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Astăzi, la Atena, București și Craiova

MANȘA A DOUA A „EUROPENELOR
MANȘA MARILOR SPERANȚE

® F.C. ARGEȘ, hotărîtă
nathinaikos. Meciul va fi transmis la radio, la ora 20,30. 
și UNIVERSITATEA CRAIOVA 
care începe la ora 15,00 ® Meciul Alici Larnaca

să reediteze la Atena, cu A.E.K., duelul victorios cu Pa- 
® STEAUA - Young Boys 

Wiener Sportklub, intr-un pasionant cuplaj TV, 
DINAMO se dispută mîine

I
Atena (c.c.t.) București (Cupa cupelor) Craiova (Cupa ll.E.r.A.)

răm că argeșenii vor reedita, in această seară, la Atena,
Meciul-tur dintre F.C. Argeș și A.E.K., din care vă prezentăm momentul marcării primului gol al 
piteștenilor (autor: D. Nicolae), a fost unul dintre cele mai frumoase din actualul sezon. Să spe- 

meciul de la 19 septembrie
Foto : Dragoș NEAQU

] DIFERENȚA OE REZULTATE ESTE DATA 
] DE DIFERENȚA DINTRE OAMENI, 
I DE CALITATEA DIFERITĂ A MUNCII LOR

O țară întreagă trăiește în această perioadă ceasurile fe
brile ale strîngerii ultimilor saci ai recoltei anului în 
curs și ale pregătirii cu minuțiozitate a recoltei de anul 

viitor. La frontul recoltei naționale sînt conectați cu fapta sau 
cu gîndul, cu întreaga lor simțire, toți locuitorii patriei, indi
ferent de domeniul de activitate al fiecăruia, de locul său de 
muncă. Ca în fiecare an, lupta pentru pline, marea luptă pen
tru piine a poporului nostru reprezintă și o foarte importantă 
lecție pentru toți. In contextul ei, apar învățăminte care sînt 
împărtășite și preluate de toți oamenii muncii. Fie-ne îngăduit, 
în rîndurile ce urmează, să evocăm o fundamentală lecție so
cială și politică pe care primul bărbat al țării, secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, o 
dădea în ultima zi a lunii octombrie a anului 1976. Lecția era 
predată pe viu, la Slatina, cu ocazia Zilei Recoltei, în fața 
standurilor agricole ale județului Olt. Aflîndu-se, la un mo
ment dat, în fața exponatelor unor cooperative cu pămînturi 
sărace, grele, ale căror producții erau foarte mari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit un adevăr fundamental pentru 
viața agricolă a României : după cum se vede, nu deosebirile 
de calitate dintre pămînturi sînt cauza diferențelor de recoltă, 
ci deosebirile dintre oameni, dintre felurile cum muncesc 1 Pre
zent la fața locului, reporterul, autorul acestor rînduri, a în
țeles, ca și toți cei aflați în fața acelor standuri, că de la acea 
catedră ad-hoc a vieții secretarul general al partidului rostise 
un adevăr major aplicabil tuturor sectoarelor de activitate. Di
ferența de rezultate este expresia diferenței dintre oameni, a 
calității diferite a muncii lor. x

Sportului — activitate socială căreia i se acorda cuvenita 
considerație în țara noastră — i se aplică perfect, în chipul 
cel mal grăitor, adevărui-cheie formulat acum trei ani, la Sla
tina, de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Rezultatele remarcabile ale sportului românesc au

F.C. ARGEȘ VREA 
SĂ DESCHIDĂ SCORUL ii

telefon).ATENA, 2 (prin
După ce luni după-amiază au 
urmărit în studiourile televi
ziunii înregistrarea meciului de 
la Pitești cu A.E.K., analizind 
părțile bune, dar mai ales ne
reușitele din jocul pe care l-au 
prestat atunci, componenții e- 
chipei noastre campioane au 
rămas peste noapte la Bucu
rești, iar marți dimineață au 
plecat spre Atena, pe calea a- 
eruluL însoțiți, la decolarea 
după aeroportul Otopeni, de o 
ploaie deasă și rece, capitala 
Greciei i-a întîmpinat, după 

v aproape 90 de minute de zbor, 
cu un soare strălucitor și o 
temperatură de 24 de grade. 
După masa de prînz (la care 
s-a toastat... cu apă minerală 
pentru Iovănescu și Stancu, 
care au împlinit 26 și, respec
tiv, 23 de ani) și o necesară o- 
dihnă, antrenorii Halagian și 
Oțet au programat un antrena
ment în cursul serii, pe sta-

KOHHZKA: „STEAUA 
ARE PRIMA SANSĂ
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Astăzi, pe frumosul ei stadion. 
Steaua are o șansă de prim 
ordin in lupta pentru califica
rea în turul II al „Cupei cupe
lor". Principalul argument este 
acel valoros 2—2 obținut la 
Berna, la capătul unui joc care 
a scos la iveală superioritatea 
tehnică a echipei bucureștene, 
elvețienii rămînînd deținătorii 
unei condiții fizice superioare, 
așa cum s-a văzut și în finalul 
partidei.

în jocul de astăzi, Steaua va 
miza, desigur, pe capacitatea ei 
ofensivă superioară, pe iuțeala 
caracteristică acțiunilor sale și 
pe finețea tehnică a unui Dumi
tru, M. Răducanu sau Zamfir. 
Ieri, într-o scurtă convorbire, 
antrenorul Constantin a evaluat 
astfel perspectivele jocului cu 
Young Boys : „Deși acest 2—2 
avantajează teoretic echipa 
noastră, experiența îmi spune 
că jocul retur trebuie privit ca 
șl cum meciul de Ia Berna nu

ATENȚIE LA RITTER 
SI BRAUNEDER!
9

Pe stadionul Central 
Craiova se va decide, 
care dintre cele
— Universitatea 
Sportklub — se 
turul următor
U.E.F.A. La Viena, după cum 
se știe, nici una dintre forma
ții n-a reușit să înscrie pentru 
a lua o opțiune asupra califi
cării, cu toate că ocazii de goi 
au fost destule. Așa 
crurile, sigur că, de 
se va juca tranșant, 
tatea și Sportklub 
fiecare în felul ei, să încline 
balanța succesului în favoarea 
sa. Semnificativă, în această pri
vință, ni s-a părut declarația 
făcută, după etapa a 9-a din 
campionat, de către Ion Oble- 
menco, fostul golgeter al Divi
ziei A, acum „secundul" cra- 
iovenilor : „Echipa noastră
joacă mult mai ofensiv ca a- 
nul trecut, dar pentru a de
veni cu adevărat eficace este

din 
astăzi, 

două echipe 
sau Wiener 

va califica în 
al Cupei

stînd lu- 
astă-dată, 
Universi- 

căutînd,

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare In pag 2-3)

In ediția 1979/1980 
a „CUPEI DAVIS" 

ÎN MECIUL Ut DEBUT, 
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE

PE CEA A IUGOSLAVIEI
La Londra a avut loc, săp- 

tămîna trecută, tragerea la 
sorți a meciurilor din turul 
III — zona europeană, grupa 
B — a noii ediții a „Cupei Da
vis". Echipa de tenis a țării 
noastre va evolua, în săptă- 
mîna 4—10 februarie 1930, în 
deplasare, în compania repre
zentativei Iugoslaviei. Meciu
rile se vor disputa pe teren 
acoperit. +

Competiția Internațională de 
tenis pe echipe „Cupa Saab“, 
care se desfășoară pe teren a- 
coperlt, a Intrat din nou în 
actualitate. Reprezentativa ță
rii noastre, repartizată în gru
pa B, are următorul program: 
10 Ianuarie — In deplasare, cu 
Iugoslavia ; 13 Ianuarie — pe 
teren propriu, cu Finlanda, 17 
ianuarie — de asemenea pe 
teren propriu, cu Bulgaria, iar 
la 20 ianuarie — in deplasare, 
cu reprezentativa Olandei.

Ioan CHIRILĂ Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in vag. 2-3)

apărut 
prin oamenii a căror principală calitate a fost șl este munca 
de mare eficiență. Munca i-a deosebit și i-a scos în evidență 
printre ceilalți. Prin multă, foarte multă muncă, a apărut pri
mul Erou al muncii socialiste din domeniul sportului, strălucita 
noastră gimnastă Nadia Comăneci. Prin munca de înaltă cali
tate a soților Karoly au apărut vestitele școli de gimnastică de 
la Onești și de la Deva. Prin muncă de calitate superioară au 
apărut și s-au afirmat în sportul internațional înotătoarea 
Carmen Bunaciu, atletele Natalia Mărășescu_ șl Eva Zorgo-Ra- 
duly, tot prin muncă perseverentă, pasionată au ajuns printre 
fruntașii sportului românesc rugbyștii, care se întrec în aceste 
zile în patria sportului cu balonul oval, și tot prin muncă și 
dăruire a ajuns, de pildă, in ultimii ani, orașul Baia Mare 
un centru puternic de sport (handbal, fotbal etc.), un centru 
tînăr dar a cărui progresie îl impune incontestabil stimei tu
turor.

Munca de calitate, munca de calitate superioara, munca res
ponsabilă, de zi cu zi, ea este premisa majoră a succeselor 
dorite în întîlnirile internaționale și la J.O. de la Moscova, 
munca este singurul certificat de garanție 
sportului nostru. Roadele ei și diferențele 
vor fi măsura calității oamenilor, măsura 
Să nu uităm acest mare adevăr confirmat

i Moscova, 
pentru activitatea 

dintre aceste roade 
calității muncii lor. 
mereu de viață J
Marius POPESCU

La închiderea ediției

I
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I

RUGBYȘTII ROMANI AU ÎNVINS CU 15-11 
SELECȚIONATA DE VEST A TĂRII GALILOR 
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Rugbyștii români și-au conti
nuat turneul în Țara Galilor, 
întîlnind aseară, la Llanelli, pu
ternica Selecționată de Vest a 
acestei țări. La capătul unui 
meci viu disputat, reprezenta
tiva noastră a obținut o fru
moasă victorie : 15—11. Este cel 
de-al patrulea succes al echipei 
României în tot atîtea partide 
disputate pînă acum, un succes 
cu atît mai remarcabil cu cit 
el a fost înregistrat în fața 
unui adversar foarte valoros, 
selecționata galeză cuprinzînd 
jucători redutabili, printre care 
unii internaționali.

De vorbă cu prof. univ. dr. doc. DAN GAVRILIU

SPORTUL PENTRU UNII - PLĂCERE, 
PENTRU ALȚII-DOCTORIE!

Prof. univ. dr. doc. DAN GAVRILIU, șeful Cli
nicii a Il-a de chirurgie a Spitalului clinic al mu
nicipiului București, renumit chirurg — autor al 
cîtorva sute de lucrări științifice ; deține 4 bre
vete pentru tehnici chirurgicale pe esofag și tora- 
ce, care-i poartă numele pe tot globul pămintesc ; 
profesor la cursuri internaționale de specialitate ; 
consultant permanent al prestigioaselor publicații 
„World Journal of Surgery" și „Surgery in Italy"; 
membra in numeroase societăți medicale interna
ționale, conferențiar Moynihan in 1976, cind a fost invitat să 
inaugureze cursurile la Leeds, în Țara Galilor, cu o prelegere 
care se bucură, potrivit tradiției, de cea mai înaltă apreciere pe 
plan mondial — a avut amabilitatea să ne acorde un interviu.

— Tovarășe profesor, aveți 
64 de ani și un fizic atletic !

— Am făcut sport toată viața, 
chiar și de performanță, și con
tinui să-1 practic pentru a-mi 
menține condiția fizică, pentru 
distracție, pentru deconectare

nervoasă. Sportul îmi asigură o 
musculatură posturală foarte 
puternică și antrenată, de care 
orice chirurg are nevoie ca să 
nu-i alunece sau să nu-i dera
peze mina în timpul actului o- 
peratoriu, cînd survin unele po-

ziții incomode, cum ar fi cea de 
semitwist sau de semikristiania. 
Iarna — schiez, vara înot în 
mare, cîteva ore zilnic, apoi, in
diferent de anotimp, joc tenis. 
Mărturisesc că nu este deloc 
simplu să-mi găsesc o „fereas
tră" în cadrul unui program 
foarte încărcat (ne îngrijim de 
bolnavi, de învățămîntul cu 
studenții, de cercetarea știin
țifică, de treburile gospodărești 
de-acasă). Dar, cu un suc de 
roșii și două ouă, mă duc și joc 
un tenis, apoi revin la spital, la 
contravizite. Ca să le faci pe 
toate acestea, ai nevoie de re
zistență și de forță fizică, ceea

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 2-3)
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Ultima partidă a turneului 
are loc sîmbătă, cînd este pro
gramat un meci de o deoșebită 
atractlvitate : Țara Galilor — 
România.

GIMNASTA ROUICA
ÎNVINGĂTOARE

DUNCA
ÎN ITALIA

Gimnastica 
continuă să se 
internațional, 
care rețin atenția specialiștilor. 
După „botezul" încununat de 
succes al Ancă! Kiss în arena 
marilor confruntări, iată că in 
ultimele sale evoluții reține tot 
mai mult atenția o altă tinără 

soții 
vor- 
s-a

Ita- 
unui

noastră 
impună 
prin

tinără 
pe plan 

rezultate

gimnastă antrenată de 
Marta și Bela Karoly. Este 
ba de Rodica Dunca, care 
impus duminica trecută in 
lia, la Catania. în cadrul 
concurs internațional. Ia care au 
luat parte sportive din Româ
nia, Uniunea Sovietică, Polonia 
și Italia, Rodica Dunca a cîș- 
tigat la individual compus, pre
cum și la două aparate, avind 
— de asemenea — o contribuție 
decisivă la clasarea Pe locul I 
a echipei țării noastre, alcătui
tă din Rodica Dunca, Dumitri
ța Turner si Cristina Zelenca.

Iată primele clasate la indi
vidual compus : Rodica Dunca 
38 55 p, Elenă Naimușina 
(U.R.S.S.) 38,40. Dumitrița Tur
ner (România) 38,00. E. Ma- 
traszeck (Polonia) 37.90. Galina 
Ionas (U.R.S.S.) 37,85. Cristina 
Zelenca (România) 37,20. In 
concursul pe aparate. Rodica 
Dunca s-a clasat pe primul loc 
la paralele și sol și a ocupat 
locul trei la bîrnă ; Dumitrița 
Turner s-a situat pe locul doi 
la sărituri și sol. Pe echipe : 1. 
România, 2. U.R.S.S.



începe

TOPUL SPORTUL" LA SĂRITURĂ IN LUNGIME
„CINE K4 RE2

K4 MERGE MAI D

ACUM E MOMENTUL!
Deși ar părea paradoxal, a- 

cum e momentul ! E drept, tim
pul s-a mai răcit, în unele 
zile plouă pe alocuri, dar cine 
iubește 
sportul, 
renunța 
facerile 
absolut _ 
practicarea acestora, cîteva mi
nute pe zi, oricare ar fi starea 
vremii.

Dar pentru că sîntem realiști, 
pentru că experiența noastră de 
reporteri ne îndeamnă, trebuie 
să recunoaștem - și s-o spu
nem — că sînt destui și cei 
care pregetă. E frig, plouă - 
vor zice, chiar dacă e vorba 
doar de cîteva grade în minus 
sau de o ploicică. Sînt cei ne- 
hotărîți, cei nedeprinși încă și, 
s-o spunem pe-a dreaptă, în
deosebi cei comozi.

Acum e momentul I Acum e 
momentul să intervină, să se 
afirme plenar, eficace, puterea 
organizatorică a asociațiilor 
sportive, a tuturor organizațiilor 
cu sarcini și atribuții în dome
niul sportului I Pentru că, se 
știe, una din condițiile esenția
le ale activității sportive de 
masă este tocmai continuitatea, 
indiferent de starea vremii, de 
anotimp, pentru a se asigura 
crearea deprinderii de a prac
tica zilnic exercițiile fizice, miș
carea, sportul preferat și pen
tru a se atinge unul din prin
cipalele obiective : călîrea or
ganismului.

Acest interval dintre anotim-

cu adevărat mișcarea, 
nu se sperie, nu poate 
la satisfacțiile, la bine- 
evidente - multiple și 
gratuite - oferite de

pul călduros și iarnă, cu bucu
riile gheții și zăpezii, interval 
aflat, ca de obicei, sub semnul 
capriciilor vremii — cind cald, 
cind frig, cind soare, cind 
ploaie - trebuie „acoperit", in
tegrat în activitatea curentă de 
masă, lată, așadar, o adevăra
tă piatră de încercare pentru 
asociațiile sportive, pentru or
ganizațiile de pionieri și U.T.C., 
pentru comitetele sindicatelor.

Ce e de făcut ? In cîteva cu
vinte, o propagandă mult mai 
activă în favoarea exercițiilor 
fizice și sportului ; un program 
de competiții intens popularizat 
și adaptat vremii, cu crosuri, cu 
jocuri dinamice, antrenante ; o 
organizare perfectă, alertă, în 
care totul să meargă șnur, fără 
pauze nedorite în care compe
titorii să stea degeaba, să piar
dă „încălzirea" ; găsirea u- 
nor terenuri — în cazul jocu
rilor - care să îngăduie des
fășurarea întrecerilor indiferent 
dacă plouă sau nu.

Că oamenii, 
rii, nu se uită 
să facă sport, 
intr-o duminică 
ploaie rece, în 
tind șoseaua dintre Ploiești, Mi- 
zil și Buzău, am văzut in mai 
toate comunele copii și tineri 
jucînd fotbal, handbal și volei, 
alergînd în crosuri. Și, firește, 
erau mai vioi ca vara.

Așadar, „DACIADA" — să 
devină fapt de fiecare zi I

îndeosebi tine- 
pe cer cind vor 

ne-am convins 
dimineața, cu o 
rafale. Străbă-

Mircea COSTEA

(Lcclard antrenorul Paul Ni€nlcs
• Elevii din București, Slatina și Cluj-Napoca și-au anunțat
participarea • Se propune devansarea datei de începere a competiției

Actuala ediție a „Topului 
Sportul" la săritura în lungime, 
sub genericul „Daciadei", a 
găsit un larg ecou în școli. Pe 
adresa redacției au și sosit pri
mele înscrieri. Și-au anunțat 
participarea elevii de la liceele 
„23 August", Republica, Ejectro- 
aparataj și Școala generală nr- 
191 din București, de la Liceul 
ind. (ransporluri Slatina, de la 
Liceul 
ș.a.

Deși 
pentru 
numeroase 
SAM cu 
CEPEREA 
tru a se 
număr mai mare de tineri spor
tivi să ia parte la întreceri. 
Ținînd seama de aceste propu
neri, „Topul Sportul" va dcb’J-

ind. M.I.U. Cluj-Napoca

startul a fost planificat 
15 octombrie, am primit 

sugestii SA DEVAN- 
O SĂPTÂMÎNA 1N- 
COMPETIȚIEI, pen- 
permite astfel unui

ta chiar la sfârșitul acestei săp
tămâni.

Pînă atunci, să nu uităm că 
această competiție este deschi
să tuturor elevilor și elevelor 
din clasa a IX-a (fără program 
special), că se vor executa două 
sărituri, cea mai bună fiind 
luată în considerare. De aseme
nea, media primelor 10 rezulta
te va conta în. clasamentul pe 
echipe (feminin și masculin), 
câștigătorul luând parte și la în
trecerea individuală. Primii cla
sați vor primi frumoase cupe și 
diplome.

Reamintim că, pentru infor
mații sau înscrieri, vă puteți 
adresa în scris sau telefonic 
(tel. 11 46 48 — și cu taxă inver
să), redactorii noștri deplasîn- 
du-se, la cerere, pentru a par
ticipa la competiție.

Deci, cine se mai înscrie ?

De vineri, la Tîrgoviște

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
NAȚIONAL DE OINĂ

sezon în care poloiștii
multc rezultate

român
contrad

Cea mai importantă competi
ție a sportului nostru național, 
campionatul republican de oină, 
își va derula — începînd de vi
neri — ultimele secvențe. Din
tre sutele de echipe aliniate la 
start, 10 formații, care au mers 
din victorie in victorie, iși vor 
disputa întâietatea la Tîrgoviște

în jurul semicercului de handbal t

ARBITRI, ARBITRAJ, ARBITRAR...

pentru cucerirea invidiatului 
titlu. Iată protagonistele finalei 
pe țară : Tricolorul Baia Mare, 
Avîntul Frasin (jud. Suceava), 
A.E.I. Urlaji (Jud. Prahova), 
Metalul Tîrgoviște, Laminorul 
Roman, Dinamo București, C.P. 
București, Universitatea Bucu
rești, Energia Rîmnicel (Jud. 
Buzău) și A.S.A. Constanta.

După cum se poate vedea, 
alături de cunoscutele echipe 
Universitatea București (actuala 
campioană a țării), Dinamo 
București, C.P. București și Tri
colorul Baia
cîteva formații mai puțin expe
rimentate, dar 
dornice de afirmare, anunțîn- 
du-se astfel un turneu final a- 
tractiv și viu disputat.

Mare participă
Fără îndoială, arbitrajul are, în 

sport, o importanță deosebită. în 
afara faptului că el este Lțotărî- 
tor in stabilirea adevăratului în
vingător, a celui pe care valoarea 
— determinată de talent și pre
gătire — îl situează deasupra ad
versarului, arbitrul (sau arbitrii, 
în cazul sporturilor care sînt con
duse, în teren, de cîte doi și chiar 
trei ,«cavaleri ai fluierului") are 
și datoria de a contribui — prin 
maniera de a conduce — la pro
gresul unui sport, la favoriza
rea a ceea ce este modern și e- 
ficient, la stoparea tendințelor de 
a înlocui tehnica cu duritățile. 
Cum realizează acest deziderat 
major arbitrii de handbal ?

La Tg. Mureș, unde s-a dispu
tat cel de al treilea turneu al 
Diviziei masculine A de handbal, 
am avut ocazia să vedem și ar
bitraje bune (chiar și foarte bune 
dacă ne gîndim la derbyul Stea
ua — Dinamo București, condus 
de cuplul bucureștean Th. Cure- 
lea — I. Păunescu), dar și multe 
sub nivelul competiției. Nu des
pre plusurile sau minusurile u- 
nuia -sau altuia dintre cupluri 
vrem să discutăm. Ceea ce ne 
propunem să dezbatem acum este 
maniera generală a conducători-

lor de joc, modul ta care ei își 
aduc contribuția la realizarea o- 
biectivulul prioritar al handbalu
lui românesc: creșterea valorii, 
astfel incit reprezentativa Româ
niei să dobtadească victoria la 
Olimpiadă. In această privință so
cotim că majoritatea arbitrilor nu 
sint la Înălțimea misiunii lor. 
Prin felul de a conduce jocurile 
el derutează echipele, pe antre
nori și jucători. Nu există o linie 
unitară de arbitraj, flecare cuplu 
impunîndu-șl maniera proprie. In 
unele meciuri li se lasă jucători
lor posibilitatea de a acționa cum 
vor, de a duce duritatea pînă la 
limita brutalității, ta timp ce ta 
altele o cît de mică încercare de 
a ține piept adversarului este 
sancționată. Depinde de arbitri... 
în aceste condiții, ce să facă 
antrenorii 7 Ce să-1 sfătuiască pe 
jucători 7 Cel mai mulți dintre 
tehnicieni au ajuns Ia un com
promis: iși Îndeamnă echipele să 
evolueze in funcție de arbitri. 
„Azi puteți juca tare, pentru că 
X permite...", „In meciul ăsta 
atenție, arbitrul Y sancționează 
totul..." Așadar, handbalul nos
tru nu se poate dezvolta pe li
nia jocului modern, atletic, ei 
trebuie să țină seama de dorta-

ARUNCAREA GREUTĂȚII
Pentatlonul este una dintre 

cele mai grele și, ta egală 
măsură, una dintre cele mai 
pretențioase probe ale atletis
mului feminin, tn care doar 
puține dintre practicante reu
șesc, într-adevar, să se facă 
remarcate și să se impună. 
Dealtfel, trebuie să recunoaș
tem deschis că la pentatlon 
nu oricine poate participa, și 
aceasta pentru faptul că o 
atletă trebuie să fie aptă să 
facă față, cît de cît, cerințe
lor fiecăreia dintre cele cinci 
probe componente, ta 
desfășurării lor: 100 
m garduri, înălțime, 
greutate, lungime și 
800 m. De aceea, este 
de la sine înțeles că 
rea pentatlonlstelor șl, 
ales, pregătirea lor 
concurs reclamă multă aten
ție, răbdare, dîrzenle șl un 
foarte mare volum de muncă. 
Trebuie cizelate separat cali
tățile fizice specifice fiecărei 
probe și asamblate tatr-un 
tot unitar, ceea ce nu este 
cîtuși de puțin o treabă ușoa
ră. Dimpotrivă I

Fruntașa de necontestat a 
pentatlonului nostru este Ga
briela lonescu, reprezentantă a 
Clubului atletic universitar, 
care de cîțiva ani domină au
toritar competițiile Interne. La 
Balcaniada ’79, de la Atena, 
ea a dus recordul țării la o 
valoare bună: 4503 p, taregis- 
trînd pe stadionul Karalskakis 
5 recorduri personale. Gabl 
este insă, din păcate, o atle
tă de... 4 probe, aruncarea 
greutății fiind la ea o probă 
slabă La Atena, în celelalte

CUIUL LUI PEPELEA!
4 probe ea a totalizat 3748 p 
față de cele 3604 p ale cam
pioanei Dimitrova (Bulgaria). 
La greutate, însă, tn timp ce 
ea a obținut 755 p pentru un 
rezultat de 12,59 m, Dimitrova 
a aruncat 15,73 m, rezultat 
care l-a adus 935 p, determi- 
nîndu-1, tn cele din urmă, 
succesul.

Cazul Gabrlelei lonescu nu 
este însă singular ta atletis
mul nostru 1 Desfășurarea 
campionatelor naționale din 
acest an (senioare, tineret, ju
nioare)ordinea

selecta- 
, mal 

pentru

a demonstrat că nici 
una dintre pen- 
tatlonistele noastre 
nu obține un re
zultat cît de cît 
la aruncarea greu- 

această probă fiind
valoros 
tățil, _____ ____
un adevărat „cui al lui Pe
pelea", cu implicații directe 
asupra punctajului final șl, 
Implicit, asupra poziției din 
clasament. Handicapul „greu
tății" este insurmontabil ta 
întreceri internaționale, oricit 
de bine s-ar prezenta o anu
me pentatlonlstă la celelalte 
4 probe.

Aceasta fiind situația, dacă 
dorim intr-adevăr ea ta viitor 
să avem pentatlonlste valoroa
se, va trebui ca selecția să 
fie și mai riguroasă, căutîn- 
du-se elemente care — nea
părat I — să poată arunca 
măcar 14 m lrf greutate. Po- 
liatloanele școlare, organizate 
an de an, urmărite și, mal 
ales pregătite cu mal multă 
grijă, ar putea scoate la lu
mină pentatlonlste bune șl la 
aruncarea greutății I...

Romeo VILARA

X

ța sau de știința unuia sau altuia 
dintre „cavalerii fluierului",

O frînă reală o constituie și 
faptul că arbitrii nu permit cursi
vitatea jocului, defavorizîndu-1 pe 
beneficiarii unei decizii. Mingea 
este pusă tn joc cu întîrziere, de 
multe ori lăstadu-se Impresia că 
arbitrii o fac Intenționat pentru 
a permite celeilalte formații să 
se replieze. Aceste tatîrzieri duc 
la reducerea timpului de joc și 
la anularea avantajului primit 
prin, sancționarea adversarului.

Sâ notăm și un fapt nu de 
puține ori discutat. Regulamentul 
de handbal îngrădește activitatea 
jucătorului aflat ta faza defensi
vă. Cei mai mulți dintre arbitri 
transformă aceasta tatr-o opre
liște definitivă: apărătorul nu are 
niciodată dreptate. Chiar și 
atunci cind el este cel obstruc- 
ționat (mulți jucători fac fault ta 
atac), chiar și atunci cind ad
versarul a scăpat pur șl simplu 
mingea din mină, arbitrul fluieră 
șl dictează... 9 metri. Echipei a- 
flată în apărare îi mai rămine 
doar șansa ca adversarul să tragă 
pe deasupra porții...

Toate acestea și multe altele 
fac un deserviclu campaniei de 
pregătire a echipei naționale, 
pentru că subminează evoluția 
formațiilor de club, diminuează 
autoritatea tehnicianului, detur
nează scopul antrenamentelor. 
Majoritatea factorilor responsa
bili din federație au fost Ia Tg. 
Mureș. Au văzut șl s-au... minu
nat. Credem însă că ar trebui 
luate și mă(:rile de rigoare. Nu 
atit de sancționare, cit fmal ales 
de pregătire a acestor oameni 
(mulți dintre el de bună credin
ță) pentru a se înscrie pe o li
nie unitară, pentru a proteja noul 
ta handbal, pentru a contribui 
direct la îndrumarea pregătirilor.

Hristache NAUM

ambițioase și

în acest foarte important sezon 
preolimpic, an ta care majori
tatea echipelor de valoare și-au 
stabilizat loturile pe care vor con
ta la J.O de la Moscova, polo- 
lștii români au avut — ca șl în 
1978 — evoluții deosebit de con
tradictorii. în cursul cărora vic
toriile și înfringerlle au alternat 
permanent. Totuși, un lucru me
rită a fi subliniat: nicicînd polo-ul 
românesc nu a prezentat ta ma
rile turnee două echipe de valori 
aproximativ egale, ta aceeași pe
rioadă a lunii august, una dintre 
ele (considerată de antrenori a 
fi selecționata secundă) ‘ ’
cu 10—9, la Draachten 
campioana lumii, Italia 
mație completă), șl 
(8—8) cu Iugoslavia (medalie de 
bronz la C.M. și de 
„Cupa mondială"), 
dar încheia turneul 
pe locul 6 I Cealal
tă, alcătuită din ju
cători care au tre
cut sau se află 
în preajma celor 
200 de selecționări ta . ... 
tivă, a depășit formațiile Italiei 
și Ungariei, la Universiada din 
Mexic, dar s-a clasat doar pe lo
cul 4.

pricit de curios ni s-ar părea, 
acesta este adevărul, n-am avut 
niciodată, ta cei peste 50 de ani 
de cind se joacă polo în România, 
22—24 de jucători capabili, dato
rită unei pregătiri fizice și teh
nice mulțumitoare, să joace de 
la egal la egal cu cei mai buni 
sportivi din lume. ȘI TOTUȘI, 
TEHNICIENII NOȘTRI NU REU
ȘESC SA ALINIEZE O FORMA
ȚIE CÎT DE CIT CONSTANTA 
LA NIVEL SUPERIOR, o forma
ție care, cel puțin, să repete per
formanța (locul 4) de la ultimul 
turneu olimpic. Posibilități exls- 
tă și continuăm să credem ta va
loarea polo-ului românesc, ta ca
pacitatea antrenorilor noștri de 
a alinia anul viitor, la Moscova, 
poate cea mai puternică echipă 
pe care am prezentat-o ta ultimii 
10—15 ani. Dar tot atit de bine 
s-ar putea să rămînem numai... 
cu o selecționată ta plutonul 
fruntaș. Care taler al balanței îl 
vor înclina, la anul, poloiștll ro
mâni 7

Antrenorul Iuliu Capșa, tacer- 
cînd o succintă concluzie după 
un sezon atit de bogat, ne de
clara: „Un singur rezultat con
tează, cel pe care îl vom obține 
Ia Moscova, pentru că celelalte 
se uită repede. In 1979 am parti
cipat Ia mijite turnee; niciodată 
insă nu am folosit aceiași H ju
cători. Avem acum patru portari 
(in loc de doi, pe care ne ba-

învingea 
(Olanda), 
(în for- 

,, remiza"

argint la

zam în 1 
număr <1 
se egale 
zentativa 
Învățăm 
încheiat, 
și să-i 
noștri c 
performe 
sport".

Paul N 
ștate de 
echipa n; 
în lotul 
jucători 
V. Rus, 
Răducam 
periență 
poate, di 
au parti 
— șl psl 
centreze

In perspectiva JI
de la Moscova

reprezenta- cine să-i 
Simion,
D. COSti 
feanu, l 
sînt cîții 
l-am roi 
sezon. Ei 
turitate 
poate fi 
jul de ci 
avantajul 
nici de i 
ceașcă c< 
Ia caschc 
te două 
cîțiva Ju< 
viitor pe 
olimpic. 1 
presionați 
altuia, n 
priciile ; 
vom face 
du se v( 
toate fori 
ral de p 
gur — ni 
va rezist: 
cine nu 
marginea 
zeze la s

Părerea 
de veden 
este just 
vor reuși 
idei prec 
pare, ace 
lotului u 
nâios^. să 
lor mal t 
atingerea 
REPREZF 
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LA 22 DE ANI, MARIANA ANDREESOJ-BADINICI
ESTE SURMENATĂ !

Ieri dimineață, după o pe
rioadă de circa o lună de zile, 
rezervată odihnei, lotul olim
pic de baschet feminin tre
buia să răspundă prezent la 
convocarea făcută ta scopul 
continuării pregătirilor ta ve
derea participării la turneul 
de calificare din ] 
anului viitor, de la 
Dar, așa cum s-a petrecut, 
fără excepție, la toate convo
cările de pină acum, nu toate 
jucătoarele au răspuns la 
apel, cinci dintre ele — 
Mariana Andreescu-Bădtaici 
(Rapid), Liliana Rădulescu 
(Voința București), Katalin 
Szabo (Crișul, ta curs de 
transferare la „U“ duj-Napo-

primăvara • 
i Varna.

că), Gheorghița Bolovan („U" 
Cluj-Napoca) și Maia Cuțov 
(Politehnica — C.S.Ș. 2 Bucu

rești) — fiind absente. Unele 
au anunțat federația (perso
nal sau prin cluburile de 
care aparțin) că vor tattrzia, 
prezentînd motivări serioase 
(examene la facultate — Cu
țov, deplasare peste hotare cu 
echipa — Bolovan și Szabo). 
Dar despre Andreescu-Bădi- 
nlci și Rădulescu nu se știe 
aproape nimic. Sau pentru 
a fi mal preciși : Maria
na Andreescu-Bădlnici 
incunoștlințat federația că 
mai dorește să facă parte 
lotul olimpic, deoarece 
simte... surmenată și nici

a 
nu 

din 
se 
nu

crede tn 
tei (! 7).

Dacă apr 
pacitățil co 
pentru ieși 
clț-cumstanț 
schimb tav 
UI, la vîrs 
la o sport 
formanță, i 
țin ciudată, 
accepta că 
moment a 
te determii 
don, sinten 
punem tntr 
ducerea lot 
nează să n 
lipsite de < 
pentru un ț

Dumitru

DE VORBĂ CU PROF. UNIV. DR. DOC. DAI
(Urmare din pag. I)

HANDBAL, DIVIZIA B, 
ETAPA A V-A

MASCULIN. Seria I: Petrolul 
Teleajen — C.S.M. Suceava 18—12 
(8—8); Tractorul Brașov — Re- 
lonul Săvtaeștl 14—10 (8—5); Ni- 
Iramonia Făgăraș — Celuloza Bră
ila 16—15 (7—8); Universitatea Iași 
— C.S.U. Galați 11—9 (6—5). Se
ria a Il-a: Minerul Cavnic — 
Constructorul C.S.U. Oradea 
18—20 (10—6); Energia Rovinari — 
A.S.A. Tg. Mureș 17—10 (7—5);
Sideful Jimbolia — Universitatea 
Craiova 26—24 (13—10); C.S.M.
Reșița — H.C. Mlnaur n Baia 
Mare 11—7 (6—4). FEMININ. Se
ria I: Voința Galați — Spartae 
București 13—12 (5—7); Textila 
Buhuși — Vulturul Ploiești 10—9 
(6—4). Seria a Il-a: Energetica 
Drobeta Tr. Severin — Didactica 
Zalău 19—14 (7—7); Sparta Me
diaș — Nltramonia Făgăraș 15—26 
(8—15); Avîntul Craiova — . Con
structorul Timișoara 14—19 (5—11); 
Constructorul Hunedoara — Voin
ța sighișoara 14—14 (6—7); C.S.M. 
Sibig — Voința Odorhel 12—10 
(7—6). (Corespondenți: T, Siriopo), 
N. Monenciu, V. Popovici, M. 
Taeal, D. Diaconescu, M. Focșan, 
I. lonescu, D. Glăvan, I. Viern, 
M. Băloi, C. Gruia, V. Lazăr, I. 
Tănăsescu, D. Udubășceanu).

ce este valabil pentru fiecare. 
Adică, MIȘCARE !

— De ce credeți că acest de
ziderat — mișcarea — nu este 
incă unanim cunoscut sau recu
noscut 7

— Nu mi-am pus încă aceas
tă întrebare, dar consider că, 
probabil, este vorba de niște a- 
devăruri pe care și un absolvent 
al cursului primar ar trebui să 
le știe, dar sînt trecute cu ve
derea : omul primitiv a fost 
vînător și pescar și a trebuit să 
se miște pentru a-și alege hra
na ; apoi a început să lucreze 
pămintul ; civilizația a schim
bat, pentru o categorie de oa
meni, modul de a munci, a 
apărut munca cu capul ; pentru 
aceștia, mișcarea este o obliga
ție, ca să-și întrețină funcțiile 
normale în organism — activa
rea circulației și respirației, re
glarea nutriției, prin care se 
asigură sănătatea fizică necesa
ră și pentru activitatea intelec
tuală.

— Care ar fi consecințele ig
norării acestor adevăruri 7

— întîi, o precizare : sănăta
tea nu se dobîndește. Individul 
se naște cu o zestre de organe 
parenchimatoase — rinichii, fi
catul etc. — de două ori mai 
mare deeît ar avea nevoie. Pînă 
la 35 de ani pierde mult din

ele, pentru că nu respectă co
mandamentele unei vieți con
forme cu legile naturii pentru 
care a fost creat, modelat. A- 
poi, cind află că, prin îmbolnă
viri, zestrea lui s-a topit pe ju
mătate, devine mai grijuliu, 
păstrează restul, cum se price
pe, și — în funcție de cît a mai 
rămas — încearcă să întirzie 
procesul de îmbătrînire și 
moartea.

— Ce înseamnă a te îmbol
năvi 7

— A te îmbolnăvi înseamnă 
a-ți pierde sănătatea. Ori ești 
bolnav, ori ești sănătos. Nu este 
însă o linie de demarcație foar
te precisă între aceste două 
stări, între omul sănătos și cel 
bolnav. Depinde de cît ești de 
sănătos sau de bolnav. Sînt îm
bolnăviri prin contagiune, iar 
altele prin îmbătrînire. Dar mai 
sînt și unele care tin de modul 
de viață al individului, adică 
de modul cum se conformează 
el legilor naturii în satisfacerea 
nevoilor și instinctelor primor
diale. Printre acestea, echilibrul 
dintre aportul de substanțe e- 
nergetice și arderi, ca și dintre 
calitatea acestor substanțe ener
getice și modul cum se face ar
derea în mușchi, în care mișca
rea reprezintă factorul esențial.

— Ce sensuri acordați mișcă
rii 7

— Mișcarea, nevoia de mișca
re are anumite laturi : 1) în

treține i 
mușchilor 
țiunea ce 
teme, pri: 
tuat ; 2) 
un factor 
destinderi 
mișcarea 
imboldul 
facă — îi 
tulatul „d 
ții". Penti 
varietatea 
plimbarea 
un sport 
poziția o< 
socialistă, 
ție mare 1 
Toate stai 
om, fiec 
du-i deeît 
și aptitud 
bilitățile 1
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ducațfT'Sp 
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— Ce 
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— Sedet 
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tățil profe
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SA DESCHIDĂ SCORUL
(Urmare din pag. I)
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funcțiune a 
;ează func- 
rate și sis- 
canic efec- 
jnstituie și 
ectare, de 
, De aceea, 
se facă sub 
i să satis- 
np — pos- 
rin distrac- 
axistă toată 
•turi — și 
rma urmei, 
tau la dis- 
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or în masă, 
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după posi-

să fie luat

în general, 
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foarte bine 
primii ani 

i acestei e- 
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competență 

nulativ. 
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1 sportului ? 
ic abstracție 
npul activi- 
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dionul Filadelfia, același care 
va găzdui, tot în nocturnă, și 
meciul oficial de mîine (n.r. 
azi). După acest antrenament, 
antrenorul Halagian a anunțat 
următoarea formație probabi
lă : Cristian — Bărbulescu,
Stancu, Cîrstea, Ivan — Toma, 
Cbivescu, Iovănescu — D. Ni- 
colae, Radu II, Dobrin. Din a- 
cest „11“ se remarcă absența 
fundașului M. Zamfir, care 
este indisponibil.

Conștienți de dificultățile 
partidei, piteștenii manifestă, 
cum este și firesc, încredere în 
șansele lor. Ei vor căuta să-și 
apere avantajul de trei goluri 
obținut în meciul de acasă nu 
printr-un joc defensiv, care 
le-ar putea fi defavorabil, ci 
prin valorificarea armei con
traatacului, pe care au dove
dit în atîtea alte prilejuri că o 
stăpînesc destul de bine. Dînd 
expresie acestei idei, Dobrin 
ne spunea după antrenamentul 
de aici : „Fără a neglija apă
rarea, vom lupta să înscriem, 
să deschidem scorul ",

Sub supravegherea austria
cului H. StesI, campioana Gre
ciei și-a încheiat pregătirile 
printr-un antrenament mai 
mult fizic, efectuat pe același 
stadion cu puțin timp înaintea 
celui al echipei noastre. Deși 
antrenorul Stesl nu și-a făcut 
cunoscute public ^opțiunile, se 
pare că, alături cu fundașul 
Danianidis, suspendat automat 
pentru meciul retur, după eli
minarea de la Pitești, va lipsi 
din formație și Domazos, care 
nu se află într-o formă prea 
bună. „Unsprczecele" probabil 
al gazdelor ar fi, deci, următo
rul : Sterioudas — Musuris,
Inzogiu, Ravusis, Nicolaou — 
Thadis, Nicoloudis, Vlădici — 
Ardizoglu, Bajevici, Mavros.

Partida de mîine (n.r. azi), 
pentru care cele 37 000 de bile
te sînt aproape epuizate, va fi 
condusă de o brigadă de arbi
tri din Elveția, avîndu-1 la cen
tru pe V. Daina. Ea va începe 
la ora 20,30 (ora locală, care 
este aceeași cu a Bucureștiu- 
lui) și va fi transmisă în direct 
de posturile noastre de radio.

KONIETZKA: „STEAUA 
ARE PRIMA ȘANSA' 

(Urmare din pag. I)

fesionistă, care nu renunță, de
sigur. la șansele sale, dar cred 
că, în cele din urmă, Steaua se 
va impune".

Steaua se prezintă în jocul 
de astăzi cu un absent de mar
că. Iordănescu, indisponibil. In 
locul lui va juca, probabil, 
Aelcnei, o soluție nu lipsită de 
aspecte pozitive, judecind după 
abilitatea acestui mijlocaș-înain 
taș. în rest, antrenorul Con
stantin va păstra echipa etalon, 
care a asigurat Stelei locul de 
lider în campionatul nostru. în 
ceea ce ne privește, considerăm 
că Steaua are prima șansă, cu 
condiția ca așteptatul ci „start 
lansat" să nu fie urmat de unc
ie scăderi de ritm.

Elvețienii, care au sosit asea
ră în Capitală, par hotărîți să-și 
vîndă scump pielea. Antrenorul 
Timo Konietzka declara că e- 
chipa a reușit să depășească 
„seria neagră" din ultimul timp, 
chiar dacă obstacolul peste care 
a trecut sîmbătă (în cupă) a 
fost doar o echipă din Divizia 
B. Antrenorul vest-german re
cunoaște că Steaua este supe
rioară din punct de vedere teh
nic, dar nu omite să spună că 
Young Boys, o echipă de atlcți 
tineri, are și ea șansa ei.

Meciul de astăzi va fi condus 
de o brigadă de arbitri din Tur
cia, avîndu-1 la centru pe T. 
Tokat. Echipele probabile sînt 
următoarele :

STEAUA : Iordache — An- 
ghelîni, Sameș, Agiu, Nițu — 
Dumitru. Stoica, Aelenci — M. 
Răducanu. A. Ionescu, Zamfir.

YOUNG BOYS : Eichenberger 
— Schmied, Weber. Hussner. 
Feuz — Brechbfibl. Zahnd, 
Zwigart. Ludi — Schonenber- 
ger, Muller.

Crișan, Cămălaru, Cîrțu. Re
zerve ; Lung, Bumbescu, Pun- 
ma, Geolgău, Irimescu.

Wiener Sportklub a 6osit ieri 
după-amiază la Craiova. Iată 
formația utilizată în partida de 
duminică (2—3 cu Grazer 
A.K.) : Kronberger — Samer, 
Hof, Lichienegger, Lehner — 
Witzani, Djurici, Ritter — De- 
mel, 
mai 
val. 
cat 
mai 
formații, 
afirmă antrenorul W. Kain- 
rath — și în acest caz va tre
bui să rezistăm fără să primim 
gol o jumătate de oră. Hof, 
Ritter și Kronberger au sufi
cientă rutină și cred că 
putea calma jocul".

Partida de la Craiova 
cepe la ora 15.00 și va 
dusă de o brigadă de 
din Grecia, alcătuită 
Lagoianis (la centru), N. Lan- 
dropolous și V. Mesala.

Drabits. Au
Thurnwald și Do- 
Sportklub au mar- 
și Brauneder, cei 
jucători ai acestei 

,Craiova va ataca — 
antrenorul

Brauneder, 
jucat : 
Pentru 
Ritter 
eficace

„i

ei vor

va în- 
fi con- 
arbitri 
din N.

ECHIPA CAMPIONATULUI - UN STIMULENT !
• Cheran - Beldeanu - M. Răducanu și asaltul debutanților 

Cioacă și Gh. Munteanu
Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători 

în cele 9 etape ale Diviziei A, echipa campionatului este 
următoarea :

Aiiciu (65)
Koller (72) Gh. Munteanu (60) 

Bozeșon (66) Beldeanu (67)
Cioacă (63)

Cheron (61) Catargiu (66) 
Dembrovschi (62)

M. Răducanu (65)
Publicăm această echipă în ziua desfășurării cupelor eu

ropene pentru a sugera că fotbalul este „o bătălie conti
nuă", un veșnic duel pentru intrarea în posesia tricoului 
mult rîvnit. După cum se poate vedea, în cadrul echipei „de 
regularitate" a campionatului nostru se află doar trei din 
cei aproape 60 de jucători înscriși astăzi și mîine în manșa 
a doua a primului tur. Este vorba de Cheran, Beldeanu și 
M. Răducanu. Să mai notăm prezența neașteptată a ieșe
nilor Gh. Munteanu și Cioacă. Acești doi debutanți ni se par 
aparițiile cele mai spectaculoase și mai reconfortante în 
acest prim „sfert" al campionatului.

„Reprezentativa" — prin adițiune de note — a campiona
tului este, ca în atîtea alte rînduri, o combinată a tuturor 
vîrstelor, care sugerează că fotbalul e mai presus de... idei- 
preconcepute.

Chihaia (60)

ÎNTRE VESTIAR

ATENTIE LA RITTER
1

Sl BRAUNEDER!>
(Urmare din pap. I)

s-ar fi disputat. Cu alte cuvin
te, vom juca la victorie, indife
rent de faptul că acel 2—2 ar 
determina calificarea noastră și 
în cazul unor rezultate de ega
litate la 0—0 sau 1—1. Ecbipa 
Young Boys este o echipă pro-

necesar să fie reduse spațiile 
dintre vîrfurile Cîrțu și Cămă- 
taru și mijlocașii Bălăci și 
Beldeanu, pentru ca acești pa
tru jucători să combine mai 
mult și mai eficient. Mijlocașii 
noștri continuă, .din păcate, să 
șuleze prea puțin la poartă și 
foarte rar de la distanță sau 
semidistanță. In partida cu 
vienezii, ei vor trebui s-o facă, 
dacă vrem — și sigur că vrem, 
cu toții dorim acest lucru, — 
să cîșligăm și să mergem mai 
departe în Cupa U.E.F.A." Ju
cătorii Universității s-au îna
poiat sîmbătă noaptea la Cra
iova. Duminică au efectuat un 
antrenament, luni — două, ieri 
— unul singur. Geolgău con
tinuă să acuze dureri la coloa
na vertebrală, ta cazul neu- 
țijizării lui, formația craioveană 
va arăta, probabil, astfel : Bol- 
dici — Negrilă, Tilihoî, Ștefă- 
nescu, Ungureanu — Beldeanu, 
Balaei, Țicleanu (Donose) —

• După aproape șase 
luni, Silviu Lung, por
tarul echipei cralovene, 
a revenit pe gazon. La 
Tg. Mureș a fost înscris 
chiar pe foaia de arbi
traj, spunîndu-ne ‘ 
tatea partidei: „Mă 
gătesc din ce în ce 
Intens dar, sincer 
fiu, nu știu cînd 
apăra din nou. Pentru 
că toiul depinde de... 
Boldici, coechipierul 
meu care pînă acum a 
apărat foarte bine". • 
Munteanu, noul vîrf al 
mureșenilor, deosebit 
de activ ta partida cu 
Universitatea — în care 
a pendulat pe toată 
lățimea apărării craio- 
vene — provine tot de 
la Tîrnăvenl, orășel 
din care au mal venit 
la Tg. Mureș Fazekas, 
Unchiaș, Biiloni, Vun- 
vulca, Bozeșan. Este, 
așadar, al șaselea, dar 
cu precizarea — făcută 
de antrenorul T. Mesza- 
ros, care l-a crescut pe 
toți — că Munteanu 
este originar din Tg.

taa- 
pre- 
mai 

să 
voi

Mureș șl că la Chimica 
n-a jucat decît... patru 
ani. a Tîrgoviște. Clte- 
va minute înaintea Jo
cului C.S. — Politeh
nica Iași. Coman U ln- 
ttlnește pe Bucu. Cel 
doi se îmbrățișează cu 
sinceritate. Ce frumoa
se stat relațiile de 3- 
mlclție dintre portari ! 
Este adevărat, el nu se 
„războiesc" niciodată ta 
teren. Dar ta îmbrăți
șări, ca cea mai sus- 
pomenltă, sau ta strln- 
gerile de mină de la 
centrul terenului, dina
intea loviturii de înce
pere, găsim dovada u- 
nel veritabile... 
rități de post ! 
trenorul ieșean 
tohi: „Credeam 
să mai ajungem 
ciul în care să 
aproape echipa 
gă. Spun aproape fi
indcă încă îl mal avem 
pe Ciocîrlan, om de 
bază al apărării, pe 
tușe". • După partida 
de Ia Tîrgoviște, Tăta
ru n părăsea stadionul

solida-
• An-
L. An-
că n-o
la me-
aliniem
Intrea-

DINAMO PLEACA ASTAZI SPRE 1ADNACA
După cum se știe, Dinamo va 

disputa mîine a doua manșă din 
Cupa U.E.F.A., în compania e-

zii care nu și-au dezvoltat gus
tul pentru mișcare, pentru sport. 
Nu au voință și numai cînd in
tervine frica de moarte recurg 
la mișcare-sport. ~ 
sportul nu 
plăcere, ci o

— Pentru 
nează să se 
multă vreme 
să scrie și să citească și, even
tual. să cînte Ia un instrument 
muzical, Ia pian — de exemplu 
— ce sfaturi ați da ?

— Mișcarea fizică trebuie fă
cută pînă apare o senzație de 
oboseală plăcută. Să fie redusă 
ca intensitate cînd intervin 
semne de alarmă, de suprasoli
citare, din partea aparatelor 
cardiovascular și respirator, ca 
și a altor aparate. Ea — mișca
rea — este foarte individualiza
tă, neexistînd o „ocâ“ pentru 
toată lumea, nici în grame, nici 
în secunde. Individul învață 
ușor doza necesară : cît timp și 
cît de intens, de violent, să se 
miște. Are analizatorii lui per
sonali. care-I avertizează cînd 
depășește limitele sănătoase 
pentru el.

— In cc împrejurări mișcarea 
are rol terapeutic ?

— La obezitate, mișcarea are 
un rol strict terapeutic. Dar, cu 
cît este mai gras, cu atît obezul 
are o masă mai mare de depla
sat și forța lui musculară se 
pierde înainte de a efectua miș
carea pe care și-o propune, iar 
această mișcare devine neplă
cută.

Pentru ei 
mai reprezintă o 
doctorie !
ce] care intențio- 
apuce de sport la 
după ce a învățat

„Alki" Larnaca, 
astăzi la Larna- 
deplasind urmă-

chipei cipriote 
Echipa pleacă 
ca, cu avionul, 
torul lot de jucători : Eftimescu, 
Ștefan, Cheran, Dinu, Sătmă- 
reanu, Lucuță. Bădilaș, Augus
tin, Custov, Mulțescu, Apostol, 
Țălnar, D. Georgescu, Vrîncea- 
nu, Stănescn, I. Moldovan. Nu 
fac deplasarea, fiind accidentați, 
I. Marin, Ghiță și Dragnea.

Din tabăra gazdelor nu avem 
vești, deocamdată, dar este 
lucru știut că se fac eforturi 
pentru refacerea golgeterului D. 
Panayotou, absent la București, 
din cauza unei accidentări.

Partida va fi arbitrată de o 
brigadă din Țara Galilor.

împreună cu cei trei 
băieți ai Iul, pe bună 
dreptate mîndria Inter
naționalului de la C.S.: 
„Sînt destul de amărît 
că am pierdut un punct 
pe teren propriu, ne 
declara el. Dar cînd li 
văd pe flăcăii mei, îmi 
mal trece supărarea..." 
Noi sperăm să-l con
semnăm ta cronici pe 
Tătaru III, Tătarii IV 
și Tătaru V... • „Inva
zie" de Munteni ta 
campionatul nostru.

piciorul la înălțime,' 
fentă, pătrundere și șut 
plasat), anunță un bun 
tehnician. Rămîne ca 
seriozitatea să înso
țească tehnica. • Res- 
pectînd cu strictețe 
programul care 1 s-a 
recomandat după acci
dentarea suferită, cu o 
săptămtaă ta urmă, la 
meciul cu Steaua, și 
dînd dovadă de o mare 
ambiție, portarul Ari
ciți a apărat buturile 
băimărene ta partida

SI GAZON
Poate și din punctul 
de vedere al spectato
rilor, dar șl al nostru, 
al cronicarilor, o nu
merotare „sistem fotba
listic" ar fi utilă... • 
Cine este noul Moldo
van din prima divizie? 
Se numește Laurențiu 
Moldovan, are 20 de 
ani, a jucat In echipa 
de Juniori băcăuană, 
și-a făcut „rodajul" tn

• „C", Ia C.S.M. Borzești. 
Golul înscris de el, sîm
bătă, la Satu Mare („a- 
gățarea" balonului cu

cu Gloria Buzău. Devo
tamentul său față de 
echipă nu a fost tre
cut cu vederea de spec
tatorii bălmărenl, care 
l-au aplaudat îndelung 
la apariția pe teren. 
Echipa Gloria Buzău a 
fost condusă de pe 
margine, sîmbătă, la 
Bala Mare, de către 
Camil oprișan (antre
norul secund), deoarece 
„principalul", Ion lo- 
nescu, nu a făcut de
plasarea, fiind reținut 
de un examen.

ANTRENORUL UN PROTAGONIST
CARE ACCEPTA (uneori) ROLUL DE FIGURANT

deseori — a de- 
Ioc comun — că 

o echipă de fotbal este 
oglinda antrenorului său. Bine
înțeles, este vorba despre re
flectarea în joc a personalității 
antrenorului. Din păcate, sînt 
foarte rare cazurile in care se 
poate spune că o echipă il re
prezintă, realmente, pe antre
norul său. Cîndva a fost Her
rera, antrenorul de fier care 
și-a îmbrăcat jucătorii în zale, 
oferind lumii fotbalului specta
colul aspru, nu prea captivant, 
dar oricum bărbătesc al lui In
ter. A fost, în anii deceniului 
trecut, Alf Ramsey, antrenorul 
care 
tipic 
țele 
nice, 
ă la 
mente insular, produs al tere
nurilor grele, într-o țară în ca
re plouă de 30 de ori pe săp- 
tămînă. Ramsey, cel de a- 
tîtea. ori contestat, a rămas 
un om foarte personal, el re- 
nunțind. întru slujirea ideii 
sale, pînă și la cel mai bun ju
cător britanic al momentului 
Jimmy Greaves. A fost, dacă 
vreți, anul trecut, Cesar Luis 
Menotti, un condoitier încrun
tat, care a bătut cu pumnul 
în masă, susținînd că Argenti-

Se spune 
venit un 
o ee‘ ’

na 
mai 
zon.

fotbalistică poate produce 
mult decît tangouri pe ga-

s-a eliberat, cu un orgoliu 
britanic, de toate influen- 
continentale și transocea- 
preferînd un joc riguros, 
Cromwell, un stil emina-

In fotbalul nostru, exem
plele de antrenori ale că
ror echipe sînt oglinda 
personalității lor sînt destul de 

puține. Fără a avea pretenția 
de a epuiza numele acestora, 
gîndul te poartă la moderația 
de atîtea ori contestată, dar 
atît de personală, a lui Angelo 
Niculescu, la nerăbdarea ofen
sivă a lui Teașcă, la 
tranșant al Iui Proca 
ales, la transa de 
„trup șl suflet" a lui 
nu, care desenează, ca 
sedat, mișcările jucătorilor săi, 
intr-un țintar care, chiar dacă 
stîmește rezerve, trezește me
reu admirația.

Se pune întrebarea : de ce 
foarte mulți antrenori de va
loare din fotbalul nostru nu 
reușesc să pună amprenta per
sonalității lor pc echipele pe 
care Ie conduc ? Răspunsul e 
simplu : pentru că, deseori, 
mulți tehnicieni își uită rolul 
de protagonist și îl acceptă pe 
cel de figurant, echipa lor fiind 
produsul unor sugestii mai 
mult sau mai puțin obligatorii, 
al unor concesii care macină 
in timp ideea inițială (dacă a

existat vreodată), unitatea e- 
chipei, relațiile dintre jucători 
și, in primul rînd, autoritatea 
atît 
lui.

de necesară a antrenoru-

a spus deseori că o e- 
; o idee în miș- 

In acest caz, sînt 
de acceptat concesiile pe 
le fac antrenorii.

admitem că o echipă

S-a spus c 
chipă este 
care. In <

Duminică 7 octombrie

UN NOU PRILEJ DE MARI SUCCESE I
Autoturisme „Dacia * 1300". 
Importante cîștiguri în bani 
de valori variabile și fixe.

FORMULA SIMPLA, 
AVANTAJOASĂ :

pumnul 
și, mai 

fotbalist 
Mateia- 
un po-

greu 
care

Dacă _______
este o idee în mișcare, depozi
tarul acestei idei nu poate ii 
decît antrenorul. In țările cu 
fotbal dezvoltat, marele rol al 
antrenorului este acela de a fi 
consecvent cu propria sa idee. 
In acest sens, cînd un cronicar 
solicită unui conducător de 
club componența echipei pen
tru meciul care urmează să 
înceapă, răspunsul e inva
riabil : „Acest lucru il poate 
ști doar antrenorul".

Aceasta este relația care face 
din antrenor un protagonist și 
nu un figurant. Un protagonist 
care răspunde, care este obli
gat să răspundă, pentru că 
poartă pe umerii săi o mare 
experiență care nu poate fi a- 
nihilată de zîmbetul ironic al 
celor de pe margine.

loan CHIRILA

1070 - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTĂZI Șl MlINE...

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă, astăzi și mîine, vtazarea 
biletelor pentru tragerea obișnu
ită Loto de vineri 5 octombrie. 
Pentru a ilustra din nou avan
tajele acestui sistem de joc, rea
mintim că Ia primele trei tra
geri din luna septembrie au fost 
obținute, printre altele, TREI 
AUTOTURISME „Dacia 1380", 
DOUA CÎȘTIGURI A CITE 50.000 
lei etc. Xncercați-vă și dv. șan
sele de a vă număra printre 
marii cîștigători I MAI MULTE 
BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES I

*
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

3 octombrie, se televizează ta 
direct, tocepînd de la ora 18,20.

NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
2

tG
81

a
33

3
77 19 75 ; extra- 
59 43 7 58 39 25

FAZA a ni-a : extragerea 
Vl-a 43 87 82 24 61 75 36 8 72 7 
40 ; extragerea a VII-a : 78 32 
46 65 57 76 5 54 '
gerea a vin-a : 
23 4 73 18 85 38.

3 extrageri, în continuare, a 
cîte 4 numere fiecare • In 
total se extrag 12 numere 
din 75 • Se cîștigă și cu 
numai 2 numere • Orice 
bilet participă la toate ex
tragerile • Se poate juca și 
în cotă de 25%.

NUMAI CINE JOACA POATE CIȘTIGA !
Ultima zi pentru procurarea biletelor — sîmbătă 6 octom
brie.

FOND TOTAL
926.606 lei.

DE C1ȘTIGUR1 :

C1ȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 30 SEPTEM

BRIE 1979

GEREA SPECIALA LOTO DIN 
OCTOMBRIE 1979

FAZA I : extragerea I î 83 86 
80 47 19 7 20 45 ; extragerea 
n-a : 41 32 59 65 17 1 85 26 43.

Categoria 1 (13 rezultate) =
23,25 variante a 12.568 lei ; Cate
goria 2 (12 rezultate) =■ 938,00
variante a 542 lei.

Cîștigul de categoria 3 fiind sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
acestei categorii conform regula
mentului a fost atribuit celorlalte 
două.



A Xl-a ediție a Campionatului european de volei feminin

11 ECHIPE ÎN LUPTA PENTRU UN LOC LaISaDăT
0 Reprezentativa nomânlci poate Intra în turneul final
Invingind echipa Poloniei • Toate partidele sub

semnul echilibrului
O singură echipă, dintre cele 

12 care, de vineri, vor lua star
tul in noua ediție a campiona
tului european de volei feminin, 
este scutită de grija calificării 
pentru Jocurile Olimpice : re
prezentativa U.R.S.S., gazdă a 
viitoarei sărbători a sportului 
mondial. Celelalte formații vor 
aborda, însă, lupta nu numai 
cu gîndul la titlul de cea mai 
bună reprezentativă a Europei, 
ci și cu dorința de a-și asigura 
locul printre candidatele olimpi
ce. Privit, deci, din acest punct 
de vedere, campionatul euro
pean — care programează între 
5 și 7 octombrie întrecerile pre
liminare la Orleans, Evreux și 
Cannes și cele finale la Lyon 
(locurile 1—6) și Cannes (locu
rile 7—12) între 10 și 13 octom
brie — șe anunță deosebit de 
disputat și interesant de urmă
rit, fiecare competitoare, indife
rent dacă este cotată ca favo
rită sau nu, abordind lupta cu 
puternică dorință de victorie.

Un prim obstacol pe drumul 
spre vîrful ierarhici îl consti
tuie grupele preliminare, com
puse din cite patru echipe, spre 
finale promovînd primele . două 
clasate. Acest „drum de trei 
zile" se va caracteriza, fără în
doială, printr-o luptă acerbă 
pentru victorie. In grupa de la 
Orleans, care ne interesează în 
mod deosebit, deoarece aici e- 
voluează. și reprezentativa 
României, alături de cele ale 
U.R.S.S., Toloniei si R.F. Ger
mania, orice pronostic este po
sibil. Majoritatea specialiștilor 
sînt de acord că meciul care va 
decide a doua calificată în tur
neul _ final va opune echipele 
României și Poloniei, el fiind 
programat în ultima zi a pre
liminariilor. Aceasta, deoarece 
ambele sînt creditate, aprioric, 
cu victorie în fața sextetului 
vest-german, dar cu șansa a 
doua în fața celui sovietic. 
După părerea noastră. însă, fe
tele conduse de antrenorii N. 
Roibescu și N. Humă trebuie să 
facă totul. încă de la prima

SLLAUA A CÎȘTIGAT TURNEUL JUBILIAR 
DE HOCHEI l)L LA MIERCUREA CIUC
MIERCUREA CIUC, 2 (prin 

telefon). Printre frumoasele ma
nifestări ocazionate de sărbăto
rirea a 50 de ani de hochei în 
județul Harghita, un. loc aparte 
l-a ocupat turneul internațional 
de hochei desfășurat pe pati
noarul artificial din localitate 
timp de 3 zile eu participarea 
echipelor TJ Topolceany (Ce
hoslovacia), BVSC Budapesta, 
Steaua București și S.C. Mier
curea Ciuc.

în fața unor tribune pline 
pină la refuz și într-o atmosfe
ră entuziastă, caracteristică pu
blicului harghitean, cele patru 
echipe și-au disputat întîietatea 
cu multă dîrzenie. în prima zi 
a turneului, duminică, meciul 
inaugural al etapei a opus for
mațiile S.C. Miercurea Ciuc și 
BVSC Budapesta, în care victo
ria a revenit,’ în cele din urmă, 
echipei gazdă cu 13—6 (1—4, 
5—1, 4—1). Cel mai eficace ju
cător al învingătorilor a fost 
internaționalul E. Antal, autor a 
5 goluri. în continuare a urmat 
meciul dintre formațiile Steaua 
București și TJ Topolceany, ter
minat cu un rezultat de egalita-

ATLETISM • Desfășurat la 
Varșovia, „Maratonul Păcii” s-a 
încheiat cu victoria atleților po
lonezi Kazmierz Pawlik șl Jozef 
Stefanski, ambii cronometrat! 
pe 42,195 km cu timpul de 
2h 11:34. Au fost prezent! spor
tivi din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Olanda, 
Ungaria și Polonia. 9 Competiția 
internațională de marș pentru 
„Trofeul Lugano" s-a încheiat 
în localitatea vest-germană Esch
born cu proba de 50 km. în care 
victoria a revenit mexicanului 
Martin Bermudez, cu 3h 43:35. 
L-au urmat compatriotul său 
Enrique Vera — 3h 43:59 și sovie
ticul Viktor Dorovșkin — 3h 
45:51.

BASCHET • Turneul interna
țional feminin de la Cracovia a 
fost cîștigat de echipa locală 
Wisla, care în ultimul meci a în
trecut cu 71—56 (37—32) formația 
Dinamo Moscova. 

minge, pentru a încerca să in
firme chiar și pronosticul in
succesului în fața teamului so
vietic. Să nu uităm că anul tre
cut, la C.M., formația U.R.S.S., 
deși a jucat acasă, nu a cu
cerit titlul. Deci, se poate... Re
prezentativa Poloniei, pregătită 
de Hubert Wagner, cel care i-a 
dus pe băieți în 1974 și 1976 pe 
cea mai înaltă treaptă la cam
pionatele mondiale, și, respectiv, 
la J.O., nu va fi ușor de depă
șit. Acel 3—0 de la Varna în 
favoarea echipei noastre nu tre

ieri au plecat spre Toulouse 
și Orleans reprezentativele de 
volei ale României, care vor 
participa la cea de a Xl-a 
ediție a C.E. Din lotul mas
culin fac parte: Oros, Dumă- 
noiu, Girleanu, Enescu, Pop, 
Aurelian, Macavei, Htada, Ste- 
rea, Stoian (antrenori : N. 
Sotir și FI. Balaiș), în timp ce 
în cel feminin sînt prezente: 
Maria Enache, Mariana Iones- 
cu, Victoria Banclu, Irina Pet- 
culeț, Doina Săvoiu, Crina 
Georgescu, Lucrețiă Mirea, 
Valerica Maier, Gabriela Co
man, luliana Enescu (antre
nori: N. Roibescu șl N. Humă). 
De asemenea, au făcut depla
sarea arbitrii delegați de Con
federația europeană, R. Far- 
muș și I. Niculescu.

buie să constituie un rezultat 
liniștitor. Dimpotrivă. Bozena 
Modnicka, Malgorzata Gilla, Te
resa Kasprzyk, Jolanta Kania, 
Anna Lichodzijewska și colege
le lor vor căuta să-și ia revan
șa și, fără îndoială, nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a-și atinge scopul. Rămîne doar 
ca Maria Enache, Mariana Io- 
nescu, Victoria Banciu, Doina 
Săvoiu, Irina Petculeț, într-un 
cuvînt toate componentele lotu
lui nostru, să se concentreze Ia 
maximum, să-și valorifice la un 
nivel cît mai înalt bogata ex
periență competițională și pre
gătirea efectuată pină acum, 
astfel ca duminică seara să pu
tem consemna promovarea echi- 

te : 1—1 (0—1, 0—0, 1—0). Cu 
un minut înainte de încheierea 
primei reprize scorul a fost 
deschis de cehoslovacul Topol- 
tani, rezultatul final fiind stabi
lit de Nistor, care a egalat cu 
două minute înainte de fluierul 
final.

în ziua a doua a turneului, 
consumată luni după-amiază, 
jocul din deschidere a consem
nat victoria echipei Steaua cu 
11—5 (4—3, 3—2, 4—0) în fața 
Iui BVSC Budapesta, care a o- 
pus o dîrză rezistență, fiind de
pășită, cum se vede, doar în 
ultima repriză. Meciul următor 
a fost extrem de disputat. TJ 
Topolceany obținînd o victorie 
Ia limită și in extremis in 
fața formației locale Sport club:
4— 3 (1—2, 0—1, 3—0).

Ultimele meciuri, disputate 
marți, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: TJ Topolceany
— BVSC Budapesta 14—3 (3—2,
5— 1, 6—0) și Steaua București
— S.C. Miercurea Ciuc 7—0 
(3—0, 1—0, 3—0). Turneul a fost 
cîștigat de echipa Steaua.

Gh. ȘTEFĂNESCU

CICLISM • Al 52-lea Tur al 
Veneției a fost cîștigat la sprint 
de italianul Francesco Moser, 
cronometrat pe 233 km cu 6h 01.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Pe locurile următoare au sosit 
Battaglin, Contlnl și Baronchelli.

ȘAH • In turneul interzo
nal feminin de la Rio de Ja
neiro, după 6 runde conduce 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.). cu 6 p, 
urmată de Lazarevicl (Iugo
slavia) șl Aleksandrla (U.R.S.S.), 
cu 4 p (1). Elisabeta Pollhro- 
niade (România), care în runda 
a 6-a a cîștigat la Carbajal, se 
află pe locul 4, cu 3 p • In tur- 

pei României printre cele mai 
bune 6.

Echilibrate și sub semnul ori
cărui pronostic se desfășoară și 
partidele de la Evreux, unde 
echipele R.D. Germane, Ceho
slovaciei și Bulgariei, de forțe 
sensibil egale, candidează pen
tru turneul final. Toate dispun 
de calitățile necesare pentru a 
se numără printre finaliste. Au 
demonstrat-o fie la Balcaniadă, 
fie la „Trofeul Tomis“, fie la 
Varna sau la alte turnee inter
naționale la care au luat parte. 
De aceea, nu ar fi exclus să 
asistăm aici la o calificare prin 
setaveraj. formația Belgiei ne- 
jucînd un rol deosebit. La Can
nes, chiar dacă evoluează în 
fața propriului public, echipa 
Franței nu dispune de forța ne
cesară (fără să excludem, to
tuși, șansa ei) de a trece de 
Ungaria sau Iugoslavia, favori
tele grupei a III-a. serie în care 
se mai află și Olanda, dar fără 
pretenții deosebite.
' Așadar, o ediție in care echi 

librul valoric este pregnant, în 
care nu este permis nici un pas 
greșit, aceasta și pentru că, așa 
cum ne sDunea, nu de mult, 
Olivier Bruyr, secretar al Con
federației europene, voleiul fe
minin a făcut, pe plan valoric, 
însemnați pași înainte, nemai- 
existînd cîștigătoare și învinse 
sigure.

Emanuel FĂNTĂNEANU

IONEL PAVEL - PERFORMERUL
„CUPEI PRIETENIA" LA DIRT-TRACK
Ca și în anii trecuți, „Cupa 

Prietenia" la dirt-track, rezer
vată tinerilor alergători pină la 
23 ani, a reunit la startul ac
tualei ediții speranțele autenti
ce ale sportului cu motor din 
țările participante. Constituind, 
anual, o rampă de lansare a 
motocicliștilor talentați în arena 
internațională, această competi
ție este considerată ca o școală 
a marii performanțe. în ediția 
1979, sufragiile specialiștilor 
le-a întrunit tînărul Ionel Pa
vel, care a totalizat, la capătul 
celor 14 concursuri, 181 de 
puncte. El a încheiat întrecerile 
în postură de lider autoritar, 
fiind urmat de Joachim Mcll 
(R.D.G.) cu 169 p și Nikolai 
Manev (Bulgaria) cu 165 p. A- 
vînd o comportare constantă, 
sibianul a realizat o medie de 
12,92 p (din 18 puncte posibile) 
și a terminat victorios în 3 din 
cele 14 evoluții, de două ori pe 
piste din străinătate.

Dar cum Ionel Par-el nu a 
avut în concurs un coleg de( 
talia sa sau măcar aproape de

Corespondență din Elveția

YOUNG BOYS NU ARE NIMIC DE PIERDUT...
BERNA, 2 (prin telex). Echi

pa Yqung Boys Berna, care a 
plecat astă-seară pe calea aeru
lui spre București (n.r. între 
timp formația elvețiană a sosit 
în Capitală) pentru a întîlni în 
meci retur, în ,„Cupa cupelor", 
„stelele bucureștene" șl-a formu
lat o deviză în vederea partidei: 
în acest meci Y.B. nu are ni
mic de pierdut, ci numai de cîș
tigat ! Cu alte cuvinte, ea va 
face imposibilul, ori se va re
semna cu eliminarea din compe
tiție. Antrenorul Timo Konietzka 
a răstălmăcit această deviză cu 
următoarea explicație : „Din
punct de vedere tehnic, echipa 
Steaua se detașează de noi cu 
o... milă. Adversarii noștri dis
pun de cîțlva jucători de va- 

neul interzonal masculin s-au 
consumat de asemenea 6 runde, 
lider mențlnîndu-se Hiibner 
(R.F.G.), cu 4 p (1), urmat de

Petrosian, Balașov și L. Portisch 
— cîte 4 p. 9 După patru runde, 
în turneul de la Virovitica, con
duce Kovacevici (Iugoslavia) — 
4 p, urmat de Ftatnik (Ceho
slovacia) și Klarici (Iugoslavia) — 
cîte 3 p.

TENIS • Meciul dintre echi
pele Marocului și Belgiei, dispu
tat la Casablanca în cadrul „Cu
pei Davis", ediția 1979—80, s-a 
încheiat cu scorul de 4—1 ta fa-

Astăzi, pe lacul Snagov 

RAMERI ȘI VÎSLASI DIN "ii ȚĂRI 
LA STARTUL BALCANIADEI DE CANOTAJ
-S Sanda Toma cvolucazâ

$1 la 2 vîsle (cu
Astăzi, în decorul autumnal 

al lacului Snagov, încep între
cerile din cadrul Balcaniadei 
de canotaj. La acest prim con
curs internațional de după cam
pionatele mondiale de la Bled 
vor evolua rameri și vîslași din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și, bineînțeles. Româ
nia.

După cum am mai anunțat, 
prima zi a Balcaniadei de ca
notaj programează întreceri re
zervate senioarelor și juniori
lor. Schifistele. care vor lua 
startul la ora 9,30, își dispută 
întîietatea în probele de sim
plu, 2 vîsle și 2 rame f.c. Școa
la schitului de pe Snagov va 
fi reprezentată, în proba de 
simplu, de Sanda Toma, meda
liată cu aur la campionatele 
mondiale din Iugoslavia. Ea va 
avea ca adversară principală pe 
Iskra Velinova (Bulgaria) fi
nalistă la C.M. de la Bled (lo
cul 4). O modificare de ultimă 
oră: Sanda Toma a fost pre
ferată și în cursa de 2 vîsle. 
Astfel, canotoarea noastră nr. 
1 va evolua alături de Valeria 
Răcilă-Roșca, medaliată cu 
bronz în această probă Ia ulti
ma ediție a C.M. La 2 rame 
f.C., pe listele de concurs au 
fost înscrise Ana Iliuță și Car- 

valoarea lui (s-a alergat pe 
perechi), reprezentativa țării 
noastre a ocupat în final pen
ultimul loc în clasamentul pe 
națiuni : 1. U.R.S.S. 326 p, 2. 
Bulgaria 275 p, 3. Polonia 238 p, 
4. Cehoslovacia 235 p, 5. R.D.G. 
227 p, 6. România 211 p, 7. Un
garia 200 p. Juniorii Gicu Scar
let, Stelian Postolache, Sarehis 
Halagian și ceilalți tineri încer
cați au realizat doar 31 din cele 
211 p, bilanț nemulțumitor, 
chiar dacă ținem seama de fap
tul că toți erau debutfenți in a- 
ceastă competiție. Cum nici 
unul nu depășește vîrsta de 20 
de ani, acești juniori trebuie să 
urmeze un proces intensiv de 
instruire, ei fiind dotați cu deo
sebite calități. Iar excelenta 
comportare a sibianului Ionel 
Pavel (care rămîne încă doi ani 
junior) ne îndreptățește să cre
dem că va avea — dacă va fi 
în continuare supus unei atente 
pregătiri — resurse pentru a 
dobîndi noi succese pe plan in
ternațional.

Traian 1OANIȚESCU

loare, care ar putea juca în 
orice formație de club de valoa
re de pe continent. Un lordă- 
nescu, Dumitru, Ioneseu stat 
fotbaliști de elită. Prin superio
ritatea tehnică de care dispun, 
plus rezultatul de 2—2 realizat 
Ia Berna, steliștii au prima șansă 
a calificării. Totuși, cred că 
din punct de vedere al jocului 
atletic, al constituției fizice a ju
cătorilor și al disciplinei tactice 
de joc, formația elvețiană este 
superioară adversarei el. Și dacă 
jucătorii mei sînt conștienți de 
calitățile lor, putem spera chiar 
tatr-o șansă pe stadionul bucu- 
reștenilor".

Ultima evoluție a ,,ll“-lul din 
Berna a avut loc duminică în
tr-un meci oficial, mal exact ta 

voarea oaspeților. In ultimele 
două partide de simplu : Stevaux
— Saber 6—3, 6—2, 6—1 : Boileau
— Llmiha 6—3, 6—2, 6—1. 9 In
prima partidă a turneului inter
național de la Asuncion (Para
guay), Jimmy Connors l-a învins 
cu 7—5, 6—3 pe Guillermo Vilas. 
9 Rezultate din turneul feminin 
de la Bloomington (Minnesota) : 
Kerry Reid — Sylvia Hanika 
6—4, 6—2; Billie Jean King — 
Terry Holladay 6—2, 6—4; Lele
Forood — Caroline Stoll 6—2, 6—1; 
Anne Smith — Carrie Meyer 6—4, 
2—6, 6—3.

VOLEI 9 Reprezentativa mas
culină a R.P. Chineze a obținut 
a treia victorie consecutivă în 
R.F. Germania. Jucînd la Arwei- 
ler cu selecționata vest-germană, 
voleibaliștii chinezi au cîștigat 
cu scorul de 3—0. 9 în pregă
tire pentru C.E. (feminin), R.F. 
Germania — Olanda 3—0.

In doua probe: la simplu 
Valeria Itâcilâ-Roșca)
men Constantinescu (locul 4 în 
finala de 8+1 la C.M. din Iu
goslavia). întrecerile juniorilor 
vor completa această primă zi 
a Balcaniadei de canotaj.

Joi. începînd tot de la ara 
9,30, își vor disputa întîietatea 
seniorii. Eî vor evolua în toate 
cele opt probe cuprinse în pro
gramul Jocurilor Olimpice. Res
pectiv, la 4+1 rame, 2 vîsle, 2 
rame f.c., simplu, 2+1, 4 rame 
f.c., 4 vîsle și 8+1. Favoriți 
în aceste întreceri masculine 
din cadrul Balcaniadei de ca
notaj sînt sportivii din Bulga
ria și Iugoslavia. Schiful nos
tru, după cum se știe, traver
sează o perioadă critică. Cel 
mai valoros echipaj rămîne. în 
continuare, Petre Ceapura, Ga
briel Bularda și Ladislau Lo- 
vrenschi, sportivi care se vor 
alinia la startul probei de 
2+1. La C.M. de la Bled, cei 
trei canotori pregătiți de an
trenorul emerit Dumitru Popa 
au ocupat locul 5 în finala de 
2+1 și, desigur, se numără 
printre favoriții întrecerilor.

Vasile TOFAN

ARCAȘUL ANDREI BERKI
Învingător In concursul

DE LA AUE
La Aue (R.D. Germană) s-a* 

desfășurat un turneu internațio
nal de tir cu arcul, la cate au 
participat arcași din Cehoslova
cia, Polonia, România, Ungaria 
și R.D. Germană. Sportivul 
român Andrei Berki (Voința Tg. 
Mureș) — campionul țării — a 
cîștigat proba de sim'plu F.I.T.A. 
cu 1204 p, primind totodată 
„Steaua F.I.T.A.“ ce se acordă 
arcașilor care depășesc punctajul 
de 1200. La fete, Aurora Chin 
(Sănătatea Tg. Mureș) a ocupat 
locul 4 la simplu F.I.T.A., cu 
1126 p, șl a cîștigat probele de 
50 m (300 p) și 30 m (334 p) și 
a fost distinsă cu „Steaua 
F.I.T.A.*

BALCANIADA DE TENIS 
DE MASĂ DE LA ATENA

Ieri au plecat la Atena spor
tivii români care vor participa 
la Balcaniada de tenis de masă 
(4—1 octombrie). Lotul, condu» 
de secretarul federației, Gheor- 
ghe Enache, este alcătuit din 3 
Maria Alexandru, Liana Mă- 
cean, Eva Ferenczi (antrenor — 
Emil Prokopecz). și Șcrban Do
boș!, Simion Crișan, Iosif șl 
Zsolt Bohm (antrenor — Paneth 
Farkas).

,.16“-imile Cupei Elveției, in care 
Young Boys a întîlnit o forma
ție modestă, din liga a doua a 
campionatului, pe „Estavayer Le 
Lac“, o echipă amatoare în ade
văratul sens al cuvîntului. To
tuși, victoria repurtată cu 1—0 
de Y.B. a fost destul de dificilă. 
Ca orice partener mai slab, ad
versarii lui Y.B. au făcut risipă 
de energie și s-au apărat cu 
strășnicie pînă în ultimele mi
nute, cînd Kudi Miiller a expe
diat un șut de toată frumusețea 
în poarta adversă. Cîștigînd la 
limită (1—0), fosta finalistă a Cu
pei Elveției din acest an este ca
lificată printre ultimele 16 for
mații rămase în competiție. 
Thomas Zwahlen, unul dintre 
oamenii de bază ai echipei, ac
cidentat în continuare, nu a fă
cut deplasarea la București. In
tre timp el a fost operat. Chiar 
dacă antrenorul Konietzka nu 
a vorbit despre această indispo
nibilitate, pentru a nu demora
liza pe coechipierii lui Zwahlen, 
el se bazează pe alte elemente 
destul de importante. Dacă în 
urmă cu două săptămîni, la Ber
na, echipa Steaua a excelat în 
prima repriză, în ultimele 30 de 
minute ea a arătat naivități ne- 
permise, care, în mod normal,' 
într-un meci din competițiile eu
ropene se pedepsesc aspru de 
către un adversar atent. De 
exemplu, 3—4 atacanți rămași în 
față după dezlănțuirea unul atac, 
nu se mai preocupau să vină în 
ajutorul apărării...

Greșelile acestea nu au avut 
urmări, însă ele pot avea la 
București, cînd în asemenea si
tuații se pot construi contra
atacuri periculoase.

MARIO WIDMER 
„Blick" — Zurich


