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NICOLAE CEAUSESCU
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SI PREȘEDINTELE
AHMED SEKOU TOURE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu( 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
s-au reintilnit, luni dimineață, 
cu tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guine
ea, și tovarășa Andree Toure.

Cei doi conducători de
partid și de stat au avut un 
schimb de păreri în probleme 
privind promovarea în conti
nuare a colaborării româno- 
guineeze, precum și în legă
tură cu unele aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure au 
constatat cu multă satisfacție 
că înțelegerile convenite cu 
prilejul dialogului avut în va
ra acestui an la București se 
transpun cu succes în viață și 
au hotărît să se acționeze în 
continuare pentru o ridicare 
pe o treaptă superioară a con
lucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Demo
crat din Guineea, pentru extin
derea colaborării pe plan po
litic, economic, tehnico-științi- 
fic și cultural dintre România 
și Guineea.

Abordîndu-se unele probleme 
ale actualității internaționale, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure au re
afirmat voința României și Gui
neei. a Partidului Comunist 
Român și Partidului Democrat 
din Guineea de a-și aduce, în 
continuare, contribuția lor ac
tivă la lupta pentru instaurarea 
unor relații noi, democratice in 
viața internațională, pentru a- 
dîncirea procesului transformă

In perspectiva „mondialelor":

CAMPIONATELE BALCANICE, 
UN TEST TRECUT CU SUCCES 

DE ECHIPELE NOASTRE 
REPREZENTATIVE DE GIMNASTICĂ

Anca Kiss, fru
moasă evoluție la 
Campionatele bal

canice
Foto: I. MIHAICA

Sezonul competițional de 
toamnă al echipelor noastre re
prezentative de gimnastică a 
început sub cele mai bune 
auspicii-. Concurînd la Lju
bljana, în cadrul celei de a 
Xl-a ediții a Campionatelor 
balcanice, gimnastele și gim- 
naștii români au făcut o bună 
verificare a pregătirii efectuate 

i.în cursul verii și au repurtat 
noi victorii care îmbogățesc 
frumosul lor palmares interna
tional. Dată fiind valoarea scă
zută a adversarilor Intilniți, 
mai ales la întrecerile feminine, 
bilanțul românesc la această 
competiție trebuie judecat, în 
primul rînd, prin prisma ce
rințelor pe care le ridică apro
piatele întreceri de anvergură 
și, cu deosebire, campionatele 
mondiale de lâ Dallas, din de
cembrie.

După cum arătam și în co
mentariile transmise de la fața 
locului; echipa noastră femi
nină, în frunte cu Nadia Co- 
măneci, a arătat un potențial 
ridicat și nu numai notele ca 
atare au subliniat acest lucru. 
Noile exerciții liber alese sînt 
bine însușite, elementele de di
ficultate — judicios integrate 
în compoziții, iar execuțiile 
s-au situat în cea mai mare 
parte la o cotă valorică mul
țumitoare pentru acest început 
de sezon competitions!. Antre
norii Marla și Bela Karoly ne 
spuneau că în ultimele luni ș-a 
lucrat foarte mult la definiti
varea exercițiilor liber alese, 
iar concursul de la Ljubljana, 
ca primă verificare a formei 
sportive, a oferit celor doi a- 
preciați specialiști suficiente 
concluzii pentru ca în urmă
toarea perioadă de pregătire 
accentul să fie pus pe unele 
aspecte deficitare care s-au mai 
ivit. Avem în vedere, mai în- 
tîi, realizarea acelui mecanism 

1 de execuție, care să permită 
gimnastelor și gimnaștilor să-și 
prezinte fără greșeală, toate e- 
xercițiile, conform celor mai 
riguroase exigențe ale codului 
internațional de punctaj. Căci, 

rilor revoluționare din lumea 
contemporană, împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru asi
gurarea independenței naționa
le a tuturor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere reciprocă.

★
Luni a părăsit Capitala secre

tarul general al Partidului 
Democrat din Guineea, preșe
dintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, tova
rășul Ahmed Sekou Toure, cu 
soția, tovarășa Andree Toure, 
care au efectuat o scurtă vizi
tă în țara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Ceremonia plecării a _ avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nicolao Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
împreună cu tovarășa Andree 
Toure au sosit împreună la 
aeroport.

Numeroși bucurcșteni au sa
lutat cu căldură pe cei doi 
conducători de partid și de stat.

Tovarășul Sekou Toure și to
varășa Andree Toure și-au luat 
rămas bun de la persoanele 
oficiale române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi rămas bun de 
la tovarășul Sekou Toure. Cei 
doi conducători de partid și de 
stat și-au strins cu căldură 
mîinile. La rindul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Andree Toure și-au luat rămas 
bun, strîngîndu-și miinile cu 
prietenie.

după cum am relatat, atit tez. 
tele cit și băieții noștri au în
registrat și nereușite sau au 
avut ezitări evidente, care au 
fost pe loc sancționate de bri
găzile internaționale de arbi
traj. Poate că, la unele gim
naste și la unele probe se 
mai impun și mici corecturi, 
dar acestea trebuie să fie efec
tuate acum, pentru a rămine 
timp suficient de verificare și 
finisare a acestor elemente in 
cadrul unor execuții integrale, 
cit mai multe cu putință.

Carmen Bun aciu:

„VREAU SĂ ATAC RECORDUL LUMII" !
2,53 sec o mai despart pe campioana României
de recordul Lindei Jezek (S.U.A.) la 200 m spate

Vacanfa tinerei Carmen 
Bunaciu a fost foarte 
scurtă. De citeva zile, ea 
s-a reîntors la piscină pen
tru a lua totul de la capăt. 
Planul ultimei etape de 
pregătire nu-i permite să 
irosească nici măcar o oră 
celei care vizează laurii 
olimpici. $i cum eleva 
Cristinei Șoptereanu este 
foarte ambițioasă, revenirea 
treptată la efortul zilnic nu

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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DUPĂ EXEMPLUL CELOR DIN FRUNTE,
AL COMUNIȘTILOR!

Comuniștii. întregul popor 
intimpină cu realizări deose
bite în toate domeniile Congre
sul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român. In fabrici și 
uzine, pe șantiere, ia marea 
bătălie pentru stringerea recol
tei și pregătirea celei viitoare, 
in știință și cultură eferves
cența politică deosebită creată 
de apropierea marelui eveni
ment din viața partidului și a 
țării se materializează in noi 
și vrednice fapte de muncă me
nite să îndeplinească întocmai 
planul de dezvoltare econo- 
mico-socială in 1979. inclusiv a 
angajamentelor suplimentare 
luate de o serie de colective 
de oameni ai muncii.

Tara întreagă este animată 
de Înaltul exemplu de muncă 
șl dăruire patriotieă. de dina
mism și patos revoluționar, de 
muncă neobosită pentru tradu
cerea în fapt a Programului 
partidului de ridicare a patriei

Desigur. Nadia Comaneci și 
Emilia Eberle sînt de-acum 
gimnaste bine cunoscute pe 
plan international și ele și-au 
onorat la Balcaniadă impresio
nantele lor cărți de vizită. Ne-a 
făcut plăcere să constatăm că 
lor li se alătură acum, cu re
zultate promițătoare, o altă va
loare autentică a gimnasticii 
noastre feminine. Este desigur

Paul IOVAN
—(Continuare in pag. a S-a)

a ridicat probleme deose
bite. începutul a fost făcut 
cu... sala de forță. ..Anul 
trecut, în aceeași perioadă 
— ne atrage atenția antre- 
noarea ei — Carmen (1,89 m 
și 73 kg) abia reușea două 
tracțiuni la bară ; acum, ea 
face cîte 8—10. dar încă nu 
sînt mulțumită”.

Adrian VASILIU
(Continuare in pag. a 2-a) 

Pe noi culmi de progres și 
bunăstare, oferit zi de zi de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, președintele țării.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul oameni
lor muncii, acolo unde se ho
tărăște soarta producției, a de
venit o obișnuință, iar cuvintul 
său — fie de apreciere a ceea 
ce este bine făcut, fie de 
scoatere in evidență a ceea ce 
nu se ridică Încă la cotele de 
exigență ale partidului, ale vre
mii. indicațiile sale prețioase 
— are un puternic ecou în ini
ma națiunii. îmbărbătează, sti
mulează și amplifică energiile 
creatoare.

Urmind luminosul exemplu 
ai secretarului general al parti
dului, comuniștii se află pre

RUGBYȘTII AU DAT 0 LECȚIE, 
EMOȚIONANTĂ Șl EXEMPLARĂ, 

DE REPREZENTARE INTERNAȚIONALĂ
Turneul rugbyștilor români 

în Marea Britanie și primul 
joc Țara Galilor — România, 
deschizător de drum pentru 
reprezentativele britanice și 
române, au avut sensuri pro
funde, sesizate cu promptitu
dine de presa internațională, 
în ziua meciului, in ziarul 
francez „l'Equipe" apărea ar
ticolul de prezentare al tri
misului special al prestigiosului 
cotidian sportiv, Francis Del- 
teral, cu titlul „PREMIERA 
ISTORICA PE ARMS PARK", 
in care se scria : „Cu bu
na lor judecată obișnuită 
rugbyștii români au venit la 
Cardiff pentru a se arăta 
demni de adversarii lor și de 
a demonstra că merită șă in
tre intr-o zi în „Turneul ce
lor 6 națiuni". Cele 4 meciuri 
precedente, pe care le-au dis
putat și ciștigat, au indicat că 
oaspeții galezilor se află pe 
drumul bun". După jocul en- 
tuziasmant realizat de rugbyș
tii noștri pe Arms Park, con
fratele francez se intreabă ce 
s-ar fi intimplat oare dacă 
scorul ar fi rămas 12—18 pen
tru români și conchide că ro
mânii au condus excelent „ope
rația de seducție" * rugbyulul 
britanie. Prin urmare, la poar
ta „Turneului celor 5 națiuni", 
rugbyștii noștri, stăpinl pe ei 
și pe arta rugbyului pe eare 
o posedă, Îndrăzneți și neclin
tiți in fața fabulosului rugby 
britanic, „au făcut să tremure". 

■— ■— In pag. 6-5 "“"T
1 „SA MULȚUMIM ROMÂNILOR PENTRU FRUMOSUL *

I SPECTACOL OFERIT" |
reportaje, declarații, biografii, date, cifre din turneul efectuat | 

în Țara Galilor

tutindeni în primele rîndurl, 
munca susținută și responsa
bilă, Întreaga lor activitate și 
comportare dovedind înțelegerea 
îndatoririlor de cetățeni ai pa
triei și de membri ai Partidu
lui Comunist Itomân. La rîndul 
lor. comuniștii din mișcarea 
sportivă nu precupețesc nici un 
efort pentru traducerea în viață 
a hotăririlor partidului. Ei dau 
o atenție deosebită realizării 
obiectivelor și sarcinilor în
scrise tn Programul privind 
dezvoltarea activității de educa
ție fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români in vederea parti
cipării lâ Jocurile Olimpice di»

Mircea COSTEA
(Continuare in pag. a 2-a) 

cum s-a exprimat cronicarul 
francez, tribunele pline, de 
peste 40 000 de spectatori de 
pe Arms Park. Numai cînd 
vezi la televizor acele zeci de 
mii de spectatori aparținind 
numai balonului oval, specta
tori care se identifică cu a- 
cest sport pentru că l-au ju
cat și l-au trăit, înțelegi pe 
ce scară uriașă a urcat rugbyul 
nostru, estompat la noi acasă 
de mirajul fotbalului. Cind 
privești toată acea încrânce
nare bărbătească, cind vezi fe
țele ambițioase ale rugbyștilor, 
cind ii admiri, cu oarecare tea
mă, atunci cînd, impasibili, se 
desfac ca un tirbușon de tru
puri, după grămadă, cînd simți, 
cu emoție, că se apropie de țintă, 
de eseu, o acțiune în același 
timp plină de forță, fantezie 
și inteligență, atunci simți că 
sportul acesta jucat șl eu mii
nile, și cu picioarele, și cu 
forța corpului, dar mai ales 
cu sclipirile minții, este un 
sport complet care onorează pe 
toți cei ce il practică.

Trăsătura cea mai de preț 
a rugbyștilor noștri este aceea 
că ei nu se tem de adversari 
recunoscut! drept mal puter
nici, pe baza tradiției și a 
disproporției numărului de 
practicanți, de cluburi și echi
pe, terenuri ș.a.m.d. Din acest

Aurel NEAGU
(Continuare in pag. 4—5)



CÂRTI NOI • CÂRTI NOI

s
(Urmare din pag. 1)

Comitetul Po-
C. C. al P.C.R. 
cluburile spor- 
reprezentative, 

sportivi, an tre

1980. adoptat de 
litic Executiv al 
In asociațiile și 
tive, în loturile 
comuniștii .
nori, medici și alți specialiști 
— muncesc pentru ridicarea 
performanțelor la nivelul cerin
țelor mondiale, pentru ca la 
Jocurile Olimpice, de care ne 
mai despart numai nouă luni, 
eă poată reprezenta cu demni
tate patria socialistă, așa cum 
s-au angajat solemn în fața 
secretarului general al parti
dului.

Strălucitul succes repurtat 
de rugbyștii noștri în turneul 
din Țara Galilor își are ex
plicația în ardoarea cu care 
s-a pregătit și a luptat lotul, 
animat de exemplul minunat al 
comuniștilor — rugbyștii Dinu, 
Munteanu. Bucos. Murariu, Du
mitru. Constantin, Alexandru. 
Borș, Ortelecan și Suciu, antre-

PERFORMANȚE, PERFORMERI
(Urmare din pag. 1)

— Ce părere ai Carmen ?
— Cred in tot ce-mi spu

ne Cristina și dacă pentru 
a înota 200 m spate sub 
2:12,0 va trebui să am forța 
necesară unui număr dublu 
de tracțiuni, le voi face.

— Dar asta nu este to
tul.

— Știu. De-abia aștept să 
intru serios... in apă. A- 
fară, la Dinamo, nu se mai 
poate înota. La „23 August" 
condițiile nu sînt ideale și 
mă refer îndeosebi la abu
rii care te sufocă pur si 
simplu. Sper ca federația 
de specialitate, conducerea 
clubului să găsească pînă 
la urmă o soluție pentru 
a-mi putea respecta inte
gral planul de antrenament.

— Apropo, acum 5 ani 
cînd ai venit de la Sibiu 
la București te gîndeai că 
vei ajunge a doua perfor
meră a lumii (n.r. 2:14,52 la 
200 m spate) ?

— Să vă spun sincer, a- 
o do- 
Vale- 
cam- 
țării

tunci nu aveam decit 
rință : s-o înving pe 
ria Vlăsceanu (n.r. 
pioana și recordmana 
in 1974) I

— Dar acum ?
Campioana are 

men de ezitare.
— Deocamdată 

dese la recordul

un mo-

ginmă 
mondial al 

probei de 200 m (n.r. Linda 
Jezek 2:11,99). Da, vreau să 
fiu prima înotătoare din 
România care își înscrie

s'

BALUL MUNȚILOR LA POIANA BRAȘOV
Este cea mai recentă invitație turistică lansată de 

I.T.H.R. București.
Sîmbătă 3 noiembrie, la ora 13, autocarele pleacă de pe 

platforma hotelului „Intercontinental" pe traseul : Bucu
rești — Ploiești — Vălenii de Munte — Cheia — Săcele — 
Brașov — Poiana Brașov.

In cunoscuta stațiune brașoveană este organizată o seară 
distractivă. A doua zi (4 noiembrie) este rezervată odih
nei și vizitării Poienei Brașov.

înapoirea în București se face pe un traseu inedit : 
Rîșnov — Valea Rîșnoavei — Pîrîul Rece — Bușteni — 
Sinaia.

înscrierile la filialele de turism din Bd. N. Bălcescu nr. 
35, Bd. 1848 nr. 4, Bd. Republicii nr. Mende
leev nr. 14. me Năstase Turneul campio

nilor 7 De 4 ori (de 3 ori con
secutiv !) : 1971 (Paris), 1972 (Bar-

SINAIA ÎN TOATE ANOTIMPURILE
Stațiune de renume mondial, Sinaia se recomandă atît 

pentru odihnă, cit și pentru tratarea nevrozelor astenice, a 
surmenajului fizic, intelectual și a anemiilor.

Hoteluri moderne, vile cochete și confortabile, restaurante, 
pensiuni, piscine acoperite, săli de jocuri mecanice, săli de 
spectacole și audiții muzicale, mijloace moderne de tran
sport pe cablu, numeroasele trasee turistice au făcut din 
Sinaia o stațiune de atracție pentru toate preferințele, pen
tru toate vîrstele.

Mergînd pe poteci bine marcate, se pot admira minuna
tele priveliști : de la cabana Piscul Cîinelui, cascada Urlă- 
toarea, cabana Vîrful cu Dor, pentru ca mai apoi, ajunși pe 
Platoul Bucegilpr, să se deschidă în fața noastră imagini de 
o frumusețe deosebită.

Iar iarna, iubitorii sportului alb pot beneficia de condiții 
optime în practicarea sportului preferat (schi, bob, săniuță).

Pentru alte informații privind petrecerea vacanțelor, pre
cum și pentru procurarea de bilete, adresați-vă agențiilor și 
filialelor oficiilor județene de turism din întreaga țară, pre
cum și I.T.H.R. București.

DUPĂ EXEMPLUL CELOR DIN ERUNEE, 
AL COMUNIȘTILOR!

norii Valeriu Irimescu și A- 
drian Mateescu, care au creat 
o atmosferă de muncă de 
înaltă responsabilitate patrio
tică. Ivan Patzaichin, unul din 
cei mai mari sportivi ai .noș
tri, cinstește calitatea de mem
bru al partidului comuniștilor, 
de care este mîndru. cu per
formanțe care i-au atras dra
gostea și stima iubitorilor spor
tului din țara noastră și de 
pretutindeni. Responsabilitatea 
comunistă, angajamentul total 
într-o pregătire totdeauna as
pră au impus-o pe Eva Ziirgo- 
Raduly în lumea atletismului. 
După cum alți și alți comu
niști, ca Doina Nichiteanu — 
canotaj, Constantin Nicolae — 
judo, antrenoarea Cristina Șop- 
tereanu — natație, gimnastul 
Dan Grecu, Gheorghe Maftei și 
antrenorul Ștefan Achim — 
haltere. Viorel Rus — polo, ca 
să cităm doar cîteva din nu
meroase exemple bine cunos
cute, dovedesc că și în sport 
comuniștii sînt în primele rân
duri. pildă 
muncă

Nici 
mantă 
păcate _. 
toare, neîmplinirile, chiar și în 

și îndemn pentru o 
calitate.
sportul de perfor- 
lipsesc. însă, din

de 
în. 
nu 
rezultatele nesatisfăcă-

Jezek cu un 
Berlinul Oc-
este să te 
obține o ase-

numele in tabela recorduri
lor lumii. Știu, este un 
lucru foarte greu, dar nu 
imposibil. La Ciudad de 
Mexico, înaintea Universia
dei, am prins o formă ex
celentă ; am reușit chiar, 
la un antrenament, să inot 
de 5 ori „suta" in mai pu
țin de 65 de secunde !... 
Dacă nu aș fi concurat la 
o asemenea altitudine — pe 
a doua porțiune am sim
țit adesea că nu mai am 
aer — cred că rezultatul 
ar fi fost in apropierea ce
lui realizat de 
an în urmă, in 
cidental.

— Important 
convingi că poți 
menea performanță, pentru 
început chiar și într-un 
bazin scurt (25 m).

— Este exact ceea ce 
mi-am propus pentru lunile 
următoare, iar dacă voi a- 
funge să am în mină acest 
atu, altfel voi fi privită de 
adversarele mele, în vara 
viitoare, la Moscova. Acum, 
eu mă mai tem de unele 
dintre ele ; atunci, ele vor 
lupta împotriva recordma
nei și vor avea emoțiile 
respective. Vă repet insă, 
nu depinde numai de mine.

— Știu că totul în activi
tatea ta este planificat. 
Cînd crezi că vel face pri
mele tentative ?

— Poate in ianuarie, l» 
concursurile din S.U.A. Da
că nu, in februarie, la A- 
mersfoort în Olanda, sau la 
Paris.

— Succes ! 

ramuri care au consacrat o 
școală românească, prin nu
meroasele victorii obținute de-a 
lungul vremii. Ele sînț — cum 
arăta antrenorul emerit Ion 
Corneanu în recenta conferință 
de dare de seamă și alegeri 
a organizației de partid a 
C.N.E.F.S. — urmarea unor lip
suri serioase, între care auto- 
mulțumirea. Artizan al atîtor 
victorii la campionatele euro
pene, mondiale și Jocurile O- 
limpice, comunistul Ion Cor
neanu și-a făcut o severă auto
critică, a arătat cu curaj unde 
a greșit el, colaboratorii săi și 
sportivii, a prezentat măsurile 
luate și și-a luat angajamen
tul de a asigura prezența luptă
torilor români în rîndul lau- 
reaților olimpici din anul vi
itor. Asemenea lui s-au anga
jat și alți numeroși comuniști, 
printre care prof. univ. loan 
Kunst-Ghermănescu, care au a- 
rătat că obiectivele stabilite 
prin plan trebuie și pot fi 
îndeplinite, pentru ca mișcarea 
sportivă să se ridice Ia ni
velul realizărilor minunate ob
ținute în toate domeniile con
strucției socialiste, la nivelul 
exigențelor partidului nostru.

Ceea ce caracterizează miș
carea sportivă este munca res
ponsabilă. de calitate mereu 
sporită, a cărei eficiență se o- 
glindește în prețioase și trai
nice rezultate într-o serie de 
ramuri și probe. Acestea dau 
aripi masei sportivilor și an
trenorilor lor, îi mobilizează 
la eforturi tot mai mari, la gă
sirea de noi metode și mij
loace de perfecționare a pregă
tirii. la lichidarea unor lipsuri 
și neajunsuri.

Sportivii, antrenorii și cei
lalți tehnicieni și specialiști, 
întregul activ al mișcării spor
tive îi urmează pe cei mai 
buni, pe comuniști, însuflețiți 
de minunatul lor exemplu.

KM SPECTACOL EXCELENT
Timp excelent, eoncurențl mulți 

(103) și de certă valoare. 10 pro
be, dintre care una clasică, 
.Premiul Agriculturii" (organiza
torii nu s-a dovedit deloc in
spirați programînd această cursă 
In două hituri), lată cea făcut ca 
duminică dimineața hipodromul 
din Ploiești să cunoască o ani
mație deosebită. Trecînd la aler
gări, trebuie să arătăm că aces
tea au oferit un spectacol plă- 

- - • țn majoritatea ior,
de disputate. Spiral 
lui Tănase) a dis- 
de Keops, A. Bral- 
arătat încă o dată 

știe, cîștlgînd dezin - 
Harțag. dus In

cut, sosirile, 
fiind extrem 
(cu „mina" 
pus la luptă 
lovschi ne-a 
cîtă meserie 
volt cu Oscior,___ ____________
cursă de prelungită așteptare de 
către V. Gheqjghe, a întrecut de 
puțin pe Honorica și Cornel, 
Samba a „pus" un cap lui Simp
tom, Epilog (profitînd de „apatia" 
manifestată de adversarii săi) 
șl-a adjudecat, surprinzător, cel

RflȘPUND^^^u.
TITI FILIPIDESCU, BUCU

REȘTI. Un catren pe adresa rug
byștii or noștri, după remarcabilul 
turneu din Țara Galilor :

E greu de spus cine-a jucat mai 
bine,

De-aceea, ca să nu existe sfadă, 
Eu unul socotesc că se cuvine 
Să felicit băieții la., grămadă ! 
ALEXANDRU GOLDAN, TIMI

ȘOARA. De cîte ori a eîștlgat 

SALVAMONTIȘTII, 
OAMENI ÎNTRE 

OAMENI
Nicolae Tiron este sinălan, 

și ca orice sinăian s-a înfrățit 
cu muntele. I-a călcat cot
loanele, înălțimile și în dru
mețiile lui a întîlnit adesea 
bărbați falnici dar îngrijorați, 
fremătători, riscînd totul pen
tru salvarea semenilor lor 
imprudenți. Erau salvamontlș- 
tii.

Și-a zis că acești bravi, în
zestrați moral și fizic, spor
tivi în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, merită cu priso
sință a fi scoși din anonimatul 
care, la urma-urmel, nici mă
car nu-i deranjează. I-a adu
nat, a discutat cu el, â dise
cat fenomenul și toate Invfes- 
tlgațlile sale le-a așternut pe 
hîrtie. A rezultat o carte In
teresantă, care se distinge 
deci nu numai prin inedit. Im
pune și prin cantitatea de in
formații, prin finețea observa
țiilor, prin fluiditatea frazei. 
Deși exista tentația anecdoticii 
și a lirismului gratuit, autorul 
a evitat-o cu fermitate, apă- 
sînd pe semnificația socială a 
fenomenului.

întreprinderea binevenită a 
lui Nicolae Tiron s-a realizat 
la nivelul 
care îl 
cursul

unul succes, pe 
prevedem, cu con- 
edlturli Sport-Turism.

(I. C.)

O 
IUBITORII

CARTE PENTRU 
ÎNTINDERI 

LOR ALBASTRE 
ALE MĂRILOR

De curînd a apărut în Edi
tura Sport-Turlsm, In excep
ționale condiții grafice, cartea 
de navomodele „Vechi nave 
românești", rod al strădaniilor 
unui tînăr îndrăgostit de acest 
sport pe cît de frumos, pe 
atît de instructiv și educativ, 
navomodelistul Cristian Cră- 
ciunoiu. Cartea este un foarte 
bun manual de navomodelism, 
cuprinzînd îndrumări atît pen
tru începători, cît șl pentru a- 
vansați, însoțite de un bogat 
material Ilustrativ, de planșe 
detaliate — un fel de.........Să

de-al doilea hit al „Premiului 
Agriculturii", iar Sadic (eitVelent 
condus de I. Oană) a dispus, la 
luptă, de campionul, dar șl ghi
nionistul Banjo. Au mal eîștlgat 
Heder (a treia victorie In carie
ră), Hederlc și Suvana, ultima 
nesperat de docilă de data a- 
ceasta. REZULTATE TEHNICE. 
Cursa I : 1. Spiral (G. Tănase) 
rec. 1:39,5, 2. Keops. Simplu 3, 
ordinea 21. Cursa a n-a : 1. Os
cior (A. Brailovschi) rec. 1:28.8, 

. 2 Perjar, 3. Bărdița. Simplu 8.
ordinea 16, event 90, ordinea tri
plă 122. Cursa a ni-a : 1. Heder 
(D. Grigore) rec. 1:32,6, 2. Fane- 
ra. Simplu 13, ordinea 32. event 
50. triplu cîștigător 2120. Cursa a
IV- a : 1. Harțag (V. Gheorghe)
rec. 1:27,6. 2. Honorica. Simplu 3, 
ordinea 22, event 30 Cursă a
V- a : 1. samba (D. Toduță) rec. 
1:28,9, 2. Simptom, 3. Hebreea. 
Simplu 4. ordinea 21, event 25, 
ordinea triplă 300. Cursa a Vl-a : 

șl
— _ ____ de

club, întărită 
la alte echipe, 
cum susține 
cunoscut a- 
1964, cînd din 
care a învins

celona), 1973 (Stockholm) șl 1977 
(Boston). Performanțe de neuitat 
atît pentru Hie Năstase, cît șl 
pentru noi !

IULIAN ȘERBOIU, PITEȘTI. 
Nu o dată, selecționerii au alcă
tuit echipa națională de fotbal pe 
„scheletul" unei formații de club, 
care deținea în momentul ace’a o 
formă deosebită. Au existat 
cazuri cînd naționala a fost, 
fapt, o echipă de ----- ' '
cu 1—2 jucători de 
Șl Rapid — așa 
prietenul dv — a 
eeastă onoare : în 
formația României, ___  ________
Iugoslavia, la Belgrad, cu 2—1, 9 
jucători erau de la Rapid. Parcă 
nu Ie vine să creadă azi nici ra- 
pldiștllor !

HKOLM TIROM

ftiTRionmmi

Invă<ăm navomodelismul fără 
profesor". Dar nu numai

Cristian Crăciunoiu 
ca atîția alți iubi-

ai mării, un poet. O

atit. 
este, 
tori 
dovedesc plasticitatea și lim
pezimea stilului, patosul cu 
care îl îndeamnă pe copil să 
practice acest sport tehnico- 
aplicativ.

„Să construiești modelul u- 
nei nave — spune autorul — 
este ceva mai mult decît rea
lizarea unui obiect prin apli
carea unor cunoștințe tehnice, 
pentru că el întruchipează 
dragostea față de întinderile 
de ape ale patriei, destine cu
noscute și necunoscute, clipe 
de viață, momente Istorice șl 
de ce nu, un mod mereu nou 
de a supune marea". Fără în
doială, cea mai valoroasă 
parte a lucrării este prezen
tarea a 20 de nave românești 
vechi, printre care un loc a- 
parte îl ocupă Bricul cu ar- 
timon Mircea, nume de legen
dă, care Izvorăște de la cel 
ce se numea „Domn al Țării 
Românești pînă la Marea cea 
mare".

(V. T.)

1. Hedenc 
1:28,2, 5 
piu 25.
piu 
plâ 
log ___ _______
2. Recurs. Simplu 16, ordinea în
chisă, event 319. Cursa a VIII-a:
1. Sadic (I. Oană) rec. 1:26,0, 2. 
Banjo, 3. Silistraru. Simp’u 
4, ordinea 8, event 300, ordinea 
triplă 101. Cursa a IX-a : 1. Ner
vii) (N. Sjmion) rec. 1:27,7, 2. So
neria, 3. Rubldiu. Simplu 4, or
dinea 18, event 9, triplu cîștigă
tor 5 848, ordinea triplă 391. 
Cursa a X-a : 1. Suvana (D.
Popa) rec. 1:29,7, 2. Diva. Sim
plu 7, ordinea 81, event 106. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma 
de iei 22 338 șl s-a închis. (Re
zultat provizoriu).

____  Solcan) rec.
2. Vameș, 3. Arenda Sim- 
, ordinea 17, event 89, trl- 

ciștigător închis, ordinea tri- 
175. Cursa a VH-a : 1. Epi- 
(A. Brailovschi) rec. 1:27,5,

Gh. ALEXANDRESCU

Am prl- 
a ti uitat

ROMULUS MUNTEANU, HUNE
DOARA. Nu este o simplă potri
vire de nume. Așa cum ați preX 
supus, actualul arbitru Augustirf 
Deleanu este fostul internațional, 
care a jucat ’a Politehnica Iași 
și, apoi, ia Dinamo București. 
Cu siguranță că arbitrul de azi 
nu vrea să fie mal prejos decit 
fotbalistul de ieri...

N. B„ CARANSEBEȘ, 
mit epigrama. In grabă, 
să trimiteți și poanta.

ION DOVA, BUZĂU, 
șese părerea dv că, în _________
în care un boxer cîștigă clar, fel 
trebuie să obțină victoria cu 5—0, 
Iar în cazul unei lupte echilibrate 
apare ca firesc verdictul de
3—2. învingătorul fiind greu de
stabilit. Dar, ca și dv., înțelegem 
mal puțin decizia cu... 4—1. De 
ce un judecător a punctat altfel 
decît ceilalți patru 7 Mister 1

Impărtă- 
meciurile

Ilustrații : N. CLAUDIU



DUPĂ MUNCĂ, TIMPUL FRUMOS INVITĂ LA SPORT!
LA „AUTOMECANICA" BUCUREȘTI 

PORȚILE STADIONULUI
SÎNT LARG DESCHISE TUTUROR

La Casa pionierilor și șoimilor patriei clin Tulcea
„MÎINI DE AUR" PENTRU CONSTRUCȚIILE NAVALE DE MÎINE

întreprinderea „Automecani- 
ca“ din București produce ma
șini de o ridicată complexita
te tehnică și tehnologică. După 
cum ne spunea tovarășul Ște
fan Petcu, inginerul șef al în
treprinderii și președintele aso
ciației sportive, colectivul are 
o vîrstă medie de 25 de ani. 
Deci, majoritatea celor ce mun
cesc aici sînt tineri și, cum e 
firesc, practică sportul.

Dar furmoasa bază sportivă 
de la „Automecanica“ are por
țile deschise nu numai pentru 
amatorii de sport din între
prindere, ci și pentru copiii 
personalului și elevii din car
tierul „Apărătorii Patriei". Pe 
terenul de fotbal au loc nu nu
mai antrenamentele și partidele 
divizionarei C Automecanica, ci 
și pasionantele întilniri intre 
echipele secțiilor. Ultima între
cere, la care au participat 9 
echipe, a fost cîștigatâ de „Me
canic șef". Cele trei terenuri 
bituminizate găzduiesc meciu
rile formației de tenis alcătui
tă din inginerii L. Georgescu 
și M. Roman, lăcătușul S. Lu- 
pu și normatoarea Daniela An
drei, din categoria „Onoare", 
dar și pe acelea dintre nenu- 
mărații anonimi ai „sportului 
alb". Pe pista ce înconjoară 
dreptunghiul gazonat n-au cres
cut încă mari campioni, dar pe 
ea s-au întrecut zeci și sute de 
muncitori. Cupele „1 Mai" și 
„23 August", desfășurate sube- 
gida „Daciadei", au atras la 
cros peste 1000 de participanți, 
iar reprezentanții acestora s-au 
clasat pe locuri fruntașe la fa
za pe sector : lăcătușul S. Ma
rinescu — locul II la „Cupa 1 
Mai" și tinichigiul P. Anton —

PE VALEA RiULUI DOAMNEI JUDOUL E LA MODĂ

E rindui celor mai mici judoka

6 Ajungem în inima comunei 
Domnești, pe valea Rîului 
Doamnei, și tragem în fața că
minului cultural, o mîndrețe de 
clădire. Profesorul Iuliu Ni- 
colescu, directorul Clubului 
sportiv școlar Viitorul Pitești, 
își cercetează ceasul, e trei 
fără cinci, acum-acum trebuie 
să apară „trupa", nu există 
sa-ntîrzie Mitu, că-i ia trenin
gul foc. îmi vine să zîmbesc, 
se mai întîrzie și pe la case 
mai mari, dar aici, într-o co
mună. mai ales că e vorba de 
niște copii... Dar la fără două 
iese alergînd din cămin un 
zdrahon îmbrăcat în trening, 
i-a zis ultimul că l-a văzut pe 
directorul de la Pitești, șl ia- 
tă-ne pe scenă. în fața unui 
grup de băieți, și mai mici și 
mai mari, echipați toți în ki- 
monouri, de te crezi nu la 
poalele Făgărașului ci, undeva, 
pe lingă Fujiyama.

,.Rei !“ răcnește zdrahonul 
în trening — ăsta e Iosif Mitu, 
antrenorul, și fiii de oieri, de 
oameni ai livezilor cu ionatane 
pirguite și, de la o vreme, con
structori de automobile, se în
clină după regulă, „rei" ăsta 
însemnînd pre limba lor de 
judokani salutul către unul cu 
centură — era să zic chimir — 
mai valoroasă, cum e cazul di
rectorului. Din ochi sînt aleși 
doi. trimiși pe „tatami" și...

Stric rînduiala, mă scuz, dar 
pe scenă nu am lumină destu
lă să fac o poză, căminul e 
încă în construcție. finisaje 
interioare, așa că „trupa" se 
mută în grădina lui moș Nae 
Hianu, bucuros că, la cei 82 
de ani ai săi, va pute.a privi 
de pe prispa casei la un spec
tacol sportiv, cu băieții ăștia 

16cul III la „Cupa 23 August". 
Aceleași competiții au atras a- 
proape 300 de concurenți în 
jurul meselor cu 64 de pătră
țele albe și negre, în fruntea 
cărora s-au situat sudorul Du
mitru Dragomir și maistrul 
Constantin Stroescu. Sportul cu 
mingea de celuloid are nume
roși adepțl, dornici să facă 
parte din echipele întreprinde
rii in campionatele de „Sector" 
șl „Onoare". Dacă la prima în
trecere în frunte s-a aflat elec
tricianul Mihai Bindea, în cea 
de a doua cîștigător a ieșit lă
cătușul Tudor Cristea. De o 
largă adeziune se bucură și 
excursiile. Ghidul, lăcătușul 
Petru Tudorache, și-a condus 
colegii de muncă la Porțile de 
Fier, la Vidraru, la Curtea de 
Argeș, la peștera Ialomicioara 
și în alte locuri pitorești ale 
patriei noastre. De curind a 
început să se dezvolte și acti
vitatea de formare a viitorilor 
fotbaliști. Cel trei antrenori 
(Vladimir Luca, Constantin 
Stan șl Ștefan Apostol) speră 
că din vlăstarele muncitorilor 
de la Automecanica și din rîn- 
durile copiilor din cartier vor 
răsări jucători talentați, bine 
pregătiți pentru a completa lo
tul divizionar C.

...în încheierea insemnărildr 
noastre subliniem sprijinul sub
stanțial pe care-1 acordă spor
tului conducerea Întreprinderii 
(ing. Ștefan Mihotai, director) 
și Comitetul de -partid (secretar 
— Constantin Stroescu), cu do
rința ca sportul să țină pasul 
cu realizările din producție și 
să le sprijine.

Pompiliu VINTiLA

din Domnești să arate ce știu 

în cămăși lungi și nădragi albi 
— ca bacii, — da-ncinși doar 
cu niște bete de trei dește.

...Din ochi sînt aleși doi, tri
miși pe „tatami", ceilalți stau 
Pe margine, numai ochi, și... 
„Hajimă" ! „Ce zice tovarășu' 
Mitu ? — îl întreb pe cel de 
lingă mine, băiețelul tuns chi
lug, de-1 cheamă Florin Oltea- 
nu — făcîndu-mă a nu ști ce 
limbă vorbesc ei între ei. „în
cepe !“ îmi traduce Florin, pri- 
vindu-mă de parcă aș fi căzut 
din lună. Și Romică Stoica, de 
15 ani, elev în anul II la Li
ceul industrial de construcții 
de mașini din comună, locul 4 
la finala pe țară a „Cupei 
U.T.C.", se ia de piept cu Ion 
Mitu, de 17 ani, a absolvit-o 
pe a X-a, locul 5 la aceeași în
trecere. Rind pe rînd, trec. să 
arate ce știu (de fapt, un an
trenament tare înaintea altei 
mari întreceri din cadrul „Da
ciadei") toți componenții cen
trului sătesc al clubului școlar 
din Pitești. Deși fac judo nu
mai de un an și ceva, cei de 
aid au ocupat locurile 4—5 si 
6 (prin Jan Grigorescu, tot din 
Domnești) la finala „Cupei 
U.T.C.", contribuind la cîștiga- 
rea de către județul Argeș a 
locului 6 în clasamentul pe 
țară. X-am văzut pe Gheorghe 
Grigorescu, fratele lui Jan, pe 
Mădălin Chirvasiu și pe Florin 
Petrică, colegi într-a IV-a a 
Școlii generale cu „translatorul 
de japoneză" pe Ion, de 8 ani, 
unul din cei opt băieți ai fa
miliei Bărboiu. Iuți, ambițioși, 
curajoși, inteligențl. ei și-au a-, 
propriat relativ repede o serie 
de procedee, deloc ușoare, și 
părăsesc cu regret salteaua du
pă comanda „Mate" oare în-

Ne-am oprit, zilele trecute, pe 
malul lacului Ciuperca din Tul
cea. alături de un mare grup de 
copil veseli, de câțiva trecători 
care și-au încetinit și ei pașii, 
atrași de un spectacol inedit : pe 
undele tremurînde ale apei. 6—1 
vase — corăbii, galioane, fregate, 
cu pinzele decolorate, parcă de 
trecerea decenlUor și veacurilor 
in care au trăit aevea — se ur
măreau una pe alta în volte 
mari, maiestuoase. Și copiii, 
bucuroși, își priveau cu mîn- 
drie vasele. „Nouă luni am lu
crat la a mea, aceea cu trei ca
targe.— explica unul din et 
spectatorilor, „munci, nu glumă, 
dar uitați-vâ cum merge ț“

Se înțelege, firește, că nu era 
vorba de corăbii adevărate, ci de 
copiile fidele, reduse la scară, 
ale celor care de-a lungul vre
murilor au cutreierat mările și 
oceanele lumii. Constructorii a- 
cestora nu erau alții decât copiii 
de pe mal. membrii cercului de 
navomodeie de la Casa pionieri
lor șl șoimilor patriei din Tul
cea. N-am vrut să le Intrerupeni 
activitatea, să le curmăm bucuria 
de a demonstra „ce pot" vasele 
lor. Aveau vânt bun la pupa, Iar 
soarele — călduț încă — mal a- 
vea pini să se... pitească printre 
macaralele portului. Dar după 
demonstrația oferită cu o gene
rozitate copilărească publicului 
ocazional, l-am Însoțit „acasă", 
la atelier, care este, șl el, redu
cerea la scară a unul șantier de 
construcții navale. Atelierul na- 
vomodellștilor tulceni se compu
ne dlntr-o cameră (există, insă, 
in preocuparea conducerii Casei 
pionierilor extinderea acestui 
spațiu, fiindcă directoarea Sa
bina Pleșa înțelege importanța 
acestei activități șl chiar o în
drăgește), dar in această cameră 
peste 250 de pionieri și școlari 
învață să construiască nave. îl 
privim pe cei din grupa ,Ja zi" 
aplecați asupra meselor de lu
cru. Șl nu avem Imaginea unor 
copii care se joacă ci, mai degra
bă, a unor specialiști aflați in 
căutarea unor soluții-chele. linii 
stnt mat mari, alții mai mici, 
dar toți visează — și muncesc — 
să ajungă constructori de nave. 
Vor ajunge 7 Ne răspunde, parcă 
în numele tuturor, Valentin Se- 
chlla : „Cred că vom alunge. Eu

seamnă, credeți-1 pe Florin, 
încetarea.

Aici, la Domnești, ca și mai 
sus, la Corbi, au fost create 
asemenea centre care să ali
menteze cu talente clubul șco
lar piteștean, pentru că — ne 
spune directorul — în zonă sînt 
copii zdraveni și sprinteni, 
și pe aici sînt niște oameni 
de ispravă, trup și suflet pen
tru sport, ca primarul din 
Domnești. Gheorghe Vasile, 
(„încă nu e gata căminul, dar 
ei au și luat scena în primi
re. Să fie sănătoși, le dăm și 
o sală pe cinste, numai să facă 
treabă bună"). Profesorul de e- 
ducație fizică Gheorghe Grigo
rescu. („Eu am doi băieți, ii 
văzurăți aici, dar să vedeți ce 
facem acasă"...), soția sa. tot 
profesoară de educație fizică 
(„Avem si două fete, nu ziceți 
că le place și lor ? 1"), după 
cum la 'Corbi alți oameni spri
jină centrul, între care Dumi
tru Sturzeanu, profesor de edu
cație fizică, ales recent — spre 
cinstea breslei sale — secretar 
adjunct al Comitetului de 
partid comunal („L-am trimis și 
Pe fiul meu la judo, să-1 oța- 
lească Mitu...").

Si Iosif Mitu. om de aici, 
care a învățat judo — ca spor
tiv. cdatâ cu prof. Nicolescu 
— ca antrenor, a făcut postli- 
ceala, de antrenori și aleargă 
de la Domnești la Corbi, cu 
grijă să înceapă antrenamen
tul la fix. fiindcă, vorba lui, „și 
la sport disciplina e înainte de 
toate".

Facem calea întoarsă cu spe
ranța că nu va trece mult și 
dintre acești copii minunați se 
vor ridica noi campioni cu 
care să se mîndrească valea 
Rîului Doamnei, județul Argeș, 
țara...

Mircea COSTEA

Recent a avut Ioc ultima etapă 
a celor două concursuri republi
cane (de unde scurte și unde ul
trascurte) organizate în acest an 
de federația de specialitate pen
tru a marca împ’inirea a 30 de 
ani de la efectuarea primelor 
radiolegăturl de către radioama
torii români după 23 August 1944. 
După terminarea verificării fișe
lor de participare sosite din în- 
treaga țară și omologarea rezul
tatelor, cele două cupe „Y0-30" 
vor ti atribuite comisiilor jude
țene de radioamatorism care vor 
întruni numărul cel mai mare 
de puncte obținute din adunarea 
scorurilor tuturor partlcipanțllor 
din acel județ.

★
In aceste zile, la radiocluburile 

județene încep cursurile speciale 
pentru formarea radioamatorilor. 

construiesc navomodeie de cind 
eram mic. Navomodelismul mi-a 
îndrumat pașii spre Liceul naval 
din Tulcea. Nu am avut proble
me cu examenul, acum sînt în 
anul II și merge foarte bine. Dar 
ca mine mai sânt băieți : Sorin 
Crețu, Viorel Camburu și apoi ne 
vor urma cel din crupele mici".

Dascălul acestor tineri — spe
răm viitori ingineri navali și na
vigatori — este tot un tinăr : A- 
drian Cărstea, crescut in cercul 
de navomodeie din Giurgiu. Șl 
el este cu gindui la construcțiile 
navale.. adevărate. L-am rugat 
să ne împărtășească din satis
facțiile activității din acest an. 
„Nu sint puține, oricit de mo
dești am fi. Mai intil, pentru că 
am adus aici peste Z50 de co
pii, la activitățile tehnice, atât 
de necesare azi, la noi. Apoi, am 
realizat o seamă de performanțe

„CHEMAREA TOAMNEI"-0 AMPLĂ ACȚIUNE 
PENTRU SPORT, MIȘCARE. SĂNĂTATE

Sub egida marii competiții 
sportive naționale „Daciada" și 
dedicată celui de al XII-lea 
Congres al partidului, la Sibiu 
se va desfășura, în ziua de 
21 octombrie, acțiunea sportivă 
de masă „Chemarea toamnei", 
a doua manifestare de anver
gură din acest an a „sportu
lui pădurilor". Despre impor
tanța și caracterul acestei ac
țiuni, l-am solicitat să ne vor
bească pe tov. Heintz Dezi- 
deriu — președintele Clubului 
de orientare turistică Sibiu :

— „Chemarea --toamnei", ac
țiune cu tradiție a pionierilor 
și școlarilor din Sibiu, este do
tată și in acest an cu „Tro
feul energeticianului", oferit 
cu ocazia „Zilei energeticianu
lui" de către întreprinderea de 
rețele electrice Sibiu, care pa
tronează, încă din 1974, orien
tarea turistică de masă. Avînd 
în vedere faptul că, datorită 
timpului nefavorabil care a 
dominat „Ziua orientării" in 
1978, nu au luat parte la între
cere decît... 12.200 persoane, 
„Chemarea toamnei" — 1979 
își stabilește din nou ca obiec
tiv ocuparea primului loc pe 
plan mondial. în ceea ce pri
vește numărul de participanți 
la un asemenea concurs (pină 
acum locul I îl ocupă Suedia, 
care în acest an și-a depășit 
propriul record, ajungînd la 
16 500 de participanți).

— Așadar, „Chemarea toam
nei" urmărește tentativa dobo- 
rîrii recordului mondial. Ce 
v-ați propus pentru realizarea 
acestui obiectiv ?

„VREM SĂ AJUNGEM Șl NOI CA BUCOS, 
ENCIU STOICA SAU FLORICĂ MURARIU !...'

La Tei. în incinta Comple
xului sportiv al U.A.S.C.R., 
ființează de aproape cinci 
ani o școală de un fel apar
te. Cuprinde copil. Incepind 
cu virsta de 7—8 ani. cuceriți 
de „cel mal bărbătesc dintre 
sporturi", cum afirma, cu 
toată convingerea, unul din
tre cursanti. Pare de necre
zut ca mogîldețe care abia au 
descifrat primele litere ale 
alfabetului să aibă cutezanța 
de a pătrunde tainele unul 
joc sportiv nu chiar a ,ît de 
la îndemînă. cum este cel 
cu balonul oval.

Iată, insă, că cel mici stă
ruie în ambiția lor. fac pro
grese vizibile. După învăța
rea unor tehnici elementare 
(pasa, placajul), reprezentan
ții școlilor generale din car
tier — nr. 10, 25. 30. 31 — 
parcurg o nouă etaDă de cu
noaștere, mai complexă. tn 
strădania lor de a fi mereu 
„cu pieptul sus*, cum le re
comandă neobositul pedagog 
care îl îndrumă, antrenorul 
(septuagenar !) Grigoare A- 
man, apărtnd culorile dragi 
ale clubului de care se simt 
organic legați. R. c. Sportul 
studențesc. participind la 
campionatele municipiului 
București la rugby în 8. în

VEȘTI DE LA Y0
Timp de șase luni, cei înscriși 
pentru a le urma — tineri mun
citori, elevi studenți etc. — își 
vor însuși noțiuni de electroteh
nică șl radiotehnică. regulile de 
trafic radio pentru radioamatori, 
cunoașterea legislației specifice 
activității, noțiuni de radlotele- 
gratle (recepție și transmitere) 
etc.

★

Comisia municipală de radio
amatorism București. împreuna 
cu Direcția de radio și televiziu
ne București, organizează în 
cursul acestei luni examene pen
tru obținerea certificatelor de 
radioamatori. Doritorii se pot 
adresa la Radloclubul municipal 

bune in competiții : titlul de e- 
chipă campioană interjudețeană ; 
două titluri de campioni republi
cani la nave mecanice (Viorel 
Camburu și Laurențiu _ Ivancen- 
co), două de vicecampioni și lo
cul I pe echipe la juniori ; un 
loc I la „Trofeul Mircea" (Sorin 
Crețu) ; trei locuri i in „Cupa 
Dunării" (V. Sechila. L. Ivan- 
cenco. S. Crețu) și câștigarea 
competiției ; un loc doi în finala 
campionatului de veliere". Iar 
dumneavoastră, personal 1 „Lo
cul doi în concursul internațional 
de navomodeie machete. Toate 
aceste succese le-am realizat în 
competițiile „Daciadei". Și ne 
vom strădui să fim mereu pre- 
zenți în marea competiție națio
nală".

Vînt bun din pupa, navomode- 
liștilor tulceni 1

Viorel TONCEANU

— Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor, Clubul 
de orientare Sibiu și între
prinderea de rețele electrice 
Sibiu, organizatorii „Chemării 
toamnei", în colaborare cu 
Comitetul municipal Sibiu al 
U.T.C. și cu sprijinul celorlalte 
organe cu atribuții în sport 
din localitate, se adresează tu
turor amatorilor de orientare 
din municipiul și județul Si
biu, chemîndu-i să participe 
la această acțiune de mare 
amploare. Ediția din acest an 
se bucură și de sprijinul a- 
cordat de către C.N.E.F.S. 
pentru a se ridica la un nivel 
fără precedent.

— Cum se va desfășura pro
gramul manifestărilor ?

— „Chemarea toamnei" în
trunește următoarele acțiuni: 
— competiția de masă — do
tată cu „Trofeul energeticia
nului" (se desfășoară dumini
că, 21 octombrie, în pădurea 
„Dumbrava") ; expoziția „Pă
durea — stadionul nostru", a 
Clubului de orientare (22 oc
tombrie, în sala Casei de cul
tură a sindicatelor Sibiu) J 
consfătuirea cu tema : „Orien
tarea, sport de masă" (în sala 
sus-amintită). Organizatorii șl 
participantii la acțiunile din 
cadrul „Chemării toamnei" — 
1979 doresc să adauge, prin re
zultatele obținute, încă o 
floare la buchetul omagial al 
manifestărilor dedicate celui 
de al XII-lea Congres al parti
dului.

Ilie IONESCU-coresp.

12 șl în 15 jucători. De ce, 
în fond I „Pentru că vrem 
să ajungem și noi ca Bucos, 
Enciu Stoica sau Florică Mu- 
rariu !• susțin, in corpore, cel 
aproape 200 de minl-rugbyștl 
din acest centru, nu singurul 
din Capitală sau din țară, tn 
orice caz unul din nucleele 
care promit să ofere mal mult 
decit o prezentă scriptică.

„Inițiativa de la R. C. 
Sportul studențesc, sprijinită 
de federație și de un comitet 
de părinți alcătuit nu numai 
din foști rugbyști, ci și din 
mulți alți oameni cuceriți de 
frumusețea acestui sport, de 
atuurile sale formative-educa
tive, ține să remarce prof. 
Victor Vardella, metodist -co
ordonator la C.M.E.F.S. Bucu
rești, are darul de a asi
gura, treptat, o pepinieră 
certă de rugbyști, copiind, tn 
sens bun, modele in materie, 
cum sînt cele de la B. C. 
Grlvița Roșie, Steaua, Farul 
Constanța sau C.S M. Sibiu".

Salutăm efortul către de
venire al minirugbyștilor din 
Tei și așteptăm, acum. în a- 
ceastă adevărată zodie a 
sportului cu balonul oval, 
multe alte inițiative similare.

Tiberiu STAMA

București str. dr. stalcovici nr.’ 
4i (lîngă ștrandul Izvor).

★
Au fost omologate (operația 

necesită o perioadă de timp des
tul de lungă pentru primirea și 
verificarea cărților de confirmare) 
rezultatele Campionatului inter
național de unde scurte al Ro
mâniei, ediția a XXVII-a - 1978. 
tată cîștigătorii : 1. Vasile Iliaș 
(YO5CR București). 2. Dan Frun- 
zetl (YO8AHL tași). 3. Ștefan 
Fenyâ (YO3JW București). Echipe 
de club : 1. YO3KBN București,
2. YO9KAG Prahova. 3 YO8KAN 
Bacău. Individual juniori : 1. Dă- 
nuț Rusu (YO8BPK Iași), 2. Emil 
Llvadaru (YO8OU Iași), 3. Iuliu 
Nemeth (YO5AJR Maramureș). 
Echipe juniori : 1. YO9KPL Ialo
mița, 2. YO2KBH Caraș-Severln 
și 3. YO3KGQ Suceava.



WESTERN MAIL

SUNDAY EXPRESS
PROUD RUMANIANS ■
MAKE THEIR POINT gpQRTS

to Romania Romania’s rise points I 
new world outlook] 

pu<~* « .iw v**,~*'~ •“ •

that they.If/'/Wjpjr_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
p—rugby.- - - l iitL « . ^rove
| PALLES-RQUMANIE Romanians aim to jn*’*
I Pre,miere historique. are firSt~eiass naiQj

„.aJ’Arms Park

South 
Wales

Ecoul stirnit de turneul rugbyștilor noștri 
este ilustrat, convingător, de citeva titluri 
(doar citeva !) sub care au apărut, în diferite 
ziare de mare circulație, semnate de presti
gioși gazetari, comentarii elogioase.

THE OBSERVER : „Faceți loc României”.

WESTERN MAIL : „România cîștigâ puncte 
pentru o nouă recunoaștere mondială*.

L’EQUIPE: „Premieră istorică pe Arms 
Park*.

SUNDAY EXPRESS: „Mindrii români În
cheie bine in fața Țârii Galilor*.

SPORTS GUARDIAN : „Vint înnoitor*.

SOUTH WALES ECHO : „Super-puternicii 
români atit de greu de învins*.

RUGBYȘTII AU DAT 0 LECȚIE, 
EMOȚIONANTĂ Șl EXEMPLARĂ, 

DE REPREZENTARE INTERNAȚIONALĂ

UN MARE

(Urmare din pag. 1)

punct de vedere, diferența în
tre rugbyul nostru și cel bri
tanic este mare, dar cu atît 
mai grandios apare jocul de 
la egal cu cei ce dețin atuuri 
de tot felul. „Secretul" rug- 
byului nostru constă în forța 
morală a jucătorilor, în am
biția lor nemăsurată de a nu 
accepta că pot fi cumva con
siderați învinși înainte de a 
începe și a se termina jocul. 
Această atitudine pornește de 
Ia ideea că TOT CE SE REA
LIZEAZĂ LA NOI IN ȚARĂ 
ESTE, IN PRIMUL RIND, RO
DUL UNEI AMBIȚII FARA 
PRECEDENT ȘI FĂRĂ SEA
MĂN ÎN ISTORIA NOASTRA. 
AL MlNDRIEI DE A-l AJUN
GE PE TOATE PLANURILE 
PE ACEIA CARE, AVANTA
JAȚI DE DIFERITE CON
JUNCTURI ISTORICE SAU 
MATERIALE, SE AFLĂ ÎNA
INTEA NOASTRA. Iată direc
ția în care trebuie să acțio
neze sportivii noștri fruntași 
din toate sporturile, privind 
pe rugbyști ca pe niște entu
ziaști de la care primesc o 
superbă lecție.

Drumul lung de aproape 
șapte decenii de prezență con
tinuă a rugbyului nostru pe 
plan european a cunoscut a- 
bia în ultimii ani succese 
de mare prestigiu, cum sînt 
Victoriile asupra echipei Fran
ței, Iar acum, după memora
bilul turneu din Țara Galilor, 
cel mai puternic centru rug- 
bystic britanic, sportivii noștri 
au cucerit stima lumii rugbys- 
tice de pretutindeni.

în sportul nostru, rugbyul o- 
feră de mulți ani exemplul cel 
mai elocvent de dragoste de 
sport, de seriozitate, de pregă
tire asiduă, de temeritate, de 
demnitate și atașament pentru 
culorile țării, de patriotism în
flăcărat. Această atitudine con
secventă devine după recentul 
turneu o lecție emoționantă și 
exemplară pentru toți sportivii 
hoștri, din toate disciplinele în
deosebi pentru cei ce se pre
gătesc pentru Jocurile Olimpice

de la Moscova, din anul vi
itor. O mare lecție de demnitate 
și înflăcărată dorință de a re
prezenta cu brio sportul româ
nesc.

Exemplul rugbyștilor noștri 
îl înregistrăm intr-un moment 
în care analiza făcută celor 
mai multe sporturi olimpice a- 
rată că unele poticneli pe fă
gașul unor succese continue și 
de tradiție, ca la lupte greco- 
romane, unele probe de caiac- 
canoe și scrimă, volei, se da- 
toresc in primul rînd auto- 
mulțumirii. și rabatului de la 
pregătire. Abia au venit acasă 
de la Cardiff și rugbyștii se 
gîndesc și pregătesc un nou și 
important obiectiv : meciul cu 
Franța. Pornesc iarăși la 
drum, cu pasiune, cu seriozi
tate și modestie, fără răsfăț. 
Știu că ii așteaptă antrenamente 
dure, cu păstrarea formei spor
tive, cu respectarea normelor 
de conduită sportivă și morală. 
Sîntem convinși că ^rugbyștii 
noștri duc o luptă și împotriva 
îngîmfării, că ceea ce au cu
cerit în turneul din Marea Bri- 
tanie este prea scump pentru 
a fi devalorizat de o tară ba
nală, ușor de învins. Ei trebuie 
să fie, în continuare, stegarii 
muncii asidue la antrenamente, 
ai ordinei și disciplinei, ai dă
ruirii, ai patriotismului fier
binte.

La fel trebuie să gîndească 
toți sportivii și antrenorii noștri 
în primul rînd aceia care, în 
acest an, nu au mai înregis
trat succesele din trecutul apro
piat. FAPTUL CĂ NU ȘI-AU 
ÎNDEPLINIT OBIECTIVELE 
NU ÎNSEAMNĂ DESCURAJA
RE, MOTIVE DE A FUGI DE 
RĂSPUNDERE, CI, DIMPO
TRIVĂ, ÎNZECIREA FORȚE
LOR In scopul recîștigA- 
RII TERENULUI PIERDUT. 
Ei au o bună capacitate și 
condiții excelente de pregătire 
pentru a reveni în scurt timp 
și • aspira îndreptățit la po
diumul olimpic.

Lecția plină de semnificații 
a rugbyștilor noștri este o in
vitație la acțiune pentru toți 
sportivii angajați în acest an 
și în anul viitor în competiții 
internaționale și, îndeosebi, la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova.
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ELOGIU TURNEULUI 
LA CONFERINȚA 

SPORTIVĂ EUROPEANĂ
In ședința plenară a Con

ferinței Sportive Europene — 
Berchtesgaden, 8—14 octom
brie 1979 (delegați din 28 de 
țâri de pe continent) con
sacrată temei „Sportul ca 
mijloc de înțelegere", repre
zentantul Marii Britanii, 
CADFAN DAVIES, care a vi
zionat turneul rugbyștilor noș
tri din Țara Galilor, și-a în
cheiat intervenția făcînd elo
giul echipei României, pe 
care a prezentat-o drept un 

care
ca 

între

model ai felului în 
sportul poate fi utilizat 
mijloc de înțelegere 
popoare.

In încheierea cuvîntârii 
scrie, C. Davies a spus : 
„In timpul ultimilor ani, noi 
am primit in Marea Britanie 
mulți oaspeți reprezentînd 
cluburi din multe țâri. Sim- 
băta trecută (n.r. 6 octombrie 
a.c.) am avut deosebita plă
cere să întilnesc pe oficialii 
ți jucătorii unei echipe de 
tineri din România, 
ne-au vizitat pentru 
oară țara în calitate i 
chipă naționala de i 
Dar mai interesant mi 
pare să menționez câ vizita 
acestei echipe naționale a 
urmat unui număr de vizite 
reciproce ale unor cluburi 
britanice ți românești care 
au creat astfel climatul In 
care relațiile cordiale Inter
naționale pot cu adevărat să 
se dezvolte și să înflorească".

N.R. Cadfan Davies este 
membru al „Sports Council" 
dîn Marea Britanie șl un 
vechi cunoscător al rugbyvfui 
nostru, Intrucît a făcut parte 
(ca jucător) din formația

care 
prima 
de •- 
rugby.

I___ _
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la București. g

PAS SPRE
TURNEUL CELOR 6 NAȚIUNI 

rnugbyul românesc se află, 
[^astăzi, pe piscuri. Turneul

* de excepție al echipei re
prezentative în Țara Galilor — 
privit, neapărat, ca un TOT — a 
constituit o performanță scrisă 
cu litere de aur în istoria spor
tului nostru. O performanță care 
nu s-a născut tntîmplător, in 
vreo conjunctură de moment. A- 
cest adevăr poate fi demonstrat 
in diferite moduri. Dintre care 
vom alege o succintă incursiune 
în trecut, cu gindul la viitor.

Rugbyul românesc a împlinit o 
virstă venerabilă : 65 de ani. Ani 
în care acumulările cantitative au 
fost lente, ele devenind consis
tente abia în ultimele decenii. 
De la 3 echipe la începuturi, s-a 
ajuns la peste 110 competitoare, 
in campionatul Diviziei A, Di
viziei B, in puternicul campionat 
al „speranțelor", in „Cupa fede
rației", în întrecerile, pe plan lo
cal, ale copiilor (da, copiilorl). 
Dacă in anii de pionierat abia 
se stringeau pe terenuri o sută- 
două de jucători, acum numărul 
legltimaților a depășit cifra 12000.

Din grupul entuziaștilor înce
putului, care scoteau bani din 
buzunar pentru a participa la 
primele meciuri internaționale, 
pentru a aduce prima medalie 
olimpică (de bronz) sportului ro
mânesc, selectam citeva nume : 
ale fraților Iconomu, ale Iul Nae 
Mărăscu sau George Vraca (un 
mare senior al gazonului și see- - 
nei), Nicolae Tanoviceanu sau 
Ion Buzoianu, ale fraților Sfetes- 
cu sau loan, ștafeta a fost pre
luată, în timp, de un Ascanio 
Damian (personalitate marcantă a 
arhitecturii românești), Nelu Po
pa, Toma Moldoveanu, Alexandru 
Caligari, Gheorghe Pârcălăbescu, 
frații George și Titi Ionescu, Du
mitru Ghiuzelea, Anastase Mari- 
nache, Viorel Moraru, Radu De- 
mian, Alexandru Paloșanu, Vaslle 
Mladin. Constantin Stănescu, Mir
cea Rusu, Valeriu Irimescu, 
Gheorghe Rășcanu, Alexandru 
Pop, Gheorghe Dragomirescu, A- 
drian Mateescu, Paul Ciobănel, 
Gheorghe Nica. Și antrenori pre
cum Dragoș Tenescu, Alexandru 
Argeșiu, Nicolae Pădureanu, Ma
riana Lucescu, Cornel Munteanu, 
Ion Buzoianu, Gogu Sfetescu, 
Gheorghe Pârcălăbescu, Petre 
Cosmănescu, Viorel Moraru, Titl 
Ionescu, Alexandru Carnabel, 
Mitică Ionescu, Eduard Denischi, 
Mihai Naca, Mitică Antonescu, 
Dumitru Manoileanu, Traian Doi- 
ciu, Vasile Constantin.

T cumulările cantitative, con- 
jâ\dițiile tot mai bune create 

în anii noii orîndulri au 
determinat saltul de calitate. 
Pe un teren fertil, al unui 
mare, foarte mare entuziasm, ge
nerațiile mai noi, ale lui Con
stantin Dinu, Gheorghe Dăr&ban, 
Mihai Bucos, Ion Constantin, 
Gheorghe Dumitru, Petrică Mo- 
trescu, Enciu Stoica, Ion Pintea, 
Florică Murariu, Mircea Muntea
nu sau Marin Ionescu, și-au îm
plinit fi desăvîrșit talentul.

De la prima mare victorie a 
rugbyului românesc (11—S eu 
Franța, tn i960) au trecut aproa
pe 20 de ani. 20 de ani de multe

PE ARMS PARK,
Cînd, împreună cu Sandu 

Pop, fostul căpitan al na
ționalei de rugby, am a- 

juns în fața hotelului Angel 
din Cardiff, miezul zilei abia 
trecuse de cîteva minute. Așa
dar, pină la meci mai erau trei 
ore. „Angel-Hotel" este situat 
chiar peste drum de Arms 
Park, de aceea, probabil, de 
fiecare dată cînd pe National 
Ground este meci mare, aici 
iși stabilește cartierul statul 
major al „welșilor". încercăm 
să intrăm. Ne facem loc cu 
greu printre sutele de „fans" 
care poartă accesorii vestimen
tare dintre cele mai fistichii 
(pulovere largi roșii cu dungi 
albe, fulare și tichiuțe de ace
lași fel). Toți aveau prinse pe 
piept cocarde „suportericești" 
și fluturau stegulețe în sunetul 
și ritmul cântecelor populare, 
tradiționale. Predominant : ro
șul. După cum se vede, „fies
ta" începe cu mult înaintea 
meciului propriu-zis. Mi se a- 
trăsese, dealtfel, atenția asupra 
faptului că celebrele coruri ga- 
leze creează o ambianță unică 
în felul ei. Peste numai cîteva 
ore aveam să iau contact, pe 
marele „Arms Park", cu această 
atmosferă care te fascinează și 
te înfioară în același timp.

„Evenimentul" plutea în aer 
pretutindeni. în hol, în jurul 
președintelui lui Welsh Rugby 
Union, Gwyn Roblin, toată 
protipendada rugbystică a Ma- 
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Si ani de 
așteptare 

trecut t-a 
răscruce :

împliniri. Și, după ani 
așteptare — dar de 
PRIN MUNCA — anul 
produs un moment de
începutul unui dialog permanent 
cu rugbyul britanic, marcat prin 
meciul selecționatelor B ale țării 
noastre și Angliei și prin tur
neul reprezentanților României, 
din toamna trecută, în patria 
balonului oval.

1979 a venit cu acest turneu de 
prestigiu, în Țara Galilor.

1980 va Însemna prima evoluție 
românească pe terenurile irlan
deze.

Ce ne vor rezerva anii urmă
tori 2 Poate că vizita de răspuns 
a puternicului XV galez — pre
conizată pentru 1982 — va aduce 
cu ea un mare pas spre Turneul 
celor 6 națiuni, despre care se 
vorbește acum la modul cel mal 
hotărlt in cercurile organizatori
lor principalei competiții din 
lumea rugbyului.

ni Britanii, 
din Anglia, 
da (care și-a 
misari oficiali spre a 
detaliile turneului din 1980), 
din Noua Zeelandă, celebrități 
sportive din lumea ovalului, 
cum ser fi foștii căpitani ai Ță
rii Galilor Rhys Williams, Car- 
wyn James, Mervyn Davies, 
Terry Cobner, ca și recent lau
reatul premiului fair-play 1979, 
Gareth Edwards, mijlocaș de 
vis, revenit în ziua meciului de 
la Paris, unde, în cadrul unei 
solemnități, A.I.P.S. îi înmînase 
înalta distincție ; celebrități din 
lumea filmului. I-am zărit pe 
Vanessa Redgrave și pe Richard 
Harris, cel care a interpretat 
admirabil rolul unui rugbyst în 
filmul „Viață sportivă". Am 
întîlnit zeci de ziariști, printre 
ei cunoștințe mai vechi, pre
cum David Frost, de la The 
Guardian, Clem Thomas de la 
The Observer sau Francis Del- 
teral, venit de la Paris, ca tri
mis al ziarului L'Equipe. Inte
res enorm...

Scoția, 
trimis doi e- ț>\\\\\\\\\\\\\\\\\1

stabili

T’urneul tricolorilor in Țara 
/ Galilor recent încheiat 

a însemnat, așadar, un ve
ritabil succes. Privindu-l șl — 
sau, poate, in primul rină — prin 
prisma viitorului, să-l fixăm pen
tru totdeauna în memorie...

In ciuda opoziției a doi adversari, Marin Ionescu înscrie primul 
eseu românesc in templul rugbyului galez

La ora 14,30 pătrundem pe 
poarta lui National Ground. 
Mai întîi dăm o raită pe 

la cabine. îl îmbrățișăm pe Iri
mescu care — nervos — se 
agită să-și scoată jucătorii la 
„încălzire". O primă surpriză : 
Borș, trist, e... în haine civile. 
Și toată lumea îmi spusese aici 
că jucase perfect. „Ce-î eu tine, 
nu joci „Am avut aseară ; 
40 de grade. Sînt răcit zdravăn. 
Așa am eu întotdeauna ghini
on". în locul său în echipă, cu 
nr. 8, va juca Dumitru, căpita

BILANȚUL TURNEULUI
5 4 0 1 86-42
REZULTATE TEHNICE:

12-0 cu Ebbw Vale 
9-3 cu Pontypridd 
38-15 cu North Wales, 
15-11 cu West Wales 
12-13 cu Wales XV
TOTAL ESEURI : 9 mar

cate, 4 primite.
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PREZENȚA TRICOLORILOR 
IN TURNEU

Bucos 5 partide, Motres- 
eu 5, Constantin 5, Zafies- 
cu 5, Becheș 1, Aldea 5, 
Alexandru 5, Paraschiv 3, 
Suciu 2, Murariu 5, Dumi
tru 4, Stoica 4, Borș 4, 
Pintea 5, M. Ionescu 3, 
Dinu 4, Scarlat 5, Cioarec 
1, Bucan 1, Munteanu 5, 
Ortelecan 1.
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IILORPENTRU FRUMOSUL SPECTACOL OFERIT!“
MECI DE RUGBY MEMORABIL
face ast- 

a lui Ma- 
Lroșcovan" 
în primul 
urma un 

lui". Și 
se bucură 
a trecut 

i Constan- 
chi inter

ii aștep
tai cu nr- 
, cind ai 
i ?“. „Dacă 
I să fiu pe 
Ln. Să fa- 
t râncezilor 
l om mai 

fost per-
I la 34 de 
>rrt5®rtoare

» Pop lu- 
■une la eta- 
ițiul afec-
1 tribuna 
be ca un 
mea celor 
i când va 
izonul, a- 
le“, este 
de o fan- 
ă din cir- 
mtiști. Ea 
m adevă- 
aniată de 

de oa- 
neî — ca- 
tnelodiosul 
ia". Asis- 

adevărt^ 
și simplu

da". Galeria se reaprinde zgo
motos. Vulcanul stă gata să 
erupă. Un fluier scurt al lui 
Francis Palmade readuce liniș
tea într-o clipă. (Ce contrast 
cu momentul precedent). Toți 
se ridică în picioare. Se cîntă 
imnurile naționale.

Noi, cei cîțiva zeci de români 
(au fost de față și 25 de 
juniori ai Griviței Roșii, îm
preună cu antrenorii lor), ne 
simțim pur și simplu pierduțl 
în această mare de britanici. 
Și totuși, cit de uniți de acest 
înălțător „Trei culori". Parti
da, ați auzit și dv. la TV, a 
fost punctată de cîteva mo
mente în care mica dar ini
moasă galerie românească im
punea un atît de clar „HAI 
ROMANIA

Si a venit minutul 48 al 
meciului. Pentru noi cel 
j mai frumos. Cine oare ar 

putea uita acel eseu de kino- 
gramă, urmare a unei acțiuni 
colective strălucite, de o acu
ratețe remarcabilă ? Scorul este 
egal, încleștarea pe teren to
tală. Se joacă în jumătatea 
gazdelor. Dumitru, atacă și 
trage echipa înainte. Este pla
cat, dar păstrăm balonul. Se 
face o aglomerare. Paraschiv o 
lămurește „furînd" mingea, pe 
care i-o dă rapid lui Munteanu- 
Acesta se insinuează ca o fe
lină pe partea zisă „închisă" 
(adică, cu alte cuvinte, pe por
țiunea de teren îngustă). De

ă\\\\\\\\\\\\\VX\\\\^

u CU GÎNDUL LA VIITOR
a <

nduceri1* ( ______ r__ ________ _
yn Roblin). O referire care îl onorează, laolaltă 
Viorel Moraru, vicepreședintele F.R.R. și, oa să 
eni englezi, manager al echipei României în 
î cuvîntul...
-ul ’79 din Țara Galilor ca un TOT, cred câ 
rugbyul românesc un mare pas înainte. Turneul 

din mai multe puncte de vedere: A) om obți- 
competiționalâ intîlnind echipe gaîeze — toate - 

rrfte« țf’Toc și~ posibilități de exprimare; B) am 
ei acasă, câ rugbyul românesc este astâzi pe 

cel mai înalt nivel. Jucătorii noștri au avut în 
o comportare exemplară, ceea ce l-a determinat 
declare:

ilificativul maxim, avînd comportarea cea 
: care au vizitat vreodată Țara Galilor".
ce, fără îndoială, la intensificarea relațiilor 
Britanie. Se știe, în 1980 vom 
care ultima, la Dublin, va fi 
landeză. în 1981 este posibil, să 

de proiect), iar un an mai
Firește, nu trebuie sâ neglijăm 

ul francez, care primul, în

unei echipe în turneu este în primul rînd
(din declarația președintelui lui Welsh

lonul în terenul de țintă chiar 
lîngă buturi. Francezul Pal
made ridică mîna, semn că în
cercarea este valabilă. Cîteva 
momente tribunele par uluite, 
apoi, cu sportivitate, își aduc 
omagiul frumoasei acțiuni, a- 
clamînd puternic : România 12 
— țara Galilor 6! Zece minute 
le-au trebuit gazdelor ca să 
refacă diferența. Un forcing te
ribil, în stilul lor caracteristic, 
duce la încercarea (și ea e- 
xemplară) a aripei Griffiths. 
Scorul se apropie (12—10 pen
tru noi). Finalul nedorit se 
cunoaște. Dar mai presus de 
scor a rămas în memorie spec
tacolul, magnific. Iar contri
buția celor 15 tineri români, in- 
trați atît de bine și de repede 
în rol pe celebra scenă (Arms 
Park) — plină de semnificații 
pentru orice suporter al rug- 
byului fie el din Europa sau 
America, din Asia, Africa sau 
Oceania — a părut substanția
lă. Așa a intrat România, pe 
poarta din față, în așa-zisa 
high society (înalta societate) 
a rugbyului. Nu atît diferența 
minimă de scor (12—13) în com
pania cvasiinvincibililor galezi, 
ci mai ales maniera de joc, 
mereu activă, mereu tehnică, a 
rugbyștilor noștri a impresio
nat, aducindu-ne consacrarea 
mondială, la care aspiram, în
dreptățit, de cițiva ani.

După 85 de minute de la in
trarea în arenă, National Gro- 
und-ul și zecile sale de mii de 
spectatori acordau XV-lui nos
tru național, implicit Româ
niei, cele mai înalte onoruri — 
„Ladies and gentlemen" — 
exprima setențios, dar atît de 
cald în același timp, la sfîrși-

O fotografie pentru istoria rugbyului nostru : lotul reprezentativei României in turneul între-) 
;«>. prins in Țara Galilor - ,,

INIMI PENTRU RUGBY,
OAMENI ADEVĂRATI...

9

„Ați jucat perfect, fârâ nici un inci- 
maxim, avînd comportarea cea mai 

Sînt
cu 

juca în Irlanda 
un meci-test cu 
jucam în Anglia 
tîrziu Welsh XV 
"relațiile noastre 

mod sportiv, ne-a

ea nu trebuie sâ ne conducă pe calea atît de 
iței, iar obligațiile noastre viitoare și exigența 
ît la nivelul naționalei, cît și al formațiilor de 
primul rînd, însă, la juniori, cărora va trebui 

ie joc mult mal bune, astfel câ baza noastră de 
sreu mai bogată. Numai așa vom face alți pași 
sali'ate*.

i: REUȘITE, DAR Șl IMPERFECȚIUNI
-au relevat o evoluție sigură a rugbyștilor noș. 
Cred câ cel mai însemnat cîștig al tricolorilor 

t eliberarea de complexe in fața marilor echipe, 
lâ care le-a permis să joace de ia egal și cu 
n fața căruia ^pu avut chiar și bune momente 
□ , tacl’câ, fiz-AxTl
>re comportarea reprezentativei consider că mai 
nem ap nu a fost pus la punct, încotro trebuie 
Tțio. Mstfel, judecind jocul în tușa voi remarca 
e cnul trecut el fiind mai bine organizat, dar 
nulțumit integral atîta vreme cît baloanele cîști- 
îte nu duc la păstrarea inițiativei cît mai mult 

spontane au ,,Ieșit" în general bine, dar ele 
asupra căruia trebuie insistat la antrenamente,

— în primul rînd — la echipele de club I Deși 
lezîle ordonate, mai avem de lucrat pentru con- 
strînse, cumulînd forțele celor 8 înaintași într-o

zele de atac nu sînt purtate întotdeauna cu 
si de treisferturi este insuficient de penetrant 
imentul în apărare este aproape ireproșabil, în 
ste, uneori, defectuos. Rezulta' necesitatea 
susținerea purtătorului de balon.

> amănunte... tehnice, mai grave au fost 
entru jucătorii consacrați. Cazul gafei lui 
ecte pentru rezultat — d-in 
feri trebuie să înțeleagă să 
urul care decide".

unei

acele 
Bucos 

Țarameciu l-test cu , 
joace faza pînă Ic
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a face

ia“ care 
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, fac pa- 
cinci mi- 
Intră In 

la „corri-

unul singur însă nu poate trece 
și alege soluția cea mai bună : 
pasă înăuntru. Cui ? Aceluiași 
Dumitru, care, cu un admira
bil efort, a revent în atac. Fa
ce 10 metri drept spre ținta 
galeză. Este placat, dar îna
inte de a cădea are timpul 
să-1 vadă în dreapta sa pe 
Marin Ionescu, venit ca un bo
lid în ajutor. Acesta primește 
o pasă perfectă. Mai are cîțiva 
metri pînă la linia de but. li 
va face oare ? Ni se taie res
pirația. Zeci de mii de oameni 
urmăresc acțiunea cu sufletul 
la gură. Marin își dă seama că 
nu va putea trece prin perdea
ua defensivă a galezilor. Și a- 
tuncî, fără ezitare, alege calea... 
plonjonului. Se aruncă precum 
un înotător în bazin. Plutește 
cîțiva metri buni și pe deasu
pra unui galez, care i se aruncă 
la picioare, printre alți doi ră- 
săriți nu știu de unde, culcă ba

tul partidei, crainicul stadio
nului cu vocea sa baritonală 
„să mulțumim românilor pen
tru frumosul spectacol oferit 
azi nouă, tuturor

Galezii gîndesc, desigur, că 
„a învinge fără pericol, înseam
nă a învinge fără glorie

Iată de ce se cuvine să în
scriem ziua de 6 OCTOM
BRIE 1979 ca o dată istori

că în cartea rugbyului nostru. 
La fel cum și 5 IUNIE 1960, 
ziua primei victorii (11—5) asu
pra celebrei naționale a Fran
ței a însemnat și continuă să 
Însemne un alt moment de re
ferință.

Intre cele două date-jalon 
rugbyștii tricolori au disputat 
84 de partide internaționale pe 
meridianele lumii, ducînd pre
tutindeni faima rugbyului de 
la poalele Carpaților. Există 
între cele două date o legătu
ră trainică, o unitate indestruc
tibilă. Asigurată de mulți fac
tori, dar și de două nume a- 
supra cărora am dori să ne o- 
prim : Viorel Moraru și Vale- 
riu Irîmescu. Primul, în 1960 
un eroic căpitan de echipă a 
devenit astăzi un manager de 

prim rang ; secundul, acum 19 
ani un puști de nici 20 de pri
măveri care debuta în națională, 
este astăzi un antrenor con
sacrat, respectat.

Așadar. CONTINUITATE, 
COMPETENȚA. PASIUNE, DĂ
RUIRE, MUNCĂ — toate aces
te atribute înmănuncheate — 
iată cheia marilor succese ale 
rugbyștilor. Iar vorba lui Iri- 
mescu, domoală, spusă cu mul
tă socoteală și luciditate după 
un meci atît de bun ca cel de 
la Cardiff : „abia acum cred 
că putem face un joc mare și 
la Montauban", nu mi s-a pă
rut de fel nelalocul ei. în fond, 
pentru a depăși un nou prag 
(am deslușit în vorba lui do
rința obținerii primei victo
rii în Franța) nu este nevoie 
să mai așteptăm alți 20 de 
eni !

Dimttrie CALL1MACHI

21 de jucători au scris istoria celui mai im
portant turneu din Istoria rugbyului românesc. 
21 de inimi pentru rugby, 21 de oameni adevă- 
rațl, cetățeni ai României socialiste, iubiți nu 
numai pentru gloria lor sportivă, care vine 
după multă trudă și trece atît de repede în 
amintire. Ei sînt stimați, fiecare în parte și 
toți laolaltă, și pentru activitatea lor de zi cu 
zi în societate. Iată-i, în sumare portrete, pe 
cei 21.

MARIAN ALDEA. 27 de ani, 181 cm, 83 kg,
2 meciuri A (inter-țări)$ funcționar, căsătorit, 
tatăl unui copil. Aripă. Clubul Dinamo. S-a 
impus, în timp, printr-o mare -forță de pătrun
dere prin orice ,,zid“ defensiv advers. S-a afir
mat greu. Tenace, modest, Marian Aldea a 
crezut însă în consacrarea lui, obținută în pra
gul maturității. A devenit titular în națională 
anul acesta, la Harkov. El constituie un con
vingător exemplu al adevărului că niciodată 
nu e prea tîrziu... "

DUMITRU ALEXANDRU. 26 de ani, 181 cm, 
80 kg, 20 A, funcționar, căsătorit. Mijlocaș la 
deschidere. Clubul Steaua. Bine făcut, el joacă 
la echipa campioană rolul, adesea determinant, 
al „uverturii". Și îl joacă, cel mai adesea, ,,ca 
la carte“. Atuul său principal : o lovitură de 
picior exactă și eficace.

OLIMPIU BECHEȘ. 24 de ani, 175 cm, 80 kg.
3 A, strungar, necăsătorit. Centru. C.S.M. Si
biu. Un tînăr delicat în viață, în teren un ata
cant abil și un placheur redutabil. Nu ne-a 
dat încă măsura deplină a talentului său și da
torită unei anume fragilități care i-a adus un 
însemnat șir de accidentări. Dar nu are decit 
24 de ani... 1

POMPILIU BORȘ. 25 de ani, 157^ cm, 104 kg, 
3 A, funcționar, căsătorit. înaintaș, linia a 
n-a sau a III-a. Dinamo Prinzător excelent, 
jucător vivace prin definiție, a cules frumoase 
aprecieri pe terenuri gaîeze. Un mare entu
ziast, un adevărat „tonic" pentru orice colec
tiv.

IOAN BUCAN. 24 de ani, 180 cm, IM kg, 2 
A, student, căsătorit. Pilier. Știința Petroșani. 
Puternic și ambițios, ex-ieșeanul a devenit un 
stnp. la propriu și la figurat, al grupului tri
colorilor.

MIHAI BUCOS. 23 de ani, 175 cm, 75 kg, 23 
A, profesor de educație fizică, căsătorit, are 
un copil. Fundaș sau‘ mijlocaș la deschidere. 
Farul Constanța. Plin de temperament, „Cucu- 
reprezintă tipul jucătorului în stare să contri
buie decisiv la o victorie dar și la o... înfrin- 
gere. Unii spun că locul său este la uvertură, 
alții îl văd un excelent fundaș. Oricum, Bu
cos a și intrat în galeria marilor noștri rug- 
byști. Și încă, un amănunt : este un incorigi
bil... optimist.

NICOLAE CIOAREC 77 de ani, 183 cm, 102 
kg, 1 A, funcționar, căsătorit, 2 copii. Pilier. 
Steaua. A revenit printre tricolori pentru a 
juca ...37 de minute la Pontypridd. Modest și 
ambițios, el rămîne un rugbyst care poate ob
ține noi titularizări în XV-le României.

ION CONSTANTIN. 28 de ani. 180 cm. 81 kg, 
30 A, funcționar, căsătorit, 2 copii. Centru. Di
namo. Fosta promițătoare aripă a reapărut în 
prim-plan la modul cel mai spectaculos, ca 
centru. Secretul redescoperirii sale : o viață 
de familie frumoasă, mai multă ambiție și- 
muncă.

CONSTANTIN DINU. 34 de ani. 183 cm, 106 
kg, 56 A, inginer, căsătorit, 2 copii. Pilier. R.C. 
Grivița Roșie. Conservîndu-și abil forțele, ve
teranul tricolorilor nu se dă deloc bătut în 
fața... tinereții contracandidaților. Pentru el 
rugbyul nu mai prezintă secrete, recordul său 
de selecții în națională părînd, la ora actuală, 
de neatins. Și cînd te gîndești că „vulpoiul" 
Dinu nu și-a anunțat încă retragerea !

GHEORGHE DUMITRU. 27 de ani, 193 cm, 
100 kg, 27 A, student, căsătorit, un copil. în
chizător de grămadă. Universitatea Timișoara. 
Descoperit întîmplător (!) la Constanța, el a 
fost și rămîne un uriaș cu suflet de copil. Că
pitan ai tricolorilor și solist al grămezii actua
lei sale echipe de club, numărul 8 (care poate 
fi, foarte bine, și 4 și 5) și-a atras cea mai 
mare simpatie pe National Ground. A jucat 
admirabil, exemplar.

MARIN IONESCU. 26 de ani, 191 cm, 108 kg, 
18 A, funcționar, necăsătorit. înaintaș linia a 
III-a sau a n-a. Steaua. l-a fost dat să intre 
în Istoria ..ovalului4* nostru, ca autor al pri

mului eseu românesc în templul rugbyului 
galez.

PETRICA MOTRESCU. 28 de ani, 178 cm, 80 
kg, 34 A, profesor de educație fizică, necăsăto
rit. Aripă. Farul. Atacant de excepție și un 
om cu calități deosebite: fire deschisă, sinceră. 
Nu este încă tată, dar are mulți... co
pii ! E vorba de vlăstarele rugbyului constăn- 
țean, pe care le pregătește — alături de Bucos 
și Ianusevici — pentru a juca, cîndva, si ele 
pe ...Arms Park.

MIRCEA MUNTEANU. 27 de ani, 172 cm, 
84 kg, 25 A, ofițer, căsătorit, un copil. Taloner. 
Steaua. Controversatul „Dodo“ rămîne unul 
dintre produsele ce’e mai valabile ale genera
ției sale. în marele meci de la Cardiff talone- 
rul nostru nu a pierdut nici o minge pe in
troducerea lui Paraschiv, cîștigînd — în schimb 
— una celebrului Windsor. Ambițiosul Mun
teanu este căpitanul campioanei României.

FLORICA MURARIU. 24 de ani, 183 cm, 94 
kg, 20 A, funcționar, necăsătorit. Linia a IH-a. 
Steaua. Acest zdravăn flăcău moldovean are o 
vitalitate puțin obișnuită ! El a fost ' chemat 
nu numai la prima noastră reprezentativă, dar 
a avut și cinstea de a reprezenta rugbyul ro
mânesc Intr-o selecționată mondială.

MIRCEA ORTELECAN. 30 de ani, 180 cm, 88 
kg, 18 A, inginer, asistent universitar la I. M. 
Petroșani, căsătorit. Taloner, Știința Petroșani. 
De origine din Maramureș, acesta este o în
truchipare a dictonului „mens san a in corpore 
sano". Ceea ce spune, credem, foarte mult 
despre profilul unui sportiv excelent, al unui 
om întreg la minte și la trup.

MIRCEA PARASCHIV. 25 de ani, 175 cm, 
76 kg, 22 A, electronist, necăsătorit. Mijlocaș 
U grămadă. Dinamo. Talent din abundență 
pentru un post atît de important ! Mircea este,
în același timp, un bun coleg și un băiat care
nu se dă niciodată învins ! *

ION PINTEA. 31 de ani, 192 cm, 102 kg, 13
A, funcționar, căsătorit, un copil. Linia a II-a. 
Steaua. A fost, mai intîi, handbalist, unul ca 
oricare altuL A venit apoi în rugby, pentru a 
„crește" oarecum lent, dar sigur, debutînd în 
națională la o virstă la care alți spdrtivi tră
iesc... din amintiri. S-a lansat anevoie, pen
tru a deveni însă prinzătorul numărul 1 al 
rugbyului nostru. Este, în același timp, un ad
mirabil coleg.

CORNELIU SCARLAT. 26 de ani, 185 cm, 
102 kg, 9 A, mecanic auto, căsătorit, un co
pil. Pilier. R.C. Grivița Roșie. El a marcat cel 
mai remarcabil progres din ultimii ani, adău
gind forței spontaneitate în joc, prezența sa 
activă nemairedueîndu-se doar la momentele 
fixp.

ENCIU STOICA 26 de ani, 186 cm, 94 kg, 
26 A, inginer, căsătorit, un copil. Linia a ni-a. 
Dinamo. Desemnat, doi ani la rînd. rugbystul 
nostru numărul 1, Emil a trăit anul acesta e- 
moția absolvirii examenului de stat și a at
mosferei de pe National Ground, dar a cunos
cut și unele necazuri : abia se refăcuse după 
o accidentare și a urmat alta! Ju
cător cu o deosebită rază de acțiune, placheur 
redutabil, el este și un băiat mereu vesel.

EDUARD SUCIU. 27 de ani, 170 cm, 72 kg, 
5 A, funcționar, căsătorit. 2 copii. Mijlocaș la 
grămadă. Steaua. Mare sufletist, a lăsat o im
presie excelentă la cele două evoluții ale sale 
în Țara Galilor. Iar dacă nu a „prins" echipa 
pentru meciul-test, nu s-a descurajat. Mîine va 
fi, poate, rîndul său...

ION ZAFIESCU. 26 de ani, 186 cm, 86 kg, 1 
A, funcționar, căsătorit, un copil. Centru. 
Steaua. Debutantul în națională — și unde, 
pe Arms Park I — a crescut și el considerabil 
în valoare în vremea din urmă. Provenind din 
linia a treia, „Zafi" nu mai este doar o spe
ranță ca centru. Este o certitudine !

Au mai făcut deplasarea, dar nu au fost în
trebuințați : TEODORIN TUDOSE (Știința Pe
troșani), MIHAI HOLBAN (Farul), GHEOR
GHE CARAGEA (Dinamo) și DAN FLOREA 
(Știința CEMIN Baia Mare).

Antrenorii acestei echipe bine pregătite, din 
toate punctele de vedere, au fost VALERIU 
IRÎMESCU și ADRIAN MATEESCU. Medicul 
lotului : NICOLAE GHERACOPOL. Conducător: 
ing. VIOREL MORARU, antrenor emerit, vi
cepreședinte al F.R.R. Din lot a mai făcut 
parte arbitrul GABRIEL EFTIMESCU.

Prezentare de
Geo RAEȚCHl



4W4 TON Șl MARȘ DE-A LUNGUL BIRZA VEL.
In lungul șir, de citeva de

cenii, af campionatelor naționa
le de atletism abia acum i-a 
revenit și Reșiței cinstea de a 
fi gazda unor întreceri de se
niori, cum au fost, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, campiona
tele de maraton și 50 km marș, 
completate eu două curse de 
maraton redus — 25 km și 20 
km marș rezervate juniorilor 
mari • Forurile sportive reșițe- 
ne s-au străduit să asigure 
concursurilor cadrul cel mai 
bun de desfășurare, alegînd un 
traseu în chiar centrul orașu
lui, pe malul sting al Bîrzavei. 
• Traseul a fost frumos dar des
tul de pretențios datorită unei 
pante lungi care a solicitat 
concurenților, fără excepție, un 
plus de efort • Evident că gaz
dele întrecerilor și-au pus mari 
speranțe într-o comportare bu
nă a atleților lor. Așteptările 
au fost integral împlinite de 
succesul mărșăluitorilor juniori, 
pregătiți de antrenorul Iosif 
Măzăran, care s-au clasat pe 
primele două locuri la 20 km
prin Ion Ureche și Alfred 
Hirschpek și au cîștigat între
cerea pe echipe. La seniori în
să, favoritul lor, Gh. Vădraru, 
în 1977 campion mondial la 

! surdo-muți, a suferit un acci- 
■ dent muscular, dincolo de ju
mătatea cursei și a fost silit să 
abandoneze întrecerea • Aban
donurile au fost, din păcate, 
destul de numeroase. Excep
tând cursa de 20 km marș a 
juniorilor, încheiată de toți cel

ÎN DIVIZIA A DE POPICE 
NUMEROASE ECHIPE ÎNVINSf PE ARmtt 10R
' In campionatul diviziei A Ia 
popice s-a disputat etapa a TV-a, 
confruntare care a prilejuit o se
rie de surprize, tafrlngerea unor 
gazde, care porneau favorite. 
Astfel, au pierdut acasă Laro- 
met București, Record ș' Voința 
Cluj-Napoca și altele. Dar lată 
rezultatele etapei :

FEMININ • LAROMET BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2312 — 2396 pd (scor' individual
2—4). Voința a preluat conduce
rea cu numai 3 „bețe11 după pri
mele două schimburi, iar după 
evoluția slabă a Ioanei Biscă 
(322 p d) și-a majorat avantajul. 
Cele mai bune jucătoare au fost 
Elena Andreescu și Elisabeta 
Badea (V) fiecare cite 412 p d și 
Silvia Raiclu (L) — 411. N. TO- 
KACEK-COresp. • TEXTILA TI
MIȘOARA — C.S.M. REȘIȚA 
2147—2182 (2—4). Victorie meritată 
a reșlțencelor, care au avut in 
Jljic cea mai bună concurentă — 
405. De Ia gazde o singură evi
dențiată — Negoițâ — 368. ȘT. 
MARTON-coresp. • RAPID 
BUCUREȘTI — METROM BRA
ȘOV 2360—2275 (S—3). Joc frumos, 
în care performera reuniunii a 
fost brașoveanca Eva Nagy cu 430 
pd. De la rapidiste, cu multă 
precizie a jucat Alexandrina 
Navon — 423. G. LORAC-coresp.
• VOINȚA TG. MUREȘ — HI
DROMECANICA BRAȘOV 2302— 
2157 (5—1). Principalele perfor
mere : Elisabeta Albert (V) — 418 
și, respectiv, Mariana Constantin 
(H) — 396. I. PAUȘ-coresp.. • 
VOINȚA ORADEA — ELECTRO- 
MUREȘ TG. MUREȘ 2314—2253 
<3*/a — 2'/2). Partidă de
mare luptă intre cele două echipe 
neînvinse ta seria Nord. Cu un 
final mal bun, a cîștigat Voința, 
avînd în Silvia Berinde — 430
cea mai bună jucătoare. De la 
mureșence s-a remarcat Aurelia 
Șerban — 394 p d. I. GHlȘA-co- 
resp • RECORD CLUJ-NAPOCA 
— VOINȚA TIMIȘOARA 2257— 
2308 (2—4) • VOINȚA CLUJ-NA
POCA — CONSTRUCTORUL
GHERLA 2253—2314 (1—5). Foarte
bine a jucat noua promovată, 
care a dispus la un scor conclu
dent de rutinata echipă clujeană. 
Prima jucătoare a reuniunii a 
fost Bordasi (C) cu 402 p d. E. 
FEHERVABI-Coresp. a OLIM
PIA BUCUREȘTI — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2212—2249 (1—5). P1O- 
ieștencele, mal precise în joc, au 
cîștigat pe merit. S-au evidențiat 
Coman — 399, Gălăvie — 380 (V) 
si Popescu — 406 (O). N. ȘTEFAN 
-coresp. • GLORIA BUCUREȘTI 
— VOINȚA GALAȚI 2370— 2262 
(4-2).

MASCULIN • VOINȚA BUCU
REȘTI — PETROLUL TELEAJEN 
PLOIEȘTI 4910—4719 (5—1). Voința 
și-a permis ta acest joc, in care 
pornea mare favorită, să nu-1 
folosească pe omul nr. 1, Petre 
Purge, cîștigînd și așa la o di
ferență mare. Cele mai multe 
popice le-au doborit M. Grigore 
— 861. C. Volcu — 853 (cu nici o 
bilă în gol) și H. Ardac — 834. 
De la ploieștenl, doar M. Gheor
ghe șl C. Florian au trecut de 
granița celor 800 p d, obțlnînd 828 
și, respectiv. 804 T.R. • INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZII — 
VOINȚA TG. MUREȘ 4854—4764 
(4—2) • ELECTROMUREȘ TG.
MURES — C.F.R. TIMIȘOARA 
5115—4951 (3—3) • METALUL
HUNEDOARA — JIUL PETRILA 
4883—4741 (4—2). Cei mai buni po
picari de la Metalul au fost 
Torok — 868 șl Băiaș — 842 L

Sportul

Constantin Stan și Gheorghe Chirilă ultimii campioni naționali de
seniori ai acestui an.
14 concurenți care au luai star
tul, la celelalte 3 au fost no
tați 8 abandonați din 24 la 50 
km marș,z 24 din 59 la maraton 
și 10 din 47 de alergători la 
maratonul redus al juniorilor. 
Aceste abandonuri nu pot fi 
puse însă numai pe seama du
rității traseului! • Timișoreanul 
Gheorghe Motorca, principalul 
favorit la titlul de campion al

VLAD-eoresp. • FLACARA BRA
ȘOV — C.F.B. CONSTANȚA 5017 
—5061 (3—3). A doua victorie pre
țioasă a constănțenllor in depla
sare. Acum au cîștigat datorită 
lui Gh. Silvestru, care cu 967 p d 
a fost de departe cel mal precis 
jucător. De la gazde s-a impus 
doar Gali — 901. C. GRUIA-eo- 
resp. • AURUL BAIA MABE — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 5236— 
4919 (5—1) • CARPAȚI SINAIA — 
RAFINORUL PLOIEȘTI 4923—4975 
(3—3)., Prima tnfringere a echipei 
gazde, datorată, in principal, 
faptului că sinăienii nu mai au 
antrenor. Primii popicari din cele 
două echipe au fost Nicoară — 
849, respectiv Ivan — 855. V. 
FELDMAN-Coresp. • PROGRE
SUL ORADEA — CHIMICA TIH
NA VENI 4882—4718 (5'/, — 0*/2).

★
Competiția individuală, „Cupa 

Federației române de popice", 
etapa a IV-a. se dispută azi și 
mîine la Timișoara, pe arena 
Voința. Fetele joacă azi, iar 
băieții mîine.

TUde8oxNiatam??reAL CAMPIONATE • COMPETIȚII
Orașul finlandez Tampere va 

găzdui între 17 și 21 octombrie 
un turneu internațional de box 
la care au fost invitați și pugi
liști din țara noastră. Ieri dimi
neață au plecat spre Tampere

ÎN «CUPA F.R. BOX" PARTIDE ECHILIBRATE, DAR Șl ------------- FORMALE
Scutaru șl C. Gîrleanu (Combi
nata) b.p. ~ '■
coresp.).

BOCȘA, 
calitate a 
teresantă, .
în care pugiliștii localnici au în
trecut formația bucureșteană Ra
pid cu 7—4. Metalurgiștii din lo
calitate și-au asigurat succesul, 
în special la categoriile mici, prin

PREZENTE
In mai multe localități din ța

ră, duminică au fost programate 
noi întîlniri în cadrul „Cupei 
F. R. Box*. Iată scurte relatări 
de la corespondenții noștri.

CRAIOVA. Tinerii pugiliști din 
Cîmpulung Muscel au realizat □ 
nouă surpriză, de data aceasta la 
Craiova, unde i-au învins pe lo
calnici cu 7—4 ! Elevii antreno
rilor Gh. Vlad și A. Simion s-au 
impus îndeosebi la categoriile 
mici, manifestind un evident plus 
de tehnicitate. în cele mai fru
moase meciuri. V» Voicilă (Mus
celul) b.ab. 2 C. Ceaușii, I. Ște- 
fănescu (Muscelul) b.ab. 3 D. 
Parpaliu, A. Turcita (Craiova) 
b.p. V. Ioana și Gh. Bacriș (Cra
iova) b.p. FI. Popa. (V. PO
PO VICI — coresp.).

PLOIEȘTI. Cu o formație mai 
omogenă, care cuprinde boxeri cu- 
noscuți, B.C. Galați a obținut o 
frumoasă victorie în deplasare, 
întrecînd cu 7—4 combinata ju
dețelor Prahova 4- Dîmbovița. In 
fața rutinaților pugiliști gălățenl, 
de la gazde au reușit să se im
pună cu claritate numai N. Nea- 
gu. T. Tudor și L. Sandu. (I, 
TĂNASESCU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Victorie ușoară 
pentru reprezentanții județului 
Cluj (8—3), timișorenii prezen- 
tîndu-se mult sub așteptări la 
această întîlnire. De la gazde 
s-au remarcat P. Morea, Tr. Ru
ja, I. Mlron, iar de la oaspeți 
doar Gh. Pîrvănescu și Gh. Ciu- 
botaru. (M. RADU — coresp.).

CONSTANȚA. Prezență formală 
a selecționatei județelor Mehe- 
dinți4-Gorj la întîlnirea cu Fa
rul. Gala a fost dominată net de 
constănțeni, care au cîștigat cu 
11—0 (î), cele mai multe dintre 
meciuri încheindu-se înainte de li
mită. O singură partidă echili
brată : I. 
D. Cipere. 
coresp.).

BACAU. 
impus în_ ______________ ______
cea-j-Suceava cu scorul de 7—4. 
In cele mai frumoase meciuri, 
V. Sărăcilă (Bacău), b.p. C. Efti- 
mie, C. Oană (Bacău) b.p N.

Câprărescu (Farul) b.p. 
(N. TEODORESCU —

Pugiliștii localnici s-au 
fața combinatei Vran-

Foto : T. FEIEȘ-Reșița 
maratoniștilor, a abandonat 
cursa pe ultima parte a traseu
lui. Este al treilea maraton pe 
care-1 abandonează în acest se
zon după cele de la Karl- 
Marx-Stadt și Atena (Jocurile 
Balcanice), ceea ce trebuie să 
dea serios de gindit ! • Con
stantin Stan (Steaua) șl-a re
editat succesul anului trecut de 
la Buzău, cîștigînd lejer titlul 
de campion la 50 km, după ce 
In vară ÎI ciștigase și pe cel 
de la 20 km marș. Din păcate 
la această probă prea puțini ti
neri cu aptitudini și posibilități 
de progres. Vom sublinia totuși 
ca meritorie comportarea lui Gh. 
Dulea (Steaua) campion la ti
neret. Dar numai cu o floare!.., 
• Remarcabil succesul brașo
venilor în proba de maraton. 
La a treia cursă din cariera sa 
sportivă Gheorghe Chirilă, de 
la Steagul roșu, a cîștigat de
tașat întrecerea care a reunit 
59 de concurenți, cifră record 
la noi. In concursul pe echipe 
victoria a fost, ca șl anul tre
cut, de partea „stegarilor11 • 
Profesoara gălățeancă Ștefania 
Constantin este singura antre- 
noare de maraton din țara 
noastră. Elevul său Gh. Buru
iană a încheiat cursa pe locul 
doi • Ploieșteanul C-tin Ari- 
ciu, campionul juniorilor la 25 
km, se anunță a fi un viitor 
maratonist redutabil. Maniera 
în care a cîștigat acum, la Re
șița, este realmente promiță
toare pentru acest tînăr alergă
tor.

Romeo V1LARA

șapte sportivi români, însoțiți de 
antrenorul emerit Ion Popa : 
Gheorghe Govici, Emil Ghiurcă, 
Gheorghe Brumă, Florian Țlr- 
comnicu, Nlcolae iordache, Mihai 
Niculescu și Mihai Grigoraș.

C. Albu. (J. IANCU —

Sala sporturilor din lo- 
găzduit o reuniune in- 
cu partide atractive.

ÎN LOC DE CRONICA LA O FINALA

c urs ui 
de la 
patru 
Cluj-

Pentru a asigura o activitate 
competițională mai bogată tine
rilor pugiliști, federația de spe
cialitate a luat inițiativa lăuda
bilă de a organiza „Cupa F. R. 
Box" și pentru echipe de ju
niori. Au luat startul la această 
întrecere 16 formații, reprezen
tative județene sau municipale. 
Competiția și-a urmat 
normal, în turneul final 
București calificîndu-se 
formații : Caraș-Severln, 
Napoca, Brăila și Municipiul 
București. In semifinale, Muni
cipiul București a învins Brăila 
(7—5), iar Cluj-Napoca a între
cut echipa Ca^aș-Severin (8—4). 
Așadar, în finală s-au calificat 
tinerii boxeri din București și 
cel din Cluj-Napoca.

Așa cum era normal, ne aștep
PREA MULTE ABANDONURI LA CICLOCROS

Simbătă după-amiază, pe un 
timp Însorit, cicliștii bucureștenl 
și alături de ei cîțiva alergători 
din Ploiești au luat startul in 
cel de al treilea cicloros al sezo
nului, competiție organizată de 
clubul sportiv Olimpia, la baza 
Metalul din șos. Pantelimon.

Deși aflați la a treia cursă pe 
teren variat, sportivii nu s-au a- 
comodat încă cu genul de aler
gare, merg mult prea hazardat 
și drept rezultat numărul defec
țiunilor mecanice și al abando
nurilor este îngrijorător de mare. 
Astfel, la această ultimă cursă 
pe teren variat, la categoria ju
niori I. la capătul celor șase ture 
(12 km) narcurse, doar jumătate 
dintre concurenții intrau in con-

După derbyul handbalului feminin, Știința Bacău -Constructorul Baia Mare

„AM FOST IMPRESIONAT 
DE CALITATEA ÎNTÎLNIRII../ 
declara arbitrul partidei, C. Căpățînă
Prezent duminică dimineața 

in Sala sporturilor din Bacău, 
ca arbitru al dcrbyului turului 
campionatului feminin de hand
bal, Divizia A, al meciului 
Știința Bacău — Constructorul 
Baia Mare, prof. Constantin Că- 
pățină ne mărturisea : „Sînt, 
așa după cum știți, de mulți 
ani arbitru și am condus su
medenie de partide interne și 
internaționale. Cu avantajul a- 
cestei experiențe, vă mărturi
sesc că m-a impresionat profund 
meciul pe care l-am arbitrat și 
pe care — se știe — La cîști
gat la limită (10—9) Știința 
Bacău. A fost o confruntare 
foarte apropiată de exigențele 
internaționale, o luptă acerbă, 
continuă, dar tot timpul desfă
șurată in limitele unei perfecte 
sportivități. Nici eu, nici cole
gul meu Gh. Mihalașcu n-am 
avut nevoie să dictăm vreo eli
minare. S-a jucat rapid, în for
ța, s-au încercat scheme inte
resante, jucătoarele dovedind 
preocupare pentru tactică și un 
nivel tehnic in creștere. Meciul 
s-a disputat într-o ambian
ță de sportivitate care m-a im
presionat. Publicul a fost obiec
tiv, și-a susținut frenetic echi
pa, dar n-a trecut cu vederea 
nici reușitele oaspetelor. Cei 
doi antrenori — Eugen Bartha, 
de la Știința, și Constantin Po
pescu, de la Constructorul Ba
ia Mare — ne-au ajutat foarte 
mult prin atitudinea lor de a- 
devărați educatori. N-au fost 
puse — cum se mai întîmplă-.. 
—’ pe scama noastră greșelile

Obstrucționată, Elena Văcaru (Știința Bacău) își va schimba inten
ția : in loc să șuteze la poartă va pasa unei coechipiere.

Foto : D. NEAGU

victoriile obținute de Gh. Ro- 
șianu, M. Vișan, Al. Dobăeș, I. 
Bona și T. Chișcă. De la Rapid 
au obținut victorii V. Moraru, N. 
Modrogan, c. Florea și V. Va
sile. (T. ȚARANU — coresp.).

MANGALIA. Pugiliștii localnici 
au obținut o victorie, pe cît de 
dificilă, pe atît de prețioasă, în 
fața reprezentanților clubului spe
cializat din Brăila : 6—5. Dintre 
localnici s-au remarcat N. Șeitan, 
V. Simion și N. Chioveanu.

SLOBOZIA. Metalul București a 
făcut inutil deplasarea, deoarece 
localnicii (selecționata Ialomița) 
nu au putut alcătui o formație 
regulamentară, desfășurîndu-se 
(amical !), doar... 5 meciuri (cîș- 
tigate de bucureșteni). (I. MATEI 
— coresp.).

tam la o finală interesantă, c fi
nală în care ambiția tinerilor 
sportivi, cunoștințele lor tehnice 
și pregătirea fizică să prilej uias- 
că partide deosebit de disputate. 
Dar gala finală, desfășurată sîm- 
bătă în sala LR.E.M.O.A.S. din 
București, a constituit o decep
ție pentru toți cei prezenți. Clu
jenii s-au prezentat deplorabil, 7 
(șapte !) dintre ei cedînd prin 
abandon în primul rund, iar 3 
la puncte. Rezultatul final a fost 
10—2 în favoarea echipei Muni
cipiului București. Clujenii au 
obținut o victorie la puncte șl 
alta prin... neprezentare. Ne în
trebăm dacă doar pentru atît 
mal era necesară „excursia* ele
vilor antrenorului Vasile Mirza 
de la Cluj-Napoca la București ?

(P.H.).

curs au mai trecut linia de so
sire. S-au înregistrat 10 abando
nuri, toate cauzate de defecți
uni mecanice.

Iată rezultatele înregistrate. în
cepători (2 ture) : 1. Al. Ion (Vo
ința) 14 : 45, 2. Gh. Filip (Voința)
14 :50, 3 I. Păduraru (Dinamo)
15 :10, juniori ii (3 ture) : 1. S.
Oprescu (Olimpia) 27 :10, 2. C.
Petcu (Olimpia) 27 :11. 3. FI. io- 
sif (C.S.Ș. 1) 28 : 33 ; juniori I
(6 ture) : 1. A. Androne (Steaua) 
40 : 00, 2. M Stan (Voința Plo
iești) 40 : 37, 3. T. Stoian (Olim
pia) 40 : 50 ; seniori (8 ture) : 1.
I. Paraschiv (Voința) 51 :01. 2.
V. Radu (Steaua) 51 :17. 3. C.
Bonciu (Steaua) 52 : 00.

Următorul ciclocros va avea loc 

jucătoarelor, nu ni s-au contes
tat (știți dv. cum : cu gesturi 
teatrale...) deciziile, n-am fost 
atenționați cu malițiozitate. 
Tehnicienii celor două echipe 
și-au îndreptat atenția doar 
spre elevele lor. Consider că 
meciul acesta aprig a fost un 
început bun și în calitatea mea 
de arbitru și activist al hand
balului l-aș dori repetat de 
fiecare formație, în fiecare e- 
tapă, pentru ca echipa noastră 
națională să aibă de unde să-și 
tragă seva valorii, să revină pe 
primele trepte ale ierarhiei in
ternaționale11.

Declarația arbitrului Cons
tantin Căpățînă ne-a făcut deo
sebită plăcere. Poate că și pre
stația sa și a colegului Gh. 
Mihalașcu (de la Bacău ni s-a 
transmis pentru cei doi „cava
leri ai fluierului1" calificativul 
foarte bun) a contribuit la re
alizarea acestui spectacol spor
tiv deosebit.

H. N.

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
LA HANDBAL FEMININ

După 8 etape, clasamentul Di
viziei A la handbal feminin ara
tă astfel :

1. ȘTIINȚA BC. 8 3 0 0 139- 87 16
2. Constr. B. M. 8 4 2 2 90- 94 10
3. Univ. Tim. 8 4 0 4 102- 94 8
4. Rulmentul Bv. 8 4 0 4 110-111 8
5. Mureșul Tg. M. 8 4 0 4 128-130 8
6. TEROM Iași 8 3 1 4 116-122 7
7. Unlv. Cj.-Nap. 8 3 1 4 104-120 7
8. Hidroteh. C-ța 8 3 0 5 98-104 8
9. Confecția Buc. 8 2 2 4 98-100 8

10. Progresul Buc. 8 1 3 4 69- 92 4

joi după-amiază, la baza sporti
vă Metalul, în organizarea Clubu
lui sportiv școlar nr. 2.

Gheorghe ȘTEFANESCU
LA ZI. IN ACTIVITATEA 

BASCHETULUI
• Echipa Dinamo București 

pleacă astăzi la Tel Aviv pentru 
a susține, joi seară, partida tur 
cu Maccabi, din cadrul grupei D 
a C.C.E. Returul va avea loc joi
22 noiembrie, la București. Aces- . 
ta va fi al doilea joc al dinamo- 
viștilor în ediția actuală a com
petiției europene intercluburi. 
Prima întîlnire au disputat-o săp- 
tămîna trecută, la Salonic, unde 
formația Aris a cîștigat cu 76—74. 
Cele mai multe puncte ale for
mației elene au fost înscrise de 
nord-americanii Phil Taylor (26) 
și Tim Joyce (16).
• Meciurile inaugurale ale Di

viziei feminine A, programate să 
se desfășoare joi, în Sala spor
turilor din Sf. Gheorghe, sînt 
precedate de normele și probele 
de control care au loc astăzi, în 
orașul gazdă.
• Clasamentul campionatului 

național masculin după prima e- 
tapă (cu jocuri duble) :

1. Dinamo Buc. 220 245-113 4
2 Steaua 2 2 0 191-151 4
3. I.C.E.D. 2 2 0 167-138 4
4. C.S.U. Brașov 2 2 0 167-141 4
5. Rapid 2 1 1 137-132 3
6. Politehnica 

C.S.Ș. 2 Buc. 2 1 1 168-166 3
7. C.S.U. Galați 2 1 1 166-168 3
8. Farul 2 1 1 132-137 3
9. „U“ Cj.-Nap. 2 0 2 141-164 2

10. C S.U. Sibiu 2 0 2 138-167 2
11. Politehnica C.S.Ș 

Unirea Iași 2 0 2 151-191 2
12. Dinamo Oradea 2 0 2 113-245 2
• Rezultate din Divizia B, e- 

tapa a 3-a : masculin : Urbis— 
Chimia Craiova 95—64 (53—33),
Carpați București — „U“ li Cluj- 
Napoca 65—53 (37—27), Jiul Pe
troșani — Rapid II București 
87—62 (42—36), Universitatea Ti
mișoara — Automatica București 
95—75 (50—34), Voința Timișoara— 
Comerțul 11c „Bolyai* Tg. Mureș 
76—84 (36—38), Electrica Fieni—
A.S.A. Bacău 92—84 (37—42); femi
nin •. P.T.T.—C.F R. Craiova 75—35 
(34—15), Sănătatea IPGG Ploiești 
— Mătasea Deva 82—55 (42—24), 
Politehnica C.S Ș. 2 București — 
Centrul școlar de baschet Bucu
rești 72—103 (33—43), Comerțul lie. 
„Bolyai* Tg. Mureș — Metalul 
Salonta 110—31 (62—19). Corespon
denți : N. Tokacek. O. Guțu. S. 
Băloi, C. Crețu, I. Timuc, I. Cor
nea, G. Octavian, A. Albu, Gh. 
Tomescu.



După partida de la Moscova

PUNCTE DE PLECARE (dacă vor fi utilizate)
PENTRU ACȚIUNEA „MUNDIAL 1982“
Aflată, ca și echipa noastră, 

în situația de a nu mai avea 
șanse în lupta pentru califi
care în turneul final al Cam
pionatului european, reprezen
tativa Uniunii Sovietice a con
siderat meciul cu selecționata 
noastră drept startul operațiu
nii de constituire a formației 
pentru preliminariile mondiale. 
Astfel, după jocul cu noi, fot
baliștii sovietici vor Intîlni e- 
chipa Finlandei, în meci pentru 
preliminariile C.E. și, apoi, pe 
cea a R. F. Germania, în par
tidă amicală. Din modul cum 
au constituit formația s-a vă
zut că ideea folosirii echipelor 
Spartak și Dinamo Moscova, 
utilizată si în selecția pentru 
întîlnirea cu Grecia (tot din 
competiția europeană) de la A- 
tena. este menținută. Selecțio
nerul O. Bazilevici ne declara 
însă că asta nu înseamnă de fel 
că s-a renunțat la jucătorii de 
valoare de la Dinamo Tbilisi 
sau la cei neutilizați, dumi
nică, de la Dinamo Kiev. Că, 
pentru el, principiul selecțio
nării după valoare și formă 
rămîne de neînlocuit. Repre
zentativa Uniunii Sovietice a 
prezentat un fotbal de orien
tare modernă, cu acțiuni ra
pide, slujite de o eficace uti
lizare a forței. Doi jucători, din 
două generații — Buriak (26 
ani) și Hidiatulin (20 de ani), 
marea speranță a fotbalului 
sovietic — au reprezentat .dirijo
rii" acestui „unsprezece" care a' 
avut începuturi tumultuoase de 
reprize, beneficiind și de foarte 
periculoase intercalări in atac 
ale ambilor fundași laterali 
(Ladinski și Mahovikov). Un cu
plu „mixt" am întîlnit și la 
vîrfurile de atac : Iarțev (31 
de ani), Iurcișin (22 de ani).

Echipa României s-a aflat 
Intr-o postură asemănătoare, 
sub aspectul căutărilor pentru 
ajungerea la lotul cel mai e- 
chilibrat și mai asigurător în 
privința atacării cu șanse a 
grupei preliminare din C.M. 
1982. Nu este nici momentul si 
nici cazul să vorbim despre 
principiile cele mai convenabile 
asigurării succesului acestei ac
țiuni. Acum să ne ocupăm des
pre ceea ce meciul de pe sta
dionul V. I. Lenin ne-a arătat 
— ca joc și jucători. Selecțio
nata noastră a optat pentru 
1—1—4—2, devenită cea mai 
modernă și mai uzitată așezare. 
Cum s-a mai spus — în această 
formulă rolul de mare com
plexitate tactică revine liniei 
mediane. Aceasta devine un 
„mecanism de reglaj" al în
tregii _ formații ; elasticitatea ei 
tactică, forța de a acționa la 
fel de util in cele două mo
mente ale jocului, o perfectă 
coordonare a sistemului de mar
caj sînt doar cîtcva dintre sar
cinile ee-i incumbă. în această 
linie, selecționata noastră a 
concentrat doi dintre jucătorii 

4 cu experiență ai naționalei. 
Dinu și Boloni. pe cel mai 
valoros produs, din ultimii ani, 
al noii generații — Bălăci si 
Pe un jucător-revelație al ulti
melor sezoane. Cîrțu. Spre de
cepția noastră (și a lui. mărtu
risită în cabine și. ieri, în a- 
vionul de întoarcere de la 
Moscova) Bălăci a făcut o par
tidă slabă. în ce ne privește 
sîntem convinși că n-o va mai 
repeta. Tar Cîrțu — plasat în-

ANTRENORUL ION V. IO- 
NESCU s-a retras de la conduce
rea tehnică a echipei F.C.M. Re
șița. de la 1 octombrie, din mo
tive de sănătate.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI ȘANSE LA TRAGEREA 

PBONOWBES DE MÎINE 1

Astăzi este ultima zi de parti
cipare la tragerea Pronoexpres 
de mîine, 17 octombrie a.c., la 
care atractivitatea obișnuită este 
sporită considerabil de prezența 
unui consistent report la catego
ria I (după cum se poate obser
va din omologarea ciștigurilor la 
tragerea anterioară, publicate în 
această rubrică) ; prin urmare, 
un motiv în plus de a încerca 
să vă numărați și dv. printre 
marii cîștigători. Nu uitați însă 
că ndmai astăzi pot fi procurate 
biletele de participare. Reamin
tim că tragerile Pronoexpres din 
această lună au debutat la 3 
octombrie cu un autoturism „Da
cia 1300", obținut la categoria I, 
pe o variantă Jucată 100%, de 
Bălan Alexandru din S’obozla, 
trei cîștigurl a cîte 14.909 lei 
realizate de alțl particlpanțl la 
categoria a n-a, pe bilete achi
tate 25% etc. Succese asemănă
toare, sau chiar mal mari, pu
teți realiza și dv. la tragerea de 

tr-o poziție oarecum nouă pen
tru el și cerîndu-i-se intervenții 

pe care nu le poate realiza 
prin temperamentul și calită
țile lui fizice — a fost șters. 
Principala defecțiune înregis
trată în zona sa de acțiune 
s-a arătat a fi scăparea repe
tată de sub marcaj a funda
șului Ladinski, motiv pentru 
care antrenorii l-au și înlocuit 
cu un apărător, Koller. Asta a 
făcut, însă, ca forța — și așa 
anemică a atacului nostru — să 
nu primească sprijinul unui ju
cător de specialitate ; fără să 
afirmăm prin aceasta că, în 
rolul său defensiv. Koller nu 
ar fi acționat mai decis și mai 
eficace decît Cîrțu. Și fiindcă 
vorbim de atac, trebuie să 
subliniem că — adeseori izo
lați, tocmai din motivul că 
linia mediană a venit tîrziu 
pe poziții avansate — Cămă- 
taru și M. Răducanu s-au vă
zut de cele mai multe ori în 
situația de a trebui să lupte 
singuri contra a 2—3 adver
sari. Atacantul de la Steaua 
a reușit, totuși, câteva acțiuni 
eficace. Nici unul dintre ei nu 
trebuie judecat după acest 
meci. Apărarea ne-a furni
zat două plăcute revelații : 
Munteanu confirmă excelen
tele aprecieri de la Univer
siadă, ca și Nicolae, dealtfel. 
Cristian a comis unele inexac
tități, dar a avut și intervenții 
bune, astfel că poate conta 
printre aspiranții la tricoul cu 
nr. 1. Stoica trebuie revăzut 
pe parcursul unei partide în
tregi. Are calități și — îi do
rim noi — ambiție mai multă.

Sînt doar cîteva completări 
la primele comentarii de după 
joc. Mai sînt. Insă, lucruri de 
spus. După cum credem că 
observațiile testului de la Mos
cova vor reprezenta date de 
plecare în marea acțiune de 
constituire a unei reprezenta
tive cu adevărat ... reprezenta
tive în vederea preliminariilor 
„Mundialului ’82".

Eftimie IONESCU

REZULTATELE
• ROVA Roșiori, Unirea Dro- 

beta Tr. Severin și Oltul Sf. 
Gheorghe — la prima Infrtngere
• Dunărea Călărași continuă să 
conducă In seria... „bucureșteană"
• Scorul etapei : Metalul Si
ghișoara — Construcții Sibiu 8—0!
• Un rezultat puțin obișnuit : 
Victoria Elcond Zalău — Voința 
Oradea 1—0 la pauză, 1—6 in 
final.

SERIA I
I.M.  Piatra Neamț — Metalul 

Rădăuți 1—0 (0—0), Zimbrul Su
ceava — Foresta Fălticeni 1—3 
(1—0). Șiretul Bucecea — Cetatea 
Tg. Neamț 4—0 (3—0), A.S.A. Clm- 
pulung Moldovenesc — Avtntul 
Frasin 1—0 (0—0), Cristalul Do- 
rohol — Cimentul Bicaz 5—0 
(2—0), Laminorul Roman — Celu
loza Piatra Neamț 2—1 (0—0),
Dorha Vatra Dornei — Ceahlăul 
Piatra Neamț 1—2 (1—1), Metalul 
Botoșani — Danubiana Roman 
4—1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a vm-a: 1. FORESTA 
FĂLTICENI 12 p (18—6), 2. Cea
hlăul P Neamț 11 p (14—6), 3.
Șiretul Bucecea 10 p (15—10)... pe 
ultimele : 15. Cimentul Bicaz 5 p 
(12—17), 16. Danubiana Roman 
5 p (10—20).

SERIA A n-a
Relonul Săvineștl Roznov — 

Textila Buhușl 1—0 (0—0), Pe
trolul Moinești — Constructorul 
lași 0—1 (0—0), DEMAR Mărășești 
— Letea Bacău 1—0 (0—0), Hu- 
șana Huși — Rulmentul Btrlad
1—0 (1—0), A.S.A. Iași — C.F.R. 
Pașcani 0—3 (0—2) — s-a jucat 
la Tg. Neamț, Minerul Comăneștl 

mîine. NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA !

★
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vînzarea biletelor pentru 
apropiata tragere excepțională 
Pronoexpres de duminică 21 oc
tombrie a.c., organizată după 
aceeași formulă avantajoasă a tra
gerilor similare anterioare. Pro- 
curați-vă din timp bretele !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 10 OCTOMBRIE 

1979

Cat. 2 : 2,50 a 19.711 lei ; cat. 3: 
12,75 a 3.865 lei ; cat. 4 : 59,50 a 
828 lei ; cat. 5 : 195.25 a 252 lei; 
cat. 6: 6.110.50 a 40 lei; cat. 7: 
197,25 a 20c lei ; cat. 8 : 3.233 a 
40 lei.

Report la categoria 1 : 291.013
lei.

Ciștigul în valoare de 19.711 lei 
de Ia categoria 2, realizat pe un 
bilet jucat 100%. a revenit par
ticipantului CONSTANTIN ZBU- 
RATURA din P’oiești.

CUI II FOLOSEȘTE DOMINAREA 
DACĂ NU SE ÎNSCRIU GOLURI?

• Mîine, jocul cu Ungaria
Așadar, reprezentativa de ti

neret a țării noastre a căzut la 
primul ei examen internațional 
al sezonului, în ciuda faptului 
că lotul reunește o bună parte 
dintre cei mai talentați jucători 
Ia această categorie de vîrstă- 

Este adevărat că în partida 
de duminică cu valoroasa for
mație a U.R.S.S. echipa antre
nată de Robert Cosmoc a stat 
bune perioade de timp în ju
mătatea de teren adversă, că a 
avut inițiativa în joc, mai ales 
în partea a doua a întîlnirii. 
Dar pe cine încălzește această 
constatare din moment ce por
tarul. Novikov (care, la drept 
vorbind, a avut și șansă in 
2—3 faze fierbinți) n-a fost 
niciodată învins ? Și n-a fost 
învins pentru că pe plan tac
tic tînăra noastră reprezenta
tivă nu s-a exprimat clar, con
vingător, cu decizia și rapidi
tatea care se impuneau. Acu- 
zînd „șocul psihologic" din min. 
16 (cînd Tarhanov, profitînd de 
indecizia apărătorilor noștri, a 
deschis scorul), echipa noastră 
și-a pierdut și mai mult din 
luciditate, năpustindu-se peste 
adversar; „cărătorii de baloane" 
au redus viteza de joc a echi
pei (Irimescu, Geolgău, Bozc- 
șan — ca să-i numim doar pe 
cîțiva), mijlocașii, îndeosebi, au 
centrat înalt, în careu pentru 
...nimeni ; vîrfurile de atac 
(Turcu, Suciu) s-au complăcut 
în acțiuni lipsite de orizont.

„CUPA CONGRESULUI"
în organizarea clubului Pro- 

gresul-Vulcan București va a- 
vea loc în Capitală „Cupa Con
gresului al XII-Iea al P.C.R.". 
In cadrul acestei competiții, 
mîine, pe stadionul Progresul,

ETAPEI A Vlll-a
— Constructorul Vaslui 1—0 (1—0), 
Luceafărul Adjud — C.S.M. Bor- 
zești 1—3 (0—1), Partizanul Bacău 
Nlcolina Iași 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 13 p (15—5), 2. Con
structorul Iași 11 p (22—9), 3—4. 
Nlcolina Iași 10 p (15—9), C.F.R. 
Pașcani 10 p (12—6)... pe ulti
mele : 15. Hușana Huși 4 p 
(4—15), 16. A.S.A. iași 2 p (5—18).

SERIA A III-a
Carpați sinaia — chimia Brazi

2—0 (1—0), Petrolul Berea —
Petrolul Bălcoi 2—0 (1—0), C.S.U.
Galați — F.N.C. Săhătenl 2—0
(1—0), Dinamo Focșani — Pra
hova Ploiești 2—1 (2—1), Olimpia 
Rm. Sărat — Victoria Tecuci 1—0 
(1—0), Chimia Buzău — Oțelul 
Galați 1—2 (0—0), Carpați Nehoiu
— Foresta Gugeștl 2—0 (0—0),
Caralmanu] Bușteni — Ancora 
Galați 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALAȚI 13 p (20—6). 2. Otelul 
Galați 11 p (13-13), 3. Caralma- 
nul Bușteni 10 p (18—7), 4. Pe
trolul Berea 10 p (15—6)... pe ulti
mele : 15. Chimia Buzău 4 p 
(9—23), 16. Petrolul Bălcoi 3 p 
(5—14).

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărel — Dacia U- 

nlrea Brăila 2—1 (2—0), I.M.U. 
Medgidia — Granitul Babadag 
4—0 (2—0), Voința Constanța — 
Electrica Constanța 0—2 (0—1),
Rapid Fetești — Pescărușul Tul- 
cea 0—0, Chimia Brăila — Ș.N. 
Brăila 1—1 (0—1), Marina Man
galia — Șoimii Cernavodă 2—2 
(0—0), Amonll Slobozia — Unirea 
Eforie 7—1 (1—0), Chlmpex Con
stanța — Progresul Isaccea 2—1 
(2-0).
Pe primele locuri : 1. MARINA 

MANGALIA 13 p (14—8), 2. Anto
nii Slobozia 12 p (23—6), 3. I.M.U. 
Medgidia 12 p (18—6)... pe ulti
mele : 14. Progresul Isaccea 4 p 
(9—17), 15. Granitul Babadag 4p 
(5—17), 16. Unirea Eforie 3 p (8—21).

SERIA A V-a
Viscoza București — Dunărea 

Călărași 1—3 (0—2), Viitorul
Chirnogi — Electronica București 
0—0. Voința București — Auto
matica București 3—0 (0—0), T.M. 
București — Abatorul București 
1—1 (0—0), Danubiana București
— Tehnometal București 0—1
(0—0), Sirena București — Auto- 
mecanica București 3—0 (1—0),
Flacăra roșie București — 
I.C.S.I.M. București 2—1 (0—1),
Luceafărul București — Ș.N Ol
tenița 1—1 (0—0), Ferom Urziceni 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 12 p (14—5), 2. 
Voința București 12 p (18—3),
3. Sirena București 11 p (13—4),
4. Tehnometal București 10 p 
(11—9)... pe ultimele : 15. Danu
biana București 5 p (5—12). 16. 
Vlscoza București 4 p (9—18).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Argeș — 

T.O.B. Balș 4—0 (2—0), Cimentul 
Fieni — Petrolul Videle — nu

- o șansă de reabilitare
Toate la un loc au ușurat enorm 
sarcina unei apărări atletice, 
mereu prezentă la intercepție.

Tot de erori tactice se leagă 
și neglijențele apărute în faza 
de apărare, semnalate încă în 
jocul de verificare cu echipa 
braziliană Vitoria Santo. Ple
carea hazardată a fundașilor în 
ofensivă, fără măsuri de pre
cauție (chiar nu se știe nimic 
despre suplinire ?) la cele două 
vîrfuri (Nikonov și Petrakov), 
a facilitat înscrierea celor două 
goluri și puțin a lipsit ca oas
peții să mai marcheze în min. 
56 (prin Adjam) și în min. 86 
(prin Nikonov).

Jucătorii și conducerea teh
nică a reprezentativei noastre 
de tineret au obligația să ju
dece Ia rece erorile din această 
întîinire pentru ca ele să nu se 
mai repete în meciul de mîine 
cu reprezentativa Ungariei (re
turul din preliminariile C.E.). 
Este nevoie de o maximă mo
bilizare din partea reprezentan
ților acelei generații pe care 
adesea o numim SCHIMBUL 
DE MÎINE.

★
Lotul reprezentativ de tine

ret al Ungariei a sosit ieri du- 
pă-amiază în Capitală, urmînd 
ca azi să efectueze un antrena
ment pe Stadionul Republicii. 
Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din U.R.S-S.

Stelion TRANDAFIRESCU

sînt programate meciurile : Se
lecționata Onoare — Selecțio
nata Promoție (ora 13,30) și 
Progresul-Vulcan — Selecționa
ta Diviziei C (ora 15,15).

ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
s-a jucat, Sportul muncitoresc 
Caracal — Recolta stolcănești
3—1 (1—1), Petrolul Boiintin — 
Metal ui Mija 1—0 (0—0), Elec
trodul Slatina — Dinamo Zimni- 
cea 2—1 <1—0), Petrolul Tîrgo-
viște — ROVA Roșiori 2—1 (0—1), 
Progresul Corabia — Progresul 
Pucioasa 1—3 (1—2), Constructorul 
Pitești — Dacia Pitești 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
Roșiori 12 p (16—4), 2. Dacia Pi
tești 11 p (15—9), 3. Progresul 
Pucioasa 10 p (18—8), 4. Metalul 
Mija 10 p (11—11)... pe ultimele :
15. Dinamo Zimnicea 4 p (7—13),
16. Constructorul Pitești * p 
(5-12).

SERIA A Vn-a
Metalurgistul Sadu — Lotru 

Brezol 4—1 (2—1), Minerul Motru
— Minerul Lupenl 7—0 (3—0), 
Constructorul Craiova — Dunărea 
Calafat 2—1 (1—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 1—3 (0—2), Chimistul 
Rm. Vîlcea — Progresul Bălleștl 
0—0, Gloria Strehala — Dlema 
Orșova 1—1 (0—1), C.F.R. Craiova
— Electroputere Craiova 1—2 
(0—2), Metalul Rovlnari — Unirea 
Drăgășanl 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
DROBETA TR. SEVERIN 13 p
<13—7), 2. Minerul Motru 11 p
(31—9), 3. Dlerna Orșova 10 p
(12—9)... pe ultimele : 15. Gloria
Strehala 6 p (6—21), 16. Chimistul 
Rm. Vîlcea 4 p (3—12).

SERIA A VIII-a
Minerul Vulcan — C.P.L. Ca

ransebeș 2—0 (2—0), Gloria Reșița
— Minerul Deva 2—0 (0—0), Ex
plorări Deva — Electromotor Ti
mișoara 3—1 (2—0), Metalul Bocșa
— Minerul Ghelar 2—0 (0—0),
C.F.R. Simeriă — Minerul Oravița
3—1 (1—1), C.F.R. Timișoara — 
Victoria Călan 1—1 (0—0), Lami
norul Nădrag — Știința Petroșani 
3—0 (1—0), Metalul Oțelu Roșu— 
Vulturii textila Lugoj — meciul 
s-a întrerupt în min. 54, la sco
rul de 0—2. din cauza jucătorului 
Ruja (Metalul), care l-a lovit pe 
arbitrul de centru. Jocul a avut 
loc ia Reșița.

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 11 p (15—6), 2. Vul
turii Lugoj 10 p (15—9) — din 7 
jocuri, 3. Gloria Reșița 9 p (17— 
13), 4. Electromotor Timișoara 9 
p (10—9)... pe ultimele : 14—15.
Minerul Ghelar 7 p (10—14), Ex
plorări Deva 7 p (9—13), 16.
Știința Petroșani 5 p (9—18).

SERIA A IX-a
Alumina Oradea — Construcții 

Electrometal Cluj-Napoca 1—0 
(1—0), Rapid Arad — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 4—2 (1—0), Uni
rea Dej — C.F R. Arad o—o. Mi
nerul Suncuiuș — Victoria Ineu 
3—0 (1—0), Victoria Elcond Zalău
— Voința Oradea 1—6 (1—0) 1,
Unirea Tomnatic — Tricolorul 
Beluș 2—1 (1—1). Bihoreana Mar- 
ghlta — Recolta Salonta 2—0 
(2—0), Unirea Stnnlcolau — Ar
mătura Zalău 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.

MECIURI AMICALE
• F. C. BAIA MARE : I—1 

CU CAMPIOANA POLONIEI. 
Echipa F. C. Baia Mare, aflată 
în turneu în Polonia, a susți
nut un meci amical cu forma
ția Ruch Chorzow, campioana 
Poloniei. Partida s-a terminat 
la egalitate : 1—1 (0—0).

• F.C. SCORNICEȘTI — F-C.
VITORIA SANTO 2—2 (1—1).
Partida s-a disputat la Slatina, 
in prezența a peste 8000 de spec
tatori șl s-a încheiat la egali
tate : 2—2. Au marcat : Cio- 
banu (min. 31), Lică (min. 75), 
respectiv Isaias (min. 12 și 73). 
(D. MIHAIL — coresp.).

• „MEMORIALUL AURICĂ 
RADULESCU". în organizarea 
cluburilor Sportul studențesc și 
Gloria Buzău, sîmbătă și dumi
nică a avut loc Ja Buzău „Me
morialul Aurică Radulescu". Au 
participat echipele Sportul stu
dențesc, S. C. Bacău, Autobu
zul București și Gloria Buzău. 
Turneul a fost cîștigat de Glo
ria Buzău, care în finală a în
trecut cu 3—1 (2—0) pe Spor • 
tul studențesc. Golurile au fost 
înscrise de Stan (min. 22 și 44) 
și Negoescu (min. 65) pentru 
buzoieni și de Iorgulescu (min. 
61) pentru bucureșteni. Pentru 
locurile 3—4 : S. C. Bacău — 
Autobuzul 1—0 (0—0). Sîmbătă 
în cele două întîlniri s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Sportul studențesc — S.C. Ba
cău 2—1 (1—1) și Gloria Buzău 
— Autobuzul București 3-—1 
(0—0). (D. SOARE — coresp.).

• A.S.A. TG. MUREȘ— „U" 
CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—1). Au 
înscris : Hajnal, Pîslaru, res
pectiv Răduță de la clujeni. (C. 
ALBU — coresp-).

• CHIMIA RM. VÎLCEA — 
F. C. ARGEȘ 4—3 (1—1). Au 
marcat : Coca I (min. 44, 76 și 
80), Cincă (min. 70), respectiv 
Moiceanu (min. 32), Dobrin 
(min. 79) și Iatan (min. 82). (P. 
GIORNOIU — coresp.).

• C.S.M- REȘIȚA—JIUL 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Portic (min. 65)- 
(D. PLAVIȚIU — coresp.).

• OLTUL RM. SĂRAT — 
VICTORIA TECUCI 1—0 (1—0).

ARAD 13 p (14—3), 2. Unirea 
Tomnatic 11 p (15—5), 3. Voința 
Oradea 11 p (19—12)... pe ulti
mele : 14. Victoria Zalău 5 p 
(11—16), 15. Minerul Șunculuș 5 
p (6—12), 16. Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 4 p (9—18).

SERIA A X-a
Minerul Ilba-Seinl — Minerul 

Băiuț 2—1 (1—0), Hebe Stngeorz 
Băi — Minerul Bala Sprie 1—3 
(0—1), Minerul Băița — Minerul 
Rodna 2—0 (0—0), Slmared Baia 
Mare — CUPROM Baia Mare 2—1 
(1—0), C.I.L. sighet — Bradul 
Vlșeu 5—1 (3—0), Foresta Blstrlta 
—Lăpușul Tg. Lăpuș 1—1 (1—1),
Metalul Cărei — Victoria Cărei 
0—3 (0—2), oașul Negrești — Sil
vicultorul Maieru 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 15 p (13—3), 2. Mi
nerul Baia Sprie 10 p (24—9), 3. 
OașuJ Negrești 10 p (11—10)... pe 
ultimele : 15. CUPROM Bala Mare 
5 p (14—17), 16. Hebe Sîngeorz 
Băl 5 p (6—15).

SERIA A Xl-a
Sticla Tîrnăvenl — Sticla Arie- 

șul Turda 1—1 (1—0), Automeca- 
nlca Mediaș — C.P.L. Sebeș 5—0 
(3—0). Mureșul Luduș — Faianța 
Sighișoara 4—0 (2—0), Oțelul Re
ghin — C.I.L. Blaj 2—6 (1—0),
Metalul Sighișoara — Construcții 
Sibiu 8-0 (4—0). IMIX Agnita — 
Metalul Copșa Mică 1—0 (0—0),'
Metalul Aiud — Avîntul Reghin
1— 0 (0—0), I.P.A. Sibiu — Vltro- 
metan Mediaș 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 12 p (13—5), 2. Arieșul
Turda 10 p (16—8), 3. Mureșul 
Luduș 10 p (16—9), 4.1.P.A. Sibiu 
10 p (13—8)... pe ultimele : 15.
Construcții Sibiu 5 p (9—20), 16.
Faianța Sighișoara 2 p (4—19).

SERIA A XlI-a
Precizia Săcele — Utilajul Fă

găraș l—o (0—0), C.S.U. Brașov 
— Metrom Brașov 1—2 (1—0),
Chimia Or. Victoria — Minerul 
Baraolt 2—0 (0—0), Progresul
Odorhel — Oltul Sf. Gheorghe
2— 0 (2—0) Minerul Bălan — 
Mureșul Topllța 1—0 (1—0), Car
pați Covasna — Metalul Tg. Se
cuiesc 0—0. Torpedo Zămești — 
Tractorul Miercurea Cluc 1—1 
(0—0). Carpați Brasov — Mobila 
Măgura Codlea 0—0.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 12 p (15—1),
2. Precizia Săcele 12 p (14—8), 3. 
Oltul Sf. Gheorghe 11 p (12—6), 
4. Minerul Bălan 11 p (9—8)... pe 
ultimele : 14. C.S.U. Brașov 6 p 
(6—12), 15. Carpați Covasna 6 p 
(3—10), 16. Torpedo Zărnești 5 p 
(7-12).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile res
pective.
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JUNIORII ROMANI,
8 PROBE-8 TITLURI 

EA BALCANIADA BE SCRIMĂ
ATENA, 15 (prin telefon). 

Cea dc-a treia ediție a campio
natelor balcanice de scrimă 
pentru juniori, reunind tineri 
scrimeri din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia. România și Turcia, 
s-a încheiat duminică, în capi
tala Greciei. Reprezentanții 
României s-au comportat la 
înălțime, cîștigînd toate cele 8 
titluri puse in joc. Iată rezul
tatele : floretă băieți : 1. S.
Roca 5 v, 2. F. Bucur 3 V, 
3 N. Iile 3 v, 5. G. Huszti 1 v ; 
sabie : 1- FI. Păunescu 4 v db,
2. Al. Chiculiță 4 v d b, 4. L. 
Filipoiu 2 v, 5. P. Badea 2 v ; 
floretă fete : 1. G. Bciuker

La ,,Cupa Prietenia" de la Minsk

TINERII NOȘTRI GIMNAȘTI,
PRINTRE

Ieri la prînz s-au înapoiat 
de la Minsk echipele de gim
nastică juniori ale țârii noastre, 
care au participat la concursul 
internațional dotat cu „Cupa 
Prietenia". Conducătorul dele
gației, prof. Adrian Stoica, ne-a 
furnizat primele amănunte în 
legătură cu această competiție 
a tinerilor gimnaști din unele 
țări socialiste- Conform regu- 

' iamentului, țara gazdă a ali
niat cîte două echipe atît în 
concursul feminin cit și în cel 
masculin, dominînd cu autori
tate această ediție a competi
ției. Mulți dintre tinerii gim
naști sovietici 
tat exerciții 
elemente în 1 
firmind în 
revirimentul 
săplămînă în 
natul de la Tg. Mureș, echipa 
noastră a realizat cea mai bu
nă clasare de pină acum, si- 
tuîndu-se pe locul IV, după 
cele două selecționate ale 
U.R.S.S. și formația R. D. Ger
mane. Tinerii noștri gimnaști 
au fost prezențî în toate cele 
șase finale, obținînd două me-

au prezen- 
valoroase, cu 

premieră. Con- 
mare măsură 

semnalat cu o 
urmă la campio-

CAMPIONATELE BALCANICE 
fit GIMNASTICĂ, UN TEST 

TRECUT CU SUCCES 
(Urmare din pag I)

vorba de Anca Kiss, care a cu
cerit, pe de-a întregul, simpatia 
și aprecierile iubitorilor de 
sport iugoslavi, ale specialiști
lor care au urmărit concursul 
de la Ljubljana. La toate apa
ratele exercițiile ei sint de o 
mare spectaculozitate, cu multe 
elemente dificile, de risc, care 
găsesc întotdeauna audiența ne
cesară la brigăzile de arbitraj. 
Dumitrița Turner. Kodica 
Ounca. Melita Khun și Mari- 
lena Vlădărău, componente ale 
echipei noastre feminine, par 
să reprezinte și scheletul vi
itoarei noastre formații pentru 
apropiatele „mondiale", for
mulă ce urmează a fi validată 
de viitoarele confruntări inter
naționale și, deopotrivă, de fi
nalele campionatelor naționale 
programate ppste puțină vreme 
la Deva.

In ce-i privește pe băieți, 
ni se pare important să subli
niem faptul că reputatul nos
tru gimnast Dan Grecu a dat 
dovadă de o mobilizare exem
plară, luptind cu toată puterea 
pentru obținerea unui nou suc
ces internațional. Cu deosebire 
la inele el a avut o evoluție 
mult aplaudată, de bun augur 
pentru acest sezon greu. Kuri 
Szilier, campionul absolut al 
țării, s-a remarcat prin con
stanța sa deosebită, care l-a 
permis să se afle, în tot timpul 
concursului, pe primul plan al 
luptei pentru întîictate. Ne-a 
făcut impresia că prin mai 
multă muncă la antrenamente 
el ar putea să-si îmbunătă
țească considerabil rezultatele 
din concursurile oficiale. Fru
moase aprecieri a cules la Lju
bljana și Romulus Bucurolu, 
decis să-și aducă un aport me
reu mai solid în cadrul echipei 
naționale.

2. Bulgaria 3 v, 
v ! floretă fete : 

4 v. 2. Bulgaria 3

4 v d b. 2. E. Guzganu 4 v db,
3. O. Hochdorter 3 v, 5. R. 
Oros 1 v ; spadă : 1. N. Bo- 
doezi 5 v, 2. R. Szabo 4 V, 4. 
R. Ene 1 v, 6. L. Lupu 1 v. 
Echipe - 
România
3. Turcia 
nia 4 v, 
Grecia 2 
România
3. Iugoslavia 2 v ; spadă : 
România 4 v, 2. Turcia 3 
3. Bulgaria 2 v.

Ediția următoare a Balca
niadei de juniori se va desfă
șura în 1980, în Turcia.

- floretă băieți : 1.
4 v, 2- Bulgaria 2 v, 
2 v ; sabie : 1. Româ- 

3.
1.
v, 
1.
V.

FRUNTAȘI
dalii de bronz (la inele și bară 
fixă) prin Dumitru Sîrbu, cel 
mai bun dintre sportivii noș
tri. Au mai fost prezențî in fi
nale Alexandru Nistor (locul
IV la cal), Iulian Olariu (locul
V la același aparat) și Dan 
Odorhean (locul IV la sărituri 
și V la sol). Iată clasamentul 
pe echipe la băieți : U-R.S.S. I 
282,00, U.R.S.S. II 278,75, R.D.G. 
270,25, România 270,05, Ungaria 
265,80, R.P.D. Coreeană 265,60.

La fete, am avut finaliste la 
trei aparate (sărituri, paralele 
și sol), cea mai bună compor
tare avînd-o Gabriela Vladău, 
cîștigătoare a medaliei de bronz 
la sol- Iată clasamentul pe e- 
chipe : U.R.S.S. II 190,75,
U.R.S.S. I 185,95, Cehoslovacia 
184,15, R.D.G. 181,75, România 
181,50, Ungaria 181,25-

ÎN TURNEELE DE SAH dl
• După 11 victorii, Nana Ioseliani face remiză cu 

Elisabeta Polihroniade • Debutul lui Florin Gheorghiu 
la Novi Sad

RIO DE JANEIRO, 15 (Ager
pres). — în runda a 14-a a 
turneului interzonal feminin de 
șah de la Rio de Janeiro, 
maestra româncă Elisabeta Po- 
lihroniade a remizat cu lidera 
clasamentului Nana Ioseliani. 
După 11 victorii consecutive a- 
ceasta a fost prima jumătate 
de punct cedată de șahista so
vietică. Alte rezultate : Car
doso — Miles 0—1 ; Veroczi — 
Zatulovskaia ‘A—'A ; Ere iova — 
Fissdick 0—1 j Carbajal — Ka- 
dilkar 0—1 | Lazarevici — A- 
lcksandria 1—0. în clasament, 
locul întîi este ocupat în con
tinuare de Ioseliani, cu ll*/> P 
(1), urmată de Veroczi (Unga-

„CUPA MONDIALA" LA BOX
NEW YORK, 15 (Agerpres). 

— La „Felt Forum", sală a- 
nexă a arenei .,Madison Square 
Garden" au continuat meciu
rile primei ediții a „Cupei 
Mondiale" la box. Iată rezul
tatele înregistrate : cat. mijlo- 
cie-mică : Dibrailov (U.R.S.S.) 
b.p. Jose Molina (Porto Rico) | 
Park Ciun (Coreea de Sud)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Desfășurată pe 

un traseu de 9,200 km, cursa de 
la Roubaix (Franța) a fost cîș- 
tigată de englezul Ken Newton, 
tn 26:31,0. Pe locul doi, la 5 sec, 
s-a clasat belgianul Karel Lis- 
mont.

CICLISM • Proba de fond din 
cadrul C.M pentru Juniori de la 
Buenos Aires a revenit lui Greg 
Lemont (S.U.A), cronometrat pe 
120 km cu 2 h 40. • învingător 
în Turul Lombardiel, francezul 
Bernard Hinault conduce tn cla
samentul „Trofeului Super-Pres
tige", cu 361 puncte. îl urmează 
italianul Giuseppe Sarroni — 
330 p șl olandezul Joop Zoe- 
temelk — 325 p.

HANDBAL • în mal multe 
orașe din Iugoslavia au început 
întrecerile C.M. pentru echipe de 
junioare. Primele două meciuri

Preliminariile C. M. de fotbal - 1982

W PREZENTAM VIITOARELE PARTENERE
DE ÎNTRECERE ALE ECHIPEI ROMÂNIEI

Așadar, sorții au decis : echipa României — încadrată fiind in a 
patra categorie valorică — face parte din grupa a IV-a a prelimina
riilor campionatului mondial de fotbal 1982, împreună cu reprezen
tativele Angliei, Ungariei, Elveției șl Norvegiei.

Iată prezentate pe scurt adversarele echipei noastre.adversarele echipei noastre.

ANGLIA
Deși echipa Angliei 

fost prezentă la ultimele
n-a 

t______  _ __ două
ediții*^ ale turneelor finale ale 
C.M., ea a fost încadrată In 
firima grupă valorică. De ce î 
ntr-un clasament mondial al 

anului 1978, pe baza rezulta
telor obținute, reprezentativa 
Angliei se află pe locul 3, cu 
un procentaj de 77,7 la sută 
(9 meciuri, 6 victorii, 2 egale, 
o singură înfrîngere, la R.F.G., 
printre învinse aflîndu-se și e- 
chipa Ungariei, și ea parteneră 
de grupă), ta urma Argentinei 
(86,6) și Uniunii Sovietice 
(81,8). Și, să nu uităm, _ clubu
rile englezești se numără, an 
de an, printre protagonistele 
fazelor finale ale cupelor con
tinentale, iar în actuala edi
ție a campionatului european 
reprezentativa „bătrînului Al
bion" conduce în grupa Întîi 
cu 9 puncte din 5 partide (4 
victorii, un egal), avînd prima 
șansă de calificare ta turneul 
final, înaintea echipelor Irlan
dei de Nord, Irlandei, Dane
marcei și Bulgariei. Dealtfel, 
mîine, Anglia va susține un 
nou meci în campionatul eu
ropean, întilnind, la Belfast, 
formația Irlandei de Nord. Iată 
părerea antrenorului Irlandei 
de Nord, Danny Blanchflower, 
despre echipa lui Ron Green
wood : „Keegan marchează di
ferența dintre echipele noastre. 
Dacă acesta ar figura în for
mația irlandeză am ști dinain
te rezultatul, pentru că am 
putea exploata mai bine slăbi
ciunile apărării engleze".

Dintre jucătorii chemați la 
lot de către antrenorul Ron 
Greenwood se detașează porta
rii Shilton și Clemence, funda-

ria) — 9 p (1). Lazarevici (Iu
goslavia) — 8V2 (1), Aleksandria 
(U.R.S.S.) — 7*/î (3), Polihro- 
niade (România) — 7 p (2), 
Fissdick '
lOvskaia 
etc.

(R.F.G.) — 61/., Zatu-
(U.R.S.S.) — 6 p (3)

*
BELGRAD, 15 (Agerpres). — 

în prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Novi 
Sad, Florin Glicorghiu a re
mizat cu iugoslavul Kurajita. 
Alte rezultate : Dezze (Iugo
slavia) — Gligorici (Iugoslavia) 
0—1 ) Gheller (U.R.S.S.) —
Raikovici (Iugoslavia) 1—0 î 
Knaak (R.D.G.) — Sveșnikov
(U.R.S.S.) 0—1. Participă 14 șa
hiști din șase țări.

b.p. Francisco Guerra (Chile) ! 
cat. mijlocie : Ramos (S.U.A.) 
b.p. Mongrain (Canada) î eat. 
semigrea: Tucker (S.U.A.) b.p. 
Pike (Australia) ; Jackson 
(Porto Rico) b k..o. 2 Allotey 
(Ghana) ; Nikolian (U.R.S.S.) 
b. descalificare Sun Song (Co
reea de Sud).

s-au Încheiat cu rezultatele : 
Franța — Italia 22—21 (9—6) ; 
iugoslavia — Austria 18—5 (7—0). 
• In ultima zi a competiției in
ternaționale pentru echipe de ti
neret de la Ostrava: U.R.S.S. — 
Elveția 32—19 (13—9) ; R.D. Ger
mană — Cehos’ovacia (A) 28—17 
(15—11) ; Danemarca — Cehoslo
vacia (B) 25—14 (10—6). în cla
samentul final: U.R.S.S. -r 10 p, 
R.D. Germană — 8 p, Danemarca 
— 5 p.

RUGBY a Selecționata Austra
liei a evoluat la Buenos Aires, 
în compania formației San Isidro, 
campioana Argentinei. Oaspeții 
au terminat învingători cu 17—12 
(7-9).

TENIS • John McEnroe a ter
minat învingător în turneul „in
door" de la Melbourne, dispu- 
nînd cu 6—1, 6—2 în finală de 

șii Anderson, Hughes. Watson, 
mijlocașii 
Brooking, 

Wo-
Thompson, Neal,
Mc.Dermott, Curie, 
atacanții Francis, Keegan, 
odcock și Cunningham

UNGARIA
Echipa Ungariei, prezentă la 

ultima ediție a C.M. — unde
Echipa Ungariei, prezentă 

a evoluat sub așteptările scon
tate — și-a schimbat radical 
lotul, noul antrenor dr. Ka- 
roly Lakat menținîndu-i dintre 
cei vechi doar pe Gujdar, Ku- 
tasi, Nylasi, Csapo și A. Toții, 
promovind în schimb alți nu
meroși tineri.

In ultimul sezon, selecționata 
Ungariei, care nu și-a găsit 
încă formula unui „11“ omo
gen, nu a strălucit, fiind în
trecută în clasamentul preli
minariilor campionatului euro
pean de echipele Greciei și 
U.R.S.S. Mîine, fotbaliștii un
guri intîlnesc în ultimul joc 
al C.E. selecționata Finlandei, 
într-o partidă fără miză, dar 
considerată uri test util pen
tru meciurile din prelimina
riile C.M.

După tragerea la sorți de la 
Zurich, antrenorul Karoly La
kat a declarat ; „Anglia, cîș- 
tigătoarea titlului mondial din 
1966, este favorita grupei 
noastre. După calculul hirtiei. 
echipa Norvegiei este cea mai 
slabă din grupă. Pentru locul 
al doilea în clasament — și 
deci pentru calificare — vor 
lupta trei formații : Ungaria, 
România și Elveția. Șansele 
cele mai mari vor fi de partea 
acelei echipe care, firesc, va 
acumula cit mai multe puncte 
în deplasare. In ceea ce ne 
privește, sper să alcătuim o 
echipă bună din actualul lot 
A șl reprezentativa olimpică 
aflată încă în luptă pentru ca
lificarea la J.O. de la ” 
cova". Mos-

ELVEȚIA
Reprezentativa Elveției 

mai veche cunoștință a
este o 

. ----- ,.—_ fotba
liștilor români. încă în 1933, 
la Berna, Elveția și România 
s-au întîlnit într-un meci de
cisiv pentru calificarea ta 
turneul final al C.M. din 1934. 
Rezultatul a fost egal (2—2) si, 
drept urmare, România a fost 
prezentă la turneul din Italia.

MÎINE, MECIURI IMPORTANTE ÎN C. E.
Mîine sint programate nu 

mai puțin de 7 meciuri inter
naționale din cadrul prelimina
riilor campionatului european. 
Unele dintre acestea sint foar
te importante, cum ar fi jocu
rile dintre Belgia și Portugalia, 
Scoția — Austria (gr. 2), Olan-

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
IUGOSLAVIA (et. 13) : skoplie

— Dynamo Zagreb 1—1 ; Napre- 
dak — .Steaua Roșie 1—2 ; Sara
jevo — Vojvodina 1—0 ; Partizan 
Belgrad — Ljubljana 3—1 ; Osi- 
jek — Velez Mostar 2—1 ; zenlța
— Ha; dak 1—3 ; Tuzla — Banja
Luka 2—1 : Radnlckl Niș — 
Buducnost 2—0. Clasament : 1.
Radnlckl — 18 p ; 2. Sarajevo — 
1» p ; 3. Velez — 17 p.

BULGARIA (et. 10) : Slavia — 
Spartak 3—0 ; Trnovo — Levskl 
Spartak 1—2 ; Marek — Lokomo
tiv Plovdiv 7—1 ; Vrața — Cer-

John Alexander. • în finală la 
Brisbane : Dent — Case 7—6, 
6—2, 6—3. a Tel Aviv : Okker 
—Hjertqvist 6—4, 6—3. • La Bar
celona : Gildemeister — Dibbs
6—4, 6—3, 6—1. • Martina Na
vratilova a învins-o cu 6—1, 6—3 
pe Chris Evert, în fina1» tur
neului de la Phoenix (Arizona).

TIR a Proba masculină de ta
lere aruncate din șanț din cadrul 
campionatelor mondiale de tir la 
arme de vînătoare, competiție 
desfășurată în localitatea italiană 
Montecatini, a revenit țintașului 
francez MLchel Carrega, cu 194 
talere doborîte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Aleksandr 
Asanov (U.R.S.S.) — 193 t.d. șl
Alberto Gianl (Italia) — 190 t.d. 
în proba feminină, titlul a fost 
cucerit de Susan Nattras (Ca
nada) — 189 t.d., urmată de Ulia 
Klekova (U.R.S.S.) — 185 t.d. 

Apoi, din nou față în față in 
preliminariile C.E. din 1968 : 
4—2 la București și 1—7 la 
Ziirich. în sfîrșît, în prelimi
nariile C.M. din’ Mexic, Elveția 
a fost din nou într-o grupă cu 
România. De data asta fotba
liștii noștri au cîștigat cu 2—0 
la București și 1—0 la Lau
sanne și au traversat Ocea
nul. Se pare că după rezulta
tele frumoase din trecut (re
prezentativa „Țării cantoane
lor" a fost de cîteva ori în 
turneele finale ale C.M.), fot
balul elvețian trece de cîțiva 
ani printr-o accentuată criză. 
Dealtfel, în actualele prelimi
narii ale C.E., Elveția nu a 
reușit rezultate deosebite : 1—3 
cu Olanda, 0—2 cu R.D. Ger
mană, 2—0 cu Islanda, 0—2 cu 
Polonia (pe teren propriu), 0—2 
cu Polonia, 0—3 cu Olanda, 
2—1 cu Islanda și 2—5 cu R.D. 
Germană (toate în deplasare). 
Iată formația-tip : Burgener — 
Liidi — Brechbiihl, Zappa, Biz- 
zini — Barberis. Schnyder, 
Audrey — Pîister, Sulser, 
Ponte.

NORVEGIA
„ll“-le norvegian a avut cea 

mai bună comportare 4a Olim
piada din 1936, cînd a ajuns 
pînă în semifinale, fiind cu greu 
întrecut de Italia, cu 2—1. Ur
mează o... pauză de mai bine 
de patru decenii, pînă la pre
liminariile C.M. de anul trec-* 
cind norvegienii, cu Suedia , 
Elveția ta grupă, au avut 
un moment dat șanse de ca
lificare (0—2 și 2—1 cu Sue
dia, 1—0 și 0—1 cu Elveția), 
nefinalizate însă. în prelimina
riile C.E., aflate în desfășurare. 
Norvegia a reușit pînă acum 
un singur punct: 1—1 cu Bel
gia, în deplasare. în rest, nu
mai înfrîngeri : 0—2 cu Aus
tria, 0—1 cu Portugalia, 0—4 cu 
Scoția, 1—2 cu Belgia (toate 
pe teren propriu). 2—3 cu 
Scoția și 0—4 cu Austria (ta 
deplasare). Iată formația folo
sită în meciul pierdut în fața 
Portugaliei : Amundsen — Pe
dersen, Kordahl, Aas, Groen- 
dalen — Hansen, Albertsen. 
T.E. Johansen — Lund, Ma- 
thiesen, Oekland. în palmare
sul reprezentativei noastre 
stat trecute și două meciuri 
jucate în compania fotbaliștilor 
din „Țara fiordurilor". La 13 
iunie 1955, România a învins 
la Oslo cu 1—0, pentru ca în 
meciul revanșă, disputat la 
București, la 28 iunie 195fi. 
scorul să fie 2—0 în favoarea 
noastră.

da — Polonia (gr. 4), R.F.G- — 
Țara Galilor (gr. 7) șl Irlanda 
de Nord — Anglia (gr. 1). în 
afară de aceste partide, două 
au mai mică importanță pen
tru configurația clasamentelor: 
Irlanda — Bulgaria (gr. 1) 
Ungaria — Finlanda (gr. 6). *

nomoreț 2—0 ; Cerno More — 
SLiven 2—0 ; Beroe — Pernik
4—0 ; Trakla — Ț.S.K.A. 3—3 ; 
Lokomotiv — Blagoevgrad 0—1. 
Clasament : 1. Slavia 17 p ;
2. Ț.S.K.A. — 17 p ; 3. Marek — 
12 p.

SPANIA (et. 5) : Real Madrid
— Zaragoza 3—2 ; Burgos — 
Athletic Bilbao 1—1 ; Malaga — 
Las Pa’mas 1—0 ; Gijon — Va
lencia 4—2 ; Real Sociedad — 
C.F. Barcelona 4—3 ; Salamanca
— Almeria 2—1 ; Espanol — 
Betis 0—0 ; Sevilla — Atletico 
Madrid 2—2. Clasament : 1. 
Gijon — 10 p ; 2. Real Madrid — 
9 p ; 3. Real Sociedad — 8 p.

CEHOSLOVACIA (et. 9) : Trna- 
va — Brno 1—3 ; Ostrava — 
Cheb 5—0 : Dukla Banska Bys
trica — Inter Bratislava 1—0 ; 
Slovan — Kosice 2—0 ; Bohe
mians — Jednota 5—1 ; Slavia — 
Plastika Nitra 4—1. Clasament : 1. 
Bohemians — 13 p ; 2. Banik — 
12 p ; 3. Plastika — 12 p.

MECIURI AMICALE
• Echipa S.U.A. a jucat in 

Elveția cu formația Neuchatel, 
de care a fost învinsă cu 2—1.

0 La Dublin : Irlanda— Noua 
Zeeland! 2—1 (1—0).

0 Turneul echipelor de tine
ret desfășurat la Las Palmas a 
fost cîștigat de Scoția, care în 
ultimul meci a dispus de Sue
dia cu 3—1 (2—0).


