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FESTIVALUL SPORTIV 
DE LA SLÂNIC-MOLDOVA,

O IDEE CARE A GENERAT IDEI

Meci de handbal, dlrz disputat, la Festivalul de la Slănic Moldova
De curînd s-a desfășurat la 

Slănic Moldova o interesantă 
acțiune de masă intitulată — 
cu deplină acoperire — „Festi
valul sportiv Slânic-Moldova". 
A fost, cu adevărat, un festi
val. în primul rînd, pentru că 
această manifestare, ajunsă la 
a 6-a ediție și care a întrunit, 
deopotrivă, valențe sportive, e- 
ducative și artistice s-a bucu
rat de o bogată participare : 
136 de sportivi — în marea lor 
majoritate membri ai unor a- 
sociații sindicale — din județe 
limitrofe sau apropiate (Har
ghita, Botoșani. Neamț. Co vas- 
na, Vrancea). Ei au fost invi
tați la Întreceri în cadrul a 
patru discipline : handbal, vo
lei, popice și tenis di cîmp. 
Gazde pe terenurile dc sport : 
181 de iubitori ai mișcării din 
orașele Bacău, Tg. Ocna. Gh. 
Ghcorghiu-Dej, Săvineșii și 
Buhuși. Rezultatul ? Întreceri 
sportive care au demonstrat din 
plin faptul că sportul de ma
să poate constitui un teren larg 
și fertil pentru organizarea unor

acțiuni bine gîndite, bine exe
cutate și, prin aceasta, eficien
te în adevăratul sens al cuvin- 
tului.

Omul care a avut, acum șase 
ani, ideea organizării primei e- 
diții a „Festivalului sportiv Slă- 
nic-Moldova" și care a rămas, 
de atunci încoace, animatorul 
el, Dumitru Dumitriu, secreta
rul C.J.E.F.S. Bacău, are toate 
motivele să fie astăzi mulțumit. 
Nu numai el, șl nu numai par- 
ticlpanții. Pentru că, iată, la 
întreceri âu asistat, in cele 
două Zile de concurs, aproxi
mativ 1000 de oameni ai mun
cii veniți la odihnă și trata
ment în această adevărată „per
lă" a Moldovei, Slănicul,' unii 
dintre aceștia chiar în calitate 
de participanți activi. Să sub
liniem însă și un ait fapt : la 
buna organizare a acțiunii au 
participat în mod direct orga-
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Astăzi, la Pontypridd, Aii, pc liicul snagof

RUGBYSTII ROMÂNI ÎNTÎLNESC 
CEA MAI REDUTABILĂ ECHIPĂ 
DE CLUB DIN TARA GALILOR

CARDIFF, 25 (prin telefon). 
Aici, în Tara Galilor, vremea 
se menține neobișnuit de fru
moasă pentru acest sfîrșiț de 
septembrie. Primul succes de la 
Ebbw Vale (12—0) întreține in 
tabăra rugbyștilor tricolori o 
„atmosferă caldă", plină de op
timism și de voie bună. Cu 
toții așteaptă cu nerăbdare, dar 
șl cu încredere, meciul al doi
lea, cel de la Pontypridd. De 
data asta le va sta în față un 
XV mult mai redutabil, mult 
mal rutinat. Este suficient să 
notăm că Pontypridd se situează 
in topul rugbyului calez pe lo
cul întîi, deoarece în ultimii

patru ani a cucerit de trei ori 
titlul (neoficial, desigur) de 
campioană a Țării Galilor, fi
ind totodată anul acesta și fi
nalistă în cea mai prestigioasă 
competiție din țară. Welsh 
Rugby Union Cup (a pierdut 
finala cu 12—18 în fața lui 
Bridgend, echipa lui J. P. R. 
Williams și Fenwick). Ponty
pridd este o echipă fără mari 
vedete, dar care se impune prin 
omogenitate în joc și o remar
cabilă regularitate a formei 
sportive. Jucătorii mai cunos-

(Continuare In pao a 4-V

SELECȚIONATA DE TINERET A CiSTIGAT, 
NEÎNVINSĂ. TURNEUL DIN BULGARIA

In timp ce echipa repre
zentativă a țării joacă în Țara 
Galilor, echipa de tineret (pînă 
la 23 de ani) a evoluat în Bul
garia. la Burgas. Avînd o bună 
comportare, tinerii rugbyști ro
mâni au cîștigat turneul, cu
cerind trofeul „Litoralul înso
rit". Iată și rezultatele pe care 
el le-au obținut, în ordine : cu 
Bulgaria 53—16 (23—4), cu Po
lonia 38—6 (22—0) și cu R. D. 
Germană 60—0 (26—0).

pregătesc pentru C.E.

Aceste frumoase rezultate 
confirmă preocuparea temeinică 
existentă, la această oră, în ca
drul F.R. Rugby pentru asigu
rarea unul cit mai valoros 
„schimb de mîîne". Actuala re
prezentativă de tineret este re
zultatul unei serioase acțiuni de 
selecție, al unei bune instruiri, 
la nivelul mai multor cluburi 
din țară ca : Dinamo, Farul 
Constanța, Steaua, Știința Baia 
Mare. C.S.M. Sibiu, Politehnica 
Iași etc. cărora le aparțin cei 
19 tineri de reală perspectivă, 
componcnți ai lotului care a

FINALELE 
CAMPIONATULUI 

DE CANOTAJ 
MASCULIN

Astăzi, lacul Snagov găzdu
iește finalele campionatului re
publican de canotaj rezervata 
seniorilor. După cum se știe, 
schitul nostru masculin traver
sează o perioadă critică, în 
sensul că numărul celor cară 
practică acest sport a scăzut în 
ultimii ani, iar rezultatele sînt 
departe de valoarea perfor
manțelor pe plan mondial. In
teresul pentru aceste întreceri 
îl va stîrni, deci, lupta pentru 
întîietate sportivă dintre cano
torii consacrați și „noul val" pa 
care încearcă să-l ridice unele 
secții nautice. Se vor intîlni, cu 
alte cuvinte, două generații da 
vîslași și rameri, pentru a re
zuma — la sfîrșitul acestui se
zon — activitatea depusă pînă 
acum în scopul relansării cano
tajului masculin.

Așadar, astăzi, începînd de 
la ora 9,30, pe cunoscuta pistă 
de 2 000 m de pe Snagov vot 
lua startul — în finalele cam
pionatului republican — cei 
mai buni schifiști din țâră. 
Printre ei — ca favorițl în 
proba de 2+1 — Petre Ceapu- 
ra, Gabriel Bularda și Ladlslau 
Lovrenschi de la clubul Dina-' 
mo, singurii canotori care ne-au 
reprezentat la campionatele 
mondiale de la Bled (locul 5). 
Iată cele 8 curse finale, în or
dinea desfășurării lor : 4+1 ra
me, 2 vîsle, 2 rame f.c., sim
plu, 2+1, 4 rame f.c., 4 vîsle 
și 8+1.

CALIFICAREA PENTRU TURNEUL DE EA EYON - IATĂ OBIECTIVUl!
Săptămîna trecută voleiba

listele noastre, care se pregă
tesc la Iași pentru Campiona
tele europene (în Franța, între 
5 și 13 octombrie), au fost 
oaspetele unei cooperative a- 
gricole de producție, în una 
dintre puținele după-amieze li
bere, In aceeași zi făcuseră un 
antrenament „tare", sub condu
cerea antrenorilor Nicolae Roi- 
bescu și Nicolae Humă, în Sala 
sporturilor din localitate.

...Soarele cald, de toamnă, în
văluise dealurile acoperite de 
livezi și podgorii într-o lumină 
blîndă, de culoarea mierii. S-a 
vorbit despre Copou, despre te
iul lui Eminescu și bojdeuca 
lui Creangă, s-a 
rama lașului, 
multiple planuri

ponente ale lotului au jucat la 
„europenele" din Finlanda : 
Maria Cengher-Enachc, Maria
na Ionescu și Victoria Banciu. 
Ultima ține să evoce evoluția . 
reprezentativei noastre, care a 
jucat în seria de la Turku.

— Cu puțină șansă, dacă în
vingeam Cehoslovacia, spune 
Victoria Banciu, puteam să ne 
clasăm pe locul IV în îoc de 
locul VI. Am pierdui insă eu 
2—3.

Se discută iarăși despre se
ria de la Orleans.

— Meciul cu reprezentativa 
R.F.G. pare mai ușor, a spus 
inginerul Vișoianu, președintele 
C.A.P.-ulul, gazda noastră.

— Nu există „meci ușor“ la 
Orleans, a intervenit Iuliana 
Enescu, care împreună cu Ma-

Sever NORAN
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Ce ne „spune” Universiada cînd o raportăm
admirat pano- 

dezvoltat pe 
in anii socia-
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<• Nu exista „meci
ușor“ la

• „Partida
Orleans
cheie” —

la J. 0. de la Moscova [IV]
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URSE

Carmen Bunaciu la sfîrșitul 
piscina Francisco Marquez

MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE PRIVIND POLO-UL
cea cu Polonia

SI SCRIMA
A\\\\\\\\\\\\* 
lismulul. 
subiectul 
fiecare și-a făcut loc in discu
ție : „Europenele" din Franța.

— Avem de jucat in serii, la 
Orleans, cu reprezentativele 
Uniunii Sovietice, R.F.G. și Po
loniei. spunea Mariana Ionescu, 
una dintre componentele de ba
ză ale reprezentativei noastre. 
Anul trecut, la „mondialele" 
din U.R.S.S., echipa gazdă s-a 
clasat doar pe locul III, după 
Cuba și Japonia. I.a Varna, a 
evoluat o echipă divizionară a 
Uniunii Sovietice, pc care am 
învins-o. E drept, din „echipa 
mare" n-au fost prezenlc decît 
două jucătoare. Cred, totuși, eă 
avem posibilitatea să evoluăm 
meritoriu, în meciul cu cam
pioana europeană din 1977. de 
la Helsinki.

Venind vorba despre aceste 
campionate, ne-am amintit că 
doar trei dintre actualele com-

Dar, pînă la urmă, 
care îl preocupa pe

Printre sportivii de clasă mon
dială care s-au aflat în între
ceri la cea de-a X-a Universia
dă s-a numărat, fără 
și singura înotătoare 
prezentă la piscina 
Francisco Marquez, 
noastră CARMEN BUNACIU. 
Mai rar o asemenea sportivă 
atit de muncitoare in pregătiri, 
atât de echilibrată in toată ati
tudinea ei, atit dc modestă și 
de concentrată — cu toată fi
ința el — pe țelul activității, 
pe obținerea marii performanțe. 
Analizînd pînă la ultimul deta
liu, împreună cu antrenoarea 
ei, Cristina Șoptereanu, greută
țile celor două curse (100 m și 
200 m) în care urma să în
tâlnească, între alte adversare, 
două mari speranțe ale nata- 
ției americane, Chris Breedy și 
Margaret Browne, Carmen Bu
naciu înota zilnic nenumărațl 
kilometri, făcea zeci de curse 
pregătitoare cronometrate, în 
dorința de a da totul (tot ce 
poate, de ce este in stare) la 
ora concursului. Intr-un cuvînt,

îndoială, 
românca 
olimpică 
spatista

o pregătire cu adevărat științi
fică in care nimic nu a fost 
lăsat la o parte, nimic nu a 
fost neglijat. Urmarea ? Car
men Bunaciu a cîștigat ambele 
curse, cea de 100 metri cu 3 m 
în fața lui Chris Breedy, cea 
de 200 
7—8 m 
tătoare.
două medalii de aur s-a si
tuat însă dialogul cîștigat „la 
distanță" cu cea mai bună 
spatistă a lumii, americana Lin
da Jazek, care, cu două zile 
înainte, înotase (și cîștigase), 
la Tokio, în Cupa Mondială, 
suta de metri în 1:03,72, în timp 
ce Carmen Bunaciu reușise pe 
aceeași distanță un timp supe
rior, 1:03,35.

Așadar, nimic întâmplător în 
evoluția la Ciudad de Mexico 
a sportivei noastre Carmen 
Bunaciu. Urmînd o „foaie de 
parcurs" a cărei progresie este 
hotărîtă să crească mereu pînă 
la J.O. de la Moscova, înotă- 
toarea noastră de excepție a 
trecut cu calificativul „foarte

metri cu aproximativ 
în fața aceleiași îno- 
Mai presus de cele

de control a Uni- 
avem îndreptățite 
ea își va atinge 

ma-

bine" etapa 
versiadei și 
speranțe că 
obiectivul compctițional 
jor la vară, în cursele olim
pice.

Rămînînd tot la o disciplină 
acvatică, la POLO, trebuie să 
spunem că aici situația este 

numai că 
echipa noastră nu a obținut 
rezultatul dorit în Mexic, dar 
perspectivele ei apar neclare, 
neoferind nici o garanție so
lidă de viitor. In Mexic am 
înțeles în bună parte de ce nu 
a putut niciodată această echipă 
să urce într-o mare competiție 
mai sus de locul 4. Poloiști 
buni sînt, băieți puternici, ta- 
lentați, dar au o „stare com- 
petițională" cu lotul necores
punzătoare. Lipsiți dc combati
vitate, de angajament, de am
biție, poloiștii noștri joacă pe 
toane, un meci — da, altul — 
nu, o repriză — da, alta — nu. 
Credem că antrenorii lor ar 
trebui să ia o dată pentru tot
deauna o măsură energică și

mai... tulbure. Nu

cursei victorioase de la 100 
Foto: EMILIAN

definitivă. Cine vrea să facă 
performanță adevărată să ră~ 
mină în lotul național, cine nU 
să fie lăsat să facă plezirism 
la ștrand 1 Se pierde prea mult, 
și muncă și investiții (materiale 
și morale), pentru o activitate 
care pe unii dintre poloiști ÎL 
lasă rece, indiferenți. Cu titlu 
comparativ (semnificativ, după 
opinia noastră), oferim două 
perechi de rezultate care spun 
multe : în august : România B 
— Italia A 10—9 și România B 
— Iugoslavia A 8—8 și 6—6 ; 
în septembrie, la Universiadă.! 
România A 
România A 
4—5.

Italia A 4—5, 
Iugoslavia A

E limpede, stimați antrenori î 
Trecînd la alte discipline, 

trebuie să remarcăm faptul că 
la tenis, de pildă, dublurile 
noastre VIRGINIA RUZICI — 
FLORENȚA MIHAI și VIRGI
NIA RUZICI — TRAIAN 
MARCU s-au impus în nu
mele valorii lor superioare du
blurilor concurente. Victorii 
meritate și logice. Firesc ar fi 
fost ca și la simplu valoroasa 
noastră 
medalia 
în fața

tenismană să cîștige 
de aur, înfringerea ei 
sportivei sovietice Ci-

Marius POPESCU
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OSTRIJVENIL VIITORUL CENTRU CULTURAL- 
SPORTIV AL TINERETULUI VÎLCEAN

FIRUL... ACTIVITĂȚII SPORTIVE 
NU-I UE MĂTASE

„CUPA ROMÂNIEI" LA l

Ostrovenii, cel mai tinăr car
tier al muncipiului Rîmnicu 
Vilcea, a devenit in ultimul 
timp un vast șantier al tine
retului. Zilnic se muncește cu 
sirg, cu ambiție și cutezanță 
pentru ridicarea unui edificiu 
de excepție : Casa științei și 
tehnicii pentru tineret. Cel 
Care ne oferă noutatea este to
varășul Vasile Suciu, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
V.T.C. Vilcea. coautor la acest 
interesant proiect care a și în
ceput să prindă viață. Aflăm 
insă și alte amănunte :

„Casa științei șl tehnicii pen
tru tineret reprezintă doer 
punctul 3e plecare spre un o- 
biectiv pe care dorim să-1 ve
dem împlinit cit mai curînd, și 
anume un complex cultural- 
sportiv. Acesta se va amenaja 
tot în cartierul Ostroveni, după 
o arhitectură originală și care 
vizează valorificarea fiecărui 
spațiu liber pe care se vor 
„planta" porticuri și terenuri de 
sport, cu prioritate pentru te
nis, spre care se îndreaptă, în 
Ultima vreme, tot mai mult 
preferințele tineretului vîlcean. 
Va fi amenajată totodată o a- 
Tenă de popice cu mai mul
te piste. Totul va purta am
prenta elanului, muncii însu

FESTIVALUL SPORTIV DE LA SLĂNIC-MOLDOVA
(Urmare din pag. 1)

nele locale. Constantin Gheor- 
ghiță, primarul Slănicului, și 
Vasile Predoiu, directorul în
treprinderii balneare, nu s-au 
mulțumit să asiste, cum se mai 
obișnuiește pe alocuri, la des
chiderea festivă și să primească 
raportul ; ei au rezolvat ope
rativ o mulțime de probleme, 
care altfel ar fi însemnat tot 
atitea greutăți în calea unei 
depline reușite a „Festivalu
lui". Cazarea, masa, seara cul
turală, terenurile cu împrej
muiri vopsite, cu spații de cu
rînd marcate, cu plase noi la 
porți, propaganda vizuală pre
mergătoare acțiunii — bine sus
ținută, vizitele la diferitele mo
numente de interes turistic,, 
toate aceste elemente au con
tribuit Ia instaurarea unei at
mosfere plăcute, care a asigu
rat acțiunii sportive și un pro
nunțat caracter recreativ și e- 

SIDERURGIȘTII REȘIȚENI ÎN FINALA 
CAMPIONATULUI PE ASOCIAȚIE

flețite a numeroși tineri din 
municipiu, prezenți în orele li
bere, după orele de învățătură 
sau de producție, pe acest im
portant șantier al complexului".

Mai mult, înțelegind să valo
rifice integral frumusețea zo
nei înconjurătoare, tinerii vil- 
ceni vor da viață și unui alt 
proiect :

„Dorim să folosim vecinăta
tea îneîntătoare a Oltului, a 
coronamentului lacului de acu
mulare, pentru a crea un cen
tru nautic de agrement. El a 
fost oarecum profilat, încă de 
Pe acum, primele ambarcațiuni 
simple puțind fi văzute pe i- 
mensa oglindă de apă dintre 
Călimănești și Rîmnicu Vilcea. 
Centrul va fi dotat cu nume
roase ambarcațiuni, pentru cei 
care doresc să-și petreacă sfîr- 
șitul de săptămînă sau zilele de 
concediu în ambianța mirifică 
a apei și muntelui, a pădurii 
care coboară pînă aproape de 
malurile lacului. în același 
timp, la Fedeleșoiu va lua fi
ință, pentru preșcolari și elevi, 
un sat de vacanță. Aceste pro
iecte vor prinde viață înainte de 
sfîrșitul actualului cincinal".

Tiberiu STAMA

ducativ pe care-1 dorim prezent 
la orice manifestare adresată 
tineretului, oamenilor muncii, 
în timpul liber. „Festivalul 
sportiv Slănic-Moldova" a fost 
din multe puncte de vedere o 
acțiune etalon.

Din toate aceste rațiuni, ex
periența — bogată acum — a 
„Festivalului sportiv Slănic- 
Moldova" trebuie valorificată, 
în primul rînd, prin amplifica
re, iar în al doilea, prin exten
sie.

într-o discuție avută cu Mihai 
Grigoraș, prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Bacău, acesta avansa 
ideeă ca la viitoarele ediții ale 
„Festivalului" să fie mărit nu
mărul echipelor participante, 
respectiv al județelor Invitate, 
împărtășim această idee, ba- 
zîndu-ne în primul rînd pe ca
pacitatea organizatorică a fo
rurilor locale de partid, de stat 
și sportive. Singurele probleme 
de rezolvat — nu simple, desi

în viața unei asociații spor
tive există, uneori, și perioade 
cu activitate mai redusă. în 
viața asociației sportive Bo- 
rangicul din Capitală, o ase
menea perioadă s-a prelungit 
însă pe o întindere de... a- 
proape doi ani. De ce ? între
barea am adresat-o maistrului 
finisor Gheorghe Radovicescu, 
președintele acestei asociații.

— Mai întîi o precizare, ne-a 
spus interlocutorul. Noi, cei de 
la „Borangicul", nu traversăm 
o perioadă mai puțin plină de 
activitate, ci una — practic — 
fără activitate competițională, 
pentru că ' în afară de ceva 
șah, tenis de masă, și cite o 
excursie — nu realizăm mare 
lucru.

— Au dispărut, oare, acele 
apreciate echipe feminine de 
handbal, de volei ?...

— De mult ! Adică, există și 
acum, dar numai așa, pe hîrtie.

— Deci, nu... străbateți ni
mic !

— Dacă mă gindesc, totuși, 
bine, străbatem ceva. Străbatem 
o dată pe lună drumul de la 
întreprindere pînă la C.E.F.S. 
sector 4. Acum, 3. Aici, în- 
tr-o ședință plină de entuziasm, 
luăm cuvintul, ne arătăm lip
surile, facem propuneri.„ 

gur — ar fi aspectele colabo
rării dintre diferitele consilii de 
resort din județele care urmea
ză a fi invitate, și repartizarea 
cheltuielilor. în această eventu
alitate, începînd de anul vii
tor, acțiunea băcăuanilor, gazde 
primitoare, ar putea programa 
întreceri la mai multe ramuri 
sportive, care să se bucure de 
participarea unui număr spo
rit de echipe.

Un bun cîștigat, „Festivalul 
sportiv Slănic-Moldova" ar îm
bogăți „Daciada" cu o acțiune 
reușită, reprezentativă.

Să subliniem că succesul ac
țiunii a și trezit dorința de a-1 
repeta. în alte județe, însă. Es
te foarte probabil că cele mai 
mari șanse de reușită le-ar a- 
vea planurile C.J.E.F.S. Vran- 
cca, exprimate prin prim-vice- 
președintele Vasile Negoiță, ca
re și-a exprimat intenția — 
lăudabilă — de a organiza, în 
splendidul decor al localității 
Soveja, de asemenea așezare 
balneoclimaterică, o replică hi- 
vernală Ia „Festivalul" autum
nal al Slănicului. în programul 
acestei acțiuni vor figura în
tâlniri de schi fond, săniuță, o- 
rientare turistică pe zăpadă și, 
eventual, probe alpine.

— Dumneavoastră, bunăoară, 
ce propuneți ?

— Eu, care de peste 20 de 
ani sînt' președinte de asocia
ție sportivă, nu propun lucruri 
grozave. Propun, pur și simplu, 
să facem sport. Respectiv, să 
organizăm o „Cupă", sau ' ceva 
în genul acesta, unde să ne 
înscriem echipele, adică să ne 
întrecem. Aplauze, felicitări, iar 
duminica următoare... nimic ! 
în rezumat — am, n-am treabă
— o dată pe lună străbat dru
mul de la întreprindere pînă la...

— Din cînd în cînd, cei de 
la C.E.F.S. străbat, la rîndul lor, 
drumul de Ia sector la între
prindere ?

— Cum de nu 1? Vin, îndeo
sebi. în Preajma dărilor de sea
mă pentru alegeri. Anul acesta, 
normal, neavînd alegeri, nu 
ne-a vizitat nimeni...

— Cele mai multe asociații 
sportive își organizează singure, 
sub egida „Daeiadei", diferite 
întreceri, fără a aștepta îndem
nul sau sprijinul din partea fo
rului sportiv superior. Ați în
cercat să procedați in felul a- 
cesta ?

— Am încercat. N-a ieșit de- 
cit... tot șah și tenis de masă. 
Echipele de volei, de handbal
— avem sute de tinere care 
lucrează la „Borangicul" — au 
rămas înscrise doar pe hîrtie. 
Vreau să spun că —din motive 
obiective — nu avem o bază 
sportivă proprie și nici tere
nuri, ori săli în apropiere, dis
puse să ne găzduiască numai, 
așa, pe ochi frumoși. Sigur, 
putem provoca alte echipe spor
tive din cadrul sectorului nos
tru. Și chiar ne... autoinvităm 
ici. colo, dar nu este o rezol
vare. Marea noastră ambiție, 
ținînd seama de condițiile 
create de întreprindere — a- 
vem, spre exemplu, echipament 
cit pentru un club întreg ! — 
este să fim — precum în pro
ducție — competitivi. Adică să 
avem continuitate sportivă, un 
sistem competițional adecvat, un 
instructor-antrenor, pe care-1 
solicităm și îl prevedem an de 
an în anexa din bugetul asocia
ției noastre sportive.. Sigur, aș 
putea încheia făcîndu-mi auto
critica pentru niște crosuri: care 
șe puteau organiza mai des în 
jurul întreprinderii, dar consi
der că, în epoca în care trăim, 
există și alte feluri de a se 
manifesta și căli însușirile fi
zice, cunoștințele sportive căpă
tate în liceele sau institutele 
absolvite de tinerele noastre.

E. firește, un punct de ve
dere...

Vasile TOFAN

Rezultate din etapa a Ill-a, ul
tima, a „Cupei României” la 
atletism.

Intîlnirile din seria a Il-a a 
grupei B au avut loc la Poiana 
Brașov. Victoria a revenit for
mației Brașovului cu 160 p, ur
mată de Bihor 118,5, Timiș 97,5 p, 
Caraș-Severin 82 p, Hunedoara 
75 p. Sibiu 58 p, Mureș 45,5 p, 
Arad 39 p, Maramureș 19,5 p. Cu 
acest succes, Brașovul a terminat 
întrecerea pe primul loc (495,5 p 
față de cele 492 p ale Bihorului 
și 342 p ale Timișului), dar îm
potriva sa există formulată o con
testație, de judecarea căreia va 
depinde echipa care va concura 
la barajul pentru grupa A !

BĂRBAȚI : 100 m : C. Dediu
(Bv) 10,8 ; 200 m : Dediu 22,5 ; 
400 m : Oargă (Tm) 50,4 ; 800 m : 
Vișănescu (Bv) 1:52,8, D. Gre- 
cescu (Bv) 1:53,3 ; 1500 m : Nistor 
(Mm) 3:56,8 ; 5000 m : Motorca
(Tm) 14:26,0 ; 110 m.g. : Petcu
(Tm) 14,4, Bogdan (Bv) 14,7 ; 
400 m.g. : Hid! (Ms) 54,4 ; 3000 m 
obst. î Vișănescu 8:56,2 ; 10 km
marș : Hirschpek (CS) 46:00,2 ; 
4X100 m : Brașov 43,8 ; lungime : 
Halichias (Bv) 7,18 m ; triplu : 
Preda (Bh) 15,01 m ; înălțime : 
Papi (Bv) 1,96 m ; prăjină : 
Halichias 4,20 m ; greutate: Neagu 
(Bv) 15,02 m ; disc : Corpoș (Sb) 
50,74 m ; suliță : Șandru (Tm)
72,50 m ; ciocan : Iordache (Sb)
59,02 m ; FEMEI : 100 m : I.
Grigore (Bv) 12,5 ; 200 m : N.
Lazarciuc (Bh) 25,0 ; 400 m : E. 
Nicola (Ar) 57,0 ; 800 m : Nicola 
2:07,9 ; 100 m.g. : V. Păiușan (Bv) 
15,0 ; lungime : M. Ilcu (Hd) 
6,02 m ; înălțime : M. Preda (Bh) 
1,82 m ; greutate : D. Șumălan 
(CS) 13,96 m ; disc : Șumălan

46.54 m
52.54 m
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(Bz) 15:1 
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Sălaj 93 
întîi, cu 
general 
Alba 412, 
Mare 297 
trița-Năsi 
Margaret. 
2:18,5.

PRIMELE REZULTATE DIN N< 
A DIVIZIEI B DE TINERET

• AU ÎNCEPUT meciurile tn 
Divizia B de tineret la volei, lată 
rezultatele din prima etapă. Mas
culin : Progresul Buc. — Dinamo 
Brăila 3—1, I.O.R. — Electropu- 
tere Craiova 3—1, C.S.U. Galați
— Electra 3—0, 7 Noiembrie Si
biu — „U“ Cluj-Napoca 3—1,
A.S.U. Oradea — Motorul Baia 
Mare 3—0, I.C.I.M. Brașov — 
SARO Tîrgoviște 3—0, PECO Plo
iești — A.S. Marina Constanța 
3—0, Electromureș Tg. Mureș — 
Voința Alba Iulia 3—0, Didactica 
Victoria Zalău — Strungul Arad
1— 3. Metalul Suceava — Constr.
Brăila 3—2. Feminin : Constr. 
Arad — „U” Cluj-Napoca 0—3,
Armătura Zalău — C.S. Zalău

2— 3, A.S. U. Craiova — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 0—3, G.I.G.C.L. 
Brașov — Metalochimica Tg. Mu
reș 3—2. Flacăra roșie Buc. — 
C.P.B. 3—0, Spartac Buc. — Pra
hova Ploiești 1—3, Confecția Buc.
— Albatros Constanța 2—3, Peni
cilina IT Iași — Braiconf Brăila
3— 0, Dacia Pitești — Chimia Km. 
Vîlcea 3—1. (Corespondenți : Gh. 
Lazăr, A. Cristea, T. Siriopol, C. 
Gruia, S. Albu, I. Ionescu, M. 
Bonțolu, I. Mîndrescu, N. Strâ- 
jan, Șt. Gurgui, E. Ulrich, C. 
Toader, D. Diaconescu, L Fe- 
țeanu, V. Popovici).
• Sîmbătă și duminică în Sala

polivalentă din Craiova s-au des
fășurat meciurile amicale Univ. 
Craiova — Szolnok (Ungaria). 
Victoriile au revenit gazdelor cu 
3—0 și 3—2 (T. Costin — co
resp. V
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COPII! MlINE VĂ PETET ÎN€
Complexul sportiv Mintia, ame

najat prin muncă patriotică de 
iubitorii sportului din Reșița, a 
găzduit finala campionatului aso
ciației sportive a Combinatului 
siderurgic reșițean, o amplă ac
țiune care în etapele preliminare 
a angrenat peste 1 000 de sportivi. 
La finală au evoluat echipele re
prezentative ale celor opt secții 
de producție ale combinatului, la 
fotbal, handbal, volei, popice și 
tenis de masă.

Laminatorii Ion Smaranda, 
Matei Bobescu, Ion Marcu, Ion 
Diaconu și ceilalți componenți ai 
echipei de fotbal au fost princi
palii animatori ai întrecerilor. La 
volei, titlul de campioană pe

combinat a revenit echipei re
prezentative a secției „aglome
rări", iar sportivii secției 
„R.M.A.S." au reușit să cîștige trei 
titluri de campioni — la handbal, 
popice si tenis de cîmp —, evl- 
dențiindu-se tinerii muncitori 
Florin Sîrbu, Alexandru Apro, 
Ion Io van și Ion Nicolae.

Cupa transmisibilă oferită de 
consiliul asociației a revenit sec
ției „R.M.A.S.", cu 23 puncte, ur
mată de secțiile C.T.C., „labora
toare" și „C.S.U.". La competiție 
au asistat numeroși spectatori, 
venlți să-și Încurajeze tovarășii 
de muncă.

Doru Dinu GLĂVAN — coresp.

VOLEIBALISTELE
(Urmare din pag. 1)

VIITORII CĂLĂREȚI
DIN DUMBRAVA NEAMȚULUI

Există pe meleagurile Neam
țului, între Tg. Neamț și 
Timișești. o.........gură de rai“
numită Dumbrava. Zonă liniș
tită, la poale de deal, cu pă
șuni bogate și pădure deasă, 
cu apă curată curgînd încet la 
vale, Dumbrava este cunos
cută încă de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare, care avea aici 
herghelie de cai de rasă. Pe 
aceste locuri, unde sute de 
ani au fost tot crescătorii de 
cai, există astăzi Depozitul de 
armăsari Dumbrava, creat în 
scopul ameliorării raselor ca
baline din Moldovă.

Vizitînd aceste locuri, poți 
afla și un activ centru al 
sportului de masă ai cărui 
reprezentanți sînt prezenți 
deseori în întrecerile „Dacia- 
dei“. Intrucît aici, la Dum
brava. există cai cu aptitudini 
deosebite și pentru sport, în 
urmă cu doi ani a apărut 
ideea înființării unei asociații 
sportive cu profil de călărie. 
N-a fost greu, în ceea ce pri
vește îndrumarea, fiindcă in- 
giner-șef. al centrului este 
Mihai Jovmir, fost sportiv de

performanță la C.S. Craiova,' 
timp de peste 8 ani. Acum, 
după o muncă migăloasă, 
A.S. Dumbrava are în secția 
de călărie, în urma unei se
lecții riguroase pe parcursul a 
doi ani, 14 sportivi legitimați, 
între 12—17 ani. Despre Clau
dia Stoian, Cintia Roșea, Ionel 
Mihalache, Iulian Munteanu, 
Eugen Roșea, Florin Chiper 
ni s-a spus că vor deveni, 
fără îndoială, sportivi de per
formanță.

„Un loc cu o climă exce
lentă, cu terenuri foarte bune 
pentru antrenament și o bază 
materială pe care mulți și-ar 
dori-o, ne spunea antrenorul 
bucureștean Tudor Vasile, în 
care există o secție de călărie 
cu reale perspective. Coaptă, 
aș spune, pentru a se trans
forma, în viitor, într-o secție 
de performanță”. Idee la care 
subscriem, precizînd că A. S. 
Dumbrava trebuie sprijinită 
mai mujt, atît de organele lo
cale, cît și de către federația 
de specialitate.

Modesto FERRARINI

riana Ionescu și Victoria San
chi sînt trăgătoare secunde. Ca
tegoric, nu avem voie să mi
nimalizăm importanța nici unui 
meci. Meciul cel mai important 
pentru calificarea noastră în 
primele șase este cel cu Po
lonia.

— Evident, acesta este „me
ciul cheie", -a intervenit Doina 
Săvoiu, coordonatoarea sexte
tului de bază. Le-am învins pe 
poloneze recent la Varna, dar 
asta nu înseamnă să ne culcăm 
pe o ureche. Vom aborda me
ciul cu toată hotărîrca de a în
vinge, pentru ca să putem să 
jucăm pentru locurile I—VI, la 
Lyon. Așa e, fetelor ? s-a a- 
dresat ea colegelor de lot.

Pe chipul tuturor am citit 
aprobarea. De la cele mai ti-

SE PREGĂTESC
nere — Crina Georgescu (19 
ani) și Monica Moise (17 ani) — 
și pînă la „veterana" Mariana 
Ionescu, sau „cele de mij
loc" — Victoria Georgescu, Irina 
Petculeț și Lucreția Mirea, toate 
erau de acord cu cele spuse 
de Doina Săvoiu.

— Apoi să ne reprezentări cu 
cinste, așa vă dorim și așa vă 
cerem, a spus, ca o concluzie, 
cineva dintre gazde. In mo
mentele grele să vă gîndiți că 
noi, cei din țară, sîntem alături 
de voi, cu toată dragostea, aș
teptând să jucați cu multă dă
ruire, cu gindul Ia victorie.

...Lumina soarelui era blîndă 
și învăluise dealurile lașului în 
acea zi cînd voleibalistele noas
tre au auzit aceste cuvinte ca
re, de fapt, sînt și ale noastre, 
ale tuturor iubitorilor voleiului 
românesc.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 23 SEPTEMBRIE 1979
Categoria 1 : (13 rezultate) = 

1 variantă 25 % autoturism 
„Dacia 1300“

Categoria 2: (12 rezultate). .== 
28 variante a 6.191 lei

Categoria 3: (11 rezultate) . 
554 variante a 469 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
74.462 lei. :

Autoturismul „Dacia 1300“ ju
cat pe o variantă 25% a fost 
obținut de DUVLEA AUREL 
din Sebeș, județul Alba. ■

AȚI JUCAT LA LOTO ?
Astăzi șl mîine sînt . . ultimele 

zile de .participarș la ; tragerea 
Loto de. vineri 23 septembrie a.c. 
Marile cîȘțiguri în AUTOTU
RISME ■ și BANI,• Obținute cu re

gularitate la acest tradițional și 
atractiv sistem de joc, sînt o In
vitație permanentă de a vă în
cerca și dv. șansele. Proeurați-vă 
din timp bilete cu numerele pre
ferate !

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 25 SEPTEMBRIE 1979
FAZA I :
Extragerea I : 70 10 41 75 11

37 59 25 9 26 86 23
Extragerea a Il-a: 35 15 52

71 5 50 69 6 82 81 4 68
FAZA a II-a :
Extragerea a IlI-a : 17 3 49

66 42 23
Extragerea a IV-a : 30 60 88

83 74 31
Extragerea a V-a : 8 59 18

84 50 89
FOND TOTAL DE CÎȘTI-

GURI: : 578.918 lei.

SPRE MĂRILE PERFORMANTE AIE
Mîine. pe circuitul din str. 

Maior Coravu, Clubul sportiv 
școlar nr. 2 organizează — în
cepînd de ’la ora 15 — un con
curs de ciclism deschis tutu
ror posesorilor de biciclete. 
Copii și tineri — între 10 și 
16 ani — se pot prezenta la 
start pentru a participa (îm- 
părțiți pe categorii de vîrstă) 
la întrecerea care le poate 
deschide drumul spre marile

performanț 
Aceasta pc 
buni dintre
de 
de

profeso

tați ! 
pioni 
tului

Și
Cojoc&ru, 
George și 
tivi de val 
la start !

IN NOI' RECORD NATIONAL I
La Constanța s-a desfășurat 

„Cupa Mării Negre” la haltere, 
competiție care s-a încheiat cu 
următorul clasament pe echipe: 
1. Varna 56 p ; 2. Constanța 51 p; 
3. Odesa 36 p. La cat. grea ușoa
ră, Ilie Vasile (Chimpex Con
stanța) a corectat recordul națio
nal la „smuls” — 165 kg (v.r. 
162,5 kg).

Cu acest prilej- a avut loc și o 

------------------———*

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
26 septembrie 1979, se televizează 
în direct începînd de la ora 18,20.

întîlnire ar 
Chimpex și 
care victor 
cu 8—2.

O.l\
vă învii 
stau la 
și cu sp

Rczer 
din Ioc: 
921/1925'

Duminică 30 septembrie UN
® Autoturisme „Dacia 1300".
• Importante cîștiguri în bani_ d< 

fixe.
FORMULĂ SIMPLA, AVANTAJOA!
® 3 extrageri, în continuare, a cît 

@ în total se extrag 12 numere din 
cu numai 2 numere • Orice bilet pc 
tragerile © Se poate juca și in cotă

NUMAI CINE JOACA POATE CIȘTK
Ultima zi pentru procurarea bilet'
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Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul din Capitală s-au în
cheiat întrecerile de baraj pentru 
promovarea în Divizia A de tenis. 
La masculin, tînăra formație 
Constructorul Galați (antrenori P. 
Pavel și A. Ivașcu) a promovat 
în primul eșalon valoric, între- 
cînd cu 5—4 pe Constructorul 
feroviar București, cu 5—4 pe 
C.S.Ș. 2 Constanța, cu 8—1 pe 
U.T. Arad, cu 5—4 pe Industria 
sîrmei Cîm;^a Turzii. De aseme
nea, șl-a păstrat locul în divizie 
formația Electrica Timișoara. In 
competiția feminină ' au evoluat 4 
echipe (Mureșul Tg. Mureș, Să
nătatea Oradea, C.S.Ș. 
gheni și Pionierul 1 
Mureșul'«’ 
locurile
NESCU

® în 
nar A, ---------- —
competiția dotată cu „Cupa Sănă
tatea". Rezultatele finalelor. Sim
plu masculin : L. Țiței (Steaua)
— A. Dărăban (Sănătatea) 6- 
7—6 (în semifinale L. Țiței — 
Leonte (Steaua) 6—4, 6—4 ; 
Dărăban — C. Curcă (Politehnica 
București) 6—3, 6—4. Dublu mas
culin : L. Țiței, M. Mîrza (Steaua)
— FI. Niță (Steaua), B. Almăjan 
(Jiul Petroșani) 6—2, 6—1. (S. I.).
• La Petroșani s-au încheiat

întrecerile ediției a H-a a „Cupei 
Minerul", la care au fost prezenț.i 
ți tenismani polonezi. Rezultatele 
finalelor. Simplu masculin : G. 
Drzymalsky (Polonia) — A. Bîrcu 
(Dinamo București) 6—2, 7—6 ;
simplu feminin : Iolanda Rozala 
(Polonia) — Simona Nunweiller 
(Dinamo) 6—4, 6—3 ; dubla mas
culin: Drzymalsky, Wisniewsky — 
Almăjan (Jiul), Popovici (Steaua) 
7—5, 2—6, 6—4. (S. BALOI —
coresp.).
• Cîștigătorii ediției a III-a a

„Cupei * Dîmbovița", competiție re
zervată copiilor și juniorilor. Cîș- 
tigători. 11—12 ani : L. Iliescu 
(Tîrgoviște) și Marcela Pocora 
(Tulcea) ; 13—14 ani : C. Răzvan 
(Tîrgoviște) și Marcela Pocora ; 
15—16 ani : I. Șesu (Dinamo Bucu
rești) ; 17—18 ani : R. Teglaș
(Progresul București) și Carmen 
Ilinâa (Tîrgoviște).
• Cîștigătorii „Cupei Litoralu

lui". 11—12 ani : G. Oniceag 
Teodora Tache ; 15—16 ani : 
Șesu și Alice Dănilă.

Gheor- 
_____  București), 

și Sănătatea păstrîndu-și 
în Divizia A. (S. IO- 
— coresp.).
cadrul circuitului divizio- 
la Oradea s-a disputat

Teme de actualitate

JOC BĂRBĂTESC? DA!
DAR NU JOC VIOLENT,Și IN DIVIZIA C!

DUR, PERICULOS!

Ion CUPEN

recital la „amicalul" 
Pitești.
din considerente pe- 
nu închinăm aceste

Mica noastră experiență ne 
spune că nu ne înșelăm. De
butantului Dorel Cilean, care a 
călcat duminică gazonul Divi
ziei A sub culorile Chimiei 
Rm. Vîlcea, are stofă de fotba
list autentic. A fost tehnic, 
lejer în mișcări, mobil, a șu
tat năpraznic (o dată în bară, 
a doua oară, cu capul, mar- 
cînd gol). Calm, dezinvolt, a 
înfruntat examenul debutului 
cu un sînge rece propriu ju
cătorilor conștienți de calită
țile lor. Spectatorii l-au a- 
plaudat călduros, parte dintre 
ei lămuriți de valoarea noii a- 
chiziții încă de joi cînd a dat 
un mic - ...
cu Dacia

Fie și 
dagogice, _________ _____
rînduri fotbalistului care a fă
cut un salt spectaculos de la 
C la A. „Cazul" Cilean este 
doar un pretext pentru a

evidenția că fondul nostru de 
jucători este mai bogat decît 
ne închipuim. Neinventariat 
sistematic, răvășit, ascunde 
fotbaliști care pot rămîne o 
viață ascunși în straturi com- 
petiționale inferioare, neme
ritate. Ca și Cilean, pînă la 25 
de ani, pînă acum două săp- 
tămîni, pînă într-o zi „noro
coasă" cînd antrenorii Pigulea 
și D. Ștefan (spectatori oca
zionali la partida Minerul Baia 
Sprie — Forestierul Bistrița), 
l-au văzut și l-au apreciat. 
Așa a ajuns, întîmplător, 
Dorel Cilean de la Forestie
rul Bistrița la Chimia Rm. 
Vîlcea, peste noapte, în prima 
divizie. Cîți ca el vor mai 
juca încă, irosindu-se neștiuțl?

O acțiune permanentă, diri
jată de federație, se impune 
pentru depistarea și valorifi
carea lor.

IV-a A DIVIZIEI B LA HANDBAL
•egistrate în 
livizi ei B :

I : Uni-
.nța Suceava 

Galați — 
.5—16 (8—8) ; 
•actorul Bra- 
>ria a H-a i 
S.U. Oradea 

Mina'ur n 
ișul Lugoj 
i Petroșani 
—18 (10—7) ;
i — Energe- 
-11 (16—6) ;
Minerul Cav-

FEMININ. 
își — Spartac 

; Vulturul 
curești 17—15 
rheorghe — 
11—15 (3—6) ; 
I. Sibiu — 
17 (11—8) ;
Constructorul

Hunedoara 11—8 (7—3) ; Voința 
Sighișoara — Avîntul Craiova 
11—11 (6—8) ; Constructorul Ti
mișoara — Sparta Mediaș 35—14 
(18—7) ; Nitramonia Făgăraș — 
Energetica Drobeta-Tr. Severin 
19—12 (11—6). (Corespondenți :
Gh. Briotă, T. Siriopol, S. Băloi, 
I. Vieru, I. Ionescu, D. Diaco- 
nescu, A. Crișan, C. Crețu, I. 
Turjan, A. Cristea, D. Glăvan, A. 
Szabo, N. Cos tin).

!U1WI

numi!
iclismului. 
cei mai 

:i selectați 
în secția 
— nu ui- 
venit cam- 

ai spor- 
fale Ion 
NnstfiT, Ion 

alți spor- 
dar, mîine

LTERE
între echipele 

(Polonia), în 
enit gazdelor

I
I

C.S.Ș. CRAIOVA
CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE

CAMPIOANA

6-4 In finala cu C. S. Ș. Arad

I
I 
I

desfășurat la Timl- 
turneului final al 
republican al uni- 
cu profil de fotbal, 
opt echipe, cîștigă-

Recent s-au 
șoara jocurile 
campionatului 
tăților școlare 
Au participat __ __  . . „
toarele fazei zonale, împărțite în 
două serii : C.S.Ș. Pajura, C.S.Ș. 
Craiova, C.S.Ș. Sibiu și C.S.Ș. nr. 
2 București (I), C.S.Ș. Hunedoara,

TRIUMFUL INFERIORITĂȚII NUMERICE?!...
face ca gazdele să joace 
liniștit, exagerat de îherezător.
Dincolo de această explicație,1 
se impune însă „morala" celor 
trei succese ale... eliminărilor: 
valențe există, dar ele sint va
lorificate cu adevărat numai a- 
tunci cînd apare un semnal de 
alarmă. Ce ar fi dacă fiecare 
formație din campionatul nos
tru și-ar imagina că se află 
în inferioritate numerică fără 
să joace în 10 oameni ? Adică, 
dacă in locul eliminării unui 
jucător s-ar elimina superficia
litatea și lipsa de angajament ? !

Mircea M. IONESCU

Premisele sînt cunoscute 1 In 
10 jucători, S. C. Bacău cîștigă 
La Buzău !... La Tîrgoviște, a- 
ceeași formație își vede iarăși 
efectivul redus prin elimina
rea lui Moldovan, dar „smulge" 
un punct, cum puține echipe 
au reușit, lingă turnul Chin
diei !... O altă formație ră
masă in 10 jucători, Sportul 
studențesc, obține victoria la 
Buzău !... Categoric, nu simpla 
întimplare a făcut ca în trei 
cazuri echipa ajunsă în infe
rioritate (cea oaspete în toate 
aceste trei situații !) să reali
zeze rezultate prețioase. Există 
în cele trei situații, mai greu 
de înțeles pentru mulți, o ex
plicație logică : echipa ajunsă 
în inferioritate numerică și-a 
sporit combativitatea și „cota" 
de angajament a fiecărui ju
cător, conștient de gravitatea 
situației in care a ajuns pro
pria formație ; simultan, super
ficiala atitudine a echipei în 
superioritate numerică, pentru 
care victoria ar veni automat 
cu eliminarea unui adversar,

C.S.Ș. Bacău, C.S.Ș. Tg. Mureș 
și C.S.Ș. Arad (II). După dis
putarea partidelor din aceste 
grupe, pe primul loc s-au clasat 
C.S.Ș. Craiova și C.S.Ș. Arad. 
Finala dintre cele două echipe 
a fost , deosebit de echilibrată. 
Craioveni! au deschis scorul prin 
Ruicea. (min. 41), dar arădenii au 
egalat prin Mețcas (min. 54) și... 
1—1 după 80 de minute. în pre
lungiri, nici una dintre echipe 
n-a reușit să marcheze, învingă- 
toarea fiind desemnată după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
Scor final 6—4 pentru C.S.Ș. 
CRAIOVA, care a prezentat ur
mătorul lot pregătit de Șt. Bă- 
dele : Guță, Licuță, Constanti- 
nescu, Dan, Zână și Tutun (îm
preună cu antrenorul lor, în 
picioare în clișeul de mai sus), 
Preda, Ruicea, Ciocoiu, Ghiță, 
Petrișor, Cazacu, Ciolacu și Truța 
(în rîndul din față).

Nimeni nu poate contesta faptul că jocul modern, jocul 
impus de marile competiții internaționale solicită astăzi 
mult mai mult sub raport fizic, al forței și energiei in lupta 
pentru balon, că jocul de astăzi a devenit cu adevărat băr
bătesc. în asemenea condiții, în mod inevitabil, jucătorii și 
echipele care . nu dispun de aceste calități, nici —. se înțe
lege — de măiestria tehnică și știința tactică nu pot rămîne în 
zona înaltei performanțe. Se fac, in consecință, eforturi 
mari, pretutindeni, pentru ținerea pasului cu fotbalul ac
tual. Și, între aceste străduințe, acelea ale adaptării la jo
cul de mare angajament, fizic și psihic, nu sînt printre ul
timele.

Remarcăm și în fotbalul nostru. în campionatul nostru, 
tendințe de a se juca mai repede, mai în forță, mai ener
gic. Și — în unele cazuri — se reușește a se ajunge la atri
butele fotbalului modern. Dar, în foarte multe partide, se 
depășește limita dintre jocul bărbătesc și cel dur, violent, 
periculos. De aceea s-a înregistrat, în acest sezon, un mare 
număr de accidentări, îmbolnăviri etc., indisponibilități care 
au scos din competiție, pentru un timp mai lung sau mai 
scurt, mulți fotbaliști din prima divizie. Fără a avea pre
tenția că epuizăm lista cazurilor de accidentări sau îmbol
năviri iată o înșiruire a fotbaliștilor care au absentat sau 
mai absentează din echipele lor în actuala ediție de „A“ : 
Toma, Ivan, M. Zamfir (F.C. Argeș), Ghiță, Dragnea, Stă- 
nescu, Custov, I. Marin, Mulțescu (Dinamo), I. Gheorghe, 
M. Răducanu (Steaua), Lung, Purima, Ștefănescu, Marcu, 
Bălăci, Bumbescu (Universitatea Craiova), Ariciu, Condruc, 
Roznai (F.C. Baia Mare), Sava, Ene (C.S. Tîrgoviște), Lun
ca, Șoșu (S.C. Bacău), Varodi, Fazekaș (A.S.A. Tg. Mureș), 
Pop, Ștețka, Matei (Olimpia), Ciocîrlan, Simionaș, Ursu, 
Anton, Costea (Politehnica Iași), Vișan, Floareș, ' Volaru, 
Șerbănoiu (Politehnica Timișoara), Tulpan, Petrache (Gloria 
Buzău), Guran (Jiul), Savu, Stanca, C. Nicolae (Chimia Rm. 
Vîlcea), Florea II (F.C.M. Galați), Badea (Viitorul Scorni- 
cești), Vidican, Florescu („U“ Cluj-Napoca) etc. Repetăm, 
este lista unor cazuri de indisponibilități înregistrate în ac
tualul campionat, unii dintre cei de mai sus fiind încă pe 
tușă. în cele mai multe dintre cazurile citate, JOCUL PE
RICULOS pentru integritatea partenerului de întrecere a 
fost cauza scoaterii din competiție. în 
ficientă asistență medicală preventivă, 
pentru alimentație și odihnă au dus la 
năviri pe lungă durată.

Cauza principală rămîne însă modul 
mentar și in nici un caz asigurind progresul, practicat do 
unii dintre jucători, preocupați mai mult de picioarele ad
versarului decit de fotbal, de balon, de crearea unor acțiuni ■ 
rapide și spectaculoase. Situația jocului brutal și periculos- 
în creștere ne-o indică și cele 9 (nouă) eliminări dictatei 
pină acum, UN RECORD cu care actualul campionat nu se 
poate lăuda. Dar chiar și aceste sancțiuni sc dovedesc insu
ficiente ; am zice chiar că mulți dintre „cavalerii fluieru
lui" dovedesc o atitudine tolerantă față de faulturile groso
lane și gesturile nesportive, arătîndu-se, în schimb, extrem 
de sensibili (și nu condamnăm acest lucru!) față de gestu
rile sau atitudinile jucătorilor vizavi de ei. Arbitrajele — 
așa cum se arăta și în numărul nostru de ieri — trebuie 
să manifesteze o severitate sporită față de tendințele și ac
tele de joc violent, periculos. Este foarte bine să se tindă 
spre fotbalul bărbătesc,- de vigoare și angajament, dar să 
nu se treacă la cel neregulamentar, nesportiv, joc sever re
primat de arbitrajele internaționale cu care echipele noas
tre se întîlnesc foarte des. In fine — dar nu ca ccl mai 
neglijabil aspect — este cazul să amintim și de atmosfera 
nepotrivită, dăunătoare care domnește in jurul echipelor, 
in multe cazuri, înainte și după meci. Să se ceară o com
bativitate maximă, da, dar victorie cu orice mijloace și 
orice preț, asta nu ! Din nefericire, multe echipe încep 
jocurile într-o stare de start total necorespunzătoarc, mai 
mult intărîtatc decit decise, unite sufletește pentru lupta 
de pe gazon.

altc situafii, o Insu- 
ca și lipsa de grijă 
accidentări și îmbol-
nesportiv, neregula*'

I
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0 VESTE DUNĂ : 
Ponorul Ariciu

CARPATI BRASOV a J
treceți un sejur plăcut în Poiana Brașov. Vă 
ie hoteluri, vile, cabane, restaurante 
osibilități multiple de agrement, 
nformafii suplimentare Ia agențiile de 
dv. sau la dispeceratul stațiunii,

clasice
turism 
telefon

recuperabil mai devreme!
După accidentarea portarului 

F.C. Baia Mare, Ariciu, medicul 
echipei dr. Teodor Brăzdău, care a 
indicat fractura de vertebre și 6 
luni de indisponibilitate, l-a con
dus pe jucător la spitalul de 
neuro-chirurgie „Gh. Marinescu". 
După examene de specialitate, dr. 
Panoza, un reputat specialist al 
acestui spital, a pus următorul 
diagnostic : contuzie a omoplatu
lui și contuzie a vertebrelor 4 
și 5“.

Ca urmare, după un sciirt tra
tament, portarul Ariciu va în
cepe treptat antrenamentele șl își 
va relua activitatea mult mal de
vreme decît s-a crezut la început.

PRILEJ DE MARI CIȘTIGURI I
ȘTIRI... ȘTIRI

e Unul dintre cei mai apreciați 
chirurgi craioveni, dr. Constantin 
Radu, a efectuat — miercurea 
trecută — operația de menise nr. 
2101. Cel operat nu era nimeni 
altul decît internaționalul Marcu. 
Duminică, ’ ’
înaintea 
Dinamo, 
vean se 
vea nici 
opera*. i 
cului craiovean este tînărul ata
cant de la Steaua Iliescu, care — 
după o serie de intervenții ne
reușite (tot de menise) — a fost 
operat, joia trecută, de dr. Radu. 
Și Iliescu se prezintă excelent și 
există încrederea că va reintra 
curînd în activitatea competi- 
țională. © Nota mai scăzută ca 
de obicei acordată spectatorilor 
craioveni la meciul Universitatea 
— Dinamo se explică prin atitu
dinea 
vinși, 
cului 
lanța _
jucătorul bucureștean Ion Marin. 
Acesta a primit o lovitură în 
regiunea abdominală. Ion Marin 
a rămas, sub observație, la spl- 
.................. “ • Mul- 

formația 
: la

ruptură

la stadionul Central, 
jocului Universitatea — 
extremul stînga craio- 

: mișca dezinvolt, nu a- 
i o durere la genunchiul 
Un alt pacient al medi-

unei părți (sîntem con- 
nereprezentativă) a publi- 
în momentele cînd ambu- 
transporta spre spital pe

i variabile și

imere fiecare 
Se cîștigă și 

i la toate ex- 
%.

sîmbătă 29 septembrie.

• MECIUL „U“ CLUJ-NAPOCA 
— DINAMO din cadrul etapei a 
10-a se va disputa luni 8 octom
brie. Arhînarea, cu o zi, a surve
nit întrucît echipa bucureșteană 
revine sîmbătă seara, tîrziu, din 
deplasarea în Cipru, unde va dis
puta joi 4 octombrie returul par
tidei cu „Alki" Larnaca, din 
cadrul cupei U.E.F.A.

© ETAPA A Vil-a, interme
diară, a seriei a V-a („bucureș
teană") a campionatului Diviziei. 
C se dispută azi (patru meciuri) 
și în ziua de 4 octombrie. Azi, 
în Capitală, de la ora 16,' au loc 
următoarele jocuri : Electronica — 
Ș.N.. Oltenița, T.M.B. — Dunărea 
Călărași, Flacăra roșie — Tehno- 
metal și Automecanica — 
Luceafărul.1 <

talul din Craiova 
țescu a absentat din 
dinamovistâ la jocul de 
Craiova. Motivul ? O 
musculară. Lipsa lui s-a simțit 
considerabil, forța ofensivă a lui 
Dinamo fiind diminuată de ab
sența unui coordonator și reali
zator, în același timp, cum este 
Mulțescu. * Lung, portarul cra
iovean, care a suferit de hepa
tită, a reluat antrenamentele. El 
face, bineînțeles,- pregătiri de 
reacomodare cu efortul, antrena
mente atent supravegheate medi
cal. Va reintra în curînd. Q 
în autobuzul care aducea pe 
Politehnica Iași de la Rm. Vîlcea 
la Gara de Nord a Capitalei, an
trenorul secund, Kurt Gross, și 
internaționalul Romilă au lămurit, 
cu argumente, pe cei cîțiva care 
suspectau decizia lui Dlnulescu 
la penaltyul acordat împotriva 
echipei, spunînd că arbitrul nu 
s-a înșelat deloc. Un fair-play 
care merită evidențiat, a Prima

ex- 
scă- 

la 
nici 
dra-

întrebare a lui Țălnar, după me
ciul de la Craiova : „Ce-a făcut 
Unirea Alba Iulia ? Cînd a aflat 
că Unirea a cîștigat cu 2—1, 
tremei dinamoviste i-a mai 
zut necazul înfrîngerii de 
Graiova. Orice s-ar spune, 
în fotbal, nu se uită prima
goste. In cazul lui Țălnar, echipa 
din Alba Iulia, unde, de la vîrsta 
de 14 ani, a jucat cinci campio
nate. • Minutul 41 al meciului 
de la Buzău, cînd Iorgulescu a 
încălcat legile fair-play-ului, lo- 
vindu-1 grosolan, fără balon, pe 
fundașul buzoian Simion. în acel 
moment, un spectator s-a apro
piat de gardul de sîrmă care îm- 
prejmuiește cîmpul de joc, după 
care a aruncat spre Iorgulescu*cu 
un obiect lucitor. Ce credeți că 
era ? Ceasul pe care respectivul 
spectator și l-a scos de la mînă! 
„Corpul delict" care nu și-a atins 
ținta — a fost ridicat de pe ga
zon de Chihaia care l-a predat 
lui Eugen Banciu, vicepreședintele 
clubului bucureștean. Cum s-ar 
spune, un spectator cu și fără... 
Doxă « Jucătorii Sportului stu
dențesc au sosit la Buzău, cu 
autocarul, cu numai o oră 
înaintea meciului. Presupusa stare 
de oboseală a fost ignorată de 
jucătorii bucureșteni, ei obținînd 
pînă la urmă victoria cu 1—0. 
„Nu ca ai noștri care de Ia an
trenament Ia masă și înapoi sînt 
transportați cu autocarul" — așa 
cum bine remarca, după meci, 
un suporter al echipei Gloria 
Buzău. • La sfîrșitul partidei de 
la Galați, cei doi 
formației
Teașcă și Constantin Ardeleanu, 
părăseau împreună terenul, 
dreptîndu-se, alături de jucători, 
spre cabine. între ropotele de 
aplauze ale „tribunei a Il-a", s-a 
făcut auzită și o1 voce „Bravo, 
nea Titi !". La care Teașcă, evi
dent măgulit, a răspuns ridicînd 
cunoscuta-i căCiuliță. „Lui... Ar
deleana m-am. adresat", a venit — 
din aceeași direcție — precizarea. 
O șotie care i-a plăcut și lui... 
Teașcă. A Ce „gură mare" a avut 
Sălăjan duminică. în meciul cu 
„U" Cluj-Napoca ! Mâi tot tim
pul, pctroșeneanul i-a descurajat

antrenori ai
gazdă. Constantin

“ .......................... b
în-

cu vorbe de ocară pe coechipie
rul său Mușat. Pe nedrept, șl... 
ridicol, în același timp, 
întrucît Sălăjan, jucătorul 
de la care se aștepta mult mai 
mult decît a realizat în teren, a 
evoluat mediocru. • FI. Pop, 
mijlocașul universitarilor clujeni,, 
a primit nemeritat, din partea 
arbitrului M. Moraru, cartonașul 
galben : pentru un simplu fault 
de joc ca atîtea multe altele. In 
schimb, P. Grigore. n-a primit nici 
unul, pentru căutarea picioarelor 
adversarului, iar Bădin, care luasd 
un sever avertisment, nu s-a spe
riat că ar putea să primească 
cartonașul roșu... « Unii arbitri 
arată întregului stadion că “ 
prelungi jocul, dar... n-o fac 
Alții (pentru că regulamentul 
permite) nu anunță nimic 

. prelungesc jocul. La Pitești,
Ispas a prelungit prima repriză 
cu peste 2 minute, Iar repriza 
secundă cu aproape 3 minute. 
Cam exagerat, după desfășurarea 
partidei, și de aceea aveam im
presia că... i-a stat ceasul. • L-am 
notat cu 8 pe arbitrul Gh. Ispas 
(i-am acordat un punct In plus) 
pentru faptul că nu s-a lăsat in
fluențat de simulările unor ata- | 
cânți piteștenl în careul Olimpiei. 1 
N-am apreciat, însă, „oportuni
tatea" în acordarea cartonașului 
galben lui Sabou, care, la al doi
lea fault, consecutiv comis asupra 
Iul (fără ca arbitrul să intervină), 1 
a „îndrăznit-, poate pe un ton 
nepotrivit, să atragă atenția ar
bitrului. a Nemulțumit de evo
luția echipei sale, FI. Halagian 
i-a trimis la „încălzire" pe toți 
cei patru jucători de rezervă : 
Ivan, Turcu, Moiceanu, Toma. 
în realitate, nici unul n-a făcut 
o „încălzire" cum trebuia, poate 
și pentru faptul că, din patru, nu 
puteau intra * în teren decît doi. 
Pînă la urmă, a fost utilizat doar 
unul, Turcu. 9 Politehnicii Ti
mișoara i se poate pretinde să 
devină o . echipă d.e primă mînă 
în fotbalul nostru. Jocul bun al' 
stoperilor Păltiniș'an și Mehedințu, 
al-mijlocașilor Cotcc și Șunda, al 
înaintașilor Anghel, Nedclcu II 
și Nucă — este o promisiune în 
acest sens.

vor 
! ? 1 
le-o 

și 
Gh.



Campionatele republicane de călărie

SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT
DISPUTELE DIN ZIUA A PATRA

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI

JOCURILE
SPORTIVE

CRAIOVA. 25 (prin telefon). 
Cea dc a 4-a zi a etapei fi
nale a campionatelor republi
cane de călărie care. se des
fășoară pe baza hipică din lo
calitate a fost o „zi plină", 
desl'ășurindu-se probele dc dre
saj — categoria intermediară și 
„Marele Premiu", precum și 
întrecerile dc obstacole (cat. 
mijlocie)! Dresajul ne-a oferit, 
ca de atitea ori în ultimii ani, 
o dispută de... club. Călăreții 
de' la Steaua (o singură excep
ție constituind-o sibianul Horst 
Hisch) disputîndu-și titlul în 
familie. Este de neînțeles ati
tudinea celorlalte cluburi și a- 
sociații care persistă inlr-o to
tală delăsare față de probele 
de dresaj, lăsînd ca problema 
să fie rezolvată pe plan națio
nal și internațional numai de 
clubul bucurcștean. La catego
ria intermediară, campionul bal
canic Anghcl Donescu (Steaua) 
cu Dor s-a impus detașat în 
fata colegului său de echipă 
Sorin Soveja cu Emir, adju- 
dccindu-și titlul dc campion. 
Acest lucru nu i-a mai reușit 
in ..Marele Premiu", unde nu 
a îndeplinit baremul solicitat 
de federație pentru acordarea 
titlului. Oricum, notăm marea 
diferență care l-a despărțit dc

următorul clasat. CLASAMENT: 
cat. intermediară : 1. Anghel
Doncscu cu Dor 772 p — cam
pion republican, 2. Sorin So
veja cu Emir 721 p, 3. Horst 
Hisch cu Artist 710 p ; „Ma
rele Premiu : 1. A. Donescu cu 
Dor 850 p. 2. S. Soveja cu 
Triumf 591 p.

Disputată in două manșe, 
proba de obstacole (categoria 
mijlocie) s-a încheiat cu vic
toria campionului balcanic, ste- 
listui Ion Popa cu Ficus, sin
gurul care a terminat ambele 
parcursuri fără greșeală. Dealt
fel, în probă s-au înscris 18 
concurcnți,. dar din motive mai 
mult sau mai puțin întemeiate 
8 din ci s-au retras, ceea ce 
ne pune în situația de a nu fi 
mulțumiți de activitatea care 
se desfășoară in uncie cluburi 
și asociații, fiind inadmisibilă, 
după opinia noastră, participa
rea restrînsă la probele de ca
tegorii superioare. CLASA
MENT : 1. Ion Popa (Steaua) 
cu Ficus Op — campion repu
blican, 2. Aurel Lăpăduș (C.S.M. 
Sibiu) cu Erou 4 p (115 s). 3. 
Ion Popa cu Licurici 4 p (119 s), 
4. Constantin Vlad (Dinamo) 
Stolnic 8 p.

întrecerile continuă.
Emanuel FANTANEANU

• La Brașov, a avut loc un 
concurs internațional de lupte 
libere, la care au fost prezente 
echipele Dinamo, Steagul roșu 
din localitate și Ruda Hvezda 
Praga. La sfirșitul unor între
ceri de bun nivel, dinamoviștii 
brașoveni au ciștigat primul loc 
la 7 categorii : C. Bucscu (48 
kg), D. Ignat (52 kg), C. Mol
dovan (62 kg). I. Akacz (68 kg), 
Gh. Fodore (82 kg). C. Panaite 
(90 kg) și A. Ianko (+100 kg). 
La 57 kg a cîștigat Gh. Bîrcu 
(St, r. Brașov), iar oaspeții au 
terminat învingători la două 
categorii : D. Karabin (74 kg) 
și H. Struska (100 kg). (C. 
GRUIA, coresp.).

• La Tg. Mureș, formația 
C. Sp. Șc. 1 a întilnit echipa 
de libere a S. K. Chemie Haîle 
(R. D. Germană), pe care a 
întrecut-o cu scorul de 5—4.

Victoriile gazdelor au fost ob
ținute de Gh. Neag, Gh. Ke- 
rekeș, L. Benedek, A. Kiss și 
C. Barkoczy. 
resp.).
• La Baia 

Marmației au 
duble întîlniri ___ ___
juniori din localitățile respec
tive și două formații de lupte 
greco-romane și libere, repre
zentante ale orașului Ivano- 
Frankovsk (U.R.S.S.). La Si
ghetu Marmației, echipa locală 
de libere a pierdut întilnirea 
cil 2—8, iar băimărenii. la greco- 
romane, au ciștigat cu 8—2. La 
Baia Mare s-au întâlnit aceleași 
echipe. La lupte libere au ciș
tigat tot oaspeții (6—4). iar ia 
greco-romane au terminat în
vingători tot juniorii din Baia 
Mare (7—3). (V. SASARANU, 
coresp.).

MEDITERANEENE

cil

FIUGBVȘTIIINTHNESC CfĂ MAI REDUTABHA ECHIPĂ
r

cuți sînt : Toni David, căpita
nul echipei, internațional gttlez 
și „leu britanic" (denumire sub 
care este cunoscută selecționata 
Marii Britanii) si Robert Pen- 
îterihy, veteranul care a depă
șit pragul celor 700 de apariții 
sub culorile clubului. Deși i-a 
pierdut în trecutul sezon pc 
Bria» Julilfe și Adrian Rar- 
w'oad (ambele aripi), trecuți la

(Urmare din pag. I)

SfltdlONATA DI TINEREI

(C. ALBU, co-
Mare și Sighetu 
avut loc două 
între luptătorii

Turneul interzonal de la Riga

MIHAIL TAL

A tlȘTIGAT, neînvinsa,
ÎITWtll DIN BULGARIA

(Urmare din pag. I)
evoluat la Burgas. Iată, dealt
fel. formația folosită în cele 3 
partide : FI. Ionescu (M. Za- 
fiescu) — Negru (Chiricencu), 
Lungu, Capotare. Roșu — Chi
ricencu (Negru), N. Dinu — Al. 
Radulescu (Nisior), Galan, M. 
Zafiescu (FI. Ion) — Demian, 
Iordan — Pojar, lira (Grigofe), 
C. Gheorghe.

Pentru a sublinia capacita
tea tehnică a tinerilor noștri 
rugbyști, să consemnăm faptul 
că ei au marcat, în acest tur
neu. 30 de încercări.

Acțiunea pozitivă de ridicare 
a cadrelor tinere in rugby tre
buie continuate cu aceeași per
severență.

Rugby League (rugby 13), 
XV-le din Pontypridd a recupe
rat nesperat de repede și acum 
joacă din nou la cel mai bun 
nivel al său. Dealtfel, rutina 
acestei formații este recunos
cută, ea fiind singura echipă 
britanică care a ciștigat în Noua 
Zeelandă în fața lui Taranaki.

Meciul rugbyștilor români de 
la Pontypridd va avea loc în 
nocturnă (ora 19 ora locală) și 
va fi condus dc arbitrul fran
cez R. Messand. Sportivii noștri 
au luat contact cu terenul de 
joc (Sardis Road Ground) încă 
de 
un 
la 
lui 
bleme deosebite în lot. Totuși, 
față de formația care a jucat 
la Ebbw Vale, vor surveni 
două modificări. Astfel, la cen
tru, Olimpiu Becheș, ușor ac
cidentat sîmbătă, va fi înlocuit 
de Ion Zaliescu, iar Constan
tin Dinu, pilierul cu 55 de se
lecții în națională, va fi me
najat în vederea viitoarelor în
tîlniri, în locul său urmînd a 
evolua Nicolae Cioarec. Aceeași 
situație și cu Dumitru, pe pos
tul său fiind menținut în con
tinuare, Foni pili u Borș. Așa
dar. antrenorii Valeriu Irimescu 
și Adrian Mateescu vor trimite 
în teren echipa : Bucos — Mo- 
trcscu, Constantin, Zafiescu, 
Aldca — Alexandru, Paraschîv 
— Murariu, Borș, Stoica — 
Pinlea, M. Ionescu — Cioarec, 
Munteanu, Scarlat.

luni seara, cînd au efectuat 
antrenament de acomodare, 
ora și în condițiile meciu- 
de miercuri. Nu sînt pro-

Aflat într-o formă excepțio
nală și jucînd ca în zilele sale 
de glorie, Mihail Tal domină 
„interzonalul" de la Riga. Cu 
victoria la Trois, din runda a 
14-a (a 8-a din concurs), fostul 
campion mondial (1960—1961), 
acum în vîrslă de 43 de ani, 
s-a detașat în fruntea clasa
mentului șl, practic, nu mai 
poate pierde primul loc. Sem
nificativă a fost o recentă de
clarație a lui Anatoli Karpov : 
„Cred că trebuie să încep de 
pe acum pregătirile pentru me
ciul cu Tal din... 1981“.

Un alt candidat cu mari șan
se de calificare, Lev Poiugaev- 
skl, a adoptat tactica pruden
ței remizînd cu Van Riemsdyk. 
După 3 eșecuri consecutive, 
Bent Larsen a cîștigat în fața 
lui Bouazis. Ribli a întimpinat 
o puternică rezistență din par
tea lui Rodriguez, iar Gheor
ghiu din partea lui Miles, care 
deține avantaj. Ambele partide 
s-au întrerupt. (Marele maestru 
român, după cum relata secun- 
dantul său Valentin Stoica, es
te încă puternic marcat de 
partida pierdută la Trois din- 
tr-o poziție net cîșiigută). Alte 
rezultate : Mcdnis — Jeșkuvski 
0—1, Adorjan — Tarjan +2—V2.

CLASAMENTUL : TAL lO'/j 
(1), Polugaevski 10, Kibli 9 (1),

S-A DETAȘAT
Larsen 8’/2, Gheorghiu 8 (2), 
Miles, Romanișin l'/i (1), Ador- 
jan 7 (2), Kuzmin 7 (1), țcș- 
kovskl 7, Tarjan 6’/2 (1), Griin- 
feld; Llubojevici 5 (1), Van
Riemsdyk, Trois 4*/2, Mcdnis 4 
(1), Rodriguez 3'/a (1), Bouazis 
3 (2). „

în program figurează o zi de
dicată reluării celor 8 întrerupte.
• în prima rundă a turneu

lui interzonal de șah de la Rio 
de Janeiro, filipinezul Torre l-a 
Învins pe Portisch (Ungaria), 
Balașov (U.R.S.S,) a cîștigat la 
Sax (Ungaria), în timp ce par
tidele Petrosian (U.R.S.S.) —
Smejkal (Cehoslovacia) și Me- 
cking (Brazilia) — Ivkov (Iugo
slavia) s-au terminat remiză.

Stop-cadru

ALEKSANDR TOMOV

BELGRAD, 25 (Agerpres). In 
concursul de atletism al Jocu
rilor sportive mediterane
ene de la Split, Pie
tro Mennea (Italia) a ter
minat învingător în proba de 
100 m plat cu 10.24. Sprintera 
franceză Chantal Rega a rea
lizat pe 100 m un nou record 
al Jocurilor : 11,48. Alți câști
gători : 20 km marș — Lelievre 
(Fr.) lh23:50,4 ; lungime (f) — 
Maroula Lambrou (Gr.) 6,32 m) 
100 mg (f) — Laurence Elloy 
(Fr.) 13,87. în competiția de
înot, italianul Guarducci a sta
bilit un nou record al Jocurilor 
pe 100 m liber, cu 51,58. iar 
francezul Ricaud a ocupat pri
mul loc în proba de 200 m 
bras, cu 2:19,80. La sărituri de 
la platformă a cîștigat Satillî 
(It.), cu 472,59 p. în finalele 
altor discipline : caiac-canoe : 
K 1 — Perri (It.) ; C 1 — Liu- 
bek (lug.) ; K 1 (f) — Anne- 
Marie Loriot (Fr.) ; K 2 — 
Franța ; K 4 — Spania ; C 2 — 
Spania ; tenis de masă, simplu 
femei : Palatinus (Iug.) — Fa- 
bri (Iug.) 3—0 ; dublu bărbați î 
Secretin, Birocheau (Fr.) —
Surbek, Slipancici (Iug.) 3—1.

JOCURILE SPORTIVE
ALE R. P. CHINEZE
BEIJING, 25 (Agerpres). — îft 

cadrul Jocurilor sportive ale R.P. 
Chineze, atleta Zhang Xiunen a 
stabilit un nou record național în 
proba de 3 000 m, în 9:25,8. Cu un 
nou record al R.P. Chineze s-a 
încheiat șl proba masculină de 
ștafetă 4X400 m, în care a fost 
realizat timpul de 3:13,7.

iMI LIPSEȘTE
DOAR MEDALIA OLIMPICĂ DE AUR...“

»»

— să egalez recordul lui Med
ved. Motivul ? Mă aflu spre 
stirșitul carierei sportive... 
Sînt mulțumit de rezultatele 
mele de pînă acum, dar asta 
nu înseamnă că voi abando
na în viitorul apropiat spor
tul meu preferat. Acum mi-am 
început pregătirile în vederea 
Jocurilor Olimpice de anul 
viitor do la Moscova. Aș fi 
extrem de bucuros dacă In 
vitrina mea de troiec ar fi
gura și medalia olimpica de 
aur. Este singura marc dis
tincție care-mi lipsește".

DE HANDBAL
ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

Echipa 
handbal 
luat din 
cînd, marți, cu 
Victoria a revenit 
români cu scorul 
(18-14).

înaintea acestui meci, echipa 
din Zaporoje jucase la Cavnic cu 
formația Minerul, partida înche- 
indu-se cu scorul de 27—28 
(12—9) în favoarea gazdelor.

sovietică masculină
Z.A.C. Zaporoje a
nou la Baia Mare, ju- 

I II. C. Minaur.
handbaliștilor 

de 32—27 statură impozantă 
(1,91 ni — 122 kg), este de 
profesie instructor sportiv ; 
șl-a început activitatea sub 
îndrumarea antrenorului Ita- 
dev (fost șl el un luptătet de 
renume). S-a născut la 10 oc
tombrie 1950 in orașul 
Blagoevgrad.

CE NE „SPUNE- UNIVERSIADA CÎND O RAPORTĂM LA J.O
(Urmare din pag. I)

miceva constituind o surpriză 
neplăcută. E adevărat că Vir
ginia Ruzici are circumstanța 
accidentării sale, revenirea ei 
la forma de acum un an făcîn- 
du-se anevoie, cu mari efor
turi și multă muncă. Să sperăm 
că Universiada din Mexic va 
însemna în cariera tenismanei 
noastre un nou start spre vîrfii- 
rile „sportului alb", pe care 
le-a mai asaltat în sezoanele 
trecute.

în fine, scrima. Faptul că 
tocmai echipa de spadă — ab
sentă la C.M. din Australia 
pentru lipsă de valoare cer
tă, internațională — a cucerit 
medalia de bronz la Univer-

siada din Mexic spune destul. 
Ei, spadasinii, cei mai modești, 
mai trecuți cu vederea, au lup
tat cu un angajament exemplar, 
cu un foc și o ardoare demne 
de toată stima. Au fost chiar 
la o... tușă de o medalie foarte 
strălucitoare, dar au pierdut în 
fața echipei Ungariei o întîl- 
nire de un rar dramatism, cla- 
sîndu-se în cele din urmă pe 
locul al 3-lea. Despre rest, 
avem cuvinte bune pentru e- 
voluția sabrerului Mustață (lo
cul 3) la individual, am crezut 
că floretistul Kuki (secondat de 
priceputul și pătimașul său an
trenor Zilahi) va confirma In 
turneul final forma sa exce
lentă din calificări (în care l-a 
învins pe campionul mondial

Romankov) și cam atît... Scri
ma, o disciplină despre care se 
poate spune că a ratat — se
nin — și in Australia și în 
Mexic. La Universiadă, leit- 
motivul „cîntat pe toate vocile" 
de tehnicienii noștri era că 
„adversarii sînt foarte puter
nici". Fără a face filozofia evi
denței însăși, trebuie să spu
nem că antrenorii noștri aveau 
dreptate în ce-i privește pe 
concurenții străini, dar nu în
țelegem cine i-a oprit să-șl a- 
ducă elevii la valoarea ridicată 
a competiției.

E clar, alții sînt foarte buni. 
Dar noi ce facem ?

Unul dintre cel ma! valoroși 
luptători bulgari din toate 
timpurile este Aleksandr To- 
mov. Sportivul de categorie 
grea s-a Impus Îndeosebi în 
marile competiții de lupte 
greco-romane. O singură cifră 
este edificatoare : a cucerit 
titlul mondial de cinci ori ’ 
In lunga și prodigioasa sa 
activitate, Tomov s-a impus 
printr-o remarcabilă forță, o 
conștiinciozitate exemplară la 
antrenamente șl o viață spor
tivă demnă de toată lauda.

In Istoria luptelor un sin
gur sportiv l-a întrecut pal
maresul : sovieticul Aleksandr 
Medved, de 7 ori campion al 
lumii.

„Este greu — spunea Tomov

De fapt, Aleksandr Trmov, 
de peste 10 ori campion al 
țării sale, de multe ori cam
pion balcanic, a cîștigat. în 
afară de cele 5 titluri mon
diale, șl 4 continentale.

La întrebarea unui reporter 
a! revistei „Start1 Sofia, re
feritoare la viitorul său ur
maș, Tomov a răspuns : „N-aș 
vrea să numesc pc unul sau 
pe altul care ar putea să-mi 
Ia locul, pentru a nu supăra 
pe careva dintre ei... fot 
spune că avem multi tineri 
foarte puternici, cu reale ca
lități. Acestora le dau un sin
gur sfat : si aibă o viață 
cumpătată, sportivă, să se an
treneze din toate puterile, să 
vegheze permanent la păs
trarea sănătății, dacă vor să 
ajungă la marea performan
tă".

Sînt cuvintele unul mare 
campion, ajuns la o vîrstă a 
deplinei maturități (29 de ani', 
cuvinte care — desigur — tre
buie să-l călăuzească pe tine
rii luptători.

PRIMO NEBIOLO REALES
CIUDAD DE MEXICO, 25 

(Agerpres). Cu prilejul Adună
rii generale a Federației inter
naționale a sportului universi
tar (F.I.S.U.). Primo Nebiolo 
(Italia) a fost reales președinte 
al acestui for sportiv pe o 
durată de patru ani. In funcția 
de secretar general a fost de
semnat M. Campana, membru 
al Comitetului olimpic belgian.

îs frunifa f. 1. s. ii.
numire care atrage de la sine 
instalarea secretariatului la 
Bruxelles.

în 1981 Universiada va avea 
loc în Spania, iar în 1983 se 
va desfășura, probabil, în Bra
zilia. în 1980. campionatele 
mondiale universitare de hand
bal se vor disputa în Israel, 
iar cele de cros, în Anglia.

ATLETISM • Concursul de ma
raton de la Milton Keynes (An
glia) s-a încheiat cu victoria Ita
lianului Gianni Messina, care a 
parcurs 42,195 km în 2 h 15:21. 
• La Tbilisi. Vladln.lr Bronni
kov a alergat 100 m în 10,1. 
Proba feminină de lungime a re
venit Tatlanel Kolpakova, cu 
6,63 m.

CICLISM • Cursa de la Val- 
kenburg (Olanda) a revenit Ia 
sprint campionului mondial Jan 
Rass (Olanda), înregistrat pe dis
tanța de 66 km cu 1 h 28. Pe 
locurile următoare, cu același 
timp, s-au clasat coechipierul său 
Gerrle Knetemann și belgianul 
Patrlk Sercu.

FOTBAL • în orașul polonez 
Bialystok, în meci amical (echi
pe olimpice) : Polonia — R. D. 
Germană 2—1 (0—0). • La Hong 
Kong, echipa ..Cosmes" din New 
York a întrecut cu 6—0 (2—0) for
mația locală „AU Stars".

TELEX
PENTATLON MODERN • In 

localitatea olandeză Veghel a în
ceput campionatul mondial te- 
zervat juniorilor. Proba de că
lărie a fost cîștlgată de polone
zul Miroslav Rosincl, cu 1100 p.

tenis • proba de dublu de

la Palermo a fost cișttgală de 
cuplul australian Peter McNama
ra — Paul McNamee, care a în
trecut în finală cu 7—5. 7—6 pe
rechea Ismail el Shafei (1!. A. 
Egipt) — John Feavcr (Anglia) 
• In primul tur la San Fran
cisco : Mayer — Hardie 5—1. 6—1; 
Martin — Fraley 1—6, 6—2, 6—4; 
Palin — Mitchell 5—7. 7—3. 6—4 ; 
Savlano — Pattison 6—4. „—4 • 
Rezultate în primul tur al tur
neului feminin de la Atlanta 
(Georgia) : Chris Evert Lloyd — 
Caroline Stoll 6—2. 6—2 : Evonne 
Goolagong — Laura Dupont 5—4, 
6—4 ; Wendy Turnbull — Betttna 
Bunge 6—4, 6—1 : Billie Jean 
King — Sylvia Hanika 6—3. 6—2.
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