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stabilitatea

Joi, 9 noiembrie, au conti
nuat, la Palatul Republicii, 
convorbirile oficiale între, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele fe
deral al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlâger.

In aceeași atmosferă prie
tenească, de înțelegere și stimă 
reciprocă, cei doi șefi de stat 
au reluat dialogul consacrat 
examinării unor aspecte actu
ale ale vieții politice interna
ționale, relevînd dorința Româ
niei și a Austriei de a intări 
conlucrarea pe plan extern, de 
a-și aduce o contribuție spori
tă Ia soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane 
în interesul popoarelor, al cau
zei păcii și colaborării intre 
națiuni.

în cursul convorbirilor, s-a 
apreciat că una din problemele 
fundamentale ale epocii noastre 
o reprezintă lichidarea fenome
nului subdezvoltării, reducerea 
decalajelor economice existente 
între țări, făurirea unei noi or
dini economice internaționale, 
care să asigure progresul mai 
accelerat al tuturor statelor și 
îndeosebi al celor rămase în 
urmă, procum șl 
economică mondială.

Totodată, s-a subliniat că 
România și Austria se pronun
ță pentru stingerea focarelor de 
tensiune și conflict care mai 
dăinuie in diferite zone ale 
globului, pentru renunțarea la 
confruntări militare intre sta
te, pentru promovarea pe scară 
largă a tratativelor politice, 
pașnice, ca unic mijloc de so
luționare a problemelor liti
gioase. In acest cadru, a fost 
evidențiată necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru ins
taurarea, pe cale politică, cu 
participarea tuturor părților 
interesate, a unei păci durabile 
și echitabile in Orientul Mijlo
ciu, care să ducă Ia retragerea 
trupelor israeliene din toate te
ritoriile ocupate după războiul 
din 1967, la soluționarea justă a 
problemelor poporului palesti
nian, la asigurarea independen
ței, suveranității și integrității 
tuturor țărilor din regiune. în 
ceea ce privește situația din 
Africa, s-a arătat că toate pro
blemele de pe acest continent, 
și. în primul rînd stările con- 
flictuale. trebuie soluționate de 
către africanii înșiși, excluzîn- 
du-se orice intervenție, 
tară sau de altă 
afară.

Rcafirmînd importanța deo
sebită a continuării și consoli
dării procesului de destindere, 
precum și a dezvoltării unei 
largi cooperări internaționale, 
cei doi președinți au exprimat 
hotărîrea României și a Aus
triei de a acționa pentru reali
zarea unor măsuri eficiente de 
dezarmare și dezangajare mili
tară, fără de care nu- pot fi 
concepute pacea și securitatea 
în Europa și în lume.

Schimburile de vederi au re
liefat necesitatea participării 
efective a tuturor statelor, in
diferent de mărimea sau orin- 
duirea lor socială, la viața in
ternațională, la rezolvarea pro
blemelor de care depind pro
gresul, pacea și securitatea 
omenirii.

. . mili- 
natură, din

99OMUL ESTE FĂCUT CA SA SE MIȘTE!“

ORHA, șefulDoctorul IOAN
Secției de cardiologie și rea
bilitare de la Spitalul clinic 
Fundeni, directorul Centrului 
colaborativ O.M.S. (Organizația 
Mondială a Sănătății) pentru 
studiul combaterii și preveni
rii bolilor 
distins 
Babeș" 
pentru 
tiile

cardio-vascMlare, 
cu premiul „Victor 

al Academiei R.S.R., 
monografia „Cardiopa- 

majore cronice", fost 
sportiv de performanță (atlet, 
voleibalist, scrimer), în prezent 
un pasionat al turismului al
pin, al înotului, al tenisului, 
al pescuitului sportiv, ne-a 
cordat un interviu.

— Tovarășe doctor, 
rugăm să ne indicați o 
fră statistică prin care 
deschidem discuția noastră 
despre inimă .

a-

vă 
ci- 
să

In cursul dimineții de joi, 
președintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kirch
schlâger, a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

★
Joi, după încheierea celei 

de-a doua runde de convor
biri oficiale româno- austriece 
la nivel înalt, președintele fe
deral al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlâger, precum 
și persoanele oficiale austriece 
din suita prezidențială, au vi
zitat unul din cele mai mari 
și mai noi cartiere de locuințe 
din București — Drumul Tabe
rei și întreprinderea de calcu
latoare electronice do pe plat
forma industrială Pipera.

Pe întregul parcurs al vizi
telor, locuitori ai cartierului 
Drumul Taberei, muncitori și 
muncitoare de Ia întreprinde
rea de calculatoare electronice 
au salutat cu căldură pe înal
tul oaspete, au aclamat pentru 
prietenia dintre cele două țări, 
exprimîndu-și satisfacția față 
de dialogul rodnic, la nivel 
inalt, dintre România și Aus
tria, menit să ridice pe o 
treaptă superioară bunele rela
ții de colaborare bilaterală, în 
interesul ambelor noastre po
poare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

★
In cursul după-aaniezii de joi, 

președintele federal al Republi
cii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlăger și doamna Herma Kir- 
chschlăger au primit la Pala
tul din Piața Victoriei, pe șefii 
misiunilor diplomatice și pe 
reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale acreditați in (ara 
noastră, împreună cu soțiile.

★
Doamna Herma Kirchschlă- 

ger a vizitat, joi dimineața, cea 
mai mare unitate medicală din 
țara noastră — Spitalul clinic 
al municipiului București.

In continuare, doamna Herma 
Kirchschlâger a făcut o vizită 
la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste 
deosebit 
mărite 
„Dovezi 
tei stime și _ 
țuiri de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ale 
amplelor relații de prietenie și 
colaborare dintre poporul ro
mân și popoarele altor țări* si 
„Mărturii ale dragostei, prețui
rii și adinei! recunoștințe ma
nifestate de întregul partid și 
popor față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, cu prilejul ani
versării a 60 de ani de viață 
și peste 45 de ani de activitate 
revoluționară*.

★
în cursul după-amiezii 

joi. președintele . federal

România. Cu 
interes au fost ur- 

cxpozițiilc omagiale 
ale dragostei, înal- 

profundei pre-

de 
__ . __ ____ al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlâger, împreună eu 
doamna Herma Kirchschlâger 
au plecat într-o vizită in jude
țul Brașov.

cu doctorul loan Orha, 
șeful Secției de cardiologie preven 

tivă a spitalului clinic Fundeni

— Bolile cardiovasculare re
prezintă flagelul nr. 1 al so
cietății moderne. Ele sînt res
ponsabile în mortalitatea ge
nerală în proporție de peste 50 
la sută.

— Cum apar bolile car
diovasculare ?

— Spre deosebire de bolile 
infecțioase, în care există un 
agent patogen cunoscut, res
ponsabil de apariția și dezvol
tarea bolii, spre deosebire de 
intoxicațiile acute sau cronice, 
în care o anumită substanță 
este cauza unică a apariției 
bolii, spre deosebire de boiile 
alergice sau unele boli diges
tive, în care pot fi incrimina
te anumite substanțe sau ali
mente ca fiind responsabile de 
apariția și evoluția bolii, în 
bolile cardiovasculare există o
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In Hflcrca meciului de miercuri, de la Valencia

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR TRICOLORI
CONTINUĂ ÎN RITM SUSȚINUT

Lotul a revenit Io Capitală • Jocul de antrenament de ieri
meci• Duminică de verificare

Aspect de la jocul de pregătire de ieri : Dobrin conduce balonul, 
urmărit de Ion Marin, sub privirile lui Rădulescu

Foto : Dragoș NEAGU

de di-

după-

După cele trei zile în care 
pregătirile s-au desfășurat la 
Snagov, lotul reprezentativ de 
fotbal a revenit ieri la amiază 
în Capitală, unde va rămîne 
pină luni, cînd este prevăzută 
plecarea la Valencia.

Antrenamentului ușor 
mineață, din pădurea Snago- 
vului, i-a urmat, ieri 
amiază, pe terenul II al Com
plexului Steaua din Bulevar
dul Ghencea, un meci de ve
rificare la care au luat parte 
toți cei 20 de componenți ai 
lotului anuntat, cărora li s-au 
adăugat „ad-hoc“ doi jucători 
de la Steaua, fundașul dreapta 
Nițu și extremul stingă Aele- 
nei, chemați pentru completa
rea -a două echipe.

Formația „galbenilor* (de 
fapt, aceeași care a jucat con
tra Iugoslaviei, minus porta
rul Răducanu și fundașul An- 
ghelini, ambii indisponibili) 
ne-a lăsat să întrevedem for
mația pe care conducerea teh
nică a lotului intenționează să 
o alinieze 
stadionul 
Coman — 
Ștefănescu. 
Boloni, Iordănescu 

miercuri seara, pe 
„Luis Casanova* : 
M. Zamfir, Sameș, 
Vigu — Komilă, 

Crișan,

risc, 
fac-

mai 
aii-

serie întreagă de factori d< 
origine internă (endogeni) și 
mai ales, externă (exogeni), de 
mediu, care condiționează 
favorizează apariția și dezvol
tarea lor. Ei sînt cunoscuți 
sub numele de factori de

— Care sînt acești 
tori de risc ?

— li voi cita pe cei 
importanți: 1) abuzurile 
mentare, alimentația nerațio
nală (cu exces în consumul de 
grăsimi animale, de dulciuri 
sau de principii nutritive cu 
aport caloric exagerat) ; 2) u- 
zul și abuzul de toxice (tutu
nul, cafeaua, alcoolul) ; 3) se
dentarismul (lipsa de mișcare 
și de activitate fizică, 
matică și susținută) ; 
ponderea corporală 
tea) ; 5) viața agitată 
donată (încordările 
lipsa echilibrului între progra
mul de muncă și timpul liber, 
în sensul utilizării neraționale 
a acestuia din urmă).

siste- 
4) supra- 
(obezita- 
și dezor- 

psihice.

Horio CRISTEA

(Continuare in pag. 2—3) 
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Dobrin, Rădulescu. Acestei e- 
chipe i-a fost opus un „unspre
zece* în tricouri albastre, din 
rezervele lotului plus cei doi 
convocați special, alcătuit ast
fel : Lung — Nițu, Ion Marin, 
Mehedințu, B. Grigore — Au
gustin, Iovănescu, Sabău — FI. 
Grigore, Dudu Georgescu, Ae- 
lenei.

S-au jucat 90 de minute, în- 
tr-un ritm destul de susținut, 
dar antrenorii C. Cernăianu și 
Gh. Constantin au întrerupt a- 
desea jocul, dînd indicații tac
tice, relevînd greșelile comise 
la unele faze și cerîndu-le ju
cătorilor, ca teme majore, jo-

Rcdu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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DE LA VASSALOPET 
LA DUMBRAVA SIBIULUI.

in această toamnă, numărătoarea „bobocilor" la concursul din 
Dumbrava Sibiului a dat un TOTAL grăitor

Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

La recentul concurs de orien
tare turistică din cadrul tradi
ționalei manifestații sibiene de 
masă „Chemarea toamnei" au 
participat peste 6000 de concu- 
renți, pionieri și școlari. Mai 
precis — așa cum au arătat 
foile de arbitraj — 6720 ! în- 
tr-o singură zi ! Așadar, aproa
pe șapte mii de tineri, mobili
zați de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor și de 
asociația sportivă „Electrica*, 
au împînzit Dumbrava Sibiului 
într-o zi de toamnă, alergînd 
cu harta în mînă, sorbind 
aerul sănătos al pădurii, cotro
băind după posturile de con
trol prin desișuri sau prin 
poieni în care cromatismul 
toamnei le-a îneîntat privirea.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA- 
MOBILA SATU MARE 

DE LA 103-63 LA 79-80!
Desfășurată miercuri și joi, 

etapa a 4-a — restantă' — a 
campionatului "național de bas
chet feminin a prilejuit o 
mare surpriză : înfrîngerea, în 
partida de ieri, a echipei Uni
versitatea Timișoara în fața 
formației Mobila Satu Mare. 
Acest insucces al studentelor
— primul din actualul campio
nat — le aduce la egalitate de 
puncte. în clasament, cu Rapid 
ți cu Crișul, departajarea fiind 
făcută de coșaverajul general. 
Rezultatele etapei și unele a- 
mănunte :

UNIVERSITATEA TIMI
SOARA — MOBILA SATU 
MARE 1—1 : 103—63 (50—36) și 
79—80 (46—39). După ce în 
prima zi au jucat pe măsura 
posibilităților, acționînd per
manent în viteză, dominînd 
panourile și avînd eficiență în 
aruncările la coș, timișorence- 
le au abordat, ieri, întrecerea 
prea sigure de victorie, subes- 
timîndu-și adversarele. Conse
cința a fost că jccul nu s-a 
mai „legat*, iar în final, de la 
scorul de 75—75 (min. 38), de
ruta a pus pecetea asupra e- 
chipei Universitatea, fapt de 
care sătmărencele. cu Diana 
Bălaș și Viorica Ciocan în 
vervă deosebită, au profitat 
cu promptitudine, înscriind 
punctele necesare unei victorii 
surprinzătoare, dar meritate. 
Cosgetere: Goian 20+29, Czmor 
19+26, " ------
24+6, 
Ciocan 
foarte ___
(București) și Șt. Zatter (Cluj- 
Napoca). (Constantin CRETU
— coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 2—0 : 81—69
(36—31) si 82—40 (42—18). Din

Grosz 24+10, ’ Casetti 
respectiv Balaș 18+32, 

10+30. Au arbitrat 
bine Em. NicolescuEm.

Așadar, aproape șapte mii de 
copii au optat, în acea zi, pen
tru mișcare in aer liber, pen
tru sănătate, prospețime, vi
goare, părăsind-o pe Woody de 
la televizor. în căutarea unei 
Woody veritabile în Dumbra
vă...

Așadar, aproape șapte mii de 
copii, reprezentînd 47 la sută ( 1) 
din totalul elevilor sibieni. au 
înțeles că sportul le este prie
ten, că sportul și cartea merg 
mînă în mînă pe drumul care' 
urcă spre culmi.

Dorind să aflăm 
am stat de vorbă

amănunte, 
cu cîțiva

NORANSever

(Continuare în pag. 2-Ș)



Se apropie sezonul alb La încheierea turului Diviziei A: zaro puncte pentru handbaliștii de la Universitatea București

în întîmpinarea sezonului 
alb. în prezent se fac intense 
pregătiri în stațiunile noastre 
montane de odihnă și sporturi 
de iarnă. Sub directa coordo
nare a Ministerului Turismu
lui este revizuită întreaga 
noastră bază sportivă și de a- 
grement din stațiuni. Astfel, au 
fost deja amenajate pîrtiile de 
schi de la Bîlea (masivul Fă
găraș), din Predeal, Poiana 
Brașov, Sinaia, Păltiniș, pre
cum și cele de bob și săniuțe. 
Vor funcționa ți în apropiatul 
sezon de iarnă școli de schi 
în localități de pe Valea Pra
hovei. precum și în stațiunile 
Semenic (județul Mehedinți) și 
Borșa (județul Maramureș). în 
perioada vacanței de iarnă a 
elevilor vor fi inițiate două 
cursuri de învățare a schiului 
pentru începători și avansați la 
Predeal și Sinaia. Vor mai fi 
organizate cursuri de înot și 
spectacole demonstrative la 
piscinele... hotelurilor „Alpin"

din Brașov. „Sinaia" și „Mon
tana" din Sinaia, „Orizont" din 
Predeal. De asemenea, specia
liștii au revizuit mijloacele de 
transport pe cablu existente, 
urmînd ca în cursul sezonului 
de iarnă să fie puse în func
țiune alte două teleschiuri în 
Poiana Brașov, unul la Vatra 
Dornei, la Clăbucet — Predeal, 
precum și un telescaun în sta
țiunea Borșa. Pentru iubitorii 
sportului pe gheață sînt ame
najate patinoare naturale pe 
terenurile de tenis din stațiu
nile Izvoarele, Borșa, Sinaia, 
Predeal și altele.

Pentru oamenii muncii aflați 
la odihnă, ca și pentru sportivi, 
în stațiuni vor fi programate 
spectacole folclorice. acțiuni 
cultural-artistice specifice săr
bătorilor de iarnă — Carnava
lul zăpezii, balul Schiorilor, 
sărbătoarea pomului de iarnă 
ș.a., precum și gale de filme 
♦uristi-es---------

S A INTRAT ÎN ALERTĂ! SE VOR GĂSI SOLUȚII?
că4*. în ultimă instanță. Insă, fie 
că echipa se va menține în pri
ma divizie, fie că va retrograda, 
fondul problemei nu se schimbă. 
Important este să fie luate mă
suri de întărire a lotului, de în
tărire a disciplinei și mai ales 
măsuri pentru formarea unei pe
piniere proprii de jucători. Anul 
acesta, la 21 martie, Ministerul 
Educației și în vățămîn tulul, 
C.N.E.F.S. și Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști au a- 
doptat un plan de măsuri menite 
să ducă la întărirea cluburilor 
și asociațiilor sportive universi
tare care au echipe si sportivi de 
performanță. în acest plan se 
spune : Cluburile și asociațiile 
sportive universitare își vor or
ganiza și desfășura activitatea cu 
secții și grupe de sportivi se
niori, JUNIORI ȘI COPII (subl.

* 1 vederea asigurării cu e- 
sportive talentate și de 
cluburile sportive uni- 

vor patrona unități 
școlare. Cluburile spor-

CINE FACE ANTIPROPAGANDA SPORTU1UI?!
Sistemul mișcării noastre 

sportive subînțelege interde
pendența dintre diferitele sale 
compartimente. Spre exem
plu, marea performantă se 
bazează, îndeobște, pe atra
gerea elementelor de pers
pectivă din rîndul tineretului 
școlar Pe de altă parte, a- 
cest proces esențial, cunoscut 
de toată lumea sub numele 
de selecție, presupune atît 
deplasarea în diferitele uni
tăți de învățămînt a specialiș
tilor din cluburi și asociații, 
cît și largul concurs care tre
buie să le fie acordat aces
tora de către pro- ____ _____
™ am șecouuc.ato maren-am] 

rodnică colaborare 
pe - acest plan are ca urmare 
firească ușurarea procesului 
de creștere a viitorilor cam
pioni, ca și scurtarea drumu
lui — atît de dificil — spre 
podiumurile marilor compe
tiții internaționale

Așa stau lucrurile în marea 
majoritate a cazurilor. De
unăzi. însă, ne-a fost dat să 
consemnăm o situație ieșită 
din comun pe care ne-a re- 
latat-o unul dintre cei mai 
reputați antrenori de haltere, 
Uie Enciu. specialist ce acti
vează în cadrul secției de re
sort a clubului Olimpia 
București. Că este vorba des
pre un om demn de respect 
și de crezare, stau mărturie 
cei 30 de ani de meserie, re
comandările conducerii 
bului Olimpia, dar mal 
rezultatele sale notabile.

Cu prilejui discuției de 
aminteam, am aflat că____
trecut antrenorului Enciu nu 
1 s-a permis să intre în in
cinta Școlii generale nr. 81

clu- 
ales
care 
anul

„OMUL ESTE
(Urmare din pag. I)

— Deci, nu este vorba de 
factori de risc mascați. Și 
atunci cum se explică indi
ferența atitor oameni față 
de acești factori de risc ?

— Bolile cronice au o largă 
evoluție în timp, care se în
tinde. uneori, pe decenii în
tregi — 20—30—40 de ani —, 
perioadă lipsită de manifestări 
clinice, de scuze subiective, de 
suferința cardiovasculară pro- 
priu-zisă. perioadă în care se 
acumulează efectul nociv, dău
nător, al acestor factori de 
risc. Se înțelege ușor că, de 
multe ori, atunci cînd apar 
simptomele clinice, boala se a- 
flă în stadii avansate. în care 
măsurile terapeutice nu mai 
sînt în stare să ducă la ceea 
ce în medicină se numește 
„restitutio ad integrum" (vin
decare completă, revenire la 
normal). Reiese clar, sperăm, 
că, dacă urmărim și vrem să 
combatem efectele bolilor car
diovasculare, trebuie să înce
pem această ac(iune din timp, 
înainte de apariția simptome- 
lor clinice.

— Unul dintre aceste 
procente ale vieții raționa
le este mișcarea !

— Trebuie precizat că omul, 
ca ființă biologică, ca „mași
nărie" biologică este făcut ca 
să se miște. Mișcarea repre
zintă unul din factorii hotărî- 
tori ai evoluției speciei uma
ne. Mișcarea, adică realizarea 
unei activități fizice, a unui 
efort fizic, presupune — ca să 
mă mențin în parametrii spe
cialității mele — o repartiție 
corespunzătoare a unei mase 
de sînge circulat în teritoriul 
muscular interesat. Aceasta 
ce realizează prin mărirea 
contracției mușchiului cardiac

pentru a selecționa elemente 
talentate și cu înclinație spre 
haltere, 
plilor să 
— 1 s-a 
prinzător. 
torul de 
renunțat 
La Liceul 18, ______ _______
laborare a îmbrăcat o formă 
ceva mai... politicoasă. Pro
fesorul și-a adunat elevii, 
l-a prezentat pe antrenor si 
l-a lăsat în compania vizita
torului ; nu înainte însă de 
a le atrage atenția băieților 
că halterele constituie un 

sport dur, care dă
unează sănătății ț Si 
mal curioasă a fost 
atitudinea profeso- 

la Școala generală 
și-a informat elevii

„Nu dăm voie co- 
practice acest sport" 
sous, scurt și cu- 
După care căută- 

băieți puternici a 
să-și repete vizita, 

refuzul de co-

rulul de 
49, care 
că sportul celor mal puternici 
oameni oprește procesul de 
creștere în înălțime... Spunem 
„o atitudine curioasă" pentru 
că profesorul în cauză a ab
solvit I.E.F.S.-ul cu specia
lizarea... haltere 1 I

E lesne de întrevăzut ce 
fel de sprijin poate găsi, în 
aceste condiții, un antrenor 
care apelează la ajutorul — 
fără de care n-ar putea face 
nimic — profesorilor de edu
cație fizică din școli. Ne în
trebăm, însă, ce fel de pro
pagandiști in favoarea spor
tului sînt toate acele cadre 
didactice care din necunoș- 
tlnță denigrează o disciplină 
ca oricare alta 7 Sigur, nu-i 
poți obliga pe toți copiii să 
practice acest sport. Dar 
nu-1, oare, păcat, să-1 oprești 
pe cei care ar dori-o șl care 
sînt înzestrați fizic pentru el 7

Radu TIMOFTE

La începutul turului actualei 
ediții a campionatului x Diviziei A 
la handbal masculin — cind ur
ma să publicăm în ziarul nostru 
loturile celor io echipe — pri
meam de la clubul Universitatea 
București o listă cu numele a 
19 handbaliști. Ea poate fi gă
sită în „Sportul- din 2 septem
brie a.c. Cîteva săptămîni mai 
tîrziu aflam că, într-un meci 
susținut la Cluj-N-apoca, studenții 
din Capitală nu aveau cu cine 
să înlocuiască nici un jucător 
de cîmp. Ei făcuseră deplasarea 
numai cu echipa de șapte spor
tivi plus un portar de rezervă. 
Faptul acesta, adăugat aceluia 
că din 9 meciuri susținute uni
versitarii bucureșteni n-au ciști- 
gat nici unul, ne-a Îndemnat să 
sondăm cauzele unei situații atît 
de neplăcute. Am purtat discuții 
cu conducerea clubului, a sec
ției de handbal, a catedrei de 
educație fizică de la Universita
te, cu conducerea federației de 
specialitate etc. Am făcut-o pen
tru că 
care a 
tivi de 
tradiție

„Abia __ . __  _ __ _
echipa de la un meci Ia altul4*
— ne spunea cu amărăciune an
trenorul echipei, prof. Eugen 
Trofin. Afirmația pare de necre
zut și, totuși, așa stau lucrurile. 
Dintre jucătorii pe care echipa 
conta la începutul campionatului, 
unii au plecat să-și efectueze 
stagiul militar (Gabriel Miele, 
Daniel Mihai, Constantin Șincan), 
alții nu pot juca din cauza o- 
cupațiilor profesionale, iar alții, 
ni se spune, au plecat la alte 
echipe. Antrenorul Eugen Trofin
— bun cunoscător al handbalului, 
un remarcabil tehnician — a 
pus, cum se spune, punctul pe 1, 
găsind fără dificultate cauzele 
pentru care Universitatea Bucu
rești se vede în situația de a... 
pleca iarăși in Divizia B, după 
ce a muncit enorm pentru a re
veni în A. Una dintre aceste 
cauze este lipsa unei pepiniere 
proprii de jucători. Cu alte cu
vinte, clubul Universitatea nu 
s-a îngrijit să-și crească de

este vorba de o echipă 
dat țării numeroși spor- 
valoare, de un club cu 
in handbalul românesc, 
reușim să ne încropim

mente care, la timpul potrivit, 
să poată " '
echipă.
pentru a 
dă chiar
„Noi am ____ _ __
o colaborare cu cluburile spor
tive școlare. Dar înțelegere am 
găsit doar la clubul școlar 
Steaua. Nu este, Insă, mal puțin 
adevărat că, nedispunind de e- 
chipe de juniori și copii ale 
propriului nostru club, ne-a fost 
mai greu să ne creăm o rezer
vă de jucători". La rîndul său, 
președintele secției de handbal 
a clubului, profesorul Constantin 
Sandu, deplîngea lipsa de ata
șament a tinerilor care joacă azi 
Ia Universitatea față de culorile 
echipei, aducind în sprijinul afir
mației sale numele lui Cristian 
Gațu care, atunci cînd a evoluat 
sub culorile Universității bucu- 
reștene, era prezent la antrena
mente de -
găsindu-și 
și pentru 
xemplul 
Gațu dar 
acționează _. . . .
câți actualii jucători in spiritul 
dragostei față de echipa lor 7 De 
această latură nu prea " 
pă nimeni.

Deși situația echipei 
tatea este precară (ne 
la formația masculină), 
rul Constantin Sandu 
prima încrederea că ea mal poa
te scăpa de la retrogradare. Eu
gen Trofin, dimpotrivă, afirma 
că revenirea în Divizia B, deși 
va fi usturătoare, va ii de na
tură să-i trezească la realitate 
pe jucători, „iar atunci cînd vom 
intra din nou în Divizia A vom 
fi cu adevărat o echipă puterni-

fi promovate în prima 
Dispunea de condiții 
o face 7 Răspunsul ni-1 
antrenorul principal : 
Început mai de mult

dimineață pînă seara, 
timp și pentru studiu, 
examene... Firește, e- 

este onorant pentru 
ne întrebăm cum se 
acum, cum sînt edu-

se ocu-
Unlversl- 

referim 
profeso- 
Iși ex-

ns.). In 
lemente 
valoare, 
versitare 
sportive _______ ________ —
tive școlare și unitățile cu pro
gram de educație fizică vor di
rija cu prioritate pe cei mai 
buni sportivi către secțiile clu
burilor și asociațiilor sportive 
universitare...** Toate acestea vor 
contribui, cu siguranță, la Întă
rirea — printre altele — si a 
echipei de handbal Universitatea 
București. în același timp, însă, 
este nevoie de mai mult sprijin 
acordat acestei echipe de către 
conducerea Universității. Cu si
guranță, Comitetul de partid al 
Centrului Universitar București 
va analiza situația de la clubul 
Universitatea și va adopta măsu
rile corespunzătoare.

Ion GAVRILESCU

DLTIMFLE
DE POLO

jomi onciAiE
ALE SEZONULUI

jocuri oficiale din
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Peter ! 
cest an 
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suliță 1 
Raduly. 
cu prili 
„Cupei 
niei", 
tești, i 
aruncați 
reușit £ 
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Un ai 
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sorul C 
la Viito 
deține, 
lut toai 
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hai lh'țl 
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1972, cu 
juniorilc 
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dar est< 
mul ari 
nul aces 
două... i 
70,70 m,
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Ultimele „ _ _ ______ ____
cadrul Diviziei A de polo sînt 
programate de astăzi pînă du
minică, Ia București și Cluj- 
Napoca. în bazinul acoperit de 
la Floreasca (azi și mîine, de 
la ora 17 și duminică, de la o- 
ra 9) se vor întrece C. N. ASE, 
Crișul Oradea. C. S. Școlarul 
București și Rapid Arad în ul
tima manșă a turneului pen
tru locurile 5—8. Primele două 
clasate în acest turneu vor e- 
volua sezonul viitor in seria 
I a Diviziei A. Clștigind toate 
partidele din prima parte a 
turneului final, C. N. ASE (6 
puncte) are toate șansele de a 
rămîne pe primul loc, pentru 
poziția secundă urmînd să se 
întreacă Crișul (4 p) și Școla
rul (2 p).

FĂCUT CA SĂ SE MIȘTE!“
bolnavului. Este necesară, în 
primul rînd, o testare a capa
cității de efort a individului 
și, în funcție de ea, de vîrstă, 
de sex, de activitatea fizică 
interioară, de starea aparatului 
locomotor, să se facă recoman
dările, dar nu tenis și hand
bal la vîrste înaintate, alpi
nism celor din Bărăgan sau 
din Deltă. Recomandările cele 
mai obișnuite se referă Ia 
GIMNASTICA ZILNICĂ, după 
un program stabilit, la MER
SUL PE JOS (plimbări într-un 
ritm susținut), la URCATUL 
SCĂRILOR, Ia MFRSUL PE 
BICICLETA, la ÎNOT, Ia TU
RISM, la pescuitul sportiv, la 
vînătoare.

— Aceste efecte i-ar 
teresa și pe copii ?

— Una
vente pe care foarte mulți pă
rinți le fac și. din păcate, 
foarte mulți medici o acceptă 
este aceea de a cere scutire 
pentru copiii lor de activitatea 
de educație fizică, pentru pre
supuse sau minore tulburări 
cardiovasculare sau de altă 
natură. Subliniez, cu toată tă
ria, că această cruțare de e- 
fort fizic, departe de a avea 
efectul scontat de acești pă
rinți, departe de a favoriza 
starea de sănătate a copiilor 
lor, poate să constituie în 
multe situații un factor nociv, 
o frînă în direcția dezvoltării 
normale, sănătoase, a copilului. 
Repet, în cazurile speciale, 
activitatea fizică trebuie să se 
desfășoare sub controlul medi
cal (gimnastica medicală).

— Ce indicație metodică 
ați dori să dați în legătură 
cu mișcarea ?

— Pentru a putea fi valori
ficată pe deplin, mișcarea tre
buie să reprezinte un efort 
nu acut, ci îndelungat I

(bătăi mai puternice), prin 
creșterea frecvenței cardiace 
(puls mai rapid), prin crește
rea tensiunii arteriale etc. Se 
înțelege ușor că un organism 
neantrenat, pus în fața unui 
efort fizic deosebit, se va 
descurca foarte greu In com
parație cu unul antrenat, care 
va reuși să se adapteze cu u- 
șurință situației.

— Vă rugăm să ne da ți 
un exemplu practic, în a- 
cest sens.

— Cercetările științifice de 
fiziologie clinică, de medicină 
sportivă, 
printr-un 
metodic, 
nut, se poate obține o mărire 
considerabilă a capacității de 
efort a individului, a capaci
tății de adaptare a aparatului 
său cardiovascular. Astfel, da
că sîntem neantrenați și ur
căm treptele pînă la etajul 
VII, să zicem, ajungem la un 
puls de 140—150 de bătăi pe 
minut și la o tensiune arte
rială de 180—200 mm mercur 
pentru tensiunea sistolică, iar 
după un antrenament de două- 
trei luni, cel puțin o dată pe 
zi, frecvența cordului, după 
urcarea acestor trepte (acesta 
fiind antrenamentul), se redu
ce în jurul a 90—100. iar ten
siunea arterială nu depășește 
140—150.

— Ce efecte binefăcătoa
re mai pot fi atribuite miș
cării ?

— Ele s-au dovedit a fi pre
zente și în procesul de reabi
litare. de recuperare funcțio
nală în situația în care bolile 
cardiovasculare se află într-un 
stadiu avansat sau au apărut 
complicații cardiace majore 
(angină pectorală, infarct mio
cardic etc.). Bineînțeles, aceas
tă mișcare nu trebuie făcută 
după bunul plac, la inspirația

La încheierea campionatelor 
țării, Federația română de 
box a întocmit lista selec
ționaților într-un lot națio
nal menit să pregătească, din 
vreme, o participare demnă 
la turneul internațional „Cen
tura de aur44 (care se va dis
puta, la București, ia 12—18 
martie 1979) și la campiona
tele europene de la Koln 
(5—12 mai 1979), precum și să 
prepare c garnitură de pers
pectivă în vederea turneului 
olimpic de la Moscova (1980).

In alegerea celor aproape 
50 de nume se observă grija 
pentru o proporție satisfăcă
toare de boxeri consacrați 
(Turei. Robu, Dinu, Hajnai, 
Vladimir, Miron etc.), alături 
de care apar ele
mente tinere, nu 
de mult eviden
țiate, cum ar fi: 
V. Ciobanu. D. 
ța, Gh. Govid, 
Aii Ismail, C. 
Șt. Imbre, Gh. 
Stoenescu etc.

Cu toate acestea, opțiunile 
selecționerilor — a căror com
petență nimeni nu o pune la 
îndoială — ridică unele sem
ne de întrebare, pe care sln- 
tem îndreptățiți să le punem 
atunci cînd e vorba de re
prezentarea culorilor națio
nale. Surprinde, de la prima 
vedere, în lista convocaților la 
lot, absența a patru proas
peți campioni (D. Uie. S. 
Cuțov, I. Budusan și N. Chio- 
veanu), precum și a nu mai 
puțin de 7 boxeri prezențl în 
finală ! Putem presupune că 
F. Ibraim sau T. Tudor nu mai 
intră în vederile selecției, că 
P. Istrate sau D. Văleanu 
sînt considerați a fi elemen
te fără perspectivă. Putem în
țelege același lucru în legă
tură cu Sandu Tîrilă, deși 
abia cu două luni în urmă 
era trimis să apere prestigiul 
boxului nostru ia Atena, de 
unde s-a Întors cu titlul de 
campion balcanic 1 Dar cu

Radu.
Gh. Butnaru, 

Ghindăoanu, 
Negoiță. N.

totul inexplicabilă rămlne ig
norarea unor.......................- —
de ani, cum 
linaliștii Ion 
sile Gîrgavu, _ _ ____
recent dovada peremptorie a 
posibilităților lor, la campio
natele naționale, pe care 
le-au absolvit în finala cate
goriilor respective 1 Sînt che
mați în lot pugiliști anonimi 
(cine a auzit pînă acum de 
cocoșul Emil Bihorean din 
Sibiu sau de semiușorul Cor
nel Lihănceanu din Galați?), 
în schimb se Ignoră tineri 
care au făcut proba capaci
tății lor foarte de curînd, în 
Palatul sporturilor. Noi am 
pomenit, la sfîrșltul campio
natului, de pildă de talen

tatul Viorel Vasile 
(semigrea), si fără 
a cere selecționarea 
sa cu tot dina

dinsul, ne întrebăm de ce nu 
este luat în seamă 7

Ciudată ni se pare si ati
tudinea inconsecventă față 
de un tînăr boxer talentat 
cum este Viorel ioana. Mus- 
celeanui a făcut parte, în lu
na mai, din echipa României 
la campionatele mondiale, 
unde s-a comportat foarte 
bine în cadrul categoriei pa
nă. Absenta sa la recentele 
campionate naționale a fost 
justificată de o sancțiune (în 
alte cazuri similare neapli
cată !) pentru trecerea la o 
categorie superioară. Pentru 
ca în lista selecționaților în 
lotul olimpic să-l regăsim, o- 
norat fără să fl fost la cam
pionate și inclus la catego
ria (superioară)... semiușoară! 
Deci, îl pedepsim cînd Își 
alege singur (pe criterii de 
creștere firească) limitele de 
greutate șl pe urmă îl soli
cităm tot la categoria pen
tru care l-am sancționat. Nu 
e moral...

tineri de 18—20 
sînt de pildă. 
Boboc sau Va- 
care au făcut

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCĂ

DE LA VASSALOPET ^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

au demonstrat că, 
antrenament fizic, 

sistematic și susți- LA DUMBRAVA SIBIULUI
în- (Urmare din pag. /)

din greșelile frec- „veterani" ai orientării sibiene 
(K. Henning, G. Reinhold etc.), 
care ne-au relatat că în pri
măvara acestui an. la un con
curs asemănător, au luat parte 
aproape 9000 de școlari și vîrst- 
nici. Cei mici, care nu știu să 
citească harta și să folosească 
busola, au căutat în pădure, 
potrivit semnelor plantate de 
organizatori, „vizuina vulpii", 
„bîrlogul ursului", „căsuța ve
veriței" etc., avînd, la postu
rile de control, ștampile cu 
imaginea acestor viețuitoare.

Așadar... aproape 9 000 I
Și-atunci nu ne mai mirăm 

că în nordul scandinav, la ma
rele cros anual pe schiuri 
Vassalopet iau parte 10 000 de 
competitori.

Vom avea și noi, curînd, un 
record de „tipul Vassalopet", la 
Sibiu I Depinde doar de noi 
să-i facem publicitatea pe care 
o fac nordicii pentru marele 
lor concurs de notorietate mon
dială. Și depinde, tot de noi, 
să urmăm exemplul sibienilor 
în materie de sport de masă.
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a turului 
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10100»
Ș TRAGERILE LOTO 2 AU ADUS CU 

MARI SATISFACȚII PARTICIPANȚILOR 
g NICI TRAGEREA DIN 15 OCTOMBRIE A. 
g EXCEPȚIE DE LA REGULA. DE DATA 
g AUTOTURISM „DACIA 1300“ A REVENI 
g TULUI PATRICHE GIIEORGHE DIN BRAS 
g LA TRAGERILE LOTO 2 :
ÎS • Se extrag în total 12 numere din 75.

• Se atribuie ciștiguri pe 6 categorii
g • Se atribuie și ciștiguri fixe de 200 lei | 
g din 12 extrase și de 100 lei pentru 2 n 
g uneia din cele 3 extrageri.
§ Participarea se face pe bilete Seria „R“ d 
§ tate cu 1 variantă simplă achitată 100% s: 
g simple achitate 25%.

Indiferent de cota jucată, toate biletele ai 
g cipare la toate cele 3 extrageri.
g BILETELE SE POT PROCURA pînă sil 
ă brie 1978.
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A CIOCANULUI? I
Tratata cum se cuvine
de cluburi $i (Ic antrenorii 

echipelor de A... CAPUL SA GINDEASCA,

renori 
grație 
iri de 
t ace- 
tre ei 
lujean
In a- 
înre- 

i de 
Sorgo- 
! știe, 
ape a

în ceea ce-1 privește pe 
antrenorul bucureștean, de
parte de noi gîndiil de a-i 
minimaliza reușita, trebuie 
să constatăm și faptul că 
doar puțini antrenori din 
țară se mai ocupă astăzi de 
această probă și îi opun, 
elevilor săi. adică, adver
sari cit de cit valoroși. Și 
e păcat pentru 
ciocanului 1 
ne de idei,

I
I
I

mctu! pe i
>ectiv,

i mai 
prote
st, de 

care 
abso- 
repu- 
cioca-

Bin- 
i n, 

de

v re_ niori-
60,22 
din 

ordul 
:, în

Bîn- 
pri- 

i. A- 
:, In 
lizeze 
ilican.

___ i aruncarea 
în această ordi- 
am vrea să su
gerăm ca an
trenorului Mu- 
șat să i se cre
eze, în Capi

tală, condițiile necesare 
pentru a organiza O ADE- 
VARATA ȘCOALA A A- 
RUNCATORILOR DE CIO
CAN, pentru care — «to
tem convinși — s-ar găsi 
mulți candidați. O astfel de 
școală există, la Kiev, sub 
conducerea fostului cam
pion olimpic Anatoli Bod- 
narciuk, cu peste 200 de 
elevi, din mijlocul cărora 
s-a ridicat și campionul de 
la Montreal, Iuri 
Poate că ar merita 
facem si la București, 
„23 
încercare, cu 
ciocanului, după care — în 
caz de reușită — ideea ar 
putea fi extinsă ți la alte 
probe atletice—

Sedîh. 
sâ 
la 

August", o asemenea 
aruncarea

Romeo V1LARA
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B s-a 
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zdele, 
la 45 
• din 
uden- 
21—8,
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’itesti 
21—4, 
52—3. 
acum 
tă de 
ea —

Tepro Iași 10—9. Locomotiva 
Buzău — Rapid C-F-R- Galați 
36—0, C.F.R. Suceava — UJLA. 
Tecuci 0—12. Conduc ta clasa
ment Locomotiva și C-SM. Su
ceava cu 19 și, respectiv, ÎS p 
(din cite 7 jocuri).

Seria 
cin — 
3—10, 
Chimia
Iul Mangalia — 
stanța 15—10. De 
In această serie 
jucat 3 etape (două mai c 
ca in celelalte) din cauza 1 
mărului — impar — mai mare 
de echipe.

a IV-a : Viitorul M3- 
Rapid C.F.R. Frterti 
Pescărușul Tul cea —
Năvodari 10. MeO-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-DIVIZIA DE JUNIORI POATE CONTRIBUI SUBSTANȚIAL 
LA ÎNTINERIREA Șl ÎNTĂRIREA PRIMULUI CAMPIONAT AL ȚĂRII
• Două constatări ni se par 

deosebit de interesante, demne 
de relevat, după disputarea ul
timelor etape ale diviziei națio
nale de juniori : 1. Chimia Rm. 
Vilcea și-a... pierdut portarul I 
Pentru că juniorul Pavel a de
venit titularul formației de se
niori. La Buzău, in partida eu 
Gloria, a apărat de nota I. Roș
ea, cel care a apărat pină acum 
buturile echipei antrenată de 
Marcel Pigulea si le-a apărat 
slab, are suficiente motive de... 
îngrijorare. Tot in etapa a 11-a 
alp doi juniori. Ivana (Gloria) 
și Geolgău (Universitatea Craio
va), au evoluat ca titulari in 
echipele lor, argumenlind, o da
tă in plus, că divizia de juniori 
— TRATATA CUM SE CUVINE 
DE CONDUCERILE CLUBURI
LOR ȘI DE ANTRENORII ECHI
PELOR DE „A“ — poate contribui 
substanțial la întinerirea >1 Întări
rea primului campionat al tării, la 
aducerea tn prim-plan a unor ta
lente veritabile. 2. in etapa a 
ll-a, Jiul a Învins cu 5—0 pe 
Dinamo 1 O săptămină mai tfr- 
ziu, aceeași echipă a dștigat cu 
2—1 in fața lui F.C. Argeș, re
prezentanta uneia dintre cele 
mai productive pepiniere din fot
balul nostru. Sint victoriile unui 
foarte tinăr antrenor, G. Tonca, 
fostul jucător al Jiului, cel care 
a Înțeles repede că vechea for
mulă — vehiculată ani la rtnd 
de conducerea clubului — potri
vit căreia In Valea Jiului nu se 
află juniori talentap nu are a- 
eoperire m fapte. O breșă largă 
intr-o.- oonc.ppe Învechită.

va (TV), V.T.A. (V). „U- Cluj- 
Napoca (VI), F.C. Șoimii Sibiu 
(VH) și Tractorul Brașov (VUI).

Cu excepțiile de rigoare (lide
rii din seriile a IV-a și a 
VIU-*), celelalte fruntașe pro
vin din centre rare, an de an, 
se preocupă sl caute d sl for
meze jucători pentru eșaloanele 
superioare. Și tot eu excepțiile 
de rigoare, foarte slabe sint. cri
ni acum, comportările reprezen
tantelor cluburilor sportive șco
lare. 16 dintre cele 3S de cluburi 
sportive participante la campio
nat se află pe pozițiile din sub
solul clasamentelor celor opt se
rii. Același grup al echipelor 
codașe cuprinde si citeva 
mâții care. In anii trecutL 
obișnuiseră cu rezultate 
și chiar foarte bune : 
alea Iași, F.C. Brăila.
putere Craiova, Dinamo Slatina, 
C.F.R. ““—*-------- ““ —-s-
Mare, Gloria Bistrița, 
gistul Cugir, A.S.A __
Campioana de acum doi ani — 
Chimica Tîrnăveni — se află la 
6 puncte de lider (,.U“ Cluj-Na- 
poca), iar cea de anul trecut — 
Progresul-Vulcan — la 3 punc
te de Rapid București. Campio-

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
DE JUNIORI

UNTV. CV. 
S.C. Bacău 
Steaua
F.C. Olimpia 
U.T-A

Timișoara,

ACTUALCTATI

I

NU SA LOVEASCĂ!
huliganii nu au cc căuta

In fotbalul nostru

for- 
ne 

bune 
Politeh- 
Beetro-

F.C. Baia
Metalur- 

Tg. Mureș.

>u(ere
Alba 

■ni — 
1 Lu- 
12—8, 
ectro-
Dacii 

[>.T.T. 
C.F.R. 
•> E- 
-j- C' u 
e ob- 
lupta

• Azi, în „Cupa Federației* : 
Steaua — T. C. ted. cSlad. 
Steaua, ora 14) ; E. C. Grivița 
Roșie — Rapid (Parcul comite
lui, ora 15).

■

I
I

MECIURI DE VOLEI
în sala Floreasca din Capi

tală, echipa Steaua, campioana 
a întîlnit. In meci ami- 
selecționata de volei a

I

fostul
1 —
?hipe!
M n
Saluți 
fi —

L
&

tării, 
cal, _______ ________ ___
armatei elene. întiinirea, viu 
disputată, a luat gfîrșit cu vic
toria voleibaliștilor romăni, eu 
scorul de 3—2' (5, 13. —15, —C, 
4). N. Tokacek, cores?.

★
în sala sporturilor din Cra

iova s-a desfășurat partida 
dintre echipele, masculine Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
București contînd pentru etapa 
a VlII-a a Diviziei A. Vic
toria a revenit dinamovistilar 
cu 3—1 (—12, 9, 9, 8). T. Cos- 
tin, coresp.

I
I
I
I
I
I
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
RECORD DE MARI CIȘTlGURj Șl LA

PRONOSPORT

re 
ile

e- 
ite

J-

n-

Realizînd 13 rezultate pe va
riante combinate, jucate 25%, ur
mătorii particlpanțl au obtinut 
premiul maxim de 50.000 lei sl 
sulte de cîștiguri la 
din 5 noiembrie 1978 : 
-» BOGDAN NICOLAE 

ransebeș — Tudetul 
Severin

I ADAM ANDREI din
I RADULESCU NICOLAE din 

Urzicenl — județul Ilfov
) OBRETIN MARIN din Bucu
rești

• BALTĂ TEANU EMIL 
București

• ATANSAIU GHEORGHE 
București

VOR CONTINUA ACESTE MARI 
SUCCESE ȘI LA CONCURSUL 
DIN 12 NOIEMBRIE 7
NU ESTE EXCLUS CA DUMI
NICA SEARA SĂ AVEM NOI 
CIȘTIGĂTORI DE AUTOTURIS
ME ȘI MARI PREMII tN BANI

Surprizele din campionatul ita
lian șl din Divizia B a camoio- 
natulul nostru șl inspirația dum-

concursul

din Ca-
Caraș-

Iași

din

din

C1ȘTIGURILE TUlGEHn LOTO 
DIN 3 NOIEMBRIE 1371

Categoria 1: 1 variantă 100% a 
a M CM — ‘ “ ------- ““
a 6 25S 
6.7W lei
3 M2 lei 
im lei : 
388 lei ■ 
100 lei

REPORT LA CATEGORIA 1 3 
470.335 lei.

CIȘTTGUL DE CATEGORIA I 
(100%) a fost obținut de NICO
LAE STOICULESCU, din Rm. VH- 
cea.

lei si 11 variante
lei : Categoria 3 : 13 
; Categoria 4 : 2S.75 
: Categoria 5: 10S.50
Categoria I : 135.75 
Categoria X : 1.538.75

25% 
a 
a 
a 
a 
a

X
2.
3.
4.
5.
4. F.C. Corvinul 

Sportul stud. 
„Poli- Tim. 
A.S.A. Tg. M. 
F.C. Baia Mare 
F.C. Argeș 
F.C. Bihor
C.S. Tlrgoviste 
Bolit. Iași 
Dinamo
Chimi^

7.
a.
9.

14.
11.
12.
IX
14.
15.
14.
17. Jiul
18- Gloria Buzău

11 
11 
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
U

S 1 2 34- 9 17
7 3 1

5
2
2
3
5
3
4
4
4
1
1
3
3
1

5
4
4
5
4
5
4
3
3
4
4
2
2
3
2
2

IX-14
13- 7
15-14
12-12 
23-13

n
15
14
14
13

1
3
3
3
2 14-14 13
3
3
4
4
4
4
4
4
7

2 7
1 4

14-11
27-17
13- 17
9- 9

19-14
14- 14
17-24
14-19
14-23
7-21

13-34

13
12
14
14
9
9
7
7
7
S
5

natul acesta, ca mai toate com
petițiile rezervate copiilcr si ju
niorilor, continuă sâ se - —
șoare insă, din păcate, 
anonimat total. ca și 
precedente.

desfă- 
lntr-un 
edițiile

Lourențiu DUMITRESCU

la Sibiu

SA REUNIT LOTUL DE TINERET
artăzj sini programate două an
trenamente : unul dimineața 
(complex — fizic, tehnic și tac
tic). celălalt duoă-amiază (nu
mai cu caracter tehnic), am
bele insumînd ca volum de lu
cru 130 de minute. La această 
din urmă ședință de pregătire, 
conducerea tehnică va insista 
pe problemele de omogenizare 
a echipei, de perfecționare a 
unor scheme de atac.

Pentru ziua de miine este 
programat un alt antrenament 
complex, urmat de o discuție- 
analiză a meciului cu reprezen
tativa Ungariei.

PREGĂTIRILE TRICOLORILOR
PENTRU MECIUL CU SPANIA

(Urmare din paa- 1)

cui direct, fără preluări de 
^frir-are*. ieșirea rapidă din a- 
părare, demarcări continue, 
multă mișcare fa teren, dublaj 
ta apărare, sprijinirea parte
nerului cu balonul.

Evident, scorul meciului pre
zintă doar un interes statis
tic în primele 45 de minute, 
4—3 pentru .galbeni- (autorii 
goluritor: Dobria, Ștefânescu. 
Bid al eseu, Iordâaescu) In timp 
ce pentru jalbaștri- au punctat 
Deda Georgescu (ie două ori) 
și FL Grigore. în a dcua parte 
a jocului, portarii Comas «j 
Lung au schimbat Intre ei, în 
timp ce la galbeni* Dada 
Georgescu a intrat In locul Iui 
Dobrin. După cum ne-a spus 
medicul lotului, dr. D. To- 
mescu. pîteșteanul acuză o du
rere la șoldul drept, datorită 
mei leziuni musruio-ligamen- 
tare mai vechi, astfel tadt el 
n-a mai rămas ta teren după

lenei, astfel Incit echipa pro
babilă a ciștigat cu 7—6, după 
un joc plăcut, animat, dar in 
care, firește, 
fost golurile, 
melor fixate.

Cu excepția 
toate problemele medicale ale 
lotului sint rezolvate, Romilă 
și Rădulescu (care prezentau 
la reunirea 
țiuni) fiind 
fă cu ți.

In cursul 
prevăzute două ședințe de 
trenament: dimineața pe 
dionul Dinamo și după-amiază 
pe stadionul Voința. Pentru 
duminică dimineața, a fost 
programat un meci ta care — 
după toate probabilitățile — 
gelecționabililor le vor C o- 
puse două echipe, fiecare cite 
o repriză. în planul de pregă
tire este prevăzută și o discu
ție asupra jocului echipei Spa
niei (pe care vicepreședintele 
F-R.F-, Ștefan Covaci, a ur
mărit-o miercuri seara), ta fața 
naționalei franceze, la Paris.

obiectivul n-au 
ci aplicarea te-

cazului amintit,

lotului mici afec- 
acum complet re-

zilei de azi sint 
an- 
sta-

F1IM, 0 MIA n\PĂ
LN CIPA f. R- r

Seria a n-a: Jiul — —Poli* Timi
șoara (V. Grigcrescu — Craigva): 
Corvinul Hunedoara — A-S-A. 
Tg. Mureș (T. Andrei — Sibiu).

Seria a III-a : C-S. Ttrgoviste 
— Sportul studențesc 
dorescu — Buzău) : Chimia Rm. 
Vil cea — F.C. Argeș (L Rus — 
Tg. Mureș).

<C. Teo-

Seria a IV-a : Politehnica Iași
— Dinamo București (M. Fe- 
dluc — Suceava) ; Gloria Buzău
— S.C. Bacău (V Gligorescu — 
Ploiești). Meciurile tncep la ora 
14.

L-am Întîlnit pe arbitrul 
Mihai Georgescu într-o luni 
dimineață pe culoarele fede
rației. Obrazul sting si-1 a- 
coperea cu o batistă. Dintre 
ploapele 
prelingea, 
vale, cite 
batista Iși 
vinătă ce 
mete și se termina _______
de sprincene, iar o dîrâ fină 
de supuratie ne îndemna să 
ne Imaginăm că dincolo de 
plagă se află ochiul.

Cine l-a provocat leziunea ?
— —Ieri am condus meciul 

de fotbal Răsăritul Caracal — 
Progresul Pucioasa — ne-a 
povestit cu amărăciune Mihai 
Georgescu, tn minutul 5S, 
cind oaspeții conduceau cu 
1—0, un înaintaș localnic, a- 
flat tn preajma careului ad
vers, a șutat la poartă. Ba
lonul, In traiectoria sa, a ’ 
vit mina unui apărător 
vers, care și acesta era 
fața careului, de unde a 
juns la jucătorul Haita, 
la Răsăritul, ce se găsea 
suprafața de pedeapsă, 
cesta, in loc să continue 
punea, fiindcă avea posibili
tatea s-o tacă, a luat mingea 
In brațe, deși in acel mo
ment nu totrerupsesem jocul. 
Un coechipier al -Iui Haita 
m-a Întrebat amenințător ce 
decizie am luat. I-am răs
puns că lovitură liberă, din

ochiului drept se 
la scurte inter- 
o lacrimă... cu 
acoperea umflătura 
pornea de la po- 

dincolo

lo- 
ad- 
in 
a- 
de 
In

A- 
ac-

afara careului, In favoarea 
Răsăritului (n.n. — după a- 
cordarea avantajului, firesc 
era să sancționeze hent ia 
Haita !)- tn timp ce mă în
dreptam spre locul executării 
loviturii libere, jucătorul 
Haita m-a lovit. CU CAPUL, 
in pometul obrazului sting, 
spărgindu-mi-1. Am căzut la 
pămint și colegii de la tușă 
m-au ridicat și m-au ajutat 
să ajung la cabină...-.

Meciul s-a întrerupt, 
peste 3 ooo de spectatori 
dezaprobat comportarea 
ganlcă a lui Haita. ___
s-a petrecut așa de rapid, in
cit nici unul dintre noi n-a 
putut interveni — ne-a spus 
Tudor Gută, căpitanul echi
pei Răsăritul Caracal. Fapta 
lui Halta ne-a durut și mai 
mult pe noi, declt l-a durut 
pe arbitru-...

Dar acest act huliganic nu 
este de domeniul întîmplării 
la „Răsăritul- Lovirea arbi
trului s»a adăugat altor ma
nifestări brutale ale jucăto
rilor acestei echipe în eta
pele anterioare, care au 
fost sancționați de Comisia 
centrală de competiții și dis
ciplină : M. Dumitrescu — 4 
etape, D. 
Soare șl G.
etape.

Fapta eu totul ieșită din 
comun a lui Halta a revărsat 
paharul plin.. Biroul secției 
de fotbal a hotărft excluderea 
lui Haita din activitatea spor
tivă (hotărire ratificată de 
Comisia centrală de compe
tiții și disciplină), iar orga
nele de miliție l-au amendat 
cu 2COO lei. Totodată, biroul 
secției a dat un ultim aver
tisment jucătorilor 
Pistaie si Ion 
precum și antrenorului 
Plrvulescu.

Șl amatorii de fotbal 
Caracal au reacționat prompt. 
In duminica ce a urmat in
cidentului. la meciul susți
nut în compania formației 
Cetatea Tr. Măgurele. în tri
bunele stadionului au luat loc 
numai 300 de spectatori. O 
lecție pentru fotbaliștii de la 
Răsăritul caracal. Sperăm 
că-i vor fi înțeles sensurile.-

Cei 
au 

huli- 
, Totul

Dumitrescu, M.
Pirvu — cite 2

Marinei 
Antonescu. 

Ion

din

Pompiliu VINTILA

PROGRAMUL ȘI ARBITRII 
ETAPEI A XIII-a A DIVIZIEI B

SERIA I Delta Tulcea — Pro
gres-. Brăila : L Plischi (Bucu
rești) Viitorul Vaslui — Portul 
Constanța : D Rădulescu (Bucu
rești). F C M. Galați — Minerul 
Gura Humorului . L ChUibar 
(Pitești) LCJ M. Brașov — Stea
gul roșu : 1. Cimpeanu (Cluj-Na- 
poca) F C Brăila — Victoria Te
cuci : E Svitlec (București) F.C. 
Constanța — Muscelul cîmpu- 
lung : C. Voicu (București). Trac
torul Brașov — Relon-Ceahlăul 
P Neamț • L. Vesean (Aiud). 
Constructorul Iași — Nitramonia 
Făgăraș : G Parase biv (Buzău) 
C.S M Suceava — Oltul Sf. 
Gheorghe : A. ianus (București).

SERIA A H-a. Petrolul Ploiești 
— Electroputere Craiova : L
Honing (Arad) Ș.N. Oltenița — 
Viitorul Scornicești : C. Munteanu 
(Galați) 
verin —
T. Vlad . .
Mediaș — Metalul Plopeni : I. 
Mărgescu (Pitești). Metalul Bucu
rești — Progresul București : G.

Craiova :
Ș.N. Oltenița

C S M. Drobeta Tr. Se- 
Chimia Tr Măgurele : 
(Oradea). Gaz metan 

— Metalul Plopeni t

Retezan (București), Chimia Brazi 
— F C M Giurgiu (se dispută 
stmbătâ) ■ z. Cszavar (Odorhei), 
Rapid București — Autobuzul 
București N. Ralnea (Birlad), 
Rulmentul Alexandria — Șoimii 
Sibiu : V. Coloși (București). Di
namo Slatina — Poiana Cimpina: 
L. Grădinaru (Reșița)

seria A lll-a. înfrățirea Ora
dea — Dacia OrSștie : F. Nasuto 
(Rm Vîlcea) Industria sîrmei 
C Turzll — Chimica Tîrnăveni : 
L Taar (Satu Mare) Victoria Că- 
lan — Metalurgistul Cugir : G. 
Ispas (Constanța), Minerul Cav- 
nic — F C M Reșița : V. Ciocil- 
teu (Craiova), C.I.L. Slghet — 
Gloria Bistrița : T. Balanovici
(iași) Aurul Brad — C.F.R. Cluj- 
Naooca M. Moraru (Ploiești). 
,.U“ Cluj-Napoca — Minerul A- 
nlna : D. Dimlnescu (P. Neamț). 
U.M Timișoara — Minerul Mol
dova Nouă : D. Ghețu (Bucu
rești). Mureșul Deva — C.F.R. 
Timișoara : B. Petrescu (Brașov).



OLIMPIADA DE ȘAH
Echipa masculină a României conduce cu 2-1 In meciul cu Islanda

BUENOS AIRES, 9 (Agerpres). 
— în turul 12 al Olimpiadei de 
șah de la Buenos Aires, echipa 
masculină a României conduce 
cu 2—1 în meciul cu formația 
Islandei. La prima masă, marele 
maestru Florin Gheorghiu a re
mizat cu marele maestru Olafs- 
son, rezultat consemnat si în 
partida Ghițescu — Arnasson. 
Victor Ciocâltea l-a învins 
Petursson, iar partida dintre 
hai Șubă și Asmundsson s-a 
trerupt.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Ionia 1V2—V? (2) ; Ungaria 
Suedia 2‘/2—</2 (1) î S.U.A. — is
rael */2—Vt (3) ; Bulgaria — O- 
landa 1—1 (2) ; R. F. Germania

pe 
Mi- 
în-

po-

— iugoslavia l'/a—l‘/j (l) : Spa
nia — Cuba 2—2 ; Anglia — El
veția 2—2 ; Canada — Franța 
4—0 : Austria — Argentina (A) 
l‘/t—Vi (2) : Columbia — Filipi- 
ne îVr—lVt.

In runda a 5-a a turneelor fi
nale ale concursului feminin s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
locurile 1—8 : U.R.S.S — Unga
ria l'/t—l'/t ; Anglia — Bulga
ria 1%—1% ; spania — R. F. Ger
mania l*/i—l*/j ; Polonia — Iugo
slavia 0—0 (3) : locurile 9—16 :
România — Argentina 2—0 (1) ; 
Australia — Olanda l‘/t—l*/i ;
Suedia — Franța 1—0 (2); S.U.A.
— India 0—0 (3).

LA LOS ANGELES AU ÎNCEPUT PREPARATIVELE 
PENTRU JOCURILE OLIMPICE DIN 1984!

• Primarul orașului, Tom Bradley: „va fi o ediție sobră“ • Vechea
gazdă a J. O. din 1932, azi o metropolă modernă • Satul olimpic

in citadele universitare • Olimpiada distantelor lungi

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

nou am evidențiat coeziunea 
cuplului Mariana Andreescu 
— Maria Csikos, datorită căru
ia echipa din Giulești domină 
panourile. în general, campi
oanele practică un joc „solid", 
în care omogenitatea, păstra
rea permanentă a disciplinei 
tactice și combativitatea con
stituie .jargumente" ' ’ '
pentru obținerea 
succeselor.- Voința 
a făcut o primă 
partidă bună, dar 
în a doua zi insu
ficienta rezisten
ță a jucătoarelor 
de bază a deter
minat o înfrîngere 
netă. Cosgetere : 
Andreescu 30+22, 
Csikos 19+5, Bos
co 13+7, Bartha 
0+19, respectiv If- 
timie 25+10, Pe
trie 8+14, Pali 
14+4, Opriciu 12+6.

P.T.T. BUCU
REȘTI — UNI
VERSITATEA — 
CLUJ - NAPOCA 
0—2 : 62—107 (35— 
52) și 64—94 (32— 
43). Venită la 
București cu nu
mai 7 jucătoare 
(au absentat Doi
na Prăzaru-Mate, 
suspendată pentru 
neprezentare la 
convocarea lotu
lui reprezentativ, 
Camelia Vlad și 
Adriana Mangu — 
reținute pentru 
pregătirea școla
ră), formația clu
jeană a făcut do
vada unei pregă
tiri bune, dominînd 
cu autoritate ambe
le întîlniri. Este drept, însă, că 
echipa P.T.T. a dat o replică 
slabă, actualele jucătoare ne- 
fiind capabile să o suplineas
că pe fosta internațională Do
rina Suliman, „artizana" pro
movării în Divizia A, acum re
trasă din activitatea competi- 
țională. Cosgetere : Roată
20+10, Ilie 10+16. respectiv 
Aszalos 16+33, Merca 22+18, 
Ciubăncan 15+12. (D. STAN- 
CULESCU).

principale

PROGRESUL BUCUREȘTI 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

* ~ “* (39—37) si 48—840—2 2 71—/6
(22—39). Joc echilibrat în pri
ma zi, cînd 
dus (dar nu
pînă în min. 35. De aici, deși 
Camelia Filip, una dintre ju
cătoarele de bază, a părăsit 
terenul (5 faulturi), Politehni
ca a luat conducerea, datorită 
în mare măsură bunei evoluții

Progresul a con- 
la diferențe mari)

Recentul contract dintre Comi
tetul Olimpic Internațional șl 
municipalitatea orașului Los An
geles prin care s-a stipulat că 
această mare metropolă nord-a- 
merlcană va găzdui ediția din 
1384 a Jocurilor Olimpice de vară 
a stârnit, firesc, un mare inte
res față de preparativele ce se 
fac pe malul Pacificului pentru 
această mare competiție sportivă. 
Din declarațiile primarului ora
șului Los Angeles, Tom Bradley, 
reiese că va fi vorba de o edi
ție foarte... sobră. In care aproa
pe toate responsabilitățile orga
nizatorice vor fi în sarcina Co
mitetului de organizare (COJO), 
primăria urmînd să fie angajată 
— spre satisfacția contribuabili
lor — mai mult pe plan moral.

BOXERII JUNIORI
DE LA „VOINȚA"

ÎNVINGĂTORI
IN CEHOSLOVACIA

11
$ ș.

O selecționată de juniori a- 
parținînd asociațiilor sportive 
„Voința" a participat la un 
turneu internațional de box în 
localitatea cehoslovacă Ruzom- 
berok. Gigei Didiță (cîștigăto- 
rul categoriei pană) — de la 
Voința Iași — a fost declarat 
cel mai tehnic boxer al com
petiției. Au mai cîștigat : Ma
rian Duret (cocoș) și Teodor 
Baltă (mijlocie mică) din Brăi
la, Constantin Dinu (mijlocie) 
— din Buzău. în finală s-au 
calificat Marian Giugiuc (se- 
mimuscă) și Gh. Pascaru (se- 
miușoară).

In general, investițiile ce ur
mează să se facă în Los Ange
les nu vor putea atinge cota de 
la edițiile precedente ale J.O., 
deoarece acest mare oraș Cali
fornian dispune deja de multe șl 
bine utilate baze sportive. In a- 
cest sens vom preciza că marele 
stadion „Coliseum", cu 94 ooo de 
locuri, nu are nevoie decit de 
modernizarea instalațiilor sale 
și de o tribună suplimentară, 
ceea ce va face ca numărul 
spectatorilor ce vor putea urmă
ri întrecerile olimpice de pe a- 
ceastă mare bază sportivă să a- 
jungă la 110.066. In plus, există 
alte trei stadioane în aer liber 
cu o capacitate totală de 50 000 
de locuri, precum și nu mai pu
țin de patru săli de sport, cu 
tribune de la 12 000 la 18 000 de 
spectatori. După oum se vede, 
deci, nu vor mai fi necesare 
decât o mare piscină de natație, 
ale cărei proiecte sînt definitiva
te, urmând să înceapă și con
strucția ei în valea San Fernan
do (la nord de cetatea filmului 
Hollywood), un lac artificial pen
tru canotaj și un velodrom.

In ceea ce privește satul olim
pic, este aproape cert, așa cum 
a precizat chiar primarul ora
șului. că nu se vor ridica edificii 
speciale, deoarece partldpanții 
vor fi cazați și se vor antrena 
în citadele universitare binecu
noscute, ca U.C.L.A. (University 
of California Los Angeles) și 
U.S.C. (University of South Ca
lifornia). Aci vor fi puse la dis-

poziția participanților mari spa
ții de cazare, cantine moderne, 
săli de antrenament, de specta
cole și de tratament, numeroase 
baze sportive, centre de presă și 
de poștă — Intr-un cuvînt tot 
ce va fi necesar bunei desfă
șurări a Joon... or Ox.mpiCc,

Insă, atît municipalitatea cît și 
COJO vor avea, în schimb, 
rezolvat o mare problemă și 
nume aceea a transportului 
condițiile unui trafic foarte 
tens și a unor distanțe mari 
tre bazele sportive. In acest sens 
se făcea precizarea că, spre deo
sebire de J.O. de la Mtinchen, 
unde sloganul „Olimpiada dis
tanțelor scurte" și-a găsit și o 
exprimare concretă, aici, la Los 
Angeles va fi, probabil, „Olim
piada distanțelor lungi"... Ori
cum, problema este cunoscută și 
încă de pe acum, se lucrează 
intens 
unor 
mai 
care 
linii

Fondat în 1781, gazdă a Jocu
rilor Olimpice in 1932, avînd 10 
milioane de locuitori, socotit» 
unui dintre cele mai modeme și 
mai dinamice orașe ale Statelor 
Unite, Los Angeles se pregătește 
deci, încă de pe acum, să rea
lizeze o Olimpiadă pe măsura 
resurselor și a bunului său re
nume.

de 
a- 
în 

in- 
în-

acum, _
la verificarea practică a 

soluții, dintre care cele 
multe șanse le are aceea 
prevede construirea unor 
de metrou... olimpice !

Călin ANTONESCU

de tenis de laTurneul
Stockholm a programat ulti
mele două partide 
tur al probei de 
care Ilie Năstase 
cu 6—4. 7—6 pe

Franța - Spania la fotbal

Angela Iordache pătrunde cu ușurință prin
tre Cornelia Petrie (nr. 10) și Elena Opriciu 
(nr. 8), majorind avantajul echipei Rapid in 
meciul cu Voința. Foto : Dragoș NEAGU

Surpriză in campionatul de hochei
S.C. MIERCUREA CIUC 
A ÎNVINS PE DINAMO

MIERCUREA CIUC, 9 (prin 
telefon). Patinoarul acoperit 
din localitate a fost luat, pur 
și simplu, cu asalt de nume
roșii iubitori ai hocheiului dor
nici să urmărească întîlnirile 
unui interesant cuplaj. Aștep
tările celor peste 3 000 de 
spectatori au fost pe deplin sa
tisfăcute cu spectacolul oferit 
de cele două partide și, 
special, de meciul vedeți 
prima întîlnire, Unirea 
Gheorghe a învins Dunărea 
Galați cu 5—2 (1—0. 2—0, 2—2) 
la capătul unui joc crîncen. Au 
marcat Kedveș, Kemenessy, 
Herghelegiu. Baka și Lukacs 
pentru Unirea, Visam și Hor
vath pentru Dunărea. A con
dus Gh. Mureșeanu (București).

A doua partidă a luat sfirșit 
cu o surpriză, victoria echipei 
locale Sport club asupra actua
lului lider, Dinamo București. 
Scorul : 4—3 (0—1, 4—0, 0—2). 
A fost cel mai bun joc din ac
tualul sezon al h-ocheiștilor din 
Miercurea Ciuc- care, mai ales 
în repriza a doua, au evoluat 
de o manieră excelentă, înscri
ind 4 goluri (Miklos — 2, Bar- 
taliș și Todor) și ratînd încă 
multe situații bune. Dinamoviș- 
tii au dat, la rîndu-le. o repli
că bună, ceea ce a fost, desigur, 
în folosul spectacolului sportiv. 
Au marcat pentru bucureșteni 
Axinte — 2 și Tureanu. Arbi
tru FI. ~ '

Astăzi 
vanșe. 
corcsp.).

a Suzanei Pirșu, Angelicăi Tî- 
ța, Cajneliei Fotescu și Ilenei 
Chvatal. A doua zi, formația 
Progresul, lipsită de aportul 
conducătoarei de joc, Cornelia 
Hagiu, a cedat net într-o par
tidă în care s-a ratat exaspe
rant. Cosgetere : Alixandru 
24+11, Sandu 19+8, Grecu 
14+9, respectiv Chvatal 21+24, 
Filip 20+16, Fotescu 8+14.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
VOINJA BUCUREȘTI 0—2: 
36—59 (18—37) și 50—57 (23—31). 
După ce a cîștigat detașat pri
mul meci, Voința s-a „chinuit" 
în cel de al doilea, în care a 
realizat victoria datorită în 
mare măsură preciziei în arun
cările la coș executate de Ga
briela Strugaru în ultimul mi
nut de joc. Cosgetere : Bîră 
18+21, respectiv Giurea 30+20, 
Fortuna 12+8. (Nicoleta AL- 
DEA).

CRIȘUL ORADEA — C.S.Ș. 
PLOIEȘTI 2—0 : 78—41 (42—19) 
și 83—46 (52—28).

KUBALA,
PARIS, 9 (prin telex). Marți 

seara, pe stadionul „Parc 
Princes", echipa Franței a 
ținut o intilnire amicală 
formația Spaniei, care se 
gătește pentru meciul 
România, din cadrul campio
natului european. La capătul 
a 90 minute de joc interesant, 
„tricolorii" francezi au obținut 
o victorie la limită (1—0), dar 
meritată, cu atit mai valoroa
să cu cit fotbaliștii francezi 
n-au mai învins Spania de 19 
ani.

La startul partidei au fost 
aliniate formațiile :

FRANȚA : Dropsy — Battis- 
ton, Specht, Lopez, Janvion — 
Michel, Petit, Piasetski — Ro- 
cheteau, Pleimelding, Six..

SPANIA : Miguel Angel — 
Marcelino, Olmo, Migueli, Es- 
calza — Del Bosque, Villar, 
Asensi — Juanito, Santillana, 
Rojo.

In „ll“-le francez se remar
că absențele motivate ale „ași
lor" Tresor, Platini și Lacom
be. Echipa Spaniei a aliniat 
formația etalon, cu excepția 
fundașului stînga, care demon
strează că antrenorul Kubala 
nu a găsit încă un înlocuitor ,

în 
In 

Sf.

Gube-mu (București), 
au loc întîlnirile re- 
(Valeriu PAȘCANU-

din primul 
simplu, în 
l-a învins 
americanul

John Sadri, iar 
dispus cu 6—3, 
Austih.

Iată și 
registrate 
— Smid

Bjorn Borg a
6—1 de John

primele rezultate în- 
în turul II : Panata 
7—6, 6—4 ; McEnroe

— Simonsson 6—3, 6—4 : Kodes
— Meiler 7—-5, 6—4 ; Okker — 
Hjertquist 6—4, 4—6, 6—1 ; Tim 
Gullikson — Zednik 6—4. 6—4; 
Tanner — Palm 6—3, 6—7, 
6—2.

CU ECHIPA COMPLETĂ SPORTIVII CHINEZI

des 
sus- 

cu 
pre- 

cu

pentru Camacho. Rojo nu face 
decît să revină pe postul său 
de extremă retrasă. Să facem 
mențiunea că, după pauză, 
Leal, Solsona și Saura i-au în
locuit pe Asensi, Villar și 
Rojo.

După cum am mai anunțat, 
golul a fost înscris (cu capul) 

in 
în

de către stoperul Specht, 
minutul 41. care a reluat 
poartă centrarea lui Roche- 
teau. Echipa Franței a făcut 
un joc in mare mișcare. Spa
niolii au avut o primă repri
ză reușită, dar cea mai mare 
ocazie au ratat-o după pauză 
(min. 78), cînd Leal nu l-a pu
tut învinge pe portarul Dropsy, 
in mare formă.

• In meciul amical al e- 
chipelor de tineret, la Gerona, 
selecționatele celor două țări 
au terminat la egalitate : 1—1 
(1-1).

★

AU DOMINAT
C.M. DE BADMINTON

BANGKOK (Agerpres). — 
în prima ediție a campiona
tului mondial de badminton, 
disputat la Bangkok (Thailan
da), reprezentanții R. P. Chi
neze au cîștigat titlurile indi
viduale prin Cian An-lin la fe- 

’ minin și Iu Iao-tun. la mascu
lin. Sportivii chinezi s-au cla
sat, de asemenea, pe primul 
loc la dublu bărbați și dublu 
fete, în timp ce Thailanda a 
obținut victoria la dublu mixt.

ClTE ECHIPE VOR HA PARTE

EA TURNEUL FINAL AE C.M.

DE FOTDAE DIN 1982 ?

.MIZA MECIULUI AMICAL, 
CARE E TOT GOLUL

ZUKICH, 9 (Agerpres). După 
cum se anunță din Berna, co
misia de disciplină a Uniunii 
europene de fotbal l-a suspen
dat pe timp de doi ani, de la 
toate meciurile organizate de 
U.E.F.A., pe jucătorul spaniol 
Juanito (Real Madrid), pentru 
comportare nesportivă In 
cursul jocului cu formația 
Grasshoppers Zurich, disputat 
săptămîna trecută.

MADRID (Agerpres). — săp
tămâna aceasta se va tine la 
Madrid o importantă reuniune a 
F.I.F.A. și a Comitetului de or
ganizare a campionatului mon
dial de fotbal din 1982, avînd ca 
obiectiv o examinare 
a propunerilor privind 
de disputare a turneului 
C.M, După cum se știe, 
europeană de fotbal se 
pentru menținerea sistemului cu 
16 echipe, în timp ce președin
tele F.I.F.A., J. Havelange, este 
adeptul unei formule noi. cu 2# 
sau 24 echipe.

detaliată 
formula 
final al 

Uniunea 
declară

$

Trebuie să recunoaștem că, tn ceea ce ne privește, începând 
de marți, and s-a disputat întîlnirea Ajax Amsterdam — Ba
yern MUnchen, noțiunea de meci amical a devenit mult mai 
largă.. Șr credem că și pentru major, ratea celor peste 65 ooe 
de spectatori de pe stadionul olimpic din Amsterdam, veniți să 
marcheze festiv retragerea din activitatea competițională a celui 
mai mare fotbalist olandez, Johan Cruyff, și care au asistat, 
uluițl, la o incredibilă sarabandă a golurilor încheiată cu sco
rul de 0—8, foarte departe de cadrul festiv anunțat.

. j- sjrpgtorjtui* ga șj țnlocațll săi su-
foarte mare să-și ia un călduros 
timp de un deceniu, le-a îneîntat 
fost considerat, după Pelă, cel mai 
pa uit gus.a cu plăcere cu->a unui 
tocmai atunci cînd se așteptau să

Este greu de presupus că 
porteri — veniți în număr 
rămas bun de la cel care, 
ochiul și mintea, cel care a 
bun jucă'.or ai lumii — au 
asemenea scor descalificam,______ _______ _____ ___ __
guste, cu melancolie șl nostalgie, „cântecul de lebădă" ăl unul 
mare fotbalist. Chiar dacă „sarea si piperul" fotbalului e go
lul. Cruyff, dealtfel jenat și folosind eufemisme, le-a repro
șat fotbaliștilor de la Bayem MUnchen că au lăsat pe 
secund caracterul demonstrativ al întâlnirii, singura ior 
cupare fiind să înscrie cît mai multe goluri... Breitner, ____
menige, Gerd Muller, cei cu care Cruyff s-a întâlnit tntr-o me
morabilă finală la Weltmeisterschaft '74. dîndu-le mult de furcă 
chiar pe terenul lor, au găsit de cuviință că a sosit tocmai 
Women ul revanșei pentru necaz ril? mai vechi. Iar for ii săi 
coechipieri de la Ajax în euforia sărbătoririi au uitat că fes
tivitatea e una șl golurile alta.

In fotbal șl un meci amical are o miză : GOLUL.

e go-

planul 
preo- 
Ru în

Paul SLĂVESCU| |

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
AUTO • Cursa de pe auto- 

dromul din Ciudad de Mexico 
a fost câștigată de pilotul vest- 
german Ludwig Helmarth („Por
sche" — 155 km în 53:06,36).

BASCHET 0 In primul meci al 
turneului pe care-1 Întreprinde 
în S.U.A., echipa Iugoslavă de 
baschet Gibona a jucat la West 
Point cu o selecționată locală. 
Baschetbaliștii americani au ob
ținut victoria cu 87—77 (41—37).

FOTBAL “ * ---------- -----
„Turneului 
— Islanda 
amical la 
secundă a 
(1-0).

HANDBAL ® în prima 
turneului feminin de la 
wice : Cehoslovacia — 
16—10 (9—5) șl Polonia A — Bul
garia 17—15 (9—7).

HOCHEI 0 Intr-un meci ami
cal la Liubliana : R. D. Germa
nă — Iugoslavia 9—3 (2—2, 6—0, 
1—1).

a In preliminariile 
U.E.F.A." i Olanda 

1—0 (1—0). • Meci 
Ferrara : selecționata 
Italiei — Elveția 1—0

zi a 
Kato- 

Olanda

TENIS 0 In turneul feminin 
de la Oldsnar (Florida) : Regi
na Marsikova — Valerie ziegen- 
fus 7—5, 6—3, Ann White — 
Glynis Coles 6—2, 6—3 0 Parti
dele disputate miercuri in tur
neul de la Hong Kong s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Cahill - 
Case — 
ters — 
Teacher 
Felgl —

VOLEI
tur al C.C.E Ia masculin: porto 
— Partizan Belgrad 0—3 (4—15,
6— 15, 4—15) : Dinamo Tirana —
Eczacibasi (Turcia) 3—0 (15—2, 
15—10, 15—6) : T.S.K.A. Septem-
vrisko Zname Sofia — Olymnia- 
kos Pireu 3—0 (15—11, 15—3,
15—3), Munchen 1360 — T.J. Vie- 
na 3—1 (6—15, 15—13. 15—8, 15—10). 
Blokkeer Rijswiisk (Olanda) — 
A.Z.S. Olsztyn 3—2 (4—15. 15—13,
7— 15, 15—13, 15—111

Gorman 6—2, 
Stewart 6—3. 
Saviano 6—4. 
— Borowiak 
Gimenez 7—6,
0 Rezultate

2—6.
7—6,
3—6.
6—2,
6—1.
din primul

6— 4. 
Mas-
7— 6,
7—6,
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