
„Datitido" Iii cunoscuta întreprindere ieșeană Penicilina
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIfl-VA I

„MEDICAMENTUL PRINCIPAL 
PE CARE L RECOMANDAM ESTE...

MIȘCAREA IN
La intrarea in cunoscuta în

treprindere ieșeană Penicilina, 
care va împlini în curînd un 
sfert de veac de existență, 
privirile îți sînt atrase de un 
panou pe care se află citeva 
fotomontaje cuprinzînd rezulta
tele sportive obținute în cadrul 
„Daciadei" de către muncitorii 
de aici. Vizitatorul află astfel 
că. la „Cupa chimistului",

AER LIDER"
sociației, am spus tovarășului 
Dumitru Diaconescu, președin
tele comitetului sindicatului.

— Asociația noastră sportivă 
acționează, în cadrul „Dacia
dei", și pe alte planuri, ne-a 
răspuns acesta. Rezultatele fru
moase de la „Ștafeta munți
lor". în care Mihai Gheorghe, 
loan Aanei, Vaier Furtună și 
Viorel Z variei obținut tro-

Cind vremea devine mai puțin prielnică activității sportive in 
aer liber, Comitetul U.T.C. de la Penicilina organizează pentru 

tinerii muncitori concursuri de șah in cadrul „Daciadei".
chipa de volei masculin a ob
ținut primul loc pe țară, că 
întîlnirile de fotbal dintre sec
ții și ateliere s-au încheiat, 
de curînd, cu cea de-a XXII-a 
ediție 
dintre 
cea a personalului tehnico-ad- 
ministrativ, că la „Ștafeta mun
ților" reprezentativa Penicilinei 
a ocupat locul I pe țară. Fo
tografiile înfățișează aspecte de 
la diferitele crosuri organizate 
de asociație. între altele, am 
văzut și citeva imagini de la 
o expediție nautică pe Șiret.

— Privind aceste panouri a- 
flăm, se pare, care sînt ramu
rile sportive de frunte ale a-

a tradiționalului meci 
echipa muncitorilor și

feul, sc bazează pe larga acti
vitate de orientare turistică, pe 
faptul că, la cabana Repedea, 
dată de curînd în grija noas
tră, se desfășoară în fiecare 
duminică activitate turistică de 
masă. Focul I la volei în „Cupa 
chimistului" a fost prefigurat 
de locul I obținut la Festiva
lul cultural-sportiv ieșean. Ia 
care și tenismanii noștri au ob
ținui tot primul loc.

— Asociația noastră sportivă 
a ocupat locul II prin Sorin 
Groșu și la șah, Ia același fes-

Sever NORAN
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GABRIELA IONESCU (C.A.U.)
CAMPIOANA IA PENTATLON
La tineret, titlul a revenii
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Turneul rugbyștilor în Marea Britanie

APRECIERI FAVORABILE PENTRU SPORTIVII ROMANI,
CARE SE ADAPTEAZA TOT MAI BINE

5

BAY, UN „JOC DE TRANZI-• SÎMBÂTA, LA COLWIN
ȚIE" ÎNAINTEA DIFICILELOR PARTIDE CU WALES-VEST 
Șl WALES XV • CÎTEVA MODIFICĂRI ÎN FORMAȚIA 

NOASTRA
CARDIFF, 27 (prin telefon). — 

Miercuri seara, la ora 19, cînd 
francezul R. Mcssand (același 
care a condus și meciul repre
zentativei noastre cu Spania, de 
la Madrid, din 1975) a chemat 
la întrecere echipa națională a 
României și cel mai bine „co
tat" XV galcz al momentului, 
Pontypridd, pe stadionul Sardis 
Road Ground cădea o ploaie 
măruntă și rece. Cu toate a- 
cestea, 5 000 de spectatori au 
rămas nemișcați în tribunele 
stadionului, atrași de calitatea 
spectacolului sportiv, care — în 
final 
vul excelent, 
se știe, 
(9-3), 
bucură 
condiții 
nuite : i 
sistentă. 
federal

putea primi calificati- 
Rezultatul, cum 

, nc-a fost favorabil 
dar mai presus ne 
comportarea echipei în 
de joc oarecum ncobiș- 
nocturnă și ploaie per- 

Dealtfel. antrenorul
Valeriu Itimescu,

Ilonei Dumitrașcu (C. S. Ș. A.)
Zece concurente și-au dis

putat ieri, pe Stadionul Re
publicii, titlurile de cam
pioane naționale la penta
tlon. Din păcate, vîntul pu
ternic și rece care a suflat 
de dimineață a influențat 
net desfășurarea întrecerilor.

La senioare, conform aș
teptărilor, Gabriela Ionescu 
(C.A.U. ; antrenor Silviu 
Cristescu) și-a adjudecat un 
nou titlu național, impunîn- 
du-se clar în concurs. Ea a 
totalizat 4213 puncte, prin ur
mătoarele 5 rezultate : 100 
mg — 14,69 s, greutate — 
11.73 m, înălțime — 1,68 m, 
lungime — 6,32 m, 800 m — 
2:16,3. Pe locul secund s-a 
clasat colega sa de club, 
Corina Tifrea cu 3627 p 
(16,08 — 11,79 — 1,56 — 5,68

— 2:31,4), iar locul III a fost
ocupat dc Marina Cismaru 
(C.S. Tirgoviste) cu 3275 p 
(15,04 — 7,22 — 1,56 —
5,38 — 2:38,0). In clasament 
mai figurează Eleonora Cră
ciun (C.A.U.) 3235 p și Co- 
druța Iușco (C.A.U.) 3155 p. 
Concursul pe echipe a fost 
cîștigat de C.A.U.

Titlul de campioană la ti
neret a revenit Ilonei Du
mitrașcu (C.S.Ș.A. ; antrenor 
Alex. Ardeleanu) cu 3043 p 
(16.30
— 2:38,8). Ea 
în clasament
Profir (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
2868 p, Adela Ghircău (Uni
rea Alba Iulia) 2851 p, Dana 
Luțac (C.A.U.) 2759 p și
Iuliana Alexandru (C.S.Ș. Ga
lați) 2576 p. (R. VILARA).

7,79 — 1,45 — 5,29 
a fost urmată 
de Mihaela

care l-am contactat telefonic, 
ne spunea că este întru ■ totul 
mulțumit de prestația înaintă
rii noastre, care, în condiții 
dificile, a depășit o grămadă 
experimentată, condusă de cu
noscutul înaintaș Tom David 
(28 de ani), fost „leu britanic" 
și fost component al „echipei 
lumii". Iată și explicația re- 
marcării ei în bloc, cu excep
ția — poate — a pilierilor 
Cioarec (disjuncție intercostală 
în minutul 37) și Bucan, care 
l-a înlocuit fără Prea mare 
succes, el însuși fiind afectat 
de o întindere a mușchilor de 
la umeri. Grupaje bine orga
nizate, eficace, cu cîștigarea 
balonului, rapiditate în execu
ții, joc colectiv la cel mai bun 
nivel — iată atuurile înainta
șilor români, relevate și de 
reputați comentatori de presă, 
precum J. B. G. Thomas, de la 
„Western Mail", din Cardiff, 
Clem Thomas, de la „Obser- 

și John Reason, de la

I

Enciu Stoica, unul dintre oame
nii de bază ai echipei noastre
„Sunday Telegraph". Comenta
torul sportiv al postului brita
nic de radio, B.B.C.. afirma in

(Continuare in pag a 4-a)

Dc azi, ia Tg. Mureș, in Divizia A la handbal masculin
ii

UN TURNEU DOMINAT
DE DERBYUL STEAUA-DINAMO

Astăzi, in Sala sporturilor din 
Tg. Mureș, începe cel de-al 
treilea turneu al Diviziei A de 
handbal masculin. Este turneul 
care încheie primul tur al 
campionatului și care progra
mează cel mai atractiv derby 
al handbalului nostru, meciul 
Steaua — Dinamo București.

Evident, în aceste condiții a- 
tenția iubitorilor sportului, în 
general, și a pasionalilor hand
balului, în special, se va în
drepta spre Tg. Mureș-ul pri
mului episod important din se-

PROGRAMUL DE AZI

„JUBILEUL I.C.E.D-, 0 ATRACTIVA 
COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ DE BASCHET

Sezonul autumnal la baschet 
este inaugurat astăzi prin me
ciurile ’ primei etape a „Jubi
leului I.C.E.D.", competiție in
ternațională organizată de aso
ciația sportivă respectivă cu 
prilejul aniversării a 10 ani de 
la promovarea echipei în pri
ma divizie a țării. Formația 
antrenată de fostul internațio
nal Mircea Cimpeanu are ca 
partenere de întrecere trei for
mații de peste hotare : Ittihad 
Jamilie Alep (Siria), BSC-LOK

Bernau (R.D. Germană) și Ba- 
nik Cigel (Cehoslovacia). Un 
amănunt inedit : duminică, în 
pauza dintre meciuri (la ora 
16,30), se vor întîlni două e- 
chipe formate din baschetba- 
liști care au evoluat, de-a lun
gul anilor, la I.C.E.D. (fostă 
I.C.H.F.).

Azi, în etapa I a turneului, 
au loc, in sala Floreasca, par
tidele Ittihad Jamilie — 
Banik Cigel (ora 16,30) 
și I.C.E.D. — BSC-LOK (ora 18).

După recordul național stabilit 
in august
Ionescu a 
campioană

la Atena, Gabriela 
ciștigat și titlul de 
a țării la pentatlon
Foto : D. NEAGU

12,30 : Dinamo Bucu- 
Independența Sibiu ;

13,45 : Gloria Arad
C.S.M. Borzefti ) ora 15 : 
Steaua — Universitatea Cluj- 
Napoca ; ora 17,45 : Știința 
Bacău — Politehnica Timi
șoara ; ora 19 : Dinamo Bra- 
țov — H.C. Minaur Baia Mare.

zonul de toamnă al acestei dis
cipline. Vom sublinia din nou 
că acest turneu — cuprinzînd 
15 meciuri, programate astăzi, 
sîmbătă și duminică — trebuie 
să permită tehnicienilor o e- 
valuare a stadiului de pregă
tire a celor 10 divizionare A 
și, îndeosebi, a nivelului atins 
de sclecționabili. în campania 
de pregătire a Jocurilor Olim
pice, întrecerile primei divizii 
joacă un rol important. Din
colo de puncte și clasamente, 
de situația uneia sau alteia 
dintre echipe, trebuie să se si
tueze efortul general de creș
tere a măiestriei jucătorilor, 
contribuția fiecărei formații, a 
fiecărui jucător și antrenor la 
îndeplinirea importantelor 
biective ale handbalului 
mânesc.

Nutrim, 
ranța că 
desfășura
perfectă disciplină, că arbitrii 
vor face totul pentru ca va
loarea rcală să primeze.

o-
ro-

de asemenea, spe- 
întreg turneul se va 
într-o atmosferă de

0 NOUĂ PROMOȚIE A
Din inițiativa F.R.B.S., pe 

pista betonată din Sinaia s-au 
desfășurat cursurile practice 
ale unei școli de piloți de bob, 
la care au luat parte 20 de ti
neri din Sinaia, Brașov și Cim- 
pina. Cursanții au efectuat 
coboriri, pe boburi cu rotile, 
sub îndrumarea maestrului e- 
merit al sportului Ion Panțuru 
ți a maestrului sportului Ni-

PILOȚILOR DE BOBURI
colae Neagoe. Cei mai dotați 
au fost reținuți pentru a se 
pregăti în cadrul secțiilor de 
performanță, printre aceștia a- 
flîndu-se Ion Chiriac (Voința 
Sinaia), Costel Davidescu (CSO 
Sinaia), Gheorghe Buți (Bu- 
cegi Sinaia), Petre Degan 
(Telefericul Brașov), Vasile 
Rădulescu (Tractorul Brașov). 
(V. FELDMAN — coresp.).

UNDE SINT
Ideea rindurilor de față ne-a 

fost sugerată de citeva cifre 
foarte concludente. La recent 
încheiatele campionate națio
nale de canotaj masculin, orga
nizatorii au trecut în fișele de 
concurs 103 sportivi (partici
pant și rezerve) din 11 secții. 
Dintre aceștia, 75 au fost se
niori și 28 juniori'. Nu ne-am 
propus să discutăm despre va
loarea acestora, știut fiind fap
tul că pe plan internațional 
canotorii români au — spre 
deosebire de fete — o pozi
ție modestă, exceptind barca 
lui P. Ceapura, sosită a 5-a 
la C.M. de la Bled.

Numărul concurenților la „na
ționalele" de la Snagov l-am 
raportat. în primul rînd. la cu 
totul altceva — și anume : o 
garnitură completă a unei sec-

ViSLAȘII DE ALTĂDATĂ?...
• Numai 103 concurenți (și rezerve) la finalele canoto
rilor • Din Arad și Tg. Mureș — cite un singur sportiv, 
din Mangalia, Orșova, Deva, Bacău, Orașul Gh. Gheor- 

ghiu-Dej — nici unul !

ții (mai precis. 8 bărci cu e- 
chipaje complete) trebuie să 
fie alcătuită din 30 de sportivi. 
Cu alte cuvinte, miercuri, la 
Snagov, în cele opt finale au 
vîslit cam trei garnituri și ju
mătate ! Oare acesta este în
treg potențialul canotajului ro
mânesc ? La atîta se reduce 
munca celor 67 de antrenori 
cu calificare (c adevărat, unii 
se ocupă numai de fete) intr-un 
an întreg ?

Dinamo și Steaua au adus 
la start jumătate dintre parii- 
cipanți, evident mai bine pre
gătiți, și, ca atare, și-au ad

judecat 7 titluri dc campioni, 
al 8-lea rămînînd mai departe 
în... posesia profesorului de e- 
ducație fizică Mircea Roman. 
„Comportarea canotorilor de la 
Steaua — afirma Dan Poper, 
secretarul adjunct al federa
ției de specialitate — nu a 
justificat însă nici pe departe 
condițiile foarte bune de pre
gătire pe care ei Ie au la 
dispoziție, aceștia cîștigind doar 
două titluri".

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)



PĂRINȚII Șl COPIII, 
ÎMPREUNĂ Șl LA SPORT! 
• COPIII SA FIE ÎNDEMNAȚI SA FACĂ SPORT ÎNAINTE 
DE A ÎMPLINI 10 ANI • REFACEREA DUPĂ EFORT - 
O PERMANENTA NECESITATE PENTRU SPORTIVII DE 
PERFORMANȚĂ"® MIȘCAREA ÎN AER LIBER - O OBIȘ

NUINȚA COTIDIANA PENTRU FIECARE FAMILIE

Zilele trecute, aflîndu-ne la 
Băile Felix, l-am invitat pe dr. 
Ion Negoescu, medicul șef al 
Complexului sanatorial al sin
dicatelor, din această stațiune, 
la o discuție privind rolul e- 
xercițiilor fizice și sportului în 
menținerea și întărirea sănă
tății.

— Pînă la dv., Ia Băile Fe
lix, am călătorit într-un auto
buz arhiplin...

— Orădenii preferă Felixul 
pentru băi termale, în această 
stațiune ei putînd să înoate, să 
facă gimnastică, masaj și să 
urmeze terapie mică la sală. 
In cazul bolnavilor, aceștia se 
simt foarfe bine după progra
mele de gimnastică, pe care le 
continuă și acasă. Echilibrarea 
musculaturii — prin kinetotera- 
pie — duce la prevenirea îm- 
bătrînirii, la antrenarea cordu
lui.

— Dacă vreți să insistați a- 
supra noțiunii de echilibrare a 
musculaturii...

— O vom face cu plăcere, 
mai ales că în această proble
mă nu se face suficientă pro
pagandă. De pildă, foarte pu
țini știu că un individ la pat 
pierde zilnic 15 la sută din ca
pacitatea musculară, ca și cel 
care-și desfășoară activitatea 
profesională în birou. Aceste 
poziții sedentare duc la deze
chilibru muscular. Se știe că 
structura omului reprezintă un 
echilibru între elementele de 
sprijin, de conținere și cele de 
contracție, care dau mișcarea 
(musculatura). Toate sînt, sau 
ar trebui să fie. în echilibru. 
Dizarmonia duce la contracturn 
antagonicilor. Dezechilibrul 
funcțional al mușchilor duce la 
schimbarea raportului de pre
siune, Care antrenează leziuni 
pînă la nivel de articulații, 
determinînd boală și început de 
bătrînețe. Durerea acționează 
reflex, imobilizînd articulațiile. 
De aici, îmbolnăvirea aparatu
lui locomotor.

— Echilibrarea musculaturii 
se poate face numai prin kine- 
toterapie ?

—Este vorba — în principiu 
•— de mișcare, ca agent pro
filactic și curativ. Omul sănă
tos poate să facă mișcare sub 
formă de gimnastică zilnică și 
cultură fizică medicală, aceas
ta din urmă pentru copiii mici, 
mai debili, pentru bătrîni, pen- 
tru femei gravide, care se află

SIMION BIRLE — Hunedoara, 
împărtășim în multe privințe 
punctele dv. de Vedere. De fapt, 
ele au fost prezente șl în croni
ca meciului la care vă referiți. 
Am reținut propunerile (și le-am 
Înaintat celor in drept) in legă
tură cu mijloacele pe care fede
rația de specialitate ar trebui să 
le pună in aplicare pentru 
curmarea brutalităților de pe te
renurile de fotbal. Vorbind despre 
Corvinul Hunedoara, echipa la 
care țineți at.it de mult, așa au 
stat lucrurile — dar în timpuri 
mai... îndepărtate.

UN GRUP DE TINERI DIN 
COM. MILEANCA, jud. Botoșani. 
Am recepționat semnalul vostru 
șl, înainte de a vă face o vizită, 
II transmitem — pe calea tiparului 
— Consiliului pentru educație li
rică șl sport al județului Boto
șani : „Stimați tovarăși conducă
tori ai sportului din județ, încer
cați să discutați cu organele locale 
din comună pentru a da o mină 
de ajutor tineretului din Mileanca 
să-și amenajeze, prin muncă 
patriotică, citeva terenuri pentru 
practicarea disciplinelor prefera
te, pentru a se înfiripa cu 
adevărat o activitate de masă. 
Sînt reproșuri că la singura ma
să de ping-pong, aflată în una 
din clădirile C.A.P.-ului, s-a in-

Așezare pitorească în ini
ma munților, la o altitudine 
de 900 m, stațiunea de odih
nă și cură balneară Borsec 
este situată într-o depre
siune din Carpații Orientali, 
înconjurată de Munții Giur- 
gcu, Ceahlău, Bistrița și Că
limării.

Depărtarea de zgomotul 
citadin, aerul pur, puternic 
ozonat, apele minerale dă
tătoare de sănătate, instala
țiile moderne de tratament 
fac ca, de la an la an, a- 
ceastă stațiune să fie tot 
mai solicitată de turiști.

Aici pot fi tratate, cu 
bune rezultate, afecțiuni ale 
aparatului cardiovascular, 
endocrin, ale tubului dlges- 

într-o stare fiziologică specială. 
Apoi, este vorba de o altă ca
tegorie de mișcare, în cadrul 
sporturilor organizate, pînă la 
performanță. Și, în sfîrșit, kine- 
toterapia, care apelează tot la 
mișcare, dar se adresează in 
exclusivitate omului bolnav 
(handicap, deficit funcțional, 
sechelă neurologică, rahitism, 
turburare de creștere). Spre 
deosebire de cultura fizică me
dicală, care se adresează cor
pului în general, kinetoterapia 
vizează numai anumite supra
fețe musculare.

— Deci : mișcare, mișcare, 
mișcare !

— Chiar și în cazul sporti
vilor de mare performanță :
1) cînd, din cauza ignorării 
permanentei refaceri, imediat 
după efort, apar mici sau mari 
traumatisme, care duc la le
ziuni grave (artroza secundară 
post-traumatică), la impotență 
funcțională, uneori chiar atunci 
cînd sportivul se află în cea 
mai bună formă tehnică a sa ;
2) după renunțarea la activita
tea competițională, la unii 
sportivi se produce sindromul 
abstinență de efort. în ambele 
situații se acționează cu miș
carea din cadrul kinetoterapiei.

— Și ce ar trebui întreprins 
pentru a se evita... apelul la 
kinetoterapie ?

—- Prevenirea prin mișcarea 
recomandată omului sănătos, 
dar aceasta începînd înainte de 
vîrsta de 10 ani, pînă la care 
se dezvoltă totul, după aceea 
urmînd procesul de perfecțio
nare a calităților psihomotrice. 
Din păcate, de regulă noi în
cepem acest pfoces după vîrsta 
de 10—15 ani, adică abia atunci 
îi punem pe copii să facă miș
care, sport. Apoi, ar fi nece
sară o diversificare a bazelor 
sportive care, în prezent. așa 
cum sînt concepute și dotate, 
se adresează mai mult tinere
tului. Or, ar trebui amenajate 
baze sportive care, prin struc
tura lor, să favorizeze miș
carea în condiții atractive și 
pentru cei care au depășit 
vîrsta de 40 de ani. în acest 
fel, mișcarea ar putea deveni 
o prezență zilnică la nivel de 
familie, ceea ce, după opinia 
noastră, este esențial : părinții 
și copiii — împreună și la 
sport !

Horia CRISTEA

terzis pînă și accesul copiilor 
membrilor cooperatori...".

AURICA STOENESCU — Dîm
bovița. întrebările puse sînt des
tul de confuze. In legătură cu 
„noul val" sau, mal exact spus, 
cu aprecierile laudative pe care 
cronicarii le fac la adresa aces
tuia, trebuie să vă spunem că 
nu este vina noastră cînd unii din
tre jucătorii talentați își dau „aere 
de vedete". Năravurile lor sînt, în 
mare măsură, o consecință a sla
bei munci de educație făcută ju
cătorilor respectivi de conducătorii 
cluburilor și antrenorii acestora, 
care nu retează răul de la 
rădăcină, îi cocoloșesc pe cei 
care se abat de la normele de 
conduită sportivă și cetățenească. 
De cîte ori n-am scris noi despre 
astfel de stări de lucruri ?

MIRCEA POPESCU — Timișoa
ra. In cazul ambilor boxeri ci- 
tațj_ în scrisoarea dv., este vor
ba de același titlu : campion

INVITAȚIL IA BORSEC
tiv, hepatobiliare. Se mai 
pot trata — ca boli asocia
te — afecțiuni ale rinichi
lor și căilor urinare, boli 
respiratorii și profesionale, 
de nutriție și metabolism, 
nevroză astenică etc.

Cei veniți pentru petre
cerea concediului de odihnă 
sau pentru cură balneară 
pot fi cazați în vile după 
confortul dorit, cele mai 
multe dintre acestea avînd 
încălzire centrală.

Pentru ce! sosiți în sta
țiune, gospodarii oferă un 
bogat program dc divertis
ment ; se organizează dru
meții pe diferite trasee, ca:

SOLUȚIA•J
In „Crișan I“, unul din car

tierele orașului Slatina, o fostă 
bază sportivă se află în pără
sire de mai mulți ani. Aparți- 
nînd la început asociației 
sportive Constructorul, ea a 
trecut ulterior la ,,Sporting", 
asociația sportivă a întreprin
derii textile din localitate. A 
trecut doar cu numele, pentru 
că, în ce privește gospodărirea 
ei, cei de la „Sporting** nu 
prea se întrec cu firea. E 
drept că a existat cîndva in
tenția de a reface bitumul te
renurilor de handbal și tenis, 
că dialogul, pe această temă, 
cu întreprinderea de drumuri 
și poduri s-a prelungit multă 
vreme cu... noi și noi promi
siuni. Din toate acestea n-a 
rezultat, însă, nimic concret ; 
baza sportivă din „Crișan 1“ 
continuă să se deterioreze, 
spre nemulțumirea miilor de 
copii și tineri din oraș dor
nici să practice sportul.

„Cei de Ia Sporting nu prea 
sint interesați să aducă îmbu
nătățirile necesare, ne explica 
prof. Constantin Ghițescu, se
cretarul C.J.E.F.S. Olt, deoa
rece își amenajează, în altă 
parte a orașului, un stadion...**

Foarte bine 1 Dar în această

In Divizia B la rugby

MULTE SURPRIZE, UN TEREN OCUPAT 
Șl PROBLEME... MEDICALE

în etapa a doua a campiona
tului Diviziei B la rugby s-au 
înregistrat rezultatele : seria I: 
Dunărea Giurgiu — R.C. Spor
tul studențesc II 30—0, Gloria 
București — Ș. N. Oltenița 
54—0, Aeronautica București — 
Rulmentul Alexandria 16—19 ! 
(frumoasă victorie în deplasare 
a unei echipe de dată mal re
centă), Petrochimistul Pitești — 
Olimpia București 13—3 ! ; se
ria a Il-a : Minerul Lupeni — 
Gloria P.T.T. Arad 0—32 ! (ară
denii devin o „prezență" tot 
mai activă), Constructorul Alba 
Iulia — Dacii I.P.A. Sibiu 3—0, 
Electroputere Craiova — Meta
lurgistul Cugir 15—6, Unirea 
Săcele — I.O.B. Balș 8—6, Po
litehnica Cluj-Napoca — C.F.R. 
Cluj-Napoca 0—8 ! ! ; seria a 
IlI-a: C.F.R. Suceava — Rul
mentul II Bîrlad 4—0 (oaspeții 
nu au avut efectuată vizita 
medicală), Politehnica II Iași — 
Automobilul Galați 14—10, 
U.R.A. Tecuci — Rapid Buzău 
0—4 (gazdele nu au avut, pur 
și simplu, unde să joace, tere
nul fiind ocupat de meciuri de

mondial la toate categoriile. Așa 
era pe tlmpur lui Max Schmel- 
ling, greul care a făcut atîtea 
ravagii pe ringurile lumii.

C. CONSTANTIN — com. Cio- 
rogirla. Am citit eu multă atenție 
scrisoarea dv. și am rămas și noi 
mirați de crasa indiferență a 
organelor locale față de activita
tea sportivă. „O cîndva frumoasă 
bază sportivă — pentru care s-au 
cheltuit destui bani și s-au efec
tuat multe ore de muncă patrio
tică — s-a transformat Intr-un... 
zăvoi cu bălării și salcimi ; echi
pa de fotbal „cerșește", pe ici- 
pe colo, terenul dc joc; de luni 
și luni de zile nu s-a mai orga
nizat nimic pentru tineret. In 
schimb, bufetul din comună este 
tot mai... solicitat. Este normal 
așa ceva Firește că nu, to
varășe Constantin? Cineva ar tre
bui să ia... taurul de coame. In 
primul rînd, C.J.E.F.S. — Ilfov. 
Așteptăm răspunsul acestuia.

Stelian TRANDAFIRESCU

Peștera de gheață, Cariera 
de travertin, Grota Urșilor, 
Stînca Bufniței, culmile 
Făget și Făgețel. Totodată, 
biroul de turism organi
zează excursii de 1—2 zjle 
la Tușnad, Lacul Sf. Ana. 
Cheile Bicazului, Sovata. 
Toplița.

Căi de acces : cale ferată 
— gara Toplița, în conti
nuare cu autobuzul pe D.N. 
15.

Oricînd puteți obține bi
lete și informații suplimen
tare de Ia agențiile și filia
lele oficiilor județene de 
turism, precum și de la 
cele ale I.T.H.R. București.

PUBLITURISM

SI, TOTUȘI,7 u 7

EXISTA !
situație ce se întîmplă cu baza 
sportivă din „Crișan I** ? Ră- 
mîne a... nimănui ?
. Iată o propunere care vine 

să răspundă la această între
bare. Ne-o formulează prof. 
Constantin Predețeanu, direc
torul Clubului sportiv școlar 
din Slatina : „Dacă, de pildă, 
această bază sportivă ar fi 
încredințată spre adminis
trare sindicatului învățămînt, 
cum dealtfel am și sugerat 
Consiliului județean al sindi
catelor, forul tutelar, sînt 
convins că pînă la sfîrși- 
tul anului 1979 îi vom 
schimba înfățișarea, o vom 
reda în circuitul activi
tății sportive de masă și de 
performanță. In acest fel, o 
bună parte dintre copiii și ti
nerii din cartierul Crișan I, 
elevi sau muncitori în diferite 
întreprinderi, vor avea un 
spațiu pentru mișcare, pentru 
sport, foarte aproape de blocu
rile în care locuiesc, nu ar 
mai pierde timpul cu depla
sarea pînă la stadion**.

Să le dăm prilejul să o facă. 
Dar... fără prea multe tergi

versări !

Tiberiu STAMA

fotbal !!! Cum se ocupă de or
ganizare factorii responsa
bili?!?); C.S.M. Suceava — 
Chimia Buzău 63—4 ; seria a 
IV-a („constănțeană") : Farul 
II — Portul 12—12, Metalul 
Mangalia — C.F.R. C-ța. 0—32, 
Pescărușul Tulcea — I.T.C. 
C-ța. 17—0, T.C. Ind. Midia — 
Automobilul Macin 70—0, Ra
pid C.F.R. Fetești — Construc
torul 0—4 (medicul delegat s-a 
prezentat la teren, apoi... a 
dispărut!!!), Dacia — Chimia 
Năvodari 4—3.UNDE SÎNT

(Urmare din pag. 1)

Ce au adus celelalte 9 sec
ții ? Citeva zeci de canotori 
tineri sau mai vîrstnici, cu o 
pregătire necorespunzătoare, cu 
ambiții modeste. Toți specialiș
tii prezenți la întreceri au 
subliniat comportarea sub orice 
critică a vîslașilor și rameri- 
lor de la Politehnica Timișoara 
(antrenor — L. Willems), ve
niți parcă pentru o plimbare cu 
barca pc apele Iacului Snagov ! 
Secțiile din Arad și Tg. Mureș 
au fost reprezentate (prima in 
mod simbolic) de cîte un sin
gur sportiv ; Marina Mangalia, 
în alți ani cu echipaje pe po
dium, nici nu s-a mai de
ranjat, strălucind... prin ab
sență. De asemenea, nici un 
canotor din Orșova, Deva, Ba
cău sau municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dcj nu a apărut în lis
tele de start. Nicicînd, parcă, 
finalele canotorilor nu au lă-

„DACIADA“
(Urmare din pag. 1)

tival, ține la riadul său să pre
cizeze Ion Florescu, președin
tele asociației, a cărui semnă
tură o văzusem la panoul de 
la intrare, in josul unui articol 
despre turism și sport de masă. 
Apoi, nu trebuie uitat că la 
clubul de Ia blocul de nefa- 
miliști se joacă (,,non-stop“) 
tenis de masă, că avem o sec
ție bună de popice — arena 
proprie va fi gata în curînd 
— și că, cel puțin o dată 
pe lună, desfășurăm un cros 
pe aleile întreprinderii sau în 
parcul din fața ei. Ciștigătorii 
primesc drept premiu... plăcinte 
eu mere și vestitele „poale-n 
brîu“.

_Pe căpitanul echipei câști
gătoare la „Ștafeta munților", 
Mihai Gheorghe, l-am găsit la 
oficiul de calcul. Este mate
matician. Colegii săi de echipă 
sînt muncitori la sectorul de 
aparate de măsură și control. 
„Am ales drumeția ca sport 
de masă, ne-a spus el, pen
tru că, după părerea mea, ma-

HOCHEIUL 
HARGHITEAN 
ÎMPLINEȘTE 
50 DE ANI

• Un mare turneu la 
Miercurea Ciuc, unde au 
loc ți alte manifestări le
gate de această aniversare

Mîine, pe plaiurile harghitene 
iubitorii hocheiului aniversează o 
jumătate de veac dc etnd la 
Miercurea Ciuc s-a jucat prima 
oară hochei. Este un eveniment 
de marcă in viața sportivă a ju
dețului Harghita, unde jocul cu 
crosa și pucul ocupă un loc de 
frunte, fiind incontestabil sportul 
cel mal răspîndit și mai îndrăgit 
de tineret.

De atunci, de la primul joc, și 
pînă azi, hocheiul harghltean s-a 
constituit într-o prezență perma
nentă, mereu punctată de suc
cese în ansamblul activității aces
tui sport în țara noastră. Sem
nificativ în această privință este 
faptul că reprezentantele orașului 
Miercurea Ciuc au cucerit pină 
acum de 5 ori titlul național, o- 
cupînd — la egalitate cu Dinamo 
București — locurile 2—3 ale unui 
clasament legat de numărul de 
titluri cîștigate. Dincolo, însă, de 
prezența hocheiului harghltean In 
sfera sportului de performanță, 
este de subliniat bogata și rod
nica activitate sportivă de masă 
in domeniul hocheiului, județul 
Harghita avînd un campionat să
tesc și multe alte competiții ho- 
cheistice.

Aniversarea a 50 de ani de ac
tivitate hocheistică va fi mar
cată printr-un turneu care începe 
mtine și Ia care Iau parte echi
pele TJ TopolCani (Cehoslovacia), 
BVSC Budapesta, Steaua Bucu
rești și, firește, S.C. Miercurea 
Ciuc. In afară de aceasta, pro
gramul general alcătuit pentru 
trei zile (duminică, luni și marți) 
cuprinde și un joc între două 
echipe alcătuite din foștii jucă
tori de hochei din Miercurea 
Ciuc, vernisarea unor expoziții 
de desene, desfășurarea unei șe
dințe festive și alte asemenea 
frumoase momente, care vor su
blinia, în plus, semnificația aces
tui eveniment, (c.a.)
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ViatVÎSLAȘII DE
sat o imagine mai dezolantă... 
In cursa „opturilor" s-au în
trecut, practic, Dinamo și 
Steaua, diploma pentru locul 
III rămînînd pe masa oficiali
lor !

„In urmă cu nu prea mulți 
ani — ne amintea Gh. Giur- 
căncanu, secretarul F.R.C.Y, — 
Steaua și Dinamo puteau ali
nia la start cite trei garnituri 
complete, iar la fiecare probă 
aveam serii și recalificări. A- 
eum, am ajuns la aproximativ 
100 de participant. Ce va fi la 
anul ?... Nimic, absolut nimic 
nu poate scuza absența canoto
rilor Ia finalele campionatelor 
naționale. Avem în întreaga 
țară aproape 700 dc sportivi le
gitimați. Unde au fost aceștia ? 
Iată o întrebare Ia care antre
norii trebuie să ne dea un 
răspuns. Dacă, bineînțeles, ei 
au muncit cu răspundere de-a 
lungul întregului an, pentru a 
justifica remunerația primită. 
In caz contrar — conducerile 
secțiilor respective au cuvîntul, 

LA PENICILINA
tematica și turismul se comple
tează perfect".

Am fost și la baza sportivă 
a asociației. Se lucra la ridica
rea unei mici săli de sport, 
iar popicăria și un teren de 
tenis de cîmp erau aproape 
gata. Aoolo l-am întâlnit pe to
varășul Ion Lipciuc, vicepre
ședintele clubului feminin de 
volei Penicilina, care ne-a 
vorbit despre cele trei echipe 
de junioare, despre cele două 
divizionare — A și B : „Anul 
acesta au mai promovat in „A“ 
două fete din propria noastră 
„pepinieră". Este vorba de Doina 
Tăutu și Marina Brezeanu. De 
la noi au plecat multe jucă
toare la alte echipe divizio
nare, între care Florentina Itu, 
Kate Tcacenco...".

La plecare, președintele co
mitetului sindicatului a ținut 
să facă o precizare :

„Să știți că noi facem me
dicamente pentru sănătatea oa
menilor, dar medicamentul cel 
mai bun, la îndemîna oricui, 
este... mișcarea în aer liber, pe 
care fiecare dintre noi o poate 
practica cu ușurință".

ALTĂD
pentru că si 
mai alarmau 
Ia altul !"

Pe ce ape 
notajul noștri 
ginea ultimul 
Snagov nu esl 
nici perspecti 
îmbucurătoare 
nai de alarm 
șat în mod i
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Apropierea preliminariilor 
C.M., o anume senzație de 
„lichidare de conturi" pe care 
ne-a oferit-o meciul cu Spa
nia, la Craiova, zilele puține 
care ne mai despart de star
tul unui nou sezon al echipei 
naționale — considerînd meciul 
cu Polonia mai mult ca o re
miniscență a vechilor structuri 
„tricolore" — revenirea studen
ților din Mexic, o anume în
viorare provocată de prima 
manșă a turului I în cupele 
europene, toate acestea ne în
deamnă să discutăm puțin des
pre ceea ce se întimplă în ta
băra „tricolorilor".

în ultimii 6—7 ani, în ciuda 
încercărilor de a inova, toată 
această perioadă a purtat am
prenta eliminării premature a 
fostei echipe naționale, care, 
în decembrie 1972, la data me
ciului din Finlanda (1—1), avea 
doar media de 25 de ani. Acel 
gest pripit a fost de două ori 
nefast : 1. a retras creditul u- 
nei echipe constituite, care a- 
vea nevoie doar de un stimu
lent psihic pentru a-și reveni 
în fire după o campanie grea, 
dc 3 ani, și 2. a grevat tot 
programul ulterior, deoarece ju
cătorii echipei „desființate" au 
revenit mereu in prim-plan, la 
răstimpuri, îngreuind procesul 
de cristalizare a unei idei noi, 
a unei echipe noi.

Acum, în preajma noului se
zon, care poate fi considerat 
și un nou start — fluviul echi
pei naționale fiind în situația 
de a-și fi adunat, oricum, apele 
— speranțele iubitorilor de fot
bal se îndreaptă spre NOU, a- 
cest NOU avînd rolul de a eli
mina rutina „de concurs" și 
șovăielile provocate, în general, 
de teama unui rezultat întot
deauna important, din păcate, 
pentru conducerea tehnică X 
sau Y a echipei naționale.

Veți spune că invitația la nou 
este comodă, mai ales pentru 
cronicari, ea fiind o ipotecă în 
cadrul căreia primești astăzi și 
rămîne de văzut ce și -cît ai 
să dai mîine. Dar echipa na
țională are nevoie dc acest 
NOU, fie și numai pentru a 
pune capăt nenumăratelor șo
văieli care au însoțit construc
ția ei.

De-a lungul anilor din urmă, 
echipa națională a avut nume
roase repere, deși ar fi fost de 
preferat să aibă doar unul. Ea 
a mizat rînd pe rînd pe sche
letul unei echipe, pe forma de 
moment a jucătorilor, pe 
„capul" lui Dudu Georgescu, 
pe lovitura liberă a lui Dumi
tru, pe viteza lui Troi, pe ro- 
botcala lui Boloni, pe norocul

NECESAR 
lui Crișan, pe mingile de pres
tidigitator ale lui Dobrin, pe 
apărarea lui Dinamo, pe ata
cul Stelei, pe bătrînii cu ex
periență, pe tinerii cu elan etc. 
etc. etc.

Toate aceste idei și multe 
altele au părut atrăgătoare, la 
prima vedere, mai ales că de 
multe ori echipa națională era 
în criză de timp, lotul se a- 
nunța cu două-trei zile înainte 
de joc, discuția nu mai era po
sibilă etc. etc. Dar ele au sfîr- 
șit prin a fi ceea ce erau, adi
că un conglomerat de intenții 
bune, abandonate la prima re
zistență sau neîmplinire.

La startul noului sezon, echi
pa națională are nevoie DE UN 
REPER, de un fir conducător, 
care să poată fi urmărit de 
tehnicieni, de jucători și chiar 
de marele public, ECHIPA ne- 
fiind doar a tehnicianului X 
sau a jucătorului Y. Acest re
per, care va trebui apărat cu 
consecvență, va permite elimi
narea tuturor ideilor precon
cepute și a tuturor improviza
țiilor ulterioare. Iată, de pildă, 
se spune că în meciul cu R.F. 
Germania B echipa Cristian- 
Negrilă, Bumbescu, Iovan, Gall- 
Ticleanu, Bozeșan, Geolgău, 
Cîrțu, Terheș, Suciu etc. a a- 
părut ca o generație frumoasă, 
dornică de afirmare, care, bine 
îngrijită și, pe parcurs, întă
rită, ar putea să repete ciclul 
echipei naționale care s-a năs
cut acum zece ani și a trăit, CA 
UN COLECTIV, doar trei. Re
perul, în acest caz, ar fi un 
mare efort de selecție și de 
consecvență. în cadrul acestui 
efort general s-ar înscrie și 
ideea de joc cea mai potrivită, 
și metoda pedagogică cea mai 
adecvată pentru închegarea VI
ITORULUI, și răbdarea, și 
tehnicitatea, și hotărîrea de a 
apăra, cu orice preț, IDEEA DE 
ECHIPA.

*

Ce-ar fi să asistăm, chiar și 
în săptămîna de reunire a lo
tului, la un meci de mari am
biții între ECHIPA REPERE
LOR, reprezentată de toți ju
cătorii valoroși cunoscuți, și 
echipa mai sus prezentată, cu 
frumoasa ei medie de 22 de 
ani ? Știm că asemenea suges
tii sînt privite întotdeauna cu 
răceală, în numele ideii că se 
creează o... adversitate primej
dioasă între cei mari și eei 
mici. Dar eliminarea unei ase
menea prejudecăți ar fi un 
prim pas spre hotărîrea de a 
gîndi realmente înir-un stil 
nou.

loan CHIRILĂ

0 ANUME EFERVESCENTĂ 
ÎN CADRUL DIVIZIEI B

Privind aceste trei clasa
mente, pe care le prezen
tăm nu numai pentru că 
oferă o Imagine mai con
cretă asupra raportului de 
forțe, constatăm că în Di
vizia B există cîteva echipe 
puternice, peste nivelul 
„marii mase" a competi
toarelor. Această situație se 
reflectă mal ales în seriile 
întîi și a treia, în care cu
plul Brașov — Constanța și 
trio-ul Oradea — Arad — 
Hunedoara par să furni
zeze, încă de pe acum, pe 
viitoarele promovate.

Divizia B, așa cum se 
desfășoară astăzi, ar per
mite constituirea unei in
teresante... serii interme
diare între A și B. Iată 
cum ar arăta o asemenea 
serie, dacă permiteți acest 
efort de Imaginație :

F.C.M. Brașov, F.C. Con
stanța, Progresul Vulcan 
București, Petrolul Ploiești, 
Metalul București, Rapid 
București, F.C. Bihor, U.T. 
Arad, Corvinul Hunedoara, 
C.F.R. Cluj-Napoca. Am 
ales doar zece echipe, deși 
seria ar mai putea cuprinde 
încă patru. Această deta
șare a unei serii interme
diare se leagă de o mai 
veche idee care propunea 
constituirea unei Divizii 
naționale, a unei Divizii A 
în imediata apropiere a 
„elitei" (șl care este chiar 
scria de mai sus), după 
care ar urma Diviziile B 
și C.

în orice caz, actuala si
tuație a Diviziei B confir
mă o anume efervescență 
la nivelul celui de-al doi
lea eșalon, reflectînd do
rința orașelor vechi și noi 
de a figura cit mal sus pe 
harta fotbalistică a țării..

SERIA I
1. F.C.M. BRAȘOV 3 0 3 +5.4'15 +5
2. F.C. Constanța 3 0 3 +3 4T1 +3
3. C.S.M. Suceava 3 0 3 +3 4- 9 +3
4. Delta Tulcea 3 0 3+14-3+1
5. Minerul G. H. 3 0 3+1 — 8+1
6. Unirea Focșani 4 0 2 o+io a
7. I.C.I.M. Brașov 3 0 3 0 + 3 0
8. Viit. Gheorgheni 3 -13+1 — 1 0
9. Cimentul Med. 2 0 4 0 — 5 •

10. F.C. Brăila 2 -14+1-6 0
11. Energia 4 -12 0 + 1-1

12-13. Viitorul Vaslui 3 -13 0-1—1
C.S. Botoșani 3 -23+1-1-1

14. Tractorul Brașov 3—23+1 — 3—1
Nitramonia Făg. 2—14 0 — 6—1
Progresul Brăila 4—2 2 0 0-2
Muscelul C-lung 3-2 3 0 — 1—2

18. Portul Constanța 3 —4 3 0 —13 —4
Coloana I : jocuri acasă ; a H-a : 

puncte pierdute acasă ; a III-a : Jocuri 
în deplasare ; a IV-a : puncte în de
plasare ; a V-a : golaveraj ; a Vl-a : 
media punctelor.

SERIA A ll-a
1. POIANA CIMPINA 4 0 3
2. Autobuzul București 3—2 4
3. Progresul Vulcan 4—13
4. Petrolul Ploiești 2 0 4
5. Mecanică fină 4—12
6. Chimia Tr. Măgurele 3 0 3
7. Gaz metan Mediaș 3 0 2
8. Rapid București 2—13
9. Metalul București 3 0 4

10. Rulmentul Alex. 2—15
11. Oltul Slatina 3—2 4
12. Chimica Tîrnăveni 4—13
13. Pandurii Tg. Jiu 4—12
14. Șoimii Sibiu 4—2 3
15. Flacăra Moreni 3—13
16. Carpați Mîrșa 3 —2 3
17. Metalul Plopeni 4—3 3
18. F.C.M. Giurgiu 2—3 3

SERIA A lll-o

4-2 4-8 4-2
4-4 4-5 4-2 
+3 4-5 -|-2 
4-2 0 4-2
4-2 4-7 4-1 
4-1 4-4 4-1 
4-1 4*3 4-1 
4-2 o 4-1

0 4-3 o 
4-1 -4 o 
4-2 -6 0

0 4-4 —1
0 —2 —1

4-1 —3 —1
0 —9 —1
0 —7 —2
0 —2 —3
0 —6 —3

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CORVINUL HUNEDOARA, 

PATRU JOCURI ÎN ITALIA. Di
vizionara B Corvinul Hunedoara 
a efectuat un turneu de patru 
jocuri în Italia. Primul meci hu- 
nedorenii l-au susținut la Lampa, 
în compania formației Laporegia, 
pe care au învins-o cu scorul de 
2—0. în continuare, Lucescu, 
Petcu, Klein și coechipierii lor 
au cîștigat cu 2—1 partida cu 
Glovania Voldorna, cu 3—2 me
ciul cu Nocera Noceriao și au 
pierdut cu 2—3 la Salerno. (I. 
VLAD, coresp.).
• RETRAGEREA LUI SOLYOM. 

Cu prilejul retragerii din activi
tatea competițională a portarului 
Solyom, la Tg. Mureș s-a dispu
tat meciul dintre actuala echipă 
mureșeană și o formație a a- 
celuiași club care a activat cu 
cîțiva ani în urmă. Scor final : 
5—3, golurile fiind marcate de 
Fanici (2), Sipoș, Munteanu, Bi
ro I, respectiv Mureșan (2) și 
Pavlovici. (C. ALBU, coresp.).
• RAPID — CHIMICA T1RNA- 

VENI, PE STADIONUL CIU
LEȘTI. Partida dintre diviziona
rele B Rapid și Chimica, din ca
drul etapei a 8-a. se va disputa 
pe stadionul Giulești duminică, 
de la ora 11. în ziua meciului nu 
se vor pune bilete în vînzare la 
casele stadionului.

• UNIREA ALBA IULIA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—2 (3—0). 
Au înscris : Nichimiș (min. 1 și

ONUȚAN (A S. A. TG. MUREȘ)
SUSPENDAT

LA 1 MAI
ședința de joi

PlNĂ
1980

a Comisiei deIn .
competiții și disciplină a F.R.F., 
analizîndu-se abaterile săvîrșite în 
meciurile de duminica trecută de 
către unii jucători din Divizia A, 
au fost pronunțate următoarele 
sancțiuni :

— Moldovan (S.C. Bacău) — 
avertisment.

— Iorgulescu (Sportul studen
țesc) — suspendat 4 etape.

— Onuțan (A.S.A. Tg. Mureș) — 
i s-a ridicat dreptul de joc pînă la 
1 mai 1980. Asupra acestei ulti
me sancțiuni vom reveni cu a- 
mănunte în numărul de mîine.

1. F.C. BIHOR 2 0 4
2. U.T. Arad 2 0 4
3. Corvinul Huned. 3 0 3
4. Minerul Cavnic 2 0 4
5. U.M. Timișoara 3 0 3
6. Gloria Bistrița 3 0 3
7. C.F.R. Cluj-Napoca 3 —1 3
8. Aurul Brad 3 0 3
9. Unirea Alba Iulia 4 0 2

10. md. sîrmei C. T. 2 0 4
11. Minerul Anina 3—13
12. Dacia Orăștie 4—12
13. F.C.M. Reșița 3—13
14. Strungul Arad 4—2 2
15. înfrățirea Oradea 4—2 2
16. Someșul Satu Mare 3—2 3
17. Metalurgistul Cugir 3—2 3
13. Minerul Mold. Nouă 3—2 3

+6 +6 +6 
+4 4-8 +4 
+1 +3 +1
4-1 —1 4-1 
+1 —3 +1

0 +4 0
+1 +3 0

0 +2 0
0 +1 0
0 —6 0
0 0—1 
0 0—1 
0 —1 —1 
0 4-2 —2 
0 —1 —2
0 —2 —2 
0 —6 —2
0 -9 —2

4), Iordan (min. 43 — autogol) 
pentru divizionara B, respectiv 
Gingu (min. 60) și Savu (min. 
65). (I. FILIPESCU — coresp.).
• STRUNGUL ARAD — AR

SENAL CAIRO 1—1 (0—0). JOC
frumos, în care gazdele au ratat 
numeroase ocazii de gol. Au 
marcat : Tamaș (min. 49) și. res
pectiv, Has an (min. 80). (N. 
STRAJAN — coresp.).
• ȘOIMII SIBIU — N. L. JAM-

BOL (BULGARIA) 4—4 (2—3).
Golurile sibienilor au fost mar
cate de Negrea, Zaharia, GIi. Po
pa și Laufceag. (I. 1 ONES CU — 
coresp.).
• ÎN SERIA A V-a a campio

natului Diviziei C s-au disputat 
o parte dintre nțeciurile etapei a 
VlI-a, intermediară, iată rezul
tatele : Electronica București — 
Ș. N. Oltenița 0—0, T. M. Bucu
rești — Dunărea Călărași 1—2 
(1—1), Flacăra roșie București — 
Tehnometal București 2—1 (1—1), 
Automecanica București — Lu
ceafărul București 0—0. Restul 
partidelor se vor juca în ziua de 
4 octombrie.
• PETROLUL PLOIEȘTI — PO

LITEHNICA IAȘI 4—1 (1—1). AU 
marcat : Cizmaru (min. 19), To- 
poran (min. 47), N. Florian (min. 
58), Negoiță (min. 89), respectiv 
Romilă II (min. 13). (I. TANA- 
SESCU — coresp.).
• F. C. BAIA MARE — SO

MEȘUL SATU MARE 4—2 (3—1). 
Golurile aparțin lui Roznai (min. 
3 și 25). Bălan (min. 38), Koiler 
(min. 56) și, respectiv, Borz (min. 
17 și 52). (V. SASARANU — co
resp.).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA— 

U.T. ARAD 2—1 (0—0). Au în
scris : Roșea (min. 63), Iuga 
(min. 75), respectiv Iova (min. 
83). (C. CREȚU — coresp.).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
A AȚI ALES PRONOSTICU

RILE ? Rezultatele ultimului con
curs Pronosport sînt edificatoare 
în privința atractivității sporite a 
acestui sistem de joc în actuala 
perioadă competițională. Con
cursul de duminică 30 septembrie 
a.c. are, desigur, toate șansele să 
ofere noi și frumoase satisfacții 
participanților, cărora le prezen-

A X C = B !

7 000 de spectatori au ți
nut să urmărească înțîlnirea 
dintre Strungul Arad și F. C< 
Bihor, mizînd pe un spectacol 
de calitate, în care „vioara 
întîi" urma să fie, firește, for
mația bihoreană, situată în 
fruntea seriei a III-a din Di
vizia B, cu 5 victorii în 5 me
ciuri. Numai că echipa care a 
evoluat anul trecut în Divizia 
A a jucat sub așteptări. Flo- 
rescu, Lupău, Fildan, Mureșan 
și ceilalți... parcă se întîlniseră 
prima dată. Nu se înțelegeau, 
nu luptau, nu voiau, de fapt, 
nimic ! în schimb, Strungul, 
echipă promovată anul acesta 
din Divizia C, a jucat serios, a 
muncit mult și a reușit să în
vingă — nesperat (dînd astfel 
un ajutor indirect U.T.A.-ei) — 
cu 1—0, prin golul lui Tamaș, 
din min. 44, cînd acesta a șu
tat puternic mingea servită pe... 
tavă de Zare și Bigan. Conclu
dent este faptul că portarul o- 
rădean Vidac a fost cel mai 
bun de pe teren, salvînd încă 
alte 4 goluri, prin reflexe 
splendide (min. 9, 16, 36, 70). 
Victorie meritată a arădenilor, 
antrenați de N. Dumitrescu și 
I. Pătrașcu.

UN DERBY ONORAT
Derbyul bucureștean al eșa

lonului secund, seria a Il-a, 
Progresul Vulcan — Metalul 
(scor 1—0), disputat duminică 
pe stadionul din str. Dr. Stai- 
covici, a oferit o partidă agrea
bilă, de un bun nivel tehnic, 
în ciuda mizei, cele două e- 
chipe au acționat pe cartea 
atacului, mărind spectaculozita
tea jocului. Și aceasta, datorită 
faptului că în componența ce
lor două formații au evoluat 
jucători cu o bună tehnică In
dividuală ca Ion Ion, Șuma- 
lanschi, Ion Marin (Metalul) și 
Al. Moldovan, Dragu, FI. Du
mitru, Marica și G. Sandu 
(Progresul Vulcan), fotbaliști 
care au jucat, nu de mult, in 
Divizia A.

La echipa Progresul Vulcan 
se face simțită mina pricepută 
a tandemului de tehnicieni 
P. Moldoveanu — V. Mal'teuță. 
De cealaltă parte, mctalurgiș- 
til, pregătiți în acest sezon de 
ex-stelistul C. Creiniceanu, au 
jucat deschis, aerisit, cu o bu
nă circulație a balonului și o 
condiție fizică excelentă, ei 
contribuind, în egală măsură, 
la reușita întrecerii.

Aurel PĂPĂDIE

PRIMELE 
ROADE...

Avem, de bună seamă, 
în fotbalul nostru și ti
neri jucători de talent și 
antrenori, de asemenea ti
neri, cu temeinice cunoș
tințe în materie, dornici să 
se afirme. Și dacă, recent, 
jucătorul Dorel Cilean a 
fost descoperit, întîmplător, 
de antrenorii Pigulea și 
D. Ștefan tocmai în nordul 
țării, la divizionara C Fo
restierul Bistrița, antreno
rul Nicolae Lupescu, căci 
despre el este vorba în 
rîndurile de față, vine să 
se recomande singur — 
drept un tehnician de nă
dejde — prin rezultatele 
obținute în seria a n-a a 
Diviziei B de formația pe 
care o pregătește, Meca
nică fină. Afirmase el, nu 
de mult, în aceste coloane, 
că echipa lui, pe armei o 
divizionară C proaspăt ’
promovată în eșalonul se
cund, este pusă pe fapte !
mari ; și noi, ca în atîtca I
alte similare situații, i-am ■
publicat vorbele, aștep- 
tînd... faptele, primele roa- I
de ale unei munci de pre- •
gătire intense pe care în- |
treg lotul a consimțit s-o j
desfășoară cu pasiune și ’
seriozitate.

Și primele fapte n-au în- •
tîrziat să apară, Mecanică 
fină fiind — după șapte e- 1
tape — una dintre frunta- ;
șele seriei, datorită celor 
9 puncte acumulate pînă 
în prezent ; cu unul mai 
puțin dccît liderul clasa
mentului, Poiana Cîmpina, 
dar și cu un joc mai 
puțin. O adevărată for- 
mație-revelație, fiind îm
preună cu F.C.M. Brașov 
și Progresul Vulcan, din 
totalul celor 54 divizionare 
B, singurele echipe care 
n-au cunoscut înfrîngerea. 
Meritul formației ne apare 
într-o lumină cu atît mai 
frumoasă cu cît, așa cum 
bine se știe, reprezentanta 
întreprinderii bucureștene 
Mecanică fină nu posedă, 
de pildă, nici valoarea, nici 
experiența Rapidului sau a 
Petrolului (ca să ne re
ferim doar 1£ partenere dc 
serie), două foste divizio
nare A.

Nu putem ști, firește, ce 
se va întîmpla de aci 
înainte în respectiva seric 
a Diviziei B, cît de regulat 
va fi mersul acestei echipe 
de-a lungul celor 11 „hal
te" pe care le mai are de 
parcurs pînă la finele tu
rului. Nu ne îndoim însă 
că tînărul antrenor Nicolae 
Lupescu va persevera pc 
drumul ales, continuînd să 
împărtășească echipei Iui, 
cu același zel și cu aceeași 
pricepere, din cunoștințele 
acumulate de-a lungul unei 
remarcabile cariere de ju
cător. Un drum al cărui 
start lansat (vezi și Uele 
3 goluri înscrise de Meca
nică fină față de NUMAI 
UNUL PRIMIT) vorbește 
grăitor despre" consistența 
și echilibrul unei IDEI. 
Aceea a unei echipe și a 
antrenorului ei...

G. NICOLAESCU

O TRIBUNĂ EDUCATĂ
La Arad (cu prilejul meciului Strungul Arad — F.C. Bihor), 

am văzut o galerie splendidă formată din tinerii de la între
prinderea Strungul din Arad. Și-a încurajat echipa — nu exagerăm 
— din primul pînă în ultimul minut al partidei, fără încetare, 
cîntind, aplaudînd, agitînd drapele cu culorile asociației, acla- 
mînd pe jucătorii care realizau lucruri deosebite. A venit la un 
moment dat și întîmplarea care constituie... marea piatră de în
cercare a tuturor galeriilor. Arbitrii de tușe (fiecare cite o dată) 
au greșit. Dar n-au izbucnit huiduieli, jigniri. Ca la o comandă, ga
leria a scandat de cîteva ori, fără supărare, o recomandare sub
tilă : „Fii atent, tovarășe arbitru". Interesant ni s-a părut și 
ceea ce am aflat cînd am întrebat cine conduce aceasta galerie : 
„Un oarecare Luca, dar meritul nu-i al lui, ci al Comitetului 
U.T.C. din întreprindere, care se ocupă astfel și de educarea 
spectatorilor".

Un cuvînt bun, pe aceeași linie, merită și galeria timișoreană, 
care, se pare, renaște (am auzit-o la meciul Politehnica — Vi
itorul Scorniccști), ca și aceea a echipei F.C. Bihor (la meciul 
cu Strungul ea a avut o... frumoasă evoluție, numărul suporteri
lor orădeni veniți la Arad fiind de circa 1000).

tăm — ca sursă suplimentară de 
inspirație — pronosticurile an
trenorului Ilie Oana : 1. Ascoll — 
Catanzaro 1, X ; 2. Avellino — 
Torino X ; 3. Cagliari — Milan 
1, X, 2 ; 4. Fiorentina — Napoli 
1, X ; 5. Inter — Lazio 1 ; 6. Ju
ventus — Pescara 1 ; 7. Perugia
— Udlnese 1, X ; 8. Roma — Bo
logna 1 ; 9. Cimentul — F. C. 
Constanța 2 ; 10. Nitramonia — 
F.C.M. Brașov 2 ; 11. Fl. Moreni
— Autobuzul 1, X ; 12. Mln. Cav

nic — Corvinul 1 ; 13. U.T.A. — 
U.M. Timișoara 1.
• TRAGEREA LOTO DE AS

TĂZI, 23 septembrie 1979, se te
levizează în direct începînd de 
la ora 18.25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 21 SEPTEMBRIE 1979. Cat. 
1 : 2 variante 25% (autoturisme 
Dacia 1300) ; cat. 2 : 1 variantă

L> > OCTOMBRIE 197S 
TRAGERE SPECIALA 

LOTO

ORICINE JOACA POATE CIȘ- 
TIGA : • AUTOTURISME
..Dacia 1300" ți .,Skoda 120 
L" • EXCURSII IN U.R.S.S. 
— Finlanda sau in R.D. Ger
mană • BANI, sume fixe 
(25.000, 5.000 lei etc.) ți va
riabile.

FORMULA TEHNICĂ AVAN
TAJOASA: >8 extrageri în 3 
faze, cu un total de 75 nu
mere I • 21 categorii de cîș- 
tigurl • Biletele de 15 lei 
varianta participă la toate 
extragerile.

CÎȘTIGURILE SUPLIMEN
TARE SE SUPORTA DIN FOND 
SPECIAL I ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor : luni 1 
octombrie 1979. MAI MULTE 
BILETE JUCATE - MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES I

100% a 28.239 lei șl 6 variante 
25% a 7.072 lei ; cat. 3 : 12,50 a 
5.658 lei ; cat. 4 : 46,25 a 1.529 lei; 
cat. 5 : 101,50 a 697 lei ; cat. 6 : 
266,75 a 265 lei ; cat. X : 1.286,75 a 
100 lei. Report la cat. 1 : 53.074 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, realizate pe 
bilete Jucate 25%, au revenit 
participanților : FLORIN TARA- 
BUȚA din Fălticeni și KLARA 
POP din București.



L'.t frumos succes

DANA NUTU 
ÎNVINGĂTOARE 

ÎN TURNEUL 
DE LA PLOVDIV

SOFIA, (Agerpres). — Cea 
de-a șasea ediție a turneului 
internațional feminin de șah de 
la Plovdiv s-a încheiat cu o 
victorie de prestigiu a tinerei 
maestre românce Dana Nuțu, ca
re a totalizat 9 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Șavova (Bulgaria) 
— S'/ș p, Gugașvili (U.R.S.S.) 
și Boiadjieva (Bulgaria) — ci
te 7V2 p. Voiska (Bulgaria) — 
6f/2 P, Asenova (Bulgaria) — 
6 p, Keller (R, D. Germa
nă), Grosz (Ungaria) și Klimo
va (Cehoslovacia) — cite 5 p 
ele.

Victoria Danei Nuțu a fost 
decisă în ultima rUndă, cînd 
ca a învins-o pe maestra in
ternațională cehoslovacă Kli
mova.

TURNEE DE TENIS
• Turneul de la Essen (R. F. 

Germania) a fost cîștigat de 
Bjorn Borg, care l-a întrecut 
în finală cu 6—1, 6—4 pe Xlie 
Năstase.
• Turneul feminin de la 

Atlanta (optimi de finală) : 
.Wendy Turnbull — Sherry 
Acker 6—3, 6—2 ; Mărise Kru
ger — Billie Jean King 1—6, 
6—4, 6—2 ;■ Chris Evert Lloyd 
— Greer Stevens 6—1, 6—2 ;

C. M. DE PENTATLON

MODERN [juniori]
I AMSTERDAM, 27 (Agerpres). 
— După trei probe, în cam
pionatul mondial de pentatlon 
modern pentru juniori conduce 
sovieticul Anatoli Starostin — 
3188 p, urmat de Mizser (Un
garia) — 3116 p și Lipeev 
(U.R.S.S.) — 3105 p. în clasa
mentul general pe echipe, pe 
primul loc se află U.R.S.S. — 
9155 p. urmată de Suedia — 
8 975 p și Ungaria — 8 926 p. 
Proba de tir a revenit polo
nezului Bogdan Psyta, cu 
1 100 p.

TURNEUL RUGBYȘTILOR
(Urmare din pan. 1)

cronica meciului că „rugbyștii 
români au dovedit calități deo
sebite. arătîndu-sc a fi o echipă 
greu de învins !“ Una dintre 
explicațiile bunei comportări a 
grămezii este, după cum afir
mă antrenorii, și trecerea lui 
Dumitru în linia a doua (în lo
cul lui Marin Ionescu), alături 
de Pintca, grămada noastră cîș- 
tigind mult pe planul mobili
tății. Pe de altă parte, Borș, 
cel cu numărul 8, de la în
chiderea grămezii, a jucat bine 
(de unde soluția cu Dumitru — 
linia a doua).

Următorul meci al rugbyști- 
lor români va avea loc la Col- 
win Bay, unde sîmbătă după- 
amiază (începînd de la 15, ora 
locală) ei vor întîlni o selec
ționată a Tării Galilor de Nord. 
Se socotește aici că acest joc 
va fi relativ mai ușor. La Col- 
win Bay va fi, de fapt, o

• VEȘTI bune din turneul pe care-1 în
treprind rugbyștii români în Țara Galilor, 
unde sportul cu balonul oval este mai va
loros decît fotbalul. Dovada : succesele re
purtate de galezl în „Turneul celor 5 na
țiuni". Primele evoluții ale reprezentanți
lor noștri au fost de bun augur și sperăm 
ca și următoarele sâ demonstreze valoarea 
selecționatei noastre. O victorie (cu scorul 
de 9—3) asupra celei mal bune formații galeze 
de club, Pontypridd, este revelatoare și 
demonstrează seriozitatea cu care abordea
ză reprezentanții țării noastre jocurile din 
acest turneu deosebit de util, dar și dificil. 
• ZIARUL „L’Equipe" din Paris evidenția
ză comportarea bună a echipelor noastre 
în cupele europene la fotbal, menționind 
că România, prin reprezentantele sale (1), 
este singura țară care în prima manșă a 
turului I nu a suferit nici o înfrîngere. 
Este, intr-adevăr, o performanță frumoasă, 
care va trebui însă întregită prin califi
carea tuturor celor patru formații în etapa 
a doua a competițiilor. • TURNEUL in
terzonal de șah de la Riga se apropie de 
sfîrșit. Iubitorii „sportului minții" se în
treabă cine vor £1 primii 3 în clasament, 
cei care vor evolua în turneul candidaților 
(alături de primii 3 din „interzonalul" de 
la Rio de Janeiro, plus Boris Spasski șl

Viktor Korcinol — calificați din oficiu). Se 
va număra printre ei și Florin Gheorghiu, 
care a avut un start remarcabil ? Greu de 
spus, chiar șl acum, cînd la Riga au mai 
rămas pentru Florin două partide : cu 
Țeșkovski șl Polugaevski. In cazul unor 
victorii, reprezentantul țării noastre păs
trează șansa de a obține cel mai mare suc-

carierei sale sportive. ® O DE
CEPȚIE ne-au produs-o cicliștii noștri 
fruntași în Turul Bulgariei! Locul 8 pe echipe 
și 10 la individual (ocuoat de Mircea Romaș- 
canu) nu onorează sportul cu pedale din țara 
noastră. Și nu ar trebui să trecem cu ve
derea faptul că crimele clasate, echipele 
U.R.S.S. și R. D. Germane, au aliniat

garniturile secunde. In acest timp, primit 
rutieri sovietici au fost prezențl în „Tour 
de l’Avenlr" (cursă pe care au și cîștl- 
gat-o), iar cel mai renumiți pedaleri ai 
R.D.G. se aflau în țara noastră, terminînd 
învingători în „Cupa CIBO" ! • TREI mari 
competiții — încă în curs de desfășurare 
— atrag atenția iubitorilor sportului: Jocu
rile Mediteraneene, Jocurile sportive ale 
Asiei de sud-est și Jocurile sportive ale 
R. P. Chineze • „OLIMPIADA" țărilor me
diteraneene, de Ia Split (Iugoslavia), prin 
amploarea ei, prin numărul mare de par- 
tlcipanțl, prin unele rezultate excelente ale 
italienilor, francezilor și iugoslavilor, prin 
progresele incontestabile demonstrate de 
sportivii marocani, tunisieni și greci, se 
dovedește a fi extrem de utilă în calenda
rul sportiv al competițiilor regionale. • 
ZECILE DE RECORDURI (la natațle, atle
tism) înregistrate pînă acum la Jocurile 
R. P. Chineze dovedesc salturile calitative 
remarcabile ale sportivilor chinezi în ul
tima vreme. a O ECHIPA de alplniști 
americani încearcă să escaladeze piscul hi- 
malayan Himal Chull (7 897) pe versantul 
sud-estic, pe o cale neutilizată încă.

Ion OCHSENFELD

Turneul interzonal de șah de la Riga

peTtjnîaîdesosireI
Turneul interzonal de la 

Riga se apropie de sfîrșit in 
aceeași ambianță de luptă a- 
prigă pentru calificarea în eta
pa meciurilor candidaților.

Desprins, liderul Tal și-a 
permis un „respiro" în partida 
cu Adorjan, remizind repede 
cu albele. O foarte prețioasă 
jumătate de punct (cu negrele, 
pe care le conduce excelent) 
a obținut Ribli în fața lui Țeș- 
kovski, rezultat înregistrat și 
în partida Kuzmin — Liubo- 
jevici.

Florin Gheorghiu (care nu 
mal are ce pierde) a forțat 
contra lui Kodrigucz și a cîști
gat (cu negrele), la mutarea a 
32-a, o vehementă partidă de 
atac. Marele nostru maestru 
păstrează șanse, teoretice, de 
calificare ca și Romanișin, 
care a înscris la Van Riemsdyk 
a 4-a victorie consecutivă, are 
o întreruptă cu Liubojevici și-l 
întîlnește pe Ribli în ultima 
rundă. Celelalte partide (prin
tre care și Tarjan — Larsen) 
s-au întrerupt.

Martina Navratilova — Ann 
Kiyomura 5—7, 6—3, 6—2.
• La San Francisco, Fibak 

l-a eliminat cu 6—1, 6—1 pe 
Manson, iar Stockton a dispus 
cu 6—4, 6—4 de Dibley.
• în turul 2 al turneului de

la Madrid : Franulovici —
Elter 6—2, 6—2 ; Orantes — 
Velasco 6—4, 6—2, ; McNamee
— Goven 6—1, 2—6, 6—3 ; 
Clerc — Fillol 6—2, 6—4 ; Proisy
— Sanders 6—2, 7—6 ; Kirmayr
— Parun 6—1, 6—2.
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C M. DE CICLISM-JUNIORI
VOR AVEA LOC

LA BUENOS AIRES (6-10 OCTOMBRIE)
BUENOS AIRES (Agcrpres). 

— Cea de-a 10-a ediție a cam
pionatelor mondiale de ciclism 
pentru juniori se va desfășura 
între 6 și 10 octombrie la 
Buenos Aires și va reuni ti
neri rutieri din 15 țări, prin
tre care Anglia, Belgia, Franța, 
U.R.S.S., Brazilia, Japonia, Ca
nada, Spania, R. F. Germania, 
S.U.A. și Argentina.

IN MAREA BRITANIE
„premieră rugbystică" (ținînd 
cont că aici nu s-au mai or
ganizat întîlniri internaționale), 
pe care sportivii noștri speră 
s-o absolve cu bine. Se preco
nizează a se trimite în teren o 
echipă ușor modificată și a- 
nume : Bucos — Motrescu, Con
stantin, Zafiescu, Aldea — A- 
lexandru, Sueiu — Murariu, 
Borș, Stoica — Dumitru, Pin- 
tea — C. Dinu, Ortciecan, 
Scarlat.

Și acum, o ultimă informa
ție : vineri se vor definitiva 
loturile (fiecare format din cite 
21 de jucători) „Wales-Vcst“ și 
„Wales XV“, care vor întîlni 
echipa României la Llanelli și, 
respectiv. Cardiff, în ultimele 
două partide ale turneului 

.nostru in Țara Galilor. într-un 
prim joc de antrenament, e- 
chipa Tării Galilor (sub căpită
nia centrului Fenwick) a învins 
ieri XV-le Poliției cu 51—6, 
dovedind o remarcabilă formă 
sportivă.

Clasamentul : TAL 12, Ribli 
ÎO'A, Polugaevski 10 (1),
GHEORGHIU 9’/,. Miles, Ador
jan 9, Larsen, Romanișin 8V2 
(1), Kuzmin 8, Țeșkovski 7V2, 
Tarjan 6l/9 (1), Grunfeld 6V2, 
Liubojevici 5*/2 (1). Van Riems
dyk, Trois, Bouazis 4i/o, Med- 
nis 4 (1), Rodrigucz 3V2.

Runda a 16-a, penultima, 
poate aduce clarificări în par
tidele : Ribli — Polugaevski.
Gheorghiu — Țeșkovski, Med- 
nis — Romanișin, Tal — Mi
les, Adorjan — Larsen.

★
După trei runde, în turneul 

interzonal de șah de la Rio 
de Janeiro conduce marele 
maestru filipinez Eugenio 
Torre, cu 2lh puncte, urmat de 
Petrosian (U.R.S.S.) — 2 punc
te, Hiibner (R.F. Germania) și 
Balașov (U.R.S.S.) cite IV2 
puncte (1) etc. Marele maestru 
brazilian Henrique Costa Mec- 
king, unul dintre favoriți, s-a 
retras din concurs fiind sufe
rind.

în runda a 3-a, Torre l-a 
învins pe L. Bronstein (Argen
tina), Portisch a cîștigat la 
Ivkov, iar Petrosian a remizat 
cu Vaganian.

MARINA POOOREVICI CONDUCE ÎN TURNEU!
DE ȘAH DE EA CIESTOCIIOWA

VARȘOVIA, 27 (Agcrpres). — In 
turneul Internațional de șah pen
tru junioare de la Czestochowa 
(Polonia), după 10 runde, conduce 
Marina Pogorcvici (România) cu

W3S3SB1
PRELIMINARIILE C.E. : 

LUPTA STRINSA PENTRU 
PRIMUL LOC ÎN GRUPA A lV-a

1—1 (0—0) 
partida 

scorul în
cu care s-a 
(oaspeții au 
min. 61 prin 
au egalat prin 
75) avantaj ea- 
echipa R. D.

Miercuri seara s-a desfășurat 
un singur meci din preliminari
ile campionatului european (se
niori). 65 000 de spectatori au a- 
sistat Ia jocul' de mare Interes 
dintre Polonia și R. D. Germană, 
desfășurat la Chorzow. Rezulta
tul de ' ' 
încheiat 
deschis ________ _
Hăffner și gazdele 
Wieczorek în min. 
ză în clasament 
Germane.

Programul ulterior se. anunță 
deosebit de pasionant, între cele 
trei candidate la primul loc (O- 
landa, Polonia și R.D.G.) dîn- 
du-se o spectaculoasă luptă. O- 
landezli au de jucat acasă cu 
polonezii și în deplasare cu e- 
chipa R. D. Germane. Aceasta 
din urmă va mal juca pe teren 
propriu și cu Elveția, in timp ce 
Polonia va evolua acasă într-o 
confruntare . ușoară eu Islanda. 
Se pare că partida decisivă se 

va desfășura la 21 noiembrie, la 
Leipzig, între selecționatele R.D.
Germane și Olandei, iată clasa
mentul grupei a IV-a înaintea 
ultimelor întîlniri :

1. Olanda
2. Polonia
3. R.D. Germană
4. Elveția
5. Islanda

9
9
4
0

IN „CUPA CUPELOR"
In meci tur pentru ,?bupa Cu- 

pelor“, echipa C.F. Barcelona a 
învins în deplasare, cu 1—0 (0—0), 
formația islandeză Akranes. Go
lul a fost marcat de Rexach 
(min. 57).

IN „CUPA U.E.F.A."

In cadrul' „Cupei U.E.F.A." la 
fotbal, echipa Progres Niderkorn 
(Luxemburg) a pierdut pe teren 
propriu, cu scorul de 0—2 (0—0),

CAIACIȘTll Șl CANOIȘTII NOȘTRI JUNIIIRI 
VICTORIOȘI ÎN ÎNTÎINIRTA CO CEI BOEGARI
Programată inițial pentru 

miercuri și joi, întîlnirca in
ternațională de caiac-canoc 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Bulgariei 
s-a desfășurat ieri la Snagov 
în două reuniuni.

în program au figurat 13 
probe de 500 m și 1000 m. 
Dovedind o superioritate cate
gorică, juniorii noștri au obți
nut victorii duble în toate 
cursele, cîștigînd întîlnirea cu 
95—39 p.

Rezultate tehnice : K1 —
500 m : Gh. Nițu 1 :57,6, I. 
Olaru 2 : 00,0, B. Filipov 2 : 02,8, 
I. Valcev 2 :08,7 ; CI — 
500 in : P. Pocora 2 :07,7, C. 
Dumitrașcu 2 :11,4, E. Ivanov 
2 :13,4, D. Kazakov 2 : 33,6 ; 
K1 F : Elisabeta Băbeanu 
2 :14,3, O. Plătiță 2 :16,9, D. 
Noeva 2 :17,7, R. Valkova 
2 :22,6 ; K 2 — 500 m : Româ
nia I (I. Luca — A. Kovacs) 
1 :44,2, România II (M. Iones- 
cu — I. Gălbănuțoaie) 1 :45,1, 
Bulgaria I (Traccv — Raicev- 
ski) 1 :48,2, Bulgaria II 
(Alesov — Valcev) 1 :55,4 ; 
C 2 — 500 m : România I (G. 
Roșea — N. Toma) 1 :54,8, Ro
mânia II (R. Isacov — P. Ivan) 
1 :56,6, Bulgaria (Doncev — 
Bojilov) 2 :05,7, Bulgaria II

7.5 p, urmată de Kovacs (Unga
ria) 7 p, Zaharovskaia (U.R.S.S.)
6.5 p, stark (R.D.G.) 6 p, Ri-
glewska (Polonia) 5,5 p etc.

meciul susținut în compania for
mației elvețiene Grasshoppers 
Zfirich. Ambele goluri au fost 
înscrise de Herman (min. 53 și 79).

MECIURI AMICALE
• La Vigo, selecționatele Spa

niei și Portugaliei au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0'. Ambele 
goluri au fost înscrise din lovi
turi de la 11 m, autorii fiind 
Dani (min. 27) pentru gazde și 
Nene (min. 51) pentru oaspeți.
• La Florența : Italia — Sue

dia 1—0 (1—0). A marcat Oriali 
(min. 15).
• La Rotterdam : Olanda—Bel

gia 1—0 (0—0). A marcat : Poort- 
vliet (min. 75).
• La Trencin '

echipa Jednota a terminat la e- 
galitate, 1—1 (0—0), cu Polonia
Bytom.

(Cehoslovacia),

DESPRE FOȘTII Șl ACTUALII 
CAMPIONI MONDIALI
de mult s-a desfășurat me- 
amical dintre reprezentati- 
K. F. Germania (fosta de-

Nu 
ciul 
vele _  __  ___  ________
țlnătoare a titlului) și Argentinei 
(actuala deținătoare a trofeului), 

ridicat la un 
a fost astfel 
antrenori : 

selecționerul 
__ Învins cu 2—1, 

o echipă tinără a Ar- 
care este incomparabil

Partida, care s-a 
înalt nivel tehnic, 
văzută de cel doi

Jupp Derwall, 
vest-german : „Am 
pe merit, ' ’ ' 
gentinei, 
mai bună decît cea care a evo
luat in 1974 la C. M din țara 
noastră, dar mai slabă decît cea 
care a jucat la Buenos Aires. 
Reprezentativa noastră este in re
venire de formă și sînt satisfă
cut de linia de atac, Rummenig- 
ge — Hansi Muller — Fischer, 
deficitară la „El Mundial".

Cesare Menotti : „Sînt mîndru 
de noua selecționată pe care o 
pregătesc. Vă garantez că ea va 
fi și mal bună la C. M. din 
Spania. Să nu uităm că mai a- 
vem o garnitură de băieți tineri, 
in frunte cu Maradonna, care au 
cîștigat recent campionatul mon
dial de juniori desfășurat în Ja
ponia..." 

(Kazakov — Iavlov) 2 :13,7 ; 
K 2 F : România (Băbeanu — 
Smeu) 2 :01,0, România II 
(Andrei — Mihai) 2 :06,4, Bul
garia I (Noeva — H. Nikolova) 
2 :12,1, Bulgaria II (I. Nikojo- 
va — Dalkova) 2 :19,6 ; K t
— 500 m : România (Nițu — 
Kovacs — Bologa — Luca) 
1 :33,9, Bulgaria (Tracev — 
Raicevski — Alesov — Borisov)
1 :34,5 ; K 1 — 1 000 m : Nițu 
4 :03,4, F. Bologa 4 :04,4, D. 
Tracev 4 :06,9, B. Filipov 
4 : 09,9 ; C 1 — 1 000 m : P. 
Pocora 4 :26,2, C. Dumitrașcu 
4 :28,3, E. Ivabov 4 :48,5, A. 
Pavlov 5 : 07,2 < K 4 — 500 m 
F : România (Băbeanu — Smeu
— Linte — Cîrlan) 1 :50,2 , 
Bulgaria (Noeva — I. Nikolova
— H. Nikolova — Dalkova)
2 : 00,4 ; K 2 — 1 000 m : Româ
nia I (Luca — Kovacs) 3 : 42,9, 
România II (Ionescu — Găl
bănuțoaie) 3 :43,5, Bulgaria I 
(Tracev — Raicevski) 3 :47,7, 
Bulgaria II (Valcev — Alesov)
3 :59,3 ; C 2 — 1 000 m : Româ
nia (Roșea — Toma) 4 :01,2, 
România II (Isacov — Ivan)
4 :03,6, Bulgaria (Donkov — 
Bojilov) 4 :23,5, Bulgaria II 
(Kazakov — Pavlov) 4 :26,2 ; 
K 4 — 1 000 m : România (Ni
țu — Kovacs — Bologa — Luca) 
3 :16,3, Bulgaria (Traccv — 
Raicevski — Alesov «— Borisov) 
3 :19.0.

★
Astăzi și mîine, Ia Snagov 

se desfășoară „patrulaterul" e- 
chipelor de tineret (sub 23 ani) 
ale României, R. D. Germane, 
Poloniei și Ungariei. Concomi
tent, va avea loc concursul in-^ 
tern dotat cu „Criteriul olim-~ 
pic“. ’«

DE PRETUTINDENI
• Olog Blohin, celebrul atacant 

al echipei Dinamo Kiev, și-a ser
bat recent un jubileu : a jucat 
pentru a 200-a oară în echipa 
sa de club. El a marcat cu a- 
cest prilej, în partida cu Aripile 
Sovietelor clin Kuibîșev, trei go
luri, ajungînd acum la 116 go
luri marcate pentru Dinamo Kiev. 
Dar, pe lista golgeterilor sovie
tici din toate timpurile Blohin 
ocupă doar locul 5.
• Cunoscutul internațional ga- 

lcz John Toshack, azi antrenor 
la echipa Swansea, din liga a 
doua engleză, a pășit cu stîngul 
în noua sa carieră: o înfrîngere 
cu 0—5 în fața - - -
mentului, Lutton

fruntașei clasa- 
Town.

vest-gc-rmană a• Federația ____ ______ _
confirmat participarea echipei re
prezentative la „minl-camplona- 
tul mondial" organizat de Uru
guay, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la prima ediție a C.M. 
Competiția, la care au fost in
vitate toate cîștigătoarele titlului 
mondial, urmează să aibă !oc în 
ianuarie 1981.

JOCURILE

SPORTIVE

MEDITERANEENE
BELGRAD, 27 (Agerpres). — 

în concursul de atletism al 
Jocurilor sportive meditera
neene de la Split, francezul 
Bernard Lamitie a cîștigat 
proba de tripiusalt, cu 16,90 m, 
iar italianca Gabriela Dorio s-a 
clasat prima la 800 m, cu 
2:01,80.

Alte rezultate : 800 m mas
culin — Dragan Zivotici (Iugo
slavia) 1:45.20 ; 400 m feminin 
— Jelița Pavlicici (Iugoslavia) 
52,96 ; aruncarea ciocanului — 
Paolo Orlando (Italia) 69,92 
m ! decatlon — Eric Motti 
(Franța) 7 744 p.

Protagoniștii turneului de 
box au fost pugiliștii iugoslavi, 
care au cucerit opt titluri de 
campioni. Iată cîștigătorii, in 
ordinea celor 11 categorii de 
gretutate : Fayek Adly Azeb 
(R. A. Egipt). Lotfi Belkhir 
(Tunisia). Fazlija Sacirovici (Iu
goslavia). Daniel Londas (Fran
ța), Milivoje Bogujevici, Ace 
Rusevski. Mehmet Bogujevici, 
Miodrag Perunovici, Radija Ka- 
ciar, Slobodan Kaciar, Drago- 
mir Vujkovici (toți Iugoslavia).

Primul medaliat cu aur al 
competiției de scrimă a fost 
francezul Didier Flament, ciști- 
gător la floretă, cu 4 victorii 
în turneul final. Pe locul se
cund s-a clasat algerianul Ta- 
har Hammou, care l-a întrecut 
pe Bruno Boseherie (Franța).


