
Pregătirile se incheie miine

ASTĂZI, UN JOC-SCOALĂ PENTRU7 •»

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
Buletinul de 

știri" al lotului A 
de fotbal anunță : 
miercuri diminea
ța —• pe stadionul 
Voința — toți cei 
18 selecționați au 
participat, timp de 
o oră si jumătate, 
la un antrena
ment cu caracter 
de individualizare. 
Așa cum s-a a- 
nunțat, Sameș a 
intrat in progra
mul normal de 
pregătiri ® După- 
amiază. tot pe sta
dionul Voința, an
trenorii C. Cernă- 
ianu si V. Stăncu- 
lescu au progra
mat o ședință de 
pregătire cu ca
racter fizic. Pro
gram variat și 
complex — aler
gări, gimnastică, 
sărituri șl exerci
ții de forță — e- 
xecutat cu toată 
seriozitatea de tri
colori. • Pentru 
astăzi este prevă
zut un joc-școală.
Partener, formația
Tehnometal. Meciul va avea 
loc Pe stadionul Dinamo. Cu 
antrenamentul de vineri di
mineață, lotul iși încheie 

^pregătirile, plecarea spre Mos- 
^^bova fiind fixată pentru orele 

amiezii, cu avionul. • Antre
norii intenționează să efec
tueze, sîmbătă după-amiază. la 
Moscova, un antrenament de 
acomodare pe stadionul unde 
va avea loc înfilnirea de dumi
nică.

Pregătirile lotului sovietic 
sint conduse de noul selecțio-

I’rof. univ. dr. doc. PETRU 
GROZA, șelul Catedrei de fi
ziologie de la I.M.F. Bucu
rești. directorul Institutului de 
fiziologie ,.D. Danielopolou" 
din București, președintele So
cietății de fiziologie din Româ
nia. autor al unui număr de 
peste 300 de lucrări științifice, 
printre care prestigioase mo
nografii de fiziologie normală 
și patologică, fost polisportiv 
pasionat, ne-a acordat următo
rul interviu.

— Tovarășe profesor, ce 
e* ar trebui să știe omul o- 
» bișnuii despre relația fizio- 

logie-mișcare-sport 7
— Fiziologia este știința 

funcțiilor organismului — res
pirația. circulația ș.a. Acestea 
sint îndeplinite de diferite 
organe ce sint întreținute și 
întărite prin funcționare. Exer
cițiul fizic, mișcarea, jocul și 
sportul sint astfel cele mai a-

lipozifiti Realizărilor Economici Naționale

SPORTUL SI TURISMUL, 
PREZENTE ACTIVf 

ÎN VIATA SOCIALĂ A ROMÂNIEI
O nouă manifestare expozi- 

țională — EREN ’79 — se în
scrie. la scurt timp după 
TIBCO, in suita de acțiuni de
dicate celei de a 35-a aniver
sări a eliberării României și 
celui de al Xll-lea Congres al 
partidului. Expoziția Realiză
rilor Economiei Naționale, care 
se desfășoară paralel cu Teh- 
noexpo ’79, ilustrează, încă o 
dată, convingător remarcabilele 
rezultate dobîndite de oamenii 
muncii în ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație 
a României socialiste, strălucit 
prefigurată în proiectul de Di
rective. în celelalte documente 
ale Congresului al Xll-lea al 
partidului. Expoziția reliefează 
marile succese înregistrate . în

Cirțu — Bălăci, un tandem pe care îl do
rim cit mai productiv in jocul de duminică 

Foto : N. DRAGOS

ner Konstantin Beșkov, care 
își menține și funcția de direc
tor tehnic al clubului Spartak 
Moscova. Beșkov a preluat 
conducerea echipei naționale 
de la fostul antrenor Nikita 
Simonian, înaintea partidei 
cu echipa Greciei din «Campio
natul european. în numerele 
noastre viitoare vă vom pre
zenta știri privind componența 
lotului sovietic pentru jocul cu 
echipa noastră și alte amănun
te privind partida de dumini
că. de la Moscova.

De vorbă cu prof. univ. dr. doc. PETRU GROZA

MIȘCAREA — CEA MAI IEFTINĂ 
SURSĂ ENERGETICĂ DE SĂNĂTATE I

• Pentru rezistcnțâ șl lioicluic, 54... pcddlâm șl pe idcca
mersului pe bicicletă • cmc olcartă... iufic de stress!
decvate mijloace de întărire a 
sănătății. Aceasta este deja 
ajutată prin 'joaca copilului. 
Educația școlară contribuie la 
cultivarea fizicului prin orele 
speciale programate în acest 
scop. S-a încercat o experiență 
cu rezultate foarte bune — a 
claselor de sport — chiar la u- 
nele licee neprofilate special, 
în care s-a introdus un pro
gram de educație fizică de 6 
ore săptămînal. Din păcate, a- 
nul acesta au fost desființate. 
Ba mai mult, a fost redus și 
programul existent în alte 
clase...

— Care ar fi beneficiile 
apartenenței la exerciții fi
zice Șl la sport 7 în caz 
contrar, care ar fi dau
nele 7

sa fiind 
perma- 

toate în- 
acestor

toate domeniile 
construcției socia
liste, succese le
gate indisolubil de 
personalitatea pre
ședintelui țării, to
varășul NXCOLAE 
CEAUȘESCU, con
tribuția 
asociată 
nent la 
făptuirile 
ani.

In acest context, .
tr-un pavilion propriu a reali
zărilor educației fizice și spor
tului in 
liberare 
porlanța 
domeniu 
claie.

Sugestive grafice și fotogra-

prezența în-

cei 35 de ani de la e- 
vine să confirme im- 
ce
al

1 se acordă acestui 
vieții noastre so-
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Rugbyștii au revenit aseară acasă

CU GÎNOUL LA
Rugbyștii noștri au retrăit 

aseară, la Aeroportul Otopeni, 
la 4 zile distanță, marile emo
ții de sîmbătă de pe National 
Ground Arms Park, 
de data aceasta, 
au fost de o în
cărcătură aparte. 
Era vorba, . doar, 
de reîntâlnirea cu 
cei de acasă, cu 
oameni ale căror 
inimi au bătut 
la meciul cu Ta
ra Galilor ală
turi de ale tri
colorilor noștri. Re
prezentanții con
ducerii QN.E.F.S. 
au felicitat călduros 
echipa noastră.

Reintorși din- 
tr-un turneu care 
a și intrat in is
toria rugbyului 
românesc, prin tru
da și virtuțile lor, 
ei s-au bucurat a- 
seară de o emoțio
nantă Drimire.
„Familia rugbyu
lui" a trimis, la 
marea poartă aeriană a țării, pe 
membrii săi cei mai fideli.

Dacă acești băieți minunați 
au jucat pe National Ground

— în dezvoltarea armonioasă 
fizică si psihică, exercițiile fi
zice au un rol primordial. De 
fapt, chiar în Institutul de fi
ziologie s-au investigat unii 
parametri funcționali compara
tiv la școlile sportive și la ce
lelalte. S-a constatat o îmbu
nătățire a acestora. Ei sint 
clar superiori la copiii care 
practică sistematic gimnastica 
și sportul. Beneficiile educației 
fizice se materializează nu nu
mai în sporirea capacității de 
efort, ci și în scăderea numă
rului de îmbolnăviri. Acest lu
cru este valabil și pentru

Horki CRISTEA

(Continuare în pap. 2-3) 

In vitrine. bogat sortiment de echipament sportiv, multicolor, prezentat de 
către industria ușoară și cooperația meșteșugărească.

fii ilustrează dezvoltarea spor
tului de masă șî de performan
ță, contribuția pe care și-au a- 
dus-o sportivii țării la întărirea 
prieteniei și colaborării între 
popoare. Este suficient să a- 
mintim că. dacă în 1947. la 
„Cupa U.T.M." participau 6000 
de tineri, în 1977 la „Crosul ti-

TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI...
fără complexe, fără urmă de 
intimidare, de parcă se aflau 
la ei acasă, în „Parcul copi
lului" sau pe „Giulesti". ei 
bine, acești băieți s-au simțit 

La citera clipe, după aterizarea cursei TAROM de la Londra, echipa de rugbg 
a României este d:n nou acasă...

aseară apăsați de emoția pri
mirii sărbătorești.

Gheorgbe Dumitru, căpitanul 
care și-a condus echipa prin 
exemplul său personal, pare a- 
cum stingaci. Se regăsește insă 
Pentru a exclama : ..Primirea 
de asti-seară ne umple sufle
tele de bucurie ! înseamnă ei 
echipa de rugby a României 
și-a făcut datoria". Timid, e- 
motiv. cum îi este firea, tinărul. 
încă tinărul antrenor federal 
Valeriu Irimescu, de numele 
căruia se leagă — într-o măsu
ră considerabilă și de ani 
buni — progresul tot mai re
marcabil al rugbyului nostru, 
își îmbrățișează șoția și fetița,

După șapte etape In Divizia feminină A de handbal

CU GÎNDUL LA APROPIATELE EVOLUȚII 
ÎN CUPELE EUROPENE...

• HIDROTEHNICA CONSTANȚA A FĂCUT UN SALT 
DE...5 OBSTACOLE I

După șapte etape campiona
tul Diviziei A la handbal fe
minin prezintă chiar de la pri
ma rundă o constantă : lider 
este Știința Bacău, echipa care 
nu mai departe decît anul tre
cut promova in primul eșalon 
valoric și care, să ne reamin
tim, ciștiga tot atunci și titlul 
de campioană a țării. Că fap- 

neretului" au luat parte 
5.306.403. iar în 1977/1978 ia 
întrecerile prilejuite de marea 
competiție națională „Daciada"

Emanuel FANTĂNEANU 
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3) 

făcindu-rie semn către băieți : 
„Pe ei să-i întrebați cum a 
fost ! Ea vă pot spune doar că 
au făcut tet ce puteau". Noul 
său coleg de la timona natio-

Foto : Drago? NEAGU

nalei. Adrian Maieescu, mai 
volubil, ne roagă să reținem 
că a fost cel mai însemnat 
turneu din viața sa de... trico
lor ; „Cele cinci jocuri din 
Tara Galilor au arătat lumii 
sportive că rugbyul românesc 
dispune de mari talente. Tre
buie să muncim in continuare 
Cu aceeași seriozitate. Numai 
astfel rezultatele bune se vor 
aduna cu fiecare an tot mai 
multe".

Ion Constantin strînge ma
nile prietenilor și, zîmbind, le

Geo RAEȚCHI

(Continuare in peg. a 4-a) 

tul nu a fost deloc întimplă- 
tor, ne-o dovedește această so
lidă formație cu fiecare nouă 
etapă a actualei ediții a între
cerii, chiar dacă ultimele ei 
victorii — cu Confecția Bucu
rești, în deplasare. și cu 
TEROM Iași, pe teren propriu, 
— s-au conturat mai greu de
cît îl obișnuiseră pe iubitorii 
handbalului elevele antrenoru-
lui Eugen Bartha. Firește, a- 
cum în preajma debutului bă- 
căuancelor în „Cupa campioni
lor europeni" — competiție in
ternațională a cărei importanță 
nu se mai cere subliniată — 
evoluția lor superioară în con
cursul intern al celor mai 
bune formații feminine oferă 
motive de satisfacție. Trebuie 
observat, lotuși, că dacă în 
apărare jocul atletic al cam
pioanelor (uneori cu ' durități 
excesive, care pot și se cer a 
fi înlăturate) iși spune cuvîn- 
tul în numărul relativ mic de 
goluri primitCj în ofensivă stu
dentele trebuie să accelereze 
ritmul, cum de asemenea se 
impune ca arm<4 contraatacu
lui să fie utilizată cu mai 
mare randament.

Deși distanța în clasament 
dintre Știința și Confecția este 
mare, ne vom referi în cîteva 
cuvinte și la evoluția handba
listelor antrenate de Gheorghe 
Predescu și Valeriu Gogâltan. 
Fiind a doua echipă româneas
că angrenată într-o competiție 
europeană oficială — „Cupa 
cupelor" — tehnicienii care 
pregătesc Confecția București 
ar trebui, după opinia noastră

Ion GAVRIIESCU

(Continuare în pag. 2-3)



• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
B. ALMÂJAN Șl MARIANA HADGIU - CÎȘTIGĂTORI 

Al „CUPEI SANATATEA" LA TENIS

PROFESII DIFERITE, ACEEAȘI DRAGOSTE 
PENTRU SPORT

Dedicăm astăzi rubrica de față întrecerilor sportive de masă 
dotate cu cupe pe ramură de producție, cu participarea oamenilor 
muncii de diferite vîrstc și profesii din mai multe orașe ale țării, 
de unde corespondenții noștri ne-au relatat următoarele :

„CUPA TIPOGRAFILOR

La sfîrșitul săptămânii tre
cute. in Capitală, s-a desfășu
rat. sub egîda ..Daciadei". fi
nala Pe țară a primei ediții a 
„Cupei tipografilor", la volei 
(mascul:n și feminin), tenis de 
masă și șah. A fost punctul 
final al unei competiții înce
pută cu mult timp in urmă în 
asociațiile sportive din indus
tria tipografică și care a an- 
grent un număr mare de oa
meni ai muncii în sport.

Dună întreceri frumoase, 
echilibrate, au fost desemnați 
primii cîștigători ai „Cupei ti
pografilor". Iată clasamentele 
finale.

• VOLEI — masculin : 1.
C.P. „Casa Scînteii" București. 
2. întreprinderea DOligrafică Fi
laret București. 3. întreprinde
rea DOligrafică Galați ;

• VOLEI — feminin : 1. C.P. 
„Casa Scînteii". 2. întreprinde
rea DOligrafică Filaret Bucu
rești :

O TENIS DE MASA : 1. Ti- 
beriu Miscolczi (întreprinderea 
poligrafică Crișana Oradea). 2. 
Mihai Marin (întreprinderea 
poligrafică „Arta Grafică" Bucu
rești). 3. Onuț Iloc (întreprin
derea poligrafică Maramureș 
Ba’a Mare) :

G SAH : 1. Emil Suciu (în
treprinderea poligrafică Cluj- 
Nanoca). 2. Constantin Buică 
(în’rnnrinderea poligrafică „Ol
tenia" Craiova), 3. Constantin 
Stefănesci (C.P. „Casa Scînteii" 
Bu*"'re<,+î)

Întrecerea energeticoilor

(Iași) și de handbal (Boto
șani).

Un alt eveniment sportiv di1- 
județ : un grup mare de spor
tivi de la A. S. Rarăul din 
Cîmpulung Moldovenesc au fă
cut o excursie colectivă, mer- 
gînd circa 20 km pe jos prin 
masivul Rarău.

Ion MÎNDRESCU. coresp

START IN „cupa navalistului-

Pe mai multe baze sportive 
din Suceava s-au desfășurat 
întreceri în cadrul fazei de zo
nă a ..Cupei energeticianului". 
Participanta, oameni ai muncii 
din acest sector de activitate 
reprezentînd iudețele Iași. Ba
cău, Neamț, Botoșani și Sucea
va. au concurat la atletism, 
volei, handbal, tenis de cimr. 
si șah.

între cei care au învins aid. 
cucerind dreptul de a se pre
zente la faza finală, ce se va 
desfășura la Bacău, sînt : Mi
hai Timus (Iași) — 1500 m. 
Marian G*n (Bacău) — 800 m 
Paul Aehihăiței (Suceava) si 
Valerica Crețu (Iași) — lungi
me. Ludovic Cen (Suceava) si 
Elena Mazilu (Bacău) — tenis 
de cimp. echipele de volei

Șantierul naval din Galați 
este una dintre unitățile indus
triale unde sportul se bucură 
de o largă audiență în rindul 
oamenilor muncii de toate 
virstele. Dar adeziunea lor la 
sport nu se rezumă la rolul 
de spectatori, ci și Is acela 
de frecvenți practicanți ai 
mișcării, ai exercițiului fizic. 
Așa. de pildă, la competițiile 
de masă din cadru] campiona
telor pe asociație, inițiate sub 
egida „Daciadei- — și încheia
te recent —. au participat pes
te 4500 tineri și adulți care 
s-au întrecut la volei, fotbal, 
handbal, popice.

S-a dat startul în cea de. a 
doua ediție a „Capei navalis- 
tolui", competiție la care s-au 
înscris 16 echipe de volei, 16 
de fotbal. 8 de handbal și pes
te 500 de popicari din toate 
secțiile de producție. Dispu
tate primele, partidele de volei 
și handbal au fost extrem de 
animate : echipa ..Electrică
montaj" a învins la volei cu 
2—0 De cea de la .-Proiectăm 
tehnologice". Iar formația sec
ției ..Asamblat 1 A" a ciștigat 
cu același scor în fața ..Lăcă- 
tușeriei"; la handbal „Electri
că montaj" a ciștigat întîlni- 
rea cu „Proiectul" : 7—2.

Caracteristic este faptul că 
toate secțiile de producție din 
cadrul, șantierului au echipe 
proprii, care se întrec, avind 
la dispoziție frumoasa bază 
sportivă a asociației Ancora. 
Este demn de relevat aportul 
adus la organizarea întrecerilor 
de către unii șefi de secție, ca 
ing. Florin Miloș. Victor Ga- 
ladescu. G. Mandu și instruc
torii voluntari F. Ctrșmar, S. 
Nedeica si E, Vlad.

T. SIRIOPOL, coresp.

„CUPA COOPERATORILOR SIBIENP

La Oradea s-au încheiat între
cerile de tenis dotate cu „Cupa 
Sănătatea**, competiție inclusă 
în circuitul divizionar A, rezer
vată echipelor care activează in 
primul eșalon valoric. Pe tablouri 
au fost înscriși 70 de sportivi și 
sportive. Rezultatele finalelor : 
simplu masculin: B. Almăjan (Jiul 
Petroșani) — AL Siitd (Cu pro m 
Baia Mare) 6—1. 6—2 ; simplu 
feminin ; Mariana Hadgiu (Cu- 
prom Baia Mare) — Elena Jecu 
(Sănătatea Oradea) 5—7, 4—4,
6—1 ; dublu bărbați : A. Mîrza, 
R. constantinescu (Tenis Club 
București) — B. Almăjan, Z. 
Nemeth (Jiul) 4—6. 6—2, 6—1 ; 
dublu femei : Liliana Pop, Lu
minița Sâlâjan (Politehnica Cluj- 
Napoea) — Elena Jecu, Mariana 
Socaciu (U. T. Arad) 4—6. 6—2, 
6—1. (Uie GHIȘA — coresp.)
• In ..Cupa Medicina", ediția 

a V-a. competiție organizată de
HANDBAL, DIVIZIA B,
MASCULIN. Seri* I (etapa a 

Vl-a) : Voința Suceava — C.S.U. 
Galați 13—14 (*—3) ; Relonul Să- 
vinești — Nitramonla Făgăraș 
22—14 (19—3); Universitatea Bucu
rești — Tractorul Brașov 18 — 
18 (11—«) : etapa a VII I : Co
merțul Constanța — Voința Su
ceava 22—14 (13—4) ; Tractorul
Brașov — Petrolul Teleajen 13— 
15 (11—S) ț Nitramonla Făgăraș
— Universitatea București 15—11 
(8—C) : Universitatea Iași — Re
lonul Sâvineștl 11—28 fi—11) ț 
C.S.U Galați — Celuloza Brăila 
18—14 (7—7). Seria a n-a (etapa 
a VI-a> : Consta. C.S.U. Oradea
— H. C. Minaur TI Baia Mare
17— 18 (7—»: Utilajul Petroșani —
C.S.M. Reșița 15—13 (8—9); Uni
versitatea Craiova — Timișul Lugoj
18— 15 (4—3): A.S A. Tg. Mureș
— Sideful Jir:'. Solia 19—17 (7—5) ;
Minerul Cavnic — Energia Ro- 
vinari 34—18 (13—«). Etapa a 
Vn-i ; C.S.M Reșița — Univer
sitatea Craiova 4—4 (8—2) ; B. C- 
Minaur n Baia Mare — Utilajul 
Petroșani 31—13 (18—18). FEMI
NIN. Seria I (etapa a VI-a) : 
Oltul St Gheorghe — Textili

asociația sportivă „Sănătatea* 
din Brăila, au participat concu- 
renți din orașele București, Cluj- 
Napoca, Craiova, Galați, Piatra 
Neamț, Tg. Mureș, Sibiu și Brăi
la. In întrecerea pe echipe, pe 
primul loc s-a situat reprezenta
tiva municipiului Brăila cu 11 p, 
urmată, în ordine, de București — 
10 p, Oradea — 7 p. în proba de 
simplu, finala s-a disputat între 
M. Baia (Brăila), care l-a în
trecut cu 6—4, 6—2 pe N. Mita 
(București), iar la dublu pere
chea M. Baia și Șt. Mihăilescu 
(Craiova) a dispus cu 7—5, 6—2 
de N. Mita. L. Toma (București). 
(P. ENACHE — coresp.)
• La Școala generală nr. 6 

din Tîrgoviște au fost date in 
folosință 4 terenuri de tenis cu 
zgură roșie, prilej cu care a avut 
loc și o demonstrație susținută 
de jucători ai asociației „Meta
lul* din localitate.

ETAPELE A Vl-A Șl A VII-A
Buhuși 8—9 (6—3) ; etapa a
Vil-a : Textila Buhuși — Con
fecția Vaslui 14—11 (6—5) ; Vul
turul Ploiești — Oltul Sf. Gheor
ghe 13—6 (3—1). Seria a n-a (c- 
tapa a Vl-a) : Textila Zalău — 
Voința Odorhei 13—13 (10—6) ; 
Voința Sighișoara — C.S.M. Si
biu 14—11 (5—6) ; Constructorul
Timișoara — Constructorul Hu
nedoara 12—11 (7—4) ; Nitramonla 
Făgăraș — Avîntul Craiova 8—8 
(4—3) ; Confecția Drobeta Tr. 
Severin — Sparta Mediaș 18—14 
(5—3). Etapa a VH-a : Avîntul 
Craiova — Confecția Drobeta Tr. 
Severin 14—4 (13—2) ; Construc
torul Hunedoara — Nitramonla 
Făgăraș 13—10 (5—7) ; C.S.M.
Sibiu — Constructorul Timișoa
ra 14—11 (3—8) ; Voința Odorhei 
— Voința Sighișoara 14—5 (6—2). 
(Corespondenți : L MîndreScu. 1. 
GhEsa. M. Focșa, A. Szabo, Gh.

V PopovicL I. TAnăsescu. 
I. Nour, T. Siriopol, C. Băloi, 
P. Enache. D Plăvițiu, I. Io- 
nescu. D. Diaconescu, V. L-izăr, 
E. Ulrich. A. Viem, A. Pialoga, 
I. Vlad. V. Săsăranu, D. Udu- 
bășceanu).

PRIMELE JOCURI ALE 
CAMPIONATULUI DE 

HOCHEI AL JUNIORILOR
Astăzi, la Miercurea Ciuc și 

Galați, începe o nouă ediție a 
campionatului republican al ju
niorilor mari ia hochei. Este 
vorba de întrecerea tinerilor ho- 
cheiști născuți în 1962. Echipele 
înscrise au fost împărțite în două 
serii : Steaua, ci. sp. școlar ar. 
2 Galați și Ci. sp. școlar Suceava 
vor evolua la Galați ; Liceul 
Miercurea Ciuc, S.C. Miercurea 
Ciuc și Șc. generală din Ciumani 
la Miercurea Ciuc. Disputa ju
niorilor mari are programate 5 
tururi, ultimul urmînd să se des
fășoare în martie anul viitor tot 
la Miercurea Ciuc și Galați, iar 
turneul final în aprilie, la Galați-

CONCURSUL DE TOAM
NA AL LUPTĂTORILOR 

JUNIORI

La sfîrșitul acestei săptămîni 
(vineri, simbătă și duminică), 
la Brașov vor avea loc între
cerile Concursului de toamnă 
rezervat luptătorilor juniori. 
Competiția, rezervată sportivi
lor clasați pe primele șase 
locuri in campionatele de libere 
și greeo-romane, are și un ca
racter de selecție pentru alcă
tuirea loturilor naționale.

MIȘCAREA-CEA MAI»
(Urmare din pațj. I)

DIVIZIONARELE MASCULINE A DE BASCHET, 
IN PREAJMA ÎNCEPERII ÎNTRECERII

PATINATORII ARTISTICI 
LA STARTUL K0ULU1 SEZON

Luna aceasta, patinatorii artis
tici român’ reiau activitatea com- 
petițională printr-un concurs de 
anvergură : „Marele Premia al 
Sindicatelor din UXSX’, de la 
Vilnius. O competiție de tradiție, 
cu o participare internațională 
prestigioasă în vederea apropia
telor întreceri, dar și a celorlalte 
concursuri internaționale, ca de 
pildă ce’e de la Praga (8—11 
noiembrie). Berlin (14—lt noiem
brie), Zagreb (21—25 noiembrie), 
Banska Histrica (22—25 noiem
brie — competiție rezervată ju
niorilor) și altele, sportivii noș
tri se pregătesc așa cum nu au 
făcut-o niciodată pînă in prezent.

„Practic — ne spunea Grigore 
AHoca. secretarul Federației ro
mâne de patinaj — patinatorii și 
patinatoarele, și mă refer în spe
cial la cei din loturile reprezen
tative. n-au avut anul acesta re
paus. Prezentau mult prea multe 
lacune in pregătire, de ordin 
tehnic și fizic, ca să-și mai poată 
permPe momente de repaus-.

Rezultatele tuturor acestor pre
gătiri vor putea fi văzute la con
cursul cIp verificare a tuturor 
patinatorilor artistici programat 
pentru zilele de 13—14 octombrie, 
în București. Un test necesar, 
întrucît în funcție de rezultatele 
obținute vor fi selecționați spor
tivi ore vor participa Ia con
cursurile internaționale. Iată pa
tinatorii care compun loturile de 
patinai artistic — juniori și se
niori— aletArii: Irina Nichiforov, 
Manuela Bădițoiu, Vasile Adrian. 
Angliei Alexandru, Bogdan Kruti 
— seniori. Florin Gafencu, Cris
tian Doru, Gabriel Popa, Marius 
Negrea, Viorica Nicu, Laura 
Glăvan, Daniela Elefterescu, Car
men lonescu, Ștefan Lang, Kinga 
Szallassy Karin Ute Schmidt — 
juniori.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Aproximativ 1000 de coope
ratori din Sibiu s-au întrecut 
în cadrul „Cupei cooperatori
lor sibieni" la atletism, fotbal, 
handbal și volei. în finalul 
concursurilor s-au organizat și 
citeva atractive demonstrații de 
motociclism și aeromodelism. 
Printre cîștigători : Melii»
Stoltz și Virgil Popența — la 
atletism, asociațiile sportive 
Textila și îmbrăcămintea — la 
handbal. Arta sibiană și Tim
puri Noi — la volei, Tehnica 
Nouă — la fotbaL

Hie IONESCU-coresp.

• Cele 12 echipe participante 
la ediția a 31-a a campionatului 
național de baschet masculin sus
țin meciurile (dub’e) ale primei 
etape simbătă și duminică, in 
Capitală (Rapid — Farul, 
I.C.E.D. — C.S.U. Sibiu, Dinamo 
— Dinamc Oradea), la Iași (Po
litehnica — Steaua), Brașov 
(C.S.U — Universitatea Cluj-Na- 
poca) și la Galați (C.S.U. — Po
litehnica C.S.Ș. 2 București). 
Dintre participante, Dinamo Ora
dea și Politehnica Iași sînt re
venite in „A", după un an de 
„purgatoriu- in Divizia B.
• Campionatul divizionar se va 

desfășura, in etape săptăminale. 
intre urtnVoarele date : turul : 
13 octombrie — 23 decembrie 
1979 : returul : 2 februarie — 13 
aprilie 1988; turneul final (cu pa
tru echipe) : 25—27 aprilie 1930, 
tr.tr-iin oraș care va fi stabi’it 
ulterior.
• Partide'.e derby Dinamo — 

Steaua vor avea loc chiar In ul
timele etape, adică la 22—23 de
cembrie (jocurile tur) și la 12—13 
aprilie (jocurile retur).
• Intilnirile din Capitală ale 

etapei inaugurale se vor disputa 
ta sala FSoreasca, In următoarea 
ordine : Dinamo — Dinamo Ora
dea (simbătă la ora 15, duminică 
ia ora 3.M). I.CJl.D. — C.S-U. 
Sibiu (14.38. respectiv 18) și Ra
pid — Farul (18, respectiv 13).
• Pentru Îmbogățirea calenda

rului competiponal, divizionarele 
A vor lua parte, în primăvară, 
la etapa a doua a „Cupei Româ
niei", urmind să participe (ală
turi de formațiile calificate din 
Divizia B de tineret) la turneele 
programate să se desfășoare In
tre 9 mai și 22 iunie.
• Cu prilejul trecerii probelor 

șl normelor de control (la Sibiu 
și la București) nu s-a înregis
trat nici o „corigență". Sperăm 
că același lucru se va petrece și 
la încheierea returului cu echi
pele elasate pe primele patru 
locuri și care, în plus, au obli
gația regulamentară de a avea 
legitimați (și a-1 folosi) minimum 
trei jueăto-l de 2 m (și mai 
înaltî). In primăvară, din cauza

neîndeplinlrii acestei prevederi 
(care urmărește ridicarea mediei 
de tahe a formațiilor noastre 
fruntașe). Farul a pierdut drep
tul de a juca în turneul final 
și. ca atare, a ..căzut" de pe lo
cul 3 pe locul 4.
• Peste o săntâmînă. mai pre

cis joi 18 (pînă duminică 21 oc
tombrie) începe și Divizia femi
nină A. prin turneul I (de patru 
etape) al turului. Pentru prima 
dată, un turneu divizionar va fi 
găzduit de orașul Sf. Gheorghe 
care, tot pentru prima dată, are 
o reprezentantă în prima catego
rie a țării ; Carpați Clubul spor
tiv școlar.

REZULTATE DIN DIVIZIA B 
- TINERET LA VOLEI

In campionatul Diviziei B — 
tinere*, la volei s-au des
fășurat partidele etapei a 
U-a iată rezultatele :

MASCULIN : Rapid București
— Politehnica Iași 3—2, I.C.I.M. 
Brașov — I O.R. București 3—8, 
Metalu. Suceava — C.S.U. Galați 
0—3, Strungul Arad — Motorul 
B. Mare 3—1, ,.U* Cluj-Napoca
— A.S.U. Oradea 3—2, Voința 
Zalău — Electromureș Tg. Mu
reș 3—1. SARO Tîrgoviște — Di
namo Brăila 3—2, Marina Con
stanța — Progresul București 
1—3, Eleetroputere Craiova — 
PECO Ploiești 2—3. Constructorul 
Brăila — Steaua n București 
0—3. Voința Alba lulia — „7 No
iembrie" Sibiu 3—8.

FEMININ : Prahova Ploiești —
— Penicilina n Iași 3—9, C.S.S. 
Suceava — Spartac București 
3—2, Constructorul Arad — Tex
tila Cisnădie 3—9. ,.U- Cluj-Na
poca — Metalotelinica Tg. Mu
reș 2—3, C.P. București — 
A.S.S.U, Craiova 1—3, C.S. Zalău
— G.LG.C.L. Brașov 3—9, Chi
mia Rm vilcea — Flacăra roșie 
București 0—3.

(CORESPONDENȚI s Gh. Lazăr, 
N. Mateeseu, I. Mîndrescu, E. 
Ulrich, I. Pocol. M. Bonțolu, M. 
Avanu. N. Teodorescu, Șt. Gur
gui. N Costin. L Filipescu, N. 
Străjan, V Săndulescu).

DUPĂ ȘAPTE ETAPE
(Urmare dta pag. D

să-ți pună întrebarea dacă in 
confruntările dificile care ur
mează vor putea face față cu 
succes, folosind aceleași „ar
me* ca in campionat. Locul 
IX în clasament, cu doar o 
singură victorie după șapte 
etape, trebuie să fie motiv 
de permanentă neliniște, por
nind de la o judecată simplă: 
oricare adversară a Confecției 
din „Cupa cupelor" poate fi 
mai puternică decit echipele 
divizionare cu care s-a întHnit 
pînă acum în întrecerea in
ternă. Cîștigarea unui singur 
meci este cea mai bună dova
dă a ineficacității, ca să nu 
spunem mai mult...

Constructorul Baia Mare, 
Universitatea Timișoara și Mu
reșul Tg. Mureș (ocupante ale 
locurilor II—IV în clasament, 
după șapte etape) au realizat, 
pînă acum, cîte 4 victorii fie
care. aspirațiile jucătoarelor, 
ca și ale antrenorilor Vizînd 
cucerirea de poziții și mai a- 
vansate. Ceea ce se poate rea-

ÎN DIVIZIA FEMININĂ A DE HANDBAL
liza dacă ținem seama de fap
tul că formațiile amintite dis
pun de loturi valoroase de 
sportive, ca și de tehnicieni 
cu experiență și recunoscută 
capacitate profesională.

Un spectaculos salt a reali
zat, intr-un interval scurt, 
Hidrotehnica Constanța. Dacă 
după consumarea etapei a V-a 
handbalistele care anul trecut 
îți propuneau cîștigarea cam
pionatului se aflau pe locul X 
(adică ultimul). în clasament, 
ele se găsesc acum pe poziția 
a 5-a. Ceva în bine s-a pro
dus la Constanța. Faptul că 
duminică l-am văzut în sala 
Floreasca din Capitală pc crea
torul Hidrotehnicii, antrenorul 
Traian Bucovală (după cum 
se știe acest reputat tehnician 
al handbalului nostru a părăsit 
conducerea tehnică a echipei 
la începutul noii ediții a aces
tui campionat), ne lasă să în
trevedem o revenire a sa la... 
vechea dragoste ! Dacă va fi 
așa, de ciștigat va avea nu 
numai handbalul constănțean. 
ci și ccl românesc.

Aprecieri frumoase, judecind 
după ultimele evoluții, se pot 
face și la adresa formației 
TEROM Iași. Resursele teh- 
nico-tactice individuale încep 
să se vadă în valoarea echi
pei. Să sperăm că ascensiu
nea ieșencelor va continua. 
Echipa Progresul. în schimb, 
evoluează contradictoriu, locul 
X în clasament fiind de natură 
să dea da gîndit conducerii 
clubului bucureștean.

vîrsta adultă sauz chiar la una 
mai înaintată, aspect din ce in 
ce mai actual, in măsura in 
care un procent important din. 
populație este cuprins în. ocu
pații care ob’igă la sedenta
rism. Se știe că sedentarismul, 
cu consecințele sale metabolice, 
este sursa unor i/nbolnăviri 
care cistigi teren din ce în ce 
mai mult. Sa discută, în ulti
ma vreme, mult despre obezi
tate. Or. obezitatea este pro
dusă nu numaț de alimentația 
nerațională, ci și de lipsa de 
mișcare, ca să nu mai vorbim 
de lipsa sportului. Frecvența 
unor boli foarte grave este m ii 
mare printre cei care nu fac 
suficient efort fizic sub dife
rite forme. Lipsa de mișcare 
predispune la afecțiuni car
diace grave, la hipertensiune, 
diabet ș.a. Acestea sînt mai 
frecvente — repet — la cei 
care nu fac destulă mișcare. 
Sigur că mișcarea și alimenta
ția rațională nu sint panaceul 
sănătății, pentru că există si 
obligații de altă natură pentru 
sănătate, de exemplu evitarea 
abuzului d_> alcool $au de tu
tun.

— In privința mișcării, 
pot exista si situații specia
le, de pildă ia cazul femei
lor gravide, al foarte virst- 
niciler ele.

— Ta situații speciale, natu
ral, va fi vorba de un program 
aparte de exerciții fizice. Fe
meilor gravide, de exemplu, li 
se recomandă mișcare, insă in
tr-un ritm sau cu o intensitate 
impusă de circumstanțe. O 
gimnastică specială este reco
mandată chiar si la bolnavii de 
inimă, cu un anumit caracter 
insă, sub un control medical 
strict. La bătrini, mișcarea este 
foarte importantă și chiar o- 
bligatorie, dacă nu există con
traindicați) din motive deose
bita de sănătate. în rest, pen
tru populația obișnuită, adică 
cea care nu prezintă probleme 
acute de sănătate, există la 
indemînă posibilitatea de a e- 
fectua mai multă mișcare, de 
a practica diferite sporturi 
Plimbarea pe bicicletă, de exem
plu, și chiar deplasarea la ser
viciu pe bicicletă este un mij
loc foarte bun de înviorare și 
stimulare funcțională. înainte 
cu cițiva ani, chiar înainte de 
semnalarea crizei de energie, 
s-au făcut propuneri concrete 
pentru facilitarea mersului pe 
bicicletă, prin amenajarea unor 
benzi speciale de circulație, 
chiar în București. Este o idee, 
cred eu. de neabandonat.

— Cine ar trebui să facă 
educația mișcării Ia copii și 
tineri ?

Duminică, 14 octombrie
ORICINE JOACA POATE CÎȘTIGA: 
• Autoturisme „Dacia 1300“ • Im
portante sume in numerar de valori 

variabile și fixe. FORMULA SIMPLA, 
AVANTAJOASA: • 3 extrageri a 
cîte 4 numere G In total se extrag 
12 numere din 75 G Se poate cîștiga 
și cu numai 2 numere! ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor : SÎMBA- 
TA 13 OCTOMBRIE A.C..

(Urmare
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Am putea crede că este 
vorba (doar) de neseriozitate, 
dar „festa- jucată cu senină
tate particlpanților ți secre
tarului federației, prezent la 
Pitești, înseamnă mult mai 
mult : este un simptom al 
atitudinii față de atletism ! 
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termine' Întrecerile. Atle- 
țll nu au acces pe stadion 
atunci cind echipa de fotbal 
are antrenament și unii au 
renunțat complet la pista de 
coritan — chiar fondîști — 
pregătindu-se numai pe ■ sta
dionul mic.

Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineața stadionul 
„1 Mai" a fost pustiu. Sin
gura pistă de atletism sinte
tică a unul oraș din provin
cie nu este a atletismului I 
Coritanul arată frumos din 
tribună, dar nu pentru asta 
s-au cheltuit bani buni pen
tru a ti așezat. La Pitești at
letismul este o „oaie neagră* 
pentru că se Ignorează faptul 
că sportul olimpic numărul 1 
este un sport prioritar. Pen
tru toate județele !

Vladimir MORARU
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1 ROMANIA - UNGARIA (selecționate U.E.F.A. ’82) 1-1 (0 0)
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— O problemă larg dez
bătută în ultima vreme este 
eea a stressului. Fe masa 
dumneavoastră de lucru 
am văzut o invitație la cel 
de-al doilea Simpozion in
ternațional de stress de la 
Monte Carlo. Este atractiv 
desenul de pe copertă rea
lizat de Salvador Dalî, 
care mi l-ați arătat,
ne-ar interesa să vă cu
noaștem, eu această ocazie, 
opinia în legătură cu stress- 
ul și dacă între starea de 
stress și eea de practicare — 
sau nu — a mișcării fizica 
șl sportului există sau poa
te exista vreo legătură ?

— Stressui reprezintă o reac
ție naturală de apărare, ener- 

potențial 
în urma 
în acest 

apărea la 
tractul di- 
cardiovas- 

Sportul

I
I

PÎNCOTA, 10 (prin telefon). 
Pe un timp foarte frumos, ora
șul Pincota a trăit un eveni
ment sportiv inedit : întîlnirea 
internațională amicală dintre 
selecționatele de juniori U.E.F.A. 
1982 ale României și Ungariei. 
Rezultatul de egalitate, cu care 
s-a încheiat partida, nedreptă
țește echipa noastră, care pe 
parcursul întregului meci a ma
nifestat o superioritate netă 
față de partenera sa de între
cere. Prima repriză s-a înche
iat cu un scor alb și aceasta 
datorită în primul rind. lui 
Hambaraș care în min. 18, 27 
și 38 a ratat din situații clare 
de goi. Imediat, după pauză, 
o minge abil lucrată de Aker- 
man dă posibilitate aceluiași

Hambaraș să se revanșeze 
să deschidă scorul (min. 
Cind mai rămăseseră numai 5 
minute de joc oaspeții reușesc, 
împotriva cursului jocului, să 
egaleze prin Topor care, bine 
găsit de Cigany, înscrie plasat. 
Arbitrul I. Honig, ajutat de D. 
Ologeanu și R. Dumitrică (toți 
din. Arad), a condus bine ur
mătoarele formații: ROMA
NIA : Cîrian — Turcu, GHEOR
GHIU, Tone, Drâgan — Chi-- 
fu. PICATUREANU, Iosif eseu 
(Floareș) — HAMBARAȘ, A- 
KERMAN, Boghianu. UNGA
RIA : Maus — Berta, BANFI, 
Kiss, Kotel — Vert etici (K'l- 
tosi), TOPOR, CIGANY — 
Kiprich, Renes (Varga), Gyongy.

Pave! ȘOBIN CA — coresp.

I

Eșaloanele inferioare [Diviziile B și C]

...UN SECTOR VITAL
DE PERFORMANȚA
D întotdeauna am avut 

titudinea că fotbalul
cer-

I nos
tru dispune de un rezer- 

de talente mult mai bo- 
decit pare ia prima vedere

LOTUL „B" IȘI CONTINUA PREGĂTIRILE
Lotul național B si-a conti

nuat pregătirile, la Pitești, sus- 
ținind ieri un joc-școală cu
F. C. Argeș, echipa piteșteanâ 
fiind formată din
care nu sînt 1a loturi 
juniori. Pe parcursul 
s-au făcut observații, 
petaț scheme

Programul 
mai cuprins 
tehnico-tactic

jucătorii 
și cîtiva 
meciului 
s-au re

PENTRU FOTBALUL
MEREU IGNORAT

de 
de 
un
Și

joc.
pregătire a 
antrenament 

de individua-

lizare, la care au luat parte 
toti componenții lotului : Mo- 
raru și Ursacbe — portari ; 
Nadu, Stanca, Ci rețea, Agiu, 
Bărbuleseu ți I- Mureșan — fun
dați; Țicleanu. Augustin, I*vi- 
nescu ți Cimpeanu — mijlocași; 
D. Niedae, Marinescu, Caraba- 
geac și Batadin — ataca nți. 
Paralel cu pregătirile, dr. Flo
rin Brătilă se preocupă de re
cuperarea jucătorilor care acu
ză unele traumatisme

Azi, pe Stadionul Republicii:

LOTUL REPREZENTATIV DE TINERET 
VITORIA SANTOS (Brazilia)

Prima parte a pregătirilor 
lotului reprezentativ de tineret 
al României — pentru meciu
rile internaționale cu formațiile 
similare ale U.R.S.S. și Unga
riei — are, astăzi, un punct de 
vîrf : întîlnirea „test“ cu echi
pa braziliană Vitoria Santos, 
programată pe Stadionul Repu
blicii, cu începere de la ora 
15. Antrenorul Robert Cosmoo 
așteaptă cu legitim interes să 
probeze noua garnitură a echi
pei. compusă din jucători cu 
reale disponibilități, multi 
dintre ei speranțe pentru pri
ma reprezentativă. Geolgău, 
Klein. Turcu. Terheș, I rime seu, 
fiind doar cîțiva dintre aceștia.

Citeva cuvinte despre for
mația oaspete, care a sosit în 
Capitală marți seara. Antreno
rul Preto Alberto are la dispo-gizantâ, însă cu un 

patogen, care apare 
unei suprasolicitări, 
caz, suferința poate 
o verigă slabă, pe 
gestiv sau aparatul 
cular. mai frecvent, 
mărește limitele adaptabilității, 
iar predispozițiile de apariție a 
reacțiilor nedorite sînt în ge
nerai maj îndepărtate. La spor
tivii de performanță, chiar în 
supraantrenament este vorba 
de o reacție de adaptare exa
gerată. O problemă mai delica
tă. din acest punct de vedere, 
este pragul rezistenței psihice 
la încordările deosebite ce apar 
la ^art. sau în legătură cu do- 

de a obține rezultate cit 
mai bune. Există o mare varie
tate a reactivității din acest 
Punct de vedere. Dealtfel, pro
blema este recunoscută și jus
tifică. între altele, locul psiho
logului în echipa de specialiști 
ce se ocupă de dirijarea antre
namentelor.

I
| IERI, ÎN SERIA A

ziție un lot de 17 jucători, cu 
o medie de virstă de 23 de ani. 
Vitoria Santos a participat, re
cent. in Coreea de Sud la o 
competiție internațională (unde 
au luat parte nouă reprezenta
tive din zonă) pa care a cîști- 
gat-o detașat Ea a evoluat a- 
ix>i. în Arabia Saudită. efec- 
tuînd un turneu de 4 jocuri.

Arbitrul C. Dinulescu —- aju
tat de C. Jurja și A. Jurja — 
va conduce formațiile ; LOTUL 
DE TINERET : Boldici — Ne
grită, Iovan, Bumbescu, Ungu
rean u — Klein. Irimescu, Geol
gău, Bozeșan — Turcu. Ter
heș ; VITORIA SANTOS : 
Paulo Vitor — Julinho, Os
wald! r, Osmat, Bosco — AHpio, 
Luiz Carlos — Ademir, Naldo. 
Joao Francisco, Izaias

vor 
gat . _____ _ _____
și iată că prima parte a cam
pionatului Diviziei A ne con
firmă o dată in plus. Jucători 
cvasinecunoscuți pină acum — 
ca Gingu, Ci lean (ambii de la 
Chimia Rm. Vilcea), Cioacă 
(Politehnica Iași), Șunda (Poli 
Timișoara). Muntean (A.S.A. 
Tg. Mureș) și, mai proaspăt, 
Lanrențiu Moldovan (S.C. Ba
cău) — au avut prestații re
marcate de la primele lor 
pariții. atrăgind 
precădere Cile an 
van) prin ceea 
ESENȚIALUL in 
performanță, și anume 
TEHNICITATE și-----
TATE; în fapt, două 
majore, generatoare de 
salturi calitative în 
in care TALENTUL va 
sperăm. în procesul de 
stmire-antrenament, și supor
tul PREGĂTIRII TEMEINICE 
la toți factorii jocului.

A fost suficientă remarcarea 
și sublinierea 
pentru ca, pe 
chisă la acest 
țiet, 
(vai) ignorat, 
diat, și alte 
foarte dotați 
eșaloane inferioare, nume ros
tite de tehnicieni care poartă 
girul competenței. Așa, de pil
dă. Sebastian Taciuc, Cornel 
Simionescu și Vasile Stancu 
ne vorbeau, zilele trecute, în 
termeni laudativi, de Iordache 
(vîrf la divizionara B Unirea 
Focșani), de Iordan Eftimie

atit de

a- 
(cuatenția

și L. Moldo- 
ce constituie 
fotbalul de 

prin 
CREATIVI- 

atuuri 
: noi 

condițiile 
primi, 

in-

noilor Apariții, 
lista mereu des- 
capitol, al selee- 
important, dar 
să apară, ime- 

nume de jucători 
care activează în

ll-a A DIVIZIEI B

I
I
I
I
I
I
I

în seria a Il-a a Diviziei B s-a 
disputat etapa a X-a. Iată scurte 
relatări de la aceste meciuri :

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— F.C. RAPID BUCUREȘTI 1—3 
(0—1). Autorii golurilor: Grosu 
(min. 54), respectiv șumulanschi 
(min. 23 și min. 84 din 11 m) și 
Cojocaru (min. 36).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
CARP ATI MIK.ȘA 4—0 (1—0). Au 
marcat : Nica (min. 21), Ene
(min. 53), Andrei (min. 69) și 
Radu (min. 74).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL BUCUREȘTI 1—2 
(1—0). Au înscris : T. Zamfir 
(min. 42), respectiv Prodan (min. 
65 și 87).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—1 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Al. Moldovan 
(min. 78 din 11 m).

METALUL PLOPENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 2—0

REALIZARILOR ECONOMIEI NAȚIONALE
o

meni ai 
L la ma- 
Laționale, 
i socia
le trico- 
Inalt ca- 

consec- 
I campio- 
ppene și 
I medalii 
ta cam- 
1379 la 
I la care I balcani
cii vizi- 
lectricia- 
I de la 
l-oapara- 
Ipele și ri cani- 
I. TT“ un 
Ebită e- 
Ibiliiaiea 
I sensul 
kportivii 
Ide clar 
I asigura 
li 
Iu 
la 
ladevăr.

con- 
prac- 
spor-

în pavilion o serie de între
prinderi — C.P.L. București, 
I.P.L. Reghin. „Căprioare“-Se- 
beș, „Bărăganul“-Urziceni“, 
„Tăbăcăria“-Bucovăț ș.a. — 
expun materiale și echipament 
sportiv destinat activităților de 
masă și performanței, articole 
de o calitate superioară, într-O 
variată gamă sortimentală ți 
coloristică, capabile să satisfa
că cele mai exigente pretenții.

Preocupările pentru dezvol
tarea continuă a sportului, tu
rismului și agrementului sînt 
vizibile, de asemenea, și în 
marele pavilion central, acolo 
unde este prezentată, de fapt, 
o sinteză a hărniciei, capacită
ții si forței creatoare a po
porului român. Aici, alături de 
realizările din alte domenii, 
un loc important îl ocupă cele 
din domeniul turismului — noi
le hoteluri, baze sțiortive și de 
agrement din stațiunile de pe 
Litoral și din zonele montane 
— și al propagandei pentru 
sport. mai ales contribuția 
Editurii Sport-Turism la creș
terea și înțelegerea fenomenu
lui sportiv. Totodată, sînt ex
puse creații al? Centrului na
țional aeronautic (planoare, a-

vioane sportive etc.) și ale în
treprinderii de autoturisme 
„Dacia-' Pitești, produse cu ca
re sportivii noștri s-au afir
mat în marile concursuri inter
ne și internaționale. Unul 
dintre vizitatori. Ion Dobre, 
matrițer la întreprinderea „Re
publica", ne-a spus: „Incere 
un sentiment de naindrie văziud 
cele expuse aici, eonștient fiind 
de faptul că pentru toate aces
tea întregul nostru popor mun
cește eu multă abnegație. Este, 
de fapt, răspunsul nostru, al 
muncitorilor, al tuturor oame
nilor muncii la eforturile pe 
care partidul și statul le fae 
pentru ridicarea continuă a 
bunăstării poporului, pentru 
sănătatea cetățenilor, pentru 
ea aceștia să-si petreacă timpul 
liber în condiții optime, intr-un 
mod cit mai 
util".

într-adevăr. 
tizează. dacă 
astfel, puterea 
că. de creație, reliefează 
rirea puternică a tuturor do
meniilor de activitate, adincile 
transformări sociale care au 
avut Ioc în viata oamenilor.

plăcut și mai

EREN *79 
se poate 
noastră de

sinte- 
spune 
mun- 
înflo-

(mijlocaș), Grigore Ținț (mij- 
și Victor Baraca 
aripă falsă), ul- 
la Rova Roșiori, 
pe care au avut 
sâ-i urmărească, 

un timp mai

locaș central) 
(mijlocaș sau 
timii trei de 
din Divizia C, 
posibilitatea 
in activitatea lor, 
îndelungat

^Asemenea lor, 
Simionescu, mai 
fotbaliști talcntați 
luează in categoriile inferioare 
și pe care, dintr-un îngust și 
greșit înțeles patriotism loeal. 
nimeni nu-i recomandă Ia e- 
chipe mai mari-'.

Și, totuși, ceva, ceva, 
buie întreprins și în acest sec
tor vital pentru fotbalul 
performanță, al 
jucători aflați în afara perime
trului Diviziei A. Scoasă de 
sub incidența hazardului, a- 
ceastă importantă operațiune 
trebuie să angreneze sistema
tic, continuu, un număr mai 
mare de tehnicieni experimen
tați în această direcție, antre
nori ai divizionarelor A, me- 
todiști, membri ai colegiilor 
județene de fotbal, antrenori 
zonali, recent desemnați, bă
nuim, și în acest scop, pe lin
gă echipele primului eșalon. 
Fără îndoială; cu cit va fi mai 
mare aria de investigație a ju
cătorilor tineri dotați, cu atit 
va spori numărul celor selec
ționați. Fiind vorba de o ac
țiune locală, la nivelul fiecărui 
județ, efortul va fi, în curînd, 
pe deplin răsplătit. întrueît cu 
jucătorii tineri realmente do
tați pentru fotbal s-a lucrat, 
întotdeauna, mult mai ușor și 
cu un mai mare folos.

accentua C. 
sint destui 

care ev«-

selectei

tre-

de 
de

Gheorghe NICOLAESCU

INDISCIPLINA TACTICA
SE PLĂTEȘTE DE CELE MAI MULTE ORI...

(•—«). Au marcat : Giba (min. 
77) și Toma (min. 99 din 11 m).

OLTUL SLATINA — — 
LUI. PLOIEȘTI 9—9.

GAZ METAN MEDIAȘ 
CARA AUTOMECANICA 
2—1 (•—1). Autorii golurilor : Du
lău (min. 47), Orza (min. 83 din 
11 m), respectiv Vintilă (min. 2).

ȘOIMII SIBIU — PADURH TG. 
JIU 2—1 (1—0). Au înscris : Fră- 
țilă (min. 34), Bratu (min. 95), 
respectiv Băluță (min. 47).

F.C.M. GIURGIU — POIANA 
CIMPINA 1—9 (9—0). A marcat : 
Pândele (min. 60).

Relatări de la N. Ștefan, D. 
Gruia, O. Guțu, V. Timuc, 
ghici, D. Mihail, M. Țacăl, 
țocan și Tr. Barbălată.

1. MECANICA fină
2. Paiona Ctmpins
3. Froflrewl V.
6. Autobuzul Buc.
2. Chimia Tr. Mâg.
6. Chimica Tîm.
7. Matolul Buc.
B. Goi metan
9. Oltul Slatina

II. Metalul Rapeni

PETRO-

— FLA- 
MORExNI

i. 
I.

4 12
4 13
3 12 

24-14 11 
17-11 10 
13- 4 14

12-
14-

3 4 4 1
14 4 4 4
4 4 4 4

10 3 5 3
3 4 3 3
4 4 3 3

14 3 4 317-13 14
4 4 8 3 14-14 14

14 3 4 3 7-13 14
4
4
7
3
4
4
4
4
3

3 4 14 13-14 
1411 4-7
3 4 14 13-17 

14 3 3 4 4-14
II 3 3 14-14
4 3 3 I 3-14
3 3 4 4 M4
4 3 8 3 14-31
4 114 3-13

Aproape că a devenit o lege ca 
atunci cind solicităm antrenorilor 
formația, înainte de meci, să 
fim întrebați dacă nu cunoaștem 
cumva echipa adversă care va 
începe partida. Nu ni se pare 
decît un act pur profesional, ve
rificat de practica atîtor inttlniri, 
cînd antrenorii amină, de atîtea 
ori, alcătuirea „ll“-lul titular, pt- 
nă ce se află garnitura adversă. 
Se caută, deci, varianta tactică 
în funcție de adversar, se comu
nică sarcini' noi, in ultimul mo
ment. în raoort cu noutățile apă
rute, in extremis, în tabăra ad
versă. Antrenorii își fa.: datoria ! 
Jucătorii însă 71...

prima etapă, de e- 
la Cluj-Napoca, an- 
Traian lonescu a dat 

speciale jucătorilor

...în 
xemplu. 
trenorul 
indicații _____ _ _____
băcăuani pentru marcajul tineri
lor atacanți clujeni, pe un te
ren ud. Indicațiile au fost insă 
uitate la cabine și scorul a de
venit 3—o pentru gazde în eta
pa a n-a. la Rm. Vilcea, antre
norul Marcel Pigulea a indicat 
apărătorilor și mijlocașilor Chi
miei să blocheze „șuturile* de 
la distanță ale „tunarilor* echipei 
din Tg. Mureș șl marcarea ex
tremei Both II. Fră mințările an
trenorului s-au dovedit 
pentru că. în ___ ________
n-au respectat indicațiile șl gaz
dele au pierdut cu 3—1 I Ultimul 
(dar nu ultim !) exemplu : In 
primul său meci la Satu Mare ea 
antrenor principal. Ștefan Czako 
a făcut o „mutare* necesară i- 
medlat după ce formația sa a 
luat conducerea, cu 1 minute 
înainte de final. Adică, a scos 
un atacant șl a introdus un mij
locaș de închidere (Sabou), pen
tru a bloca culoarele de contra-

atac ale iuților jucători băcăuani. 
Dar tocmai jucătorii cu state 
vechi în prima divizie, in dorin
ța naivă de a face scor, s-au a- 
vîntat la atac, deși adversarul (și 
antrenorul !) 11 avertizase. Si.
asemenea boxerului care caută 
lovitura de grație a k.o.-uiui ți 
uită de gardă, Olimpia s-a văzut 
lovită în plin, în penultimul mi
nut. cind a fost egalată. Din ne
fericire, exemplele de mai sus 
nu sînt singulare. Aproape în 
fiecare etapă se ivesc cazuri de 
jucători care nu respectă indica
țiile antrenorului, indicații ele
mentare pentru un fotbalist din 
eșalonul de elită. Iar această... 
curată indisciplină tactică anu
lează pregătirea fizică și tehnică 
efectuate.

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI... ȘTIRI

inutite
teren, jucătorii

• ARBITRI ROMÂNI IN CU
PELE EUROPENE. U.E.FA. a 
delegat doi arbitri români în 
meciurile turului al doilea al 
cupelor continentale : N. Hainea 
va conduce întîlnirea Real Ma
drid — F. C. Porto, din C.C.E, 
iar Fr. coloși partida Bayern 
Munchen — Aarhus, din Cupa 
UJE-F.A

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Bn.ETF.LE PENTRU CUPLA
JUL DE DUMINICA, de pe Sta
dionul Republicii (ora 10 : Ro
mânia — Uniunea Sovietică — 
echipe de tineret ; ora 11,45 : 
Rapid — Rulmentul Alexandria 
— Div. B) se pun în vînzare, 
inceplnd de astăzi, la easels, o- 
bișnulte.

Ap JUCAT LA LOTO ?
Astăzl este ultima zi pentru 

procurarea biletelor cu numerele 
preferate la tragerea Loto de 
inline, 12 octombrie a.c. MAI 
MULTE BILETE — MAI MULTE 
ȘANSE DE A VA NUMĂRĂ 
PRINTRE MARII CtȘTIGATORI i

cat. 5 :
137,59 a 
IM leL

I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PROXOEXPRES 

DIN 10 OCTOMBRIE 1973

Extragerea I : 10 31 80 23 44
Extragerea a n-a : 25 28 5 

41 33

18
20

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
901.318 lei din care 241.735 lei re
port la categoria 1.

CISTIGUR1LLE TRAGERII 
SPECIALE LOTO DIN 

2 OCTOMBRIE 1979
va-Faza 1 : Categoria a 2-a: 5 

riante S"', a 7.934 lei ; categoria 
a 3-a : 7 variante a 5,703 lei ;

REPORT CATEGORIA 
137.622 leL

Faza a n-a : Categoria G 
variante 25% a 6.250 lei : cat. 
3,25 variante a 5.000 lei sau o 
excursie de un loc în R.D. Ger
mană și diferența în numerar : 
cat. I : 9,75 a 2.000 lei : cat J : 
14,75 a 1.000 lei ; cat. K : 92,25 a 
500 lei ; cat. L : 50,25 a 200 lei.

: 3
H :

Faza a Hl-a : Categoria M : 1 
variantă 100% autoturism Dacia 
1300 sau Skoda 120 L și diferența 
în obiecte : cat. N : 2,50 variante 
a 25.000 lei sau o excursie de 2 
locuri tn U.R.S.S. — Finlanda sau 
R.D. Germană și diferența in nu
merar ; cat. O : 9 variante a 5.000 
lei sau o excursie de un loc In 
R.D. Germană șl diferența în nu
merar ; cat. P : 18.75 a 2.000 Iei ț
cat. R : 34.25 a 1.000 Iei ; eat. S:
121.25 a 600. lei ; cat. T : 205,50 a
400 lei ; cat. U : 352,50 a 200 lei.

• REZULTATUL MECIULUI 
Ancora Galați — Dinamo Focșani, 
din etapa a Vii-a a campionatu
lui Diviziei C (seria a III-a), a 

dintr-o 
telefo- 
nestru

fost 1—0 și nu 1—1, cum 
greșeală de recepționare 
nică a apărut în ziarul 
de marți.
• EXPLORĂRI DEVA,_ ..... ..... __ echipă

nou promovată in Divizia C, a 
susținut un joc amical cu Jiul 
Petroșani, în cadrul manifestări
lor organizate de A. S. Explorări 
cu prilejul aniversării a 5 ani de 
la înființare. Fotbaliștii de la 
Jiul au ciștigat cu 3—0 (0—0) prin 
golurile "
se (din
SIMION

marcate de Varga. Mol
ii m) și Llxandru. (L. 
— coresp.).

• IN MECI AMICAL : Selec
ționata orașului Reghin — A.S.A. 
Tg. Mureș 2—2 (0—1). Joc fru
mos, în care Selecționata. Reghi
nului, alcătuită din divizionarele 
C, Avîntul și Oțelul, a opus o 
dîrză rezistență formației mure- 

■șene. Au marcat : Bor, Monokl 
pentru Reghin, resnectiv Fanici 
șl Hajnal. (L. MAIOR — coresp).

• IN



Campionatele europene de volei

IN turneul FINAL PENTRU LOCURILE 1-6 
ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT PRIMUL JOC

QLn Sport inprimplamil actualității |

DE AZI, 115 ECHIPE DE BASCHET DIN EUROPA 
iȘI DISPUTĂ CINCI PRESTIGIOASE TROFEE

I.YON. 10 (prin telefon). 
După două zile de pauză, ne
cesare pentru regruparea echi
pelor in orașele unde se dis
pută turneele finale : Lyon 
(feminin) și Paris (masculin) 
— locurile 1—6, Cannes (fe
minin) și Nancy (masculin) — 
locurile 7—12, miercuri au re
început întrecerile din cadrul 
celei de a Xl-a ediții a Cam
pionatelor europene de volei.

Echipa feminină a României, 
care s-a calificat intre primele 
șase, a debutat-in această fază 
a competiției, avînd ca parte
neră de întrecere reprezenta
tiva Ungariei. Evident, partida 
nu se anunța ușoară, avînd în 
vedere că adversarele noastre

o 
Și

REZULTATE TEHNICE
FEMININ Î România — Ungaria 0—3, Bulgaria — U.R.S.S. 2—3, 

Franța — Polonia 2—3. •
MASCULIN : U.R.S.S. - Folonla 3—0, Franța — Italia 3—1, 

Belgia — Ungaria 0—3, România — Grecia 3—1 (—13, 14, 1, 6).
PROGRAMUL DE ASTÂZI

FEMININ : locurile 1—6 : Ungaria — U.R.S.S., Bulgaria — O- 
landa, România — R. D. Germană ; locurile 7—12 : Cehoslova
cia — R. F. Germania. Franța — Belgia, Polonia — Iugoslavia.

MASCULIN : locurile 1—8 : Franța - Iugoslavia, Cehoslovacia 
— Polonia, U.R.S.S. — italia ; locurile 7—12 ; R. D. Germană — 
Grecia, Belgia — România, Ungaria — Bulgaria.

.--------------------------- -----------------------

echipei

și-au înscris in palmares 
medalie de argint în 1975 
una de bronz în 1977, precum 
și faptul că toate jucătoarele 
se aflau în plenitudinea forțe
lor. Sextetul nostru era grevat 
de accidentarea Marianei Io- 
nescu in meciul cu U.R.S.S. și 
de îmbolnăvirea Măriei 
nache. ambele introduse, 
tuși. în teren, firește cu 
randament mai scăzut. Partida 
a fost dominată de formația 
Ungariei, care s-a apărat foar
te bine în linia a doua și a 
avut un atac mai puternic și 
mai bine orientat tactic. Ban
hegy. Radnai și Torma punc- 
tind decisiv și fără dificultate.

E- 
to- 
un

Dacă forța atacului 
noastre a fost scăzută; în spe
cial datorită cauzelor arătate 
mai înainte, nu putem insă 
scuza greșelile din linia a 
doua, în special la preluare 
(multe puncte cedate direct 
din serviciu), la dublaj și la 
serviciu (aproape toate jucă
toarele au comis erori la acest 
capitol), ceea ce a diminuat și 
mai mult randamentul general 
al echipei. De asemenea, am 
constatat și o ușoară stare de 
automulțumire după buna evo
luție, totuși, de la \ Orleans, 
care s-a repercutat negativ a- 
supra jocului. Așadar, Ungaria 
a cîștigat cu 3—0 (14, 11, 8),
Au evoluat următoarele jucă
toare : ROMÂNIA : Maria E- 
nache (Valorica Maier), Doina

Săvoiu (Lucretia Mirea). Ma
riana Ionescu (Crina Georges
cu), Irina Petculeț (Gabriela 
Coman), Victoria Banciu, Iu- 
liana Enescu (Victoria Geor
gescu); UNGARIA — Laszlone 
Buzek (Bellane Szalay,. Irma 
Anker), Emilne Banhegy, Bel
lane Fekete (Bernadet Kosze- 
gi), Agnes Iuhasz (Ircn Fe- 
sus), Agnes Torma, Jozsefne 
Radnai.

Desigur, in continuare pe 
jucătoarele .noastre le așteaptă 
partide și mai dificile, motiv 
pentru care ele trebuie să se 
mobilizeze, pentru că nu este 
suficient numai să te califici 
intre primele șase, ci este ne
cesar să evoluezi la nivelul ce
rințelor.

Baschetul euro
pean reintră în de
plină actualitate de 
astăzi, cînd se 
startul oficial 
competițiile 1__
cluburi : Cupa cam
pionilor 
(masculin 
nln). Cupa cupelor 
(masculin), 
„Liliana 
(feminin) 
„Radivoj 
(masculin). Sint În
scrise 115 formații, 
cele mai multe — 
38 — particlpînd la 
întrecerea 
zată în

' celebrului 
țional iugoslav Ko- 
racl. Săptămlnă de 
săptămină. cele
mal valoroase echi
pe ale continentului 
vor ține, desigur» 
trează atenția Iubi
torilor acestui popu
lar joc sportiv, ur- 
mînd ea în primă
vară, 
răzbi 
deasă 
Și

dă 
în 

inter-

europeni 
și femi-

Cupa 
Ronchetti- 

și Cupa 
Koraci"

organ i- 
memoria 
interna-

Sever NORAN

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
REZULTAT BUN AL CUPLULUI 
E. IONESCU - D. AMĂRICA 

IN „RALIUL ELVEȚIEI"
S-a Încheiat „Raliul Elveției" — 

ajuns la cea de a 20-a ediție — 
contlnd ca etapă in Campionatul 
Europei de raliuri. A fdst o în
trecere dificilă, cu multe etape 
de munte, la startul căreia au 
fost 69 de autoturisme. dintre 
care au terminat cursa doar 29. 
în această competiție a concurat 
și un echipaj românesc, forma* 
din Eugen Ionescu Cristea și Dan 
Amărică, pe o mașină Dacia 1300, 
care 
locul 
clasa

D.

a reușit un rezultat bun : 
II din opt concurenți 

1300 cmc.
la

IERI, LA VRAJA : 
SELECȚIONATA BULGARIEI 
- STEAUA 1-1 LA FOTBAL

întîlnind ieri după-amiază, 
Vrața, reprezentativa Bulgariei, 
Steaua a reușit un valoros re
zultat de egalitate. 1—1, după ce 
la pauză conducea cu 1—0 prin 
golul marcat în min. 22 de Popa. 
Gazdele au egalat în min. 59. 
prin jeleazkov.

„INTERZONALUL" DE ȘAH 
DE LA RIO DE JANEIRO

la

RIO DE JANEIRO, 10 (Ager- 
pres). — In turneul Interzonal 
feminin de șah de la Rlo de Ja-

neiro după 11 runde conduce 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) cu 9 p 
(1), urmată de Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) 7 p (2). Maestra ro
mâncă Ellsabeta Polihroniade, 
care în runda a 11-a a cîștigat, 
cu piesele negre, la Kadllkar 
(India), se aflâ pe locul 5, cu 
6 p șl două partide întrerupte. 
Ioseliani a obținut a 9-a victorie 
consecutivă, cîștlgînd cu piesele 
albe la Borisova. Aleksandria a 
învlns-o pe Eretova, Fissdlk pe 
Cardoso, Iar Kozlovska a remizat 
cu Veroczl.

LOTUL OLIMPIC 
DE BOB, LA OBERHOF

După o săptămînă de antre
namente 
cu role, 
a plecat 
efectua, 
coboriri 
nia „olimpicilor** 
Germană 
specifică de la 10 septembrie). 
Au făcut deplasarea : Drago? 
Fanaitescu, Faul Neagu, Gheor
ghe Iancu (piloți). Dorel Cris- 
tudor, Constantin Obreja, 
Gheorghe Pieptea. Dorn Fran
ca șl Nicolae Androne (împin- 
gători). Avînd abateri de !a 
disciplină, Gheorghe Lixandru 
este suspendat temporar . Men-

la Sinaia, pe vehicule 
lotul olimpic de bob 
la Oberhof, unde va 
timp de o săptămlnă, 
pe gheață. în compa- 

din R. D. 
(aflați în pregătire

ționăm că primul concurs in
ternațional de bob al sezonului 
se va desfășura între 28 oc
tombrie și 4 noiembrie, în 
R, F. Germania, la Winter- 
berg.

MIHAI CIOC, ÎNVINGĂTOR 
IN „CUPA HUNGARIA" 

LA JUDO
La Debreczen a avut loc tra

diționala competiție internațională 
de Judo „Cupa Hungarian la care 
au participat tineri și Juniori din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, România, Uniunea So
vietică și Ungaria. Un frumos 
succes a repurtat Mihai Cioc, 
clasat pe primul loc la cat. grea 
în întrecerea de tineret. La Ju
niori, Cornel Șerban (cat. 57 kg) 
a ocupat locul 3.

In

RUGBYȘTII AU REVENIT ASEARĂ ACASA

COMPORTARE SLABA 
IN BALCANIADA DE ȘAH 

BELGRAD, 10 (Agerpres). 
localitatea iugoslavă Blhacl s-au
încheiat întrecerile Balcaniadei 
de șah. Turneul masculin a fost 
cîștigat de echipa Iugoslaviei, cu 
22 p. urmată de Bulgaria — 21 p, 
România — 181/, p. Albania — 
13 p, Grecia — 81/, p șl Turcia 
— 7 p. în concursul rezervat ju
niorilor, pe primul loc s-a situat 
Iugoslavia — 12‘/i p, urmată de 
Bulgaria — li1/, p. România — 
> p, Grecia — 4 p și Turcia — 
3 p. După cum s-a mal anunțat. 
In competiția feminină, selecțio
nata României a ocupat locul doi.

(Urmare din doq. I)

spune : „îmi pare râu că nu 
am marcat simbătă... decit șase 
puucte. Aștept... revanșa !“ 
Eduard Suciu se grăbește spre 
casă. Soția i-a dăruit, in săp- 
tămina în care el culegea a- 
plauze în meciul cu West Wa
les. a doua fetiță. Ion Pintea, 
veteran al lotului, alături de 
Constantin Dinu și Mircea Or- 
telccan, deapănă primele amin
tiri : „Am avut adversari gro
zavi in tușă (dar nu numai in 
tușă !). La inceput a fost mai 
greu, dar ne-am intrai treptat 
in... mină. Ne-am bucurat 
enorm la eseul lui Marin Io
nescu". Eroul „întîmplării", 
blondul înaintaș, -nu reușește 
să-și ascundă emoția ; „Ăm 
intrat în locui lui Pompilie 
Borș, bolnav, și nu am vrut să 
i sc simtă lipsa..**

Iată-i și pe ceilalți. Pe 
Mircea Paraschiv si Pelrică 
Molrescu, prieteni de nedespăr
țit. Pe Olimpiu Bccheș (mare
le ghinionist al turneului, ac
cidentat încă in partida de de
but) șl Mircea Munleanu, cel 
caro a ..făcut" faza de eseu. 
Pe Teodorin Tudose si Dumi
tru Alexandru, rude șl amici 
buni. Pe Florică Murariu și 
Enciu Stoica, valoroșii „frați 
siamezi" ai liniei a treia. Pe 
Cornelii! Scarlat — pilierul de 
nădejde și de... viitor și Nico
lae Cioarec, revenit, recent, 
printre tricolori. Pc loan Bu- 
can (alt caz de pe „lista" doc
torului Nicolae Gheracopol. re-

cuperat insă rapid — și nu jou
rnal el ! — de acesta) și 
Florea, pentru prima 
prezent la o deplasare a 
ționalei. Pe Mihai Holban 
Gheorghe Caragea („n-am . 
eat, dar am avut atit de multe 
de învățat**). Pe Mihai Bucos 
și Marian Aldea, nelipsiți din 
echipă în cele cinci partide. Pe 
Ion Zafiescu, debutant sub cu
lorile reprezentativei, tocmai 
Pe National Ground, pe arbi
trul dr. Gabriel Eftîmescu.

O seară de neuitat. O seară. 
care vine — cum spunea ing. 
Viorel Moraru — „intr-un mo
ment in care lumea nu se mai 
întreabă DACA Turneul celor 
5 națiuni se va transforma în 
Turneul celor 6. ci CIND. Reu
șita din Țara Galilor poate și 
trebuie să fie un stimulent 
deosebit pentru rugbyul nostru, 
peiltru viitorul său. Și cînd 
spun viitor mă gîndesc, mai în- 
tii, la Juniori. Va trebui să 
facem să crească baza de masă, 
umană si materială, a acestui 
sport. Pentru că, se spune, este 
mai ușor să ajungi pe piscuri 
decit s& te menții acolo...**

Dan 
oară 
na

și 
lu-

A

CICLISM • Prima etapă 
competiției Internaționale 
se desfășoară în Turcia 
cîștlgată 
(U.R.S S.) 
ța de 26 
în 39 : 53. 
din cinci ___

HANDBAL • în prima zl 
turneului masculin (echipe 
tineret) de la Ostrava : R. 
Germană — Elveția 20—16 : 
nemarca — U.R.S.S. 26—23.

PENTATLON MODERN O

a 
care 

a fost 
Pikkus 
dlstan-

de Aavo 
cronometrat pe_____

km (circuit la Ankara) 
Participă 48 de cicliști 
țări.

a 
de

PENTATLON MODERN O Cu
pa Europei, desfășurată în Ber-

cele care vor 
prin sita 

_____ a jocurilor 
și turneelor elimi
natorii să-și dispu
te finalele.

Cea care suscită 
cel mai mare inte
res este, fără îndo
ială, întrecerea mas
culină 
C.C.E., 
parte ___ _
din Europa, multe dintre ele în
tărite cu baschetbaliști venlți 
(provizoriu) din S.U.A. Lupta pen
tru întiietate va fi, cu siguranță, 
echilibrată, ca de obicei princi
pale pretendente fiind puterni
cele echipe iugoslave Bosnia Sa
rajevo, Partizan Belgrad — sin
gurele protagoniste fără „Intări- 
turi“ —, precum și Maccabi Tel 
Avlv (în 1977, cîștigătoare a tro
feului), Real Madrid și Slnudyne 
Bologna, aceasta din urmă avînd 
de apărat prestigiul baschetului 
italian (ne referim la competițiile 
intercluburi) cîștigat, de-a lun
gul anilor, de Tgnis (apoi Emer
son), Varese și Simmenthal Mi
lano. în Cupa cupelor și, mai 
ales, tn Cupa „Radivoj Koraci*,

pentru 
la care iau 
campioanele

DETIN ATOARELE 
TROFEELOR

înscrie Costel Cernat in meciul Steaua — Ju- 
ventud Schweppes Badalona, disputai in semi
finalele ediției 1976—1977 a Cupei cupelor. Pen
tru a ajunge in semifinale, Steaua trecuse ’ 
Hapoel Gvat Yagur și Beșiktas Istanbul

tulul că din aceste echipe 
parte multe baschetbaliste ale 
turilor olimpice ale țărilor res
pective, aflate în pregătire în 
vederea turneului de la Vama 
(luna mai 1980) pentru califica-^ 
rea la Jocurile Olimpice. în 
ceste condiții, se pare că Sparta 
C.K.D. Praga și Clârmont Uni
versity Club (C.U.C.) nu vor a- 
vea o misiune prea grea pentru 
a promova pînă în finală. In 
Cupa „Liliana Ronchetti“, între
cere care poartă numele unei 
regretate internaționale Italiene, 
nu lipsește nici una dintre favo
rite, adică Levski-Spartak Sofia, 
Marița Plovdiv, Vozdovaț Bel
grad, Bosnia Sarajevo, Spartacus 
Budapesta, Stade Frangais Paris 
etc. In perspectivă, o întrecere 
echilibrată, cu rezultate Imprevi
zibile.

în acest sezon, la două dintre 
cupele europene masculine — 
C.C.E. și Cupa cupelor — sînt 
înscrise și reprezentantele Ro
mâniei : Dinamo și, respectiv, 
Steaua.. Dinamoviștii. într-o serie 
în care’ Maccabi Tel Aviv apare 
ca mare favorită (să nu uităm 
că mulți dintre componenții ei 
au făcut parte din echipa israe
lului, vicecampioană europeană), 
vor căuta să aibă o comportare 
cit mai bună. Stelistii vor în
cerca să reînvie prestigiul C.C.A.- 
ulul (cu Folbert, Fodor. Nedef, 
Niculescu etc) care, în ediția 
inaugurală a C.C.E. (1957 1958), 
elimina pe Pannelinios Atena și 
Maccabi Tel Aviv (în anii acela 
se Juca doar cu * ’ * '
autohtoni), iar în 
pută semifinala cu Ț.S.K.A. Mos
cova. Acum. Steaua va Juca cu 
Eczacibasi Istanbul șl, în ipoteza 
calificării (posibile), va întîlni o 
adversară mai diflci’ă, dar nu 
Imposibil de depășit : Sunair
B.C. Ostende (Belgia).

Dumitru STĂNCULESCU 1

K. K. 
In

C.C.E. — masculin : 
Bosnia Sarajevo (96—93 
finala cu Emerson Varese).

C.C.E. — feminin : Steaua 
roșie Belgrad (97—62 cu 
B.S.E. Budapesta).

CUPA CUPELOR — mascu
lin : Gabettl Cantu (33—73 cu 
EBBC den Bosch

CUPA 
CHETTI** : Levski-Spartak So
fia (70—69 cu Marița Plovdiv).

„CUPA „RADIVOJ KOBACI": 
K. K. Partizan Belgrad (108— 
98 cu AMG Sebastlanl Arri
goni Rletl — Italia).

Olanda).
„LILIANA RON-

aflux masiv de echipe din toate 
țările, netllnd absente nici ctștl- 
gâtoarele, nici finalistele de anul 
trecut.

La fete, in C.C.E.. poate cea 
mal restrinsă participare. Nu vor 
fi la start campioanele Iugosla
viei. Ungariei, Bulgariei, Polo
niei, României etc. datorită fap-

„Cupa Davis"
V

0 FINALA IN PREMIERA, S. U. A.-ITALIA
Un interes deosebit suscită fi

nala competiției de tenis „Cupa 
Davls", 1>e care tn acest an și-o 
vor disputa echipele S.U.A., de
ținătoarea trofeului, și « ItalleL 
Este pentru prima oară de la 
crearea acestei întreceri sportive, 
tn anul 1900, cînd S.U.A. șl Ita
lia vor lupta pentru cucerirea 
„Salatierel de argint". Finala ei 
se va desfășura intre 14 și 16 de
cembrie intr-un oraș american 
ce urmează să fie desemnat.

in cele 67 de ediții de ptnă 
acum, tenlsmanll americani au 
jucat de 51 de ori în finală, ob- 
țlnînd și cel mal mare număr de 
victorii — 25 — față de ce'e 24 
realizate de Australia. La ultima 
ediție, echipa S.U.A. a învins cu 
4—1 formația Angliei.

Selecționata Italiei a fost de 
trei ori în finala ..Cupei Davls", 
plerzînd de două ori (în 1960 și 
1961, cu Nicola Pietrangell șl 
Orlando Slrola în formație) în 
fața Australiei șl cîștlgînd tro
feul in 1976, ca urmare a victo
riei obținute tn finală asupra 
echipei Chile.

Specialiștii apreciază că echipa 
S.U.A., cu John McEnroe și Vi
tas Gerulaltis, pornește favorită, 
dar și formația Italiei, în care 
„veteranii" Adriano Panatta. Cor
rado Barazzutti și Paolo Berto
lucci au demonstrat o valoare 
ridicată, are șansa el tn această 
pasionantă dispută pentru cîștl- 
garea „Cupei Davls".

Iată și rezultatele tehnice ale 
semifinalelor actualei ediții, dis
putate săptămlnă trecută : S.U.A. 
— Australia 4—1 (Gerulaltis — 
Edmondson 6—8, 14—16, 10—8, 6—3, 
6—3 ; McEnroe — Alexander 9—7, 
6—2, 9—7 ; Smith, Lutz -
xander, Dent 7—9, 4—6, 
Gerulaltis — Alexander 
6—4, 8—6, 6—2 ; McEnroe 
mondson 6—4, 6—3) ; Italia 
hoslovacia 4—1 (Panatta

6-0 ;

Ale- 
4-6 ;
5—7, 
Ed- 

- Ce- 
Lendl 

6—4, 1—6, 6—0, 6—0 ; Barazzutti
— Smld 6-4, 4-6, 3—6, 2—6 ; Pa- 
natta, Bertolucci — Nodes, Smld 
6—8, 6—2, 6—1, 6—2 ; Barazzutti
— Lendl 4—6, 6—1, 6—2, 3—6, 7—5; 
Panatta — Smld 6—3, 6—2).

de

fac 
lo—

baschetbaliști
1960—1961 dis-

MECIURI lînmilONuT"^

Dl FOTBAL
C.E. de

Spania
A mar-

Aseară tn preliminariile 
fotbal :

La Valencia (gr. 3) :
— Iugoslavia o—1 (O—1). 
cat : Surjak (mln. 5).

La Praga (gr. 5) : Cehoslovacia
— Suedia 4—1 (3—0)

La Cracovia (gr. 4) : 
Islanda 2—0 (0—0).

Alte amănunte in
mtlne.

tn C.E. (tineret), la 
dej o vice : Cehoslovacia . .. .... A marCat1—0 (0—0). 
(mln. 75).

Polonia —

ziarul de

Ceske Bu- 
— Suedia 

Danete

TELEX® TELEX
linul Occidental, a revenit for
mației Honved Budapesta, urma
tă de selecționata Renaniel de 
Nord, selecționata orașului Paris 
șl Legla 
cel mal 
ținut de 
5457 p.

TENIS
Tel Avlv : Gllcksteth

Varșovia. La individual, 
bun rezultat a fost ob- 

A. Stamann (Renania)

• In concursul de la 
Feaver

4—6, 6—0, 6—3 ; Simonsson — Pa- 
run 6—4, 6—2 ; Năstase — Mene- 
schlncherl 6—1. 6—1 ; Lewis —
Grant 7—6. 1—6, 7—5. Cahill — 
Reininger 4—6. 6—2, 7—5 • La 
Lima, în „Cupa Davls" (ediția 
1980—1981) Uruguay — Peru 4—1. 
• Rezultatele de la Brisbane : 
Gorman — Davies 6—4. 
Drewett — Anderson 7—5, 
Whytecross — Turpin 4—6.
6—3 ; Mitchell — Hampson
6-3.

6— 4 ;
7- 5 ;

7—6,
7-5,

Ar
de la Casablanca a 

___  ______  de echipa 
Wldad Athletic, care a 
în finală cu 2—I (0—0) 
Chabab Mohammedia.

• Xn meci amical, 
Dresda a terminat la 
1—1 (0—1) cu formația
C.K.S. Katowice.

★
în reprezentativa Angliei pen

tru apropiatul meci cu Irlanda 
de Nord au fost selecționați ju
cători de la Nottingham Forest : 
portarul Shilton, fundașul Viv 
Anderson, atacanții Tony Wood
cock șl celebrul Trevor Francis, 
unul dintre cei mai valoroși ju
cători din fotbalul britanic. De 
asemenea, a fost selecționat și 
fundașul Trevor Cherry, de la 
Leeds United. Din lot mal fac 
parte, printre alții, Kevin Keegan, 
Laurrte Cunningham, Phil Thomp
son, Terry McDermott, Steve 
Coppell, Trevor Brooking șl Pe
ter Barnes.

• Turneul 
fost cîștigat locală 

întrecut 
formația

Dynamo 
egaHtate 
poloneză
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