
„DACIADA“ PULSEAZĂ 
DIN PLIN ÎN VALEA JIULUI

Competiția sportivă naționa
lă „Daciada" constituie In 
Valea Jiului, ca și în întreaga 
țară, cel mal puternic stimu
lent pentru dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport. 
La Petroșani, Petrila, Lupeni. 
Vulcan și Uricani au loc, sub 
genericul „Daciadei**, bogate 
manifestări sportive de masă, 
în care sînt angrenați elevi, 
tineri și adulți (și din ce în 
ce mai mult mineri care lu
crează în subteran), precum și 
acțiuni obștești care duc la 
îmbunătățirea continuă a ba
zei materiale a sportului. Vă 
prezentăm cîteva din aceste 
activități:
• S-a dat startul în activi

tatea sportivă din școli și licee. 
Prima acțiune mai mare, în 
care sînt angrenați toți elevii, 
se numește „Crosul claselor". 
Punctele obținute pentru mo
dul în care s-au organizat în
trecerile contează în clasamen
tul ce se alcătuiește la finele 
fiecărui an. clasament in care 
sînt cumulate punctele obți
nute în toate competițiile de 
masă inițiate. Anul trecut, de 
pildă (rezultatele s-au comu
nicat la începutul acestui an 
școlar), pe primele locuri s-au 
clasat, in ordine: categoria 
scoli generale: numărul 6 — 
Petroșani, numărul 5 — Petro
șani și numărul 3 — Lupeni; 
categoria licee : Grupul școlar 
Petroșani, Grupul școlar Lu
peni, Grupul școlar Vulcan.

• în întreprinderile și in
stituțiile miniere din Valea 
Jiului se desfășoară in prezent 
întreceri mult apreciate atit

4H spectatori, cît și de com
petitori — între secții — la 
două discipline : popice și
fotbal. Asemenea întreceri au 
loc la I.M, Vulcan, I.M. Lu
peni, I.M. Aninoasa, Prepara- 
ție Lupeni, I.P.C.M.C Petroșani 
ș.a.
• Un exemplu de pasiune 

pentru turism : la întreprinde
rea de utilaj minier Petroșani 
(A.S. Utilajul) funcționează, cu 
o activitate remarcabilă, un 
cerc turistic numit „Amicii 
Parîngului". inițiatorul a di
ferite excursii în- masivele din 
jur — Paring, Retezat — dar 
și drumeții mai ușoare, la 
fiecare sfîrșit de săptămînă, 
pentru cei mai puțin obișnu- 
iți cu muntele. „Pînă-l îndră
gesc...", după cum spune ani
matorul acestui cerc, de fapt 
președintele său, inginerul 
Aurel Dula.

Meciurile etapei a șaptea

a Divizie! A

REÎNTILNIRE
CU RUGBYȘTII 

/ TRICOLORI
Sfîrșitul acestei săptămîni 

prilejuiește iubitorilor noștri 
de sport reîntîlnirea cu rug
byștii tricolori, cei care ne-au 
reprezentat cu atîta succes în 
turneul din Țara Galilor. Di
vizia A își reia întrecerea cu 
partidele etapei a șaptea. Eta
pă în care campioana țării, 
Steaua, primește, pe propriul 
teren, pe Universitatea Timi
șoara, într-un meci în care 
vom putea vedea evoluînd un 
select, buchet de internaționali, 
cuprinzîndu-i pe Munteanu, 
Pintea, M. Ionescu, Murariu, 
Cioarec, Suciu, Alexandru, Za- 
fiescu I la bucureșteni, respec
tiv pe liderul bănățenilor și al 
...naționalei. Dumitru. Tot pe 
„Ghencea" vor mai putea fi 
urmăriți actualii tricolori Con
stantin, Aldea, Paraschiv, Borș, 
Stoica, Caragea — in partida 
pe care Dinamo o susține în 
compania echipei Vulcan. Me

ciul inaugural al etapei va 
avea loc însă sîmbătă, pe sta
dionul Giulești (plăcută sur
priză oferită de clubul fero
viar !). și el va opune forma
țiile Rapid și R.C. Sportul 
studențesc.

In țară, alte cîteva jocuri în 
care evoluează rugbyștii lotu
lui reprezentativ: Farul —
Știința Petroșani (de o parte 
Bucos, Motrescu, Holban, de 
cealaltă Ortelecan, Bucan, Tu- 
dose), C.F.R. Brașov — R.C. 
Grivița Roșie (oaspeții numă- 
rîndu-i în formație pe Dinu 
și Scarlat), Știința CEMIN 
Baia Mare (cu Florea în echi
pă) — C.S.M. Sibiu (echipa lui 
Becheș). în fine, un meci 
...fără internaționali, dar nu 
lipsit de interes : Rulmentul 
Birlad — Politehnica Iași.

• Și în acest an 21 de aso
ciații sportive din sectorul 
minier au participat la între
cerile pe ramură, dotate cu 
„Cupa minerului". Pentru a 
treia oară — competiția s-a 
aflat la cea de a treia edi
ție — trofeul a revenit mi
nerilor din județul Hunedoara, 
în care Valea Jiului a avut 
mulți reprezentanți (30 de 
puncte), urmați de cei din 
județele Bihor (18 p). Caraș- 
Severin și Prahova (15 p).
• O amenajare, finalizată 

în luna septembrie, care va 
impulsiona puternic turismul 
în zona Parîngului: s-a ter
minat asfaltarea șoselei (luncă 
de circa 10 km) care leagă 
Petroșanii de Cabana Rusu și 
stația de plecare a telescau- 
nului pentru Paring.

• La Petroșani se lucrează 
— în mare parte prin muncă 
patriotică — la amenajarea a 
două noi baze, foarte nece
sare : un ștrand (A.S. „Con
structorul minier") și stadionul 
central (în această toamnă se 
va gazona suprafața de joc).

• La orizont, în această 
lună, o mare competiție șco
lară. ajunsă la cea de a 7-a 
ediție, numită „De treci codrii 
de aramă". în cadrul acestei 
festivități cultural-sportive, 
circa 5 000 de elevi vor urca 
în Paring pentru a petrece 
împreună o zi în cîntec, joc și 
sport. La loc de cinste se va 
afla orientarea turistică.

• Locuitorii județului Hu
nedoara — ca și ai altor 
județe — au la dispoziție, ori- 
decîteori colindă munții Hu
nedoarei, șase cabane patro
nate de către exploatările mi-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

La Ljubljana, In Campionatele balcanice de gimnastica

EVOLUȚIE EXCELENTĂ 
A NADIEI COMĂNECI

LJUBLJANA. 12 (prin tele
fon). In sala Kodeljevo din lo
calitate, sub semnul unui inte
res major, au început vineri 
întrecerile celei de a 11-a edi
ții a Campionatelor balcanice 
de gimnastică. Competiția reu
nește gimnaste și gimnaști din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia și 
România, urmînd a fi desem
nați cîștigătorl atît pe echipe 
cît și la individual Ca de fie
care dată clnd competiția pre- 
merge campionatele mondiale, 
au fost programate atît exer
ciții liber alese, cît și impuse, 
acestea din urmă cu un carac
ter neoficial, dată fiind dife
rența de valoare dintre gim- 
naștii angajați în concurs.

Cu cel mal mare interes au 
fost urmărite in cursul serii 
întrecerile gimnastelor, cu un 
„cap de afiș" incontestabil, tri
pla campioană olimpică de la 
Montreal, Nadia Comăneci. Ea 
a smuls ropote de aplauze 
sălii arhipline, prin exercițiile 
sale de un ridicat nivel tehnic 
și de mare virtuozitate. De-

O nouă ediție — a 31-a — 
a campionatului național de 
baschet masculin începe as
tăzi și va dura pînă la 27 
aprilie 1980, cind se va dis
puta ultimul joc al turneu
lui final. Timp de aproape 
șapte luni, cele mai bune 
12 echipe ale țării se vor 
întrece, săptămînă de săp- 
tămină, pentru desemna
rea campioanei României și 
a celorlalte 
competiției, 
totodată să 
frumusețea

laureate ale 
străduindu-se 

demonstreze 
acestui joc

Baschet „la înălțime", 
așa cum Ăl dorim de-a 
lungul întregului cam

pionat
Foto : Dragoș NEAGU
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Miine, la Moscova

PARTIDA AMICALĂ DINTRE REPREZENTATIVELE 
DE FOTBAL ALE UNIUNII SOVIETICE Șl ROMÂNIEI 
• Lotul nostru, ajuns ieri după-amiazâ la Moscova, va efectua astâzi un antrena

ment • Două semne de întrebare In formație • Dinu, la a 70-a selecționare, 
va egala recordul lui Lucescu

MOSCOVA. 12 (prin telefon). 
Lotul reprezentativ de fotbal 
al României, plecat vineri la 
amiază de la București, cu 
avionul—cursă TAROM, a 
ajuns după un zbor liniștit la 
Moscova. Pe aeroport, delega
ția sportivă română a fost în- 
tîmpinată de reprezentanți ai 
Federației sovietice de fotbal. 
După sosirea la hotel și după 
o oră de odihnă, jucătorii au 
făcut o scurtă plimbare prin 
oraș înaintea cinei. La Mosco
va, timpul este frumos (+15°). 
Programul de miine (n.r. astăzi) 
cuprinde un antrenament pro
gramat după-amiază, după toa
te probabilitățile pe stadionul 
„Lujniki".

Așa cum am anunțat, Sameș 
n-a făcut deplasarea. El va 
efectua, la clubul Steaua, pro
gramul de refacere indicat 
de medicul lotului, dr. D. To- 
mescu. Se speră, astfel, ca 

altfel, vorbesc grăitor și notele 
pe care le-a obținut marea 
noastră campioană : 9,95 la să
rituri și paralele, 9,85 la sol. 
Șl celelalte componente ale 
primei noastre formații au a- 
vut evoluții excelente, îndeosebi 
Dumitrița Turner (9,80 la sări
turi), Emilia Eberle (9,80 la 
paralele) și Melita Ruhn (9,75 
la sărituri). Gimnastele bulga
re și iugoslave s-au situat la 
distanță de sportivele noastre.

Campioană balcanică absolu
tă la gimnastică ritmică- 
modernă a devenit neana Rae
va, cu 38,70 p. Prima dintre 
românce, Dorina Cordos, s-a 
clasat pe locul 6 cu 37,30 p.

întrecerea băieților a fost 
programată în cursul dimineții 
și la ea au participat numai 
gimnaștii români și bulgari, a- 
ceștia din urmă cu o formație 
completă, în timp ce din re
prezentativa țării noactre Dan 
Grecu a preferat să-și mena-

Poul IOVAN

(Continuare în peg. a 4-a)

Inccpc campionatul național masculin de baschet, ediția a 31 a

CREȘTEREA CALITĂȚII JOCURILOR-* 9

PRINCIPALUL OBIECTIV AL PARTICIPANTELOR!

Sameș să Ce vindecat pînă la 
data primului joc din „Cupa 
cupelor", cu Nantes, In de
plasare (24 octombrie). Cei
lalți component! ai lotului, 
acum în număr de 17, se simt 
bine și grupul experimenta
lilor, al celor cu peste 20 de 
selecționări în echipa naționa-

lă (adică Dinu, Boloni, Crișan 
și Bălăci, grup în care și Ște- 
fănescu poate avea un loc 
meritat), se completează cu cel 
al tinerilor selecționați și cu

(Continuare in pag 2-3»

Eftimie IONESCU

Craioveanul Cîrțu încheie cu șut un atac al tricolorilor in careul 
formației Tehnometal. Aspect de la ultimul antrenament al 

Lotului reprezentativ înaintea plecării la Moscova
Foto : V. BAGEAC

PRIMA CONFRUNTARE DE VlRF 
sl mllM A CAMPIONATULUI DE HOCHEI: 
S.C. MIERCUREA CIUC

Astăzi și miine, pe patinoa
rele acoperite din București, 
Miercurea Ciue și Galați, au 
loc partidele etapelor a 3-a și 
a 4-a din prima serie valorică 
a campionatului Diviziei A la 
hochei. Din cele trei duble 
confruntări prilejuite de aces
te două etape, cea mai echili
brată și, prin aceasta, cea mai 
atractivă este aceea de la 
Miercurea Ciuc, unde formația 
locală, actuala lideră a clasa
mentului, va primi replica lui 
Dinamo București, campioana 
țării. Este cert că cele 4 punc
te puse in joc, in’ cele două 
zile, vor declanșa ambițiile ju
cătorilor din formațiile amin
tite. Sperăm însă că aceste

- DINAMO BUCUREȘTI j
ambiții vor genera un hochei 
frumos, curat, fără durități și 
acte de indisciplină.

Iată programul complet al 
jocurilor programate (la ora 
17) azi și miine :

BUCUREȘTI : Steaua — U- 
nirea Sf. Gheorghe.

GALAȚI : Dunărea — Me
talul Rădăuți.

MIERCUREA CIUC : Sport 
Club — Dinamo București.

înaintea acestor jocuri, cla
samentul este următorul : 1.
S.C. Miercurea Ciuc 4 p 
(35—5) ; 2. Dinamo 4 p (16—2); 
3. Steaua 4 p (15—3) ; 4. Du
nărea 0 p (3—15) ; 5. Unirea 
Sf. Gheorghe 0 p (2—165 ; 6. 
Metalul 0 p (5—35).

sportiv, ale cărui calități 
spectaculare sînt unanim 
recunoscute. In acest sens, 
apreciem că este absolut 
necesar ca întîlnirile Divi
ziei A să constituie prilej 
permanent de oglindire a 
eforturilor jucătorilor, an
trenorilor, secțiilor clubu
rilor sportive de a contri
bui la revitalizarea basche
tului, in primul rînd prin 
aplicarea cu consecvență a 
principiilor baschetului mo
dern, adică joc combativ, 
agresiv, în apărare, tempo 
alert în atac, frecvență ri
dicată și precizie în arun
cările la coș (în specia) a 
celor de la semidistanță și 
distanță), folosirea cu insis
tență a „giganților" (înde
osebi a celor tineri, care 
trebuie să răspundă încre
derii acordate prin auto- 
depășire). Respectarea a

cestor solicitări — elemen
tare și esențiale in basche
tul modern —, completată 
cu menținerea unei atmos
fere de perfectă disciplină 
— față de parteneri, adver
sari, arbitri și spectatori — 
trebuie să ducă la crește
rea calitativă a jocului, 
care să asigure și posibi
litatea creării unei echipe 
naționale capabile să facă 
mult doritul și de multă 
vreme așteptatul salt spre 
elita europeană.

La început de drum în 
noul sezon, în noul cam
pionat, adresăm cuvenita 
urare de SUCCES celor 
mai valoroși baschetbaliști 
ai țării, lansați într-o în
trecere pe care o vrem 
cît mai atractivă, de un ni
vel tehnic ridicat, desfășu
rată într-un perfect spirit 
de disciplină.



• CAMPIONATE • COMP
KARTINGUL 

CÎȘTIGĂ 
TOT MAI

București, Pegas Arad, Aulo- 
transport Brașov, Calculatorul 
București, Motor IRA Cluj-Na
poca Hidrotehnica Constanța. 
CSU Brașov, Pescărușul Con
stanța (acestea au luat parte 
la toate cele cinci etap? de 
campionat), Autotransport Ar
geș. CSTT Brașov, Danubiu

Brașov), 3. Marius Novac (Pe
gas) ; cl. 50 cmc, seniori — 1. 
Eduard Cojoc (U. Tr.), 2. Con
stantin Minciu (Pescărușul), 3. 
Ioan Miller (Motor IRA) ; cl. 
125 cmc — 1. Emilian Petrescu, 
2. Gheorghe Ostache, 3. Cătă
lin MinoVici (toți de la Unirea 
Tricolor) ; cl. 175 cmc — 1.

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE POPICE DE IA

MULT TEREN
re-S-a încheiat campionatul 

publican de karting —• viteză 
pe circuit —, competiție care 
a demonstrat din plin interesul 
de care se bucură acest sport 
tehriîco-aplicativ atît în rîndu- 
rile copiilor, cit și ale tine
rilor. In acest an s-au desfă
șurat cinci etape (la Galați, 
Arad. Roman, București și 
Cluj-Napoca), sportivii — ju
niori sau seniori — concurînd 
pe karturi de 50 cmc — mo
toare „Mobra“ sau de 125 cmc 
și 175 cmc, motoare de com
petiție clasa C internațională.

„în ceea ce privește partici
parea — ne spunea tovarășul 
Marius Orădeanu, președintele 
comisiei centrale de competiții 
la karting, din cadrul federa
ției de specialitate — s-au în
registrat o serie de succese 
îmbucurătoare față de ănul 
trecut. Referindu-ne la cîțeva 
dintre acestea, vom aminti,' în
tre altele, de existența unei 
clase rezervate fetelor, de re
cordul de participare la clasa 
50 cmc (34 sportivi juniori și 
44 seniori), de organizarea u- 
nei etape în cadrul „Cupei Pă
cii și Prieteniei" (prilej cu 
care tinerii noștri au luat par
te, pentru prima dată, la o în
trecere internațională alături 
de sportivi din alte patru țări) 
ți, în final, de numărul mare 
de echipe înscrise la campio
nat — 15 : Unirea Tricolor

Succesele de pe pistă se plămădesc in lungi ceasuri de muncă 
in atelier. In imagine, doi sportivi ai Unirii Tricolor : Emilian 

Petrescu (campion) și Mikaela Ceacu (locul al doilea).
Foto : Ion MIHĂICA

Lucian Ștefan (Hidrotehnica),
2. Ion Cărăbuș (Hidrotehnica),
3. Constantin Ioan (U. Tr.). Pe 
echipe, victoria și titlul de 
campioană au revenit forma
ției Unirea Tricolor București 
cu 262 puncte (din 300 posibi
le), urmată de Hidrotehnica 
Constanța — 213 puncte și Pe
gas Arad — 185 puncte.

(ITA Ialomița) Călărași, Ceta
te Deva, Liceul ind. auto Ti
miș, ITA Prahova, Automobi
lul — ITA Galați".

Iată, în final, medaliații a- 
cestei frumoase întreceri : cl. 
50 cmc, fete — 1. Daniela Der- 
ban (Pegas Arad), 2. Mikaela 
Ceacu (Unirea Tr.), 3. Renate 
Fuss (U. Tr.) cl. 50 cmc, ju
niori — 1. Petre Niculescu (U. 
Tr.), 2. Constantin Rusu (CSU

După o întrerupere de o săp- 
tămînă, azi și mîine se reiau în
trecerile campionatului Diviziei A 
la popice, disputîndu-se etapa a 
IV-a. în program figurează o se
rie de jocuri atractive, atît la 
bărbați cît, mai ales, la femei. 
Astfel, la Oradea se întîlnesc 
două formații din seria Nord, ne
învinse pînă acum, Voința șl, res
pectiv, Electromureș Tg. Mureș. 
Celelalte două echipe (tot din se
ria Nord), care au cîștigât toate 
cele 3 jocuri, Voința Tg. Mureș șl 
Voința Timișoara, vor evolua ast
fel : echipa din Tg. Mureș va 
primi acasă replica formației Hi
dromecanica Brașov, iar timișo- 
rencele vor juca la Cluj-Napoca, 
cu Record, sextet care n-a cîști- 
gat pînă acum nici un meci. La 
București, un derby feminin, între 
Laromet, cîștigătoarea C.C.E. — 
ediția 1978. șl Voința, care este 
deschis oricărui rezultat. La băr
bați, cele mal disputate jocuri 
se anunță cele dintre Flacăra 
Brașov — C.F.R. Constanța (am
bele nou promovate în divizie, 
constănțenii reușind să învingă 
cu două săptămîni în urmă pe 
Voința la București), Metalul Hu
nedoara — Jiul Petrila, Industria 
sîrmei C. Turzii — Voința Tg. 
Mureș și Constructorul Galați — 
Petrolul Băicoi-Cîmpina. Campi
oana țării, Aurul Baia Mare, 
joacă acasă șl are un meci re
lativ ușor cu Voința Cluj-Napoca.

Partida masculină Rulmentul 
Brașov — Gloria București a 
a fost amînată, deoarece forma
ția brașoveană se află într-un 
turneu în Iugoslavia, la Zagreb, 
la invitația clubului Medvesceak.

în meci restanță pentru etapa 
a H-a a campionatului feminin 
(seria Sud) Olimpia București

(nou promovată) a întrecut Vo
ința București cu 2289—2258, iar 
într-un joc devansat din etapa 
a IV-a, tot la femei, Petrolul 
Băicoi a învins pe Voința Con
stanța CU 2376—2266 pd. JOCUl a 
avut loc la Sinaia, întrucît arena 
din Băicoi nu este încă refăcută.

înaintea etapei a IV-a, în frun
tea clasamentelor seriilor se află, 
Ia feminin — seria Sud : 1. Glo
ria București 6 p, 2. Petrolul 
Băicoi 4 p (4504 pd) — din 4 
jocuri, 3. Voința București 4 p 
(2258), 4. Laromet București 4 p 
(2254) ; seria Nord : 1. Voința Tg. 
Mureș 6 p (2376), 2. Voința Timi
șoara 6 p (2351), 3. Voința Ora
dea 6 p (2349), 4. Electromureș
Tg. Mureș 6 p (2325) ; masculin, 
seria Sud : 1. Gloria București 
6 p, 2. Rulmentul Brașov 4 p 
(4885), 3. Voința București 4 p ; 
seria Nord : 1. Electromureș Tg. 
Mureș 6 p, 2. Metalul Hunedoara 
4 p (14287), 3. Aurul Baia Mare 
4 p (9854).*

Joi dupl 
Metalul I 
găzduit cJ 
al sezcnul 
cel ași trai 
rat șl dul 
recunoscui 
organizatei 
pentru a I 
dente, au I 
porțiuni d 
alerge cu I 
respectîndl 
mentară, I 
clasat pe J 
mici, a fl 
cu un loc.l 
cepători : | 
Juniori mii 
1) ; junion 
(Olimpia) ; 
(Steaua).

Următori] 
tăzi dupăl 
re de la o 
ti vă Met aid 
fusese pro

BOGATĂ ACTIVITATE IN „CUPARR. 
ECHIPELOR DE JUNIORUSl I 

ALE SENIORILOR
Competiția echipelor de juniori 

(selecționate județene și de mu
nicipii) dotată cu „Cupa F.R. 
Box", la startul căreia s-au ali
niat 16 formații, își va disputa 
ultimul act, finala, azi, de la ora 
16, în sala I.R.E.M.O.A.S., din 
București. în turneul final s-au 
calificat echipele : Car aș-Severin, 
Cluj-Napoca, Brăila și municipiul 
București. în semifinale, joi, ti
nerii puglliștl din CJuj-Napoca 
i-au întrecut pe colegii lor 
Caraș-Severin cu 8—4, iar 
din municipiul București pe 
din Brăila cu 7—5. în cele

frumoase 
raș-Severin 
(Cluj-Napol 
poca) b.p.J 
verin) : B 
București) 
(Mila), T 
N. Ciobotd 
reș-ti).

In finala I 
București -

M. Fr.

LOTURILE DIVIZIONARELOR A DE BASCHET
Gh.

Chivulescu
Geor-

MÎINE, PENULTIMA ETAPA A TURULUI DIVIZIEI 
LA HANDBAL FEMININ

din 
cei 
cei 

mai

A
LA HANUDAL FEMININ

© La Bacău, un atractiv derby : Știința - Constructorul
Baia Mare

DINAMO BUCUREȘTI : 
Novac (1,97), M. 
(1,83), V. Popa (1,95), D. 
gescu (2,00), D. Niculescu (1,90),
L. Ivascenco (2,00), I Ugl«i 
(1,96), Gh. Mihută (2.01), M. Bra- 
boveanu (1,89), C. Fluturaș (1,88),
M. Caraion (1,94), G. David 
(1,96), D. Antochi (2,03), M. Ma- 
rinache (1,95), C. Ciochină (1,96). 
Media de talie : 1,95 m. Antre
nor : D Niculescu.

STEAUA : T. Tarău (Î.93), C. 
Cernat (1,94), Gh. Oczelak (2.00).
N. Pîrșu (1,86), Gh. Cîmpeanu 
(2,02). V. Zdrenghea (1.92), P. 
Brănișteanu (1.83), v. Căpușan 
(1,96), A. Netolitzchi (1,32), R. 
Opșitaru (2,09), C. Scarlat (1.97). 
V Ion (2,04), FL Ermurache
(1.98) . Media de talie : 1.95 m.
Antrenori : M. Nedef și AI. Fo- 
dor.

I.C.E.D. BUCUREȘTI : P. Gră- 
dișteanu (2,00), D. Berceanu
(1.98) ,

Uglai

m.

PROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE
(jocurile ou loc

Rapid București
I.C.E.D. București
Dinamo București 
Politehnica lași 
C.S.U Brașov ’ 
C.S.U. Galați

astâzi și miine)
— Farul Constanța
— C.S.U. Sibiu
— Dinamo Oradea *
— Steaua
— Universitatea Cluj-Napoca
— Politehnica C.S.Ș. 2 Buc.

Etapa 
Diviziei 
(penultima din turul acestei 
diții) programează, mîine, cinci 
meciuri care, fiecare dintre ele, 
are caracteristici mai mult sau 
mai puțin pregnante de derby. 
Desigur, atenția va fi reținută de 
întîlnirea de la Bacău, unde Ști
ința — campioana țării —, aflată 
pe primul loc în clasament, și 
Constructorul Baia Mare, ocupan
ta poziției a doua, vor oferi, este

a VIII-a a campionatului 
A la handbal feminin 

e-
de presupus, un spectacol 
handbalistic de calitate.

Iată programul Întregii etape. 
Iași : TEROM — Hidrotehnica 
Constanța ; Brașov : Rulmentul — 
Progresul București ; Cluj-Napo- 
Fa : Universitatea — Mureșul Tg. 
Mureș ; Bacău : Știința — Con
structorul Bala Mare. Meciul din 
Capitală, dintre Confecția șl Uni
versitatea Timișoara, se va dis
puta In sala Floreasca, de la 
ora 18.

în timp I 
își vor di]

“ Box“,l 
din mai ml 
vor susținl 
a n-a a ad 
cum șl rel 
tapă, dupăl 
. Seria I : I 
B.C. Brăill 
lomița — I

Seria a I]
— Selecțion 
cea și Sel 
Dîmbovița

Seria a
— Rapid B 
Cluj - Sel

Seria a 1
— S.C. Mu 
ța — Seld 
Gorj.

întrecerBd 
bâtâ și d’J 
primele foi

F.R.

M.

FI.

DEȚINĂTOARELE 
TITLURILOR 

DE CAMPIOANE
Metalul „23 August" Bucu

rești : 1950, 1952 ; Locomotiva 
P.T.T. București : 1951 ; Di
namo București : 1953, 1954,
1955, 1957, 1965. 1968 — de aici, 
10 ediții în șir, 1979 ; Steaua:
1956, 1958. 1959. 1960. 1961, 1962, 
1963, 1964, 1966, 1967, 1978.

pescu (2,01), s. Rotaru (1,95), C. 
Voicu (1,97), I. Carpen (1,97), C. 
Ion (1,97), A. Molnar (1,83), D. 
Chircă (1,88), S. Osacenco (1,88), 
V. Pogonaru (1,94), P. Mihalcea
(1.92) , M. Dumitru (1,89), M. An- 
dreescu (1,87) Media de talie : 
1,93 m. Antrenor : M. Cîmpeanu.

FARUL CONSTANTA : V. Paș- 
ca (1,88), A. Spînu (1,95). R. Mar- 
tinescu (1,89), N. Mănăilă (1,95), 
Gh. Radu (1,85), E. Dumitru
(1.93) , L. Martinaș (1,93), V. Băi- 
Șeanu (1>94)> v. Țeglaș (1,98) 
Media de talie : 1,92 m. Antre
nor : Em. Răducanu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA : M. Ruhrig (1,83), Gh. Ro-

man (1,97), Șt. Mate-Prăzaru
(1.83) , V. Banu (1,90), M. Barna
(1.83) , H. Bretz (2,00), M. Cră
ciun (2,04), Gh. Dăian (1,95), Z 
Gellert (1,98). K. Herbert (2,01), 
D. Mara (1,83), R. Mynio (1.94),
H. Nicoară (1,93), M. Rotaru 
(1,86), Tr. Trit (2,02). Media de 
talie : 1,93 m. Antrenor : V. Ge- 
leriu.

C.S u.
(1.84) , D.
Hegyesi 
(2,00), C. _______ . ,
cău (1,93), A. Pipo 
Csender (1,90), L.
(1,89), M. Marinescu (1,83), L. 
Crizbai (1,84), D. Fartaes (1,89). 
Al Kiss (1,95). Media de talie :
I, 91 m. Antrenor : Gh. Marcu.

RAPID BUCUREȘTI : V. Bu- 
lancea (1,88), D. Vintilă (1,92), 
M. Țurcanu (1,96), Gh. Dumitru 
(2,00), D. Sipoș (1,94). D. Dumi
tru (1,86), M. Plămadă (1.95), R. 
Baciu (1,85), V. Suciu (1,97), Gr 
Bradu (1,92). Media de talie :
l, 92 m. Antrenor : H. Tursugian.

C.S.U. SIBIU : M. Chirilă (2.00). 
K. Takacs (2,02), N. Palhegi 
(2,01), Tr. Căpățînă (1,98), M. 
Mladin (1,97), I. Bulat (1,95), M. 
Georgescu (1,95), M. Cosma (1,88), 
Fl. Ăpostu (1,80), “ —
(1,84), I. Bogorin 
kor (1,83), Media
m. Antrenor : F.

POLITEHNICA 
BUCUREȘTI : .
M. Stratulat (2,00), 
(1,94), V. Condeescu 
Roșea (1,92), 
C. Brighiu

M.

BRAȘOV : V. Irlmie 
Benedek (2,04), L. 

(1,98), M. Flaundra 
Moraru (1,93), R. Te- 

A. Pipo (1,93), D. 
(1,90), L. Cucerzan 
“ ' (1.83).

V.

D.

EXCURSII 
COMBINATE 

în a doua jumătate a lu
nii octombrie, ÎNTRE
PRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI, în 
colaborare cu O.J.T. Bra
șov, au pregătit un intere
sant program 
combinate, cu durata de 4 
zile. Primele 2 zile sînt re
zervate pentru odihnă și vi
zitarea cunoscutei stațiuni 
Predeal, iar în următoarele 
2 se pleacă în R.P. Ungară, 
sejurul fiind organizat în 
orașul Budapesta.

Datele de plecare : 17, 18 
și 19 octombrie.

înscrierea în excursie 
este asigurată de filialele de 
turism bucureștene, din 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 ; Bd. 
1848 nr. 4 ; Bd. Republicii 
nr. 68 ; str. Mendeleev nr. 
14.

de excursii

0 REUNIUNE LINIȘTITĂ „DACIAl(1,83), S. Paraschlv (1,86), M. Pe- 
trof (1,9*0). Media de talie : 1,91 
m. Antrenori : M. Bărbulescu și 
D. Evuleț-Colibaba.

C.S.U. GALATI : T. Teodorașcu 
(1,81), A. Cucoș (2,02), G Branda- 
bur (1,95), L. Cernat (1,88), C. 
Moldovan (1.98), M. Corjos (1,S1), 
A. Coman (1,93), N. Stratan 
(1,96), D. Miriță (1,94), M. Bălan 
(1,88), I. Popa (1,83), V. Troaca 
(2,03), G. Cazanovschi (1,95), V. 
Roiniță (1,84) Media de talie :
1.92 m. Antrenor : A. Baltag.

DINAMO ORADEA : R. Țim- 
buli (1,96), Al. Antal (1,87), M. 
Aursulesei, (2,02), Gh. Sike 
(1,75), L Weber (2,02), L. Mol
nar (1,98). L. Nagy (2,00), D. Hai
duc (1,88). Z. Szep (1,97), I Ma
rian (2,00). V. Oniciu (1,91), Z. 
Kosa (1,80), A. Schuller (1,95), 
M. Banu (1,94), T. Tavaszi (1,81). 
Media de talie : 1,92 m. Antre
nori : V. Hudoîu și Șt. Maroli.

POLITEHNICA IAȘI: D. Moises- 
cu (1,93). C. Anton (1,97), D. Scu- 
taru (2,01), D. Pomîrlă (1,99), P. 
Măgurean (2,00), I. Matei (1,88). 
R. Boișeanu (1,96). G. MihăUes- 
cu (1,80). ” - - •
Marin (1.94), 
A. Crăciun 
(2,02), 
pescu
1.93

I. V.

Al.

V.

Gh. 
L.

DIN PLINtriplă 48. Cursa a n-a : Guraliva 
(C. Radu) rec. 1:29,0, 2. Santiago, 
3. Săbădău. Simplu 5, ordinea 
14, event 14, ordinea triplă 264. 
Cursa a HI-a : 1. Kandahar (A. 
Brallovschi) rec. 1:28,0, 2. Efect. 
Simplu 7, ordinea 33, event 28. 
Cursa a IV-a : 1. Abil (C. Iorga) 
rec. 1:27,2, 2. Juvenil, 3. Santa!. 
Simplu 3, ordinea 61, event 9, or
dinea triplă 427. Cursa a V-a : 
1. , Jovmir (G. Clobanu) rec. 
1:32,6, 2. Relaxa, 3. Hrib. Simplu 
13, ordinea 73, event 44, triplu 
cîștigător 206, ordinea triplă 615. 
Cursa a VI-a : 1. Tîrgoveț (M. 
Ștefănescu) rec. 1:39,2, 2. Stăvi- 
lar. Simplu 2, ordinea 7, event 
20. Cursa a vn-a : 1. Abil (C. 
Iorga) rec. 1:26,8, 2. Juvenil, 3. 
Hotărel. Simplu 1,50, ordinea 6, 
event 3, ordinea triplă 342. Cursa 
a vm-a î 1. SUita (D. Toduță) 
rec. 1:31,8, 2. Sorocel. Simplu 14, 
ordinea 35, event 32, triplu cîși& 
gător 89.

(Urm.
Privită prin prisma rezultate

lor Înregistrate, reuniunea desfă
șurată joi după-amlază poate fi 
apreciată ca normală, cîștlgătoril 
respectivi recrutîndu-se - din rîn- 
dul concurenților recomandați de 
ultimele lor evoluții. Din ansam
blul performanțelor merită sub
liniat dublul succes realizat de 
Abil in hiturile „Premiului Salba 
n“ (aprantiul C. Iorga l-a dozat 
cu mult tact forțele), ca și vic
toriile repurtate de Kandahar 
(A. Brallovschi a impresionat din 
nou prin maniera elegantă tn
care și-a condus elevul), Guraliva 
(inspirat angajată tn cursă de
C. Radu) șl Silita, dar ultima 
n-ar fi terminat pe primul loc 
(deși a fugit aproape de record) 
dacă V. Gheorghe și-ar fi 
de drum cu Sorocel. Lista 
gătorilor a fost completată 
Galea (cursă fără Istoric), 
mir, cu care G. Clobanu

1.

niere. Elel 
lui Neag, 3 
Lunca Fio

• DespJ 
s-au realii 
obiectivele 
tare în spJ 
ță în Vale 
tat tovarășd 
vicepreșed 
Petroșani : 
nivel repu 
20, realizai 
timați : p 
sportivi în 
p — 20, i
cîștigători 
blicane: p 
corduri re 
r ->17.

văzut 
cîști- 

de 
Jov- 
(deși 

funcționa pariul ordinea triplă) 
s-a „dus“ de data aceasta la cîș- 
tlg, și Tîrgoveț, prea puțin deran
jat de adversarii săi (valorile fă
cute de aceștia sînt sub orice cri
tică), resemnați încă din start. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Gaica (Tr. Marinescu) rec. 
1:36,1, 2. Tamarint, 3. Rodion. 
Simplu 1,60, ordinea 8, ordinea

Bahrim (1,96), 1.
G. Georgiu (1.96). 
(1.80), D. Gligor

D. Chirilă (1,89). R. Po- 
(1.97). Media de talie : 

m. Antrenor : D. Pavelescu. 
Jucătorii sublimați cu litere 
negre sînt transferați in a- 
sezon.
Numele unor jucători nu a- 
deoarece cererile lor

Gh. ALEXANDRESCU
M. Șerbănescu 
(1,80), șt. “ 
de talie : 

Stoica.
— C.S.Ș.

Bo-
1,91

2
Dragnea (2.00), 

M. Dăiescu 
(1,92), G.

D. Iordache (1.90), 
(1,83), D. Popescu

V. cest

depar, __  _______ __
transfer sînt în curs de soluțio
nare.

SIMBATA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15 : Dinamo — Di
namo Oradea (m.A), ICED — 
CSU Sibiu (m.A), Rapid — 
Farul (m.A).

BOX. Sala IREMOAS, de la 
ora 16 : finala „Cupei F.R.B.- 
pe echipe (juniori).

CICLISM. Baza sportivă Me
talul (șoseaua Pantelimon), 
ora 15 : concurs de ciclocros 
organizat de C.S.Ș. 1.

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 17 : Steaua — Uni
rea Sf. Gheorghe.

POPICE. Arena Laromet, 
ora 14,30 : Laromet — Voința 
București ; arena clubului în
treprinderii Republica, ora 
14,30 : Gloria — Voința Galați; 
arena Olimpia, ora 14,30 : 
Olimpia — Voința Ploiești, 
(meciuri în cadrul Diviziei fe
minine A).

RUGBY. Stadionul Giuleștl, 
ora 16 : Rapid — R.C. Spor
tul studențesc (Div. A).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, de la 
ora 17 : Locomotiva — Comer
țul Tg. Mureș (m.A), C.S.Ș. 
Slatina — C.S.M. Iași (f.A), 
Politehnica — C.S.Ș. Viitorul 
Pitești (f.A) ; sala Aurora, 
ora 17 : A.S. Armata — Poli
tehnica București (m.A) ; sala 
Progresul, ora 17 : Progresul 
— Spartac București (f.A).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : Dlnamo — 
Dinamo Oradea (m.A), ICED 
— CSU Sibiu (m.A), Rapid — 
Farul (m.A) ; Bala Construc
ția, de la ora 9 : Carpați — 
„U“ n Cluj-Napoca (m.B), 
Urbls — Chimia Craiova 
(m.B) ; sala Politehnica, de la 
ora 9 : PTT — CFR Craiova 
(f.B), Politehnica CSȘ 2 n —

București (f.B).
FOTBAL. Stadionul Republi

cii, ora 11,45 : România — 
U.R.S.S., meci amical între se
lecționatele de tineret ; Sta
dionul Republicii, ora 10 : Ra
pid — Rulmentul Alexandria 
(Div. B) ; stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Oltul Sla
tina (Div. B) ; teren Electro
magnetica, _ora 11 : Vîscoza — 
Dunărea Călărași (Div. C) ; 
teren Voința, ora 11 : Vo
ința — Automatica (Div. C) ; 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B. 
— Abatorul (Div. C) ; teren

Danubiana, ora 11 : Danubia
na — Tehnometal (Div. C) ; 
teren Mecanică fină, ora 11 : 
Sirena — Automecanica (Div. 
C) ; teren FL roșie, ora 11 : 
FI. roșie — ICSIM ----- ~
stadionul Giuleștl, 
Luceafărul 
(Div. C).

HANDBAL. Sala 
de la ora 18 : Confecția — 
Universitatea Timișoara (f.A). 
HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 17 : Steaua — Uni
rea Sf. Gheorghe.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8,30 : Voința — Petro
lul Teleajen Ploiești (m.A).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 9,30 : Steaua — Universi
tatea Timișoara (Div. A), ora 
11 : Vulcan — Dlnamo (Div. 
A); Parcul copilului, ora 10,30: 
R.C. Grivița Roșie n — Aero
nautica (Div. B) ; Stadionul 
tineretului, teren IV, ora 11 : 
R.C. Sportul studențesc n — 
Petrochimistul Pitești (Div. B).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, de la 
ora 9 : Locomotiva — Comer
țul Tg. Mureș (m.A), C.S.Ș. 
Slatina — C.S.M. Iași (f.A), 
Politehnica — C.S.Ș. T.............
Pitești (f.A) ; sala 
ora 9 : A.S. Armata - 
tehnica București 
sala Progresul, ora 9 : 
greșul — Spartac 
(f.A).

Ș.N.

(Dlv. C), 
ora 11 : 
Oltenița

Floreasca,

Viitorul 
Aurora, 

— Poli- 
(m.A) ; 

: Pro-
Bucureștl

PE MICUL
SIMBATA, 13 octombrie, ora 

13,00, în cuprinsul emisiunii 
„De la A la infinit*4 : campio
natele europene de volei, se
lecțiuni din turneele finale 
(masculin șl feminin) • co
mentator Cristian Țopescu.

DUMINICA, 14 octombrie, 
ora 15,20 : selecțiuni din ulti
mele meciuri ale campionate
lor europene de volei (mas-

LOTO

ECR
culin șl ferJ 
fotbal, u.a 
(transmisiuni 
Moscova — I 
Urziceanu) • I 
la sorți a d 
re ale campț 
de fotbal, e 
trare de la 
(programul 
sport, emfl 
Tănăsescu.

PRONOSPORT IN
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
12 OCTOMBIE

Extragerea
1 20 23

I :

a
30

1979

48 13

II- a:

de 
care

29 74 75 1

85 52 56

Fond total
765.627 lei, din 
report la categoria I.

clștiguri :
110.963 lei

CÂȘTIGURILE TRAGERII
2 DIN 7 OCTOMBRIE

Categoria 1 : 1 variantă 
Autoturism Dacia 1300 ;
4.75 variante a 9.754 lei ;
9.75 a 4 752 lei ; cat. 4 
1.130 lei ; cat. 5 : 168 a : 
cat. 6 : 1.165 a 100 lei.6 :

LOTO
1979

Report la categoria 1 : 27.426 lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
cîștigat de NICOLAE CIURSAS 
din Timișoara.

NUN
0 Agențiile! 

continuă a 
buletinele del 
tivul concd 
mtine, 14 oca 
este ultima 
- -- - *• I

loc 
cluq 
Buq

■ 
toare vor fi 
difuzate tn q

biletelor 
va avea 
în sala 
sul din 
covici nr.

LOZ
lAlOZ/NPtH. 
CONTJNUA
MAmzo*
CÎSTiGUfHh
AUjrrU/ffSA 
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sportivă 
elimon a 
ciclocros 

at pe a- 
|-a concu- 

greu, 
către 
care, 
acci- 

|e anumite 
lortivii să 
kmăr. Ne
te regula- 
lOlimpia), 
t. juniori 
pe arbitri 
fii — în- 
(Voința) ; 

pe (C.S.S. 
[Paraschiv 
f. Radu

seu
| de

e loc as- 
începe- 

aza spor
nică, cum

NALA

Eva (Ca-
Frăteanu 
(Cluj-Na- 
Caraș-Se- 
nunicipiul 

Ionescu 
ila) 
kil Bucu-

lunicipiul

juniori
„Cupei 
seniori 

din țară 
pin etapa 
Ltițil, pre
print a e- 
program : 
galia — 
bnata Ia- 
tirești.
ub Bacău 
4- Vran- 

ahova 4- 
P*Lui Bocșa 
plecționata 
Wș.

Craiova 
Constan- 

ledinți 4-

loc . sîm- 
le fiind

HZĂ

JIULUI
I)

: Cîmpul 
lan, Rusu, 
Io du.
în care 
nul 1979, 
le dezvol- 
rforman- 
p-a rela- 
pîi, prim- 
C.M.E.F.S. 
pliate (de 
blanificate 
tivi legi- 
— 1100 ; 
kaționalo : 
tluri sau 
urî repu- 
k 21 ; re—

p

16,00! 
k—âr.ia 
He la

Radu 
[agerea 
limina- 
pndiale 
nregis- 
Fa 19,15 
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Acțiunile loturilor reprezentative au oferit o „fereastră" în acti
vitatea divizionarelor A. Conducători de cluburi, antrenori, jucă
tori, medici au avut, deci, un 
unor probleme de ordin strict 
sau de perspectivă. Pentru a 
perioadă de întrerupere, am 
divizionare A aceeași întrebare

CE V-AȚI PROPUS SĂ REZOLVAȚI IN PERIOADA DE ÎNTRERU
PERE A CAMPIONATULUI ?

Sintetizate, răspunsurile au sunat astfel :

timp suplimentar pentru rezolvarea 
tehnic sau organizatoric, imediate 
vedea cum este folosita aceasta 
adresat reprezentanților celor 18

GH. CONSTANTIN (Steaua) : 
„Comportarea, ca și rezultatul 
(n.n. 1—1) meciului cu reprezen
tativa Bulgariei au arătat, o 
dată în plus, calitățile tehnice 
ale formației noastre. Din ziua 
înapoierii de la Vrața sl pînă la 
jocul cu S. C. Bacău ne vom 
strădui să aducem unison
„ll“-le de bază și punctul
de vedere al pregătirii fizice4*.

VALENTIN STANESCU (Uni
versitatea Craiova) : ,.în prima 
jumătate a acestei perioade. 13 
jucători craioveni se află plecați 
la loturile reprezentative. "
rămînînd doar 
Donose și 
săptămîna 
problemele, 
sperăm că 
dentati — -------- „__  -

ANGELO NICULESCU (DINA
MO) : „Vă răspund telegrafic, 
dar, cred, la obiect : ne-am pro
pus următoarele : menținerea
gradului de pregătire și a for
mei sportive, refacerea și recu
perarea jucătorilor accidentați44.

MIHAI BOB (vicepreședinte — 
F. C. Baia Mare) : „In turneul 
de 3 jocuri amicale din Polonia 
continuăm ideea noastră de pre
gătire prin meciuri. După reîn
toarcerea în țară, luni după-a- 
miază, vom urma un ciclu nor
mal de antrenamente. Această 
perioadă este utilă și pentru tra
tarea lui Sabău, aflat cu piciorul 
în ghips, după meciul de la 
Iași.44

CORNELIU COSTINESCU (pre
ședinte — S. C. Bacău) : ..Ne-am 

/Ptdpus să intensificăm antrena- 
•^Lyitele fizice și pregătirea teh
nico-tactică. Prin participarea la 
un turneu de meciuri amicale la 
Buzău, credem că vom 
spunem că nu am avut 
în această perioadă de 
pere44.

CORNELIU TURCU 
cu probleme de fotbal 
tehnica Timișoara) : 
interval ne-am propus să rezol
văm mai multe probleme : 1.
refacerea jucătorilor accidentați 
— Volaru, Cotec și Nedelcu n — 
ultimii doi spitalizați, in virtutea 
unei măsuri luate de clubul nos
tru ca toți fotbaliștii accidentați 
să fie internați la dispensarul 
sportiv pentru a se afla sub per
manentă supraveghere medicală ; 
2. verificarea rezervelor în 3 
jocuri amicale pentru a ne da 
seama care sînt susceptibili de 
promovare ca titulari ; 3. defini
tivarea, în cadrul secției de fotbal, 
a unui regulament de ordine In
terioară care, pe bază de punc
taj, va contribui la întărirea dis
ciplinei în cadrul lotului nostru.**

MARCEL PIGULEA (Chimia 
Rm. Vîlcea) : „Problema princi
pală în această perioadă de în
trerupere a fost menținerea gra
dului de pregătire prin antrena
mente normale, respectînd ciclul 
lunar, ca și cum campionatul 
ar fi mers normal, fără întreru
peri. de unde 
gresul-Vulcan 
(duminică)44

OCTAVIAN 
președinte —_______________ r_, .
„în actuala perioadă de întreru
pere, echipa a plecat în turneu 
peste hotare, în Polonia. Acțiu
nea aceasta are un caracter de 
reciprocitate, dar constituie șl un 
mijloc de pregătire, antrenorii 
urmărind adaptarea rapidă a ju
cătorilor în condițiile unor tac
tici de joc mai puțin cunoscute4*. 

jJHEORGHE PINTILIE (pre- 
ș^ainte — A.S.A Tg. Mureș) : 
„Perioada de întrerupere ne-a 
permis să facem cîteva jocuri în

acasă 
Lung, Purima, 

Beldeanu. Abia în 
care vine vor începe 
legate de refacere — 
nu vom avea acci- 

și reintegrare.*4

județ (la Reghin și Gheorgheni), 
în vederea descoperirii unor ju
cători tineri, să accelerăm recu
perarea lui Varodi și Fazekaș, să 
intensificăm pregătirea sub toate 
aspectele ei“.

VIOREL TÎLMACIU (Jiul) î 
„Am hotărît să folosim această 
întrerupere de campionat pentru 
omogenizarea mai completă în 
spiritul ideii de joc cu care am 
pornit la drum și pentru dezvol
tarea simțului disciplinei tactice 
prin cele 4 jocuri angajate, la 
Deva, Aiud, Alba Iulia și Reșița.“

PAUL POPESCU (C. S. Tir- 
goviște) ; „Trei sînt problemele 
care ne preocupă, în mod deose
bit, în această scurtă perioadă de 
întrerupere : refacerea morală a

®Cum folosesc divizionarele A
perioada de întrerupere a 

campionatului ?
după nereușitele din ul- 
etape, ridicarea capacită- 
efort și recuperarea jucă- 
în prezent indisponibili 
Filipescu, Miu, Enache,

reuși să 
vacanță 
îrtreru-

(secretai 
Ia Poli- 

„ln acest

și jocurile cu Pro- 
(joi) și F. C. Argeș

NEAGOE (vice- 
Politehnîca Iași) :

X\\\\\\\\\\\^^ 
lotului 
timele 
ții de 
torilor 
(Sa va, 
Ene)44.

REMUS CIMPEANU (vicepre
ședinte — „U“ Cluj-Napoca) : 
„1. Ne preocupă, cu precădere, 
refacerea potențialului psihic al 
echipei, minat de ultimele in
succese pe teren propriu. Mai 
sînt — de ce oare? — și probleme 
de Infatuare la unii jj că tort — 
l-aș numi la acest capitol pe Su- 
ciu și Dobrotă ; 2. am trecut la 
o Intensificare a procesului de 
Instruire — individual și pe 
compartimente. Pentru rezervele 
care se complac în postura de... 
rezerve — Bukosi, Bagiu, Rădu- 
ță, Florescu — s-au prevăzut 
programe suplimentare de lucru 
cu scopul evident de a mări con
curența la ocuparea posturilor 
în echipă ; 3. ne îngrijim, de
asemenea, de recuperarea jucă
torilor indisponibili — portarii 
Lăzăreanu și Moldovan. înainta
șii Vidican și A. Mureșan44.

MIRCEA RADULESCU (Sportul 
studențesc) : „Am Intensificat
pregătirea sub toate aspectele ei, 
preocupîndu-ne în mod deosebit 
de : 1. verificarea posibilităților

unor jucători tineri (Ene, Steicuț, 
Ucidău) și activizarea celor care 
au jucat mal puțin pînă acum 
(Calianu, Șerbănică, Predeanu) ; 

. 2. individualizarea, cu accent pe 
exerciții privind finalizarea, ba
zată pe tehnicitatea lui Chihaia 
și detenta lui M. Sandu și lor- 
gulescu ; 3. readucerea jucători
lor care au fost accidentați, sus
pendați sau bolnavi (Munteanu i, 
Cățoi, M. Sandu, Iorgulescu) la 
capacitatea fizică necesară.-4

DUMITRU DRAGOMIR (preșe
dinte — F. C. Scornicești) : 
„Printr-o sporire a numărului 
de antrenamente, intenționăm să 
aducem echipa la un potențial 
mai ridicat. Urmărind, concomi
tent, și integrarea rapidă — în 
ansamblul de joc — a noilor ve- 
niți. Vom dezbate pe larg și pro
bleme disciplinare, mergînd pînă 
la măsuri drastice pentru toți 
aceia care prin compo tarea lor 
aduc prejudicii echipei'-.

ION BARBU (președinte — F. 
C. Argeș) : „Conducerea clubu
lui nostru s-a întrunit miercuri 
șl a analizat serios situația crea
tă după înfrîngerea din etapa 
a X-a, care a constituit pentru 
noi un veritabil semnal de alar
mă. Iată direcțiile în care am 
început să acționăm : 1. refacerea 
moralului jucătorilor ; 2. recu
perarea celor indisponibili (Ra
du II, M. Zamfir) ; 3 întărirea 
lotului. în măsura posibilităților, 
prin legitimarea unor jucători 
din eșaloanele inferioare.B

CONSTANTIN TEAȘCA (F.C.M. 
Galați) : „Ne-am propus : 1.
creșterea cantității de efort ; 2. 
încadrarea jucătorilor noi in 1- 
deea de joc a echipei și omoge
nizarea, pe plan psihic, a lotului. 
După cum se știe, am renunțat 
la o serie de jucători, printre 
care : Stoicescu. Radu Dan. Hai
duc și Nedelcu. In locul lor, 
am promovat cîțiva juniori ta
lentați, dornici de afirmare. Spe
răm, de asemenea, să obținem 
și transferul jucătorului Flqrea 
de la Sport Club Bacău, reparti
zat în producție în raza județu
lui nostru".

VALERIU NEAGU (Gloria Bu
zău) ; „Principala preocupare 
a conducerii tehnice în momen
tul de față este aceea a redre
sării psihice a echipei. _ .
tențării tonusului moral. Conco
mitent. ater.tia noastră _
dreaptă în direcția intensificării 
efortului în pregătire și pentru 
completarea lotului eu cițiva ju
cători din cadrul județului Buzău 
și din județele limitrofe-.

ȘTEFAN CZAKO (Olimpia Satu 
Mare) : „Căutăm să rein cârcă m 
bateriile cu potențial fizic, prin 
antrenamente cu volum șl inten
sitate sporită. Lucrăm, de aseme
nea. cu rezervele după programe 
suplimentare pentru a nu mal da 
din colț în colț eînd intervin 
indisponibilități. Și cel mal mult 
ne preocupă îmbunătățirea fina
lizării șl a marcajului, care au 
lipsit echipei în acest sezon și 
care ne-au adus atftea necazuri •

PARTIDA AMICALĂ
(Urmare din pag. I)

a po-

se în-

Divizia de juniori comentata de antrenorii sâi

VT DATORIA NOASTRA - SCHIMBAREA MENTALITĂȚII>

JUCĂTORILOR PE CARET PREGĂTIMu

al debutantilor. Să remarcăm 
că din lotul de jucători de
plasat aici se află atît cel 
care va egala, în partida de 
duminică, recordul selecționă
rilor, Dinu — pentru a 70-a 
oară în echipa națională — cît 
și cinci debutanți : Munteanu 
II, Nicolae, Cîrțu (probabili 
titulari), Bucu și Stoica. Se 
poate spune, deci, că actuala 
selecționată cuprinde repre
zentanții mai multor generații 
de jucători, dar că balanța 
înclină în favoarea promoți
ilor tinere, intenția selecțio
nerilor fiind de a declanșa 
operațiunea de formare a re
prezentativei pentru prelimi
nariile C.M.

Sigur că în privința princi
piilor selecției controverse 
există. Sînt foarte mulți teh
nicieni care nu acceptă decît 
criteriul formei. Alții, care se 
gîndesc la conformația unei 
selecționate în perspectivă, 
dau credit elementelor tinere 
și talentate, capabile să înre
gistreze progrese față de ju
cătorii rutinați, dar aflați în 
a doua parte a carierei. Cum 
spuneam, sînt argumente pro 
și contra, pentru ambele orien
tări. Rămîne de văzut dacă 
această reunire de elemente 
ale speranței cu altele expe
rimentate și încă în plin ran
dament va da satisfacție. Prin
cipalul este ca. în teren să 
se realizeze omogenitatea de 
joc, de acțiune. Despre aceas
tă necesitate ne vorbea. în 
avion, în drumul spre Mos
cova. Dinu, decanul selecțio
nărilor în națională din lotul 
deplasat (și pe punctul de a

U.R.S.S.-ROMÂNIA
egala recordul lui Lucescu) î 
„După mine, în afara condi
ției exactității evoluției blocu
lui defensiv, cheia jocului stă 
în modul cum va funcționa 
linia de mijloc, compusă din 
patru jucători, al cărei rol 
dublu, pentru atac și apărare, 
face ca echilibrul întregii for
mații să fie în funcție de 
echilibrul ei."

în privința formației defi
nitive. antrenorii lotului au 
comunicat că ea nu va fi a- 
nunțată decît după antrena
mentul de sîmbătă după-amia- 
ză. Punctele de întrebare ar 
fi două : Ștefânescu sau Păl- 
tinișan „libero" ? FI. Grigore 
sau M. Răducanu pe aripa 
dreaptă ? După toate probabi
litățile, formația ar fi urmă
toarea : Cristian — Tilihoi, 
Nicolae, Ștefânescu (Păltinișan). 
Munteanu II — Dinu, Bălăci, 
Boloni, Cîrțu — FI. Grigore 
(M. Răducanu), Cămătaru.

Veștile despre lotul sovietic 
sînt puține. După meciul cu 

- echipa Greciei, noul antrenor, 
L. Bazilievici, a alcătuit ur
mătorul lot : Dostaiev (Gontar) 
— Bubnov, Mahovikov, Nikulin, 
Hidiatulin, Ladinskî, Prigoda — 
Buriak, Maximenko, Gavrilov, 
Sevlo, Oganician — Ghess, Iar- 
țev, Hapsalis, Iurcișin, Cesno- 
kov, Gasaiev. Formația defini
tivă va fi anunțată in cursul 
dimineții jocului. Partida de du
minică de Ia Moscova (care va 
avea loc pe stadionul „Lujniki" 
și care va fi condusă de o 
brigadă de arbitri iugoslavi) 
va începe la ora 17 (16 ora 
Bucureștiului) și va fi trans
misă în direct la radio și tele
viziune.

MIC DOCUMENTAR AL INTILNIRII DE MIINE
• Pcrtkkj d« mîin«, de k> Moscova, este a 5-a dintre echipele

Uniunii Sovietice și României, iată rezultatele celorlalte patru : 1 iu
nie 1957 (Moscova) : U.R3.S. - România ?— 1 (0-0) ; 18 aprilie 1973 
(Kiev) : U.R.S.S. - România 2-0 (1-0) ; 30 noiembrie 1975 (Bucu
rești) : România - U.R.S5 2-2 (1-1) ; 14 mai 1978 (București) : Ro
mânia — U.R.S.S. 0—1 (0-1). lata și formațiile care au evoluat în ul
timul meci, cel de la 14 mai 1978, de la București : ROMANIA : N. 
Răducanu — M. Zomfîr, Mehedințu, Ștefânescu (min. 73 Sâtmăreanu 
rt), V^gu — lordănescu, Boloni, A. Radulescu — Crișan, Radu M (min. 
44 D. Georgescu), D. Nicolae (m:n. 65 Marcu). U.R.S.S. : Degtiarov

I (min. 80 Gcntcr) — Prigoda Jupikov, Bubnov, Mv hovikov — Bereznoi, 
Konkov, Kîpicni (min. 78 Petrakov) — Feodorov (min. 46 Kolotov), 
Besonov, BJohir. Din iotul nostru actual numai Ștefânescu, Boloni și 
Crișcn au evoluat, deci, in partida din anul trecut.
• Partida de mîine a echipei noastre este a 307-a din activitatea

ei. Bilanțul de pinâ ocvm : 126 victorii, 75 rezultate de egalitate, 105 
infringeri, golaveraj 533:497. o t
• Situația selecționărilor compcnențikx lotului nostru : Cristian 6 se

lecționări, Bucu - debutant Tilihoi 2, Ștefânescu 10, Nicolae - debu. 
tent : Păltinișan 2, Munteanu II — debutant. Koller 4, Dinu 69Bâloni 
33. Bălăci 26, Stoica - debutant Crișan 30. FI. Grigore 2, Câmâtaru 
3. M. Răducanu 4, Cîrțu - debutant

Mîine, la Pitești, de la ora W
I. Czako este unul dintre cei 

mai tineri antrenori ai diviziei de 
juniori, fost pînă nu demult ju
cător al formației A.S.A. A pre
luat, din această toamnă, echipa 
de speranțe a clubului din Tg. 
Mureș și, așa stînd lucrurile, pri
ma întrebare pe care i-am adre
sat-o s-a referit la impresia pe 
care și-a format-o despre între
cerea divizionarelor de juniori.

„Trebuie să spun din capul 
locului — ne-a răspuns el — că 
majoritatea echipelor pe care 
le-am întîlnit în cele 9 etape 
consumate au etalat o bună pre
gătire fizică, îndeosebi F.C.M. 
Galați și Universitatea Craiova. 
Dar ceea ce m-a frapat cu ade
vărat a fost altceva. Este vorba 
de arbitraje, arbitraje excelente, 
pe teren propriu și în deplasare, 
ele contribuind mult la desfășu
rarea meciurilor, la educarea ju
cătorilor în spiritul CORECTITU
DINII, al -fair play-ului.

— Se afirmă tot mai des în ul
timul timp 
talentați la

— Este o 
cută de cei 
ciodată la 
niori. Talente continuă să vină’ la 
fotbal, numai că acești copii nu 
mai au timpul necesar, nu mai 
au răbdarea și ambiția de a face 
toate sacrificiile pentru a se pre
găti cu maximum de seriozitate. 
Cei mai mulți vor să ajungă re
pede mari jucători cu eforturi 
minime. Or, asta nu se poate — 
le spun eu mereu jucătorilor mei 
cei mai talentați din echipă : Fr. 
Jenei (fundaș central), G. Conț 
(mijlocaș), Șt. Covaci, Șt. Matefi 
șl Șt. Bordea (atacanți). Tuturor

acestora le-ar trebui un 
de linul sau doi ani în

rodaj 
_ — _— — „B“ sau 

„C“, după care să fie încercați 
în prima divizie.

— Unde consideră I. Czako, an
trenorul. că se află punctul s... 
al jucătorului-junior 7

— Părerea mea este eă în 
MENTALITATEA acestui fotbalist 
în plină formare. Cum am mai 
spus, cei mai mulți dintre acești 
jucători — uneori „copiind* pe 
cei mari — caută să trișeze la 
antrenamente, alții să se pregă
tească numai atît cît li se cere, 
să nu facă nimic în plus, să nu 
rămînă un minut peste ora pla
nificată. Schimbarea acestei men
talități, pregătirea lor pentru 
muncă și viață serioasă, aceasta 
ml se pare a fi datoria primor
dială a noastră, a celor care lu
crăm cu ei.

Laurențiu DUMITRESCU

ROMÂNIA (B) - U.R.S.S. (B)
zultat remarcabil. Antrenorii (X 
Drăgușin și FI. Halagian intențio
nează să trimită în teren urmă
toarea formație : Moraru — Nadu, 
Agiu, Cîrstea, Bărbulescu — Țiclea- 
nu, Augustin, Iovănescu — D. Ni
colae, Marinescu, Batacliu. Rezer
ve : Ursache, Stancu, I. Mureșan, 
Carabageac, Cimpeanu II.

Echipa secundă a Uniunii Sovie
tice sosește la București în cursul 
zilei de astăzi (jucătorii oaspeți 
au avut de susținut în cursul săp- 
tăminii meciuri de campionat)^ 
de unde își va continua călătoria, 
cu autocarul, la Pitești. Ținînd 
seama că în 1976 echipa de tineret 
a U.R S.S. a cîștigat campionatul 
european, este de presupus că 
mulți dintre componenții acesteia 
vor evolua acum în reprezentativa 
secundă.

Partida de la Pitești va începe 
la ora 11 și va fi conduăă de 
arbitrul bulgar Ahmed Akarov, 
ajutat la linie de Fr. Coloși și C. 
Bărbulescu.

Constantin ALEXE

Stadionul „1 Mai“ din Pitești, 
rare in anii din urmă a fost 
gazda multor partide internațio
nale. în cupele europene, preli
minarii J.O., va fi. — mîine — 
locul de desfășurare a unei noi 
întflniri, așteptată cu interes : 
meciul amical dintre reprezen
tativele secunde ale ROMÂNIEI 
și UNIUNII SOVIETICE.

Fotbaliștii noștri și-au încheiat 
pregătirile. Vineri au avut loc 
antrenamente cu conținut tehnic 
șl tactic, de individualizai e, dar 
s-a insistat și asupra omogeniză
rii pe cupluri și de ansamblu, 
ținindu-se’ seama că unele in
disponibilități irite în rindurile 
jucătorilor de la F. C. Argeș au 
făcut ca formația (probabilă) să 
fie destul de eterogenă. Avînd 
în vedere, însă, faptul că lotul 
secund cuprinde jucători cu o 
oarecare experiență, cum sînt 
Moraru, Cîrstea, Iovănescu, Duru 
Nicolae, Augustin, precum și alții 
dornici de afirmare (Nadu, Agiu, 
Ticleanu, Marinescu, Batacliu), 
este de așteptat ca toți să lupte 
exemplar pentru a obține un re

ȘTIRI...
• TRAGEREA LA SORȚI pen-

I tru alcătuirea grupelor prelimi
nare ale Campionatului mondial 

I (ediția din 1982) va avea loc inli
ne la Zurich. Din partea F.R.F.

1 participă vicepreședintele 
Șt. Covaci.
• MÎINE, LA SLATINA,

I MECI INTERNAȚIONAL AMICAL.
1 Stadionul din Slatina găzduiește 

mîine, de la " ’ ....
I echipele F.C. 

ria Santo.
1 • COMISIA

l-a suspendat _ _ __ „ - .
I portarul echipei F.C. Scornicești, 
i eliminat din joc — pentru lovirea 
1 adversarului — în meciul ’

mia Rîmnicu Vîlcea.
| sancțiune a primit-o și 
| (F. C. Constanța) pentru 
• ne nesportivă. Un alt „_____ _

Pîndărelu (Dacia Orăștie), a fost 
suspendat pe 3 etape.

I
I
I
I
I
I
I

ȘTIRI...

el,

UN

ora 11, jocul dintre 
Scornicești și Vito-

DE DISCIPLINA
2 etape pe Anghel,

cu Chi-
Aceeași 
Buduru 
atitudi- 
jucător,

că nu mai vin copii 
fotbal. Așa să fie 7 
eroare. O eroare fă- 
care n-au lucrat ni- 

eșalonul copii-ju-

CLASAMENTUL LA ZI
AL DIVIZIEI DE JUNIORI

1. F.C. ARGEȘ 18 6 3 1 20— 5 15
2. F.C.M. Galați IC 6 3 1 15— 7 15
3. „U- CJ.-Nap. M 6 2 2 17— 8 14
4. Steaua 18 6 1 3 33—10 13
S. Polit. Iași 10 5 3 2 24—12 13
6. S.C. Bacău 10 6 1 3 15— 9 13
7. Sportul stud. 10 5 2 3 17—11 12
8. A.S.A. Tg. M. 10 3 5 2 13—10 11
9. F.C. Baia M. 10 4 2 4 22—22 10

10. Jiul 10 5 0 5 15—23 10
11. Univ. Craiova 10 3 3 4 17—10 9
12. „Poli“ Timiș. 10 4 1 5 7—14 9
13. Gloria Buzău 10 3 2 5 15—26 8
14. Chimia ■ 10 4 0 6 13—30 8
15. C.S. T-viște 10 2 3 5 10—13 7
16. Olimpia 10 2 3 5 10—18 7
17. Dinamo 10 2 2 6 7—10 6
18. Scornicești 10 0 0 10 3—35 0

Miine, pe Stadionul Republicii

ROMÂNIA - U.R.S.S. (echipe de tineret)
| PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B
I SERIA I : Viitorul Vaslui — 

Progresul Brăila : R. Stîncan
(București), F. C. Brăila — 

Brașov : C. Szilaghi (Bala 
Portul Constanta — Ci- 

Medgidia : D. Arndt 
Muscelul Cîmpulung — 
Focșani : P. Regep (Timi- 
Nitramonia Făgăraș — 

Botoșani: A.
Viitorul

Constanța : i 
(Satu Mare), Energia 
ghiu-Dej — Minerul 
morului : E. Feldman 
re), Delta Tulcea — 
ceava : C. Ionescu ...
r-LM. Brașov — Tractorul Bra- 

' Crăciun eseu (Rm. Vîl-

F.C.M.
Mare), 
men tul 
(lași), 
Unirea 
șoara),

(Sălaj), 
— F.C.

Kraskovski 
Gheorgheni 

O. Anderco 
Gh. Gheor- 
Gura Hu- 

i (Bala Ma- 
C.S.M Su- 
(Bucurcști),

SERIA A n-a : Petrolul Plo
iești — Gaz metan Mediaș : T. 
Vas (Oradea), F.C. Rapid Bucu
rești — Rulmentul Alexandria : 
R. Petrescu (Brașov), Pandurii 
Tg. Jiu — Progresul Vulcan Bucu
rești .* ""
Șoimii Sibiu — Luceafărul Bucu
rești : 
Flacăra

M. Moraru (Ploiești),

V. Tătar (Hunedoara), 
Automecanica Moreni

— Metalul Plopeni : V. Burmuz 
(Vaslui), Poiana Cîmpina — Chi
mica Tîmăveni : C. Ghilă (Con
stanța), Carpați Mîrșa — Meca
nică fină București : V. Topan 
(Cluj-Napoca), Metalul București
— Oltul Slatina : Cr. Teodarescu 
(Buzău), F.C.M. Giurgiu — Chi
mia Tr Măgurele : II. Nicolau 
(Brașov).

SERIA A m-a : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Cavnic : M. 
Buze a (București), Minerul Ani
na — Ind. sîrmei C. Turzii : I. 
Bonini (București). F. C. Bihor 
Oradea — Metalurgistul Cugir : 
R. Rotaru (București), U.T. A- 
rad — Gloria Bistrița : C. Jurja 
(București), Unirea Alba Iulia — 
F.C.M. Reșița — amînat pentru 
25 octombrie, Corvinul Hunedoa
ra — înfrățirea Oradea : G. Du
mitru (București), Aurul Brad -r- 
Someșul Satu Mare : I. Dima 
(Sighișoara), U. M. Timișoara — 
Strungul Arad : R. Platoș (Bucu
rești), Minerul Moldova Nouă — 
Dacia Orăștie : C. Voicu (Bucu
rești).

Reprezentativa de tineret a Ro
mâniei Intilnește, in meci amical, 
pe Stadionul Republicii (ora 11,45) 
formația similară a U.R.S.S. Pre
gătirile echipei noastre se vor în
cheia astăzi. Ieri, antrenorul Ro
bert Cosmoc, ajutindu-se de ban
da magnetică a videomagneto- 
scopului — trasă de antrenorul 
Ion Voica în timpul meciului cu 
Vitoria Santo — i-a atenționat 
pe elevii săi asupra minusurilor 
din evoluția de joi.

Oaspeții (o primă parte dintre 
jucători au sosit joi. a doua ur
mează să vină astăzi) prezintă o 
garnitură valoroasă, din care fac 
parte fotbaliști care au evoluat 
în reprezentativa U.R.S.S., cîști- 
gătoarea primei ediții a campio
natului mondial de juniori (Tu
nis 1977, 1—0 în finală cu Mexic), 
a turneului final U.E.F.A. ’79 (din 
Polonia) și finalistă la cea de a

II-a ediție a C.M. de juniori (To
kio 1978 ; 1—3 cu Argentina). An
trenorul coordonator al reprezen
tativei de tineret este Valentin 
Nikolaev (de cinci ani se ocupă 
de acest compartiment I — in 
1976 echipa U.R.S.S. a cîștigat 
titlul de campioană a Europei, în 
prezent este ea și calificată în 
sferturile de finală ale competiției 
continentale), ajutat de Anatoli 
Korsunov.

Arbitrul bulgar Boris Takev 
va conduce formațiile : ROMA
NIA : Boldici — Negriiă, Bum- 
bescu, lovan, Ungureanu — Iri- 
niescu, Geolgău, Suclu, Klein — 
Turcu, Terheș ; U.R.S.S. : Novi
kov — Kaplun, Haciatren, Demia
nenko, Iuravliov, Adjcm, Balta- 
cea, Tarhanov, Petrakov, Hapsa
lis, Nikonov.

Slelian TRANDAFIRESCU



Campionatele europene de volei In terviul nostru

INSTANTANEU BUCUREȘTEAN
! I.YON, 12 (prin telefon). Și 
In competiția feminină, care 
se desfășoară în „Maison 
des sport“ din orașul-satelit 
iVilleurbanne, și în cea mas
culină, care are loc în sala 

’„Pierre de Coubertin" din 
Paris, disputele pentru titluri 
și pentru calificarea la Jocu
rile Olimpice se vor rezolva 
abia în ultima zi.

Aici, la Lyon, candidează 
cu șanse egale pentru meda
liile' de aur reprezentativele 
R.D. Germane — care nu are 
la pasiv nici un set pierdut — 
și U.R.S.S, — totuși, sub va
loarea anilor precedenți —, 
ambele neînvinse și care se 
vor întîlni, sîmbătă. în ultima 
partidă a campionatului femi
nin. Oricum, dacă în ceea ce 
privește titlul va mai trebui 
să așteptăm răspunsul, în pri
vința calificării _ pentru J.O. 
problema este lămurită, volei
balistele din R.D.G. avînd asi
gurată promovarea printre „o- 
iimpice", chiar dacă rateaza

REZULTATE TEHNICE
FEMININ : Franța — Belgia 3—2. Polonia — Iugoslavia 3—6 

(job ; Olanda — U.R.S.S. 0—3, R.D. Germană — Ungaria 3—1, 
Belgia — Polonia 6—3, RT. Germania — Iugoslavia 3—1, 
România — Bulgaria 0—3.

MASCULIN s U.R.S.S. - Italia 3—0, Ungaria — Bulgaria 3—2 
(joi) Î Iugoslavia — Italia 3—2, Cehoslovacia — U.R.S.S. 6—3, 
Grecia — Bulgaria 3—1, R. D. Germană — Belgia 3—6,

PROGRAMUL ULTIMEI ZILE
FEMININ : locurile 1—6 ; România — Olanda, Ungaria — Bul

garia, U.R.S.S. — R.D. Germană ; locurile 7—12 : Iugoslavia — 
Belgia, Polonia — Cehoslovacia. Franța — R-F. Germania ;

MASCULIN : locurile 1—6 : U.R.S.S. — Franța. Iugoslavia — 
Polonia, Italia — Cehoslovacia ; locurile 7—12 : Ungaria — K.D. 
Germană, Belgia — Grecia, România — Bulgaria.

• •
CU BJORN BORG

BALCANIADA
DE GIMNASTICA

(Urmare din nao l)

jeze forțele pentru partea ofi
cială a întrecerii, de sîmbătă 
după-amiază. în aceste Împre
jurări, campionul european ab
solut, bulgarul Stoian Delccv, 
pornea ca prim favorit și el a 
ținut să-și onoreze cartea de 
vizită, oferind brigăzilor de ar
bitri exerciții de bună valoa
re tehnică, bine executate. Bu
ne prestații au avut și doi din
tre componenții formației 
noastre, Sorin Cepoi și Kurt 
Szilier, situați destul de aproa
pe de liderul concursului și 
despărțiri doar de cinci sutimi 
în clasamentul individual com
pus, neoficial. ___  _ „
a obținut 9,45 la sărituri și pa
ralele, iar Kurt Szilier — 9,40 
la cal cu minere. După progra
mul "impus, echipa Bulgariei a 
acumulat 271.15 p, iar formația 
României 270,80 p. Iată și pri
mii clasați la individual com
pus : Stoian Delcev 56,60. So
rin Cepoi 55,55, Kurt Szilier 
55.50, Plamen Petkov 54.90, 
Dancio Iordanov 54,20, Romu
lus Bucuroiu 53.80.

Cu o zi înaintea începerii 
campionatelor, s-a reunit aici 
Comitetul balcanic, care a luat 
in discuție probleme ale coope
rării pe tărîmul gimnastici: în
tre țările din această zonă geo
grafică. S-au stabilit, de ase
menea, gazdele viitoarelor în
treceri, după cum urmează : 
Campionatele balcanice de ju
niori din acest an — în Ro
mânia (probabil la Focșani), 
Campionatele balcanice de se
nioare și seniori din 198B — in 
Turcia.

Sîmbătă după-amiază și du
minică dimineață sint progra
mate aici exercițiile liber al»- 
se, individual și pe echipe, pre
cum și finalele pe aparate, pe 
care iubitorii de gimnastică le 
așteaptă cu un deosebit interes.

„aurul europenelor*, deoarece 
sovieticele fiind gazde ale 
marii competiții ocupanta lo
cului secund obține calificarea. 
La masculin, sportivii conduși 
de Viaceslav Platonov 
în frunte și, se pare, nu mai 
există obstacole în drumul 
spre virful ierarhiei, în timp 
ce iugoslavii au cele mai multe 
șanse nu numai de a realiza 
o clasare foarte bună, dar și 
de a obține „pașaportul" pen
tru Moscova ’80.

Din păcate, reprezentativele 
României lipsesc din această 
luptă pentru locurile de pe 
podium. Băieții au ieșit mai 
de mult din cursă, în timp ce 
fetele nu reușesc să facă față 
rigorilor competiției. Antreno
rii N. Roibescu și N. Humă 
întîmpină greutăți în formarea 
echipei. Marianei Ionescu (se 
resimte încă după accident) și 
Măriei Enache (bolnavă fiind, 
nici nu a mai fost utilizată), a- 
dăugîndu-li-se, acum, și Doina 
Săvoiu, care : z 
și ea. Fără cele mai bune 
trei jucătoare, formația noas-

se află

drumul

s-a îmbolnăvit

trâ a fost depășită net de cea 
a K.D. Germane, în trei se
turi. Așadar, după speranțele 
— nu fără temei — de la 
Orleans într-o comportare tot 
mai bună la Lyon, va trebui 
să acceptăm situarea pe locul 
5 — o victorie In 
dezelor este mai 
posibilă —, poziție 
perioară ultimelor 
C.E. (1971 — locul , 
locul 6) și care îi dă drep
tul echipei noastre să parti
cipe, totuși, la turneul de ca
lificare pentru J.O., de anul 
viitor, din Bulgaria.

Să mai notăm că. la reuniu
nea Confederației europene, 
s-a stabilit ca următoarele 
campionate jontinentale să se 
desfășoare, în 1981, în Bulgaria.

Partida dintre reprezentări; 
vele feminine ale României și 
Bulgariei, care a încheiat pro
gramul penultimei zile a 
tilrneului pentru locurile 1—6, 
s-a încheiat cu scorul de 3—9 
(4, 10, 6) în favoarea echipei 
Bulgariei.

fața olan- 
muK decît 
oricum su- 

ediții ale 
7, 1975 —

Sever NORAN

în premieră, la Madison Square Garden

CUPA MONDIALĂ"
Sorin Cepoi

fcfyropo 4e...i

„Strict secret* 
antrenamentul 
Bjom Borg. 
la sala ,23 
gust". Am trecut 
insă prin porțile 
închise pentru a-1 
revedea Pe tenta
tiva nul nr. 1 al lu
mii, in obișnuita 
sa vacanță bucu- 
reșteană de toam
nă. N-a avut 
sparring - țMrtneri, 
ci... sparring-part- 
nere. Două. Pe 
Florența Mihai și, 
bineințeies. Ma
riana Simionescu, 
logodnica sa. Cu 
îngăduința aceste
ia din urmă, după 
o oră și jumătate 
de joc. am supus 
la 5 minute de e- 
fort suplimentar pe 
campionul mon
dial, cu patru în- 
trebări-cheie. Ia- 
tă-le, pe rind, 
cu răspunsurile 
primite :

— Se 
finișul 
*79. Cum

»»
înregistrăm în aceste zile 

o premieră absolută în 
lumea boxului amator. După 
ce — cu excepția atletismului 
— pugilismul rămăsese, pînă 
în 1974, singurul sport olimpic 
fără campionat mondial, iată 
acum prilejurile de confrunta
re pe plan mondial se înmul
țesc cu repeziciune. Luînd 
modelul citorva ramuri sporti
ve care au introdus in vocabu
larul și în calendarul interna
țional noua expresie, boxul 1- 
nițiazâ și el o „Cupă mondia
lă", într-o formulă originală 
(dar nu lipsită de vicii for
male).

între 11 și 19 octombrie, la 
New York, în. celebra arenă 
Madison Square Garden — so
cotită im adevărat „templu al 
boxului" (mai ales profesio
nist) —, se desfășoară prima 
ediție a „Cupei mondiale" pu- 
gilistice. rezervată celor mai 
puternice reprezentative ama
toare continentale. Potrivit 
programului inițial (care are 
caracterul unui experiment), 
participă la turneu 10 e- 
chipe, reprezentind: Europa I, 
Europa n. America de Nord, 
America de Sud, Africa I, A-

LA BOX AMATOR
frica II, Asia I, Asia II. Aus
tralia — Oceania și S.U.A. (ca 
țară gazdă).

Iată rezultatele -înregistrate 
în gala inaugurală (sferturi de 
finală) : cat. semimuscă : San
doval! (S.U.A.) b.p. Marquez 
(Porto Rico — America de 
Nord) ; JamiUe (Filipine — A- 
sia) b.p. Kim Chul Yu (Co
reea de Sud — Asia) ; cat. co
coș : Beard (S.U.A.) b.p. Ka- 
ciatrian (U.R.S.S.) ; Pizzaro 
(Porto Rico — America de 
Nord) b.p. Konkaew , (Tailanda 
— Asia) ; cat. semiușoară : Do
minguez (Porto Rico — Ame
rica de Nord) b.p. Kwang Jun 
Han (Coreea de Sud — Asia) ; 
Demianenko (U.R.S.S.) b. k.o. 
tehnic Daly (Australia — Ocea
nia) ; Weller (R. F. Germania) 
b. rănire Elorde (Filipine — 
Asia).

apropie 
sezonului 
va arăta 

viitorul clasament
— Mai am de jucat citeva 

turnee pentru Marele Premiu. 
Indiferent de rezultatele ce 
vor veni, am impresia că în
chei un sezon de vîrf al carie
rei mele. Cu al patrulea Wim
bledon cucerit consecutiv, cred 
că prezint suficiente argumen
te pentru a-mi păstra primul 
loc și titlul suprem. Pentru ce
lelalte două locuri ale podiu
mului, îi văd candidînd pe 
Jimmy Connors și John McEn
roe. Poate chiar cu o ușoară 
șansă în plus pentru al doilea. 
Va decide, probabil. Masters-ul 
din ianuarie, care va fi linia 
de finiș. în ce mă privește, re
gret desigur că am ratat „ma
rele șlem" prin acea înfrtngere 
neașteptată din partea lui Tan
der, la Flushing Meadow. îl 
învinsesem de 
tunci. Rămîne 
itor...

— Care 
principalii 
fruntat ?

— McEnroe, 
Acest tînăr „stingaci" începe să 
fie foarte greu de trecut și 
dacă menține același ritm de 
progres ne-o va lua înainte, 
la toți. Dar sînt și alți tenis- 
mani în ascensiune, abia ieșiți 
din vîrsta junioratului. Dintre 
ei, cehoslovacul Ivan Lendl și 
francezul de culoare Yannick 
Noah mi se par cei mal ta- 
lentați. Este și un moment fa-

Bjom Borg și Mariana Simionescu, după 
ieri, la „23 August1* 

Foto : Dragoș hEAGU
antrenamentul de

mondial ? vorabil 
gardă"

zece ari pînă a- 
pentru anul vi-

vor fi, atunci, 
adversari de în-

cu siguranță.

pentru ei. cînd „vechea 
bate în retragere. Dacă 

mâ consider și eu în rindul a- 
cesteia, deși am doar 23 de ani, 
atunci îmi revine mie sarcina 
de a-i purta stindardul iotari» 
grea luptă.,

— Și acum, o amintire We- 
plăcută pentru noi: în vară 
Ia meciul România — Sue
dia din „Cupa Davis", Borg 
învingea pe Năstase la un 
scor neașteptat de sever. 
Care a fost explicația ?

— Este un adevăr cunoscut 
că, pe teren propriu, în fața 
publicului propriu, este uneori 
cel mai greu să ioci la va
loarea maximă. Ilie Năstase 
este un jucător mult mai bun, 
în realitate, decît s-a arătat a- 
tunci, la București, cînd mi-a 
luat doar trei ghemuri. Și a 
mai fost, bineînțeles, acea dife
rență de zece ani existentă in
tre mine și el. Sint legi ale te
nisului. ale sportului. în 
ral. peste care nu se 
ușor.

— Si cit veți mai 
tenis ?

— La această întrebare nu 
Pot răspunde decît intr-un sin
gur mod : atita timp cit îmi va 
face plăcere să joc tenis...

Radu VOIA

gene- 
trece

PE TERENURILE DE TENIS

...C.N. 82 DE FOTBAL, 
CARE ÎNCEPE MÎINE I

• In turneul „de 4“ de la Mel
bourne, americanul John McEnroe 
l-a învins cu 6—4, 7—6 pe com
patriotul său Vitas Gerulaltis, iar 
argentinianul Guillermo Vilas l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2 pe austra
lianul John Alexander.
• Rezultate înregistrate în tu

rul II la Brisbane : Case —
Collins 6—2, 6—3 ; Rosewall — 
Whitecross 6—4, 6—3 : Gorman — 
Jones 7—6, 7—6 ; Mitchell — Mas
ters 7—5, 6—2.

@ In optimi de finală la Bar-

celona : Panatta — Lendl 3—6, 
6—4, 6—4 ; Ramirez — Pecci 2—6, 
6—4, 8—6 ; Orantes — Gimenez

Solomon — Luna 6—3,
.. 6_

6—0, 6—4 : Suiwmuii — uuu 
6—2 ; Dibbs — Gunthardt
6— 4, 6—2 ; Smid — Fillol
7— 5.
0 In turneul feminin 

Phoenix (Arizona): Laura Dupont 
— Virginia Ruzlci 5—7, 6—4, 6—4 ; 
Kerry Reid — Rosemary Casals 
6—2, 6—3 ; Wendy Turnbull — 
Pam Shriver 6—3,- 6—0 ; Betty 
Stove — Lele Forood 6—3, 7—6 ; 
Mary Carillo — Stacy Margolin 
6—1 6—2.

de la

IN „C.C.[.“ LA BASCHET
Rezultate înregistrate în pri

mul tur al „Cupei campionilor 
europeni" la baschet masculin: 
Zamalek Cairo — Spartak So
fia 77—89 ; Slovan Bratislava 
— Sinudyne Bologna 91—Vffl ; 
Crystal Palace Londra — J5țal 
Madrid 81—99 ; Maccabi Tel 
Aviv — SK Istanbul 100—53 ; 
Partizan Belgrad — Partizan 
Tirana 115—82 ; Den Bosch (O- 
landa) — UBSC Viena 96—64; 
Royal Bruxelles — S. C. Le 
Mans 91—78 ; Itihad Alep (Si
ria) — Honved Budapesta 
97—88.

La această oră. cam? sta de organizare a F.I.F-A. însărcinată cu 
pregătirea C.M. din 1982 se cf;ă in concîî'cbuie, la Zurich, cu repre
zentanții confederaților continenta e p» maig’mea propunerilor aces
tora privind formula grupelor de cot’ficore in turneul final, din Spa
nia. Singurul lucru asupra că'ua nu există nici un dubiu este cifre 
— record a înscrierilor oficxsie ina-ntate ta F.I.FA. : 103 țări. Firesc, 
Europa deține supremația cu ce’e 33 de federații core au semnat cererea 
de part, ci pare ta „El Mundial" (au fost 34, dar s-a retras între timp 
Liechtenstein) ; urmează, opo . Africa cu 26, Asta - 16, America Cen
trală și de Nord — 14, Amer’oo de Sud — 10, Oceania — 4. Dintre 
aceste candidate, doar 24 (mo multe ca oricîrid totuși I) vor ajunge 
• n turneul final, după cum s-a anunțat ocestea fiind astfel împărțite : 
14 din t.bătrînu! continent* (inclusiv Spania, ca țară organizatoare), 
4 din America de Sud (printre ele și deținătoarea titlului mondial. 
Argentina), cite 2 dm „cont.nentul negru*, din Asia — Oceania și din 
zona Americri Centrale, de No’-d și a Cararbitar.

Europa însăși, deși are „partea leului** (mai mult de jumătate dta 
participantele ta turneul f.nal dm Span ta), nu e scutită de dificultăți 
nici în aceasta fază prelîminar-orgaaizatoricâ, în cursă cflîndu-se 32 
de concurente pentru 13 locuri.

Așa cum a declarat Herman Neuberger, vicepreședinte al F.I.FA. și 
președinte al comisiei de organizare a C.M., grupele europene vor 
avea 5, 4 sau 3 echipe, d>n primele ooHficindu-se cite două, iar din 
ultima, doar una. Mai exista, se pare și o akă propunere în acest 
sens : patru grupe a cite 5 echipe șl două grupe a cite 6 echipe, 
din care merg mai departe cite doua reprezentative (în totai 12), cea 
de a 13-a calificată urmînd să fie desemnată printr-un meci de baraj 
dintre cele două clasate pe locul 3 in grupele de 6. Dar sistemul de 
alcătuire a grupelor ? tată una din soluțiile avansate s criteriul re
zultatelor 1a ultimul C.M. și ta C.E. în curs pentru desemnarea celor 
șase capi de serie, același numor de echipe de „rang secund", alte 
șase sau opt considerate de valoare medie și. în sfîrșit, celelalte.

O hotărîre definitivă se va lua astăzi, astfel îneît mîine. la ora 13 
(ora Bucureștiului), ta Zurichhom Kasino, să se desfășoare operația 
prapriu-zisă, pentru toate zonele. Sorții vor decide, chiar dacă, pe ici, 
pe colo vor fi dirijați...

Paul SLĂVESCU

ORAȘELE — GAZDA Alt 
PARTIDELOR DIN TURNEUL 
FINAL Al C.E. DE EOTBAL 

ROMA, 12 (Agerpres). — Au
fost desemnate orașele care vor 
găzdui Turneul final al campio
natului european de fotbal, care 
se va desfășura anul viitor, între 
11—22 iunie, în Italia, cu partici
parea a 8 echipe, calificate din 
faza preliminară. Meciurile vor 
avea loc la Roma, Torino, Milano 
și Neapole

NANA IOSELIANI SE DISTANTEAZA 
ÎN „INTERZONAL'

RIO DE JANEIRO, 12 (Ager
pres). — în runda a 12-a a 
turneului interzonal feminin 
de șah, Nana Ioseliani a cîș- 
tigat la Hund (aceasta a fost 
a 10-a victorie consecutivă a 
maestrei sovietice), Borisova a 
învins-o pe Miles, iar Cardoso 
a pierdut la Zatulovskaia. E-

Polihroniade a între- 
poziție complicată cu 
în clasament conduce 
cu 10 puncte (1).

lisabeta 
rupt in 
Fissdick.
Ioseliani,
Maestra româncă Elisabeta Po- 
lihroniade se află pe locul 6, 
cu 6Vi puncte și două partide 
întrerupte.

ATLETISM a Cursa internațio
nală de fond, desfășurată la 
Charleville (Franța), a revenit 
francezului Fernand Kolbecj, 
care l-a Întrecut la sprint pe bel
gianul Polleunis 
metrați cu 1 ' 
km.

BOX • La 
european la 
Lorenzo Zanon, l-a învins 
puncte pe spaniolul Felice 
driguez, după 15 reprize.

FOTBAL • In preliminariile 
turneului olimpic, la Bruxelles : 
Belgia — Israel 0—6 • Meciuri 
amicale de tineret : la Tirana, 
Albania — Franța 2—2 : la To- 
run, Polonia — R.F. Germania 
1—0. • Reprezentativa Noii Ze- 
elande a jucat la Belfast cu se-

TELEX* TELEX
ambii crono-

h 13:33,0 pe 23,900

Torino, campionul 
cat. grea, italianul 

la 
Ro-

lecționata Irlandei de Nord. Gaz
dele au ciștigat cu 2—0.

HANDBAL • La Sofia, în meci 
pentru primul tur al C.C.E. 
(masculin). Ț.S.K.A. Septemvrlsko 
Zname a întrecut cu 23—15 Joc- 
mația austriacă A.S.K. Linz. * 
La Ostrava, în turneul interna
țional masculin pentru echipe de 
tineret, reprezentativa R. D. Ger
mane a învins cu 20—17 formația 
Danemarcei, iar echipa U.R.S.S. 
a cîștlgat cu 31—17 în fața selec
ționatei secunde a Cehoslovaciei.

PATINAJ • Proba Individuală 
masculină din cadrul concursului 
Internațional de patinaj artistic

dotat cu „Trofeul Richmond",’ 
care se desfășoară la Londra, a 
fost cîștigatâ de englezul Robin 
Cousins — 144,10 p, urmat de 
Igor Bobrin (U.R.S.S.) — 139,94 p 
și Brian Pockar (Canada) — 
136,58 p. In proba de dansuri, 
victoria a revenit cuplului Kris
tina Regoczy — Andras Szalay 
(Ungaria), cu 110,88 p.

TENIS DE MASA • La Sout
hampton (Anglia), în meci pgn- 
tru „Cupa ligii europene", Fran
ța — Anglia 4—3. In partida deci
sivă, francezul Jacques Secretin 
l-a întrecut cu 2—0 (11. 15) pe 
Nicky Jarvis. ■ în cadrul ace
leiași competiții, selecționata Un
gariei a întrecut pe teren pro
priu, cu 5—2, formația iugosla
viei.
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