
Sub genericul „Daciadei“

LA 15 OCTOMBRIE, START ÎN NOUA 
EDIȚIE A „TOPULUI SPORTUL"

• Așteptăm primele înscrieri • Frumoase cupe și 
diplome vor răsplăti pe învingători • O competiție 

deschisă tuturor elevilor din clasa a IX-a ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Lansate în anul școlar 

1977—78. întrecerile „Topului 
Sportul" la săritura in lungime 
au intrat, prin atractivitatc și 
prin interesul manifestat de 
elevi și cadrele de specialitate 
la precedentele ediții, în... 
programul competițional al 
multor unități școlare.

Organizat sub genericul „Da- 
eiadei", invităm și în acest an 
pe toți elevii claselor a IX-a 
(fără program special) să par
ticipe la „Topul Sportul“, care 
va începe la 15 octombrie.

Cele mai importante preve
deri regulamentare : se dispu
tă atit la masculin, cit și Ia 
feminin ; se execută cite două 
sărituri, după regulamentul de 
atletism, cea mai bună fiind 
luată în considerare ; pentru 
alcătuirea clasamentului pe e- 
chipe se va face media celor 
mai bune 10 sărituri ; cel mai 
bun intră și în ierarhia gene
rală individuală ; numărul cla
selor participante pentru fie

care școală nu este limitat ; 
competiția se desfășoară pe 
parcursul întregului an școlar, 
existind posibilitatea unei „re
veniri" pentru cei care doresc 
să-și îmbunătățească pozițiile 
în clasamente.

Pentru participarea la „To
pul Sportul" (sau pentru alte 
informații) vă puteți adresa 
redacției, în scris sau telefo
nic (tel. 11 46 48 — și cu taxă 
inversă), redactorii noștri de- 
plasîndu-se, la cerere, pentru a 
asista la întreceri.

Așadar, la 15 OCTOMBRIE 
START IN „TOPUL SPOR
TUL" LA SĂRITURĂ ÎN 
LUNGIME !

Frumoase cupe și diplome 
vor răsplăti pe învingători.

★
în pag. a 3-a, o suită de re

portaje și însemnări despre 
modul cum sînt organizate și 
se desfășoară în unitățile de 
bază acțiunile din cadrul com
petiției naționale „Daciada".
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Intr-o gală cu multe meciuri atractive

T. DINU ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPION
Cea de a doua reuniune de 

selecție a lotului național de 
box, disputată aseară la Pa
latul sporturilor și culturii din 
Capitală, a atras din nou în 
jurul ringului peste 2000 de 
spectatori. Gala a fost reușită, 
cu multe partide spectaculoase, 
selecționabilii manifestînd poftă 
de luptă, iar mulți dintre ei, 
o bună pregătire.

După ce, joi seara, Daniel 
Radu a boxat mult sub aștep
tări, în reuniunea de ieri el 
a reușit de data aceasta să

incinte spectatorii, culegînd a- 
plauze la scenă deschisă. în- 
tîlnind același adversar pe care 
l-a depășit cu greu în finala 
campionatului, rapidistul Gheor- 
ghe Brumă, vicecampionul eu
ropean a realizat una dintre

Simbătă 22 septembrie 1979 |

punctînd deseori cu directe la 
cap, care l-au descumpănit în 
repetate rinduri pe finalislul 
categoriei muscă.

Un meci foarte plăcut și dis
putat sub semnul echilibrului 
pe aproape întreaga durată de

Miine, etapa a 8-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA - F. C. BAIA MARE
Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO 

MAI MULT DECiT DERBYURI DE CLASAMENT
Gheorghe Oțelea (dreapta) încearcă 
Cucu cu o dreaptă puternica, darPROGRAMUL

POLITEHNICA 
JIUL 
STEAUA

® Constantin — Maie- 
ianu sau duelul foștilor 
interi (creatori), V. Stănes- 
cu — A. Niculescu sau 
disputa ex-antrenorilor de 
echipă reprezentativă ® 
Nedelcu II, Dembrovschi 
et comp. în fața unei 
porți bine închise ® La 
Petroșani, Jiul — fortifica
tă moral, „U“ Cluj-Napoca 
— întărită cu Cîmpeanu II 
© S.C. sau C.S. ? Duminică . .
Galați dorește să egaleze punctajul partenerei sale, A.S.A. Tg. Mureș • La Pitești, 
campioana primește replica... „locului 18 ‘ © La Rm. Vîlcea, proaspăta învingătoare 
a Stelei speră (firesc), din nou, în victorie • La Buzău, un nou meci egal ? Doar 

oaspeții s-ar declara mulțumiți...

Timișoara : 
Petroșani : 
București :

Tirgoviște : 
Craiova :

Galați : 
Pitești :
Rm. Vîlcea : 
Buzău :

Cu excepția

MECIURILOR _________
- VIITORUL SCORNICEȘTI
- „U * CLUJ-NAPOCA
- F.C. BAIA MARE

(Stadionul Steaua)
CLUBUL SPORTIV - S.C. BACĂU 
UNIVERSITATEA

(Ora 15, partida
F.C.M.
F.C. ARGEȘ 
CHIMIA 
GLORIA

partidei de la Craiova toate celelalte vor începe la ora 17.

- DINAMO
televizată)

- A.S.A. TG. MURES
- OLIMPIA SATU MARE
- POLITEHNICA IAȘI
- SPORTUL STUDENȚESC

partidele sale bune, ciștigînd 
detașat la puncte. Mai stăpîn 
pe forțele sale, cu deplasări și 
eschive derutante, urmate de 
serii scurte și precise de lovi
turi, Daniel Radu nu i-a lăsat 
adversarului său nici • o speran
ță. Deși mai scund, cu brațe 
mai scurte, D. . Radu și-a va
lorificat viteza superioară,

seara este posibilă și o inversare de locuri ® F.C.M.

Fază clin meciul Dinamo — Universitatea Craiova, din turul trecu
tului campionat : Donose, D. Georgescu, I. Marin, Purima și Țălnar 
în luptă pentru balon în fața porții apărată de Lung.

Foto : Dragoș NEAGU

CLASAMENTUL

1. STEAUA 7 7 2 1 15- 6 10
2. F.C. Baia Mare 7 5 0 2 15- 8 10
3. Univ. Craiova^ 7 4 2 1 12- 7 10
4. „U" Cluj-Napoca 7 5 0 2 9- 6 10
5. Dinamo 7 3 3 1 11- 4 9
6. S.C. Bacâu 7 4 1 2 7- 6 9
7. C.S. Tirgoviște 7 3 2 2 10- 6 8
8. Politehnica lași 7 4 0 3 9- 7 8
9. Viit. Scornicești 7 3 1 3 12-11 7

10. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 1 3 10-11 7
11. F.C. Argeș 7 3 1 3 9-11 7
12. „Poli" Timișoara 7 3 0 4 13-13 6
13. Sportul stud. 7 2 1 4 5- 6 5
14. Chimia Rm. Vîlcea 7 2 1 4 4- 8 5
15. F.C.M. Galați 7 2 1 4 8-13 5
16. Jiu! 7 2 1 4 2- 8 5
17. Gloria Buzău 7 2 0 5 5-11 4

13. Olimpia Satu M. 7 0 1 6 3-17 1

să-l surprindă pe Tiberiu 
campionul se deplasează la timp.

' Foto : Ion MIHAlCĂ

timp au realizat „penele" Ti
beriu Cucu (campionul națio
nal) și Gheorghe OțCIea (cam
pion balcanic). Pentru un plus 
de insistență în acțiunile o- 
fensive, Cucu a primit decizia.

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 6-a)

Astă-searâ la Ebbw Vale

RtlOBYȘTII ROMÂNI DEBUTEAZĂ
IN TURNEUL DIN ȚARA (ÎAL1L0R 

disputa pe stadionul orașului, 
Eugene Cross Park, începînd 
de la ora 19 (ora locală). Așa
dar. în nocturnă, fapt oarecum 
neobișnuit pentru rugbyștii 
noștri. Echipa din Ebbw Vale 
este bine cotată în topul rug- 
bystic galez. Caracteristica jo
cului său : desprinderea rapidă 
a aripilor de grămadă, Clive 
Burgess (internațional galez A) 
și Phil Gardner (căpitanul e- 
chipei), ca și eficacitatea lui

CARDIFF, 21 (prin telefon). 
Simbătă dimineață echipa 
României părăsește „capitala 
rugbyului" pentru a se depla
sa la Ebbw Vale, un orășel 
situat la circa 80 de km de 
Cardiff, unde va disputa pri
mul său meci din cadrul tur
neului galez. Formația din lo
calitate a fost înființată cu 100 
de ani in urmă și își va serba 
centenarul, cu ocazia meciului 
în compania XV-lui României. 
Iată de ce interesul stirnit de 
partidă este deosebit de mare 
în Ebbw Vale.. Partida se va (Continuare în pag. a 8-a)

SCORNICEȘTI-400 SPORTUL ÎN PAS
CU DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A AȘEZĂRII

„UNII EDUCATORI UITĂ CĂ DEPRINDEREA
DC MIȘCARE St EORMEAZĂ ÎN SCOĂIĂ..."
da vorbă cu tovarășul LIVIU BREZAIE prim-secretar al Comite 

tului județean U.T.C. Sibiu

9 salisiatții sportive hi întrecerile „Daciadei" ® Fotbalul, atletismul, Handbalul 
și voleiul, in prim planul interesului ® Truinoasc perspective in domeniul perîorinanfci

Una din preocupările con
stante ale organizațiilor U.T.C. 
din municipiul și județul Sibiu 
este aceea de a-i apropia tot 
mai mult pe tineri de stadion, 
de a-i determina să îndră
gească o ramură de sport sau 
o acțiune turistică, adică de a-î 
face beneficiarii activităților de 
mișcare în aer liber. Despre 
toate acestea ne-a vorbit to
varășul Liviu Brezaie, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean U.T.C. Sibiu, după cum 
ne-am putut convinge un om 
receptiv la inițiativele pornite 
din masa de tineri și destinate 
să asigure sportului o arie cît 
mai largă.

• Tineretul sibian a lansat 
o acțiune pe cit de originală, 
pe ații de reușită : „Pădurea — 
stadionul nostru". Martor ocu
lar Ia una din ediții, am trăit 
bucuria de a fi văzut, într-o 
asemenea acțiune, mii de tineri 
și tinere...

— Succesul acestei acțiuni, 
de fapt o inițiativă a tineretu
lui, poartă girul colaborării 
dintre organizațiile sportive și 
celelalte organizații de masă 
și ea răspunde dorinței oame
nilor muncii, de toate vîrstele.

(Continuare in pag. a 2-a)

Există în județul Olt o așe
zare ridicată pe podișul Cot- 
menei, o așezare de oameni 
chipeși, voioși și harnici, a că
rei impetuoasă dezvoltare se 
realizează spectaculos, marcind 
și aici, ca peste tot în Româ
nia socialistă, biruința idealului 
de fericire și bunăstare pentru 
care militează neobosit partidul 
nostru. Am numit Scorniccștii, 
de la a cărei atestare se împli
nesc în aceste zile 400 de ani.

Aproape 11 000 de oameni, 
cei mai mulți foarte tineri, 
și-au unit puterile și strădanii
le făcînd din pitoreasca lor 
localitate de deal una dintre 
cele mai mîndre și mai bogate 
din. județ. O demonstrează 
munca avîntată a celor care 
lucrează în cooperativa agrico
lă de producție — unitate dis
tinsă cu Medalia de Aur și cu 

titlul de Unitate — Erou al 
Muncii Socialiste, cu recolte 
record de peste 10 000 kg po
rumb boabe la hectar și peste 
6 000 kg grîu — întinsele spații 
rezervate serelor, puternicul 
sector avicol, și, mai recent, 
întreprinderile, de confecții și 
de subansamble auto ; un liceu 
agroindustrial în care tinerii 
învață tainele producției de ce
reale și legume, casele de lo
cuit și chiar blocuri cu o linie 
arhitecturală modernă,

Hărnicia Și ambiția oameni
lor de pe aceste meleaguri, do
rința lor de autodepășire își au 
un deplin temei : fiind mindri 
de faptul că unul din fiii Scor- 
niceștilor, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, este primul băr
bat al țării, secretarul general 
al partidului și președintele 
Republicii, ei sporesc zi de zi 

faima și rodnicia așezării lor. 
Sînt aici la Scornicești atitea și 
atîtea mărturii ale istoriei nou
lui, ale, unei vieți tot mai fe
ricite ia care bătrînii „nici 
nu-și îngăduiau să viseze", du
pă cum ne mărturisea unul 
din fiii așezării, profesorul Pa
vel Truțescu, fost sportiv, atlet 
de frunte al județului, iar a- 
cum, după absolvirea I.E.F.S., 
cadru de educație fizică în lo
calitate. El ne-a prezentat șl 
fața nouă a sportului pe aceste 
meleaguri. Pornind cam de la...' 
zero (ceva atletism, oină, volei 
și fotbal, la nivelul unei sin
gure școli generale), oamenii 
din Scornicești trăiesc astăzi

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 6-a)



DRAGOSTEA PENTRU ALERGARE
ESTE MEREU ACEEAȘI...

Principala concluzie după Balcaniada de baschet-seniori:

— Cum v-a atras sportul, to
varășe Grigorc Enache ?

— Am copilărit prin Dudești- 
Vitan, împreună cu Ilie Stelian, 
Stoicescu, Ion Vasile, Protopo- 
pescu, nume devenite cunoscute 
in sportul românesc. Cu ei și cu 
alții jucam fotbal, organizam în
treceri de alergări pe străzile din 
cartier. In 1950 am devenit îna
intaș central al echipei de fotbal 
Voința-Munca.

— Ați îndrăgit fotbalul, dar 
v-ați afirmat în atletism. Cum 
s-a făcut... transferul ?

— La întrecerile de alergări, 
pe care de obicei le cîștigam de
tașat, asista șl Cornel Nicoda, pe 
atunci muncitor la „Timpuri 
Noi". El m-a sfătuit să fac at
letism. L-am ascultat și 
prezentat la antrenorul

m-am 
r_______ ________ Adrian
Zugrăvescu, de la P.T.T. Trecu- . . ..— .—. pregă-seră doar cîteva ‘ luni de . _
tire și au apărut primele rezul
tate. în 1956. la Balcaniada de la 
Belgrad, reprezentantul nostru a 
alergat 200 m în 23 secunde, iar 
eu, pe pista de la „Tineret**, pe 
aceeași distanță, am fost crono
metrat cu 22,7 secunde I Au ur
mat alte luni 
intense și în 
selecționarea 
în care am 
1964, pentru 
Sînt mîndru 
nul 1958 am ------- ------------
țional și balcanic și am îmbră
cat tricoul de campion balcanic 
la ștafeta 4X400 m.

— Cînd ați devenit arbitru de 
fotbal ?

— La încheierea activității în 
atletism, am revenit la prima 
dragoste, la fotbal. Ca Jucător, 
nu puteam da un randament co-

de antrenamente 
primăvara lui '57 — 
în lotul national, 

rămas pînă în anul 
probele de viteză, 
de faptul că în a- 
bătut recordul na-

respunzător șl atunci am început 
să arbitrez meciuri din campio
natele de asociații și de sector. 
Am absolvit un curs în 1965 și 
apoi am dat examene pentru ca
tegoriile I și a Ii-a. Pînă acum 
am condus mai multe sute de 
partide.

— Ce datorați sportului ?
— Sportul m-a învățat multe 

lucruri folositoare în viață, mi-a 
menținut sănătatea în perfectă 
stare. Adevărul este că pentru 
mine sportul a fost o școală 
care mi-a dezvoltat dragostea 
față de muncă, conștiinciozitatea, 
perseverența, respectul pentru 
colectiv. Participînd lâ multe 
concursuri internaționale în Po
lonia, Cehoslovacia, *“ ~ "
Germană, am avut 
să-mi îmbogățesc 
să cunosc o parte 
țărilor respective.

— Copiii dv. fac
—- Constanța, deși 

pentru atletism, nu a perseverat, 
dar Valentin înoată, joacă bas
chet și fotbal. La anii * * 
este bine dezvoltat fizic, 
litate. Mă gîndesc să-1 
spre lupte sau judo...

— Acum, cit timp rezervați a- 
Icrgării ?

— Dragostea pentru alergare nu 
s-a stins. Sînt pe stadion — 
tru ori pe săptămînă. De 
dată cîte două ore.

— Cînd nu veți mai 
veți spune „adio** sportului ?

— N-am să părăsesc stadionul. 
Fiind și instructor de fotbal, voi 
încerca să descopăr un tînăr 
care să ajungă sportiv renumit !

Pompiliu V1NTILĂ

Grecia, R.D. 
posibilitatea 
cunoștințele, 
din valorile

sport ?
talentată

Iul, 12, 
are agi- 
îndrum

de pa- 
fiecare

arbitra

„DEPRINDEREA DE
(llTmare din pag. I)

de a-și petrece, plăcut și util, 
o parte din timpul liber, cu 
predilecție sfîrșitul de săp- 
tămînă. La 14 octombrie ea se 
va repeta, desfășurîndu-se sub 
denumirea „Chemarea toamnei", 
o inițiativă a pionierilor sibieni 
la care vor răspunde, ca întot
deauna, masiv, tinerii uteciști. 
Nu sînt. însă, singurele iniția
tive de acest fel. La nivelul 
școlilor, de pildă, asociațiile 
sportive organizează curent 
concursuri și competiții în ca
drul ..Cupei Lyceum", la dis
ciplinele cele mai îndrăgite — 
atletism, handbal, volei, fot
bal etc. —. condițiile existen
te în general în unitățile de 
învățămînt favorizînd reușita 
lor. în orașele Sibiu și Mediaș, 
de pildă, 
dispun 
merita 
școlile 
liceele
„Gheorghe Lazăr", matematică- 
fizică 1. energetic 1. M.I.U. 
din Sibiu, ind. de petrol Me
diaș. M.I.U. Cisnădie, ale că
ror colective știu să valorifice 
fiecare spațiu pentru sport.

majoritatea școlilor 
de curți asfaltate. Ar 
relevate. în acest sens, 
generale 4 și Turnișor, 

„Octavian Goga",

NECESITATEA ÎMPROSPĂTĂRII TOTUTUI
CU JUCĂTORI ÎNATJI,

La înapoierea Iotului român 
de la Atena, unde s-au desfă
șurat întrecerile Balcaniadei la 
baschet masculin, prima între
bare adresată secretarului res
ponsabil al federației de spe
cialitate — Gabriel Popescu — 
s-a referit la condițiile de dis
putare a meciurilor în aer li
ber (pe terenul din incinta sta
dionului Panathinaikos).

— A fost o experiență nereu
șită, a precizat prof. Popescu, 
deoarece asfaltul dur, vîntul 
care aproape nu a contenit și 
variațiile de temperatură au 
redus calitatea partidelor la un 
nivel submediocru. Dealtfel. 
Ia Conferința campionatelor 
balcanice de baschet s-ă hotă- 
rît ca, de acum *-
întîlniri să aibă 
săli.

înainte, aceste 
loc numai în

reprezentativei— Clasarea 
țării noastre doar pe locul 4 a 
produs, pe bună dreptate, ne
mulțumiri. mai ales că la ulti
mele două ediții obținuse pozi
ția secundă. Cum se explică 
slabele rezultate de la Atena

MIȘCARE SE FORMEAZĂ ÎN ȘCOALĂ..."5
organizînd nu numai lecțiile de 
educație fizică, ci și competiții 
cuprinse în calendarul sportiv.

• Cunoscînd bine Sibiul, am 
întilnit și cîteva excepții...

— Da, din păcate I Le oferă 
liceele economic, pedagogic și 
agro-industrial. Primele două 
nu dispun de o bază sportivă. 
„Economicul" ar putea utiliza, 
în schimb, terenurile Clubului 
sportiv școlar, aflate la 2—300 
de metri. Dar n-o fac I „Peda
gogicul" trenează de ani de 
zile amenajarea în spații pen
tru sport a unei curți destul de 
mari. La agro-industrial. bază 
sportivă există, nu însă și în
țelegerea unor cadre din con
ducerea școlii. Tineri înzestrați 
pentru sport — în tenis de 
masă, schi etc — se deplasea
ză cu dificultate la etapele su
perioare ale unor competiții, 
pentru că unii educatori uită 
că gustul, deprinderea pentru 
mișcare a copiilor și tinerilor 
se formează încă de pe băncile 
școlii. Nădăjduim că în noul 
an de învățămînt optica unor 
cadre didactice cu funcții de 
conducere să fie mai aproape 
de realitățile vieții noastre.

• Am întilnit in cîteva co

nu 
din 
co-

DOAR MAGAZIONERUL
ESTE DE VINĂ ’

CAPABILI DE PROGRES
(victorie doar asupra echipei 
Bulgariei, înfrîngeri în fata 
formațiilor Greciei. Iugoslaviei 
și Turciei) ?

— Un prim motiv a fost de
reglarea sistemului de atac, 
care se baza Pe aruncările de 
la semidistanță executate de 
Dan Niculescu și Costel Cer- 
nat; din cauza vîntului, efica
citatea acestora a scăzut consi
derabil. în același timp, pivoții 
nu au dat satisfacție sub pa
nou (și nu este pentru prima 
dată) îh ceea ce privește efi
ciența. Mai supărător a fost 
faptul că, spre deosebire de ju
cătorii altor selecționate, cei ai 
lotului român s-au „speriat" 
de condițiile dificile și, în Ioc 
să se „bată" cu mai multă am
biție. s-au inhibat, s-au cris
pat, evoluînd sub posibilități, 
chiar și baschetbaliștii cu mul
tă experiență competițională. 
socotiți de bază în formație : 
Vasile Popa, Dan Georgescu, 
Dan Niculescu, Costel Cernat 
și Gheorghe Oczelak.

— în ce măsură a corespuns 
Roman Ogșitaru, despre care 
eram convinși că va contribui 
la întărirea echipei ?

— Opșitaru putea aduce un 
aport substanțial în condițiile 
amintite mai sus, dar el a ju
cat destul de puțin în această 
competiție (n.r. : răspunsul nu 
ne satisface ; de fapt. Iui Opși
taru și altor jucători tineri, nu 
Ii s-a acordat încrederea 
sară chiar și atunci cind 
larii nu corespundeau).

— învățăminte ?

nece- 
titu-

nece-

BftSPUNDgfo^^

mune sibiene activiști U.T.C. în 
primele rînduri ale activității 
sportive...

— Așa și trebuie I Fiecare 
activist U.T.C. să fie convins 
de utilitatea sportului și turis
mului, să le practice, să fie un 
exemplu pentru ceilalți tineri.
• Ați organizat, în primă

vară, Ia Bazna, o acțiune-cx- 
periment. Cu ce rezultate ?

— Dorim să dăm impuls 
numai activității sportive 
școli, ci și de la sate, din
mune. „Experimentul Bazna" a 
fost o primă modalitate. Du
minici cultural-sportive organi
zate în genul maialurilor, a 
acțiunii „Fiii satului". Avem 
sprijinul unor consilii populare 
și conduceri de C.A.P.. ca la 
Arpaș. Cristian, Șeica Mare sau 
Șelimbăr. Vrem. însă, ca înțe
legerea față de sport să fie o 
realitate în toate așezările ru
rale ale județului.

în încheiere, tovarășul Lîviu 
Brezaie și-a exprimat convin
gerea că pledoaria pentru miș
care pe care o efectuează per
manent organizațiile U.T.C. și 
cele sportive se impune să gă
sească un tot mai larg ecou, 
cu deosebire în întreprinderi, 
unde postura de spectatori a 
multor tineri (și îndeosebi 
fete) trebuie să sufere o radi
cală metamorfoză. (T. ST.).

— Cea mai importantă, 
sitatea de a întineri lotul cu 
jucători avînd talie înaltă, o 
bună pregătire atletică și capa
bili să progreseze, tehnico-tac- 
tic. pînă la nivelul solicitărilor 
actuale pe plan internațional.

D. STANCULESCU

DE LA ADAS

De la începutul lui septem
brie și pînă la jumătatea a- 
cestei luni, vremea a fost 
frumoasă, „favorabilă" - 
cum s-ar spune în termeni 
meteorologici — sportului. 
Sîmbâta trecută, în Capitală 
a fost o zi de excepție : la 

------ 30 deprînz erau aproape 
grade I

De mult promisesem 
clațlel sportive de la 
prinderea de mecanică 
să-i vizităm baza 
pentru a vedea — 
ni s-a spus — 
tivitate care _ _______,___
aici, in fiecare simbătă și du
minică".

Dar, surpriză I Sîmbâtă la 
prînz, după prînz, terenurile 
de fotbal, handbal șl poplcă- 
rla erau goale I îngrijitorul 
bazei, tovarășul Adrian Alis- 
tar, avea drept vizitatori doar 
trei tineri : strungarul Petre 
Sabău, care venise să joace 
tenis de masă. R. Spiridon 
de Ia strungărie fină si fra-

aso-
Intre- 

tină 
sportiva,
așa cum 

„frumoasa ac- 
se desfășoară

tele administratorului bazei. 
Ion Allstar, de la secția ca
libre. Ascultau la radio re
latări de la meciurile care se 
desfășurau in țară.

— Ne așteptam să vedem o 
activitate intensă, am spus 
noi, adresîndu-ne celor pre- 
zenți. Ca în fiecare sîmbâtă.

— Ca in fiecare simbătă 1 
nl s-a răspuns. Păi, aici, la 
baza noastră, nu prea puteți 
vedea așa ceva iar azi, cînd 
echipa de fotbal joacă in de
plasare, nici atît, fiindcă su
porterii sînt plecați cu ea.

— Dar, măcar dv., dacă ați» 
venit, de ce nu faceți sport?
— Păi... cu ce? Că magazio

nerul, tovarășul Alfred Bauer, 
cel care are bilele de popice, 
mingile de handbal, paletele 
de tenis șl fileul e plecat și 
ei, cu echipa, la Plopenl.

Am privit baza sportivă — 
pustie la acel ceas al zilei 
într-o sîmbâtă în care nl se 
spusese că va fl o activitate 
deosebită. Șl ne-am întrebat: 
„Oare, doar magazionerul e 
de vină, că pe frumoasa bază 
a întreprinderii, care a cos
tat desigur muiți bani, nu se 
desfășoară nici o competi
ție?".

Această întrebare o punem, 
prin intermediul ziarului, 
soclațlei sportive 
treprlnderea de 
fină din București.

Sever

. a- 
de la tn- 

mecanică

NORAN

ITINERARUL Perioada

Localitatea 
unde se 
petrece 
revelionul

Mijloc de 
transport

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM CARPAȚI BUCUREȘTI 
AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI IN STRĂINĂTATE

R. P. BULGARIA
1. București — Sofia — 

București
R. S. CEHOSLOVACA 

București — Brno — 
Fraga — Karlovy-Vary — 
Budapesta — București 
București — Praga — 
Karlovy-Vary — Bucu
rești
București — Praga — 
Karlovy-Vary — Buda
pesta — București

1.

2.

3.

TITI FILIPESCU, BUCUREȘTI. 
La „Universiadă", în cursa de 
10 000 m, Ilie Floroiu și-a... pier
dut pe drum adversarii :

„Dar ceilalți 7", l-au întrebat, 
Atunci cînd cursa s-a-ncheiat. 
Și au mai așteptat puțin,
Să vadă : vin sau nu mai... 

vin 1
DORU DRÂGAN, cluj-na- 

POCA (str. Arieșuiui 6, Cod 3 400). 
Pe această adresă vă pot scrie 
iubitori ai fotbalului care doresc 
să facă schimb de programe, in- 
sigDG etc

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. La 
Universiada din Mexic, studenții 
noștri au cucerit 31 de medalii 
(aur. argint șl bronz) :

Orișiunde au urmat,
La I.E.F.S., Agronomie,
Iată, s-au reprofilat
In... metalurgie !
STELIAN CAZ ACU, COMUNA 

SUCEVIȚA. Regretăm în aceeași 
măsură faptul că scrisoarea dv. 
a întîrziat foarte mult. catrenul

că da I 
bucura aflînd 
Capitală, în 
El apără cu- 

Steaua, după ce

arăta. Noi sperăm 
bucureștean, vă veți 
că s-a născut “ 
urmă eu 20 de ani. 
lorlle clubului 
a fost inițiat în tainele boxului 
de Marin Diaconescu, la clubul 
Olimpia. Boxează în limitele ca
tegoriei muscă.

AUREL APOSTOLESCU, BRĂ
ILA. Președintele Comisiei de 
disciplină a F.R.F. este fostul in
ternațional (ca jucător și arbi
tru) Andrei Rădulescu.

Ilustrații : N. CLAUDIU

în
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Administrația Asigurări
lor de Stat recomandă fie
cărui automobilist să con
tracteze „asigurarea facul
tativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme 
și a altor persoane aflate 
în autoturisme".

Această asigurare acope
ră, în limita numărului de 
locuri admis la transport, 
consecințele accidentelor 
întîmplate persoanelor, ne
nominalizate, aflate în au
toturisme.

Primele anuale de asi
gurare sînt între 80 lei șl 
240 lei, în raport de nive
lul sumelor asigurate pen
tru fiecare persoană, pu- 
tîndu-se plăti și în rate.

Pentru Informații supli
mentare și pentru contrac
tarea de asigurări vă pu
teți adresa responsabililor 
cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenților și in
spectorilor de asigurare, 
filialelor ACR sau. direct, 
oricărei unități ADAS.

Si

30.12-3.01. Sofia tron

28.12—4.01. Praga tren

28.12-2.01. Praga avion

31.12—0.01. Praga avion 4- 
trer

R.D. GERMANA
1, București

Leipzig — '
Dresda —
București

2. București - 
Leipzig — 
Dresda — 
București

R.P. POLONA 
1. București —

București

- Berlin — 
Weimar —
Berlin —

28.12-4.01 Dresda avion
Beriin 

Weimar 
Berlin

31.12-7.01. Berlin avion

pierzîndu-și astfel actualitatea. Ar 
ti fost mult gustat de amatorii 
de fotbal. Dar, evident, nu ne pu
tem întoarce acum la prima etapă 
a campionatului Diviziei A la 
fotbal I Poate că data viitoare 
Posta vă dă mai mult concurs.

M. BĂLĂCI, BUCUREȘTI. „II 
admir foarte mult pe tinărul bo
xer Radu Daniel și vreau să-mi 
spuneți cite ceva despre el", tl 
admirăm și noi ! Este un boxer 
talentat, care promite. Totul este 
să se țină de cuvînt... Viitorui va

ORICINE JOACA 
POATE CIȘTIGA : 
a Autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda 
120 L“ • 50.000,
25.000, 10.000 lei etc. 

Excursii pe ruta 
’. Ungară — 
S. Cehoslovacă 

Germană 
în 

SE 
5

CU
42

D.
Austria sau
P. Polonă. 

EFECTUEAZĂ 
EXTRAGERI 
UN TOTAL DE 
NUMERE 1

ULTIMA ZI 
tru procurarea 
telor — luni 24 
temhrie.

pen- 
bile- 
sep-

Varțovia 
Vorfovia

27.12— 2.01.
20.12- 3.01.

Varșovia

29.12-5.01. Varșovia tren

2. București 
Varșovia

— Cracovia —
— București 28.12— 3.01.

28.12- 5.01.
Cracovia 
Cracovia

tren 
tren

R.P. UNGARA
1. București — Budapesta 

— București 28.12-2.01 Budapesta tren

U.R.S.S.
1. București 

Riga — 
Moscova

- Kiev - 
Leningrad — 

- București

22.12— 4.01.
28.12- 11.01.

Moscova 
Kiev

iren-f 
avion 
tren-f- 
avion

2. București 
Minsk — 
Moscova

Kiev - 
Leningrad — 
— București

22.12- 3.01.
29.12— 10.01.

Moscova 
Kiev

tren 
tren

3 București 
Kiev — 
Moscova

— Chișinâu —
Leningrad —
— București

22.12— 4.01.
24.12— 6.01.

Moscova 
Leningrad

tren 
tren

4. București — Kiev — 
Leningrad — Moscova 
— București 26.12—6.01. Leningrad tren

5. București 
Kiev -
București

— Chișinâu — 
Moscova — 27.12- 7.01.

29.12- 9.01.
30.12- 10.01.

Moscova 
Kiev 
Chișinâu

tren 
tren 
tren

6. București — Chișinâu — 
Kiev - București 27.12-4.01- Kiev tren

7. București - Chișinâu — 
Odessa — București 26.12-2.01. Odessa tren

8. București
— Lwov

— Cernăuți
— București 27.12-2.01. Lwov tren

Informați
Episcopiei

ii suplimentare 
nr. 2, telefon

șl înscrieri Io
16.44.31 și prin

qhișeele din București, str. 
Oficiile județene de turism.J



PORT! LARG DESCHISE ÎNTRECERILOR „DACIADEI“

Competiția națională „Daciada" se află în plină des
fășurare. Timpul favorabil permite organizarea unor 
acțiuni interesante, atractive, în aer liber, Ia care 

participă numeroși oameni ai muncii de toate vîrstele și 
profesiile. Reporterii ziarului nostru, aflați în aceste zile în 
mai multe unități și asociații sportive, au surprins o serie de 
aspecte pozitive, care reliefează interesul deosebit cu care 
factorii responsabili se ocupă de transpunerea in fapte a 
importantelor sarcini ce le revin în acest domeniu, dar au 
constatat, in același timp, și unele aspecte negative, urmare 
a muncii insuficiente, a superficialității cu care este pri
vită, pe alocuri, activitatea sportivă de masă. Se impune, 
așadar, ca in această perioadă să se continue cu și mai 
multă vigoare acțiunile din cadrul marii întreceri a „Dacia
dei1', să se intervină cu hotărîre pentru înlăturarea tuturor 
lipsurilor, astfel ca la marea competiție să participe un nu
măr sporit de oameni ai muncii, de tineri și tinere.

Printre constructorii navali din Oltenița Odată cu primele zile de școală au început și bucuriile în
trecerilor sportive. Marea competiție națională „Daciada" 
oferă copiilor numeroase prilejuri de a-și măsura puterile 
și voința de a învinge. în imagine, întreceri de cros la 
complexul sportiv Bididia din Tulcea Foto : T. VIOREL

„SPORTUL DĂ SĂNĂTATE SI VIGOARE 
DACĂ ESTE PRACTICAT CU CONSECVENȚĂ" SARBATOARE SPORTIVA LA GILAU

îl căutăm pe tehnicianul Ni
colae Țăranii, secretar adjunct 
cu problemele de propagandă 
în Comitetul U.T.C. al între
prinderii constructoare de nave 
și piese turnate din Oltenița, 
tinărul care este — după cum 
ni se spune — „unul din sufle- 
tiștii activității sportive a na- 
valișlilor". Ocolim impunătoa
rele macarale rulante, apoi si
lueta unei motonave de 5000 
tdw aflată in lucru. îmbrăcată 
în tricoul aprins al primului 
strat dc miniu de plumb și ur
căm pe puntea cargoului aflat 
ța dană. Ciocane pneumatice, 
miros de vopsea. ...Constructo
rii sînt in întrecere cu timpul. 
Nicolae Țăranu se află undeva 
în cală — cu toate că progra
mul său de lucru s-a terminat 
— pentru a-i chema pe iubito
rii sportului la o acțiune de 
muncă patriotică pe stadionul 
întreprinderii, aflat în extin
dere. îl găsim. Are înscrise pe 
listă peste 100 de nume.

PROMOVĂRILE
FORMALE

DAUNEAZA

Au timp „navaliștii11 și pen
tru sport ? „Au — ne răspunde 
tinărul tehnician —. pentru că 
îl iubesc și sînt convinși că el 
înseamnă sănătate și vigoare, 
dacă este practicat cu consec
vență11. Ce înseamnă consec
vență ? Nicolae Țăranu ne 
vorbește de întrecerile înscrise 
sub genericul „Daciadei11. Pe a- 
teliere, pe secții de producție, 
la fotbal, handbal, rugby, box. 
șah. atletism... „Abia am avut 
finala pe întreprindere, că au 
și reînceput concursurile pe a- 
lelicre". Ne oprim în fața unui 
tînăr cu statură dc halterofil. 
Este lăcătușul naval Miliai 
Poenaru, campion al „Daciadei11 
la aruncarea greutății. îl între
băm cum a făcut de a ajuns 
la această performanță. „Foarte 
simplu. Dacă te antrenezi zi 
de zi prinzi puteri pe nesim
țite11. Mecanicul Marian Ni- 
culescu. conduce antrenamente
le celor care practică boxul. 
..Am organizat de curînd o ac
țiune foarte frumoasă. Timp de 
o săptămină s-au desfășurat, zi 
de zi, gale de box pc estrada 
din grădina de vară a orașului, 
pentru desemnarea celor mai 
buni pugiliști. Am avut o mul
țime de spectatori, nentru că 
lumea de aici se dă în vini 
după box11.

De o popularitate mare se 
bucură la șantierul naval si cî-

clismul. Și 
me ce sute 
ai muncii 
șantier pe 
asociației 
ing.
adjunct) s-a folosit de această 
situație și a organizat cîteva 
concursuri de masă pc un tra
seu care leagă orașul de șan
tier.

„Au fost acțiuni deosebit de 
reușite, așa că vom mai orga
niza asemenea întreceri — ne 
spune președintele comitetului 
sindicatului. Petre M. Dumitru. 
„Daciada11 ne-a deschis 
larg pentru inițiative, 
început școala, avem 
de tineri în grupul 
șantierului. Tocmai 
cu Comitetul U.T.C.
peni acțiunea dc trecere a nor
melor Complexului „Sport și 
sănătate11. Vrem să creștem oa
meni sănătoși și viguroși".

La plecarea din întreprinde
re nc-am oprit în fața „Colțu
lui turistic11, un panou cu hărți, 
fotografii, anunțuri, iar la loc 
vizibil, înscris citatul : „Ex
cursiile — fereastră spre lumi
nă și cunoaștere. Cercul nostru 
turistic vă așteaptă11. Animato
rul acestei . activități — ing. 
Florian Ermineanu.

este firesc, de vre- 
de tineri și oameni 
se deplasează la 
biciclete. Consiliul 

sportive (președinte 
Vasiie Ciobanu, director

cî mp 
Iată, a 

peste 1000 
școlar al 
discutam 

să reînce-

Viorel TONCEANU

Tn dimineața aceea, 
friguroasă pentru un 
început de toamnă, 
organizatorii, sătenii 
din Gilău — jud. 
Cluj, aveau îndoieli 
în ce privește succe
sul acțiunii lor. „Da
că ar fi fost frumos 
și cald, da. Așa 
însă...“. Dar, încă de 
pe la ora 8 diminea
ța, în comună au și 
început să sosească 
oaspeții la „Festiva
lul cultural-sportiv 
sătesc* ce urma să 
aibă loc în Gilău în 
cadrul „Daciadei". 
Gazdele, îmbrăcate de 
sărbătoare, i-au pri
mit pe cei din comu
na Căpuș, veniți pri
mii — artiști amatori 
și echipe sportive, 
apoi pe cel din Flo- 
rești, Izvorul Crișului,

Săvădisla, Aghireș. In 
total, circa 300 de să
teni, tineri și adulți, 
venițl în acest sat de 
munte pentru a pe
trece o zi în cîntece, 
dansuri 
sportive, 
figurau 
discipline : 
volei, tenis de masă, 
fotbal șl "" 
concursuri pentru cel 
voinici, cum ar fi 
„cel mai tare*1 (trîn- 
tă), sau „cel mai Iu
te" (alergări). Rezul
tatele ? Bune, din mo
ment ce atîția oameni 
au făcut sport, s-au 
mișcat în aer liber. 
La fotbal, cel din 
Aghireș l-au învins, 
în finală, cu 1—0 pe 
cel din Florești și au 
cîștigat turneul. La 
celelalte întreceri mal

și întreceri 
în program 
mai multe 

handbal.

atletism.

buni s-au dovedit cel 
din Gilău, gazdele, 
întrucît au cîștigat 
primele locuri la vo
lei (masculin), hand
bal (feminin), ca șl 
la tenis de masă (Ma
ria Maier Viorel
Fomai).

„Festival reușit din 
toate punctele de ve
dere* — așa au numit 
participanții această 
serbare cultural-spor- 
tivă care a reunit iu
bitori ai sportului din 
6 comune. O deose
bită impresie au lăsat 
demonstrațiile de
box, haltere. scrimă 
șl aeromodellsm sus
ținute de sportivi 
fruntași de 
și Voința 
Napoca.
R. MIRCEA, coresp.

sportivi 
la C.S.M. 
din Cluj-

BOGATĂ AGENDĂ COMPETITIONALĂ
DE MASA LA BRAILA

La consfătuirea cadrelor di
dactice profesorul Eugen Fie- 
șariu, de la Liceul de mate
matică și fizică nr. 6 din
Japitaiă, s-a referit la un 
caz ieșit din comun, legat de 
organizarea și desfășurarea 
întrecerilor din cadrul „Dacia
dei". Anul trecut, în primul 
trimestru de școală, reprezen
tanți. liceului urmau să se 
prezinte la faza pe sector a 
„Daciadei" la schi. Cum ză
pada se lăsase așteptată, în
trecerea urma să aibă ioc la 
Predeal. De aceea, în ziua 
respectivă, elevii și profesorul 
s-au deplasat cu trenul în 
frumoasa stațiune de munte 
de pe valea Prahovei, pregă
tiți pentru concurs. Dar, oda
tă ajunși acolo, stupoare 
Nimeni nu știa nimic... ~ 
întreagă elevii liceului 
reștear i-au căutat pe 
nizatorî, echipele cu 
urma să se întreacă, 
nici un rezultat. Sigur, 
n-a fost pierdută, a mai 
tat timp și pentru două, trei 
lansări pe pîrtii, dar scopul 
deplasării obiectivul principal 
nu fusese realizat.

La cîteva zile după 
rea în “ 
Fleșariu 
nic ca 
prezinte 
ci piu.
- Bine, dar noî 

încă de faza pe s 
fost la Predeal...

Și a prezentat 
cum s-au oebecut.
- Tovarășe profesor, ce să 

mai discutăm, sînteti califi
cați la faza pe municipiu. 
Este limpede ?

! Era, intr-adevăr, limpede că 
ceva .iu fusese în ordine pen
tru că promovările formale
dăunează spiritului „Dacia
dei"

Readucem in atenție un 
semenea caz de formalism, 
acum la începutul anului șco
lar, cînd elevii se pregătesc 
oentru no și noi întreceri în 
cadrul ..Daciadei*’, cu nădej
dea că nu se va mai repeta...

Miinc, la Salonta

FESTIVALUL SPORTIV BIHOREAN
Sub egida „Daciadei11, mîine va avea loc la Salonta „Festivalul 

sportiv bihorean1*, organizat de Consiliul județean al sindicatelor 
și Comitetul județean al . U.T.C., în colaborare cu Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport și Inspectoratul școlar al ju
dețului Bihor. In program, întreceri la 17 discipline sportive, cu 
începere dc la ora 9,30, pe stadionul Recolta.

în întreprinderile și institu
țiile brăilene, se desfășoară 
numeroase competiții sportive 
de masă sub genericul „Dacia
dei11. Astfel, pe platforma chi
mică de la Chișcani, asociația 
sportivă Chimia, în colaborare 
cu comitetele U.T.C. și de sin
dicat. a organizat campionatul 
asociației la fotbal, întrecere 
la care au participat 16 echipe, 
în finală. „Utilaj11 a întrecut 
„Filatura cord11 cu scorul de 
4—1 (2—0). La handbal. în fi
nală. „Termo-energetic" a dis
pus de „Electrica11 cu 18—16 
(9—7). Din cei 80 de tineri care 
s-au întrecut la tenis de cîmp. 
primul loc l-a ocupat sudorul 
Mircea Ferenț. Asociația spor
tivă Laminorul a organizat 
campionatul asociației la popi
ce, la individual și pe echipe, 
.întrecerea Pe echipe a revenit 
formației „C.T.C. Laborator", 
cu 3800 puncte, iar la indivi

dual a învins electricianul 
Marcel Balaban, cu 1560 puncte, 
întrecerile de cros, din cadrul 
aceleiași asociații, la care au 
participat peste 300 de munci
tori, au fost ciștigate de el.ee- 
triciana Aurica Pescianu și de 
strungarul Ionel Vîrlan. La 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului, comitetul U.T.C., în 
colaborare cu asociația sportivă 
C.P.L., a organizat „Cupa 
U.T.C." la fotbal, cîștigată de 
echipa „Mecanica". La cros 
s-au întrecut 200 de muncitori, 
pe primul loc situîndu-se tîm- 
plarul Gh. Gutman și, respec
tiv, mașinista Mariana Băuta. 
Vii dispute s-au desfășurat și 
în comuna Roman. La fotbal — 
locul întii l-a ocupat echipa 
S.M.A.. la șah —■ Vasiie Soare 
și. respectiv, Vasilica Frigioiu, 
iar la tenis de masă, Stan 
Bădin.

Tr. ENACIIE, coresp.
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n am trecui 
sector. Am
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fond, aceleași, exerciții care ac
tivează circulația sîngelul, care 
relaxează organismul, care regu
larizează respirația. Adaptate la 
specificul muncii depuse. Astfel, 
în fiecare an, la „Cupa Diana“ 
au participat tot alte muncitoa
re, și toate s-au comportat bine, 
au executat corect, armonios, 
plastic, omogen, exercițiile de 
gimnastică. Drept urmare, s-au 
clasat în ultimii 6 ani de 3 ori 
pe primul loc la faza pe Capi
tală, o dată pe locul 2 și de două 
ori pe locul 3. Au primit di
plome, felicitări. Asta, așa cum 
spuneam, fără să fie neapărat 
vorba de spirit de întrecere, căci 
nu de el este nevoie în acest 
caz, pentru a face gimnastică la 
locul de muncă, în pauzele de 
producție. Fetele care au parti
cipat la finalele „Cupei Diana* 
— acțiune cu totul aparte, ini
țiată de C.M.B.E.F.S. în cadrul 
„Daciadei" — au primit deci di
plome și felicitări.

Dar nimeni la „Adezgo" nu 
consideră că acesta a fost prin
cipalul cîștig. Premiul cel mare 
se numește sănătatea și puterea 
de muncă, numărul și calitatea 
produselor tuturor celor 1500 de 
lucrătoare. Adică a fetelor. Unele 
mai tinere, altele mai în vîrstă...

adus întreprin- 
ciorapî „Adez- 
locuri I în 
acțiune în ca-

Ceea 
dorii 
go11 

„Cupa Diana", 
cirul căreia se întrec anual cele 
mai bune formații de gimnastică 
la locul de muncă din Capitală, 
n-au fost antrenamentele asidue 
speciale sau pregătirile tactice 
ieșite din comun. Nic! nu era 
nevoie de astfel de preparative, 
de vreme ce această activitate 
nu se face la „Adezgo" special 
pentru concursul amintit, ci este 
o prezență zilnică, un moment 
așteptat cu plăcere de lucrătoa
rele mai tinere sau mai în vîr- 
stă clin principalele secții de 
producție.

Cu cîțiva ani în urmă, comi
tetul sindicatului (președinte — 
Elena Doinea) și asociația spor
tivă (președinte — Iulian Palloș) 
s-au gîndit să ia lucrurile în se
rios și, introducînd gimnastica la 
locul de muncă, să vină în a- 
jutorul muncitoarelor. Cele 
nere au fost ușor atrase de 
activitate ; în schimb, cele 
mai în vîrstă au fost mai 
de convins, că doar „la 
lor, deh !, erau femei in 
firea, cum o să se apuce ele de 
asemenea lucruri 11 Și, ca să 
albă o bază solidă de plecare. 
Iulian Palloș și Elena Doinea 
s-au transformat, pentru o vre
me, în specialiști ergonoml. deși 
meseriile lor de bază erau cu 
totul altele, primul. de pildă, 
fiind tehnician principal, șeful 
atelierul „Blănuri". Au vizitat, 
pe rînd, 3 dintre secțiile între-

ce a 
de 

trei

ti- 
noua 
ceva 
greu 

vîrstă 
toată

prinderii. Au intrat mai întîi la 
„Con Teci ii-tricotaje*, apoi
„ Confecții-ciorapir.....................
„Sortat-ambalaj*.
ce au
„Toate femeile care 
aceste
procesul __ ____  ____ ___ „
brațelor. Stau pe scaune, își miș
că doar mîinile, ceea ce nu e 
bine,, pentru că, după o vreme, 
din cauza imobilității parțiale a 
membrelor • - •
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muncii doar mușchii

inferioare, a altor 
ale corpuiui, starea

„Cupa

ează și are repercusiuni asupra 
sănătății, ca și asupra rezulta
telor muncii. Și, dacă din acest 
motiv, valoarea produselor fie
cărei lucrătoare ' scade zilnic doar 
cu un singur leu, tot zilnic se 
înregistrează, la nivelul întreprin
derii, pierderi de cel puțin 1500 
de lei, adică numărul --• 
lucrătoarelor din cele 
Ca atare. Iulian Palloș, 
tele asociației sportive, 
Doinea, președinta 
sindicatului, au continuat meto
dic ceea ce au început. Au cău
tat un profesor de educație fi
zică și l-au găsit în persoana

total al
3 secții*, 
președin- 

, și Elena 
comitetului 

continuat
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Elenei Saigo, de la Liceul nr. 
Apoi, au pornit să recruteze 
leva lucrătoare, dintre cele 
nere, cu multă energie, să le 
struiască în vederea asigurării
desfășurării noii activități. Angela 
Breazu, membră în Comitetul 
oamenilor muncii, s-a dovedit 
cea mai. pricepută dintre toate și 
a primit responsabilitatea princi
pală asupra întregii acțiuni. La 
stația de amplificare au început 
să fie difuzate anunțuri. îndem
nuri. iar medicul întreprinderii 
sfătuia pe toată lumea, așa, de

Diana1

la om la om, că e foarte bine 
ca în fiecare zi. acolo, lîngă ma
șină, la ora pauzei, timp de 3 
minute, nu mai mult...

...Și fetele
ceput mai 
trecea, din 
Pînă cînd, 
gimnastica 
le-a intrat

au înțeles. La în- 
puține. Apoi, pe zi ce 
ce în ce mai multe, 
tuturor lucrătoarelor 
la locul de muncă 

___ _______ în obișnuință. Acum, 
toate execută mișcările atît de 
cunoscute. Așa că asociația spor
tivă are de unde alege echipa 
care o va reprezenta la ..Cupa 
Diana“. De fapt< pot fi alcătuite 
mai multe reprezentative. Toate 
la fel de bune. Mișcările sînt, în

Radu TIMOFTE



DALLAS - SITĂ DEASĂ PENTRU ASPIRAȚIILE 
ELITEI MONDIALE A GIMNASTICII FEMININE! 
sportivele noastre se pregătesc la Deva intr-un climat de puternică mobilizare, 
dăruire, antrenamente de înalt nivel, disciplină și dorință deplină de a 

străluci la Campionatele mondiale din luna decembrie

| COffliujlî SPORITĂ DIN F 
I LA REALIZAREA UNUI Bl

In mai, la Copenhaga, la cî- 
teva clipe după ce Nadia Co
maneci triumfase pentru a 
treia oară consecutiv în cam
pionatele europene de gimnas
tică. dobindind definitiv Cupa 
atribuită celei mai bune gim
naste a continentului, ne aș
teptam ca reputatul tehnician 
Bela Karoly, sub bagheta 
căruia gimnastica noastră fe
minină a repurtat în ultimii 
ani strălucite succese, să îm
părtășească din plin satisfac
țiile acelor momente fericite, 
să fie foarte bucuros. Dar, 
dimpotrivă, l-am întîlnit pe 
Bela Karoly parcă mai pre
ocupat decît orieînd. Nedume
rirea noastră a căpătat, prompt, 
explicațiile de rigoare.

— Nu vă mirafi! Concursul 
de aici, de la Brondby Hallen, 
chiar dacă n-a fost o întrecere 
pe echipe, mi-a arătat foarte 
clar cit de grea va fi misiunea 
noastră in viitoarele mari com
petiții, și cu deosebire la cam
pionatele mondiale din decem
brie 1979, de la Dallas. Suc
cesul net al Nadiei Comăneci 
la individual compus și, mai 
ales, spectaculoasa reapariție 
a Nadiei după „eclipsa" de la 
Strasbourg, vor determina ad
versarele noastre cele mai pu
ternice să se pregătească cu și 
mai multă ambiție fi dirzenie, 
să încerce, din nou, ocuparea 
unor poziții fruntașe in ierar
hia gimnasticii mondiale.

Intr-adevăr, nu era prima 
oară cînd îl vedeam pe Bela 
Karoly trecînd cu ușurință 
peste momentele plăcute ale 
succesului și preocupat într-o 
mult mai mare măsură de vi
itoarele competiții de anver
gură Iar campionatele mon
diale din acest an sînt, parcă, 
mult mai grele decît alte com
petiții similare. Și aceasta pe 
bună dreptate. In primul rînd, 
pentru că este pentru prima 
oară in istoria gimnasticii cind 
tn doi ani consecutivi se orga
nizează campionate mondiale; 
în al doilea rind, este tot pen
tru prima oară cind campio
natele mondiale premerg cu 
numai un an Jocurile Olimpi
ce, avînd — prin această pris
mă — o deosebită importanță 
strategică, și este de așteptat 
ca ele să declanșeze în toate 
țările o puternică mobilizare a 
forțelor pentru pregătiri la cel 
mai înalt nivel. Trecerea de 
la un ciclu de organizare a 
C.M., o dată la patru ani la 

unul anual ridică, desigur, se
rioase probleme de pregătire 
sportivă propriu-zisă și nu ni 
se pare cu nimic exagerat dacă 
afirmăm că examenul de la 
Dallas va fi trecut cu mai 
mult succes de acele echipe și 
gimnaste care se vor adapta 
mai repede și mai precis la 
rigorile impuse de noua perio
dicitate a întrecerilor mondiale.

Este de la sine înțeles, gim
nastica noastră feminină, a- 
flată în prim-planul marilor 
competiții internaționale ale 
ultimilor ani, este puternic co
nectată la „priza" mondialelor 
din decembrie, tehnicienii și 
sportivele fiind hotărîți ca, 
prin evoluții spectaculoase și 
de ridicat nivel tehnic, să a- 
dauge noi performanțe de 
prestigiu bilanțului remarcabil 
al Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, campionatelor euro
pene de la Praga și Copen
haga, sau al întrecerilor mon
diale de la Strasbourg. Fără 
îndoială, echipa noastră femi
nină aspiră cu îndreptățire la 
un loc pe podium. îi dau drep
tul să țintească o medalie atît 
valoarea sa ca atare, intensele 
pregătiri efectuate în ultimele 
luni cît și „argintul" obținut 
constant la ultimele mari com
petiții pe echipe. Desigur, lupta 
nu va fi deloc ușoară. Echipa 
Uniunii Sovietice s-a dovedit 
întotdeauna un adversar redu
tabil, cu valori individuale ex
celente, gimnastele din R. D. 
Germană au marcat un vizibil 
progres la ultimele întreceri 
europene, după cum nu tre
buie neglijat faptul că spor
tivele din S.U.A., autoare ale 
unor neașteptate succese la 
precedenta ediție a „mondiale
lor", vor încerca să valorifice 
într-o măsură cît mai mare ca
litatea lor de gazde. Dacă mai 
adăugăm și informația că la 
Dallas va fi prezentă și repre
zentativa R.P. Chineze, ne 
dăm seama că disputa pe e- 
chipe va fi extrem de strînsă 
pentru locurile superioare ale 
clasamentului, situație care im
pune și mai mult o mobilizare 
totală a tuturor forțelor de care 
dispunem pentru asigurarea 
unei pregătiri ireproșabile e- 
chipei noastre feminine.

Vizitele pe care le-am făcut 
în ultimele luni la Deva, a- 
colo unde învață și își desă
vârșește măiestria lotul repre
zentativ feminin, ne-a oferit 
destule argumente care atestă 

că specialiștii noștri sînt pe 
deplin convinși de dificultatea 
examenului pe care-1 au de 
trecut la viitoarele campionate 
mondiale. Cu competența-i cu
noscută, antrenorul emerit 
Bela Karoly, împreună cu so
ția sa Marta și cu coregraful 
Pojar Gheza, bucurîndu-se de 
sprijinul conducerii Liceului 
de istorie-filologie, cu program 
de gimnastică și atletism, al 
federației de specialitate, au 
elaborat un minuțios plan de 
pregătire a gimnastelor noastre 
fruntașe, vizînd o comportare 
cît mai bună la întrecerea de 
vîrf a acestui an, campionatele 
mondiale de la Dallas. Acțiu
nea de schimbare a exerciți- 
ilor, începută încă din iarnă, 
a continuat și după campio
natele europene de la Copen
haga, fiecărei gimnaste, la toa
te aparatele, asigurîndu-i-se e- 
xerciții noi, cu elemente origi
nale, de măre dificultate și 
risc, bine cotate de Codul in
ternațional de punctaj, la care 
se lucrează acum cu multă me
ticulozitate și rigurozitate pen
tru ca ele să fie însușite și 
prezentate cît mai bine în 
concursurile premergătoare în
trecerii din decembrie. Nadia 
Comăneci și Emilia Eberle 
manifestă multă poftă de lucru 
la antrenamente, sînt receptive 
la sarcinile sporite preconizate 
de cei doi antrenori și sînt 
motive să se spere că ele vor 
fi, ca și la Copenhaga sau 
Strasbourg, pilonii de nădejde 
ai echipei noastre reprezenta
tive, Melita Riihn, care a tre
buit să întrerupă o perioadă 
antrenamentele după acciden
tul suferit la Tokio, Ia „Cupa 
Mondială", lucrează acum din 
plin, dovedind o mare voință 
de a recupera total perioada 
pierdută și de a atinge o for
mă care să-i permită să evo
lueze la Dallas cu același suc
ces de la Copenhaga, unde a 
surprins plăcut lumea interna
țională a gimnasticii. Acestui 
trio i se alătură, atît în mun
ca de perfecționare a măies
triei, cit și în dorința de a ob
ține un rezultat valoros la 
„mondiale", alte cîteva sportive 
de certă valoare internațională, 
cum ar fi Marilena Neacșu, 
Marilena Vlădărău, Dumitrifa 
Turner, Anca Kiss. Iar între
cerile Universiadei de la Ciu
dad de Mexico au evidențiat 
buna formă competițională și 
a altor gimnaste ale noastre,

Secvență obișnuită de la unul din antrenamentele lotului olimpic. 
Antrenorul Bela Karoly o asistă la paralele pe Emilia Eberle 
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Carmen
Linda 
cu mul

care pot aspira la selecție, 
cum sînt Teodora Ungureanu 
și Crsitina Itu, ultima fiind 
într-o mai mare măsură aco
modată cu maniera și stilul de 
muncă ale antrenorului Bela 
Karoly.

Modul cum s-au desfășurat 
ultimele mari întreceri de am
ploare a evidențiat că, adesea, 
la mai multe aparate s-au 
pierdut zecimi prețioase de 
punct, că unele gimnaste au 
abandonat cu prea multă ușu
rință lupta in momentul unei 
mici ezitări, care, de asemenea, 
au afectat buna clasare a echi
pei. Este și acesta un motiv 
ca viitoarea pregătire a gim
nastelor noastre fruntașe să 
nu fie neglijat nici cel mai 
mic amănunt, astfel îneît la 
Dallas să poată fi atacate cu 
mai mult curaj și încredere 
locurile de vîrf ale competiției, 
la care talentatele noastre gim
naste au tot dreptul să aspire. 
In ce o privește pe Nadia, a- 
vem convingerea că ea trebuie 
să țintească titlul suprem ab

solut, singurul care-i lipsește 
din impresionantul său palma
res și pe care, după cum au 
arătat-o atît de convingător 
„europenele" de la Copenhaga, 
are toate posibilitățile să-l cu
cerească în acest an. Intr-o 
foarte mare măsură depinde 
de ea ca să-l obțină.

Trebuie să se acorde cea 
mai mare atenție pregătirii e- 
xercițiilor impuse, corectei lor 
interpretări, în spiritul Codu
lui intrenațional de punctaj și 
al precizărilor F.I.G. și e ne
cesar să se consolideze temei
nic noile elemente tehnice în
vățate, astfel îneît ele să poa
tă fi executate la cel mai înalt 
nivel de la prima apariție pu
blică. Timpul care a mai ră
mas pînă în decembrie, vi
itoarele concursuri internațio
nale, fiecare antrenament tre
buie valorificate cu maximă 
eficiență pentru evoluția la 
un nivel cît mai ridicat a gim
nastelor noastre la viitoarele 
campionate mondiale.

Constantin MACOVEI
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În handbalul nostru n-a 
existat — în ultimele două 
decenii — o perioadă atît 

de nefavorabilă ca în prezent. 
După suite de succese — care 
au produs senzație în lumea 
sportului — echipele noastre au 
alunecat pe toboganul regresu
lui și nimeni nu știe încă dacă 
și cînd se vor opri. De pe locul 
întîi la campionatele mondiale 
din Berlin (1974) băieții au ajuns 
pe locul al șaptelea la Copen
haga (1978). obținînd doar în 
extremis calificarea la J.O. de 
la Moscova, iar fetele au ratat 
și această posibilitate la „mon
dialele" de la Gottwaldow și 
Bratislava. In cupele europene, 
altădată prilej de puternică a- 
firmare a echipelor noastre de 
club, nu ne mai sînt accesibile 
finalele.

Analizele efectuate după fie
care dintre aceste căderi (fără 
discuție, mai puțin eficiente de
cît dacă s-ar fi făcut înainte, 
chiar pe parcursul marșului vic
torios) au scos în evidență ca
rențele — nu puține și nu re
cente —. au stabilit mijloacele 
nu numai de stopare a regre
sului. ci și de relansare, de re
cucerire a pozițiilor pierdute. 
In esență, două au fost coor
donatele pe care trebuia să se 
axeze activitatea de redresare : 
reunirea tuturor forțelor și o 
îpuncă asiduă, de calitate, totul 
pe fondul unei discipline ferme.

Fetele au ieșit pentru o bună 
perioadă (pînă la C.M. din 1981) 
din vizorul obiectivelor de per
formanță. tehnicienii federației 
și ai cluburilor beneficiind de. 
timp suficient pentru consoli
darea bazei de performanță și 
pentru creșterea valorii „na
ționalei". Sigur, vreme este, dar 
pentru ca lucrurile să nu se 
precipite — iarăși ! — în aju
nul marilor examene este ne
cesar să se acționeze permanent, 
fără răgaz. Și nu se poate spu
ne că se observă în handbalul 
nostru feminin un reviriment. 

Aceleași echipe muncesc intens, 
aceleași echipe fac doar figu
rație în prima divizie. Dar, 
despre handbalul feminin ne 
propunem să discutăm intr-un 
serial de materiale pe care i-1 
vom dedica.

Acum, să vedem care este 
situația echipei naționale mas
culine. la ordinea zilei fiind pre
gătirea acesteia pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Ca 
etalon de apreciere a eforturi
lor este angajamentul pe care 
forul de resort și l-a luat în 
fața mișcării sportive : medalie 
de aur la J.O. ’80. Așadar ?

Rezultatele realizate de echi
pa României in sezonul dc vară 
1979 sint nemulțumitoare. în- 
frîngerile suferite în turneele de 
Ia Pola (Iugoslavia) și Kiev 
(Turneul preolimpic) n-au avut 
darul nici să întărească mora
lul jucătorilor, nici încrederea 
suporterilor. Ele au arătat a- 
celași nivel mediocru ca și la 
C.M. de la Copenhaga, cauzat 
de aceleași vechi carențe, de
venite cronice. Au existat și 
motivații, oferite oficial sau 
particular, și anume că în lot 
n-ar fi fost cooptați toți jucă
torii vizați pentru J.O. (din 
motive obiective), că echipa ar 
fi în curs de rodaj, că s-au 
urmărit numai anumite țeluri 
ș.a.m.d. Nu excludem posibi
litatea ca unele dintre explica
ții să fie întemeiate. Și poate 
le-am crede pe toate valabile 
dacă unul dintre tehnicienii lo
tului — antrenorul Lascăr Pa
nă — nu ne-ar dezvălui cu 
curaj lipsuri grave în pregătirea 
lotului.

„Procesul de întinerire, ne 
spunea cunoscutul antrenor, 
n-a reușit să creeze un Iot de 
bază, unitar valoric, cu care 
să putem spera că vom putea 
pleca la Olimpiadă. Jucătorii 
tineri (Măricel Voinea, Mircea 
Bedivan, Cornel Durău, Lucian 
Vasilache ș.a.) sint refractari la 
eforturile cerute de un antre

nament intens, iar jucătorii cu 
experiență (Mircea Grabovsehi, 
Radu Voina etc.) nu mai au 
entuziasmul de odinioară in 
solicitările impuse dc sportul dc 
mare performantă, socotesc 
participarea la pregătirile lotu
lui doar ca o obligație oarecare 
și nu ca o îndatorire de onoare. 
Mentalitatea generală a jucăto
rilor noștri este complet gre
șită. Ei mai cred încă în pu
terea miraculoasă și solitară a 
talentului și nu in forța de 
neînvins a pregătirilor asidue.

GLORIA DE
CU VICTORIILE DE IERI!

Valoarea actuală și stadiul de pregătire a echipei masculine de handbal 
a României nu sînt azi la nivelul medaliei olimpice de aur

Dacă inainte s-a muncit enorm 
pentru ciștigarca pozițiilor dc 
frunte, acum se încearcă să se 
trăiască din prestigiul cîștigat. 
Puțini sînt cei conștienți cit 
de rămași in urmă sîntem în 
privința noutăților tehnico-tac- 
tice apărute pe plan mondial, 
puțini sint deranjați de faptul 
că se joacă — cu o îndărătni
cie demnă dc o cauză mai bu
nă — după vechi și perimate 
canoane. Cei care profită dc 
acest conservatorism al jucăto
rilor noștri sînt adversarii. Ei 
ii cunosc bine și Ie este ușor 
să-i anihileze, să îi depășească. 
Și încă un amănunt foarte im
portant : majoritatea handbaliș- 
tilor români fruntași sînt ră
mași în urmă și în ceea ce pri
vește puterea fizică".

In atari condiții se explică și 
insuccesele anilor trecuți și cele 
din sezonul preolimpic ’79. Ceea 
ce nu se explică este atitudinea 

îngăduitoare a forului de re
sort, conștient — cel puțin in 
egală măsură cu antrenorul 
Lascăr Pană — de deficiențele 
echipei naționale și mai ales de 
gravitatea lor. A existat un 
plan (am spune chiar că au 
fost elaborate mai multe pla
nuri, pe principalele direcții de 
acționare pentru îmbunătățirea 
pregătirii și creșterea valorii e- 
chipei naționale la nivelul obi
ectivului de cucerire a titlului 
olimpic), nu fost făcute consfă
tuiri, apeluri etc. și, totuși, roa-

MÎINE NU SE FĂUREȘTE

dele sînt dezolante. Antrenorul 
lui H.C. Minaur Baia Mare ne 
oferă opinia sa autorizată (fi
ind, așa cum am mai spus, și 
antrenor al lotului) în această 
privință :

„S-au făcut prea multe în
cercări, din care cauză înche
garea lotului nu s-a realizat 
nici pină in ziua dc azi, adică 
cu mai puțin de un an înaintea 
întrecerii olimpice. Vom cădea 
iarăși în „greșeala Copenhaga", 
cînd nu s-a știut care este echi
pa de bază. Să adăugăm insta
bilitatea cadrelor tehnice și — 
mai ales — lipsa de fermitate 
a federației în eforturile de 
întronare a unui climat de dis
ciplină și vom avea, desigur, 
imaginea cît de cît exactă a 
modului cum s-au îndeplinit 
prevederile inițiale..."

Iată, deci, situația precară în 
care se află handbalul nostru 
masculin în ultima etapă a 

campaniei de pregătire olimpică. 
Am stat de vorbă cu mulți teh
nicieni, cu jucători ai echipei 
naționale. Am desprins din a- 
ceste discuții lipsa de coeziune, 
de unitate, a reprezentativei o-j 
limpice și acesta ni se pare lu
crul cel mai grav. Cîud oame
nii nu sint hotărîți să lupte, cind 
nu acceptă cutare persoană sau 
nu vor să colaboreze cu ceilalți 
din familia care trebuie să fie 
O ECHIPA NAȚIONALA este 
greu să crezi că obiectivul de 
mare răspundere pe care și l-a 

fixat F.R. Handbal va putea fi 
împlinit. Și, în situația sa de la 
ora actuală, handbalul masculin 
românesc poate aspira cu greu 
la podiumul olimpic.

Pentru a ajunge la nivelul 
valoric din ce în ce mai înalt 
al pretendentelor la podiumul 
olimpic ar trebui ca în lunile 
care au mai rămas (puține, de
sigur) să facă eforturi fără pre
cedent, să reușească să sudeze 
sufletește întregul lot. să folo
sească fiecare ceas, fiecare cli
pă cu maximum de eficiență. 
Și, mai ales, să pornească de 
la premisa că totul trebuie clă
dit solid, că edificiul nostru tre
buie să fie mai înalt decît toa
te celelalte.

Sezonul de iarnă pune în fața 
reprezentativei României o sea
mă de întîlniri internaționale, 
între ele și „Turneul campio
nilor", întrecere care reunește — 
la jumătatea lunii decembrie, în
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4 TUTUROR SPORTURILUR
PE DRUMUL REAFIRMĂRII, BOXUL ARE NEVOIE 

DE PLUSURILE VALORICE ALE NOILOR TALENTE
Pregătirea tinerelor speranțe trebuie continuată cu maximum de competență și conștiinciozitate

I
J

OMANESC PENTRU PRIMA OARA
ANSE ÎN SCENA OLIMPICA
(de 4 ori sub 63,75 pe 100 m) mai constantă decit 
Vlariana Paraschiv, o tetratlonistâ ambițioasă, 
lități nevalorificate • Irinel 
in cursa pentru obținerea

Pănulescu n-a ieșit 
titularizării

, cînd 
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iele șa
man ți
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i) 63,35 
n, pre- 
această 

inut cu 
la Pai
ne, ori- 
un tur 
ridicată 

hiar și 
ai mari 
flui din

toate timpurile (Ulrike Richter, 
Birgit Treiber, Linda Jezek), 
nu vom reuși. Cu foarte mici 
excepții (și se pare că Bunaciu 
este una dintre acestea), marii 
campioni reușesc să dea maxi
mum într-o perioadă de eel 
mult două-trei săptămini ; Car
men a reușit în acest interval 
dublu să înoate de 4 ori dis
tanța de 100 m în mai puțin de 
63,75, lucru pe care nici ac
tual;- campioană a lumii, Linda 
’_ „, nu l-a putut realiza.

Dar, așa cum ne-au afirmat-o 
în mai multe rînduri nu numai 
antrenoarea sa, ci și prof. Au
rel Urmuzescu, care i-a urmă
rit in permanență pregătirile în 
acest an, Bunaciu nu este încă 
o sprinteră mare (la 100 m 
craul, cel mai bun rezultat este 
de numai 59,90) și cele mai 
mari șanse în viitoarea între
cere olimpică le are pentru 
proba de 200 m. Și, după iezul- 
tatele ei de la „sută", sîntem 
convinși că 2:14,52 nu exprimă 
nici pe departe actualele sale 
posibilități. Ea a avut o dublă 
neșansă în această vară : nici 
o cursă, cu o adversară redu
tabilă, ca și faptul că ...Uni
versiada s-a desfășurat într-un 
oraș la peste 2 000 m altitudi
ne.

Evaluînd toate cele arătate 
pînă acum și păstrînd încrede
rea că, atît clubul Dinamo, cît 
și F.R. Natație vor face toate 
eforturile pentru a asigura 
campioanei noastre, în conti
nuare, cele mai bune condiții 
de pregătire vom putea subli
nia șansele foarte frumoase 
care Carmen Bunaciu le 
avea în întrecerea olimpică 
anul viitor.

îmbucurător

pe 
va 
de

este și faptul că
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ți din finalele 
tru a avea tot 
ții proaspete și 
adversarilor. Se știe bine că o 
echipă își „confecționează" și 
arme specifice adversarului pe 

îl va intilni, climinînd 
fel și posibilitatea de a fi 
prinsă.

Fără îndoială, nu este 
competența noastră să alcătuim 
planul de muncă al unei fe
derații de talia celeia care este 
F.R. Handbal. Am punctat doar 
cîteva dintre elementele indis
pensabile ale ieșirii din această 
perioadă mai mult decît critică.

Sîntem conștienți (și ne bucu
răm) de faptul că forul de 
specialitate al handbalului nos
tru cuprinde numeroși tehni
cieni de înaltă valoare. Știm, 
de asemenea, că la cluburi e- 
xistă un numeros pluton de an
trenori 
distinși 
emerit, 
oameni 
care în 
vedit a 
un fetiș din știința lor. că au în
cetat să mai caute lucruri noi, 
considerînd — probabil — că 
nu mai există altele în afară de 
cele pe care le cunosc sau că 
ceea ce știu este suficient pen
tru secolul XX. Din această 
supraapreciere a forțelor șl cu
noștințelor proprii s-au născut 
insuccesele și regresul handba
lului românesc și tot din ea se 
ridică și principalul obstacol în 
calea redresării lui. Iată de ce 
socotim că este o datorie 
noastră să le reamintim 
ția precară a sportului pe 
altădată l-au purtat pe 
mai înalte culmi, precum 
posibilitatea de a urca pe po
diumul olimpic dacă nu-și 
schimbă grabnic optica. Gloria 
de miine nu se făurește nici
odată din victoriile de ieri...

de la J.O., pen- 
timpul informa- 

reale asupra

ast- 
sur-

de

de elită, mulți dintre ei 
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Hristache NAUM

alte două mai tinere înotătoare, 
care s-au afirmat anul trecut, 
se gîndesc, în egală măsură, la 
blocstarturile piscinei olimpice 
din Moscova. In iarna lui 1978, 
Mariana Paraschiv cu greu re
ușea să depășească nivelul me
diocrității ; astăzi ea este una 
dintre cele mai bune tetratlo- 
niste (4:56,99 — 400 m mixt) 
de pe continent, cu certe posi
bilități de progres. Deși a lu
crat foarte mult în ultimele 13 
luni pentru îmbunătățirea for
ței și tehnicii, care i-au și per
mis un salt substanțial de peste 
7 secunde în acest an, Mariana 
Paraschiv nu reușește încă să 
înoate cu maximă eficiență în 
toate procedeele (deficiențe la 
bras și în special la craul), 
pentru a ajunge la rezultate a- 
semănătoare cu cele ale coechi
pierei sale. Cine a văzut-o însă 
în cursa de 400 m de la Bal
caniadă își poate da seama cu 
ușurință cite posibilități (încă 
nevalorificate) posedă această 
la fel de ambițioasă înotătoare. 
Dacă pînă în vara viitoare ea 
ar cîștiga cel puțin cîte o se
cundă la fiecare procedeu, va 
fi posibil pentru prima oară Jn 
istoria J.O., finala tetratloniste- 
lor va avea la start și o ro
mâncă.

Irinel Pănulescu ar putea fi 
cea de a treia speranță olimpi
că a natației românești. Spunem 
ar putea fi deoarece, după o 
veritabilă explozie de perfor
manțe rarisime pentru vîrsta ei 
(14 ani) 
lui 1978, 
creștere 
mai fost 
să. Și aceasta, in ciuda faptului 
că s-a antrenat cu aceeași rîv- 
nă, că ambițiile sale sînt parcă 
și mai mari. Irinel a avut a- 
proape tot sezonul numai con
cursuri maraton de 6, 7 și chiar 
9 starturi, nereușind să se con
centreze, măcar o singură dată, 
asupra probei sale favorite. 
Astfel că, deocamdată, racor
durile sale (la 
mixt) nu sînt 
tr-o întrecere olimpică, 
excludem însă 
versului pînă în vara viitoare 
și obținerea titularizării.

Carmen, Mariana, Irinel. Trei 
fete ambițioase, care pot rîvni 
la puncte și medalii olimpice.

După ce în anul 1978 pugi- 
liștii români fruntași nu și-au 
îndeplinit obiectivele de per
formanță din cauza scăderii va
lorice a lotului nostru repre
zentativ (la campionatele mon
diale de la Belgrad n-au obți
nut nici măcar o medalie), a 
început o adevărată campanie 
de căutări și pregătiri în vede
rea redresării activității pugi- 
listice din țara noastră. Nume
roase gale de selecție organiza
te în diferite localități din țară 
au scos în evidență multe ele
mente tinere, bine dotate, care 
au fost, apoi, supuse unui pro
gram de pregătire intensă. Și 
nu se poate spune că această 
amplă acțiune de redresare a 
sportului cu mănuși de la noi 
nu și-a arătat roadele. Cam
pionatele europene de la Koln. 
prima mare competiție interna
țională la care a fost aliniată 
noua echipă a României, s-au 
încheiat cu rezultate care au 
depășit așteptările. Cele șapte

nală cu bulgarul P. Laskov. 
Tratînd problema pregătirii cu 
mai puțină seriozitate, vicecam- 
pionul european a întîmpinat 
mari dificultăți și la finalele 
„naționalelor", în disputele cu 
Gh. Govici și Gh. Brumă. Spe
răm ca din aceste citeva ocazii 
tînărul pugilist de la Steaua 
să fi desprins concluzia că 
talentul, singur, nu-1 poate con
duce la marea performanță, 
iar antrenorii noștri vor fi ca
pabili să găsească metodele 
cele mai eficiente pentru ca 
acest boxer excelent dotat să 
ajungă la valoarea maximă, de 
care, ne-a lăsat impresia în 
gala de aseară, că a început 
să se apropie.

Un alt debutant care a con
firmat speranțele este Drago- 
mir Ilie. El practică un box 
variat, spectaculos și eficace, 
care nu poate să nu-i impresio
neze pe arbitri. Trecerea 
la o categorie superioară 
greutate (ușoară) s-a dovedit o

sa 
de

Dragomir Ilie (dreapta) este unul dintre boxerii deosebit de ta
lentați, care aspiră la titularizarea in echipa olimpică

obținute în primăvara 
anul acesta, cota de 

a ploicștencei nu a 
la fel de spectaculoa-

craul, delfin 
competitive

posibilitatea

sau 
în- 
Nu 
re-

Adrian VASILIU

medalii obținute la întrecerile 
continentale au readus încre
derea în rîndul tehnicienilor și 
suporterilor acestei discipline 
sportive. Cîțiva dintre tinerii 
selecționați au trecut cu bine 
acest prim examen dificil, unii 
dintre ei (Daniel Radu, Drago- 
mir Hie, Valentin Silaghi. Ion 
Cernat) au dovedit calități ce 
le pot permite să aspire și la 
un loc pe podiumul olimpie.

Daniel Radu s-a prezentat 
excelent la întrecerile de la 
KSln, impresionîndu-i pe toți 
specialiștii cu talentul său, cu 
viteza de reacție și curajul cu 
care i-a înfruntat (depășindu-i) 
pe cei mai valoroși adversari 
de pe continentul nostru. Cei 
mai mulți tehnicieni prezenți 
la C.E. l-au considerat pe D. 
Radu un serios candidat la una 
dintre medaliile olimpice. A- 
ceasta, firește, cu condiția ca 
el să se pregătească la fel de 
temeinic și cu aceeași conști
inciozitate cu care s-a antrenat 
în campania pentru competiția 
continentală. Că aceasta este 
realitatea, credem, s-a convins 
și D. Radu cu ocazia Balcania
dei de la Tulcea (luna iulie), 
cînd a ciștigat mult mai greu 
decit ne așteptam întîlnirca fi

capaci- 
această 

supe- 
a con- 
ocazia 
indivi- 

clar,

măsură bine inspirată, 
tatea sa de luptă la 
greutate fiind evident 
rioară. Dealtfel. D. Ilie 
firmat previziunile eu 
finalelor campionatelor
duale, cînd l-a învins 
într-un meci de mare specta
col, pe Carol Hajnal, medaliat 
cu bronz la CE. de la Koln.

O surpriză foarte plăcută au 
constituit-o, pentru noi, evolu
țiile tînărului greu Ion Cernat. 
El a crescut mult în valoare, 
a căpătat încredere în forțele 
sale și a cîștigat în forța de 
lovire. în semifinala campiona
telor europene, I. Cernat l-a 
înfruntat pe sovieticul Gorșkov 
cu un curaj nebănuit și a lip
sit extrem de puțin ca pugilis- 
tul român să producă cea mai 
mare surpriză a competiției, la 
fel de bine a evoluat și Va
lentin Silaghi, dar posibilități
le sale de a se impune la a- 
ceastă categorie (mijlocie), 
unde concurează mulți adver
sari redutabili, sînt incă redu
se, atîta vreme cît reprezentan
tul nostru nu-și va îmbunătăți 
substanțial rezistența specifică 
și forța de lovire, așa 
dovedit vineri seara, în 
cu Gh. Butnaru.

cum a 
partida

Campionatele balcanice, des
fășurate în luna iulie, la Tul
cea (unde s-au obținut șapte 
titluri), au confirmat posibilită
țile de afirmare și a altor ti
neri pugiliști. Ghcorghc Oțetea 
a reușit să-1 învingă pe viee- 
campionul mondial B. Kistici 
(Iugoslavia), denionstrind po
sibilități reale de a se impune 
și pe plan internațional.

Finalele campionatelor 
viduale au remarcat încă 
tă de tineri foarte bine 
în fruntea căreia se află 
nul ’Liberia Cucu (19 
Gheorghe Butnaru și
Gîrgavu, care au devenit cam
pionii categoriilor respective. 
Primul este boxer cu puține 
cunoștințe tehnice, dar bine în
sușite, cu o forță de lovire 
care l-a făcut temut încă de 
la prima sa apariție pc un ring 
din Capitală. Tiberiu Cucu este 
apreciat ca un pugilist cu mari 
posibilități de afirmare. Fireș
te, cu condiția ca bagajul său 
de deprinderi să sporească ne
încetat și pregătirea lui să fie 
urmărită cu o atenție specială. 
Alte căutări, alte încercări au 
evidențiat noi elemente tinere, 
deosebit de talentate, unii ju
niori reușind să se imnună 
chiar in întreceri internaționa
le : Florian Jircomnicu, Marian 
Tuță, Mihai Niculescu, Ion 
Stan, Petre Bornescu, Ion Joi- 
ța. Și lista ar putea continua. 
Primul dintre ei s-a remarcat 
și în confruntările cu seniorii, 
deși n-a împlinit decît 17 ani.

Se poate, deci, aprecia 
acest sezon compctițional 
boxerilor români 
cu rezultate favorabile, 
cînd disponibilitățile 
discipline sportive 
noastră. Firește, este un început 
de drum care trebuie conti
nuat. Activitatea de pregătire 
permanentă, dusă cu maximum 
de conștiinciozitate, poate a- 
dăuga noi plusuri valorice po
sibilităților de afirmare a aces
tor tineri talentați. Cu un pro
gram special de antrenament, 
semigreul craiovean Ion Joi(a 
este capabil de noi progrese 
tehnice, el poate fi fortificat 
pentru a-și putea pune în va
loare excepționala sa viteză de 
execuție și forța de lovire cu 
care este capabil să-i scoată 
din luptă chiar și pe cei mai 
puternici adversari.

Se poate afirma că boxul ro
mânesc a făcut in acest an un 
pas însemnat pc drumul reafir
mării sale internaționale. Au 
fost depistați mulți tineri ta
lentați, unii dintre ei au și 
reușit să confirme așteptările 
în confruntările la care au luat 
parte. Există, deci, condiții ea 
sportul cu mănuși din (ara 
noastră să se afirme la Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
Este nevoie însă ca tehnicienii 
români să-și pună și mai bine 
în valoare cunoștințele, să lie 
mobilizate toate forțele, iar 
timpul care, ne mai desparte de 
gongul inaugural al turneului 
olimpic să fie folosit din plin, 
pentru ca acești tineri și ta
lentați băieți să se prezinte în 
confruntările olimpice la nive
lul maxim al posibilităților de 
care dispun.

>n.T:- 
o l!s- 

dotați, 
ieșea- 

ani), 
Vasile

că

s-a încheiat 
remar- 
accstei 

din țara

Mihai TRANCA

In continuarea comentariilor noastre preolimpice, am în
fățișat cititorilor ți, deopotrivă, sportivilor, specialițtilor 
din federații ți cluburi, aspecte privind activitatea des

fășurată — la nivelul loturilor reprezentative, dar și la alte 
eșaloane - in citeva sporturi cu o largă răspindire ți de o 
mare popularitate in țara noastră, discipline de la care se 
ațteaptâ, îndreptățit, o reprezentare prestigioasă la Jocurile 
Olimpice de anul viitor.

Cu unele particularități specifice acestor sporturi, concluziile 
sint, in linii generale, aceleași pe care le-am desprins din 
analizele publicate, citeva săptămini la rind, in acest „pano
ramic olimpic de toamnă", în finalul căruia vom avea, dealtfel, 
și schița unui bilanț cu multe puncte 
sele de afirmare ale diferitelor loturi
Moscova.

MUNCĂ, PASIUNE Șl RĂSPUNDERE 
solidarea pozițiilor de vîrf cucerite in 
bucură să putem constata că, aproape de greul 
campionatelor mondiale de la Dallas, dar și in perspectiva în
trecerilor olimpice, gimnasta de excepție care este Nadia Co- 
măneci, împreună cu atît de talentata Emilia Eberle și cu Me- 
lita Ruhn își perfecționează măiestria, sub conducerea soților 
Bela și Marta Karoly, cu gîndul la alte titluri și medalii care 
să sporească gloria sportivă a țării. Este lotul în care auto- 
mulțumirea, euforia marilor și strălucitelor victorii n-au pătruns 
nici o clipă...

AMBIȚIA REAFIRMĂRII, ANGAJAREA PE DRUMUL EFORTU
RILOR Șl ÎNNOIRILOR. Ni se pare că aceste atribute definesc, 
la ora actuală, boxul, care după usturătorul eșec de la C.M.

de referință privind șan- 
și echipe la J.O. de la

pentru păstrarea și con- 
arena internațională. Ne 

examen ai

(Belgrad), a revenit in 
continuă să pățească pe calea autodepășirii vizind 
olimpic de la Moscova. Pînă acum, măsura cea mai 
s-a dovedit a fi promovarea tineretului. Este, credem, 
trebuie făcut ți în continuare !

ÎNCREDERE FERMA IN TALENTELE TINERE. înotul 
pentru prima oară, cu speranțe justificate, la o reprezentare 
olimpică remarcabilă. Este meritul celor care au dovedit, in ul
tima vreme, o stăruitoare muncă de pregătire a sportivelor 
noastre fruntațe. Este meritul cu totul deosebit al lui Carmen 
Bunaciu, 
Mariana 
prematur 
parte...

PREA
O spunem cu regret, 
ți ii prețuim pe cei care l-au ridicat pe piscurile cele 
inalte. Dar, totul pare să semene acum cu o poveste care în
cepe, ca toate poveștile, cu... „A fost odată...". Și ne pare 
rău. Analiza amplă pe care o publicăm în aceste pagini vrea 
să însemne un serios semnal de alarmă, un îndemn la reunirea 
forțelor, la un travaliu non-stop pînă la finele acestei impor
tante campanii care este Olimpiada. Există suficiente resurse 
pentru ca handbalul românesc să revină în fruntea ierarhiei, 
acolo unde a stat cu demnitate timp de aproape două decenii.

Vom reveni, firește, în mijlocul „tricolorilor" și, în perioada 
următoare, sperăm să avem cit mai multe prilejuri de a con
semna reușite ți împliniri care să ne dea certitudinea unor 
succese ,cît mai prestigiile la Jocurile Olimpice.

elita europeană (C.E. de la Koln) și 
podiumul 
eficientă 
ceea ce

aspiră,

după cum se cuvin multe cuvinte frumoase 
Paraschiv și Irinel Pănulescu. Ce păcat ar I 
satisfăcuți, specialiștii înotului n-ar căuta

MULTĂ LINIȘTE PE LAURII SUCCESELOR 
pentru că iubim nespus

s pentru 
fi dacă, 
mai de-

TRECUTE, 
handbalul 

mai
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AZI, ETAPA A IV-A A DIVIZIEI A LA HANDBAL FEMININ
Campionatul Diviziei A la hand

bal feminin programează mîine o 
nouă “tapă, a IV-a, cu cîtcva 
confruntări de interes pentru 
configurația clasamentului. Echi
pa campioană, știința Bacău (nici 
nn meci pierdut), evoluează la 
Brașov, în compania formației 
Rulmentul (locul III după trei c- 
*cpe). în timp ce Universitatea 
Timișoara (locul II) se depla- 
s-’.ază la București, unde va în- 
t’T-n pe Progresul.

Firește, nu sînt lipsite de inte-

MECIURILE DE LA BRAȘOV - „CAPUL DE AFIȘ" AL 
PRIMEI ETAPE A DIVIZIEI DE JUDO

Azi șl mîine, la București, Bra
sov, Făgăraș și Iași, se vor desfă
șura triunghiularele etapei inaugu
rale a Diviziei A de judo. „Capul 
de afiș" al acestor prime întreceri 
divizionare îl constituie meciurile 
ne la Brașov : Constructorul Mier
curea CIuc — Universitatea Cluj- 
Napoca — Dlnamo Brașov. Cu 
mult interes sînt așteptate și con
fruntările de la Iași, unde se vor 
intîinl Politehnica din localitate, 
A. S. Carpați Mîrșa (nou promo-

ETAPA FINALA A CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
Sezonul competițional la călă

rie se apropie de sfîrșit. Un sin
gur... obstacol se mai află în ca
lea călăreților : finala campiona
tului republican, la capătul căre
ia vor fi cunoscuți noii dețină
tori ai titlurilor. Programate la 
Craiova, pe baza hipică din 
„Parcul poporului", întrecerile se 
anunță mult mai disputate decît 
la. precedentele ediții, echilibrul 
valoric manifestîndu-se mult mai 
pregnant decît pînă în prezent. 
Prin participarea unor călăreți 
fruntași deținători ai titlurilor de 
campioni balcanici și cîștigători 
ai multor concursuri internațio
nale în acest sezon, disputele de 
la Craiova, care debutează astăzi, 
de la ora 8, se anunță deosebit 
de interesante și atractive. Dania 
Popescu, Cornel Ilin, Ion Popa, 
Alexandru Bozan, Mariana Moi
sei, Ioana David, Mihai Alunea- 
nu la obstacole, Anghel Dones- 
cu, Sorin Soveja, Dumitru Lo-

CHIMIA BACAU, PRIMUL MECI ÎN DIVIZIA B DE 
RUGBY - PRIMA VICTORIE !

Prima etapă a campionatului 
Diviziei B la rugby a consemnat 
o surpriză de proporții, o echipă 
nou înființată reușind să 
întreacă pe una dintre pro
tagonistele de tradiție ale 
întrecerii : Chimia Bacău — 
U.R.A. Tecuci 23—15 (19—0) ! 1 I
Ne place să credem că acest re
zultat va însemna un stimulent 
pentru tinerii jucători băcăuani. 
Remarcăm, de asemenea, succesul 
Constructorului Constanța, care a 
învins fosta divizionară A T.C.

SCORNICEȘTI - 400
(Urmare din pag. 1)

satisfactia de a avea o echipă 
în prima divizie de fotbal a 
țării, cu unii sportivi crescuți și 
formați’ aici (cum sînt Anghcl 
sau Petre Petre) sau in județ, 
precum și alte formații sporti
ve care se afirmă în campiona
tul județean la atletism, hand
bal băieți și volei. Profesoara 
Victorița Ungurcanu, care se 
ocupă de descoperirea și for
marea tinerilor handbaliști. este 
convinsă că foarte curînd și re
prezentanții acestei discipline 
vor depăși. Prin rezultatele lor, 
hotarele așezării și ale județuj 
lui. întrecerile organizate pînă 
acum în cadrul „Daciadei". la 
nivelul școlilor generale (8 la

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SIMPLU, OPERATIV, AVANTA

JOS :

LOZ#
in etiCyzmx
----

4 Autoturisme „Dacia 1300", 
..Skoda 120 L“, „Skoda 105 L“,
..Trabant 601“ O 50.000, 20.000,
10.000. 5.000, 2.000 lei etc.

ZILNIC, VA STAU LA DISPO
ZIȚIE agențiile LOTO-PRONO- 
SPORT, vînzătorii volanți. unită
țile din comerț și cooperația de 
consum, oficiile poștale din în
treaga țară. NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA !

Astăzi este ULTIMA ZI de par
ticipare la tragerea Loto 2 și la 
concursul Pronosport de mîine 
23 septembrie a.c. Așadar. într-o 
singură zi — două posibilități de 
a vă număra printre marii cîș- 

Sportul

res nici celelalte partide din țară, 
ținînd seama de faptul că dorința 
de obținere a victoriei și. Impli
cit, de ocupare a unui loc cît 
mal bun în clasament animă pe 
toate celelalte competitoare.

Iată programul complet al eta
pei. București (sala Florcasca, 
de la ora 10) : Progresul — Uni
versitatea Timișoara ; Tg. Mureș : 
Mureșul — TEROM Iași; Brașov: 
Rulmentul — Știința Bacău ; Cluj- 
Napoca : Universitatea — Con
fecția București.

vată) și Rapid Arad. La Făgăraș, 
își vor disputa întîietatea Nitramo- 
nia, I.E.F.S. și C.S.M. Pitești.

Dlnamo București, campioana 
ultimelor ediții, va primi, azi 
după-amlază, de la ora 15, în sala 
din Șos. ștefan cel Mare, replica 
formațiilor A.S.A. Tg. Mureș și 
Olimpia București.

Federația de specialitate a co
municat că va sancționa drastic 
(pînă la excludere) orice abatere 
de la regulamentul competiției.

neanu, Horst Hisch la dresaj se 
anunță a fi principalii candidați 
la tricourile de campioni. Dealt
fel, la întrecerile finale participă 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M. Craiova, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, Agronomia Timișoara, Ve
nus Mangalia, C.S.M. Iași, Pe
trolul Ploiești, Timiș Izvin, astfel 
că favorlții vor trebui să se în
trebuințeze serios pentru a cu
ceri victoria.

Astăzi, de la ora 8, se dispută 
proba de dresaj (cat. ușoară), 
iar de la ora 10, proba nr. 1 
de obstacole (cat. semiușoară), 
după-amiază (de la ora 16) fiind 
programată proba nr. 2, în timp 
ce mîine, de la ora 8, vor avea 
loc întrecerile probei de dresaj 
(cat. Sf. Gheorghe) și probei 
nr. 1 de obstacole (cat. ușoară), 
proba nr. 2 fiind planificată pen
tru după amiază de la ora 16. 
(Em. F.).

Ind. Midia cu 13—7 (6-7), ștafeta 
muncii regretatului antrenor 
Constantin Tănase fiind purtată 
în continuare — după cum se 
vede — în același frumos mod. 
Nescontată este și victoria în de
plasare a formației Rapid C.F.R. 
Fetești.

Rezultate : Olimpia București — 
Aeronautica București 14—6 (7—6), 
Rulmentul Alexandria — Gloria 
București 4—14 (4—3), Ș.N. Olte
nița — Dunărea Giurgiu 6—13 
(0—10), C.F.R. Cluj-Napoca —

număr) sau cu participarea ti
nerilor din C.A.P. și din cele 
două unități industriale, dove
desc larga audiență față de 
sport și, mergind spre o fază 
superioară, perspectiva deveni
rii în performanță. Ceea ce 
concură la ideea de împlinire 
este și baza materială pusă la 
dispoziția sportului, nu nu
mai amenajările sportive asi
gurate tuturor unităților de în- 
vățămînt, ci în mod pregnant 
un stadion cu aproape 10 000 
de locuri, mîndria tuturor lo
cuitorilor. Scorniceștii vor de
veni unul din orașele țării, iar 
în viitorul oraș, cu frumoa
se perspective de înflorire so- 
cial-economică, sportul se va 
dezvolta pe măsura acestor 
impresionante transformări.

tigători ! Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă...

★
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 21 SEPTEM
BRIE 1979. Extragerea I-a : 49 37 
73 79 46 52 71 83 43 ; extragerea a 
Il-a : 76 36 41 39 23 6 48 73 60. 
Fond total de cîștiguri : 675.362
lei, din care : 75.203 lei, report 
la categoria I.

★
CIȘT1GURILE TRAGERII LOTO 

2 DIN 16 SEPTEMBRIE 1979. Cat.
2 : 1 variantă 100% a 24.811 lei 
șl 4 variante 25% a 6.203 lei ; cat.
3 : 9.50 variante a 5.223 lei ; cat.
4 : 48,75 a 1.018 lei ; cat. 5 : 201,50 
a 200 lei ; cat. 6 : 1.322.25 a 100 
lei. Report Ia cat. 1 : 49.621 lei.

★
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 19 SEPTEM
BRIE 1979. Cat. I : (13 rezul
tate) 23 variante a 4.120 lei. cate
goria a Il-a : (12 rezultate) 766,75 
variante a 288 lei. Intrucît valoa
rea unitară a cîștigurilor de cate
goria a Ill-a a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, conform regula
mentului, fondul -ategorlei res
pective a fost atrivuit categoriilor

I șl a Il-a.

Unirea Săcele 12—3 (8—3). I.O.B. 
Balș — Electroputere Craiova 
28—4 (12—4), Metalurgistul Cugir
— Constructorul Alba Iulia 0—13 
(0—7), Dacii I.P.A. Sibiu — Mi
nerul Lupeni 23—3 (0—3) !.
C.S.M. Suceava — C.F.R. Suceava 
42—0 (16—0), Rapid Buzău — Po-

CENTRUL MOTO I.I.R.U.C. BUCUREȘTI CONDUCE
IN „CUPA F.R.M."

La Ploiești, pe un traseu în cir
cuit, lung de 6 km, s-a desfășurat 
cea de-a cincea etapă, din cele 
șase, ale „Cupei F.R.M." la rnc- 
tociclism viteză. După disputarea 
probelor, cîștlgători au fost de
semnați : cl. 50 cmc, începători 
— Ileana Boată (Centrul moto 
IIRUC București) șl Iosif Berkel 
(Voința Oradea), iar la avansați, 
aceeași clasă, Laszlo Ferenczi 
(Voința Oradea) ; cl. 125 cmc — 
Ion Moisescu (Progresul Timișoa
ra) ; cl. 175 cmc — Marian Me- 
zlncescu (Locomotiva Ploiești) ; 
cl. 250 cmc — Attila Viktor (Vo-

„CUPA CIBO" LA CICLISM
BRAȘOV, 21 (prin telefon). Par- 

tlclpanțll la competiția ciclistă 
Internațională dotată cu „Cupa 
CIBO" au luat startul vineri di
mineață în etapa a 4-a, pe ruta 
Brașov — Făgăraș — Brașov, 110 
km. De mult nu am asistat la o 
alergare de un asemenea dina
mism, la o întrecere în care 
spiritul de combativitate să se 
reliefeze în acțiuni pe cît de nu
meroase, pe atît de frumoase, ca 
cele la care am fost martori în 
a treia zl de concurs.

După o sultă de sprinturi și 
'„hărțuieli", la întoarcerea spre 
Brașov I. Hartnik (R.D.G.) a 
reușit să se desprindă din plu
ton împreună cu polonezul B. 
Kolodziejski și cu sportivii noș
tri I. Cernea, T. Drăgan (Olim
pia) șl N. Savu (Dinamo). Cursa 
de urmărire a „fugarilor" a 
început cu puțină întîrzlere, ast- Gheorghe ȘTEFANESCU

BOGATĂ AGENDA COMPETIȚIONALĂ 
LA CAIAC-CANOE

• Ultima decadă a lunii sep
tembrie programează mal multe 
competiții de calac-canoe. Astfel, 
astăzi șl mîine, la Griinau, echipa 
națională de juniori va participa 
la tradiționalul patrulater, alături 
de reprezentativele similare ale 
R. D. Germane, Poloniei șl Unga
riei • Săptămîna viitoare, 
miercuri șl joi (26—27 septembrie) 
juniorii noștri vor susține întîl- 
nirea cu echipa Bulgariei, la Sna- 
gov. iar vineri și sîmbătă (28—29 
septembrie), tot la Snagov, se 
va desfășura patrulaterul echipe
lor de tineret (sportivi pînă la 23

O GALĂ CU MULTE MECIURI ATRACTIVE
(Urmare din pag. I)

întilnirea „ușorilor" Drago- 
mir Ilie și Mihai Niculeseu a 
fost așteptată cu deosebit in
teres, mulți dintre cei prezenți 
apreciind că tînărul pugilist 
de la Olimpia poate realiza o 
surpriză. Dar, disputa lor a 
avut un aspect liniștit. D. Ilie 
valorificîndu-și plusul de ex
periență și viteză, care l-a a- 
jutat să cîștige clar.

Vasile Gîrgavti a dovedit că 
a mai cîștigat în forța de lo
vire, obținînd cea de-a doua 
victorie înainte de limită în 
două zile consecutive. De data 
aceasta, Gîrgavu l-a învins 
prin k.o. în repriza secundă pe 
băcăuanul Marinică Ouatu. Tot

HIPISM CÎND SPECTACOLUL ESTE NEGLIJAT
Joi după-amiază ne-a fost dat 

să constatăm — și nu pentru 
prima oară — că organizatorii 
sînt preocupați mal mult de nu
mărul alergărilor decît de calita
tea acestora. Spunem așa fiindcă, 
din cele opt curse programate 
(ultima din ele desfășurată în... 
nocturnă, dar fără reflectoare), 
doar două au atins un nivel spec
tacular satisfăcător (cele cîștl- 
gate de Horoscop și Santal. am
bii susținuți cu multă energie de 
G. Popescu). restul nerldicind 
probleme cîștigătorilor respectivi. 
Arca s-a plimbat în prima probă 
(și era firesc să fie așa dacă pri
vim condițiile alergării), Tîrgoveț 
n-a trebuit să fugă decît 500 me
tri pentru a-și adjudeca cursa, 
Dialect a terminat în acțiune li
beră- (fiindcă adversarii săi au

STAȚIUNI CU PROGRAM NON-STOP PENTRU CURA BALNEARA
Nu v-ați putut efectua cura balneară pînă 

acum ? Și în continuare vă așteaptă sta
țiuni balneoclimatice cu program permanent, 
cum sînt : Govora Amara, Olănești, Tuș- 
nad, Buziaș, Călimănești-Căciulata, Geoagiu- 
Băi, Herculane, Moneasa, Pucioasa, Sinaia, 
Sîngcorz-Băi, Slănic Moldova, Sovata, Va
tra Dornei, Eforie Nord, Mangalia.

La indicația medicului, în aceste stațiuni 
se pot trata afecțiuni ale aparatului loco
motor și ale sistemului nervos periferic, a- 

S fecțiuni cardiovasculare, neurologice con- 
.S trale, ginecologice, ale tubului digestiv și 
□ ale glandelor anexe ale rinichilor și căilor 
£ urinare, ale glandelor endocrine, dermatolo
ga gice, ale aparatului respirator și otorinola- 
g ringologic, boli de nutriție și metabolism.
* Hoteluri moderne, vile confortabile, acce

sul direct de la unele locuri de cazare spre 
sălile de tratament, alegerea confortului 
după preferințele dv. îndeamnă pe oricine 
să efectueze cura balneară și în continua
rea sezonului cald.

Un amănunt important : în afară de ta
rife reduse la transportul pe calea ferată, 
beneficiați și de prețuri avantajoase la ca
zare și masă, care diferă de la stațiune 
la stațiune.
• Cură balneară într-una din aceste sta

țiuni înseamnă sănătate, odihnă, cunoaștere, 
reîmprospătarea forțelor.

Pentru reținerea de locuri și obținerea de 
informații suplimentare, adresați-vă agen
țiilor și filialelor oficiilor județene de tu
rism, precum șl la cele ale I.T.H.R. Bucn 
rești.

litehnica II Iași 9—6 (6—0), Chi
mia Năvodari — Rapid C.F.R. 
Fetești 6—9 (0—3). C.F.R. Con
stanța — Farul II 7—4, Portul 
Constanța — Voința Constanța 
16—12, I.T.C. Constanța — Metalul 
Mangalia 3—12, Automobilul Mă- 
cin — Pescărușul Tulcea 6—4.

ința Oradea) ; cl. 500 cmc — 
Arpad Viktor (Voința Oradea) ; 
ataș, pînă la cl. 1300 cmc — D. 
Bereczky — M. Mihăilescu (Pro
gresul Timișoara). întrecerea pe 
echipe : 1. Centrul moto IIKUC 
București (97 p), 2. Voința Ora
dea (89 p), 3. Progresul Timișoa
ra (77 p). După cinci etape, pe 
echipe conduce C.M. I1RUC 
București (antrenor Gh. Zdrin- 
ca) cu 394 p, pe locurile urmă
toare fiind Progresul Timișoara 
377 p șl Voința Oradea 328 p.

A. CRISTEA, eoresp.

fel că cel cinci rutieri nu au mai 
putut fi ajunși pînă la linia de 
sosire, pe care a trecut-o primul 
Hartnik cu 2 h 43 :24, urmat de 
N. Savu, T. Drăgan, I. Cernea șl 
Kolodziejski. După numai 6 se
cunde, a trecut un pluton de 19 
sportivi, în care se afla șt A. An
tal (CIBO) care, cu o comportare 
constant bună, a urcat pe locul 3 
în clasamentul competiției.

Clasament general după 4 eta
pe : 1. F. Boden (Vorwarts)
7 h 59:02 ; 2. B. Drogan (R.D.G? 
7h 59:05 ; 3. A. Antal (CIBO Bra
șov) 7 h 59 ;52 ; 4. F. Herzog
(R.D.G.) 8 h 00:33 ; 5. H. Schlp-
pel (Vorwărts) 8 h 00:50.

Sîmbătă are loc etapa a 5-a, 
Brașov — Tg. Secuiesc — Brașov, 
140 km, Iar duminică ultima eta
pă, Brașov — Rucăr — Brașov, 
114 km.

de ani) ale R. D. Germane, Po
loniei, Ungariei și României a 
La aceeași dată este programat 
concursul intern „Criteriul olim
pic", pentru toate categoriile de 
virstă.

• Astăzi după amiază (de la 
ora 16), pe lacul Herăstrău va 
avea loc concursul dotat cu 
„Cupa C.N.U.", la care sînt invi
tate toate secțiile de caclac-canoe 
din București. Pe același lac se 
va disputa duminică dimineața 
(ora 8,30) un concurs de ștafete 
organizat de comisia municipală.

înainte de limită a cîștigat șl 
Valentin Silaghi intilnirea sa cu 
Gheorghe Butnaru, campionul 
categoriei mijlocie. După ce a 
fost numărat de două ori în 
picioare, în urma recepționării 
unor lovituri puternice la cap, 
Butnaru a primit un croșeu de 
stingă la bărbie care l-a tri
mis la podea, arbitrul fiind o- 
bligat să oprească lupta : a- 
bandon în prima repriză.

Un deznodămînt neașteptat a 
avut partida Ion Joița — Mihai 
Pascal. Pînă la jumătatea re
prizei secunde, Joița a fost su
perior, s-a apărat bine și a lo
vit precis dar, fiind surprins 
cu un croșeu de dreapta la 
bărbie, el a fost silit să aban
doneze.

în partida „cocoșilor”, în care

fost mai mult decît „cuminți"), 
Tirpu, „scăpat" în proba respec
tivă (handicapul a fost întocmit 
sub orice critică), și-a adjudecat 
lejer hiturile premiului Sîmbăta, 
iar Efect n-a „transpirat" nici el 
In ultima cursă a zilei. Cam așa 
au stat lucrurile joi după-amiază. 
Vrem să credem — și probabil 
că și spectatorii gîndesc la fel 
— că în viitor vom fi scutiți de 
asemenea aspecte. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : 1. Arca (D. 
Popa) rec. 1:36,1, 2. Podoaba, 3. 
Salonarda. Simplu 1,80, ordinea 
55, ordinea triplă 90. Cursa a 
Il-a : 1. Tîrgoveț (M. Ștefănescu) 
rec. 1:35,8, 2. Herlea, 3. Oltenița. 
Simplu 2, ordinea 4, event 3, or
dinea triplă 183. Cursa a IlI-a :
1. Dialect (Fi. Pașeă) rec. 1:35,1,
2. Jovmir. Simplu 3, ordinea 3,

ț&em?
SÎMBĂTĂ

FOTBAL. Stadionul Re
publicii, ora 17 : Sirena — 
Luceafărul (Div. C).

JUDO. Sala Dinamo, de 
la ora 13 : C.S.Ș. Energia
— C.S. Tarnow (Polonia), 
întîlnire amicală ; de la 
ora 15 : Dinamo — A.S.A. 
Tg. Mureș — Olimpia 
București (Div. A).

POPICE. Arena Giulești, 
de la ora 14 : Rapid — 
Voința Ploiești ; arena clu
bului întreprinderii Repu
blica, de la ora 14 : Gloria
— Petrolul Băicol ; arena 
Laromet, de la ora 14: La- 
romet — Voința Galați, 
meciuri în cadrul Diviziei 
A (feminin).

DUMINICA
BASCHET. Sala Politeh

nica, de la ora 9,30 : Po
litehnica II — C.S.S. Boto
șani (f.B), Politehnica 
H — știința Ploiești 
(m.B) ; sala Construc
ția — I.C.E.D., de la ora 
9 : Urbis - c.S.ș. Tg. Jiu 
(m.B), Carpațl — Voința 
Tg. Mureș (m.B), Automa
tica — C.S.Ș. Satu Mare 
(m.B) ; sala Olimpia, de 
la ora 9 : C.ș.B. — Unirea 
lași (f.B), p.T.T. — C.S.Ș. 
Constanța (f.B).

FOTBAL. Stadionul Stea
ua, ora 15,15 : Steaua — 
F.C. Bala Mare (jun.), ora 
17 : Steaua — F.C. Baia 
Mare (Div. A) ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progre
sul Vulcan — Metalul (Div.
B) ; teren Mecanica fină, 
ora 11 : Mecanica fină — 
Autobuzul (Div. B) ; teret 
T.M.B., ora 11 : Luceafărur7«o„
— Rapid (Div. B) ; teren’'’•v 
Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Automatica (Div.
C) ; teren I.C.S.I.M., ora 11:
I.C.S.I.M.  — Ș. N. Oltenița 
(Div. C) ; teren T.M.B., 
ora 9 : T.M.B. — FI. roșie 
(Div. C) ; teren Voința, 
ora 11 : Voința — Autome- 
canlca (Div. C) ; teren Da
nubiana, ora 11 ; Danubia
na — Abatorul (Div. C).

HANDBAL. Sala Flo- 
reasca, ora 10 : Progresul
— Universitatea Timișoara 
(f.A).

POPICE. Arena Voința, 
de la ora 8,30 : Voința — 
C.F.R. Constanța ; arena 
clubului întreprinderii Re
publica, de la ora 8,30 : 
Gloria — Rafinorul Plo
iești, meciuri în cadrul Dl- 
vlzel A (masculin).

titlul deținut de Teodor Dinu 
a fost pus în joc, gălățeanul 
Ionel Panaite n-a putut să-și 
valorifice șansa, campionul fi
ind superior, în special în fi
nalul meciului și a cîștigat la 
puncte.

Meciul pentru cel de-al trei
lea titlu de campion ce urma 
să fie pus în joc (cel deținut 
de Dumitru Șchiopu — semi- 
muscă), n-a mai avut loc. A- 
ceasta, datorită faptului că Ion 
Boboc, pugilistul desemnat să 
lupte pentru centura de cam
pion național, nu s-a... prezen
tat (! ?).

Celelalte rezultate : D. Șchio
pu b.p. A. Săli, FI. Livad 'C, 
b.p. V. Ioana, L. Sandu b.p. 
M. Fulger, G. Donici b.ab. 2 
M. Culineac.

event 10. Cursa a IV-a : 1. Tîrpu 
(N. Gheorghe) rec. 1:28,7, 2. Soli
tar, 3. Hlnsar. Simplu 1,60, ordi
nea 41, event 5, ordinea triplă 
486. Cursa a V-a : 1. Horoscop 
(G. Popescu) rec. 1:29.1, 2. Heral- 
dina, 3. Silita. Simplu 4, ordinea 
7, event 6, triplu cîștigător 63, or
dinea triplă 110. Cursa a Vl-a :
1. Santal (G. Popescu) rec. 1:29.1,
2. Tabora. Simplu 6, ordinea 14, 
event 26. Cursa a Vil-a : 1. Tirpu 
(N. Gheorghe) rec. 1:27,1, 2. Soli
tar, 3. Fricos. Simplu 3, ordinea 
11, event 22. ordinea triplă 70. 
Cursa a VIII-a : 1. Efect (V. Va
sile) rec. 1:31,6, 2. Coridei. Sim
plu 3, ordinea 11, event 3/1 = 2 
și 3/3 = 8. Retrageri : Herda.

Gh. ALEXANDRESCU



Ce ne „spune" Universiada (II) FOTBALUL, MARELE FAVORIT, 
ȘI-A RATAT COPILĂREȘTE (Șl INADMISIBIL) OBIECTIVUL...

Spre deosebire de antrenorii 
echipei universitare a Româ
niei care puneau ratarea o- 
biectivului competițional — lo
cul 1 și medalia de aur — pe 
seama unor cauze secundare 
(terenul destul de greu practi
cabil în partida cu Mexic) sau 
lipsite de temei (cum că echi
pele Olandei, Coreei de Sud 
sau Mexicului ar fi fost foarte 
puternice — exagerare eviden
tă). opinia noastră este cu to
tul alta. Selecționata studen
țească a României, care a evo
luat foarte bine sau bine în 

6 partide (nu prea grele), A 
JUCAT SLAB, CHIAR FOAR
TE SLAB, un meci decisiv, cel 
eu reprezentanta țării gazdă, 
văzindu-se dintr-odată arunca
tă de pe. o virtuală (și ușor 
de atins) poziție în.tîi pe pozi
ția a treia (în ipoteza victo
riei asupra Olandei). Aceasta 
fiind... concluzia faptică a par
ticipării jucătorilor noștri Ia 
competiția universitară din 
Mexic, să evocăm, pentru o 
totală edificare, premisele 
reale ale angajării formației 
noastre în concurs. Prezentînd 
un „11“ cu 7 internaționali 
(mai vechi sau mai noi), Till— 
hoi, Nicolae, Păltinișan, Boloni, 
Grigore, Cămătaru și Voicilă, 
cărora li se adăugau și 3 tineri 
jucători de valoare susceptibili 
de promovare imediată într-un 
lot reprezentativ, Munteanu, 
Sabău și Cîmpeanu, echipa u- 
niyer«itară a României s-a 

-tat realmente ca o for
mație puternică (o adevărată 
echipă B a țării noastre, com
parabilă oricînd cu naționala). 
Urmărind jocul concurentelor 
sale de la Universiadă, ne-am 
dat seama că între formația 
noastră și rivalele sale mai 
„răsărite*' exista — din plecare 
— o diferență valorică de 2—3 
goluri in avantajul fotbaliștilor 
noștri. Diferență teoretică ex
primată, practic, pe teren fără 
prea multe probleme, cu ex

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
DE JUNIORI

1. F.C.M. GALAȚI 7 5 2 0 12- 5 12
2. „U“ Cj-Napoca 7 5 1 1 12- 4 11
3. S.C. Bacău 7 5 0 2 13- 7 10
4. Sportul stud. 7 4 2 1 13- 7 10
5. Polit. Iași 7 3 3 1 17- 8 S
6. F.C. Argeș 7 3 3 1 10- 5 9
7. Steaua 7 4 0 3 24- 7 8
8. F.C. Baia Mare 7 3 2 2 19-13 8
9. A.S A. Tg. M. 7 3 2 2 9- 6 8

10. Olimpia 7 2 3 2 10- 8 7
11. Gloria 7 2 2 3 13-ÎS 8
12. Jiul 7 3 0 4 11-18 6
13. Dinamo 7 2 1 4 5- 4 5
14. Univ. Craiova 7 12 4 5- 8 4
15. C.S. Tîrgoviște 7 12 4 8-12 4
16. Chimia 7 2 0 5 9-26 4
17. „Poli“ Timișoara 7 11 5 2-14 3
18. Viitorul 7 10 6 5-29 2

DE LA
Controalele efectuate in ulti

mul timp asupra modului de 
aplicare a dispozițiilor legale 
referitoare la intrarea spectato
rilor la meciurile de fotbal au 
Telovat că, deși s-au luat o 
seamă de măsuri, se mai con
stată cazuri izolate de încălca
re a normelor legale.

Se mai utilizează bilete de 
intrare cu prețuri mai mari de
cît cele corespunzătoare forma
țiilor sportive participante la 
competiții | în locul biletelor 
legale de intrare se folosesc 
tichete imprimate Pe foi vo
lante ; concomitent cu biletele 
de intrare se vînd programe 
sportive care nu au prețurile 
imprimate pe ele. care nu sînt 
înseriate și înregistrate în evi
dență.

Ca urmare a deficiențelor 
constatate, au fost luate mă-• Campionatul județean 4 lei••
•
•

Campionatul Diviziei C
Campionatul Diviziei C cuplat cu 
campionatul județean
Campionatul Diviziei C cuplat eu 
med de rugby A
Campionatul Diviziei B

5 lei

C lei

7 lei
1 5 4• Campionatul Diviziei B cuplat cu 

Divizia C sau rugby A 8 6 5• Campionatul Diviziei A. un joc — 10 8 6• Campionatul Diviziei A cuplat cu 
Divizia B, juniori sau alte sporturi 12 10 7• Cuplaj Divizia A _ 14 12 8• Jocuri internaționale intercluburi 
oficiale 30 25 15• Jocuri internaționale intercluburi
amicale - . 20 15 10

Prețul de vinzare a progra
melor la competițiile sportive 
se stabilește după cum urmea
ză :

1 (un) leu — program simplu.
2 (doi) lei — program cu un 

conținut mai bogat.
Prețul de vinzare trebuie im

primat obligatorin pe program, 

cepția partidei cu Mexicul, 
cînd echipa noastră a contat 
în atac exclusiv pe Cămătaru 
(aripile au fost ca și inexis
tente), cînd jucătorii noștri 
și-au creat doar trei faze de 
gol (inadmisibil de puțin !) — 
prin Carabageac, ocazie uria
șă, Cîmpeanu și Cămătaru — 
și cînd, pe deasupra, fotbaliștii 
români au „calculat" că le este 
suficient și un rezultat egal 
pentru, a se califica în conti
nuare, ceea ce a avut ca efect 
o evoluție fără orizont, destruc- 
tivă, riscantă, jucîndu-se per
manent cu „sabia deasupra ca
pului". Ei bine, de ce s-au 
ferit — nemotivat și irațional 
— jucătorii noștri nu au scă
pat, fotbaliștii mexicani fructi- 
ficînd în repriza a 2-a unul 
din atacurile lor, înlesnite de 
orientarea defensivă a echipei 
noastre (în pofida chemărilor 
antrenorului Cernăianu, de la 
pauză, de a se juca pe atac, 
la nivelul posibilităților echi
pei).

Așa s-a dus medalia de aur... 
Pe joc slab, pe un singur joc 
slab, dar așa e în fotbal. Poți 
juca de 6 ori bine, dacă joci 
prost un meci poți compromite 
în cîteva minute rodul muncii 
a două luni de pregătire, cu 
turneu intermediar în Spania, 
cazul echipei noastre universi
tare.

Fără a încerca să apărăm e- 
chipa noastră studențească — 
ea meritînd toate criticile, 
pentru că a fost trimisă în 
Mexic pentru obținerea unui 
rezultat, ușor de atins, rezultat 
pe care I-a ratat copilărește —, 
vrem totuși să scoatem în evi
dență cîteva din efectele po
zitive reieșite din experiența 
acestei formații. 1) Deși nu 
și-a atins obiectivul competi

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI DE MÎINE

SERIA I: Viitorul Vaslui — Ni- 
tramonia Făgăraș : C. Teodorescu 
(Buzău), Progresul Brăila — F.C. 
Brăila : D. Ursu (Brăila), Unirea 
Focșani — Cimentul Medgidia : 
M. Cruțeseu (București), Tracto
rul Brașov — F.C.M. Brașov : M. 
Adam (Cluj-Napoca), Portul 
Constanța — F.C. Constanța : 
T. Balanovici (Iași), Minerul 
Gura Humorului — C.S.M. Su
ceava : V. Catană (Cărei), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Delta 
Tulcea : C. Maghiar (București), 
I.C.I.M. Brașov — C.S. Botoșani: 
C. Mateescu (București), Viitorul 
Gheorgheni — Muscelul Cîmpu- 
lung : S. Marin (București).

C.N.E.F.S.
suri operative pentru înregis
trarea sumelor neevidențiate și 
sancționarea celor vinovați.

Ținînd seama de cele con
statate, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport 
atrage din nou atenția condu
cerilor tuturor unităților spor
tive, indiferent de subordonare, 
că le revine întreaga răspun
dere pentru organizarea com
petițiilor sportive, sub toate 
aspectele. în strictă concordan
ță cu normele legale în vigoare.

Pentru cunoașterea de către 
opinia publică sportivă a tari
felor legale de intrare la ma
nifestațiile sportive interne șl 
internaționale intercluburi, po
trivit Hotărîrii Biroului Execu
tiv al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport nr. 
261/1972. se reamintește că *- 
cestea sînt următoarele :

Unic Tribune Peluză 
I II

acesta trebuind să poarte și se
ria de înregistrare.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport este 
convins că organele locale de 
educație fizică și sport vor lua 
toate măsurile pentru respec
tarea întocmai a tuturor dispo
zițiilor legale. 

țional, „ll“-le alcătuit pentru 
Universiadă s-a legat ca o e- 
chipă puternică, a cărei even
tuală întărire cu 2—3 fotbaliști 
(o aripă, un mijlocaș conducă
tor de joc, o rezervă pentru 
vîrful Cămătaru, golgeter în 
Mexic cu 10 goluri înscrise) ar 
compune o formație de „posi
bili" care ar putea juca ori
cînd în compania primei repre
zentative. Concluziile unui ase
menea meci ar fi — nu ne în
doim — folositoare, ușurînd 
mult munca selecționerilor. 2) 
Mai edificatoare decît rezulta
tele obținute în Mexic sînt — 
strict valoric vorbind — rezul
tatele obținute de selecționata 
studențească în partidele pre
gătitoare, 1—1 cu Porto, 4—3 
cu Athletico Bilbao, 1—2 cu 
Nottingam Forest (care a în
scris golul victoriei sale în 
ultimele 10 minute), echipe 
puternice, cărora universitarii 
români le-au făcut față, ju- 
cînd cu ele de la egal la egal. 
Au fost rezultate care au făcut 
o bună impresie specialiștilor, 
evidențiind capacitatea echipei 
noastre și implicit a fotbalului 
românesc, care are nevoie de 
asemenea contacte (edificatoare 
— pe de o parte, stimula
tive — pe de altă parte) nu 
numai în cadru oficial (cînd 
jocurile sînt de obicei elimina
torii).

Concluzia acestor rînduri ar 
fi că echipa studențească a 
României prezentă în Mexic 
nu a realizat ceea ce se aștep
ta de la ea și ceea ce putea 
și trebuia să realizeze, furni- 
zînd în schimb — în procesul 
formării și consolidării ei —o 
experiență interesantă care 
merită să fie valorificată de 
fotbalul nostru.

Marius POPESCU

A DIVIZIEI B
SERIA A il-a ; Progresul Vul

can București — Metalul Bucu
rești : G. Dragomir (București), 
Chimica Tîrnăveni — Metalul 
Plopeni : A. Stocker (Petroșani), 
Poiana Cîmpina — Petrolul Plo
iești : V. lanul (Iași), Gaz metan 
Mediaș — Pandurii Tg. Jiu : M. 
Feciorescu (Bacău), Luceafărul 
Buctfrești — Rapid București : 
C. Jurja (București), Șoimii Si
biu — Carpați Mirșa : F. Kafka 
(Reșița), Oltul Slatina — Flacăra 
Automecanica Mediaș: M. Axente 
(Arad), F.C.M. Giurgiu — Rul
mentul Alexandria : N. Hainea 
(Galați), Mecanică fină Bucu
rești — Autobuzul București ; 
I. Pop (București).

SERIA A IlI-a : înfrățirea Ora
dea — Someșul Satu Mare : 
S. Necșulescu (Tîrgoviște), U.M. 
Timișoara — Ind. sîrmei C. 
Turzii : Al. Ilie (Craiova), Unirea 
Alba Iulia — Gloria Bistrița : 
Gh. Dumitru (București), Corvi- 
nul Hunedoara — Aurul Brad 
2—o — disputat la 12 septembrie, 
Metalurgistul Cugir — U.T. Arad: 

AI. Mustățea (Pitești), Strungul 
Arad —- F.C. Bihor Oradea : 
R. Stîncan (București). Dacia 
Orăștie — C.F.R. Cluj-Napoca : 
I. Rus (Tg. Mureș), Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Cavnic : 
I. Branga (Tg. Jiu), Minerul 
Anina — F.C.M. Reșița : C. Băr- 
bulescu (București).

UNIVERSITATEA CRAIOVA-DINAMO Șl STEAUA-F.C. BAIA MARE, 
DOUĂ DERBYURI CU (ANUNȚATE) ATRACȚII TACTICE

Etapa a 8-a ne propune 
două meciuri care, atît prin 
ceea ce reprezintă, ca valoa
re generală, cele patru prota
goniste dar — mai ales — 
prin perspectivele unor inte
resante ciocniri tactice își a- 
rogă rolurile de prim-plan ale 
„rundei". Este vorba de întîl- 
nirile Universitatea Craiova 
— Dinamo Bueurești și 
Steaua — F. C. Baia Mare. 
Jocul Universitatea Craiova — 
Dinamo București are o fru
moasă tradiție în primul 
campionat al țării. De multe 
ori. duelurile dintre echipa 
din Bănie și cea din Capitală 
au reprezentat și partide de
cisive pentru titlu. Momentul 
în care are loc partida din 
actuala ediție nu-i poate con

SANCȚIONAREA
Comisia de disciplină a

F.R.F. a luat în discuție. în șe
dința de joi seara, o serie de 
abateri comise în Diviziile B șl 
C : proteste, joc dur. injurii la 
adresa arbitrilor și chiar lovi
rea lor — faptă incalificabilă 
— pentru care Regulamentul de 
organizare a activității fotba-

VEȘTI DIN TABERELE 
CELOR 18 DIVIZIONARE A
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA. Pregătiri atente în vede
rea meciului de mîine, cu for
mația din Scornicești. Toți ju
cătorii care au evoluat dumi
nică la Cluj-Napoca sînt apți 
de joc. în plus, se scontează pe 
reintrarea „mexicanilor" Pălti- 
nișan și Nadu. • VIITORUL 
SCORNICEȘTI. înaintea întîl- 
nirii de la Timișoara, echipa 
s-a deplasat la Oradea unde a 
susținut — joi — o înțîlnire a- 
micală cu F. C. Bihor pe care a 
învins-o cu 3—2 (1—0). în ver
vă, atacantul Voiculeț a în
scris toate golurile echipei sale.

ARBITRI : M. Salomir — T. 
Crișan (ambii din Cluj-Năpo- 
ca). F. Coloși (București).

• JIUL — care se prezintă 
cu un> moral fortificat după 
victoria de la Satu Mare — s-a 
antrenat cu seriozitate pentru 
dificilul joc cu universitarii 
clujeni. Antrenorii nu au pro
bleme de efectiv doar Sălă- 
jan acuză o ușoară entorsă. 
• „U“ CLUJ-NAPOCA a sus
ținut joi un amica] cu divizio
nara C Construcții Electrome- 
tal, 6—2 (Batacliu a marcat ju
mătate din numărul de go
luri.). Se anunță reintrarea lui 
Cîmpeanu II în linia a doua.

ARBITRI : M. Moraru — A. 
Avramescu (ambii din Plo
iești), Gh. Retezan (București).

• STEAUA. A revenit joi 
seara de la Berna. Vineri și-a 
reluat antrenamentele, la o in
tensitate dictată de oboseala 
deplasării în Elveția. în conti
nuare accidentat, M. Răducanu 
nu va evolua mîine. • F. C. 
BAIA MARE. Nici o indisponi
bilitate. Nu a jucat nici un 
meci de verificare. Echipa so
sește astăzi în Capitală, cu a- 
vionul.

ARBITRI : C. Ghiță — R. 
Petrescu. C. Braun (toți din 
Brașov).

• C. S. TÎRGOVIȘTE a sus
ținut miercuri un meci amical 
cu Arsenal Cairo, cîștigînd cu 
2—0 (0—0). prin punctele mar
cate de Florin Grigore, care va 
reintra duminică în echipă. Nu 
va juca. în schimb. Sava — ac
cidentat. Portarul Bărbulescu a 
suferit în această săptămînă o 
entorsă. • SPORT CLUB BA- 
CAU și-a efectuat antrenamen
tele obișnuite. Nu vor juca 
Lunca (accidentat de mai mult 
timp) și Botez (suspendat). E- 
chipa va sosi sîmbătă seara la 
Tîrgoviște.

ARBITRI : O. Anderco — I. 
Taar (ambii din Satu Mare), O. 
Ștreng (Oradea).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a revenit ieri la amiază la 
Craiova. în consecință, prima 
grijă a conducerii tehnice a 
fost recuperarea, efectuată du
pă un minuțios program. Nu se 
anunță vreo indisponibilitate, 

feri și acest atribut. Meciul 
prezintă însă importanță prin 
echilibrul valoric pe care îl 
anunță și, mai cu seamă, prin 
disputa tactică interesantă pe 
care o presupune. Gazdele 
— cu o formație în care 
jnînjii" își dau înțîlnire cu 
experimentații titulari, „sim
bioza" părînd a se efectua cu 
bine — vor miza pe mișcarea 
liniilor sale de mijloc și atac, 
unde sextetul ce va li aliniat 
cuprinde jucători de toate 
tipurile pentru fotbalul de a- 
tac (de construcție, de pă
trundere, șuteri). Dinamo va 
prezenta lecția sa tactică din 
actualul campionat, un joc e- 
chilibrat. disciplinat tactic. în 
care centru] de greutate cade 
pe acțiunile de la mijlocul

UNOR ABATERI
listice prevede suspendări pînă 
la 2 ani.

Lovind pe unul dintre arbi
trii de linie. în meciul cu 
C.S.M. Suceava. M. Ursu (C. S. 
Botoșani) a fost suspendat pe 
1 an. 8 etape nu va juca O. 
Bau (Petrolul Berea), jar alți 
jucători au fost suspendați pe 
1—5 etape. 

așa că se preconizează alinie
rea formației de la Viena. • 
DINAMO pleacă astăzi la Cra
iova. Sînt. în continuare, indis
ponibili Dragnea, Stănescu și 
Ghiță. Va începe, probabil, me
ciul „unsprezecele" din întîlni- 
rea cu Alki Larnaca.

ARBITRI : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Șeverin)— M. Fediuc 
(Suceava). M. Ivăncescu (Bra
șov).

• F. C. M. GALAȚI și-a 
multiplicat antrenamentele ci
clului săptămînal, susținînd și 
două jocuri-test în compania 
formațiilor de juniori și rezer
ve. Nici o indisponibilitate în 
Iotul' gălățean. • A. S. A. TG. 
MUREȘ a efectuat și ea un 
joc de verificare (miercuri cu o 
echipă din județ) la care a par
ticipat și Boloni. înapoiat din 
Mexic. El va juca duminică la 
Galați. Este posibilă și reintra
rea lui Fazekaș.

ARBITRI : L Igna — V. 
Damșa (ambii dîn Timișoara), 
Gh. Jucan (Mediaș).

• F. C. ARGEȘ a avut joi
program de recuperare, după 
care și-a reluat programul de 
pregătire. Va fi aliniată echipa 
din meciul cu A.E.K. • O- 
LIMPIA ; două incertitudini, 
Bathori II și Feher, ultimul a-, 
vînd o contuzie la un deget 
în caz că nu va fi recuperat, 
în poartă va fi utilizat. Hara- 
Iambie. Pregătirile echipei p- 
limpia sînt conduse de.. Sț.
Czako.

ARBITRI: Gh. Ispas — E. 
Blacioti (ambii din Constanța), 
A. Deleanu (București).

• CHIMIA. RM. VÎLCEA a 
disputat un med amical în com
pania Daciei Pitești, dștigînd 
cu 4—1, prin golurile mar
cate de Cincă (2). Iordan 
Si Coca II (pentru Dacia a în
scris Ancuța, din penalty). • 
POLITEHNICA IAȘI. Pleacă 
astăzi, cu avionul, via Bucu
rești. Lotul este valid, cu o sin
gură excepție : Sachelarie. a 
cărui contuzie mai veche a re
cidivat la un antrenament.

ARBITRI : C. Dinulescu — 
N. Petriceanu. I. Lăzăroiu (toți 
din București).

• GLORIA BUZĂU a susți
nut joi un meci amical la 
Brazi, cu Chimia din localitate, 
pe care l-a pierdut cu 3—2. 
Mîine își face reintrarea fun
dașul Nicolae. în rest, toți cei
lalți componenți din lot sînt 
apți de joc. • SPORTUL STU
DENȚESC anunță folosirea lut 
Munteanu II si O. lonescu. în 
schimb, este incertă utilizarea 
lui B. Grigore. Bucureștenii 
pleacă cu autocarul la Buzău, 
mîine, la ora prînzului.

ARBITRI : FI. Cenea — Gh. 
Donciu (ambii din Caracal), V. 
Ciocîlteu (Craiova).

terenului, menite să găsească 
momentul cel mai potrivit de 
finalizare. Rămîne de văzut ca
re dintre combatante va reuși 
să-și impună punctul de vede
re. cu efecte pe tabela de 
marcaj.

Intre’ Steaua si F. C. Baia 
Mare așteptăm, de asemenea, o 
întrecere tactică generatoare 
de spectacol. Ambele formații 
iubesc atacul, deci desfășurarea 
cu toate liniile va interveni și 
de o parte și de alta. Numai că 
fiecare o face în mod diferit. 
Steaua lasă mai mult imagina
ției jucătorilor săi rolul con
struirii acțiunilor. în vreme ce 
băimărenii urmăresc aplicarea 
unor „desene tactice" lucrate la 
antrenamente, pregătite de an
trenori si jucători în mod deli
berat. Si aici, sperăm ca lup
ta sportivă să fie frumoasă. 
După cum este de dorit ca a- 
ceste derbyuri — în care apar 
trei dintre reprezentanțele 
noastre în cupele europene — 
să constituie un mijloc dc pre
gătire a partidelor-rețur din 
marile competiții continentale.
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ATLETISMUL-IN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR SPORTIVE 
INTERNAȚIONALE PENTRU „CUPA MĂRII NEGRE"

Azi și miine, atractive dispute la haltere, handbal și volei

Turneul interzonal

GHEORGHIU PIERDE LA TROIS I
CONSTANȚA, 21 (prin tele

fon). Desfășurate pe stadionul 
„1 Mai", întrecerile de atletism 
din cadrul tradiționalei competi
ții internaționale „Cupa Mă
rii Negre" au reunit la star
tul probelor sportivi valoroși 
rcprczentînd orașele Odcsa, 
Varna și bineînțeles Cons
tanța. Disputa pentru întîie- 
rate în clasamentul pe e- 
chipe a fost deosebit de echi
librată, echipele Odcsci și ora
șului gazdă fiind pțjncipalele 
protagoniste. Victoria a revenit 
formației din Odesa, la o di
ferență mică. Sportivii sovietici 
au totalizat 98 p, fiind depar
tajați de numai 3 puncte de 
constănțeni, care au totalizat 
95 p Pe locul 3, Varna cu 
56 p.

CONCURS PREOLIMPIC 
DE PATINAJ ARTISTIC
La „Palatul de gheață" din 

'„Lake Placid" au început în
trecerile unui concurs preolim- 
pic. îh proba individuală mas
culină, după executarea figu
rilor impuse, conduce Jan Hof
fman (B.D.G.) cu 42,76 p, se
cundat de americanul Scott Cra
mer — 41,50 p.

I
Stop-cadru

VLADIMIR SALNIKOV NU FACE
ECONOMIE DE KILOMETRI!...

JUNIORII DE LA R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
VOR JUCA iN ANGLIA

Iată și cele mai bune rezul
tate înregistrate : MASCULIN: 
5 000 m : Ilie Floroiu (Cons
tanța) 13:59,8 ; 100 m plat :
Viorel Dumitrescu (Constanța) 
10,6 ; 200 m plat : Iuri Litvinov 
(Odesa) 21,4 ; 400 m plat : Ho
ri» Toboc (Constanța) 47,8 ; 
FEMININ : suliță : Corina Gîr- 
bea (Constanța) 59,22. Mențio
năm că pentru atlcții constăn
țeni competiția a constituit și 
o ultimă verificare înaintea

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD, 21 (Agerprcs). — 

Competiția de gimnastică din 
cadrul Jocurilor sportive Me
diteraneene de la Split s-a 
încheiat cu concursul special 
pe aparate, în care victoria a 
revenit următorilor concttrenți: 
sol : Gabriel Calvo (Spania) — 
19,15 p ; cal cu mîncre : Mi
chel Boutard (Franța) — 19,30 
p ; inele : Willy Moy (Franța) 
și Miroslav Kezunovici (Iugo
slavia) — ambii cu 19,15 p ; 
sărituri : Diego Lazzarici (Ita
lia) — 19,10 p ; paralele : Mi
chel Boutard (Franța) — 19,10 
p ; bară fixă : Joel Suty 
(Franța) — 19,40 p ; feminin :

niciodată să se antreneze, de
clară acesta. El își cunoaște 
singur datoria de. sportiv, mai 
mult chiar, de îndrăgostit al 
înotului..." Așa și este. Vla
dimir Salnikov nu uită nicio
dată de cei 8—9 ' kilometri
(uneori 12 !) pe care trebuie 
să-i înoate zilnic în bazin. în 
sala de gimnastică, alăturată 
acestuia, el - parcurge fără o- 
prire toate cele 25 de apara
te speciale, la care execută 
exercițiile necesare pentru 
dezvoltarea forței și supleței.

Ultimul său succes : un re
cord mondial pe distanța de 
400 m liber (3:51.40), stabilit 
cu prilejul întîlnirii U.R.S.S. 
— Canada desfășurată la Mos
cova. Tar „viitorul" poate fi 
tot pe acei 1500 m ,,ai săi", 
unde acele cronometrelor in
dică în probele de control 
un timp aproape incredibil — 
14:45,0 ! Poate că acesta va fi 
chiar rezultatul lui Vladimir 
Salnikov la întrecerile din 
bazinul olimpic, anul viitor, 
la Moscova. (Rd. V.).

„Cupei României" care are loc 
simbătă și duminică, în loca
litate.

La celelalte discipline spor
tive — haltere, handbal mascu
lin și feminin, volei masculin 
și feminin — întrecerile continuă 
și se vor încheia duminică, zi 
în care va fi cunoscut clasa
mentul final, pe toate ramu
rile de„sport înscrise în pro
gram.

sărituri : Laura Bortolaso (Ita
lia) — 19,450 p ; paralele : Au
rora Morata (Spania) — 19,10 

■p ; • birnă : Jasna Dokl (Iugo
slavia) — 18,40 p ; sol : Laura 
Bortolaso (Italia) — 19,15 p.

Iată cîștigătorii finalelor din 
concursul de înot : 200 m liber 
femei : Natalia Mas (Spania)
— 2:04,32 ; 400 m mixt femei: 
Cinzia Scarponi (Italia) — 
5:02,45 ; 100 m delfin bărbați: 
David Lopez-Zubero (Spa
nia) — 56,38; 400 m liber băr
bați: Borut Petrici (Iugoslavia)
— 3:58,86.

Proba masculină pe echipe a 
competiției de tenis de masă 
a fost cîștigată de selecționata 
Iugoslaviei, care a întrecut în 
finală cu 5—3 formația Fran
ței. Pe locul trei s-a sițuat 
Turcia, învingătoare cu 5—4 
în fața echipei Italici.

In zilele următoare, pe tere
nurile britanice se vor afla și 
tineri reprezentanți ai sportu
lui cu balonul oval din Româ
nia. Este vorba despre juniorii 
de la R.C. Grivița Roșie (in- 
cluzînd și pe cei de la C.S.Ș, 
Locomotiva București), care 
vor susține, în zilele de 2, 4 
și 8 octombrie, două ■ meciuri 
cu selecționate școlare și u-

RUGBYȘTII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

G arc th Howls, care în sezonul 
trecut l-a trecut în umbră pe 
vechiul internațional Arthur 
Lewis. în finalul sezonului, 
forma echipei a fost mai scă
zută. Poate și pentru că inter
naționalul A Paul Ringer a 
trecut sub culorile lui Llanelli. 
Dar, între timp, lucrul acesta 
a fost compensat din plin prin 
reîntoarcerea la echipă a altui 
înaintaș, Graham Evans, după 
o absență de 14 luni (din cau
za unui accident la un ochi), 
și a mijlocașului la grămadă 
Steve Lewis, venit de la Bath.

Sînt cîteva amănunte care 
nu-i pot lăsa indiferenți pe 
rugbyștii noștri, veniți în Ma
rea Britanie — așa cum titra 
cunoscutul ziarist galez J.B.G. 
Thomas, într-un articol din 
ziarul local „Western Mail" — 
„Să probeze că sint o țară de 
prim rang în rugby". In conse
cință, pe teren, așa cum am 
mai anunțat, formația cea mai 
bună (minus Dumitru înlocuit

Marea tensiune a „interzo
nalului" de la Riga își pune 
tot mai mult amprenta pe jo
cul concurenților, în special al 
acelora care luptă pentru cali
ficare. „Victimele" rundei a 
12-a au fost Gheorghiu și 
Larsen. „După ce a obținut 
(cu albele) o poziție net su
perioară la brazilianul Trois, 
relatează trimisul special al a- 
genției iugoslave „Taniug", 
românul — revelația acestui 
turneu — a căutat să forțeze 
rapid victoria, sacrificind un 
cal. Se părea că atacul său va 
reuși, dar Trois a găsit apă
rări de excepție, și-a păstrai 
materialul și a ciștigai Ia mu
tarea 44-a“. Un tablou oare
cum asemănător, în partida

MIHAI GHINDA CÎȘTIGATOR 

AL TURNEULUI DE LA HEIDELBERG
Cu prilejul aniversării a 100 

de ani de existență, Clubul de 
șah din Heidelberg (R. F. 
Germania) a organizat un 
mare turneu internațional 
„open", la care au participat 
160 de jucători din 22 de țări. 
S-a jucat sistem elvețian, pe 
distanța a 9 runde. Primul 
loc i-a revenit campionului 
României, maestrul interna
țional MIHAI GHINDA, care 
a totalizat 7‘/2 puncte (6 vic
torii, 3 remize). Marele maes
tru Victor Ciocăliea s-a clasat 
pe locurile 2—8, cu 7 puncte 

nul cu selecționata de juniori 
a stațiunii engleze Bath. Lo
tul — condus de maestrul e- 
merit al sportului Alexandru 
Pop și însoțit de antrenorii 
Constantin Vasile și Nicolae 
Vizitiu — îi cuprinde, printre 
alții, pe O. Moraru (căpitanul 
echipei), Bcnguș, Ciută, Can- 
toneru, Duță, Dugaia, Nicolae. 
Podeanu, Cărbunaru.

ÎN TARA GALILOR
de Borș), adică : Bucos — Mo- 
trescu, Constantin, Becheș, Al- 
dca — Alexandru, Paraschiv 
— Murariu, Borș, Stoica — 
Pintca, M. Ioncscu — C. Dinu, 
Munteanu, Scarlat. Partida va 
fi condusă de un arbitru fran
cez. In Țara Galilor, vremea 
este frumoasă, însorită.

TURUL CICLIST AL BULGARIEI
SOFIA, 21 (Agerprcs). — Etapa 

a 6-a, cea mai lungă a actualei 
ediții a Turului ciclist al Bul
gariei (Karapelit — Ruse 134 km), 
a fost cîștigată la sprint de Got- 
ze (R.D.G.) în 4 h 25’22. Pe locu
rile următoare, în același timp 
cu învingătorul, s-au clasat Mir
cea Itomașcanu (România) și 
Kalcev (Bulgaria II'. Cu pluto
nul, la 36 sec, a sosit și Teodor 
Vasile, situat pe locul 9 în eta
pă. In clasamentul etapei, selec
ționata României a ocupat locul 
2, la egalitate cu R.D. Germană. 
In clasamentul general Indivi
dual, pe primul loc a trecut Ba
rinov (U.R.S.S.). Mircea Romaș- 
canu ocupă locul 10 la 9’54 de 
lider. Lideră a clasamentului ge
neral pe echipe este u.R.S.s. 
România ocupă locul 3.

Larsen — Romanișin: danezul, 
de asemenea cu albele, a mers 
și ci dincolo de limitele rezo
nabile ale riscului, suferind a 
doua înfrîngere consecutivă. în 
această atmosferă agitată, 
Ribli și Tal și-au păstrat cal
mul, remizînd în partida derby 
a rundei. Același rezultat în 
întîlnirițp Liubojevicî — T'eș- 
kovski și Tarjan — Kuzmin, 
celelalte fiind întrerupte.

Clasamentul înaintea reluării 
celor 16 (!) partide netermina
te : TAL 9 (1), Polugaevski 
7'/j (2), Larsen 7’/2, Gheorghiu 
7 (2), Ribli 7 (1), Tarjan S'/2 
(1), Adorjan 5 (5!), Romanișfn 
5 (2), Grunfeld 5 (1), Țcș- 
kovski 5 etc.

(+5=4). într-un pluton din care 
a făcut parte și marele maes
tru R. Dzindzihașvili (Israel). 
Cel de al 3-lea concurent ro
mân, Emanuel Reicher, a acu
mulat 5'/2 puncte (+4=3—2).

TELEX «TELEX
ATLETISM • Proba de 5 ^^ 

de la Louvain (Belgia) a fost 
cîștigată de belgianul Willy Pol- 
leunls, eu 13:23,2. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatriotul 
său Emilie Pultemans — 13:23,3 
șl suedezul Dan Gland — 13:24,2.

BASCHET • Selecționata mas
culină a orașului Brno, aflată 
in turneu în Franța, a jucat la 
Chateau Gontier cu formația S.C. 
Moderne Mans. Baschetbaliștil 
francezii au terminat învingători 
cu 103—88 (47—51) • Turneul in
ternațional masculin, disputat la 
Torun (Polonia', s-a încheiat cu 
victoria echipei AZS Varșovia — 
6 p, urmată de formațiile Slavia 
Kosice — 5 p, AZS Torun — 
4 p și Akademik Plovdiv — 3 p. 
In ultima zi : AZS Varșovia — 
Slavia Kosice 67—61 ; AZS Torun 
— Akademik Plovdiv 86—34.

CICLISM e cea de-a 30-a edi
ție a Turului provinciei Latium a 
revenit rutierului italian Silvano 
Conti, cronometrat pe distanța da 
238 km cu timpul de 6 h 04,0. Pe 
locurile următoare, la 23 sec., au 
sosit norvegianul Knut Knudsen, 
italienii Plerino Gavazzi. Fran
cesco Moser și olandezul Jan 
Raas. Campionul francez Bernard 
Hinault s-a clasat pe locul 13. 
© Prima cursă de șase zile a 
sezonului s-a desfășurat la Lon
dra și a fost cîștigată de cuplul 
Patrick Scrcu (Belgia) — Albert 
Fritz (R.F. Germania), cu 547 p. 
I-au urmat perechile Pijnen — 
Karstens (Olanda) și Frank (Da
nemarca) — Savary (Elveția).

MOTO • Desfășurată la Mari- 
anske Lazne (Cehoslovacia), p* 11 1!- 
ma probă a campionatului m-*' ' 
dial de dirt-track a revenit spor
tivului vest-german Alois Wies- 
beck, cu 21 p, urmat de suedezul 
Anders Michanek — 20 p și da
nezul Ole Olsen — 19 p. Titlul 
de campion al lumii în acest an 
a fost cuchrit de Alois Wiesbeck.

Nimănui nu-i poate scăpa 
din atenție importantul salt 
calitativ făcut de înotătorii 
sovietici, în această perioadă 
„interolimpică". De la Mont
real încoace, tot mai des sînt 
înregistrate performanțele re
marcabile obținute de repre
zentanții natației din U.R.S.S. 
Unul din pionii activi al a- 
cestui eșichier în mișcare 
este specialistul distanțelor 
medii și lungi, tînărul stu
dent leningrtfdean Vladimir 
Salnikov (19 ani).

A fost una din marile sur
prize ale Olimpiadei ’76. A- 
proape necunoscut, el s-a do
vedit atunci singurul înotător 
european capabil să țină 
piept liderilor transoceanici 
in finala probei de 1500 m, 
în care a și obținut un pre
țios record al vechiului con
tinent — 15:29,45. Cifră care 
de atunci a fost mult coborî- 
tă și nu numai de Salnikov. 
Un an mai tîrziu, la cam
pionatele Europei, el înota cu
11 secunde sub această limi
tă, Ceea ce a avut darul să 
convingă și pe cei mai scep
tici, de marile sale posibili
tăți. Consacrarea definitivă a 
obținut-o însă la campiona
tele mondiale, desfășurate în 
1978, în Berlinul Occidental. 
Acolo, excelentul înotător a 
terminat victorios proba sa 
preferată (15:03,99), adăugîn- 
du-și o a doua medalie de 
campion, pe cea de la 400 m 
(3:51,94). Era o performanță 
unică în analele natației so
vietice.

A început, ca majoritatea 
înotătorilor, la fragedă vîrstă. 
La școala sportivă „Ekran" 
din Leningrad au fost înscri
se primele sale performanțe 
în bazin. Din anul 1973 este 
în antrenamentul cunoscutu
lui specialist Igor Koșkin. 
„Pe Volodia nu l-am obligat
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TENIS • La Los Angeles, Fi- 
bak l-a întrecut cu 6—2, 1—6, 6—3 
pe Gorman,- iar Manson a cîști- 
gat cu 6—4, 6—3 în fața lui Luis 
Clerc.

VOLEI 9 La Gotwaldow, în 
meci amical (masculin) : Polo
nia — Cehoslovacia 3—1.

TURNEUL „VETERA
NILOR" LA WIMBLE

DON
Intre 25 și 27 octom

brie, va avea loc la 
Londra un turneu in
ternațional de tenis cu 
participarea a 8 jucă
tori invitați, toți foști 
campioni la Wimble
don. Printre cei care 
vor evolua cu acest 
prilej figurează, prin
tre alții, Rod Emerson, 
Lew Hoad (ambii din 
Australia) și Arthur 
Ashe (S.U.A?. întrece
rile vor avea loc pe 
terenurile de la Wim
bledon.

A ALERGAT
47 DE ZILE...

Australianul George 
Perdon, în vîrstă de 
54 de ani, a parcurs 
distanța dintre Perth și 
Sydney (4 480 km) aler- 
gînd, în 47 de zile o 
oră și 48 de minute !

Temerarul atlet vete
ran își propune în con
tinuare un tur al Aus
traliei, care măsoară 
22 400 km.

CÎNTEC
PENTRU JIMMY

Un fapt intrat în a- 
nalele tenisului. După

a scos vioara și arcu
șul adrcsîndu-se „Ido
lului" său sportiv : 
„Jimmy, n-ai avut nici 
o notă falsă azi, în jo
cul tău. Sper să pot 
realiza și eu o perfor
manță asemănătoare 
acum ..." Și. spre de
liciul celor prezenți,

finala turneului „in
door" de la Philadel
phia, cîștigată de Jim
my Connors (6—3, 6—4, 
6—1 cu Arthur Ashe), 
învingătorul a primit o 
vizită neașteptată în 
vestiar. Un bărbat că
runt, în costum de sea
ră, cu o cutie de vioa
ră sub braț. Era Isaac 
Stern, celebrul violo
nist, care șl-a declinat 
pe loc calitatea de ma
re admirator al cam
pionului rachetei. Stern

artistul a executat una 
din bucățile sale pre
ferate. Intr-adevăr, fă
ră nici o notă falsă.

O „SPERANȚĂ" 
PIERDUTĂ

Greg Winchell. în 
vîrstă de 18 ani, una din
tre speranțele natației 
americane pentru vii
toarele Jocuri Olimpi
ce, în . proba de 
100 yarzi bras, a 
încetat din viață la

spitalul din Los Altos 
(California). în urma 
unui accident de auto
mobil, în care fratele 
său Michael a scăpat 
cu răni ușoare.

PROTEJAREA 
BOXERILOR

Medicul sportiv ICarl 
Seiler din Bon a pu
blicat un articol în 
care propune reforme 
substanțiale pentru pro
tejarea boxerilor. Intre 
altele, specialistul vest- 
german arată că este 
necesară sporirea greu
tății mănușilor, limi
tarea la zece reprize a 
oricărui meci profesio
nist, fixarea vîrstel 
maxime de 40 de ani 
pentru practicarea bo
xului, vizită medicală 
după fiecare meci im
portant și. anual, un 
examen clinic al creie
rului prin metodele ce
le mai moderne de in
vestigare.

MECIURI INTERNAȚIONALE
ECHIPA „Cosmos" din New 

York și-a Început turneul in 
Asia evolulnd la Hong Kong în 
compania formației, locale Seiko, 
cu care a terminat la egalitate : 
3—3 (2—1). Golurile echipei a-
mericane au fost înscrise de Chl- 
naglia (2) șl Boghicevlcl.

LA DAKAR, în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor A-

„SPECTATORII PLĂTESC
Presa sportivă italiană și mili

oanele de „tifosi" au supus unor 
aspre critici pe jucătorii echipe
lor din prima ligă a campiona
tului, care, în opt meciuri (7 
partide egale), au înscris doar 
6 goluri. „Spectatorii plătesc și 
«tunarii» dorm", titrează „Gaz- 
zeta dello Sport", remareînd 
că un gol a costat 147 milioa-

frlcii" echipa scnegalcză Union 
Sportive a întrecut cu 2—0 (0—0’ 
formația Koccah Rovers (Nigeria).

LA BELFAST, în „Cupa cupe
lor" Nantes a învins cu 1—0 
(1—0) pe CliftonviHe (Irlanda de 
Nord). Unicul gol al partidei a 
fost marcat, în rrtinutul 23. de 
Rampillon.

Șl ’TUNARII ” DORM" !
ne de lire, ca urmare și a 
scumpirii biletelor de intrare, 
încercînd o explicație, antre
norii declară că echipele n-au 
atins încă o formă sportivă ac
cesibilă și că fotbalul italian 
rămîne un fotbal al apărărilor 
superbetonate, mai ales la e- 
chipele provinciale pentru care 
„drawul" este rezultatul ideal.


