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Bogat sezon international la baschet

DINAMO (ÎN C.C.E.) Șl STEAUA (ÎN CUPA CUPELOR) 
AU AMBIȚIA PROMOVĂRII ÎN ETAPELE SUPERIOARE
Amatorii de baschet din țara 

noastră vor avea, în sezonul vi
itor, satisfacția de a urmări e- 
chipele Dinamo București — 
campioana țării, și Steaua — 
locul secund, evoluînd în presti
gioasele competiții internațio
nale intercluburi Cupa campio
nilor europeni și, respectiv, 
Cupa cupelor, în compania u- 
nora dintre cele mai valoroase 
formații de pe continent. Con- 
știenți de responsabilitatea de 
a avea o comportare cit mai 
bună, jucătorii fruntașelor a- 
cestui sport din țara noastră 

In sala Dinamo, dispută pentru minge, la antrenam ent^ca la meci
Foto : Ion MIHAICA

au abordat pregătirile cu de
plină seriozitate, cu ambiția de 
a obține rezultate cit mai bune 
la BUcurești, dar și in depla
sare.

Desigur, misiunea lor nu este 
deloc ușoară, mai cu seamă pen
tru dinamoviști, ai căror puter
nici parteneri de întreceri vor 
fi sportivii de la Maccabl Tel 
Aviv, cîștigători ai ediției 1976— 
1977 a C.C.E., clasați printre 
fruntași la ultimele două ediții, 
cei mai mulți dintre ei com

Întregul tineret studios în Întrecerile „Daciadci” I

STARTUL LANSAT AL ELEVILOR DIN SLATINA, 
0 PROMISIUNE Șl UN ÎNDEMN...

Primele zile din acest nou 
an școlar dovedesc, aproape 
peste tot. preocupări deosebite 
pentru organizarea activității 
sportive cu elevii șl declanșa
rea unor acțiuni în cadrul „Da- 
ciadei". Că este așa ne-o a- 
testă și cele constatate în ci te va 
școli din orașul Slatina.

FĂRĂ A BENEFICIA DEO
CAMDATĂ DE „CONDIȚII 
SPECIALE" (ceva spațiu de 
curte și o sală obișnuită de 
dasă transformată în „atelier" 
de sport, dar se află în plină 
amenajare o sală de- 28 X15, 
cu aparatură corespunzătoare, 
care va fl dată în folosință 
încă în acest an), colectivul 
Școlii generale nr. 8 promite 
să-și mențină poziția de lider 
în întrecerile „Daciadei". Argu
ment : la numai o săptămână 
de la începerea cursurilor, gim
nastele au, și reluat pregătirile 
în vederea Festivalului sportu
lui școlar, programat în prima 
jumătate a lunii octombrie. Un 
ansamblu de „ritmică", cu a- 
proape 150 de eleve, lucrează, 
pe reprize, sub îndrumarea pro
fesorilor de specialitate Tudor 
Spiridon și Silvia Nicolaescu. 
„O zi de școală", astfel este 
intitulat programul ansamblu
lui, care își propune să sur
prindă pe elevii de aici în 
cîteva ipostaze de referință : în 
timpul lecțiilor, în activitățile 
practice, în cele obștești, la 
sport, în viața de familie. Di

ponent! ai selecționatei Israe
lului, vicecampioană europeană 
în 1979. Formația turcă Efes 
Pilsen Istanbul are în alcătuire 
patru jucători din echipa na
țională, în vreme ce echipa Aris 
Salonic beneficiază de aportul 
a doi internaționali, precum și 
al pivotului nord-american 
Taylor (2,05 m).

Despre felul in care întîm- 
pină dinamoviștii meciurile, 
ne-a vorbit antrenorul emerit 
Dan Niculescu : „Mai întîî ne 
străduim să obținem o echili
brare de formă sportivă între 

participanții la recenta Balca
niadă și cei rămași în Capi
tală, problemă care trebuie re
zolvată grabnic, deoarece chiar 
săptămina viitoare (n.r. între 1 
și 7 octombrie) vom lua parte 
la o competiție de mare im
portanță pentru noi : „Dinamo- 
viada". Menționind că la ul
timele irei ediții am ocupat 
locurile 1 (1976) și 3 (1977 și 
1978), dorese să arăt că „Dina- 
moviada" nu va fi doar un 
prilej de verificare a lotului 

rectorul școlii, prof. Gh. Șer- 
ban (specialitatea : educație fi
zică) se declară satisfăcut de 
sîrguința și ambiția cu care 
se muncește, anticipînd reu
șita elevelor sale la Festival. 
Notăm că elevele Mihaela Poe- 
naru, Daniela Munteanu și 
Cristina Constantinescu sint e- 
lemente de bază ale ansam
blului.

VIITORII MUNCITORI ȘI 
TEHNICIENI TEXTILIȘTI oare 
se Instruiesc în cadrul Liceului 
M.I.U., nu își dezmint nici a- 
ntil acesta pasiunea pentru 
sport. Mai bine de 50 la sută 
din colectivul liceului a fost 
cuprins într-o amplă acțiune 
de selecție, pe ani de studii, 
pentru descoperirea celor mai 
bune elemente în atletism, 
handbal, și volei, ramuri spor
tive prioritare aici. Spațiul de 
curte este folosit non-stop șl 
la fel unele sectoare ale sta
dionului „1 Mai", după-amie- 
zile. Frof. I: .el Nioolescu, di
rectorul liceului, urmărește per
sonal felul cum cei doi pro
fesori de educație fizică (Eca- 
terina Parcescu și Nicolae Slu
jitorii) își organizează activi
tățile sportive, prin asistențe 
oficiale, planificate, dar și prin 
altele, de sondaj. Mal mult, 
conducerea liceului caută solu-

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pag. 2-3) 

nostru, ci și de reprezentare 
cu cinste a clubului. Noutăți in 
echipă : Marian Marinache și 
Cornel Ciochină do la Liceul 
2 București care, însă, nu vor 
faee deplasarea la Pardubice, 
unde se va disputa „Dinamo- 
viada" și unde vom conta pe : 
Novac. Popa. Niculescu, Chivu- 
lescu, Fluturaș, Ivascenco. Geor
gescu, David, Uglai, Mihuță, 
Caraion, Braboveanu și An- 
tochi".

Pe baschetbaliștii de la Steaua 
i-am întâlnit tot la un antre
nament, susținut în sala din 
calea Plevnei sub Îndrumarea 
celor doi antrenori, Mihai Ne-

D. ASMARANDEI

(Continuare în pag. a 4-a)

0 NOUĂ Șl FRUMOASĂ VICTORIE 
A RUGBYȘTILOR NOȘTRI 

ÎN ȚARA GALILOR
Ieri, 9-3 (3-3)

PONTYPRIDD 26 (prin tele- 
fon). Ieri seară vremea s-a stri
cat brusc, aici in Țara Galilor, 
și s-a pornit o ploaie măruntă 
și rece, ceea ce a constituit un 
neașteptat handicap pentru rug- 
byștii noștri (gazdele fiind ori
cum obișnuite cu asemenea con
diții climatice) care au intîlnlt 
XV-le din localitate, cotat drept 
cel mal redutabil în clasamen
tul (neoficial) din Wales.

Condițiile grele în care 
s-a aflat terenul (înmuiat de 
ploaie) au determinat ambele 
formații să adopte o tactică a- 
decvată, în sensul că balonul 
s-a păstrat mai mult la nivelul 
înaintării, șarjele pe treisfer- 
turi fiind, practic, imposibile. A 
fost, cum se spune, „un război 
de tranșee", cîștigat finalmente 
de selecționata țării noastre cu 
scorul de 9—3 (3—3).

După cum ne relatează ing. 
Viorel Moraru, meciul de la 
Pontypridd a fost de o calitate

Vineri, sîmbfilă $1 duminica, Ia Tg. Mureș, Divizia A ta handbal masculin

NU DOAR O ÎNTRECERE PENTRU CLASAMENT, 
CI UN TEST GENERAL OLIMPIC

Ultimele 13 meciuri ale tu
rului campionatului masculin 
de handbal. Divizia A, înca
drate in cel de al treilea tur

Meciurile Steaua — Dinamo București au furnizat de fiecare 
dată o luptă pasionantă. Iată o fază din desfășurarea unuia din 
aceste derbyuri, in care barat de Stdckl și Voina, dar protejat 

de Licu, Ște£ trage la poarta campionilor,

„FETELE DIN FILIPE ȘTI

AU ÎMPLINIT... 6 ANI!
- 0 echipă de handbal famată numai din muncitoare -w

Bineînțeles, „fetele din Filipești"
Apar în diferite competiții 

din țară și constituie un punct 
de atracție. „Joacă minerijele, 
auzi. Hai să le vedem !“. Am 
dat și noi curs recomandării — 
era la un Festival sportiv ai 
fetelor prahovene — și am vă
zut o echipă de handbal fe
minin bună, cu fete zdra
vene, vesele, bune cunoscă
toare ale acestui sport. „Sint 
toate muncitoare la Filipeșiii 
de Pădure, ni- s-a spus. Le 
pregătește un pasionat al spor
tului. inginerul miner Gheor- 
ghe Bican".

...în cunoscuta așezare mi
nieră din județul Prahova — 
Filipeștii de Pădure — stăm 
de vorbă cu Gheorghe Bican,

cu Pontypridd
superioară celui de la Ebbw 
Vale, echipa română „intrindu-și 
în mină" și demonstrînd cu 
prisosință capacitatea el de « 
desfășura un rugby de un apre
ciabil nivel. Foarte bine s-a 
prezentat pachetul de înaintași, 
care a ținut în șah un adversar 
rutinat, de trei ani neînvins pe 
teren propriu. Punctele echipei 
noastre au fost realizate de 
Constantin (min. 15) din lovi
tură de pedeapsă, Alexandru 
(min. 45) din „drop" și Bucos 
(min. 50) din lovitură de pe
deapsă. Pentru gazde, punctele 
de onoare au fost obținute de 
mijlocașul la deschidere Other 
(min. 37) din lovitură de pe
deapsă.

FORMAȚIA ROMÂNIEI : 
Bucos — Motrescu, Constantin, 
Zafiescu, Aldea — Alexandru 
Paraschiv — Murariu, Borș. 
Stoica — Dumitru, Pintea — 
Cioarec (min. 37 Bucan), Mun- 
teanu, Scarlat, 

neu, se vor disputa vineri, 
sîmbătă și duminică, în Sala 
sporturilor din Tg. Mureș.

Ideea revenirii la sistemul 

fost tehnician miner, azi ingi
ner.

— Mi-a plăcut handbalul —. 
am jucat și eu, fără a ajunge 
la performanță — și această 
pasiune m-a determinat ca. 
Prin 1973, să formez Ia Gru
pul școlar minier o echipă de 
handbal fete. Ne-am gindit să 
fim prezenți in campionate 
școlare, să popularizăm această 
disciplină pe raza județului 
Prahova, să participăm la di
ferite competiții de masă",,.

Din 36 de fete venite la 
școală atunci, în 1973, au fost 
selecționate 18. A început mun
ca și nu e lucru ușor acum să 
enumeri toate succesele „fete
lor din Filipești". De atunci șl 
pînă acum, în fiecare an lo
cul I în campionatele școlare ; 
locul I în diferite competiții 
județene ; cîștigarea, de mat 
multe ori, a „Cupei Minerului*' 
și „Cupei Metalul" ; prezența 
de succes în competiții de ma
să inițiate sub genei-icul „Da- 
ciadei" ; locul III pe țară în 
„Cupa satelor" ; locul I intr-a 
competiție a minerilor, la Pe
troșani.

— Ce s-a realizat din obiec
tivul privind popularizarea 
handbalului în județ ? l-am în
trebat pe inginerul Bican.

Modesto FERRAR1N1

(Continuare în pag. 2-3)

DIN NOII 0 II VA IA

N AS I AȘI - BORti
MtÎNCHEN, 36 (Agerpres). — 

Finala turneului internațional 
de tenia de la Essen (R. F. 
Germania) se va disputa intra 
jucătorul român Ilie Năstase ș( 
campionul suedez Bjorn Borg.

In semifinale. Ilie Năstas» 
l-a învins cu 2—6, 6—2, 6—4 
pe australianul John Alexan
der, iar Bjărn Borg l-a între
cut cu 6—2, 6—3 pe america
nul Harold Solomon.

turneelor are la bază dorința 
gului de specialitate de a pu- 

urmărl evoluțiile tuturotf 
mațiilor, de a putea estima 

progresul (sau...) din ultima 
vreme, de a-și face o imagin» 
corectă asupra jucătorilor sus
ceptibili da a fi selecționați în 
lot. Noi adăugăm și faptul ca 
turneele asigură (sau ar tre
bui să asigure) un arbitraj mat 
puțin părtinitor.

Așa stlnd lucrurile, meciu
rile de la Tg. Mureș capătă o 
semnificație deosebită. Clasa
mentul — ..rupt" în două dupâ 
primele șase runde — ne in
dică o aspră bătălie (directă 
sau indirectă) între veleitarei» 
podiumului : Steaua, H. C. 
Minaur, Știința Bacău, Dinam» 
București și Politehnica Timi
șoara, precum și una nu mat 
puțin acerbă între formațiile a- 
flate în pericolul alunecării pd 
toboganul B-ului : Universitari 
tea Ouj-Napoca, Dinamo Brari

Hristache NAUM
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LA CHIMIA BUZĂU TERENURILE DE SPORT
DEVIN ADESEA

A V
NEÎNCĂPĂTOARE

Astăzi, in Capitală

CAMPIONATUL REPUBUCAN DE PENTATLON
„STARTURI" RATATE DIN CAUZA..

Aristide Răileanu a pășit eu 23 
de ani In urmă pe porțile Intre- 
{winderil de prelucrare a mase- 
or plastice din Buzău. Era lă- 

cătuș-mecanic și juca in echipa 
de fotbal. Astăzi este maistru 
principal în secția mecano-ener- 
getlcă și pasiunea pentru sport 
■ rămas Intactă, fiind ales pre
ședinte al asociației sportive Chi
mia. împreună cu ceilalți ama
tori de sport a lucrat sute de 
ore la amenajarea bazei sportive 
din apropierea halelor de pro
ducție. De fapt, un complex care 
cuprinde un teren «le fotbal, unul 
de handbal, volei și baschet, 
două de tenis de cîmp, popică- 
rie acoperită cu patru piste șl 
gală de șah și tenis de masă.

— De multe ori baza sportivă 
se dovedește neîncăpătoare — 
ne-a spus Aristide Răileanu. Ca 
pretutindeni, „Daclada" a impul
sionat activitatea sportivă din, 
Întreprindere și consiliul asocia
ției a organizat campionate la 
mal multe discipline sportive, a- 
sigurînd ca practicarea sportului 
să se întindă pe perioade cît mal 
lungi. Spre exemplu, la fotbal 
au participat 8 echipe șl. după 
cele 7 etape disputate, pe pri
mul loc s-a 
Ua handbal 
'-Polietilena", 
îarltate s-au 
la sporturile

situat „Matrițerla". 
masculin a cîștigat 

De multă popu- 
bucurat Întrecerile 

_  ______  individuale. La po
pice s-a inițiat o etapă pe sec
ții, apoi anala pe asociație. Cel 
mal buni s-au dovedit sudorul 
Ionel Ionesca șl operatoarea ehl- 
mistă Maria Bănică ; dintre cel 
12 de șahiști înscriși In compe
tiție tînărul matematician NIcolae 
Dragoman a cîștigat cele mai 
multe partide, iar la tenis de 
eimp șl la tenis de masă între
cerile sînt In plină desfășurare. 
De asemenea, consiliul asociației 
a organizat duminici cultural-

Șisportive în pădurile Spătaru 
Frasinu, la Măgura șl la plaiul 
Nucului. O dată la două săptă- 
mîni cîte 300 pînă la 400 de per
soane au participat la acțiunile 
turistice în diferite locuri din ju
deț. Recent am organizat o com
petiție cu întreceri la cros, hand
bal, volei, fotbal, tenis de masă 
și tenis de cîmp. Printre preocu
pările noastre se află și gim
nastica la locul de muncă, in
trodusă pînă în prezent în secți
ile „stanțe", „filtre" !' ** "*
le de protecție", 
curlnd să fie extinsă 
zate". 
nic".

— Nu s-a neglijat, 
posibilităților noastre, 
tul de performanță

.termoformate'

‘ și „materia- 
Dorim ca in 

la .slnteri- 
șl „meca-

In limitele 
nici spor- 

__ ______ _________— comple
tează Ion Frățilă, președintele co
mitetului sindicatului. Avem e- 
chipe de fotbal — In campiona
tul Diviziei C, de handbal fe
minin, de volei masculin șl de 
popice masculin — în cel jude
țean. Mîndria noastră este insă 
secția de aeromodelism. Antreno
rul Valeriu Constantinescu, ma
estru emerit al sportului. îndru
mă cu răbdare șl cu multă pri
cepere de mal mult timp pașii 
amatorilor de a urca treptele mă
iestriei sportive. Spuneam că ne 
mtndrim cu această secție, fiind
că In campionatul pe anul 1979 
pe lista campionilor se află șl 
purtători al tricourilor asociației 
Chimia, ca tlnărul Gabriel Bor- 
dea (racheto-modele), precum șl 
echipele de seniori șl tineret (ra
cheto-modele). Vreau să subliniez 
faptul că realizările de ptnă a- 
eum In activitatea sportivă n-ar 
fi fost posibile fără sprijinul per
manent al comitetului de partid 
(Stoica Ionașcu, secretar) șl al 
conducerii Întreprinderii (ing. Ma
rin lonescu, director).

Campionatul republican de 
pentatlon al senioarelor, amînat 
din luna iulie, se va desfășura 
astăzi (de la ora ~ 
nul Republicii din 
cipala favorită a 
Gabriela lonescu, 
atletic universitar, 
cerca să-și corecteze recentul re
cord național de 4503 p. La Ate
na, la Jocurile Balcanice, Ga
briela lonescu a reușit o per
formanță remarcabilă, înregis- 
trînd 5 recorduri personale ! Ia- 
tă-i performanțele ; 100 mg —
14,04, înălțime — 1,74 m, greu
tate — 12,59 m. lungime — 6,43 
m, 800 m — 2:10,8. Alte favorite 
sînt Corina Țifrea (CAU) și Cor
nelia Popa (Dinamo).
• în ultimii ani încheierea se

zonului nostru competițional in
ternațional este făcută de me
ciul echipelor de tineret ale 
României și R.S.S. Ucrainene, ca
re reunesc numeroase talente ale 
atletismului. De data aceasta în- 
tîlnirea va avea loc în localita
tea ucraineană Vinlța și se va 
desfășura la sfîrșitul săptămînil. 
In vederea acestei în-

9) pe Stadlo- 
Capltală. Prin- 
întrecerli este 
de la Clubul 
care va ln-

m,

treceri echipele noastre au pă
răsit Capitala în cursul zilei de 
marți. Au făcut deplasarea. Intre 
alții. C-tin Ivan și Ion Sandu 
(100 m și 200 m), Adrian Pro- 
teasa și Llviu Maltei (înălțime), 
Mihai Ene și Mircea Mihail (tri
plu), Otilia Șomănescu și Lucia 
Negovan (100 m). Ana Marcu și 
Daniela Matei (400 m). Cristina 
Cojocaru și Margareta Ghile 
(800 m). Elena Aflorii și Maria 
Vlăsceanu (100 mg). Monica Ma
tei și Renate Schadt (înălțime), 
Maria Badea și Tatiana Mihalcea 
(greutate și disc), Doina Maxim 
și Cristina Dobrinoiu (suliță).

Anul trecut, la Poiana Brașov, 
victoriile au revenit formațiilor 
ucrainene cu 68—67 p la femei 
șl 131,5—79,5 p la bărbați.
• Ultimele competiții oficiale 

din calendarul de concursuri ale 
anului 1979 sînt : 6—7 oct. Me
ciul de baraj-callfiearc în cadrul 
„Cupei României", la Pitești ; 13 
— 14 oct. Campionatele republi
cane de seniori la maraton șl 50 
km marș și cele de juniori I la 
maraton redus (25 km) șl 20 km 
marș, ia Reșița.

urca treptele mă-

P. V1NTILA

Campionatele republicane de călărie

I. POPA (Steaua), CAMPION IA CATEGORIA SEMIGREA
CRAIOVA, 26 (prin telefon). 

Proba de categorie semigrea 
din cadrul etapei finale a cam
pionatului republican de ob
stacole, care se desfășoară pe 
baza hipică din „Parcul po
porului" din localitate, a adus 
la start un număr restrîns de 
sportivi. Doar reprezentanții 
cluburilor Steaua (7), Dinamo

ÎNTREGUL TINERET STUDIOS ÎN ÎNTRECERILE „DACIADEI"!
(Urmare din pag. 1)

ții pentru ca întreg procesul de 
instruire, educație și practică 
în producție să fie în așa fel 
armonizat, încît să răspundă 
ți cerințelor, și preferințelor 
elevilor. Ceea ce — trebuie să 
recunoaștem — este un fapt 
pozitiv. Colectivul liceului do-

rește să 
tru oraș 
deț !

rămână un 
și pentru

model pen- 
întregul ju-

ÎN „DA-ELEVII
Iată obiectivul înscris

TOȚI 
CIADA». 
la loc de frunte în calendarul 
sportiv al asociației sportive a 
Liceului de științele naturii 
„Radu Greceanu". Președintele 
asociației sportive, elevul Vio-

r-j

r> FETELE DIN FILIPESTI“
(Urmare din pag. 1)

— Am făcut multe demon
strații în diferite localități pra
hovene, cu cîte " 
turi care jucau 
evoluat astfel la 
nești, Măgureni, __ „ _
(ești, Băicoi, Văleni de Munte, 
Moreni... Și azi, ca urmare a 
acestor acțiuni de popularizare, 
Filipeștii de Pădure a devenit 
un centru de handbal 
patru echipe. în plus, 
rite comune, pe unde 
— Nedelea, Stoenești, 
Măgureni — se joacă 
handbal, au luat ființă 
școlare și chiar comunale...

...Cine sînt jucătoarele echi
pei de care vorbim ? Ne-au 
fost prezentate. Căpitanul, 
Maria Cervinschi — fiică de 
miner și sudoriță fruntașă la 
întreprinderea de utilaj minier 
din localitate, sora sa Elena — 
șudoriță și portarul Aurica 
Zagan — tot fiică de miner, 
strungăriță, sînt titulare în e- 
chipă încă de la înființarea 
acesteia. Ele au între 21 și 23 
de ani. Altele, mai tinere: Vio
rica Ilie (fiică de miner, golge- 
tera formației, deținătoare a 
mai multor diplome pentru 
„Cea mai tehnică jucătoare"),

două garni- 
între ele. Am 
Nedelea, Stoe- 

Florești, Di-

bun. cu 
în difc- 
am fost 

Dițești, 
curent 
echipe

Florentina Ciucă. Georgeta 
Brașoveanu, Valentina Toma, 
Aureliana Ispas sînt munci
toare cu înaltă calificare în 
diferite profesii (electrician, 
sudor, frezor) — primele două 
provenind din comunele Nede
lea și Mărgineni, în care hand
balul a pătruns tocmai dato
rită echipei inițiale. între titu
larele echipei mai sînt Zînlca 
Vrabie — portar de rezervă, 
moldoveancă din Fălticeni, ve
nită la Filipeștii de Pădure, 
unde s-a calificat ca sudoriță, 
precum și două eleve la Gru
pul școlar minier, Margareta 
Bănică (din Nedelea) și Mag
dalena Mija (din Măgureni), 
ambele în vîrstă de 18 ani.

....Fetele noastre", cum le 
place oamenilor din Filipești 
să le numească, se bucură de 
sprijinul și încurajările tu
turor. Primarul — Ion Dnțn, 
directorul întreprinderii de u- 
tilaj minier — Apolon Popovici 
și directorul minei de lignit 
Filipeștii de Pădure — Avram 
Oniciu. pasionați iubitori ai 
sportului, manifestă o grijă de
osebită față de bunul mers al 
acestei merituoase echipe femi
nine muncitorești care poate 
servi ca exemplu și pentru alte 
întreprinderi.

rel Fintea, și locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. pe li
ceu, eleva Mirela Constantin, 
consideră că un asemenea o- 
biectiv poate fi îndeplinit, el 
răspunzînd nu numai vocației 
pentru sport a elevilor liceului 
(80 la sută, anul trecut, și-au 
trecut normele S.U.V.A., cu 
note de 9 și 10 ; echipa de 
judo este campioană pe oraș ! 
Luminița Burcea s-a situat pri
ma pe județ în probele atle
tice de sprint ; voleibaliștii au 
in palmares trei titluri de 
campioni ai Oltului ; Gheorghe 
Vidu nu are adversar pe mă
sură între șahiștii-elevi etc.). 
Debutul l-au făcut fotbaliștii și 
handbaliștii. care se întrec la 
nivelul claselor. Dar, foarte 
curînd, în primele întreceri ale 
„Daciadei" vor fi prezenți și 
șahiștii, amatorii de lupte cla
sice, participanții la alergările 
de cros și, în general, la pro
bele din 
mului.

Și încă 
calitățile 
vilor de __ „ 
în vacanța de vară, cei 30 de 
reprezentanți ai liceului, pre
zenți pe șantierul Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. în zona 
Cumpăna, au ocupat locul I în 
competițiile organizate în orele 
libere. O „Diplomă de onoare" 
aflată în vitrina cu trofee a 
liceului marchează această reu
șită...

(2) șl C.S.M. Sibiu (1) s-au 
încumetat să abordeze această 
probă, restul demonstrînd că 
nu dispun de forțele necesare 
unor întreceri cu un grad spo
rit de dificultate. Disputa pen
tru titlu a fost dominată de 
călăreții de la Steaua, care au 
dovedit, in general, o bună 
pregătire. Dintre toți s-a deta
șat proaspătul campion al ca
tegoriei mijlocii, Ion Popa cu 
Ficus, singurul care a reușit 
să termine ambele parcursuri 
fără penalizare, el abordînd cu 
multă siguranță și precizie fie
care obstacol. De remarcat, în 
continuare, constanța cu care 
Dania Popescu se află în plu
tonul fruntaș al echitației noas
tre, ea depășind (de fapt a în
ceput să o facă de mai multă 
vreme) mulți călăreți cu pre
tenții la un loc printre primii.

Clasament : 1. Ion Popa
(Steaua) cu Ficus Op — cam
pion republican, 2. Dania Po
pescu (Steaua) cu Piersic 8 p, 
3. Marian Simion (Dinamo) cu 
Prejmer 12 p.

Joi este zi de pauză, întrece
rile urmînd să fie reluate vi
neri, cînd va avea loc 
de obstacole cat. grea, 
și primele dispute din 
„Cupei României".

(T. COSTIN —

Nu este un secret și nici o 
noutate că F. 
luat, de cîtăva 
de coarne", 
promptitudine 
curmarea abaterilor de 
disciplină, printre acestea 
flîndu-se și absențele sau 
tîrzlerlle de la convocările 
turilor naționale. Ne amintim 
că iarna trecută, cîteva echi
pe feminine divizionare A au 
Început returul cam
pionatului național 
cu loturile descom
pletate, mal multe 
jucătoare fiind sus
pendate deoarece 
seseră" obligațiile 
lotul olimpic. Am sperat 
lucrurile s-au îndreptat și 
astfel de probleme se vor 
foarte rar sau chiar deloc.

Iată, însă, că, în aceste zile 
premergătoare reluării activi
tății competlționale, la toate 
nivelele campionatelor repu
blicane, biroul federal s-a vă
zut pus în situația de a ra
tifica un număr mare de sus
pendări, provocate de nepre- 
zentarea și întirzlerea unor 
jucători șl jucătoare la acțiu
nile loturilor reprezentative. 
Să le precizăm : Liliana Ră- 
dulescu (Voința București), 
Katalin Szabo (Crișul Oradea), 
Cornelia Hagiu și Georgeta 

Simioană (Progresul București) 
— toate din Divizia A, Car
men Tocală (Polltehnlca- 
C.S.Ș. 2 București), Marllena 
Froiter (Centrul școlar de bas
chet București), Rodlca Pană 
(P.T.T.) — din Divizia B, Du
mitru Marian, Vaslle Cheorleu,

R. Baschet a 
vreme, „taurul 

urmărind, cu 
și severitate, 

abaterilor la 
a- 

tn- 
lo-

Radu Po 
reștl). Li 
Lumțae 
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nlle porn 
rea penti 
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de „odlhi 
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convocări 
de juniori
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foarte tin 
așteaptă c 
cît actul 
mabil al 
antrename: 
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oficiu" la 
prezenta 
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uimește, îi 
burilor și 
ve, de ca 
respective, 
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Dumitru

C.S. ARAD [fj Șl UNIVERSITATEA i
CAMPIOANE PE ECHIPE [juniori] LA

In Sala sporturilor din Craio
va s-a disputat returul campio
natului republican de tenis de 
masă pe echipe de juniori I. 
Lupta pentru titlu ca șl pentru 
evitarea retrogradării a fost foar
te strlnsă, atlt la băieți, cit șl la 

meciu- 
impre- 
de a- 

care a 
singur

larga sferă a atletis-

un detaliu care atestă 
de sportivi ale ele- 
la „Radu Greceanu" :

SO VATA VA IOTA-SOVATA VÂ AȘTEAPTA!
Renumită și peste granițele țării, stațiunea balneoclima- 

terică Sovata este așezată la o altitudine de 530 m, incon- g 
jurată de munți împăduriți. Pitorescul stațiunii determină g 
in mod fericit împletirea curei balneare cu o odihnă recon- § 
fortantă. g

O modernă și complexă bază de tratament, elegantele bo- 
teluri „Sovata", „Aluniș", „Căprioara", precum și vile cu o 
arhitectură atrăgătoare, asigură condiții deosebite pentru § 
efectuarea unei cure balneare cît mai eficiente. g

Stațiunea este indicată pentru tratarea afecțiunilor gine- g 
cologice. ale aparatului locomotor (reumatismele degenera- 

X live, abarticulare, inflamatorii, posttraumatice, neurologice, g
<z> periferice). 0
ot Sala de spectacole, clubul, cinematograful, biblioteca, sala î? 
p de gimnastică sînt doar cîteva mijloace de agrement puse §

la îndemîna dv. pentru petrecerea timpului liber tn mod g
plăcut și util. g

în același scop, se pot face drumeții Ia Vîrful Cireșului, g 
Valea Sebeșului, Cîmpul Cetății.

Rețineți : SOVATA — o adresă indicată pentru cei In- 
teresați.

Locuri și informații suplimentare sc pot obține de la g 
toate agențiile și filialele oficiilor județene de turism, pre- g 
cum și de la cele ale I.T.H.R. București. g

i

ca
3 o.

• PENTRU a face față nu
mărului mare de spectatori 
care vizionează meciurile 
chipei de fotbal ~ 
Mare, conducerea 
luat măsuri de a 
eltatea tribunelor 
Astfel, se lucrează __ ___ ,____
unei părți a tribune! cu încă 
10 rlnduri de bănci, echiva
lent cu Încă 3000 de locuri. 
Paralel, se amenajează, In 
vecinătatea stadionului, un 

.teren de antrenament. » LA 
VOINȚA BISTRIȚA, printre 
secțiile fruntașe se numără șl 
cea de orientare sportivă, care 

, organizează, atlt pentru adulțl 
cit și pentru tineret și copii, 
numeroase Întreceri. Frunta
șele secției sînt Silvia Tomo- 
roga — locul doi la campio
natul republican de orientare 
pe schiuri, Maria Șut, cîștl- 
gătoarea a numeroase con
cursuri cu caracter interjude- 
țean șl Onlța Nlchita, compo
nenta lotului național. • A- 
PROAPE 100 DE TINERI din 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
au participat, timp de aproa
pe 3 săptămtnl, la un mare 
concurs ce a avut loc, in aer 
liber, pe mlnlstadionul de șah 
din str. Libertății. Printre 
primii clasați s-au numărat 
V. Fulga (Constructorul) și I. 
Boga (Energia). • LA NE
GREȘTI s-a desfășurat tradi
ționala competiție polispor
tivă, „Cupa Oașului", ediția a 
IX-a. La fotbal, primul loc a 
revenit reprezentativei comu
nei Vama, la handbal a ciș- 
tlgat echipa din Bixad, la vo
lei fete și băieți au învins 
sexteturlle din Negrești, iar la 
trlntă cel mal puternici au

e-
F.C. Bala 
clubului a 
mări capa- 
stadionului. 
la Înălțarea

proba 
precum 

cadrul
coresp.)

SELECȚIE PENTRU SECȚIA
DE TENIS A CLUBULUI STEAUA

Clubul 
București 
țiune de 
secția de 
pa copii între 7—9 ani,' care 
sînt invitați pe terenurile 
complexului Steaua (stadio
nul din Ghencea) In zilele 
de marți, miercuri, joi și 
vineri, între orele 8,30—11 
și 15.30—17, iar sîmbăta nu
mai dimineața.

sportiv Steaua 
organizează o ac- 

selec{ie pentru 
tenis. Pot partici-

fost băieții din Vama și Ne
grești. a TENISMANII de la 
Sănătatea Satu Mare au sus
ținut revanșa cu selecționata 
regiunii Zakarpatia (U.R.S.S.), 
clștlgind majoritatea jocurilor 
(4—0 la dublu și 6—3 la sim
plu, masculin și feminin). « 
AUTOBUZUL TIRNAVENI, din 
campionatul de fotbal al ju
dețului Mureș (președinte 
Romulus Sita), este o adevă
rată pepinieră a divizionarelor 
din localitate. De pildă, jucă-

torul AI. Peti, 17 ani, a fost 
promovat la echipa Chimica 
din Divizia B, iar C. Moca și 
A. Martin joacă ‘ 
mația Sticla din 
cători pregătiți 
instructor Gh.
Bîndean, Gh. Gheorghe și Al. 
Szikszai — toți cu calități 
tehnice pentru a fi promovați 
în eșaloanele superioare. • 
INGINERUL ALEXANDRU 
IVAȘCU, de la I.C.M.S. Ga
lați, este un adevărat sufletist 
al tenisului gălățean. Echipa 
antrenată de el, Construc
torul, a promovat în Divizia 
A, iar sub îndrumarea lui s-a 
amenajat 
sportivă, 
de tenis.
PICE cu
nic Moldova continuă să fie

acum la for- 
„C“. Alți Ju
de inimosul 
Vrușa: T.

șl frumoasa bază 
care are 12 terenuri
• ARENA DE PO- 
patru piste din Slă-

fete, lipsind, în general, 
rile cu scoruri „mari", o 
sie deosebită a lăsat șl 
ceastă dată Olga Nemeș, 
pierdut în tot returul un__
meci la Florela Scărlătescu (0—2; 
—18, —19), în timp ce Eva Fe- 
renezi, socotită cea mai bună din
tre junioare șl avînd o bogată 
experiență competițională inter
națională, s-a prezentat deficita
ră, mai ales sub aspect tehnic. 
Ea a fost învinsă de Nela Stol- 
nea, în două seturi, șl de 
Nemeș, în trei.

Titlurile de campioane au 
cîștigate, la fete — de 
sportiv Arad (Eva Ferenczf, 
nela Sava, Elisabeta Redai, Doina

Olga

fost
Clubul

Cri-

In meci internațional de handbal,

H. C. MINAUR BAIA
Z. A. S. ZAPOROJE

MARE
32-17

eare oas-Joc viu disputat, în 
peții au reușit să conducă pînă 
în min. 21. La scorul de 11—11, 
Măricel Voinea obține avantaj 
pentru echipa gazdă, care se de
tașează net pînă în final. Cele 
mal multe goluri : Mironiuc 10, 
Boroș 6, M. Voinea 4 pentru 
Mlnaur, respectiv Krîlenko 7, 
Budeak 5, Scarlat 4, Berenstein 
4. Au arbitrat : Francîsc Nemeti 
șl Ernest Fazekaș. (V. SASA- 
RANU — coresp.).

impracticabilă pe vreme rea. 
Cînd plouă, apa se Infiltrează 
în interior, cu toate că, re
cent, Coop. Munca din Tg. 
Ocna a efectuat unele repa
rații — de mîntuială — care 
au costat nu mai puțin de 
75000 lei ! a LA CALAFIN- 
DEȘTI (jud. Suceava) tinerii 
au acum la dispoziție o fru
moasă bază sportivă, amena
jată cu sprijinul material al 
C.A.P. și prin muncă patrio
tică. Noua zestre sportivă su
ceveana cuprinde un teren 
gazonat pentru fotbal, spații 
pentru handbal, tenis, o pistă 
de atletism, tribune si ves
tiare. • 32 DE TINERI REȘI- 
ȚENI s-au întrecut în „Cupa 
de toamnă", la tenis, compe
tiție organizată de forul ju
dețean sindical. După două 
săptămîni de întreceri pe te
renurile din Lunca Pomostu- 
lui (foarte bine Organizate, 
popularizate prin afișe și ur
mărite de un mare număr de 
spectatori), pe primele locuri 
s-au situat : E. Vesei (Sănă
tatea), I. Pop (I.A.V.) și H. 
Krubl (C.S.R.). • CARTIERUL 
BRAILIȚA din orașul de 
malul Dunării are de 
timp un 
amenajat 
toria. în 
cartier și 
avea aici 
handbal, volei și un sector de 
atletism.

pe 
cîtva 

nou teren de fotbal 
de către A.S. Vlc- 
curînd, tinerii din 
cei de Ia I.J.I.L. vor 
și patrulatere pentru

★
RELATAU! DE LA : V. Să- 

săranu, Fl. Toma, G. Gheor
ghe, I. Toth, St. Vida, I. Du- 
can, T. Siriopol, N. Tokacek, 
L Mîndrescu, D. Glăvan și Tr. 
Enaehe.

Deț.e.leanu, 
l'-Aa Leszay) 
Universitatea 
Florescu, M 
Haldan — a 
Clasamentele 
astfel : FETI 
P, 2. Gloria 
Slatina 24 p 
p, 5. C.S.Ș. 
6. Voința Bl 
tul Tg. Mu 
Iași 16 p, 9 
16 p, 10. C. 
11. C.S.Ș. Rn 
frățlrea Tg. ) 
2 București 
București 14 
versltatea Cr: 
Cluj-Napoca 
Satu Mare 
București 22 
va 20 p, 6. C 
- C.S.Ș. Odo ------- c 

Bu 
Cr
Ti

7.
8. C.S.M.
9. Gloria 
versltatea 
Comerțul 
C.S.Ș. 1 Buci 
talurglstul Cu 
Bistrița II 11 
locurile 13—14 
vlnd drept de 
plonatul de 
Ianuarie 1980.

Constantin (

C.S.U. BRAS
„CUPA PĂLTI

Desf-’ ’rată 
zile, L. kila 
școlar din Sil 
baschet masi 
„Cupa Paltini; 
succesul echif 
Studenții braș 
trei victorii î 
duri : 95—76 
poca, 91—72 
92—82 cii Oii 
locurile urmat 
2. „U“ Cluj-N 
C.S.U. Sibiu, ri 
Oradea), 3. C.J 
cu Dinamo Or 
Oradea.

Ilie I«

LOTO
ZILNIC, MAR

Pentru a iluștri 
loarea ridicată a 
gistrate la cel ma: 
de joc, vă preze 
tre cei mai rec 
gători : AUTOTt 
Doru (com. Șirei 
Talasman Eliod 
„Dacia 1300“ ; Ci 
ghișoara), Pop I» 
bești, jud. Satu 
Eugen (Deva) — 
Năstase Dumitru 
jud. Vranrea) — 
BANI : Palade T 
Zahorneanu Gh. 
Livezi, jud. Bacăi 
lei ; Adam Toma 
satul Coșova, Jud
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— Magja- 
tăieți —

I (Eugen 
rescu, Paul 
rgil Bălan), 
se prezintă 
•Ș. Arad 28 
p, 3. C.S.Ș.
Craiova 20 

?iteștl 19 p, 
, 7. Comer- 
, 4. C.S.M. 
șistul Cuglr 
oșanl 16 p, 
.6 p, 12. tn- 
p. 13. C.S.Ș. 
4. C.S.Ș. 1 
TI : 1. Uni- 
p. 2. C.S.M.

3. Voința 
Progresul 

.S.ș. Cralo- 
trlța I " 
culese 
ca n
P. 10.

18 1. 
eș 15 p, 12.

p, 13. Me- 
>, 14. C.S.Ș. 
Ipele da pe 
•ogradat, a- 
are la cam- 
a din luna

[ 20 p,
18 p,
18 P, 

. uni- 
P, 11.

coresp.

I PLEDOARIE PENTRU ADOPTAREA IN TIMP 
IA RITMULUI DE TREI JOCURI PE SĂPTĂMÎNĂ
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CUCERIT |
A BASCHET
> de trei 
ilui' sportiv 
mpetiția de 
dotată cu 
încheiat cu 
,U. Brașov, 
au realizat 
atîtea me-

Cluj-Na- 
.S.U. Sibiu, 
Crtattea. Pe 
:-au clasat : 

(88—82 CU 
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4. Dinamo
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CU, coresp. I

O MASĂ ROTUNDĂ CU CINCI ANTRENORI Șl TREI MEDICI SPORTIVI -

Înregistrăm 
forța și niiÎnregistrăm unele opinii după care echipele noastre nu au 
forța și nici valoarea să joace foarte bine, cu același anga
jament, două meciuri în patru zile, cum ne declara de pil

dă deunăzi I. Barbu, președintele lui F.C. Argeș. Ținînd cont de 
faptul că echipele noastre sînt angajate în cupele europene care 
impun ritmul programării de jocuri (campionat plus respectivele 
competiții) miercuri-duminică-miercuri, un ritm devenit dealt
fel frecvent în fotbalul de înaltă performanță, am considerat ne
cesar să întreprindem o anchetă, printre antrenori și medici, 
pentru a avea o deschidere în acest sens. Menționăm că pro
blema este valabilă nu numai pentru actuala ediție a cupelor 
continentale, ci capătă o valabilitate de perspectivă pentru fot
balul nostru.

Iată întrebarea pe
Există părerea că 

mului competițional 
tășiți, vă rugăm să 
lucruri și ce credeți că trebuie 
ajunsurilor ?

care am adresat-o :
echipele noastre fac față cu dificultate rit- 
duminică-miercuri-duminică. Dacă o împăr- 

ne spuneți care sint cauzele acestei st&ri de 
Întreprins pentru remedierea ne-

urmează să-i întîlnești, cunos
cut fiind faptul că într-un fel 
sint abordate meciurile din cam
pionatul nostru și cu totul alt
fel cele internaționale ; 3. un 
sistem nervos care să permită 
o recuperare corespunzătoare, 
iar condiția sine qua non a re
cuperării rapide o constituie 
forma jucătorului. Pentru ca 
jucătorul nostru să poată evo
lua mai mult de două săptă
mîni în ritmul pus în discuție, 
trebuie căutate alte criterii de 
selecție, criterii care să aducă 
în prim plan fotbaliști capabili 
să facă față efortului cerut. Cei 
care nu corespund să abando
neze".

ANGELO NICULESCU (Di
namo : „în general, la noi se 
fac antrenamente de dragul an
trenamentelor, și mai puțin 
pentru a fi competitivi la me
ciuri. Vreau să spun că îndru
marea metodologică oficială nu 
este axată pe necesitatea unui 
program oficial de jocuri dumi
nică—miercuri—duminică (așa 
cum se întîmplă în destule țări 
cu fotbal avansat), acest grafic 
fiind numai întîmplător în fot
balul nostru, propriu doar e- 
chipelor angrenate în cupele 
europene. în privința posibilită
ților de refacere, nu de recupe
rare, cum impropriu este folosit 
termenul, deși este medical, nu 
stăm, cum s-ar crede, foarte 
rău. Dar în fotbalul nostru nu 
se vede pădurea din cauza co
pacilor. Vreau să spun că sub
ordonăm totul meciului de du
minică, în loc de a consacra 
totul pregătirii. Iar randamen
tul la meci ar veni, se înțelege, 
de la sine.

GHEORGHE UNTEA (Cen
trul de medicină sportivă 
„23 August", fost medic al e- 
chipei C. S. Tlrgoviște) : „îm
părtășesc părerea că echipele 
noastră suportă cu greu ritmul 
jocurilor duminică — miercuri — 
duminică. Motivele ? 1. Condi
țiile de refacere după etapă nu 
sînt egale pentru echipa gazdă 
și pentru formația oaspete, ca
bina acesteia din urmă fiind 
mai puțin dotată. 2. Distanțele 
mari între localitățile diviziona
relor A fac ca transportul de 
după meci să întîrzie refacerea 
potențialului jucătorului cu cel 
puțin 24 de ore. 3. Nivelul edu
cativ al unora dintre jucători 
lasă de dorit, ei nepreocupîn- 
du-se, după meci, de refacerea 
lor. 4. Numărul mare de acci
dentări înregistrat după fiecare

• PENTRU MECIUL Spor
tul studențesc — Steaua, 
din etapa a 9-a a campiona
tului Diviziei A de fotbal, ca
re se dispută sîmbătă, pe sta
dionul din bd. Ghencea, de 
la orele 17, biletele de intrare 
se găsesc de vînzare, tace- 
pînd de astăzi, la agențiile 
C.C.A., -------------------- '
Pasajul 
Halelor.
dlul ____ __ .... . _
sile Conta nr. 16, precum șl 
la stadioanele Steaua, Repu
blicii, „23 August* și Glu- 
leștl.

De asemenea, 
nlrea Progresul 
Carpați Mîrșa 
doua a ri.LL._ _____ ___
dispută pe stadionul din str. 
Dr. Stalcovlci, biletele se gă
sesc de vînzare. taceptad de 
astăzi, numai la casele sta
dionului.

Loto-Pronosport
Universității și 

la case1 .3 de !a 
C.N.E.F.S. din sir.

din 
str. 
se- 
Va-
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Vulcan — 

din seria a 
Diviziei B, care se
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Gavrilă (corn. Păulești, jud. 
Vrancea) — cite 20.000 lei ; Coz- 
ma Costică (Petroșani), Alexan
dru Vlademir (Constanța), Lazăr 
Teodor (Baia Mare), Dulamă 
Cornel (Drobeta-Tr. Severin), 
Nlculăescu Gheorghe (Tîrgovlște), 
Băncuță Alexandru (corn. Ogre- 
---1, jet.. Ilfov) — cite 16.000 leizeni, jud. 
etc.

*

etapă, inconvenient adîncit de 
existenta multor echipe ale că
ror rezerve nu se situează la 
valoarea titularilor.

Aș recomanda următoarele: 
a) crearea de condiții bune de 
refacere fi pentru echipele oas
pete ; b) dacă, de pildă, o echi-

VALENTIN STANESCU (U- 
niversitatea Craiova) : „Consi
der că jucătorii noștri pot răs
punde pozitiv unor cicluri du
minică—miercuri—duminică. La 
Rapid, am cîștigat campionatul 
cînd foarte multe partide s-au 
jucat și la mijloc de săptămî- 
nă. Tocmai pentru că interesul 
pentru o pregătire corespunză
toare a fost mai mare. în astfel

rește prea mult și prea repede. 
Ultimul exemplu ni-1 oferă e- 
chipa campioană. După exce
lentul joc cu A.E.K. Atena, ea 
n-a crezut că o formație mică, 
gen Olimpii), o poate încurca. 
Lipsa de seriozitate în tratarea 
fiecărei partide în acest inter
val scurt miercuri—duminică — 
miercuri duce, deci, imediat 
la... scuza oboselii fizice. Sînt 
convins că dacă s-ar juca a- 
proape tot sezonul într-un ase
menea ritm, s-ar reduce supa
pele de pierdere a acumulărilor 
și ar fi o selecție a seriozită
ții. Pe aceeași linie, cred că 
perioadele de întrerupere dău
nează pregătirii generale, deoa
rece 22 de jucători convocați 
la lot se antrenează, iar ceilalți, 
practic, se distrează jucînd un 
amical cu o divizionară B sau 
C, adică o 
care mai 1 
seamă. 
nostru 
intens, 
b Ierna

i „echipă mică“, pe 
nimeni nu o ia în 

Fizic, deci, campionatul 
poate face față ciclului 
Rămîne de rezolvat pro- 
psihică !“

GHEORGHE CONSTANTIN 
(Steaua) : „Cred că echipele 
noastre pot face fată cu succes 
meciurilor duminică—miercuri— 
duminică. Totul este ca instrui
rea — și nu numai cea din

ă\\\\\\\\\\\\\\\\\V:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

• NU VEDEM PĂDUREA DIN CAUZA COPACIEOR
ANTRENORII SA NU-ȘI ASUME ȘI SARCINILE MEDICILOR SPORTIVI
TREBUIE CĂUTATE AETE CRITERII DE SELECȚIE
RITMUE INTENSIV POATE EI SUSȚINUT DOAR DOUĂ SĂPTĂMÎNI DIN PATRU 
FIZIC E POSIBIL RĂM1NE DE REZOEVAT PROBLEMA PSIHICĂacest ritm presupune un mod de viata sportiva adecvat 
JUCĂTORII I6N0RĂ, DIN PĂCATE, OBLIGAȚIILE SANITARE AEE PERFORMANTEI 
DACA E DOAR SPORADIC, RITMUE INTENSIV NU POATE EI ÎNSUȘIT

pă are două etape consecutive 
in deplasare, jucînd duminică 
— miercuri, să fie astfel pro
gramată incit să evolueze in lo
calități apropiate ; c) ridicarea 
nivelului educativ fi, implicit, 
al conștiinței jucătorului; d) 
antrenorii să nu-și mai asume 
și sarcinile medicilor sportivi în 
refacerea fotbaliștilor ; e) rezol
varea problemelor de transport 
după meciuri, capitol la care aș 
avea o propunere: etapele să 
se joace sîmbătă si nu dumini
că, întrucît existînd posibilita
tea deplasării cu avionul, aceas
ta ar micșora în mod substan
țial- timpul de transport".

de intervale de timp neexis- 
tînd timp pentru deschiderea 
acelor supape prin care se 
scurge o parte din rezervele de 
energie acumulate. Problema 
are, însă, două aspecte, de care 
trebuie să se țină cont. Pri
mul : se poate juca din trei in 
trei zile numai două din cele 
patru săptămîni ale lunii. Al 
doilea : pentru ca randamentul 
să fie cel solicitat, trebuie să 
avem la dispoziție mijloacele 
de transport și de recuperare 
necesare".

preajma acestor perioade de 
maximă solicitare — să se facă 
la un ridicat nivel. în paralel, 
recuperarea — și prin asta în
țeleg nu numai tradiționalele 
băi de după joc și masajul, ci, 
mai cu seamă, întreaga viață 
de dinainte și de după antre
namente și jocuri — să repre
zinte o grijă maximă a jucă
torilor. Ceea ce, din 
mulți sportivi de-ai 
înțeleg. Și, astfel, în 
de necontrol și abuz, 
ceea ce s-a încercat să^șe acu-

nefericire, 
noștri nu 

cîteva ore 
se pierde

icvența și va- 
tceselor înre- 
pular sistem 
i cîțiva din- 

mari cîști- 
ME : Olari
id. Suceava), 
(Bîriad) — 
Traian (Si- 
(com. Tere- 

are), Held 
oda 120 L“ ; 
m. Bălești, 
rabant 601“ ; 
>r (Galați), 
iorghe (corn. 
- cîte 50.000 
:om. Curtea, 
miș), Dantis

Agențiile
tinuă vînzarea biletelor 
ultima tragere Loto 
lună, care va
30 septembrie a.c. 
din timp biletele !

Loto-Pronosport con- 
pentru 

2 din această 
loc duminică 
Procurațl-vă

avea

NUMERELE extrase la tra
gerea PRONOEXPRES DIN 26 
SEPTEMBRIE 1979

42 34 c rr

FOND TOTAL DE 
830.546 lei din care 
report la categoria 1.

CÎȘTIGURI:
207.497 lei

TRAIAN IONESCU (S.C. Ba
cău) : „Atît echipa pe care o 
pregătesc în prezent, cît și Di
namo, pe care am antrenat-o 
cu ani în urmă, au răspuns 
bine efortului impus de progra
marea unor meciuri și la mijloc 
de săptămînă, dar nu mai mult 
de un ciclu sau două. După a- 
ceea trebuie să se reintre In 
normal. Pentru a se trage, însă, 
o concluzie științifică, adevăra
tă, sînt necesare î 1. o cerce
tare foarte atentă a fondului 
biologic-fiziologic al organismu
lui jucătorului; 2. cunoașterea 
exactă a adversarilor pe care

EMERICH HALMAGYI (me
dicul echipei A.S.A. Tg. Mu
reș) : „Cred că trebuie să fa
cem o distincție : nu fac echi
pele noastre față unui aseme
nea ciclu sau nu sint ele pre
gătite să facă față ? Personal, 
consider că ele sînt pregătite 
din punct de vedere fizic. Cel 
puțin, datele pe care mi le-au 
furnizat în timp jucătorii for
mației noastre mă obligă să a- 
firm că sub aspect fizic ciclul 
duminică — miercuri — dumini
că este și la îndemîna fotba
liștilor primei noastre divizii. 
Drama care apare este, însă, de 
ordin moral, psihic. Pentru că 
un prim succes dintr-un aseme
nea ciclu intensiv se sărbăto

Majoritatea interlocutorilor 
cătorii români

muleze în săptămîni și luni. în 
fine, o condiție absolut necesa
ră menținerii unui randament 
superior în joc în programarea 
densă a meciurilor, de campio
nat și internaționale, este tra
tarea egală, cu maximă serio
zitate, a fiecărei întîlniri. Iată 
exemple : elevii mei, de la 
Steaua, știind că au în față un 
adversar puternic după Young 
Boys, pe F.C. Baia Mare, n-au 
micșorat concentrarea personală 
în antrenamente și, apoi, în 
meci. Dar cred că jucătorii de 
la F.C, Argeș au tratat, aprio
ric, ca pe o formalitate parti
da cu Olimpia Satu Mare. Și 
efectele negative ale acestei 
atitudini s-au văzut Imediat. 
Deci, cred în posibilitatea tre
cerii cu bine a acestor exame
ne din 72 în 72 de ore“.

FLORIN BRĂTILA (medicul 
echipei Sportul studențesc) a 
Sînt convins că echipele noas
tre pot face față ritmului de 
programare duminică—miercuri 
— duminică. Este numai o ches
tiune de obișnuință, de intrare 
în tempou. Organismele jucăto
rilor noștri nu sînt diferite de 
ale altora. Trebuie numai îmbu
nătățită necondiționat pregăti
rea, adică adaptată perfect la 
condițiile programării ; și — pe 
același plan — ridicată calitatea 
recuperării. Cred că, în această 
direcție, colaborarea antrenor- 
medic și medic-jucător devine 
esențială. Din păcate, la noi,' 
această colaborare nu există la 
cel mai eficient nivel. După 
cum interesul și grija sportivi
lor pentru obligațiile sanitare 
ale performantei se plasează 
încă la o cotă foarte scăzută. 
Mijloacele de recuperare nu pot 
acționa eficient, oricît de per
fecționate ar fi ele. fără con
cursul. fără aportul „subiecți
lor" adică al jucătorilor. ,«

VIOREL MATEIANU (F. C. 
Baia Mare) : „Jucătorii noștri 
sînt capabili să dispute meciuri 
oficiale în regimul duminică — 
miercuri—duminică. Nu le lip
sesc nici pregătirea, nici meto
dele de recuperare pentru a- 
ceasta. Ceea ce îi handicapează 
este mentalitatea dobîndită din 
fenomenul obiectiv că această 
obligație nu există decît spora
dic, întîmplător. Le lipsește mo
tivația, cu alte cuvinte, și mă 
refer, se înțelege din cele spu
se mai sus, în primul rînd, la 
o motivație morală. Haideți să 
obișnuim fotbalistul român cu 
un grafic competițional dumini
că—miercuri—duminică. Rezul
tatele vor apare imediat".

. noștri sînt de părere că ju-
|”lcătorii români ar putea face față ritmului duminică- 

miercuri-duminică. Mai mult decît atît, se afirmă că 
instituirea unui asemenea ritm ar diminua posibilitățile de 
scurgere a potențialului jucătorilor. Antrenorii și medicii, 
chiar dacă afirmă că un potențial există, leagă instituirea 
eficace a acestui ritm de jocuri de anumite condiții.

Aceste înscrieri în excepție, pe care le sintetizăm în titlu
rile anchetei, presupun adoptarea sistematică a acestui 
ritm, astfel îneît aspectul sporadic, care invită la superfi
cialitate, să fie eliminat. De mare importanță ni se par re
feririle la viața sportivă, pe care toți interlocutorii o in
vocă în text sau în subtext. De asemenea, să menționăm 
necesitatea instruirii jucătorilor, astfel incit obligațiile sani
tare elementare să fie respectate. Ca un corolar, să subli
niem rolul deosebit al factorului psihic, adică al celui care 
este susceptibil de ameliorări substanțiale.

Acum 20 de ani, după un joc 
disputat ia Arad, am revenit în 
redacție cu un reportaj de antre
nament intitulat : „Săru’mîna, 
Cibi-baci“. Eroul reportajului era 
adolescentul de atunci.' loan Ig- 
na, care, venind la antrenament 
și !ntîtoindu-l pe antrenorul Co- 
loman Braun, l-a salutat respec
tuos, ta dulcele grai transilvan. 
De atunci au trecut, deci, 20 de 
ani. Intre timp, Igna a jucat mai 
bine de un deceniu fotbal in 
Divizia A, la Arad șl la Timi
șoara, a terminat facultatea, este 
inspector școlar șl... arbitru. 
L-am întîlnlt zilele trecute, ta 
tren, pe drumul spre Galați. Am 
stat de vorbă, vreo două ore, 
bineînțeles despre fotbal. In a- 
ceste puține rîndurl, să Încercăm 
clteva frînturi din lunga noastră 
conversație.

Rep. Ce crezi, loan Igna, că-1 
lipsește fotbalului românesc pen
tru a depăși condiția de mijloc 
pe care o are ta fotbalul euro
pean 7

I. I. Am să Încerc să răspund 
pe puncte, pentru că m-a fră- 
mîntat deseori această problemă. 
La punctul 1 este vorba de MEN
TALITATE. Jucătorii noștri de
pun pe teren cam 50—60 la sută 
din efortul posibil. Dacă acesta 
este procentajul din teren, ta 
mod obligatoriu același este pro
centajul șl la antrenament. E ca 
și cum !ntr-o uzină s-ar lucra 
cam S ore din 8. Poate că une
ori se Întîmplă șl așa ceva, dar 
ta fotbal examenul e ta flecare 
duminică. La punctul doi m-aș 
referi la ușurința cu care fotba
lul nostru se la după modele

care apar ta lume. De clnd mă 
știu, ta fotbalul nostru se des
coperă America... Acum se des
coperă tehnica, mîtae se desco
peră condiția atletică, polmîlne 
se descoperă alergarea de tipul 
maratonului, răspoirnline stat pu
se pe primul plan sprinturile, 
consldertadu-se că maratonul a 
fost o erezie, urmează, bineta-

am unde voi arbitra duminică. 
Necazul cel mare E CA UNII 
ȘTIU ACEST LUCRU șl că as
ta contribuie la scăderea puterii 
de luptă In campionat, la mina
rea multor jocuri, chiar și fără 
contribuția arbitrilor.

Rep. Acestea ar fi, deci, cau
zele principale...

L I. Mai este una. la fel de

IOAN IGNA: JN FOTBALUL NOSTRU 
SE DESCOPERĂ MEREU AMERICA../

țeles, dominația tacticii, și iar 
de la Început, și iar de la în
ceput, uitindu-se mereu că pro
filul jucătorului român este U- 
NUL ROMANESC, și nu altul, 
un profil tn care Intră și Ozon, 
și Dumitrache, și Dumitriu II, 
ca să nu mai vorbesc de Do
brin, adică tipuri de jucători în 
fața cărora e “ “ ' * ’ "
pă modă. In 
trei aș nota 
de dureros, 
mult fotbalul

Rep. Despre
I. I. Foarte 

mai neplăcută 
e că 
și nu 
de la 
să le 
toare. , „ __________ ___ _____ ,
cînd primesc telefonul, habar nu

păcat să te lei du- 
srirșit, la punctul 
un lucru deosebit 
care subminează 
nostru.
ce este vorba 7
simplu. Partea cea 

_____ în fotbalul nostru 
eu, în calitate de arbitru, 
numai eu, primim telefon 
cluburile pe care urmează 
arbitrăm duminica urmă- 
Vâ mărturisesc că luni,

importantă, dacă nu chiar maî 
importantă. In fotbalul nostru, 
am constatat-o indeaproape, atît 
la Arad cit și la Timișoara, pi
ramida e cu virful ta jos. Sus 
stat așa-zlsele elite, adică echi
pele divizionare, care asigură fa
ța fotbalului, lat jos stat junio
rii și copiii, șl cînd spun vîrf 
mă gtadesc ta primul rtad la 
atenția șl la condițiile care se 
creează celor care ar trebui să 
fie viitorul fotbalului.

Rep. Cum te simți ca arbitru 7 
L I. Am taceput-o foarte bine, 

cu destule succese. A fost peri
oada ta care eram foarte sigur 
de mine, clnd conduceam singur, 
tinerește, fără să mă uit la ar
bitrii de tușă convins că cen
tralul răspunde de tot si că ra
reori are nevoie să tragă cu coa
da ochiului spre omul cu steagul.

Vă mărturisesc că, deși îmi e 
imposibil să fiu incorect, am 
pierdut această încredere... La a- 
ceasta au contribuit ATMOSFE
RA DESEORI GREA DIN JURUL 
FOTBALULUI, unele aprecieri 
deseori bizare la adresa arbitri
lor, care alimentează patimile 
din tribună. Așa se face că ar
bitrii noștri sînt excepționali în 
străinătate și fac greșeli, cu și 
fără voia lor, acasă.

Rep. Ai jucat alături de Pet- 
schovschi. In ultimii 20 de ani 
al jucat împotriva tuturor jucă
torilor 
pe cei 
schi a

I. I. 
foarte _ „ 
nu poate fi comparat cu nimeni, 
el m-a uns mai mult la inimă. 
In apropierea lui, cu alte cali
tăți de cu totul alt profil, care 
țin de muncă și nu de talent, 
se află Dinu. Dumitru, un mare 
talent, este de aceeași valoare, 
el avînd (astăzi) ceva din Do
brin și (ieri) ceva din Dinu. Tn 
sfîrșit, aș încheia seria jucăto
rilor din ultimii 15 ani cu 
rul Coman, pe care l-am 
întotdeauna înaintea lui 
canu. îmi pire bine că 
pus această întrebare. Ea 
pletează, într-un fel, răspunsu
rile la primele întrebări, legate 
de cauzele neîmpiinirii fotbalu
lui românesc. Vă rog să rețineți 
că toți jucătorii pe care i-am 
amintit n-au reușit să dea fot
balului românesc, șl poate nu 
numai din vina lor, tot ceea ce 
ar fi trebuit să dea....

loan CH1RILA

de valoare. I-ai urmărit 
tineri. Crezi că Petschov- 
fost cel mai marc 7
Petschovschl a fost un 

mare jucător, dar Dobrin

porta- 
plasat 
Rădu- 
mi-ați 
eom-

/



LUCIA ROMANOV
ÎN TURNEUL 

DE LA ATLANTA
Participînd la turneul de te

nis de la Atlanta (S.U.A.), Lu
cia Romanov a evoluat în ca
lificări in compania unor jucă
toare de renume, tcrminînd în
vingătoare in trei dintre parti
dele susținute. Ea le-a între
cut, in ordine, cu G—1. 6—0 pe 
Kim Ruddell (Australia), cu 
7—6, 6—1 pe Mimi Wicksted 
(Suedia) și cu G—3, 6—1 pe 
Betsy Nagelscn (S.U.A.). în 
primul tur de pe tabloul 
„mare", Lucia Romanov a 
pierdut cu 2—6, 1—G în fața 
lui Tracy Austin (S.U.A.), re
centa cîștigătoare a Campiona
telor internaționale ale S.U.A. 
de la Flushing Meadow.

I inalele campionatelor naționale

DINAMO - 5 TITLURI DIN 8 
LA CANOTAJ MASCULIN

Ieri dimineața, pe apele la
cului Snagov, s-au desfășurat 
finalele campionatelor naționale 
de canotaj rezervate seniorilor. 
La start au fost prezenți spor
tivi. din majoritatea secțiilor 
nautice din țară, printre ei 
foarte mulți țineri canotori.

întrecerile au fost dominate 
categoric de sportivii clubului 
Dinamo București, care au ter
minat învingători detașați în 
cinci din cele opt finale ale 
programului (2 f.c„ 2+1, 4 ra
me, 4 vîsle și 8-1-1). Este încă 
<o confirmare a valorii acestei 
secții, care a reușit și în în
trecerile feminine să obțină trei 
titluri. Alte două victorii au 
fost realizate de canotorii clu
bului Steaua în primele finale 
ale zilei (4 ! 1 rame și dublu 
vîsle). In sfirșit, juslificind 
pronosticurile specialiștilor, Mir
cea Roman de la C.N.A.S.E. 
București s-a dovedit, și în a- 
cest an cel mai rapid schlfist 
a! țării.

REZULTATE TEHNICE. 4+1 
rame : 1. STEAUA (P. Dona, 
G. Dragomir, O. Curocios, G. 
Gulaș + O. Gheorghe) 6:31,0 i 
2 Dinamo 6:42.5 ; 3. C.S.Ș. 2 
Constanta 7:03.4; dublu vîsle:
1. STEAUA (N. Popa — G. Me- 
reuții) 6:40,0 ; 2. Dinamo-Vo-

i inta Timisoara (D. Voieu — N. 
! Jisa) 6:47,0; 3. C.N.A.S.E. (M.

I BOGAT SEZON INTERNATIONAL LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

și Alexandru Fodor. Antre
namentul a debutat, de fapt, cu 
<► ședință, organizată în scopul 
precizării sarcinilor care stau 
in fața lotului stelist în apro
piatul sezon. Cea mai de seamă 
dintre acestea, participarea la 
Cupa cupelor, unde există as- 

. pirația calificării intr-una din 
i grupele semifinale ale compe- 
ț tiției, după trecerea „baraje- 
i lor" din turul intîi (eu Eczaci- 
; basi Istanbul) și din turul al 

doilea (cu învingătoarea dintre 
Doncaster — Anglia si Sunair 
B C. Ostende — Belgia).

„Echipa din Istanbul, cu trei 
Internaționali în componență, 
va fi un obstacol dificil, care 
poale fi insă depășit dacă Stea
ua va juca bine la București, 
unde trebuie să acumuleze un a- 
vantaj de minimum 25 de puncte", 
ne-a declarat antrenorul Nedef, 
care a continuat : „Climatul de 
pregătire este bun. toți jucătorii 
dorind promovarea in semi
finale. îmbucurător este faptul

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

șov, C.S.M. Borzești, Gloria A- 
rad și Independența Sibiu.

Programul prevede zilnic mai 
multe întilniri care pot fi de
numite derby uri, fie ale frun
tașelor, fie ale... codașelor. Din
tre ele am desprins — pentru 
fiecare zi — un meci de primă 
importanță : vineri, ȘTIINȚA 
BACĂU — POLITEHNICA TI
MIȘOARA ; simbălă, H. C. 
MINAUR — ȘTIINȚA BACĂU | 
duminică. STEAUA — DINA
MO - BUCUREȘTI.

Dar turneul acesta (ca și cele 
ale returului) nu poate fi doar 
o întrecere de clasament. El se 
încadrează organic în campa
nia de pregătire a lotului olim-

„INTERZONALUL11 DE LA RIGA 
ÎNAINTEA ULTIMELOR TREI RUNDE

Turneul interzonal de la 
Riga a continuat cu desfășura
rea partidelor întrerupte. Flo
rin Gheorghiu a apărat finalul 
cu un pion în minus pe care 
îl avea la Miles și găsind la 
analiză cele mai bune conti
nuări a obținut remiza. în 
schimb, în partida cu Tal, a- 
vantajul fostului campion mon
dial s-a dovedit decisiv, el ob- 
ținînd victoria la mutarea 64. 
Cîștigînd la Rodriguez, Ribli a 
reușit să-1 egaleze pe Polu- 
gaevski. în plutonul fruntaș a 
apărut și Adorjan, care l-a în
vins pe Mednis și a remizat cu 
Biniazis. Alte rezultate : Griin-

Petruș — A. Popescu) 6:48,9 î 
4. Dinamo 7:02,7 I 5. C.S.Ș. 
Steaua 7:14,5 ; 2 f.c. : 1. DINA
MO (N. Simion — C. 
Postolu) 6:44,5! 2. Steaua (P. 
Zagoni — E. Molodoi) 6:56,21
3. Electrica Constanța I (L
Pană — T. Coman) 7:02,3 l 4. 
Electrica Constanța II 7:48,81 
simplu: 1. MIRCEA ROMAN 
(C.N.ASE) 7:13,9 | 2. Gabriel
Tuțu (Dinamo) 7:22,3 | 3, Gy&ză 
Gall (C. S. Mureșul) 7:31,8 |
4. loan Filigean (Politehnica
Timiș.) 7:35,0 ; 5. Ottmar Gru
ber (C.F.R. Timișoara) 7:35,1 | 
2+1 : 1, DINAMO (D. Gheor
ghe, P. Iosub + L. Lovrenschi) 
7:25,4 | 2. Dinamo (C. Cahler, 
A. Besznei + M. Gheorghe) 
7:44,7 1 3. Politehnica Timișoara 
(Șt. Krepelka, D. Iancu + M. 
Maiarosi) 7:55,9 ! 4 rame : 1.
DINAMO (I. Ștefan, G. Ba
tarda, P. Ceapura, M. Lefter) 
6:14,6 ! 2. Steaua 6:32,7 | 3. Po
litehnica Timișoara 6:44,5 | 4. 
C.N.ASE 6:53,9 ; 4 visle : 1. DI
NAMO (S. Sucan, P. Nedelcu,
1. Onu, V. Tom») 5:59,0 ; 1.
Steaua 6:05,4 î 3. Steaua II 
6:23,3 ! 4. Politehnica Timi
șoara 6:29,9 ; 8+1 : 1, DINAMO 
(C. Hieș, D. Voiculescu, A. 
Cristian, E. Unguritu, A. Vasile, 
G. Arba, A. Biliari, D, Bata- 
ragă + L. Lovrenschi) 5:49,6 J
2. Steaua 5 53,7.

că Florentin Ermurache, debu
tant 1a Steaua (n.r. : transferat 
de la Liceul 2 București), se 
încadrează în jocul echipei, de
venind, după turneul întreprins, 
nu de mult, la Wroclaw, unul 
din component ii de bază ai lo-

PROGRAMUL ECHIPELOR 
ROMANEȘTI

în C.C.E., Dinamo Bucu
rești cu Aris Salonic (10 oc
tombrie la Salonic. 8 noiem
brie la București), Maccabi 
Tel Aviv (18 octombrie Ia Tel 
Avlv, 22 noiembrie la Bucu
rești), Efcs Pilsen Istanbul (1 
noiembrie la București, 29 no
iembrie la Istanbul).

In Cupa cupelor. Steaua cu 
Eczacibasl Istanbul (.30 octom
brie la București. 6 noiembrie 
la Istanbul).

lului nostru care mai cuprinde 
pe : Tarău, Pîrșu, Cernat, Oc- 
zelak, Cîmpeanu, Zdrenghea, 
Căpușan, Opșitaru, Netolitzchi, 
Scarlat, Brănișteanu și V. Ion“.

A LA HANDBAL MASCULIN
pic, în încercarea de a se asi
gura handbalului nostru o creș
tere calitativă evidentă. După 
opinia noastră, de îndeplinirea 
angajamentului olimpic nu răs
pund numai federația și antre
norii lotului, ci și cluburile 
sportive, antrenorii divizionare
lor și — nu în ultimul rînd — 
sportivii inșiși. Iată de ce do
rim să asistăm, la Tg. Mureș, 
la efortul general al handba
lului nostru pentru mai mult 
și — mai ales — mai bine. 
Eforturi care să se Încadreze 
într-o disciplină generală, a 
sportivilor și antrenorilor, in
tr-un spirit de colaborare efi
cientă.

Arbitrajele — îngrijorător de 
deficitare în ultimul timp — 
să se ridice la nivelul exigen

tele! — Kuzmin ’A—V», Bouazis 
— Tarjan 1—0, Liubojevici — 
Romanișin înțr.

Clasamentul : TAL 11*74, Po- 
lugaevski, Ribli 10, Gheorghiu, 
Larsen, Adorjan 8’Z», Miles 8, 
Romanișin 7'/, (1), Kuzmin 7*/i, 
Țeșkovski 7, Tarjan 6*/i, Grfln- 
feld 5%, Liubojevici 5 (1), 
Bouazis, Trois, Van Riemsdyli 
4*/i, Mednis 4, Rodriguez 3*A.

înaintea ultimelor 3 runde, 
Mihail Tal este, practic, cîști- 
gătorul turneului, el avind . de 
întîlnit pe Adorjan (a). Miles 
(a) și Rodriguez (n). Celelalte 
două locuri care asigură cali
ficarea în meciurile candidați- 
lor se vor decide la finiș, șan
sele cele mai mari deținîndu-le 
Polugaevski și Ribli. Ei se vor 
întîlni în runda a 16-a, Ribli 
mai avind partidele cu Țeș- 
kovski și Romanișin (ambele 
cu negrele). Gheorghiu joacă la 
rînd cu Rodriguez (n), Țeș- 
kovski (a) și Polugaevski (n) | 
Larsen cu Tarjan (n), Adorjan 
(n) și Griinfeld (a) ! Adorjan 
cu Tal (n), Iarscn (a) și Miles 
(n) f Romanișin cu Van Riems- 
dyk (a), Mednis (a) și Ribli (a).

★
în runda a 2-a a turneului 

interzonal de șah de la Rio 
de Janeiro, fostul campion 
mondial Petrosian l-a învins 
pe Sax. Partidele Torre — Ve- 
limirovici, Balașov — Vaga- 
nian, Garda — Sunye șl Hub- 
ner — Portisch s-au încheiat 
remiză.

în clasament conduc Petro
sian, Balașov (ambii U.R.S.S.), 
Torr® (Filipine) și HQbner 
(R. F. Germania) cu cite l‘/j p.

MARIN rilUȘCA P[ PODIUMUL LAUflLAfllOR
ÎN TOM AUMAIfLOR PBIIIfNt IA TIR
SOFIA, 26 (Agerpres). — La 

Sofia au continuat întrecerile 
celei de-a 14-a ediții a Tur
neului armatelor prietene la 
tir.

în proba de pistol cu aer 
comprimat, sportivul român 
Marin Trușcă, care terminase 
învingător în proba de pistol 
liber, a ocupat locul 3, cu 386

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD, 26 (Agerpres). — 

în concursul masculin de atle
tism, francezul Penslo Lutui a 
ciștigat proba de aruncare a 
suliței, cu un nou record al 
jocurilor : 81,08 m, fiind urmat 
de tunisianul Tarek Chaabani 
— 78,42 m. în proba de 400 
mg, medalia de aur a revenit 
sportivului iugoslav Rok Kopi- 
tar (49,70), în vreme ce proba 
de 400 m plat a fost adjude
cată de francezul Francis De- 
morthon (45,89). Sara Simeoni 
(Italia) a ciștigat săritura in 
înălțime femei cu un rezultat 
excelent : 1,98 m. Turneul fe-

CONGRESUL Of PSIHOLOGIE
SOFIA (Agerpres). — La 

Varna s-a încheiat Congresul 
de psihologie a sportului, Ia 
care au participat specialiști 
din 24 de țări europene, prin
tre aceștia aflîndu-se și prof, 
dr. Guido Shiling, președintele 

țelor, să contribuie direct și 
permanent la promovarea jo
cului valoros și la stoparea ce
lui brutal, să asigure un cli
mat general de corectitudine. 
Nutrim speranța că F.R.H. va 
delega la Tg. Mureș numai ar
bitri cu experiență și califi
care dovedită, oameni care să 
poată întrona o atmosferă de 
dlsțiplină și de echitate.

Pornind de la premisa că 
turneul de la Tg. Mureș re
prezintă un examen al între
gului nostru handbal masculin, 
așteptăm ca fiecare dintre cele 
15 partide ale celui de al trei
lea „maraton" să ateste atit 
grija cit și eforturile tuturor 
slujitorilor acestui sport pen
tru reintrarea sa în elită.

STADIONUL a- 
coperit din .Lenin
grad, eu o capaci
tate de 25 ooo de 
locuri, se află in 
faza de finisare. EI 
este — după cel de 
la Moscova (43 ooo

de locuri) — al doi
lea din Europa, sta
dionul din Lenin
grad poata găzdui 
(in afară de compe
tiții ia sporturile pe 
apă), toate întrece
rile prevăzute în

programul olimpic. 
Cu mare Interes 
sint așteptate me
ciurile de fotbal 
care se vor orga
niza aici în timpul 
iernii...

Secția SPORT a Agenției de presă „Novosti" va tipări zilnic 
m timpul J.O. un ziar în mai multe limbi de circulație interna
țională, care va fi difuzat în rîndul sportivilor, oficialilor șl tu
riștilor. El va cuprinde știri, informații, comentarii și rezultatele 
întrecerilor olimpice.

STADIONUL DLN KIEV a 
fost radical modernizat. Pelu
zele au fost transformate în 
tribune cu locuri pe scaune. 
Astfel, cele 29 de sectoare ale

ÎN ORAȘUL IRLANDEZ Dublin a fost inaugurată o expoziție 
olimpică în care se reflectă pregătirile sportivilor irlandezi în 
vederea J.O. de vară, sînt prezentate aspecte ilustrate ale baze
lor sportive care vor găzdui J.O. de vară de la Moscova, este 
afișat programul întrecerilor, nu lipsesc, de asemenea, portretele 
unor mari campioni și recordmani ai lumii aflați acum în febra 
pregătirilor înaintea marelui eveniment La inaugurarea expo
ziției a fost prezent și președintele C.I.O., lordul Killanin.

LA TALLIN, unde se vor 
desfășura întrecerile de yach
ting, toate instalațiile și 
blocurile care vor găzdui pe 
sportivi au fost terminate. La 
regatele inaugurale, specialiștii 
de peste hotare au declarat că 
amenajările, construcțiile mo
derne pot fi calificate drept

ÎNTR-O CONFE
RINȚA de presă ți
nută la New York, 
președintele Comite
tului de organizare 
a J.O. de iarnă de 
la Lake Placid, Ber
nard Fell, a decla
rat că plnă în pre
zent toate pregătl-

rile în vederea a- 
cestui eveniment 
sportiv decurg con
form planului sta
bilit. Astfel, au fost 
terminate lucrările 
Ia pîrtille de bob șl 
săniuțe, precum și 
cele de la trambu
linele pe care se vor

PRIMII DINTRE sportivii 
S.U.A. care au intrat in febra 
pregătirilor „Olimpiadei albe
au fost patinatorii artistici. 
Recent, la Lake Placid a avut 
loc un concura preolimpic, cu 
o reușită deplină — după cum

p. Victoria a revenit Iui Ana
toli Erșov (U.R.S.S.), cu 388 p, 
urmat de Andrei Laski (Polo
nia) — 387 puncte.

La pistol viteză, pe primul 
loc s-a clasat țintașul sovietic 
Vladis Turla? — 596 p, secun
dat de Gabor Plank (Ungaria) 
— 595 puncte.

minin de volei s-a încheiat cu 
victoria Italiei : 3—2, în finală, 
cu Iugoslavia. Proba ciclistă 
100 km contracronometru a 
revenit echipei Italiei cu 2h 
08:51 (medie orară 46,560 km), 
urmată de formațiile Spaniei 
(2hl3:4O) și Iugoslaviei (2h 
16:29).

Iată cîștigătorii concursului 
de judo : cat. superușoară — Fe
lice Mariani (Italia) ; cat. semi- 
mijlocie — Jean Pierre Gibert 
(Franța) ; cat. mijlocie — 
Slavko Obadov (Iugoslavia); 
open — Jean-Luc Rouge 
(Franța).

A SPORTULUI If U VARNA
Federației europene de psiho
logie sportivă (F.E.P.S.A.K.). 
Pe agenda de lucru a Congre
sului au figurat numeroase 
teme, printre care „Rolul psi
hologiei in pregătirea sportivi
lor de performanță", „Motiva
țiile marilor performanțe spor
tive", „Metodologia antrena
mentului", „Tracul sportivului 
înainte de concurs", „Istoria și 
perspectivele psihologiei spor
tului".

BASCHETBALISTELE
SELECȚIONATEI R.S.T.S. RISE 
ÎNVINGĂTOARE LA BLOAPLSTA

Turneul Internațional feminin 
de baschet de la Budapesta a 
fost ciștigat de selecționata 
R.S.F.S. Ruse — 10 p, urmată 
în clasamentul final de echipa 
Lokomotiv Kosice — 9 p.

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
R.S.F.3. Rusă — o selecționată 
a orașului Budapesta 110—76 
(54—43) ; Locomotlv Kosice — 
Vozdovac Belgrad 78—65 (42—23). 

stadionului central vor oferi 
cele mal bune condiții de vi
zionare a meciurilor de fot
bal, programate în marele 
oraș ucrainean.

„un paradis" al sportului alb 
acvatic... Am mal putea a- 
dăuga că în afară de munci
torii șl constructorii de spe
cialitate, care au asigurat lu
crările aici au fost prestate 
24 009 de ore de muncă vo
luntară de către cetățenii ora
șului.

desfășura concursu
rile de sărituri cu 
schiurlle. Sint a- 
proape gata șl con
strucțiile din satul 
olimpic. Se lucrează 
intens la definitiva
rea amenajării pîr- 
tillor rezervate
schiorilor alpini.

subliniază agențiile de presă. 
Pe patinoarul artificial s-au 
impus gazdele și, ca de obicei, 
patinatorii sovietici, canadieni 
și cei din R.D. Germană. A 
fost o excelentă repetiție ge
nerală.

„TROFEUL NAȚIUNILOR*» 
LA MOTOCROS [250 cmc]

Competiția internațională d« 
motocros (la clasa 250 cmc), do
tată cu „Trofeul Națiunilor", 
s-a desfășurat la actuala ediți« 
la Stockholm și a fost cîști- 
gată de echipa U.R.S.S., alcă
tuită din Ghenadi Moiseev, 
Vladimir Kavinov, Valeri Kor
neev și Iuri Hudiakov, Pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile Suediei, Olandei, Bel
giei, Finlandei și Angliei.

TELEX
ATLFfTISM • Concursul fe

minin de maraton desfășurat la 
Waldniel (R.F.G.) a revenit atle
tei engleze Joyce Smith: 2h 36:21 
pe 42,196 km. Pe locui 2, Kim 
Merritt (S.U.A.) — 2h 39,43, ur
mată de Carol Gould (Anglia' —' 
2h 40:37.

FOTBAL • La Halle : R. D. 
Germană — Polonia 4—1 (4—1)
în preliminariile C.E. de tineret. 
• La Praga : Slavia — Rotweisa 
Erfurt (R.D.G.) 3—3 (1—1) « Du
pă 25 de etape în campionatul 
U.R.S.S. conduce Dinamo Kiev 
(37 p), urmată de Șahtior Do- 
nețk (37 p) șl Spartak Moscova 
(33 pj. Rezultate din et. 25 : 
Spartak — Kairat 0—0. Ararat- 
Dinamo Kiev 3—1, Dinamo Tbilisi
— Aripile Sovietelor 2—1, Loko
motiv Moscova — Torpedo 2—1, 
Neftci — Șahtior 3—1, Dinamo 
Moscova — Zaria 2—2. • Aseară, 
la Chorzow, în grupa a iv-a din
C. E., Polonia — it. D. Germană 
1-1 (0—0).

PATINAJ • In proba indivl-’ 
duaiă feminină din concursul do 
la Viena, după executarea figu
rilor impuse conduce Marina Ig
natova (U.R.S.S.) — 41,72 p, ur
mată de Sonja Stanek (Austria)
— 41,68 p. • Concursul preolim
pic de la Lake Placid a revenit 
(în proba individuală feminină) 
sportivei Lisa-Marie Allen (S.U.A.) 
cu 178,16 p, urmată de Susan 
Driano (Italia) — 172,66 p și San
dy Lenz (S.U.A.) — 170,90 p.

ȘAII • „Memorialul Bora Kos-' 
ticl“ s-a încheiat la Virșeț cu 
victoria marelui maestru englez 
Michael Stean (10*/., p din 15 p 
posibile). Pe locurile următoare:
D. Râjkovlcl (Iugoslavia) — 10 p, 
D. Sahovlci (Iugoslavia) 9’/, p

TENIS • Rezultate dn turneul 
de la San Francisco : Rennert— 
Gottfried 7—6, 6—4, Fibak —
Waite 6—4, 6—1, Tim Guillkson— 
Stewart 6—7, 6—4, 6—4, Vijay
Amrltraj — Savlano 6—7, 6—3,
7—6, Riessen — Maze 7—6, 3—6, 
6—1. • Turneul de la Madrid : 
Parun — Evert (Australia) 6—3, 
6—3, Orantes — Guedes 6—1, 6—1, 
Filol — El Shafei 6—2. 6—4, El- 
ter — Feaver 7—6, 6—7, 6—4,'
Caujolle — Benavides 4—6, 6—2, 
6—4, Noah — Andrew 6—1, 6—4.

VOLEI • La Bialystok (Polo-* 
nla): Polonia — R.D.G. 3—0 (m).'


