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A

și dezvoltate, 
climat general

Rezultatele de înalt nivel trebuie menținute 
iar răminerile in urmă grabnic înlăturate, Intr-un 
de responsabilitate, exigență și devotament In pregătire, in scopul 

îndeplinirii și chiar depășirii obiectivelor olimpice!
Anul 1979, acest „an sportiv 

plin“, bogat în mari evenimen
te internaționale, campionate 
europene, mondiale, preolimpi- 
ce, universitare, se apropie de 
sfîrșit. Au mai rămas de dispu
tat trei campionate mondiale 
(haltere, judo și gimnastică) la 
care sportivii noștri vor parti
cipa pentru a cuceri noi me
dalii, firește, la fiecare sport 
pe măsura pozițiilor și acumu
lărilor de pînă acum, în pers
pectiva obiectivelor olimpice 
pentru 1980. Dacă halterofilii și 
judokanii se află la nivelul me
daliilor de bronz, eventual al 
argintului, gimnastele noastre 
vor susține, la începutul 
lunii decembrie, examenul cel 
mai dificil, dar presărat cu aur, 
în vederea unei noi consacrări 
olimpice, spre Dallas fiind în
dreptată, în curînd, atenția în
tregii lumi sportive.

Ne apropiem, cu pași repezi, 
de anul 1980. Ne așteaptă deci 
șl momentul evaluărilor, al mă
surilor pentru o nouă fortifi
care în faza finală a pregătiri
lor olimpice.

Ce se poate anticipa de pe 
acum 7

Știm că în prezent, in urma 
confruntărilor internaționale din 
1979, dispunem de un buchet 
de sportivi candidați potențiali 
la podium, unii Ia medalii de 
aur, care, la începutul noului 
ciclu olimpic, nu apăruseră sau 
se aflau doar in postura de 
simple speranțe. E vorba despre 
echipa de canotaj feminin _și, 
în primul rind, 
ma, Olga Homeghi 
leria Racilă, 
toarea Carmen Bunaciu, 
nastele Emilia Eberle și Meliia 
Ruhn, caiaclstul Ion Birlădeanu, 
căruia i se alătură și Toma Si-

Sanda
Și 

apoi de

To- 
Va- 

înotă- 
gim-

Luni 8 octombrie, la Bath: Anglia (școlari) - Barbarians (juniori)

mionov, Gheorghe Titu, lup
tătorii Ion Draica, Ștefan Ne- 
grișan, Vasile Andrei, Vasile 
Pușcașu și Andrei lanko, bo
xerul Daniel Radu, atleții Paul 
Copu și Florența Țacu, pentru a 
enumera doar noii aspiranți la 
podiumul olimpic ’80 care nu 
au fost pe listele pentru Mont
real, ci apariții noi, ba chiar 
neincluși în răbojul olimpic din 
1977 pentru 1980. Dacă avem în 
vedere progresele importante 
înregistrate de atletele Eva 
ZorgO-Raduly, Natalia Mără- 
șescu, participante la Montreal, 
capacitatea integrală a unor 
sportivi de la greco-romane și 
caiac-canoe deși au suferit e- 
șecuri în acest an, cum sînt 
Ștefan Rusu sau Vasile Diba, și 
dacă avem în vedere marele 
potențial al Nadiei Comăneci, 
imbatabilă dacă se pregătește 
temeinic, avem un mănuchi de 
aspiranți la podiumul olimpic 
capabil să îndeplinească noile 
obiective olimpice și chiar să 
le depășească Ia cca de * 
XXII-a ediție a J.O. de la Mos
cova.

După cum 
Montreal, a 
mai prolific

se cunoaște, la 
fost înregistrat cel 

palmares olimpic

Aurel NEAGU

(Continuare in vag. 2-3)

turneul Juniorilor de la R. C. Grivița Roșie în Anglia
O știre care va produce multă bucurie în rindul iubitorilor rug- 

byului din țara noastră : pentru prima dată în istoria sportului 
cu balonul oval din România, 3 reprezentanți ai săi vor evolua 
sub culorile clubului internațional Barbarians ! Este vorba despre 
juniorii O. Morarii. Pongratz și încă un jucător care urinează să 
fie stabilit. Ei vor face parte dintr-o selecționată în care vor 
mai fi prezenți 3 galezi, 3 irlandezi, 3 englezi și 3 scoțieni. De 
remarcat că printre rezerve se vor afla, de asemenea, cîțiva re
prezentanți ai rugbyului nostru juvenil. Evenimentul va avea loc 
luni 8 octombrie, la Bath, cînd se vor întîlni reprezentativa de 
școlari (19 ani) a Angliei și această selecționată de juniori Bar
barians.

Jucătorii români care vor evolua sub culorile celebrului club 
internațional sînt componenți ai echipei Rugby Club Grivița Roșie 
(incluzînd și juniori de la Locomotiva București, campioana țării), 
aflată în turneu în Anglia. Ea a susținut ieri primul joc, în compa
nia formației Beechen Cliff (rezultatul nu ne-a parvenit pînă 
la închiderea ediției), următoarele partide fiind programate joi 
— cu selecționata școlilor din Bath și duminică — cu reprezenta
tiva juniorilor din Bath.

LA CE. DIN FRANJA
Ultimele două zile dinain

tea plecării în Franța, volei
baliștii și voleibalistele loturi
lor reprezentative le-au petre
cut, firește, în București. Ieri 
dimineață în sala Florcasca, 
liniște deplină. Și totuși din
colo de ușile închise i-am gă
sit pe „cei doisprezece aleși" 
de antrenorii Nicolae Sotir și 
Florin Balaiș. Un antrenament 
ușor, de menținere, compus

prezentativei, comandă o scur
tă încălzire specifică, apoi 
stabilește regulile jocului. Lui 
Dumănoiu, vîlcean de origine, 
i se spune acum... Caraba- 

Băiețiî mă informează 
apelativul, 

unde s-a des- 
etapă a pregă- 
mare susținător 

vîlceni, a in- 
meciul de fot

geac.
cum și-a cîștigat 
La Tg. Mureș, 
fășurat ultima 
tirilor, „Lolo“, 
al fotbaliștilor 
scris un gol la

Un ultim antrenament al lotului masculin. Dumănoiu solicită din 
plin blocajul efectuat de colegii

din 
sol. 
afla 
Gazdele, grijulii. îl pregătise
ră pentru după-amiază, pen
tru antrenamentul care înche
ia pregătirile în vederea cam
pionatului european. Cei doi 
antrenori urmăresc cu atenție 
desfășurarea exercițiilor...

11 întreb pe Laurențiu Du
mănoiu, care, după ce termi
nă „repriza", face o cursă pe 
margini : Cum merge ? Răs
punde ca de obicei sigur, la 
obiect : „Am făcut pregătire 
bună. Merge treaba. Sîntcm 
cu toții în plenitudinea forțe
lor și asta ne dă curaj și spe
ranțe".

Partea a doua a antrena
mentului conține un med de 
fotbal între cele două sextete. 
Corneliu Oros, căpitanul re

mai multe exerciții ... la 
Fileul, frumos întins, se 
acolo parcă pentru decor.

După turul Diviziei A la handbal masculin

săi Foto : D. NEAGU

voleibaliști
A.S.A. Tg.

bal organizat între 
și rezervele echipei 
Mureș...

Jocul începe. Frumos ca în
totdeauna, cu faze bine lucra
te, de finețe. Fără durități. 
Fiecare are grijă să nu se ac
cidenteze sau să nu-și accidente
ze colegii. Este momentul să-l 
trag de o parte pe antrenorul 
emerit Nicolae 
cuvenitele relații.

— în ultima 
făcut acumulări, 
energie, dar și retușurile tch- 
nîco-taclice care se impuneau 
după „Trofeul Tomis“. De a* 
semenea, am insistat mult po 
prelungirea duratei puterii de 
concentrare, în scopul elimi
nării pe cit posibil a oscilații
lor, a căderilor. S-au produs 
importante îmbunătățiri, dar 
nu am ajuns la o durată prea 
mare. Faralel, am urmărit e- 
vitarea oricărui consum inutil 
de energie. Pentru că in 
Franța, pe parcursul campio
natului european, va fi nevoia 
de drămuirea tuturor efortu
rilor ... Măsurătorile și testele 
efectuate după pregătirea de

Aurelian BREBEANU

Sotir pentru

perioadă am 
rezerve de

PUTEREA DE LUPTA A CRESCUT, DAR 
CALITATEA JOCULUI NEMULȚUMEȘTE ÎNCĂ 

naționale. Unele dintre ele sînt 
îmbucurătoare, altele...

Al treilea turneu a înregis
trat o creștere a capacității de 
luptă a echipelor, creștere evi
dentă, uneori chiar prea evi
dentă, pentru că unele din
tre evoluțiile formațiilor din 
partea a doua a clasamentului 
au purtat — pur și simplu — 
amprenta disperării. Sigur, am
plificarea combativității s-a pu
tut realiza pe fondul îmbunătă
țirii generale a pregătirii fi
zice, ceea ce — desigur — este 
un punct pozitiv de importanță 
majoră. Din păcate, nivelul ca-

Timp de trei zile — vineri, 
sîmbătă și duminică — Tg. Mu
reșul a fost martorul celui mai 
important episod al primei părți 
a campionatului masculin de 
handbal, Divizia A. Cele 15 me
ciuri au definitivat clasamen
tul turului și au scos în evi
dență cîteva dintre caracteris
ticile importante ale întrecerii 
pentru desemnarea campioanei

A doua manșă in Cupele europene la fotbal
*

VOR REUȘI ECHIPELE NOASTRE SĂ INTRE „IN BLOCu Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNCEPE balcaniada
DE ȘAH

J» (Continuare în pag. 2-3)

începînd de astăzi, în localita
tea iugoslavă Bihaci se va desfă
șura Balcaniada de șah, la care 
și-au anunțat participarea echi
pele Bulgariei, Greciei, României, 
Turciei șl Iugoslaviei.

Din echipa masculină a țării 
noastre iac parte Victor Ciocăltea, 
Mihai Ghindă, Mihai Șubă, Theo
dor Ghițescu, Aurel Urzică, Ser
giu Grunberg și Ovidiu Foișor. In 
competiția feminină vor participa 
tinerele maestre Dana Nuțu șl 
Marina Pogorevici, iar în turneul 
juniorilor vor fl prezenți Adrian 
Ncgulescu, Liviu Oltean, Dumitru 
Anițoaia și Lucian Vasilescu.

„Ziua pescuitului", la Sulina

SARBATOAREA LOR „DACIADEI“ 
ȘI „ClNTĂRIl ROMÂNIEI"

Berna, 19 septembrie. YOUNG BOYS — STEAUA 2—2. Portarul Eichenberger stopează un atac al 
lui Adrian Ionescu Foto : M. NIEDERHAUSER — BLICK

Miine. pe trei stadioane (jo
cul de la Larnaka se dispută 
joi), echipele noastre de club 
evoluează în manșa a doua a 
primului tur, după un start

care ne face să sperăm că, 
după mulți ani, vom putea a- 
vea Patru nume de echipe ro
mânești în urnele turului II. 
Intr-adevăr, rezultatele din

prima manșă instalează în 
postura de favorite echipele 
noastre.

(Continuare in pag. 2-3)

Sulina, orașul de 
Deltei, avea arborat, 
că dimineață, marele 
lungi ghirlande de 
multicolore, buchete 
prinse de tulpinile 
de-a lungul întregii faleze și 
multe afișe anuntînd eveni
mentul așteptat aici cu pregă
tiri deosebite — „Ziua pescui
tului", aflată la cea de a 5-a 
ediție. Sulinenii — îndeosebi 
tineretul — au inundat artera 
principală a localității atît de 
dragi inimii lor. Sărbătoarea 
oamenilor Deltei, a celor care

la gura 
dumini- 
pavoaz : 

stcgulețe 
de flori 

arbuștilor.

pleacă în larg la ceasurile 
cînd zorii abia mijesc peste 
unde de cerneală, ori in a- 
murguri de purpură, pe vre
me bună, ca și pe vreme rea, 
pentru a aduna „argintul viu“ 
al apelor, s-a înscris, anul a- 
cesta, sub semnul unor acțiu
ni ale căror nume sînt rostite 
cu mîndrie patriotică : „Da- 
ciada“ și „Cinlarca României", 
întreceri sportive și programe

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)



DMda»la popice 0 SINGURĂ ECHIPĂ ÎNVINGĂTOARE
ÎN DEPLASARE - ELECTROMUIÎEȘ TG. MUREȘ (m)

In campionatul Diviziei A, la 
popice (etapa a III-a), s-au în
registrat următoarele rezultate:

FEMININ © GLORIA BUCU
REȘTI — LAROMET BUCUREȘTI 
3362—2254 pd (scor individual 5—1). 
Jucătoarele de la Gloria au domi
nat de la Început și pînă la sfîr- 
șit meciul cu Laromet, cîștigă- 
toarea C.C.E. ’78. Cea mal bună 
concurentă a fost junioara Stela 
Bobîlnea (G) cu 401 pd. De la 
Laromet s-a remarcat Elena Tran
dafir — 400 pd. (O. GUȚU — CO- 
resp.) © VOINȚA TIMIȘOARA — 
TEXTILA TIMIȘOARA 2390—2219 
(6—0). Principalele realizatoare au 
fost Emilia Ebel — 414 de la Vo
ința, respectiv Leontina Dumi
trescu — 400 (Șt. MARTON —
coresp.). • METROM BRAȘOV — 
VOINȚA PLOIEȘTI 2465—2312 (4—2) 
e VOINȚA BUCUREȘTI — PETRO
LUL BĂICOI 2351—2312 (3—3). Joc 
foarte frumos, în care sportivele 
oaspete au condus, după trei 
schimburi, cu 1196—1182. Cele mal 
mari punctaje le-au obținut: Cor
nelia Ignatencu (V) — 426 și Au
ra Pană (P) — 404. (D. MORARU
— coresp.). • VOINȚA ORADEA
— C.S.M. REȘIȚA 2308—2152 (4—2). 
• ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ

— HIDROMECANICA BRAȘOV
2507—2287 (5—1). a VOINȚA TG.
MUREȘ — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 2355—2222 (5—1). Campioa
nele au obținut o victorie facilă, 
avînd în Albert și Szabo (410—405) 
cele mal bune jucătoare. De la 
oaspete s-a remarcat doar Boze- 
șan cu 385 pd. (I. PAUȘ — co
resp.). © CONSTRUCTORUL 
GHERLA — RECORD CLUJ-NA- 
POCA 2306—2135 (5—1). Noua pro
movată, Constructorul, a obținut 
prima ei victorie. Cele mal multe 
popice le-au doborît Racz (C) — 
398 și Blenyesl (R) — 370. (A. SZA
BO — coresp.). © RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA GALATI 
2326—2280 (4—2).

MASCULIN a VOINȚA BUCU
REȘTI — RULMENTUL BRAȘOV 
5009—4885 (4—2). Performerul reu
niunii a fost, după cum era de 
așteptat, Iosif Tismănar, campion 
mondial, care este de departe cel 
mal bun jucător al sextetului 
brașovean. El a făcut pereche cu

Petre Purge, un alt popicar frun
taș, care deși nu mal este la 
prima tinerețe, continuă să fie 
omul nr. 1 al echipei Voința. Tis
mănar a obținut 910 p, iar Pur
ge 900. Bine au mal jucat In a- 
ceastă partidă Gr. Marin — 849, 
C. Voicu — 847 de la Voința, res
pectiv V. Donos — 850 pd. (T.R.). 
PROGRESUL ORADEA — META
LUL HUNEDOARA 4817—4724 
(4—2). Orădeanul L. Gallo l-a în
trecut, în meci direct, pe cunos
cutul I. Băiaș cu 864—819. (I.
GHIȘA — coresp.). © C.F.R. TI
MIȘOARA — JIUL PETRILA 
4985—4930 (3—3). © GLORIA
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI CIMPINA 4732—4537 
(4—2). » RAFINORUL PLOIEȘTI
— CONSTRUCTORUL pALAȚI 
4950—4877 (4-2). In prim-planul 
întrecerilor au fost Vînătoru (R)
— 867 și Covăseală (C) — 842 pd. 
(A. CRISTEA — coresp.). © FLA
CĂRA BRAȘOV — CARPAȚI SI
NAIA 5000—4744 (4—2). După cele 
două eșecuri din primele etape, 
Flacăra, debutantă în divizie, a 
reușit o prețioasă victorie în fa
ța puternicei formații sinăiene. 
Cei mal preclși popicari au fost 
Gal — 897 (cu nici o bilă în gol) 
de la gazde, respectiv Nicoară
— 832. (C. GRUIA — coresp.). ©
VOINȚA CLUJ-NAPOCA —ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 4747—4847 
(2—4) 1 Jucînd din nou foarte 
bine, mureșenii au reușit să cîști- 
ge pe arena clujeană, unde, de 
regulă, Voința nu prea pierde. 
S-au remarcat Deak (V) — 835 și 
Orodog (E) — 840. (E. FEHER-
VARI — coresp.). a CHIMICA 
TÎRNAVENI — INDUSTRIA SÎR- 
MEI C. TURZH 5437—5126 (5—1). 
© VOINȚA TG. MUREȘ — AU
RUL BAIA MARE 4876—4832 (5—1). 
Echipa băimăreană, campioana 
țării, a fost întrecută la un scor 
destul de strîns după o luptă in
teresantă. Cel mai bun jucător a 
fost băimăreanul Biciușcă cu 859 
popice doborîte din 200 lovituri 
mixte. De la gazde s-a evidențiat, 
în mod deosebit, Tatar cu 840 pd. 
(P. ION — coresp.).

★
Campionatul se Întrerupe și va 

fi reluat la 13 octombrie.

DIVIZIA A LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

litativ al disputelor n-a fost 
nici de această dată Ia Înălți
mea exigențelor unui handbal 
care a dominat aproape două 
decenii arena mondială și care 
se pregătește să revină în frun
tea ierarhiei. Preocupările pen
tru șlefuirea tehnicii jucători
lor (și ne referim, îndeosebi, 
la cei tineri) sînt insensibile, 
iar căutările tactice aproape ine
xistente. Cele două posturi de
ficitare in echipa națională 
(portarul și conducătorul de joc) 
nu și-au găsit încă acoperire, 
candidatii fiind sub nivelul ce
rințelor.

Echipa cea mai bine încadra
tă, formația cu jocul cel mai 
eficient, care răspunde bine și 
foarte bine la aproape toate 
capitolele handbalului modern 
este II. C. Minaur Baia Mare. 
Antrenorul Lascăr Pană a știut 
b-o facă să treacă, fără să-și 
diminueze potențialul, peste 
momentul greu al schimbării 
generațiilor. Noii sosiți în e- 
chipă s-au încadrat bine — 
fără discuție, după o muncă in
tensă — în mecanismul echipei. 
Și acțiunea, credem, nu s-a în
cheiat. S-ar putea ca peste pu
țin timp maramureșenii să dis
pună de o echipă cu totul di
ferită de cea cu care au cîști- 
gat „Cupa României", de o 
echipă care s-o depășească însă

în valoare pe precedenta. Ac
țiunea, gindită bine și efectua
tă cu maximum de atenție, se 
constituie Intr-un exemplu 
demn de urmat chiar de fede
rația de specialitate...

Steaua — performera turu
lui campionatului — a pornit 
în această bătălie cu efectivul 
incomplet. Stockl este în con
valescență, Kicsid s-a acciden
tat la unul dintre antrenamen
tele premergătoare turneului, 
iar Radu Voina a suferit și el 
o puternică contuzie. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că Orban 
este și el, din nou, indisponi
bil. în această situație, Steaua
— care ni se pare din ce în ce 
mai mult o echipă — s-a mo
bilizat la maximum, trecînd cu 
brio peste obstacolele acestui 
campionat cu un record de e- 
chilibru și reușind să termine 
neînvinsă turul Diviziei A. Ce 
este de remarcat la campionii 
pregătiți de Cornel Oțetea și 
Otto Telman ? în primul rînd, 
refacerea coeziunii formației, 
apoi creșterea evidentă a lui 
Stingă (cel mai dotat sportiv 
al handbalului românesc) și
— nu în ultimă instanță — 
punerea în valoare a tînărului 
Dumitru Marian, handbalist de 
reală perspectivă, cu calități fi
zice și un curaj suprinzător 
pentru un debutant. Impresio
nant este și modul colegial cu 
care jucătorii din generațiile 
mai vechi îl înconjoară pe a-

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
LA CIMPINA A FOST INAUGURAT UN COMPLEX 

DE TENIS PENTRU TINERII PERFORMERI
Florin Segărceanu ți Andrei Dirzu au făcut o aplaudată 

demonstrație
La Ctmplna, un centru cu tra

diție al tenisului nostru, a ' ' 
inaugurat, cu cîteva zile In 
un modern complex pentru 
tlcarea „sportului alb", 
bazâ sportivă — „Neptun" 
formată din 8 terenuri cu _
roșie tăiate în stîncă, în formă de 
trepte, fiind dotată, de asemenea, 
cu toate instalațiile necesare 
(vestiare, dușuri etc). Cu prilejul 
dării în folosință a acestor tere
nuri, rezervate activității de per
formanță, tn prezența a peste 100 
de copil cîmplnenl, a avut loc o 
demonstrație. Printre Invitații lo
calnicilor au fost tenismani frun
tași, membri al lotului național, 
Florin Segărceanu — campion al 
țării, și Andrei Dirzu.
• Sezonul de tenis în aer liber

CONCURSURI ATRACTIVE 
DE MOTOCICLISM A 

BRAȘOV Șl BUCUREȘTI
• Duminică s-a desfășurat pe 

traseul de pe Valea Ră«ădăulul 
de lingă Brașov etapa a IV-a a 
campionatului de motocros. Iată 
învingătorii: E. Moașa (St. roșu 
Brașov) la jun. II, T. Dulea (St. 
r. Bv.) la jun. I, P. Titilencu 
(Torpedo Zărneștl) la tineret și M. 
Banu (Flacăra — Automecanlca 
Morenl) la seniori.
• Pe un traseu ales In preaj

ma lacului Tei din Capitală a 
avut loc duminică ultima etapă 
(a Vl-a) a „Cupei F.R.M." la vi
teză. Cîștigătorii etapei finale: 50 
cmc, începători — Otilia Panca 
(C.M. IIRUC Buc.) șl I. Berke 
(Voința Oradea), avansați — L. 
Ferenczi (Voința Oradea), 125 cmc 
— C. Boboescu (Oțelul Galați), 
175 cmc — I. Pașcotă (Prog. Ti
mișoara), 250 cmc — I. Vlktor 
(Voința Oradea); 500 cmc — A. 
Vlktor (Voința Oradea), ataș — 
Gh. Bogdan + M. Blănaru (Vo
ința Sibiu). Pe echipe trofeul a 
revenit alergătorilor de la Cen
trul moto — IIRUC București cu 
498 p, urmați de sportivii de Ia 
Progresul Timișoara cu 455 p și 
Voința Oradea 403 p. (D. DIACO
NESCU — coresp.).

CLASAMENTUL 
D.VIZIEI A HA DBAL 

FEMININ

i
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IR/
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„ZIUA PESCUITULUI-'
(Urmare din pag. 1)

cultural-artistice. Comitetul 
pentru educație șl cultură so
cialistă din Tulcea, in colabo
rare cu C.J.E.F.S., Comitetul 
județean U.T.C.. Consiliul ju
dețean al sindicatelor și cu 
organele locale au alcătuit 
pentru acest eveniment un 
program cu totul deosebit.

Glasul sirenelor vaselor an
corate la dană, trimise peste 
întinderi de ape, a fost, par
că, un semnal al startului. în
cepea „Ziua pescuitului". Și 
ce-ar fi fost mai potrivit pen
tru inaugurare decît un con
curs de... pescuit ? Ne uităm 
la șirul zecilor de undițari : 
chipuri de copii bronzați de 
soare și briza mării, cu ciu
turi blonde, fețe aspre, arse de 
vînturi si soare ale unor oa
meni trecuți prin multe în
cercări cu furtunile și priviri 
— toate. — senine ațintite 
spre luciul apei. „Mușcă 
„Da !". Mușca peștele, între
gind bucuria concursului. Nu 
ne-am propus să urmărim 
cine va cîștiga — Tudorel A- 
Iexa (Sulina) — de 15 ani, ort 
pensionara Camelia Muscă

(Tulcea), muncitorul Nicolae 
Lindi (Tulcea), ori Stelică Po- 
cora (Sulina) ?...

în fața Administrației Flu
viale a Dunării de Jos se a- 
dunase lume multă : copii,
mame, bunici. Cei mai mici 
iubitori de sport ai Sulinei — 
șoimii patriei, în costumele 
lor pitorești — urmau să se 
întreacă pe trotinete pentru 
primele diplome din viața lor, 
pe care, învățînd alfabetul, 
vor silabisi : „Da-ci-a-da !“.
Cel mai voinici s-au dovedit 
Cristian Uncu, Mihăiță Cuz- 
min, Steluța Corvan. Felici
tări, dulciuri, costumașe de 
„șoim", ca premii. Am văzut 
apoi pe cicliști, pe alergătorii 
de cros (elevi ai Liceului in
dustrial Sulina) — Silvia Triș- 
că, Dan _ Teodorescu, Corne
lia Brăileanu, Rodica A- 
lexa... Inimosul metodist al 
C.J.E.F.S., Mircea Topolschi 
și ajutoarele sale abia pridi
deau cu premierile.

Am fost chemați, urgent, 
spre... apă ! Pe unda zbuciu
mată a Dunării își tăiau cale 
lotcile pescărești, bătînd din 
aripile vîslelor ca niște păsări 
ciudate, gata să-și ia zborul. 
„Trage lung, Dosipor „Hai
de, Nicule ! Ca pe canal !..." 
îi îndeamnă de pe mal voci 
bărbătești. Flăcăii cu mușchi

fost 
urmă, 
prac- 
Noua 

— este 
zgură

se va încheia cu ultimele două 
turnee din cadrul Circuitului di
vizionar, organizate de asociațiile 
prezente cu echipe în primul eșa
lon valoric. între 10 și 14 octom
brie va avea loc un turneu la 
Timișoara, iar între 15 și 19 oc
tombrie o competiție similară se 
va organiza la Arad.

ACTUALITĂȚI
© Rezultate din Divizia B, de 

tineret, etapa a Il-a : MASCULIN: 
Jiul Știința Petroșani — Automa
tica București 79—78 (38—33), Uni
versitatea Timișoara — Carpați 
București 98—57 (46—28), Voința 
Timișoara — „U“ II Cluj-Napoca 
94—90 (55—45), Urbis București — 
Electrica * *
cademia 
CSȘ 2 II 
FEMININ 
CSȘ 2 II 
Confecția 
115—60 (53—18), Voința Reghin — 
Metalul Salonta 46—71 (21—43).
Corespondenți : S. Băloi, C. 
Crețu, Daniel Diaconescu, Dumi
tru Diaconescu, L. Maior.

a La Sf. Gheorghe, tradiționala 
competiție feminină dotată cu 
„Cupa Carpați** a fost cîștigată de 
divizionara A Voința Brașov, ur
mată în clasament de : 2. Car
pați Sf. Gheorghe, 3. C.S.Ș. Bra- 
șovia. (Gh. BRIOTA — coresp.).

© „Așa vacanță, da au de
clarat cei 32 de participant! la ta
băra organizată de F.R. Baschet, 
la Predeal, pentru minibaschetba-

Fieni 139—79 (71—37), A- 
militară — Politehnica- 
Bucureștl 88—77 (43—39); 
: P.T.T. — Politehnica 
București 91—82 (40—34),

Iași — CSȘ Craiova

1. ȘT. BACĂU
2. Constr. B. M.
3. Univ. Tim.
4. Mureșul
5. Rulment. Bv.
6. Univ.
7. Conf. Buc.
8. Progr. Buc.
9. TE ROM Iași

10. Hidroteh. ~
DIN BASCHET
liștii „giganți" evidențiațl cu 
prilejul Festivalului național pio
nieresc de la Tulcea. în cadrul 
taberei, condusă de prof. Stelian 
Gheorghiu, au fost efectuate an
trenamente (sub îndrumarea prof. 
Cornelia Mircioiu și prof. Horațiu 
Giurgiu), excursii în Bucegl, pe 
Piatra Mare, la Gîrbova, a fost 
vizionat un spectacol dat de an
samblul artistic „Doina** al Casei 
armatei din Cluj-Napoca etc. Este 
de dorit ca cele L 
deal (ne referim la elementele de 
tehnică) să fie 
înapoierea acasă 
profesorii 
respectivi au 
toare.

© „Dinamoviada", competiție 
care reunește pe mulți dintre 
baschetbaliste fruntași ai Euro
pei, începe mîine în Cehoslovacia, 
la Pardubice. Reprezentanta țării 
noastre, Dinamo București, pleacă 
azi spre orașul gazdă, unde do
rește să repete bunele perfor
manțe de la ultimele ediții, cînd 
s-a clasat pe locurile 1 (1976) și 2 
(1977 și 1978).

s
5

Cj.-Nap. 5
5
5
5

C-ța 5

5 3 11
5 3 0 2

3
2
2
1
1
1
1

o 2
0 3 
0 3
2 2
2 2 
1 3 
0 4

55—59
69—57
76—80
68—70 
65—82
61—64
44—53
72—81
54—66
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cuvinte In

cești tineri, grija 
teren fiind — le 
lutia.

In fine, cîteva 
acest prim comentariu retros
pectiv — despre Dinamo Bucu
rești. Echipa aceasta, la teme
lia căreia antrenorul Oprea 
Vlase pune și suflet și o enor
mă cantitate de muncă, trăiește 
— paradoxal — prin eforturile 
cîtorva dintre „bătrînii ei”. 
Ghiță Licu, Adrian Cosma și 
alții par mai tineri decît Be- 
divan, Durau și Flangea, de 
pildă. Eforturile pe care le de
pun, entuziasmul, abnegația pe 
care o dovedesc în apărarea 
prestigiului formației, le confe
ră acestor jucători cu vechi 
state de serviciu o tinerețe 
mai strălucitoare decît a tine
rilor și — prin aceasta — o 
deosebită prețuire. In timp ce 
ei muncesc, alții irosesc agoni
seala, îi aduc prejudicii prin- 
tr-un comportament nesportiv. 
Dinamo București trebuie — 
mai întîi — să devină o echi
pă, în care toată lumea să se 
pregătească cu același sîrg, să 
se dăruiască handbalului, per
formanței. Altfel...

CLASAMENTUL TURULUI
1. STEAUA 9 8 1 0 201-161 17
2. H.C. Minaur 9 8 0 1 223-173 16
3. Dinamo Buc. 9 6 1 2 202-153 13
4. Știința Bc. 9 5 2 2 195-149 12
5. Poli. Tim. 9 4 3 2 173-172 11
6. U. Cluj-Np. 9 2 2 5 176-198 6
7. C.S.M. Borz 9 2 1 6 169-216 5
8. Dinamo Bv. 9 1 3 5 162-174 5
9. Gloria Arad 9 1 3 5 160-178 5

10. Indep. Sibiu 9 0 0 9 144-231 0

de oțel, din Sulina sau Tul
cea, din satele Deltei, „cobo- 
riți” de La Crișan special pen
tru acest concurs, țin să arate, 
parcă, de ce sînt în stare pes
carii. Am notat trei nume, în 
ordinea voiniciei : Nicolae
Munteanu (S.R.N. Tulcea), Ni
colae Dosipor (întreprinderea 
de prelucrare a peștelui Su
lina) și Ilie Toader (S.R.N.).

In tot acest timp, pe sce
na sălii de spectacole, forma
ții sportive de la C.S.M. Tul
cea. C.S. Delta, de La yoința 
șl iClubul sportiv școlar din 
Tulcea au făcut demonstrații 
de lupte, box. judo. Pe baza 
sportivă a întreprinderii de 
prelucrare a peștelui s-au des
fășurat întreceri de volei ți 
popice, iar la clubul sportiv 
de șah dispute în fața meselor 
cu 64 de pătrățele, 
scena amenajată 
au început să se 
mâții de artiști 
județ — laureate 
lului național 
României” — într-o revărsare 
de tinerețe și culoare locală.

„Ziua pescuitului” a fost, a- 
șadar, o zi a sportului, 
tecului și dansului în 
„Daciadei” și „Cîntării 
ni ei”, o zi a bucuriei 
succesele în muncă, pe 
re și pe Mare.

Apoi, pe 
în aer liber 
perinde for- 

amatori din 
ale Festiva-
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O VERI

CU VIATA ■4
Campionatul național de 

oină, ediția 1979, a reunit la 
start un număr sporit de 
echipe, multe fiind debutante 
în această tradițională com
petiție. Dornice de afirmare, 
o serie de formații recent 
înființate s-au calificat, în 
compania unor adversare re
dutabile, în etapa zonală, pen
ultima fază a campionatului, 
încheiată duminica trecută.

Pînă aici lucrurile au de
curs excelent și bilanțul ar 
fi fost pozitiv pentru toată 
lumea dacă fiecare echipă 
ar fi putut să-și apere în 
continuare șansele. Dar, spre 
surprinderea generală, la 6 
din cele 7 zone au absentat 
cîte una, două și chiar trei 
formații. Au abandonat lupta 
oiniștii din echipele repre
zentante ale județelor Tulcea, 
Brăila, Teleorman, Ialomița, 
Cluj, Mureș, Alba, Covasna, 
Gorj, Mehedinți, Arad și Să
laj, care au lipsit de la În
trecerile zonale ? Dimpotrivă! 
Stimulați de succesele obți
nute, reprezentantele județe
lor menționate și-au conti
nuat antrenamentele cu mal 
multă rîvnă, pregătindu-se

AMARĂ
însă 
res- 

le 
parti- 

__  _______ Unii an
trenori și instructori au făcut 
demersuri la forurile superi
oare, dar doleanțele lor nu au 
avut ecou la Consiliile comu
nale pentru educație fizică și 
sport, U.J.C.A.P., Comitetele 
județene U.T.C., Consiliile ju
dețene sindicale, C.O.E.F.S. 
sau C.J.E.F.S., ca și cînd a- 
ceste organe nu ar fi avut 
nimic comun cu realizarea 
calendarului competițional al 
sportului nostru național.

Am redat aceste situații cu 
intenția de a atrage, din 
nou, atenția factorilor res
ponsabili că astfel de nepre- 
zentări se repetă de la un an 
la altul. Oare echipele de 
oină sînt făcute pentru „a le 
amărî viața** (fiind tratate cu 
indiferență) sau ca să fie 
sprijinite în desfășurarea 
unei rodnice activități ? 
Poate ne lămuresc activiștii 
sportivi din județele vizate.

pînă în ultimul moment, 
conducerile asociațiilor 
pective nu au putut să 
creeze posibilitățile de 
cipare la concurs. . U;

Troian IOANIȚESCU
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ÎN PERSPECTIVA JOCURILOR O.
(Urmare din pag. I)

românesc : 27 de medalii, dintre 
care 4 de aur. Se știe de ase
menea că în Programul dezvol
tării mișcării noastre sportive 
și al pregătirilor olimpice a- 
probat de către Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
în noiembrie 1976, se prevede 
depășirea bilanțului de la O- 
limpiada Montreal ’76 la Olim
piada Moscova ’80, Ia totalul 
de medalii și la numărul de 
medalii de aur. ACEASTA 
ESTE SARCINA PRINCIPALA 
DE PERFORMANȚA A MIȘCĂ
RII SPORTIVE CARE TRE
BUIE SA FIE ÎNDEPLINITA 
CU SUCCES.

în acest scop, C.N.E.F.S., in
stituțiile și organizațiile cu a- 
tribuții în sport, federațiile, 
antrenorii, specialiștii și spor
tivii depun o muncă intensă 
pe toate planurile.

Anul acesta, rezultate bune 
sau foarte bune au fost obți
nute la o serie de mari com
petiții internaționale : campio
natele mondiale de canotaj fe
minin și hochei, campionatele 
europene de gimnastică, box, 
judo, haltere. Sînt de eviden-

țiat, de asemenea, progresele 
înregistrate în unele probe a- 
tletice care au fost puse în 
valoare de Universiada din 
Mexic, competiție polisportivă 
de amploare, la care repre
zentanții țării noastre au avut, 
după cum se știe, o compor
tare remarcabilă.

Totuși, în acest an, luptătorii 
și caiaciștii și canoiștii (deci 
două sporturi principale furni
zoare de medalii), ca și scri- 
merii nu și-au adus contribuția 
obișnuită la bilanțul care va fi 
întocmit în acest an. Analiza 
făcută la nivelul Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a evidențiat 
automulțumirea care s-a insta
lat în rîndurile unor antrenori 
și sportivi, abandonarea într-o 
bună măsură a rigorii pregă
tirilor, scăderea disciplinei, su
perficialitatea, ca și contro
lul slab, ineficient, exercitat 
de Comisia olimpică și alte or
ganisme ale C.N.E.F.S.

Analiza a constatat, într-o oa
recare privință, în același 
timp, capacitatea sportivilor în 
cauză de a reveni la o formă 
ridicată de concurs deoarece 
capacitatea și valoarea lor nu 
au scăzut.
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realizarea ]

Disputarea „Premiului tinere
tului" (alergare semiclasică^ la 
startul căreia se aliniau cei mai 
buni cai de 2 și 3 ani), progra
marea „Premiului amatorilor** 
(ultima probă rezervată acestora 
în actuala stagiune) și perspecti
va stabilirii unui nou record de 
către Bavari, campionul turfului, 
iată ce a făcut ca duminică di
mineața hipodromul din Ploiești 
să cunoască o animație deosebi
tă. Din fericire, de data aceasta 
s-a mînat cu multă convingere, 
fără menajamente și fără anu
mite „calcule**, fapt ce a făcut 
ca 7 dintre cîștigători să-și ame
lioreze sensibil recordul. Saman- 
ta și-a sufocat adversarii prin 
trena imprimată cursei (ea a 
fugit în 1:23,7), Recurs, condus

O REUNIUNI
cu multă convingere de I. Oană, , ordinea 11. 
șl-a adjudecat, nu fără a „um- ” ' 
bla“ și el la record, hiturile pre
miului Siliștea (formația Oană 
avea să mai cîștige alte două 
probe cu Rustica și Nervin), In
dira, aflată într-o formă de zile 
mari, a obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă, Polux, deși 
fugea într-o companie selectă, a 
cîștigat „Premiul tineretului**, 
iar Hebreea cu I. Mavrodin în 
sulky, și-a adjudecat „Premiul 
amatorilor**, dar campion pe 
'79 (inspirată, ideea festivității 
de premiere) este M. Leontopol 
(4 victorii), urmat de G. Stoices- 
cu (2) și M. Bogdan (1).

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I : 1. Stăvilar (Gv. Solcan) rec. 
1:35,7, 2. Somon. Simplu 2,50

Hebreea (
1:30,5, 2. Oș
piu 3, ordir
din ea triplă
1. Indira (I
2. Trucaj.
event 41,
Cursa a IV-
nă) rec.' 1::
piu 5, ord
Cursa a V-i
mion) rec.
Soneria. Sin
event 31,
Cursa a VI
Popa) rec.
Sadic. Simp
event 5. Cu
dinea triplă
1. Recurs (
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acum Ia o eliminare a sa. Lo
tul beneficiază încă de contribu

ția unuia dintre cei mai valoroși 
și întreprinzători medici sportivi,
dr. Gh. Untca. Efectuarea unei 
refaceri colective, din mers, se 
impune cu toată acuitatea și, 
credem noi, în acest mod va fi 
îndepărtat adevăratul motiv al 
intrării în penumbră a forma
ției tîrgoviștene. înțelegem amă
răciunea simpatizanților tîrgo- 
vișteni — cam neobișnuit! ca fa- 
voriții lor să cedeze puncte pe 
propriul teren —, dar dacă ei 

vor ca lucrurile să se îndrepte
rapid șl efectiv, trebuie să fie 
primii care să asigure o atmos
feră de liniște și calm în jurul 
echipei.

Apropo de suporteri, să remar
căm rapiditatea cu care înșiși 
spectatorii l-au eliminat dintre
ei, predîndu-1 organelor de or
dine, pe cel care a aruncat o 
sticlă în teren în jocul cu Poli
tehnica Iași. El se numește Ni- 
culae Niculae din comuna Comi- 
șani (Dîmbovița) și a fost amen
dat, pe loc, cu 2000 Iei.

Eftimie IONESCU

CAMPIONAT CARE TREBUIE SA DEA 
DE GINDIT

iedul sus- 
lasare, la 
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l.E.K., la 
2 la înce- 
, partene- 
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viguroasă
1 apărarea 
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nesiguranță 
intervenții, 
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de greșeli 
Șoarece

;a aproape 
ji primă? 
jchipa oas- 
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multe rînduri — capacitatea ei 
de a contraataca și Iovănescu, 
așa cum am subliniat și în cro
nica meciului, a fost de două 
ori foarte aproape de gol.

Mai puțin concludentă în per
spectiva meciului de la Atena a 
fost desfășurarea jocului din re
priza secundă, cînd ofensiva e- 
chipei antrenate de D. Anescu 
și I. Cîrciumărescu a slăbit vizi
bil în intensitate. A venit rîndul 
piteștenilor să treacă mai mult 
la atac, dar ei n-au reușit egala- 
rea, îndeosebi datorită ratărilor, 
care la echipa noastră campioa
nă au intrat — se pare — în 
obișnuință.

Desigur, F.C. Scornicești nu 
este A.E.K. Atena și alta va fi 
solicitarea echipei lui FI. Hala- 
gian și C. Oțet la Atena. Sperăm 
însă că — trăgîndu-se învăță-
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CUPELE EUROPENE
chilibru pe tot terenul, cu atît 
mai mult cu cit păstrează a- 
mintirea neplăcută a califică
rii ratate cu Bruges. (Bineîn
țeles că Young Boys nu are 
clasa echipei lui Lambert).

La Craiova, UNIVERSITA
TEA rămîne favorită, în fața 
unei echipe care a pierdut pe 
teren propriu, in ultima eta
pă. Șl aici, însă, e nevoie de 
un joc echilibrat, deoarece a- 
cel 0—0 de la Viena e mai 
puțin valoros decît 2—2-ul 
Stelei, echipa olteană fiind la 
discreția unui 1—1 sau 2—2. 
Nutrim, însă, speranța că e- 
chipa lui Valentin Stăinescu va 

a

ICE
C.N.E.F.S. 
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lor de participare Ia J.O, și, în
deosebi, OBȚINEREA FORMEI 
SPORTIVE MAXIME IN PE
RIOADA COMPETIȚIILOR O- 
LIMPICE.

Ceea ce este cel mai impor
tant pentru ultima etapă a pre
gătirilor olimpice îl constituie 
modul în care atît sportivii, cit 
și antrenorii și specialiștii vor 
înțelege că tot CEEA CE S-A 
CÎȘTIGAT P1NA IN PREZENT 
NU SE TRANSFORMĂ AUTO
MAT ÎN MEDALII ȘI PUNCTE 
OLIMPICE. Este vorba deci de 
instaurarea unui climat de de
plină responsabilitate, de serio
zitate și exigență, de devota
ment în pregătire, pentru că 
numai astfel se va putea concu
ra în plenitudinea forțelor, la 
nivelul competitiv înalt pe care 
îl cere întrecerea olimpică.

Este necesară, prin urmare, 
o concentrare a tuturor forțe
lor din sportul nostru, de UN 
EFORT GENERAL SUSȚINUT 
PENTRU ÎNDEPLINIREA IN
TEGRALĂ ȘI CHIAR DEPĂ
ȘIREA SARCINILOR SPORTU
LUI NOSTRU DE PERFOR
MANȚA LA JOCURILE OLIM
PICE DE LA MOSCOVA, din 
anul viitor. O scadență ce tre
buie onorată din plin de în
treaga mișcare sportivă româ
nească !

EPL1N REUȘITĂ
n-a : 1.

lin) rec. 
rțag. Sim
it 114, or- 
i a III-a: 
rec. 1:30,5, 
ordinea 14, 
*ător 340. 
irs (X. Oa- 
)ron. Slm- 
event 22. 
ca <N. Si- 
îcioraș, 3. 
•rdinea 6, 
riplă 157. 
olux (D.
Banjo, 3. 

linea 30, 
-a: 1. Sa- 

a vn-a :
ec. 1:26,9,

2. Balerin. Simplu 2, ordinea 4, 
event 5. Cursa a VUI-a : 1 Sa- 
manta (Tr. Marinescu) rec. 
1:23,7, 2. Huria, 3. Valoarea. Sim
plu 5, ordinea 38, event 7, ordi
nea triplă 462. Cursa a IX-a : 1. 
Nervin (N. Simion) rec. 1:28,4,
2. Roditor. 3. Organist, Simplu 
2,50, ordinea 10, event 22, triplu 
cîștigător 63, ordinea triplă 131. 
Cursa a X-a : 1. Huhurez (A. 
Brailovschi) rec. 1:32,3, 2. Ostil. 
Simplu 2,50, ordinea 9, event 17. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 31 585 lei și a fost cîștigat 
cu 7 cai, în valoare de 15 792 lei 
și 6 tichete cu 12 combinații a 
1316 lei fiecare. (Rezultat provi
zoriu) .

Gh. AlEXANDRESCU 

mintele necesare și din partida 
de campionat de sîmbătă — 
F.C. Argeș va reuși să se mobi
lizeze și să se angajeze la un 
efort mult sporit față de cel 
făcut în ultimele două evoluții 
oficiale — efort de care campi

HAJNAL, FANICI Șl ...CINTECUL LEBEDEI?
Hajnal, Fanici, Fazekaș, Biro 

II, Lung, Purima, Țicleanu, Do- 
nose, Irimescu — lată ce rezer
ve au înscris sîmbătă, pe foile 
de arbitraj, delegații echipelor 
A.S.A. Tg. Mureș și Universita
tea Craiova. Nouă jucători, din
tre care șase au îmbrăcat șl tri
coul echipei naționale, jucători 
pe care orice club din Divizia 
A și l-ar dori în lot. Dar dacă 
la Craiova există o situație apar
te, rezervele fiind la fel de 
bune ca și titularii șl la fel de 
bine pregătite (meciurile din ac
tualul campionat au argumentat 
suficient de convingător această 
idee), la A.S.A., se pare, altfel 
stau lucrurile. Sigur că foarte 
mulți dintre cei 10.000 de spec
tatori prezenți în tribunele sta
dionului din Tg. Mureș au ră
mas surprinși cînd la stația de 
amplificare s-au anunțat forma
ția locală șl rezervele sale. 
Cum ? Hajnal și Fanici rezerye? 
Da, rezerve... Pentru că șl unul 
și celălalt (Fazekaș abia a fost

Șl AȘA A APARUT ... KOLLER
Una dintre modalitățile de ex

primare ofensivă a jucătorilor 
bălmăreni este venirea sistema
tică la finalizare a unul compo
nent al liniei a treia. Avînd la 
bază cunoscuta circulație a min
gii pe care formația antrenată 
de Viorel Mateianu și Tra
ian Ivănescu o efectuează 
pe toată raza frontului advers, 
facilitată — în mare măsură — 
de condițiile anticipate de retra
gere în defensivă a echipelor 
aflate în deplasare, această ma
nevră tactică este des amplifi
cată. Principalul interpret a fost 
stabilit în persoana iul Condruc 
— recunoscut prin precizia șl 
tăria șutului său. Numai că, 
pînă în prezent, cel care — se 
pare din proprie inițiativă — și-a 

reuși să-și rezolve problemele 
de formație, prezentînd un 
„11“ capabil să-și valorifice 
calitatea de favorit.

La Atena, F.C. ARGEȘ, du
pă un răsunător 3—0 cu 
A.E.K., ar avea teoretic prima 
șansă. Dar, pe de o parte, ul
timele două rezultate — și e- 
volutii — nu sînt convingătoa
re, iar echipa greacă este bi
necunoscută prin capacitatea 
generală de a răsturna scoruri 
aparent imposibile. Să sperăm 
că F.C. Argeș își va aminti de 
dubla victorie din întîlnirile 
cu Panathinaikos, conștientă 
de faptul că are destui inter
naționali maturi, capabili să 
impună tempoul și tactica ne
cesare contracarării — prin 
organizare și ... contraatac — 
iureșului caracteristic echipei 
elene.

In sfîrșit, la Larnaka, în 
Cipru, DINAMO are datoria 
să impună o diferență de cla
să care există indiscutabil în
tre fotbalul nostru și cel ci
priot. Să sperăm că echipa di- 
namovistă va ști să joace un 
meci complet, oferindu-ne și 
prilejul unei victorii in depla
sare.

MULT SUCCES ECHIPE
LOR NOASTRE!

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACĂ ASTĂZI, 

MIINE POATE CIȘTIGA !

e La tragerea obișnuită Pro- 
noexpres de mîine participan- 
ților li se oferă posibili
tăți sporite de mari cîștiguri în 
autoturisme sau bani, datorită și 
prezenței unui important report 
la categoria I.
• Concursul Pronosport de 

mîine cuprinde meciuri atractive 
din returul primei etape a cupe
lor europene de fotbal, la care 
participă și echipele românești 
F.C. Argeș, Steaua, Dinamo și 
Universitatea Craiova. Așadar, 
un nou și bun prilej de mari 
satisfacții, bineînțeles cu condi
ția de a depune astăzi buleti
nele. Agențiile Loto-Pronosport 
vă așteaptă !

Tragerea specială Loto de as
tăzi, 2 octombrie 1979, se desfă
șoară începînd de la ora 16.30 în 
sala Clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; numerele cîștigătoare vor 
fi televizate și radiodifuzate în 
cursul serii.

La concursul Pronosport din 
30 septembrie a.c., fondul de cîș
tiguri de 800.311 lei cuprinde și 
reportul de 74.462 lei de la cate
goria I a concursului din 23 sep
tembrie.

CÎȘTIGURILE TRAGERn PRO- 
NOEXPRES DIN 26 SEPTEMBRIE 

, 1979. Cat. 2: 1 variantă 100% a 
39.675 lei și 2 variante 25% a 9.919 
lei; cat. 3: 11.25 a 5.290 lei; cat. 
4: 65,25 a 912 lei; cat. 5: 141,50 a 
421 lei; cat. 6: 5.144,50 a 40 lei; 
cat. 7: 118,50 a 200 lei; cat. 8: 
2.400,25 a 40 lei. Report cat. 1: 
267.008 lei. Cîștlgul de 39.675 lei 
de la cat. 2 a fost obținut de 
DESPINA DUMITRACHE din 
București. 

oana noastră este capabilă — 
pentru a depăși cu succes difi
cilul obstacol din capitala Gre
ciei, unde va pleca în cursul di
mineții de azi, pe calea aerului.

Constantin FIRĂNESCU

recuperat, după o operație de 
menise) n-au înțeles să pună cu 
adevărat umărul la succesele e- 
chipei, tratînd meciurile cu o 
ușurință inadmisibilă, făcînd fi
gurație pe teren în cele mai 
multe partide in care au jucat. 
Că antrenorii au avut dreptate 
s-a văzut clar din comportarea 
lui Hajnal în ultimele 23 de mi
nute ale meciului, cînd practic 
a fost cel mai slab de pe teren. 
Jucători cu reale calități — nu 
o dată ne-au convins de acest 
adevăr —, Hajnal și Fanici vor 
trebui să înțeleagă, cît nu va fi 
prea tîrziu, că numai făcînd 
eforturile lui Bozeșan, Muntea- 
nu, Gall, Biro I se vor mai pu
tea menține pe pozițiile de titu
lari, poziții care în ultima vre
me au început să li se clatine. 
Și nu din vina tinerilor pe care
l-am  dat ca exemplu și care au 
contribuit foarte mult la obține
rea victoriei în fața Universită
ții Craiova.

Laurențiu DUMITRESCU

asumat acest rol de flnalizator a 
fost Koller, devenit titular pe 
postul lui Sabău, aflat la Uni
versiada din Mexic. Faptul că 
după 9 etape in fruntea clasa
mentului golgeterilor se situează 
Koller este un argument în fa
voarea acestei scheme, dar nu 
trebuie uitat, firește, nici marele 
merit al acestui autentic „tunar". 
Sîmbătă, la Baia Mare, cineva 
îl compara — ca șut — cu 
Dobay. Rămîne ca Inimosul fun
daș central să confirme această 
onorantă alăturare. Recunoscut 
ca un jucător muncitor, ambiți
os, lui Koller îi stă în putere 
acest lucru, iar faptul că este șl 
liderul „constanței" la note, cu 
72 de puncte (deci media 8), nu 
face altceva decît să întărească 
afirmația făcută.

Adrian VASILESCU

REZUL TA TELE ETAPEI A Vl-a A CAMPION A TULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Cimentul Bicaz — Metalul Bo
toșani 5—1 (2—0), A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Ceahlăul P. 
Neamț 0—1 (0-1), Metalul Ră
dăuți — Cetatea Tg. Neamț 3—1 
(0—1), I.M. Piatra Neamț — Ce
luloza Piatra Neamț 0—0, Cris
talul Dorohoi — Zimbrul Suceava 
3—1 (0—0), Danubiana Roman — 
Laminorul Roman 1—2 (1—1), A- 
vîntul Frasin — Dorna Vatra Dor- 
nei 3—0 (2—0), Șiretul Bucecea — 
Foresta Fălticeni 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vl-a: 1. FORESTA 
FĂLTICENI 8 p (13—5), 2. Meta
lul Rădăuți 8 p (10—5), 3. Șiretul 
Bucecea 8 p (11—8)... pe ultimele:
15. Dorna Vatra Dornei 4 p 
(10—16), 16. Danubiana Roman
3 p (6—15).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Constructorul 

Iași 3—2 (0—2), Minerul Comă-
nești — Hușana Huși 1—0 (1—0), 
Constructorul Vaslui — Rulmen
tul Bîrlad 2—0 (0—0), C.S.M. Bor- 
zești — DEMAR Mărășești 2—1 
(1—0), Petrolul Moinești — Relo- 
nul Săvinești-Roznov 0—0, 
A.S.A. Iași — Nicolina Iași 0—2 
(0—0), Letea Bacău — Partizanul 
Bacău 1—0 (1—0), C.F.R. Pașcani
— Luceafărul Adj ud 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. C.S.M.
BORZEȘTI 9 p (11—4), 2. Nicolina 
Iași 8 p (14—8), 3—4. Letea Ba
cău 8 p <11—6), Minerul Comă- 
nești 8 p (9—4)... pe ultimele: 15. 
A.S.A. Iași 2 p (5—13), 16. Hușana 
Huși 2 p (3—13).

SERIA A IlI-a
Prahova Ploiești — Olimpia Rm. 

Sărat 3—0 (1—0), F.N.C. Săhăteni
— Oțelul Galați 1—1 (0—1), Dina
mo Focșani — Carpați Nehoiu 
3—0 (1—0), Petrolul Berea — Vic
toria Tecuci 3—0 (1—0), Caraima- 
nul Bușteni — Chimia Buzău 5—1 
(3—0), C.S.U. Galați — Ancora 
Galați 3—1 (0—0), Foresta Gugești
— Carpați Sinaia 2—1 (1—1), Chi
mia Brazi — Petrolul Băicoi 1—0 
(0-0)

Pe primele locuri: 1. C.S.U. GA
LAȚI 11 p (17—3), 2. Caraimanul 
Bușteni 8 p (15—4), 3. Petrolul
Berea 8 p (13—5), 4. Prahova Plo
iești 8 p (11—5)... pe ultimele:
15. F.N.C. Săhăteni 3 p (5—22),
16. Petrolul Băicoi 1 p (4—12).

SERIA A IV-a
Granitul Babadag — Rapid Fe

tești 0—0, Marina Mangalia — 
Dacia Unirea Brăila 2—2 (1—2),
Amonil Slobozia — Electrica Con
stanța 3—0 (0—0), Chimpex Con
stanța — Chimia Brăila 3—0 (1—0), 
Șoimii Cernavodă — Victoria Țăn- 
dărel 4—0 (2—0), Ș.N. Brăila —
Pescărușul Tulcea 1—1 (1—0) —
s-a jucat la Viziru, Unirea Efo
rie — Progresul Isaccea 3—0 
(0—0), Voința Constanța — I.M.U. 
Medgidia 2—2 (1—0).

Pe primele locuri: 1. I.M.U.
MEDGIDIA 10 p (14—5), 2. Ma
rina Mangalia 10 p (11—6), 3. A- 
monil Slobozia 8 p (15—5)... pe 
ultimele: 15. Unirea Eforie 3 p 
(7—13), 16. Granitul Babadag 3 d 
(5—13)

SERIA A V-a
Dunărea Călărași — Sirena 

București 1—0 (0—0), Electronica
București — Voința București 
1—0 (0—0), Tehnometal București 
— Viitorul Chirnogi 0—0, Auto
matica București — Flacăra roșie

PETE PE OBRAZUL FAIR-PLAY-ULUI
Runda de sîmbătă a stabilit un nedorit record. Nu mai 

puțin de 3 (trei !) sticle au zburat din tribune spre terenul de 
joc. căutînd să lovească arbitri sau jucători ai echipei oaspete. 
La Tîrgoviște, în meci televizat, ca să vadă întreaga țară (I) 
la Satu Mare și pe stadionul Steaua din Capitală s-au înregis
trat aceste atitudini, care pătează nu numai legile falr-play- 
ului, dar trădează și o elementară lipsă de civilizație. Cei trei 
falși suporteri au fost depistați imediat și amendați, conform 
legilor în vigoare. Dar, dincolo de sancționarea lor ca atare, 
se nasc cîteva întrebări grave, al căror ecou trebuie să de
clanșeze o grabnică revizuire a atitudinii spectatorilor față de 
spectacolul sportiv in general.

In „lumea tribunei" circulă o falsă impresie, potrivit că
reia simpla achitare a biletului de intrare permite orice gest, 
de la huiduieli, injurii, pînă la acte violente care duc la de
gradarea gradenelor sau la aruncarea de sticle, pietre, fructe 
etc. Acești indivizi nu sînt certați doar cu legea fundamentală 
a sportului, fair-piay-ul, ci, în primul rînd, cu normele morale 
generale ale conviețuirii sociale. Acești indivizi dovedesc că 
și-au pierdut echilibrul psihic, luciditatea. Cum altfel am putea 
interpreta acel dezgustător cor de huiduieli de ia Craiova, cînd 
jucătorul formației adverse Ion Marin era urcat in mașina 
salvării și dus la spital, unde avea să rămînă cîteva zile ? ! Sau 
sticla aruncată sîmbătă spre portarul Moraru, nu demult unul 
dintre idolii celui care căuta acum să 1 lovească ? Sau cum 
putem interpreta huiduielile șl cuvintele grele aruncate nu 
demult, la un amical, de cîțiva suporteri tîrgoviștenl (cîștigătorli 
ultimelor două ediții ale Trofeului Petschovschi), jignirile la 
adresa lui Dinu, născut șl crescut în... Tîrgoviște ? I Aceste acte 
(Izolate, nedefinitorii), aceste reflexe de violență n-au ce căuta 
pe stadioane I în primul rînd, trebuie să intervină pentru 
curmarea lor, mult mai decis, opinia publică a arenelor spor
tive, conducerile cluburilor, care sînt chemate să privească 
fotbalul și sportul In general dincolo de rezultat, de necazul 
tnfrîngerii sau bucuria victoriei. Să nu uităm că SPORTUL E 
O MORALA, o morală activă, pentru cei din arenă, dar și 
pentru cei din tribune. Fotbalul nostru nu poate fi frumos 
dacă dimensiunea sa necesară — spectatorii — aruncă noroi pe 
obrazul fair-play-ului.

Morala tribunei e în suferință ! Pentru ca esența specta
colului sportiv să fie apărată, se impun grabnic ample pro
grame de educare a spectatorilor. La locurile lor de muncă, 
pe stadioane 1 Tinerețea sportivilor care luptă pentru victorie 
reclamă și o tinerețe morală a tribunei. Cîntece în loc de 
huiduieli, fair-play în loc de sticle și pietre. E oare atît de 
greu să fim sportivi și în tribune 7 !

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ANDREI RADULESCU — 

OBSERVATOR U.E.F.A. Pentru 
meciul Austria Viena — Vejle 
(Danemarca), care se va desfă
șura mîlne, în capitala Austriei, 
în cadrul Cupei campionilor eu
ropeni (turul I, manșa a II-a), 
U.E.F.A. l-a desemnat observator 
pe Andrei Rădulescu.
• DE LA CLUBUL STEAUA. 

Pentru meciul Steaua — Young

București 1—0 (0—0), Abatorul
București — Automecanica Bucu
rești 2—0 (0—0), vîscoza București
— I.C.S.I.M. București 2—3 (0—2),
Ș.N. Oltenița — FEROM Urzlceni
2—0 (1—0), Luceafărul București
— T.M. București 0—4 (0—2), Da
nubiana București n-a jucat.

(Meciurile Viitorul Chirnogi — 
Danubiana, Sirena — Vîscoza, 
FEROM Urziceni — I.C.S.I.M. și 
Abatorul — Voința, din etapa a 
vn-a, intermediară, se vor dis
puta joi, 4 octombrie).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 8 p (7—1), 2.
Electronica București 8 p (6—4),
3. Voința București 8 p (5—4)... 
pe ultimele: 15. Vîscoza București 
4 p (7—10), 16. T.M.B. 3 p (2—5)
— din cinci jocuri.

SERIA A Vl-a
Petrolul Videle — ROVA Roșiori 

0—0, Dinamo Zimnicea — Cimen
tul Fleni 3—0 (1—0), I.O.B. Balș
— Petrolul Tîrgoviște 4—2 (2—2)
— s-a jucat la Drăgășani, Dacia
Pitești — Electronistul Curtea de 
Argeș 2—0 (1—0), Recolta Stoi-
cănești — Progresul Pucioasa 
1—0 (1—0), Petrolul Bolintin —
Constructorul Pitești 1—1 (1—1),
Electrodul Slatina — Metalul Mi
ja 2—3 (1—3), Sportul muncitoresc 
Caracal — Progresul Corabia 2—0 
(2-0).
Pe primele locuri: 1. ROVA RO

ȘIORI 10 p (13—2), 2. Dacia Pi
tești 9 p (14—7), 3. Metalul Mija 
8 p (9—9)... pe ultimele: 14. Ci
mentul Fleni 4 p (5—9), 15. Elec
trodul Slatina 4 p (8—13), 16. Con
structorul Pitești 2 p (3—11L

SERIA A Vn-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Metalurgistul Sadu 3—0 (1—0),
Constructorul Craiova — Minerul 
Motru 2—3 (0—2), Lotru Brezoi — 
Electroputere Craiova 2—0 (0—0). 
Dunărea Calafat — Metalul Rovi- 
nari 3—0 (3—0), C.F.R. Craiova — 
Chimistul Rm. Vîlcea 2—0 (0—0), 
Gloria Strehaia — Unirea Drobe
ta Tr. Severin 2—3 (1—1), Uni
rea Drăgășani — Progresul Băi- 
lești 2—0 (0—0), Dierna Orșova — 
Minerul Lupeni 3—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
DROBETA TR. SEV. 11 p (10—4). 
2. Dunărea Calăfat 8 p (12—3). 3. 
Minerul Motru 7 p (5—9), 4. Lo
tru Brezoi 7 p (8—5)... pe ulti
mele: 14. Progresul Băile?ti 4 p 
(4—10), 15. Unirea Drăgășani 4 p 
(4—12), 16. Chimistul Rm. Vîlcea 
3 p (3—11).

SERIA A Vin-a
Laminorul Nădrag — C.F.R. Ti

mișoara 1—0 (0—0), Metalul Bocșa
— Gloria Reșița 3—2 (0—1), Mi
nerul Vulcan — Vulturii textila 
Lugoj 1—0 (1—0), C.F.R. Simeria
— C.P.L. Caransebeș 4—0 (4—0),
Metalul Oțelu Roșu — Știința Pe
troșani 4—1 (2—0), Minerul Ghelar
— Minerul Oravlța 2—0 (1—0), E- 
lectromotor Timișoara — Minerul 
Deva 2—2 (1—1), Explorări Deva
— Victoria Călan 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R. TI
MIȘOARA 9 p (14—5), 2. Vulturii 
Lugoj 8 p (12—9), 3. Metalul O- 
țelu Roșu 7 p (12—10), 4. Mine
rul Ghelar 7 p (10—9)... pe ulti
mele: 15. Victoria Călan 4 p 
(6—7), 16. Știința Petroșani 3 p 
(6—14).

SERIA A IX-a
Unirea Dej — Construcții Elec- 

trometal Cluj-Napoca 2—2 (1—0), 

Boys, din cadrul Cupei cupelor, 
biletele au fost puse în vinzare 
la casele obișnuite. Accesul auto
turismelor în apropierea stadio
nului se face pe baza „parbri
zelor speciale", întocmite pentru 
acest joc.

Accesul ziariștilor la masa pre
sei șl al fotoreporterilor pe tere
nul de joc este permis, de ase
menea, cu tichete speciale.

Armătura Zalău — Victoria El- 
cond Zalău 2—1 (1—0), Tricolo
rul Beiuș — Unirea Sînnicolau 
2—1 (2—0), Recolta Salonta — Mi
nerul Șuncuiuș 3t—0 (1—0), Rapid 
Arad - C.F.R. Arad 0—1 (0—1),
Victoria Ineu — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 5—0 (3—0), Bihorea
na Marghita — Unirea Tomnatic 
1—0 (1—0), Voința Oradea — A- 
lumina Oradea 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R.
ARAD 10 P (10—3), 2. Unirea Dej 
9 p (16—10), 3. Construcții Cluj- 
Napoca 8 p (9—5)... pe ultimele:
15. Minerul Șuncuiuș 3 p (3—10),
16. Oțelul Or. dr. Petru Groza 2 
p (3-11).

SERIA A X-a
Oașul Negrești — Simared Baia 

Mare 2—1 (2—1), CUPROM Baia
Mare — Lăpușul Tg. Lăpuș 1—1 
(0—0), Bradul Vișeu — Metalul 
Cărei 5—1 (3—0), Hebe Sîngeorz
Băi — Minerul Ilba Seini 3—1 
(1—1), Minerul Rodna — C.I.L. Si- 
ghet 3—1 (0—1), Minerul Baia
Sprie — Silvicultorul Maieru 4—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Minerul 
Băița 4—1 (2—1), Victoria Cărei
— Foresta Bistrița 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 12 p (12—3), 2. Minerul
Rodna 9 p (8—3), 3. Minerul Baia 
Sprie 8 p (21-6), 4. Oașul Ne
grești 8 p (9—7)... pe ultimele:
14. Lăpușul Tg. Lăpuș 4 p (6—7),
15. C.I.L. Slghet 4 p (6—8). 16.
Foresta Bistrița 4 p (5—13).

SERIA A XI-a
Sticla Arieșul Turda — Auto

mecanica Mediaș 3—1 (0—1), Fa
ianța Sighișoara — IMIX Agnita
1— 2 (1—1), Sticla Tîrnăvenl — O-
țelul Reghin 3—0 (1—0), Metalul
Copșa Mică — Metalul Aiud 1—0 
(0—0), C.I.L. Blaj — Metalul Si
ghișoara 2—0 (1—0), I.P.A. Sibiu
— Mureșul Luduș 3—1 (2—0), Vi- 
trometan Mediaș — Construcții 
Sibiu 1—0 (0—0), Avîntul Reghin
— C.P.L. Sebeș 9-0 (4—0).

Meciul Oțelul Reghin — Faian
ța Sighișoara, din etapa a V-a, 
întrerupt în min. 88, la 1—1, s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea for
mației Oțelul.

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 8 p (16—5), 2. IMIX Ag
nita 8 p (13—6), 3. Metalul Aiud 
8 p (11—5). 4. I.P.A. Sibiu 8 p 
(12—7), 5. Metalul Copșa Mică 8 p 
(7—3)... pe ultimele: 15. Construc
ții Sibiu 3 p (5-12), 16. Faianța 
Sighișoara 2 p (4—14).

SERIA A XII-a
Tractorul Miercurea Ciuc — Mi

nerul Bălan 0—2 (0—1), Măgura
Codlea — Minerul Baraolt 2—0 
(2—0), Oltul Sf. Gheorghe — Pre
cizia Săcele 3—0 (1—0), Carpați 
Brașov — Chimia Or. Victoria
2— o’ (2—0). Torpedo Zărnești —
Metrom Brașov 3—1 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 0—0, C.S.U. 
Brașov — Carpați Covasna 3—0 
(1—0), Mureșul Topllța — Utilajul 
Făgăraș 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OI/TUL
SF. GHEORGIIE 10 p (12—4), ,2. 
Progresul Odorhei 8 p (10—1), 3. 
Precizia Săcele 8 p (11—8), 4.
Minerul Bălan 8 p (7—7)... pe 
ultimele : 15. Metrom Brașov
4 p (5—13', 16. Tractorul M. Ciuc 
3 p (4—11).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo- 
lutarl din localitățile respective.



Astă-seară, la Llanelli CEI MAI BUNI BOXERI ROMÂNI
UN MECI DE RUGBY DE MARE ATRACȚIE: 

ROMÂNIA - WEST WALES
ft Cine va îmbrăca tricoul tricolor cu numărul 9 : Paraschiv sau Suciu ? ft „Ro
cade" in formația noastră ft Selecționata de vest a Țării Galilor - o echipă foarte 
valoroasă ft Un titlu din presa britanică după partida de la Colwin Bay : „Roma

nii i-au zdrobit pe galezi"

LLANELLI, 1 (Prin telefon).
De duminică seara, rugbyștii 
români se află în orașul Lla
nelli, unde se va disputa mar
ți meciul lor în compania va
loroasei Selecționate de vest 
a Țării Galilor, care va cu
prinde jucători „cu firmă", în 
frunte cu binecunoscutul in
ternațional Allan Martin. îna
inte de a intra însă în atmos
fera celui de-al patrulea meci 
al echipei noastre, să consem
năm aprecierile ziarului The 
Sunday Express, care — sub 
titlul „Românii i-au zdrobit 
pe galezi" — scrie că, în par
tida de simbătă susținută îm
potriva Selecționatei de nord; 
„oaspeții au arătat _ că pot fi 
tot atit de buni și în jocul 
deschis. Vremea și terenul us
cat au permis crearea fazelor 
la mină, românii mareînd 6 e- 
seuri, unul mai frumos dccît 
celălalt". Să mai adăugăm că 
televiziunea programează zil

„Prefață" la turneul rugbyștilor noștri In Irlanda - 1980 

ECHIPA IIINSTfR BRANCH VA SHSJINf, 
ÎN IEJNA MAI, DOHA PARTIDE ill ROMANIA

In prima decadă a lunii 
mai 1980 ne va vizita echipa 
irlandeză Leinster Branch. Va 
fi o veritabilă prefață la tur
neul din toamna anului viitor

...SPORT
SI A ȘAPTEA □ U

ARTĂ
Legăturile dintre film șl 

sport ? Multe și variate. Dacă 
ar fi să ne așezăm pe „bari
cada" sportului atunci să ne 
amintim numai de rolul pre
ponderent pe care-1 au acum 
în pregătirile marilor sportivi 
sau ale unor formații celebre, 
înregistrările pe peliculă, de
rularea lor, comentarea defal
cată a propriilor mișcări sau 
cele ale adversarului. Dincolo, 
pe cealaltă „baricadă", este 
evident că lumea tumultoasă 
a sportului, cu eroii și atît 
de ampla lor arie de manifes
tare, cu momentele de dra
matism și cu suculentele în
tâmplări, furnizează un bogat 
material, din care aproape că 
■nu există cinematografie na
țională să nu se fi inspirat 
în producțiile sale de lung 
metraj.

Dar, parcă, în ultima vreme, 
încercările cineaștilor de a in
trospects lumea sportului și 
de a oferi publicului larg 
producții de calitate cu su
biect sportiv s-au înmulțit șl 
s-au ridicat pe un plan supe
rior în ceea ce privește tema
tica. De Ia comedioarele cu 
suporteri de fotbal sau de la 
filmele care se vor neapărat 
moralizatoare pentru viitoa
rele... vedete sportive, s-a 
ajuns azi la subiecte ce co- 

_boară mai adînc în lumea 
sportului. Așa se explică fap
tul că în curînd vor fl ter
minate două mari filmg inspi
rate din viața a doi mari 
campioni: celebrul fotbalist 
Pele șl arhicunoscutul pugi
list Cassius Clay, sînt două 
pelicule în care viața acestor 
mari sportivi — care au „stă- 
pînit" visurile și aspirațiile a 
două-trei generații, constitu
ind ua model pentru milioa
ne de copii — esfle sugestiv 
pusă în relief, cu toate urcu
șurile și coborîșurile sale. A- 
lături de aceste două eveni
mente cinematografice, rea
mintim că în curînd va vedea 
lumina marelui ecran produc
ția americană „Players" (..Ju
cători"), inspirată din viața 
tenismanilor de elită și 
în care, în cadrul unei dis
tribuții prestigioase, va apare 
și Ilie Năstase, alături de alți 
ași ai rachetei.

Deci, în curînd, o stagiune 
a filmelor sportive. Sperăm 
de bună calitate. Subiectele, 
atît de generoase, o impun..

Călin ANTONESCU 

nic transmiterea celor mai in
teresante faze ale meciurilor 
echipei noastre.

In ambele tabere, jocul care 
are loc marți, cu Începere de 
la ora 19 (ora 20 Ia București), 
pe stadionul Stradey Park 
(30 000 de locuri) din Llanelli, 
este pregătit cu deosebită a- 
tenție. Luni dimineață, după o 
analiză a partidei precedente, 
„tricolorii" s-au îndreptat spre 
teren, pentru un antrenament. 
In tabăra noastră există unele 
semne de întrebare în privin
ța alcătuirii formației. Dintre 
acestea, foarte important este 
acela privind jucătorul care 
va îmbrăca tricoul cu numă
rul 9 : Suciu sau Paraschiv î 
Dinamovistul a acuzat o ne
vralgie intercostală după me
ciul cu Pontypridd, dar docto
rul Nicolae Gheracopol speră 
să fie restabilit pînă la ora 
fluierului inaugural. Bucan s-a 
refăcut și el va fi probabil re-

Pe care rugbyștii noștri îl vor 
întreprinde, in premieră, în 
Irlanda.

Leinster este o echipă valo
roasă, care a efectuat cu destu
lă regularitate, turnee în Fran
ța în ultimele 15 sezoane. Con
ducătorii săi dau mare impor
tanță vizitei în România — 
oaspeții vor susține pe terenu
rile noastre două partide —, 
care constituie „un țel ideal 
pentru Leinster în anul cente
narului său", cum remarca, 
într-un recent articol din 
„The Irish Times", gazetarul 
Edmund van Esbeck.

ULTIMUL ANTRENAMENT AL LOTURILOR DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

la Tg. Mureș — unde am avut 
toate condițiile asigurate — 
ne dovedesc că echipa și-a 
îmbunătățit rezistența în re
gim de concurs și săritura 
(media pe 12 jucători a ajuns 
la 91 cm). După „Trofeul To
mis", am reținut că aveam u- 
nele fisuri la blocaj și mai a- 
leș în linia a doua. Ei bine, 
le-am mai... astupat.

— S-au făcut modificări in 
sextetul de bază ?

— Nu. Este cel conturat în
că de la Balcaniadă : Oros. 
Dumănoiu, Pop, Enescu (Pău- 
șescu), Tutovan, Gîrleanu. A- 
vem rezerve care au ajuns a- 
proape de nivelul titularilor : 
Macavei, Sterea, Stoian, Hîn- 
da și Ion. Este motivul pentru 
care, deși simt în echipă febri
litatea specifică apropierii 
competiției, calmul și încrede
rea domină atmosfera din 
Iot.

Alături, antrenorul secund, 
Florin Balaiș, ține să remarce :

— Echipa este bine pregă
tită pentru că băieții au știut 
să se lase antrenați și și-au dat 
seama că iese bine. At
mosfera este bună, fiecare ju
cător cunoscîndu-și menirea 
in sextetul de bază sau în 
rîndul rezervelor. Cred că

ATLETISM • în cadrul com
petiției Internaționale de marș 
„Trofeul Lugano", desfășurată 
la Eschborn (R.F.G.), mexicanul 
Daniel Bautista a stabilit un nou 
record mondial pe 20 km, cu 
lh 18:48. O La Longwy (Fran
ța), Thierry Vlgneron a stabilit 
un nou record mondial pentru 
juniori în proba de săritură cu 
prăjina — 5,61 m (v.r. 5,60 m — 
Volkov, U.R.S.S.).

AUTO • Marele Premiu al Ca
nadei, penultima probă a C.M. 
(formula 1), a revenit australia
nului Alan Jones („Williams 
Saudla") — 317,500 km în
lh 52:O6,89 (medie orară 169,536 
km). Pe locurile următoare, ca
nadianul Gilles Villaneuve 
(„Ferrarl") șl elvețianul Clay 
Regazzoni („Williams Saudia").

CICLISM • Cursa Blols — 
Chaville (236 km), în Franța, a 

zervă. In schimb, este impro
babilă revenirea in echipă a 
lui Stoica, iar Becheș și Cioa- 
reo sînt, în continuare,' indis
ponibili. Locul lui Stoica va fi 
luat acum de Borș, care ce
dează tricoul cu numărul 8 lui 
Dumitru, în locul acestuia ur- 
mînd să joace în linia a doua 
M. Ionescu. La talonaj — 
Munteanu.

De partea cealaltă, se con
tează pe alcătuirea celor mai 
bune formații pentru marți și 
simbătă. Ambele selecționate 
(West Wales și Wales XV) au 
susținut duminică jocuri de 
verificare : prima la Llanelli, 
cealaltă la Cardiff. Iar ambi
țiile gazdelor sînt foarte 
mari !

Dar, iată formațiile care vor 
începe meciul de marți seară : 
ROMANIA : Bucos — Aldea, 
Constantin, Zafiescu I, Mo- 
tresou — Alexandru, Suciu 
(Paraschiv) — Borș, Dumitru 
(căpitanul echipei), Murariu — 
M. Ionescu, Pintea — Soarlat, 
Munteanu, Dinu ; WEST WA
LES : Blylh — Donovan, Hu
ghes, Jenkins, Keen — G. E- 
vans, Shell — G. Williams, 
Moriarty, Jones — A. Martin, 
R. Evans — Richardson (căpi
tanul echipei), W. James, M. 
James.

FINALELE TURNEULUI
BE LA MARBELLA

MADRID, 1 (Agerpres). — Pro
ba de dublu a turneului Inter
național de tenia desfășurat la 
Marbella (Spania) a fost clștlgat 
de cuplul Iile Năstase (România) 
— Heinz Gunthardt (Elveția), care 
a învins In finală cu 6—2, 7—5 
perechea Bjorn Borg (Suedia) — 
Manuel Santana (Spania). In fi
nala de simplu, Bjorn Borg 1-a 
întrecut cu 6—2, 6—2, 7—5 pe 1- 
tallanul Adriano Panatta.

Trofeele au fost înmtnate Învin
gătorilor de către cunoscutul ac
tor de cinema Sean Connery.

vom obține calificarea și 
vreau să cred că fiecare din
tre celelalte participante își 
va apăra sportiv șansele, ast
fel incit calificarea să nu de
pindă de jocul rezultatelor.

Meciul de fotbal s-a înche
iat Băieții se îndreaptă spre 
vestiare. în sală, își fac intra
rea fetele în frunte cu Maria 
Enache, Mariana Ionescu, Vic
toria Banciu și Irina Petcu- 
leț. Antrenorul N. Humă ni 
se adresează în treacăt : ..Fe
tele au mers din ce în ce mai 
bitje. Cred că vom juca în 
turneul final al fruntașelor".

Apoi către Televiziune, unde 
comentatorul Cristian Țo- 
pescu îi așteaptă pe voleiba
liști să le prezinte un rezumat 
înregistrat al meciului amical 
Cehoslovacia — Polonia. Pe 
drum. Corneliu Oros îmi spune 
că a fost mai bine că în aju
nul campionatului european 
nu s-au mai angajat meciuri 
de verificare. „Altădată am 
crezut că trebuie să susținem 
astfel de jocuri. Și la compe
tiție nu a ieșit cum era de aș
teptat ... Echipa se prezintă a- 
cum bine și se va prezenta și 
mai bine. In Franța !".

La ora cind citiți aceste 
rînduri. cele două loturi sînt 
în drum spre Franța. Să le 
dorim din inimă succes ...

TELEX ©TELEX
revenit rutierului olandez Joop 
Zoetemelk, cronometrat în 5h 
38:27. La 40 sec. au sosit Giu
seppe SaronnI, Jan Rass, Daniel 
Willems și Bernard Hinault. în 
clasamentul Trofeului „Super- 
Prestlge" continuă să conducă 
Hinault, cu 361 p, urmat de Sa- 
ronni — 330 p și Zoetemelk — 
325 p.

PENTATLON 0 La Amster
dam, campionatul mondial pen
tru juniori a fost clștigat de 
Christian Sandow (R.F.G.) —
5 486 p, urmat de concurenți! so
vietici Starostin — 5 460 p șl Ll- 
peev — 5 393 p. Pe echipe :
U.R.S.S. 15 911 p, R.F. Germania

EVOLUEAZĂ
De azi și pînă duminică, la 

Berlin, se desfășoară turneul 
internațional de box T.S.C. 
Berlin. Competiția, organizată 
anual de federația de specia
litate din R.D. Germană, în 
colaborare cu clubul sus-a- 
mintit, este una dintre cele 
mai prestigioase de acest gen 
din Europa. La edițiile prece
dente au fost prezenți pugi- 
liști valoroși din Anglia. Alge
ria, Afganistan. Bulgaria, Cu
ba, Franța, Italia. Iugoslavia, 
Kenya, Polonia, România. U- 
ganda, Ungaria și U.R.S.S., 
care, alături de puternicii re
prezentanți ai țării gazdă, au 
realizat întreceri de un apre
ciabil nivel valoric și specta
cular.

La actuala ediție, boxul din 
țara noastră va fi reprezentat 
de o garnitură puternică, an
trenorii Teodor Niculescu și 
Ion Dumitru deplasîndu-1 pe 
aproape toți cei mai buni pu- 
giliști români la cele 11 cate
gorii. Ieri au plecat spre Ber
lin următorii sportivi, in or-

S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE
BELGRAD, 1 (Ager preș). La 

Split s-au încheiat întrecerile ce
lei de a 8;a ediții a Jocurilor 
sportive mediteraneene, competiție 
la care au participat peste 2 500 
de concurenți din 14 țărL

Turneul de fotbal a fost cîști- 
gat de selecționata Iugoslaviei, 
învingătoare cu 3—0 (1—0) în fi
nala cu formația Franței, prin 
golurile marcate de Vujovlci (2) 
și Pasicl. Sportivii Iugoslaviei au 
obținut victoria și în finala com
petiției masculine de volei, între- 
cînd cu 3—1 (9, —9, 1, 1) echipa 
Greciei.

Rezultate din ultima zi a con
cursului de atletism: înălțime — 
Di Giorgio (Italia) 2,25 m (record 
al Jocurilor); 110 mg — Pisici
(Iugoslavia) 13,85; 1 500 m — Ma-

MIINE, RETURUL IN CUPELE EUROPENE
Mîlne, miercuri, din nou o ac

tivitate febrilă în cupele euro
pene lntercluburl. După desfă
șurarea meciurilor retur vom 
cunoaște formațiile calificate 
pentru etapa următoare. O listă 
completă a favoritelor este greu 
de alcătuit, pentru că în jocu
rile din tur, numeroase partide 
s-au încheiat cu victoria la li
mită a gazdelor, care jucînd în 
deplasare nu sînt sigure de cali
ficare. Astfel, în C.E.E. se anun
ță o serie de jocuri atractive : 
Dinamo Tbilisi — F.C. Liverpool 
(1—2), F.C. Austria — Velje 
(2—3), Omonia Nicosia — Red 
Boys (Luxemburg) (1—2), Trab- 
zonspor — Hajduk Split (0—1), 
Dukla Praga — Ujpesti Dozsa 
(2—3) ș.a. Prin prisma rezultate
lor din tur și alte echipe par 
favorite pentru calificare : Ajax 
Amsterdam, F.C. Argeș, Real 
Madrid, S.V. Hamburg, S.K. Be- 
veren, Nottingham, Milan, Dy
namo Berlin, Strasbourg și Dun
dalk.

In Cupa cupelor, situația este 
asemănătoare. Prima șansă o au 
tot gazdele, care au fost învinse 
în tur la limită: Fortuna Diissel- 
dorf — Glasgow Rangers (1—2),

CAMPIONATE 9 CAMPIONATE
U.B.S.S. (etapa a 36-a). In cla

sament conduce echipa Spartak 
Moscova, cu 38 p, urmată de 
Șahtior Donetk șl Dinamo Kiev
— cîte 37 p. Rezultatele etapei : 
Dinamo Kiev — Spartak Mosco
va 0—2 ; Kairat Alma Ata — Di
namo Tbilisi 0—0 ; Erevan — 
Voroșilovgard 9—0 ; Lokomotiv 
Moscova — Dinamo Minsk 1—1 ; 
Kulblșev — Torpedo Moscova 
1—0 ; Tașkent — Cernomoreț O- 
desa 0—1.

UNGARIA (etapa a 8-a) : Păcs
— Volăn 2—2 ; Ferencvăros — 
Vasaa 1—1 ; Honvăd — Ujpesti 
Dozsa 2—1 ; Băkăscsaba — VI- 
dâoton 2—1 ; Râba Eto — M.T.K.
3—2 ; Salgotarjân — Tatabanya 
0—1. Clasament : L Ferencvăros

15 773 p, Ungaria 15 303 p, S.U.A. 
15 150 p.

RUGBY • La Sochaczew (Po
lonia), In meci contînd pentru 
campionatul european „Cupa 
FIRA“, selecționata Italiei a între
cut cu 13—3 (6—3) formația Po
loniei.

TENIS • In finala turneului 
de la San Francisco : John 
McEnroe — Peter Fleming 4—6, 
7—5, 6—2. 0 La Rio de Janeiro: 
Jimmy Connors — Guillermo 
Vilas 6—3, 6—4, 6—3. 0 La Ma
drid : Yannick Noah — Manuel 
Orantes 6—3, 6—7, 6—1, 6—2.
0 Finale în turneul feminin de 
la Atlanta (Georgia) : Martina
Navratilova — Wendy Turnbull 
7—6, 6—4 ; Stove, Turnbull — 
Klyomura, Smith 6—2, 6—4.

VOLEI 0 In meci de pregătire 
pentru C.E. masculin, Bulgaria — 
Franța 3—1 (—7, 12, 12, 11).

LA BERLIN
dinea categoriilor : Dumiiru 
Schiopu, Ghcorglie Gotici. Io
nel Panaite, Tiberiu Cucu. 
Florian Livadaru, Dragomir 
Ilie, Ion Budușan. Vasile Gir- 
gavu. Valentin Silaglii. Geor- 
gică Donici și Ion Cernat.

Deoarece reuniunea da 
marți seara va lua sfirșit tir- 
ziu. după închiderea ediției, 
primele rezultate le vom pu
blica în numărul nostru da 
joi.

A 33 a EDIȚIE 
A „(URSEI PĂCII"

Cea de-a 33-a ediție a compe
tiției cicliste ,,Cursa Păcii41 se va 
desfășura anul viitor, intre 9 șl 
25 mai, pe traseul Varșovia — 
Berlin — Praga în 14 etape, însu- 
mînd 2 092 km. Organizatorii au 
decis, între altele, să reducă bo
nificațiile acordate primilor trei 
clasați în etape la 5, 3 și, respec
tiv, o secundă. Pînă acum, boni
ficațiile erau de 15, 10 și 5 secunde.

SPORTIVE MEDITERANEENE
rajo (Franța) 3:41,0; 3 000 m (f) 
— Margherita Gargano (Italia) 
4:06,8; 4X100 m (f) - Franța 44,58; 
4X100 m — Italia 39,27.

Iată cîștigătorii la alte disci
pline: polo — Iugoslavia; scrimă, 
spadă — Philippe Riboud (Fran
ța) ; haltere, cat. peste 100 kg — 
Bakr Bassam (R. A. Egipt) — 
342,500 kg.

In clasamentul final pe medalii, 
prima s-a situat Iugoslavia cu 56 
de medalii de aur, 38 de argint și 33 * 
de bronz, urmată de Franța (55—41 
—33), Italia (49—63—47), Soanla 
(16—20—31); Grecia (7—10—14), Tur
cia (5—5—14); Republica Arabă E- 
gipt (3—9—10), Algeria (1—5—10),’ 
Tunisia (1—2—9). Liban (1—1—0), 
Siria (1—0—0), Maroc (0—2—3).

Beroe Si ar a Zagora — Arka 
Gdynia (2—3), F.C. Magdeburg — 
Wrexham (2—3), Waterford — 
Gbtteborg (0—1), în timp ce al
tele sînt candidate pentru turul 
al doilea ca: Steaua, C.F. Bar
celona, Panionios, Juventus, 
Nantes, Lokomotiv Kosice, Aris 
Bonnweg, Rjeka, C.F. Valencia, 
Boavista Porto, Arsenal. Dinamo 
Moscova este singura calificată 
direct în turul al doilea.

în Cupa U.E.F.A., competiție 
care reunește o seamă de for
mații extrem de valoroase, e- 
chipele românești Dinamo (care 
va juca joi) și Universitatea 
Craiova sînt favorite pentru ca
lificarea în turul următor, ca și 
alte echipe : P.S.V. Eindhoven, 
Zbrojovka Brno, Bayern Miin- 
chen, Steaua Roșie Belgrad, in- 
ternazionale, Leeds United, Ips
wich Town, F.C. Kaiserlautern, 
S.C. Anderlecht, Borussia Mbn- 
chengladbach, Dynamo Dresda, 
Grasshoppers, Torino (sau Stutt
gart) ș.a.

Tragerea la sorți a meciurilor 
din turul al doilea, va avea loc 
la 5 octombrie, la Zurich. Dar 
pînă atunci să așteptam rezulta
tele de mîine...

12 p; 2. Honved 12 p; 3. Riba Eto 
11 p.

BULGARIA (etapa a 8-a) i Be
roe — Levski Spartak Sofia 3—1; 
Blagoevgrad — Sliven 3—0; Tra- 
kla — Pernik 1—0 ; Cerno Mora 
— Cernomoreț 2—1 ; Lokomotiv 
Sofia — Ț.S.K.A. 1—2 ; Slavia 
Sofia — Marek 4—1 ; Tlrnovo — 
Lokomotiv Plovdiv 3—1. Clasa
ment : 1. Ț.S.K.A. 14 p ; 2. Sla
via 13 p ; 3. Cerno More 10 p.

R.D. GERMANA (etapa a 6-a) 2 
Dynamo Dresda — Lokomotive 
Leipzig 3—0 ; Riesa — Halle 0—0; 
S.C. Magdeburg — Zwickau 2—0; 
Chemie Leipzig — Jena 2—1 ; 
Dynamo Berlin — VorwSrts 
Frankfurt pe Oder 4—0. Clasa
ment : 1. Dynamo Dresda 12 p ;
2. Dynamo Berlin 11 p ; 3. Che
mie Halle 9 p.

ANGLIA (etapa a 8-a) : Crys
tal Palace — Ipswich 4—1 ; 
Leeds United — Manchester City 
1—2 ; Manchester United — Sto
ke 4—0; Nottingham — Liverpool 
1—0 ; Everton — Bristol o—0 ; 
Southampton — Derby 4—0 ; 
Coventry — Tottenham 1—1 ; 
Wolverhampton — Arsenal 3—2 ; 
West Bromwich — Brighton 2—2. 
Clasament : 1. Crystal Palace 
12 p ; 2. Manchester United 
12 p ; 3. Nottingham Forest 12 p.

SPANIA (etapa a 4-a) : Atleti
co Madrid — Malaga 0—0 : Las 
Palmas — Burgos 2—1 ; Atletico 
Bilbao — Gljon 2—3 ; Valencia — 
Hercules 0—0 ; Vallecano — Real 
Socledad 1—1 ; C.F. Bercelona — 
Salamanca 0—0 ; Almeira — Real 
Madrid 1—1; Zaragoza — Betis 
Sevilla 5—1 ; Sevilla — Espanol 
Barcelona 2—1. Clasament : 1.
Gijon 8 p ; 2. Real Madrid 7 p;
3. Real Sociedad 6 p.


