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Finala campionatului republican
de concurs complet la călărie

Timp de trei zi.e, la Sibiu, 
s-au desfășurat întrecerile din 
cadrul finalei campionatului re
publican de concurs complet la 
călărie. La cele două catego
rii (ușoară și mijlocie) au luat 
parte sportivi de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, Dinamo și Ve
nus Mangalia. Bucurindu-se de 
o bună organizare (subliniem 
sprijinul acordat de C.S.M. și 
C.J.E.F.S.), probele — dresaj, 
cros, obstacole — au reliefat 
o comportare satisfăcătoare a 
sportivilor. Astfel, la dresaj, 
cele mai bune evoluții le-au 
avut M. Silvestru (Steaua) cu 

^^^^hoiu, M. Simion (Dinamo) 
*^Bț|!r^meu, D. Roșea (C.S.M. Si- 

tliu) cu Miky Maus si G. Deae 
(C.S.M. Sibiu) cu Glorios, in 
timp ce la cros, fără penali
zare au terminat M. Aluneanu 
(Dinamo) cu Volpone, M. 
Neagu (Steaua) cu Spulber și 
M. Simion cu Zmeu. Dc re
marcat că și concurenții de la 
categoria mijlocie (s-a parti
cipat numai la individual) au 
terminat fără greșeală par
cursul de cros, dar ei au fost 
penalizați pentru depășirea 
timpului acordat.

REZULTATE TEHNICE : cat. 
ușoară, individual — 1. M. Si
mion cu Zmeu 75,50 p — cam
pion republican. 2. G. Dcac cu 
Glorios 78,71 p, 3. M. Neagu 
cu Spulber 85,50 p ; echipe :
1. C.S.M. Sibiu I (A. Lăpăduș 
cu Marchiza, G. Deac cu Glo
rios, D. Roșea cu Miky Maus) 
180,82 p — campioană repu
blicană, 2. Steaua II (M. Neagu 
cu Spulber. M. Silvestru cu Ne- 
hoiu. D. Velea cu Jean) 196,71 
p, 3. Dinamo (M. Simion cu 
Visător, M. Aluneanu cu Vol
pone. E. Ionescu cu Bengal) 
235 p, 4. Venus Mangalia 335 p; 
cat. mijlocie, individual — 1. 
G. Vlad (Dinamo) cu Stolnic 
87,49 p — campion republican,
2. Gh. Moișeanu (Steaua) cu 
Pascal 93,50 p, 3. A. Lăpăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Erou 101,25 p.

„Secvenfă“ de la antrenamentul lotului de tineret , efectuat ieri 
pe Stadionul Republicii.

Foto : V. BAGEAC

Azi, In ultima partidă din preliminariile C. E. de tineret

ROMÂNIA - UNGARIA
Stadionul Republicii găzdu

iește astăzi, cu începere 
ora 15, ultimul joc din 
minariile campionatului 
pean rezervat echipelor 
neret — meciul retur 
formațiile României și 
riei (în-tur. la Seghedin : 0—1). 
Deși miza punctelor nu mai o- 
perează în această înțilnlre (re
prezentativa țării vecine eote 
de acum calificată în sferturile 
de finală ale competiției), ea 
rămîne totuși atractivă : tine
rii noștri fotbaliști doresc să se 
reabiliteze în fața publicului, 
după eșecul de duminică și e- 
vident, țintesc și acea revanșă 
asupra unei echipe, care — la 
rîndu-1 — vrea să confirme.

In cursul zilei de ieri, an
trenorul Robert Cosmoo a fă
cut ultime retușuri tactice, căci 
pe acest plan s-au comis des
tule inexactități în meciul cu 
U.R.S.S., a analizat pe larg cu 
componențil lotului posibilită
țile măririi potențialului de joc 
al reprezentativei, care mai păs
trează din formula de echipă 
folosită la Seghedin doar pe 
Gali și Terheș.

Lotul fotbaliștilor unguri (15

de la 
preli- 
euro- 

de ti- 
dintre 
Ungar-

la număr), sosit in Capitală 
marți seara, are la cirmă pe 
antrenorul Tivadar Monostorl. 
După antrenamentul 
Stadionul Republicii, 
nostru ne-a declarat: 
gătit cu atenție acest 
intrucit in toamna trecută, tre
buie să recunosc, am ciștigat 
în mod norocos prin acel pe
nalty in fața unei echipe care 
a jucat bine. Astăzi, prezentați 
o garnitură mult remaniată ca 
țl noi, dealtfel, șl vreau să cred 
că, împreună, vom furniza un 
joc plăcut, spectaculos, pe mă
sura talentelor pe care le pre
zentăm în arenă. In vederea 
meciului de la București, am 
susținut, sîmbătă, la Budapesta, 
o intilnlre 
similară a 
lnvins-o cu

făcut pe 
oaspetele 

„Am pre- 
joc greu.

amloală cu echipa 
R.D.G., pe care am 
2—1*.

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag. 2-3)

La începutul lunii noiembrie:

CAMPIONATElf NAJIONAlf 01 GIMNASIICA
După Campionatele balcanice 

de la Ljubljana, un nou și im
portant test pentru gimnastele 
și gimnaștii fruntași din țara 
noastră îl reprezintă finalele 
campionatelor naționale pentru 
seniori și senioare (echipe și 
individual), programate la Deva,

în perioada 1—4 noiembrie și la 
care va participa toată elita 
gimnasticii românești. Concursul 
reprezintă, în același timp, un 
ultim prilej de selecție in ve
derea alcătuirii echipelor noas
tre reprezentative pentru apro
piatele campionate mondiale.

să so- 
„Con- 
aproa- 

această 
pentru 

de aici

întîmp'area a făcut 
sim la întreprinderea 
fecția* din Iași foarte 
pe de... ora 10. De ce 
precizare I La 10 fix, 
5 minute, muncitoarele
— tinere, dar și virstnice — 
fac o pauză pentru exerciții de 
gimnastică. Imaginați-vă două 
hale uriașe, fiecare cu sute de 
femei, executînd, Împreună cu 
instructoarele aflate la capă
tul fiecărui palier, grupe de 
exerciții de o mare diversitate 
și atractivitate, pentru destin
dere, pentru compunerea unor 
poziții obligatorii la 
(favorizante, de regulă, 
cifozelor și scoliozelor) și 
respirație, folosind chiar 
mente de yoga. Am avut 
lejul să asistăm la multe 
menea exerciții, mărturisim 
insă că modul cum prof. Ne- 
guța Daiann le-a grupat și ar
monizat este cu totul original, 
cu multă eficacitate in 
nul creșterii interesului 
cipantelor.

Președintele asociației 
ve, maistrul mecanic 
Ghețin, este și el prezent la 
desfășurarea „reprizei**, din 
cite ne-am dat seama grija 
pentru acuratețea exerățiilor 
este aproape generală, pentru 
că — așa cum sublinia tova
rășa Sanda Negură, secretara 
comitetului de partid — „este

mașini 
ale 
de 

ele- 
pri- 
ase-

sprijl- 
parti-

sporti- 
Eugen

vorba de o activitate care placa 
și, mai ales, căreia i s-a înțe
les de la început rostul**.

Cel mai temeinic argument 
— mai bine de un deceniu da 
gimnastică la locul de muncă; 
deci, tradiție, o activitate care 
se integrează organic în viața 
colectivului de muncă de la 
întreprinderea textilă ieșeană: 
„La noi, toată lumea practică 
gimnastica, ii simte bineface
rile, ține să completeze se
cretara de partid. Ni se po
vestește și o întîmplare : „Cu 
doi ani in urmă, responsabilul 
cu stația de amplificare a in
trat in concediu, uitind să

Tiberiu SIAMA

(Continuare in pag. 2-3)

In etapa de astăzi a Diviziei A la rugbij

DERBYUL ZILEI, LA PETROȘANI
1

Etapa de astăzi (a opta) din 
campionatul Diviziei A la rugby 
are un incontestabil cap de a- 
fîș In meciul de la Petroșani, 
care va opune două din echi
pele noastre de prim-plan, Ști
ința ți Steaua. Judecind prin 
prisma valorii ți a ultimelor 
evoluții, campioana pare să 
aibă prima șansă. Dar nu pu
tem omite faptul că, la această 
oră, studenții din Valea Jiului 
formează o echipă redutabilă, 
cu o excelentă linie L Să spe
răm că va fi o dispută fru
moasă ți. mai ales... sportivă. 
O altă partidă de atracție se 
joacă la Baia Mare, unde atit

Știința CEMIN cit și R. C. 
Grivița Roșie privesc — deo
camdată — spre locul trei în 
clasament. Fosta campioană. 
Farul, susține un examen di
ficil, In fața Politehnicii Iași, 
pe terenul acesteia, in vreme 
ce Universitatea Timișoara s« 
deplasează la Brașov, unde în- 
tîlnește o formație 
care a... uitat, în acest 
nat, „gustul* victoriei.

Cine crede că R. C.
studențeso are o misiune sim-

(C.F.R) 
campio-

Sportul

(Continuare in pag. 2-3)

MAI MULT CA ORIClND, SE CER EFORTURI 
PENTRU PERFECȚIONAREA JOCULUI

începe campionatul național de baschet feminin, ediția a 31-a
La numai cîteva zile după echipele masculine, 

formațiile feminine participante la campionatul na
țional încep și ele întrecerea, joi, în Sala sporturilor 
din St Gheorghe. Această ediție, a 31-a, a competiției 
are o semnificație deosebită, deoarece meciurile vor 
constitui un mijloc permanent de verificare a bas
chetbalistelor noastre fruntașe care se pregătesc pen
tru a lua parte (în luna mal a anului viitor, la 
Varna) la turneul de calificare pentru Jocurile Olim
pice de Ia Moscova.

De ce nu a ajuns echipa masculină de volei a României Ia obiectivele vizate In C E. ?

RITM LENT DE JOC LIPSĂ DE COMBATIVITATE, 
CRISPARE Șl DERUTĂ ÎN MECIURILE CU MIZĂ
9 Viteza in acțiuni, factor decisiv in stabilirea noii ierarhii • O singură înfrin- 
gere i-a adus echipei noastre locul 7 9 Inhibarea in momentele cheie 9 Acoperiri 

și... descoperiri 9 Numai forță nu-i de ajuns I
In ultimele 3 ediții ale cam

pionatului european masculin 
de volei nu s-a produs decît 
o singură modificare de ierar
hie, și 
treaptă 
o dată 
nici țl .
1979) de cea a Iugoslaviei. Pe 
primele două trepte, aceleași 
echipe, în aceeași ordine : 
U.R.S.S. și Polonia. Dar dacă 
între edițiile 1975 și 1977 dife
rențele calitative în privința 
jocului au fost apropiate nese
sizabil, ediția din acest an (a 
11-a), încheiată sîmbătă seara 
la Paris (locurile 1—6) și Nancy

aceasta doar pe ultima 
a podiumului, ocupată 

(1977) de echipa Româ- 
de două ori (1975 ți

(locurile 7—12), a relevat as
pecte noi, definitorii pentru vo
leiul european actual, situîn- 
du-se la un nivel net supe
rior. Aceste schimbări in con
cepția de pregătire a multor 
echipe, precum ți mutările de 
accent pe 
tehnicii șl 
determinat 
de poziții 
cinătatea
echipele Franței și Italiei au 
trecut înaintea altor formații 
(Cehoslovacia. România, Bul
garia, Ungaria) cu puternică 
tradiție și cu bogate cărți de 
vizită. Ce a determinat aseme-

anumite laturi ale 
tacticii de joc au 
țl cîteva inversări 

în ierarhia din ve- 
podiumului. Astfel,

nea restructurări ? De bună 
seamă, in primul riad, adop
tarea de către primele echipe 
a unor concepții ți procedee a- 
vansate de pregătire. In al doi
lea rind, trecerea centrului de 
greutate asupra vitezei în ac
țiuni (caracteristică ți echipe
lor de pe podium), ca o fi
rească reacție la gigantism, ca 
o compensație ți modalitate de 
evitare a blocajelor înalte. Vi
teza sporită a acțiunilor de a- 
tac a fost, de asemenea, du-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a 4-3)

Dealtfel, turneul 
de la Sf. Gheorghe 
va prilejui și com
pletarea lotului o- 
limplc, sportivele 
dotate, dornice să 
se dedice pregă
tirii intense, res
ponsabile, urmind 
să înlocuiască jucă
toarele care nu au 
corespuns in ulti
ma vreme ori care 
au comis abateri de 
la disciplină.

în consecință, se 
dorește ca acest al 
31-lea campionat al 
țării să devină, mai 
mult ca oricind, un 
campionat al cali
tății, in care pre
dominanta întrece
rii să fie dată de ca- 
racteristieile 
baschetului mo
dern. Meciuri dinamice, purtate 
intr-un tempo viu, apărări „bă
tăioase* (bineînțeles, în limi
tele regulamentului și ale spor
tivității), serii de coșuri în
scrise din aruncări de la dis
tanță, luptă tenace sub panouri, 
partide echilibrate, cu finaluri 
incandescente, lată ce se pretin
de de la participantele la Di
vizia A în această ultimă pe
rioadă care precede turneul de

Un nou start... Foto : Dragoș NEAGU 
la Vama, de fapt cel mai im
portant examen Ia care va fi 
supus baschetul feminin româ
nesc de la apariția sa. In con
dițiile unor astfel de meciuri, 
componentele lotului olimpic 
vor folosi cu adevărat fiecare 
întilnire ca un test de maro 
utilitate, în scopul prezentării la 
Varna a unei reprezentative pu
ternice, omogene, capabile să-șl 
îndeplinească țelul.



LOTURILE DIVIZIONARELOR A LA BASCHET FEMININ

„CUPA PETROLISTULUI ll 
} LA PRIMA EDIJIE

Asociația sportivă „Petrolis
tul" din cadrul rafinăriei „Ve- 
ga“ Ploiești a găzduit zilele 
trecute pe terenurile sale un 
eveniment deosebit : finala pe 
țară a „Cupei Petrolistului", 
competiție organizată sub ge
nericul „Daciadei" de către 
Comitetul Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile miniere, pe
trol, geologie și energie elec
trică. Este pentru prima oară 
cînd oamenii care scot din 
adincuri „aurul negru" atît de 
necesar economiei naționale se 
întîlnesc într-o acțiune spor
tivă care pleacă de la nivelul 
colectivelor ce dau viață son
delor și ajunge la nivel repu
blican.

La startul final de 
năria „Vega" au fost 
peste 120 de sportivi 
tive. Dar dacă ținem 
de etapele precedente
cursurilor, ei reprezintă vîrful 
unei piramide formate din 
peste 30 OOfr'cie iubitori ai 
sportului. Cum s-a înfățișat 
competiția, de la declanșare 
pînă la finală, au demonstrat-o 
întrecerile de la Ploiești : en
tuziasm, un remarcabil nivel 
tehnic, iar dominanta — ambi
ția de a cîștiga titlurile pri
mei ediții a „Cupei Petrolis
tului".

Programul a cuprins disci
plinele : atletism, handbal, po
pice și tenis de masă. „Sint 
disciplinele pe care le practi
căm cu toții. — ne spunea una 
din concurente, Elena Nedelcu, 
operatoare la schela de extrac-

la rafi- 
pcezenți 
și spor- 

seama 
ale con-

ție Găești. Am deprins alergă
rile in școală și Ia crosurile 
la care am participat, tot așa 
cum am învățat să jucăm 
handbal, să aruncăm greuta
tea". Și Elena Nedelcu a do
vedit că este o sportivă bună, 
ca și ceilalți reprezentanți de 
la Găești, care au evoluat fru
mos, fiind aplaudați de specta
tori. ca și colegii lor din Arad 
și Bascov, Cîmpina sau Me
diaș. La handbal revelația în
trecerilor au constituit-o două 
echipe pînă atunci anonime : 
reprezentativa schelei de ex
tracție Cartojani — la fete și 
cea a bazei de aprovizionare 
Bascov — la băieți. Prezen
tăm mai jos lista câștigătorilor 
pe probe :

Atletism : fete : Elena Ne
delcu (Găești) — 800 m plat și 
lungime ; Maria Mîrzea 
reni) — 
băieți : 
(Trustul 
1500 m 
(Schela

- Dan Nicolae (Găești) 
gime; popice: Ana Bară (Sche
la de extracție Arad), la fete 
și Ion Nicolae (Trustul de Pe
trol Ploiești), la băieți ; hand
bal : echipele schelei de ex
tracție Cartojani la fete și 
B.A.T. Bascov, la băieți ; tenis 
de cimp : Colina Ripaș și Lu
cian Nedelcu (ambii de la Gaz 
metan Mediaș).
le-au fost înmînate 
ale „Daciadei", cupe și 
in materiale sportive

CRIȘUL ORADEA : viorica Boca 
(1,78), Adriana Constantinescu 
(1,86), Ana Dudaș (1,74), Maria 
Grlgoraș (1,82), Adriana Nlculescu 
(1,66), Codrina Oancea (1,90), 
Magdalena Szăkely (1,69), Irina 
Szel (1,71), Elena Tabără (1,73), 
Marla Varga (1,69), Gabriela Ke- 
rekes (1,74), Suzana Blro “ 
Francisca Funkenhauser 
Daniela Costin (1,74), 
Perțache (1,81), Daniela Perțache 
(1,81). Media de talie : 1,76 m. 
Antrenor : Tr. Constantinescu.

(1,69),
(1,82), 

Claudia.

UNIVERSITATEA TJMIȘOARA1 
Gizela Czmor (1,75), Rodiea Go
lan (1,84), Maria Szigetl (1,70), 
Mirela Casetti (1,63), Angelia Silin 
(1,91), Adriana Crist ea-Flor ea 
(1,72), Judith Gross (1,80), Mar
cela Bod ea (1,74), Monica Aște- 
leanu (1,77), Liliana Simion (1,83), 
Valeria Chepețan (1,81), 
Curcanu (1,65), Mihaela 
lescu (1,83). Media de 
1,76 m. Antrenor : L. Bachner.

Simona
Volcu- 
talie :

PROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE DE JOI

De la ora 9 : Voința Brașov — Politehnica C.S.Ș. 2 București; 
Universitatea Timișoara — Constructorul Arad ; Mobila Satu 
Mare — olimpia București.

De la ora 15 : ,,U“ Cluj-Napoca — Voința București ; Carpațl 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe — Progresul București, Rapid București — 
Crișul Oradea.

In etapele următoare ale turneului de la Sf. Gheorghe jocu- 
* 1 15 (vineri și sîmbătă) șl de lartle vor începe de la orele 9 și 

ora 8,30 (duminică).

Eva Gardoș (1,65), Erica Sas 
(1,75), Agi Bartha (1,66), Eniko 
Horvath (1,80), Maria Groza (1,65), 
Suzana Keresztesl (1,79), Csilla 
Hoszu (1,77). Media de talie : 
1,72 m. Antrenor ; G. Mahler.

c

(Mo- 
aruncarea greutății ; 
Cornel Simionescn 

de petrol Moinești) — 
plat ; Marinică Buhara 
Bascov)_ — greutate : 

lun-

VOINȚA BUCUREȘTI : 
brlela Strugaru 
Andreescu (1,82), 
(1,91), Alexandra 
Tatiana Popescu .... _
Soare (1,68), Estela Ionescu (1.69), 
Rodiea Cloranu (1,66), Rodiea 
Ungureanu (1,74), Maria Chlțlgoi 
(1,68). Media de talie : 1,74 m. 
Antrenor : M. Strugaru.

Ga-
(1,70), Constanța 

Ștelania Borș 
Hegheduș (1,82), 
(1,74), Virginia

DEȚINĂTOARELE TITLURI 
LOR DE CAMPIOANE

Câștigătorilor 
diplome 

' premii

Ion TANASESCU corcsp.

LA „CONFECȚIA" IAȘI
(Urmare din pag. 1)

transmită banda cu exercițiile 
de gimnastică celui care urma 
să-i țină locul. Muncitoarele 
au lăsat să treacă o zi, «-au 
gîndit că poate a intervenit o 
defecțiune, lucrurile n-or șă 
rămină așa. Apoi, văzind că și 
în a treia zi stația nu-și face... 
datoria, s-a descoperit cauza și 
»-au luat măsurile cuvenite..."

Această poveste adevărată 
explică și de ce la „Confecția" 
Iași a fost efectuat, în primă
vară, unul din ’schimburile de 
experiență pe țară în
niul gimnasticii Ia locul 
muncă. Trebuia văzut un 
del !

Maistrul Eugen Ghețiu 
prezintă și alte fațete ale 
vitătii tinerelor 
legate direct de 
lor pentru sport, pentru între
cerile „Daciadei". Mijloc de 
exprimare : campionatul pe a- 
sociație șl competițiile pe ra
mură de producție, cum este 
de pildă „Cupa textilistului". 
Tinerele de aici s-au situat pe 
locul 2, iar acum, in perspec-

dome- 
de 

mo-
ne 

actl- 
muncitoare, 
preferințele

tiva următoarei ediții, 
zează întîietatea între 
formațiile participante, 
posibil ? Atletul Mihai 
(de la grupul P.S.I.), handba
listele Geta Murariu și Maria 
Adobrinoaie (lenjerese), volei
balistul Petru Sincu (mecanic), 
jucătorul de tenis ~ 
caru (inginer), toți 
consiliul asociației 
stat de vorbă sînt 
un asemenea obiectiv poate fi 
realizat !

Pînă atunci, pregătiri pe te
renul de sport din vecinătatea 
întreprinderii și paralel, „ie
șiri" la punctele turistice de 
la Ciric și Repedea, ceea ce 
vrea să asigure o bună pre
gătire fizică și foarte curînd 
întreceri cu tinerele munci
toare de la o secție-pilot a în
treprinderii, înființată la Tg. 
Frumos. într-un cuvînt, exis
tă preocupări pentru ca la o 
nouă ediție a „Cupei textilis- 
tului", organizată sub însem
nele „Daciadei", sportivele de 
la Confecția Iași să se 
— cum doresc — numai 
frunte !

ele vi- 
toate 
Este 

Mihăeș

Dan Scrip- 
cei cu care 
sportive a 
convinși că

afle 
In

„FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ
IN ORAȘUL GHEORGHE GHEO1GHIU-DEJ

Pe mai multe baze sportive 
din Orașul Gheorghe Gheor- 
rhiu-Dej s-au desfășurat du
minică dimineață Întreceri 
sportive înmănuncheate în „Fes
tivalul sportului feminin". Sute 
de tinere au participat la en-

tuziaste concursuri de cros, te
nis de masă, handbal și po
pice. S-au evidențiat Anișoara 
Leca, Valeria Enache, Maria 
Tețu și echipa de handbal .Să
nătatea". (Gh. GRUNZU — co
resp.).

Știința București : 1950 ;
Locomotiva C.F.R. București : 
1951,----- ------ -----------
1953, 
1976, 
torul 
1958.
1960.
1978 ; Politehnica
1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 
1971, 1973, 1974 ; Crișul Ora
dea ; 1979.

1952 ; Șt in ța Cluj-Napoca: 
1954 ; I.E.FJ5. î 1955, 1975, 
1977 ; Energia-Construc-
București : 1956, 1957,

1959 ; Rapid București : 
1961, 1962, 1965, 1969, 1972,

București :

RAPID BUCUREȘTI : Gabriela 
Bosco (1,76), Nina Chlraleu (1,71), 
Ștetanla Basarabia (1,75), Stela 
Cernat (1,79), Rodlca Bartha 
(1,80), Eugenia Gheorghlșan (1,67), 
Marla Csikos (1,84), Aurora Vin- 
tilă (1,71), Angela Iordache (1,81), 
Rodiea Grue (1,70), Camelia Tatu 
(1,83), Cristina 
Lidia Staticescu 
talie : 1,76 m. 
Ferencz.

Dumitru (1,87), 
(1,68). Media de 
Antrenor : s.

C.S.Ș. 2 BUCU-
Roșianu (1,75),

POLITEHNICA 
REȘTI : Maria
Mihaela Radu (1,70), Bona Cliva- 
tal (1,82), Elena Filip (1,85), Eca
terina Bradu (1,82), Mirela Neu
man (1,80), Constanța Fotescu 
(1,78), Mala Cuțov (1,80), Carmen 
Tocată (1,83), Eugenia Ivan (1.80), 
Mihaela Iile (1,72), Viorica Rusoiu 
(1,86). Media de talie : 1,79 
Antrenori : Gr. Costescu șl 
Din eseu.

in. 
C.

MOBILA SATU MARE : Viorica 
Ciocan (1,76), Diana Bălaș (1,74), 
Bdiko Mihalka (1,74), ndlko Hor
vath (1,70), Monica Hohl (1,73),

TURNEE DE VOLEI
• Noua promovată în Divi

zia A,
Iimpia 
turneu 
căruia 
3—2 cu
S. E. și 3—1 cu echipa Gimna
ziului „Toth Arpad". (I. GHIȘA, 
coresp.).

• Timp de patru zile, la Ga
lați, s-a desfășurat turneul de 
volei feminin, dotat cu „Cupa 
Dunării",- la care au participat 
echipele. Kulcher Budapesta, 
Universitatea Craiova, Știința 
Bacău și C.S.U. Galați. Gaz
dele au cîștigat turneul. (Gh. 
ARSENIE, coresp.).
• La Suceava a avut loc tur

neul masculin de volei dotat 
cu „Cupa Bucovina". Noua pro
movată în Divizia A, Calcu
latorul București s-a clasat pe 
Primul loc, urmată de C.S.M. 
Suceava, Viitorul Bacău și Me
talul Suceava. (I. MlNDRESCU, 
coresp.).

formația feminină O- 
Oradea, a întreprins un 
în Ungaria, in cadrul 
a susținut trei jocuri : 
D.M.V.S.C., 3—0 cu Egri

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA : Floarea Anca (1,70), Ma
riana Merca (1,69), Doina Pră- 
zaru-Mathe (1,82), Gheorghlța 
Bolovan (1,86), Măndica Ciubăn- 
can (1,82), Adriana Tarniță (1,84), 
Eniko Blro (1,86), Nicoleta Cos- 
tinescu (1,81), Adriana Mangu 
(1,78), Virginia Miculescu (1,77), 
Elisabeta Csegedi (1,76), Helde- 
marie Schuster-Adăscăllței (1,71), 
Emilia Negrea (1,69), Dolnlța Dor- 
dea (1,69), Viorica Jurcă (1,79). 
Media de talie : 1,77 m. Antre
nor : N. Martin. '

CARPAȚI-C.S.Ș. SF. GHEOR
GHE : Martha Balogh (1,65), Su- 
zana Mark (1,75), Kato Vancsa 
(1,74), Judith Hyes (1,78), Sorina 
Stoy ........ ....... ..........
(1.72), 
Etelka 
lemen 
Maria 
Cslki 
Media
A. Vancsa.

(1,79), Udiko Kalakatroni
Claudia Moian (1,85), 

Balăzs (1,73), Eniko Ke- 
(1,77), Katalln Vita (1,71), 

Keresztes ~ ~
(1,68), Eniko 
de talie : 1,74

(1,76), Reka 
Bede (1,75). 
m. Antrenor:

0 Jucătoarele cu 
niate sînt transferate 
sezon

nume subli- 
in acest

m.

0 Unele jucătoare nu apar in 
acest tabel, deoarece 'cererile lor 
de transfer nu au fost soluționate 
încă.

Am sfl 
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I 
pro • - “I 
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vel ui cl 
pentru I 
cute să I 
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tradiți ani 
tri în al 
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la Tg. IM 
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bul să J 
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(!) din 
au reușii 
erou ți e 
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rîndu-se
Odorhear 
Dumitru 
ne aștept

VOINȚA BRAȘOV ; Cornelia 
Petric (1,81), Doina Iftimie (1,62), 
Liliana Catincescu (1,76), Eva 
Adler (1,75), Magdalena Pall 
(1,81), Monica Cicio (1,68), Came
lia Solovăstru (1,79), Sorina Lam- 
brino (1,76), Maria Laszlo (1,77), 
Viorica Sticea (1,62), Edith Kiss 
(1,88), Eva Nicoară (1,74), Adria
na Rusnac (1,70). Media de talie: 
1,74 m. Antrenor : Gh. Roșu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Ale
xandrina Bîră (1,62), VaslUca Ion 
(1,60), Florentina Căprița (1,63),
Alexandrina Tarantino (1,71), Ana 
Iatan (1,78), Maria Pană 
Melania Constantin (1,77), 
Roșea (1,89), Vasilica Mihai 
Lenuța Trică (1,86). Media 
talie : 1,73 m. Antrenor ;
Paraschivescu.

(1,82),
Olga 

(1,65), 
de 
C.

PROGRESUL BUCUREȘTI :
Lucia Grecu (1,84), Georg eta Si- 
mioană (1,86), Emilia Pușcașu 
(1,70), Constanța Ivănescu (1,75), 
Cornelia Hagiu (1,74), Emilia Ali- 
xandru (1,77), Minzina Violeta 
(1,79), Neluța Ștefan (1,67), Ro- 
dica Pană (1,78), Gabriela Ștefă- 
nescu (1,82), Florica Anghel (1,86), 
Cristina Pandele (1,74), Fiorentina 
Maior (1,75). Media de talie ; 1,78 
m. Antrenor : D. Leabu.

CONSTRUCTORUL
Elisabeta Pajtek (1,78), 
Kammer (1,70), Maria 
(1,66), Zenovia Petrișor 
Florica Stoian (1,82), _ ______
Blîndu (1,77), Eniko Deak-Siman- 
din (1,82), Ilka Hegyi (1,73), Ag
neta Farkas (1,69), Zita 
(1,78), Cornelia Julan 
Măriuța Mitrov (1,68), 
Sabău (1,75). Media de 
1,74 m. Antrenoare : ]
Pajtek-Mazilu.

Curentul de opin

ARAD : 
Marla 
Fodor 
(1,79). 

Lavinla

Varga 
(1,66), 

, Viorica 
talie : 

Ecaterina

FORJA PROPULSOARE A MARIL|
Am asistat, de curînd, într-o 

după-amiază însorită, la un con
curs de gimnastică inedit : trei 
fetițe, în ultimul an de grădi
niță, erau, pe rind, arbitre (cite 
două) și concurente la... btaiă, 
de fapt, bordura de beton 
trotuarul din fața blocului 
luza de Iarbă. Le-am urmărit “ 
timp de aproape o oră. „La a- 
parat, Liana !“ (sau Mihaela sau 
Ana Maria) ! Cea chemată se 
prezenta grațios „arbitrelor", fă
cea doi pași pe „bîmă", o cum
pănă (sau așa ceva), o întoar
cere, apo’ din nou o prezentare 
grațioasă în fața arbitre! or și... 
Și arbitrele, după un schimb de 
priviri „competente", rosteau cu 
gravitate, pe rînd : 9,90. Și con
cursul continua în același ritm.

Privind acest „concurs", fără 
să vrem ne-am amintit de nume
roasele concursuri autentice ale 
marilor sporive Nadia, Teodora, 
Emilia, care au creat un adevă
rat și puternic curent de opinie 
în favoarea gimnasticii, în rfndul 
oamenilor de cele mal diferite 
vîrste și profesii. Și, cine știe, 
poate Liana sau Mihaela sau Ana 
Maria sînt numele viitoarelor 
stele ale gimnasticii românești.

Să nu uităm că primii pași în 
sport ai multora dintre copiii 
care populează în prezent tere
nurile de tenis au fost făcuți pe 
asfaltul străzilor, liniat cu creta 
sau cu un colț de cărămidă, pe

NUCU DOVLEAC — Slănlc, 
Bacău. Ați aflat din ziarul 
nostru cum s-a soluționat 
„cazul Onuțan". Aspra sancți
une dictată de forul de spe
cialitate reprezintă un aver
tisment pentru toti acel ju
cători care au înclinații spre 
...căutarea picioarelor adver
sarului, și, evident, sperăm 
ca astfel de cazuri să nu mal 
apară în fotbalul nostru. De 
asemenea, sîntem de acord 
cu dv. ca F.R.F. să nu se mai 
joace cu ridicarea sau redu
cerea suspendărilor. această 
practică influențînd negativ 
întregul proces de educație și 
instruire a jucătorilor.

PAL HORVATH — Bistri
ța. Așa au stat lucrurile — 
cum le descrieți în scrisoarea 
trimisă — cu reprezentativa 
de fotbal a R. F. Germania 
In acel an 1954, cînd jucătorii 
săi s-au îmbolnăvit „in cor
pora", după finala campiona
tului mondial. S-a constatat 
însă că n-a fost vorba de 
nici un fel de dopaj (așa a 
explicat atunci șl reputatul

antrenor Sepp Herberger), ci 
de o intoxicație cu glucoză 
extrasă din struguri care a 
fost administrată jucătorilor 
înaintea finalei.

ION ATUDORACHE — Plo
iești. Aplaudăm opinia dv. fa
ță de atitudinea necorespun
zătoare a unora dintre spec
tatorii care populează stadi
oanele de fotbal. „Huiduielile 
șl injuriile irită pe jucători 
șl pe antrenori, contribuie di
rect la scăderea calitativă a 
fotbalului nostru, care și așa 
se desfășoară la parametri 
necorespunzătorl...". și citito
rul nostru propune ca F.R F. 
să Întreprindă măsjjrl energi
ce și eficiente pentru educa
rea publicului spectator. Dar, 
tovarășe Atudorache, de ce 
să nu facă această activitate 
educativă cu publicul specta
tor și cluburile, asociațiile

sportlve, organele locale cu a- 
tribuții pe linia sportului, 
chiar suporterii inșlșl I For
me șl mijloace sint suficiente.

MARCEL TAPASE — Sighi
șoara. Faptele relatate în scri
soarea trimisă redacției sînt, 
intr-adevăr, condamnabile și 
invităm pe această cale' orga
nul local sportiv (C.O.E.F.S.) 
să stabilească : 1. De ce la 
meciurile divizionare C Me
talul Sighișoara programele 
sint vin d ut o obligatoriu cu 
biletele de intrare ? 2. De ce 
sint tolerați organizatori ca 
loan Ignea și Alexandru Kiș 
care bruschează, insultă și a- 
menință pe spectatorii care 
refuză să cumpere programul 
meciului 7 Așteptăm rezulta
tul anchetei șl măsurile lua
te.

Stelian TRANDAFIRESCU

MARATONUL ESTE 0 ATRACȚIE, 
DISTRACȚIE ! 

ales pe porțiunea cu vînt con
trar și a plătit scump — dar 
drept ! — această imprudență. 
Și n-a fost singurul... La fel 
a pățit, de pildă, și tînârul 
alergător ploieștean Gheorghe 
Neamțu, debutant la mara
ton, și încă mulțl alții. Din 
cei 59 de concurențl care 
au luat startul, doar 34 au 
trecut linia de sosire în fața 
Institutului de subingineri din 
Piața Lenin. Restul s-a oprit 
pe parcurs, ceea ce constituie 
un procent prea mare de 

nereușiți. între cel 
a.bandonați s-a a-
flat și tînărul a- 
lergător ’

de la 
despre ___
său Moraru 

se pregătise vreo 3 
săptămîni pentru a participa 
la acest campionat de mara
ton !... Numai 3 săptămîni de 
pregătire (chiar dacă în acest 
răstimp atletul a parcurs cir
ca 200 de kilometri), repre
zintă ceva cu totul infim pen
tru o asemenea probă. Dealt
fel, lipsa unei pregătiri mi
nime corespunzătoare a fost 
motivul principal pentru cele 
mai multe abandonuri atît în 
cursa seniorilor cît și în cea, 
pe 25 km, a juniorilor (10). 
Mult prea multe abandonuri 
înregistrate în cadrul campio
natelor de la Reșița ! Este o 
notă proastă nu numai pen
tru atleții respectivi, ci și — 
mai ales — pentru antrenorii 
lor care au deplasat la locul 
concursului, cheltuind mulți 
bani, concurențl pur și sim
plu nepregătiți I O H mara
tonul o atracție, dar nu și o 
distracție !...

DAR NU Șl O
Maratonul este, indiscutabil, 

„regina alergărilor atletice" ! 
Proba este, fără îndoială, o 
tentație puternică și mereu 
actuală pentru specialiștii 
curselor lungi, o încercare de 
adevărată bărbăție pentru ori
care fondist, ba chiar șl pen
tru mulțl semlfondiști. Aceas
ta șl explică, în mare măsură, 
marele interes eu care a fost 
înconjurată și cursa de ma
raton de sîmbătă, de la Re
șița. La startul cursei, contînd 
drept campionat național, 
s-au aliniat 59 
concurențl ! 
adevărat 
în materie, în țara 
noastră. Intre aceștia 
fost mulțl dintre 
vechii maratoniștl (prin
tre ei și veteranii Gh. Barbu 
din Reșița — 56 ani și Paul 
Lazăr din Constanta — 51
ani), 'dar și foarte mulțl a- 
lergători aflați la prima lor 
confruntare cu cel 42,195 km 
al clasicei curse.

Maratonul, mai mult decit 
oricare altă cursă de alerga
re, este o probă foarte dură, 
extrem de pretențioasă, în ca
re nu răzbesc decit cel bine 
pregătiți, cei apți, căci ea nu 
admite, sub nici o formă, im
provizația sau superficialita
tea. La'maraton, în mod spe
cial, se plătesc toate greșe
lile (orlcît de mici) șl prețul 
este, de cele mai multe ori, 
abandonul ! Reprezentantul 
Politehnicii din 
Gheorghe Motorca, 
anului trecut șl 
favorit acum, din 
a cîștlga, probabil 
re avans asupra urmăritorilor 
săi, a forțat nechibzuit, mal

de 
Un 

record
Mișca, 
Turda, 
trenorul 
ma câ

Timișoara, 
campionul 
principalul 
dorința de 
cu un ma

DERBYUL ZILEI,
(Urmare din pag. a 3-a)

plă în compania Vulcanului 
(teren Tei, ora 16) riscă să-și 
vadă pronosticul infirmat. Ul
tima evoluție a metalurgiști- 
lor l-a pus serios pe gînduri 
pe antrenorul studenților, care 
și-a luat toate măsurile de

Sticla 
care

Cornel 
i din 

an- 
afir-

Romeo VILARA

LA PETROȘANI»
precauție. în schimb, Dinamo 
nu-și face prea mari probleme 
pentru întîlnirea cu Bapid 
(stadion Olimpia, ora 15), deși 
feroviarii își doresc reabilita
rea după severa înfrîngere de 
duminică. în fine, un alt meci 
cu o mare favorită : C.S.M. Si
biu, acasă, în fața Rulmentu
lui Bîriad.

care — de-oB 
flleului, in ■ 
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PRIM
^JIVIZIEI

Sîmbătă și dl 
parțiale primei 
returului câmp] 
la tenis de ni 
echipelor femii 
trat următoarei 
Arad I — C.S.I 
(singura •șiftoq 
lor jucătoare 
Crinela Sava lq 
Progresul 
5—1, 5—0 
cîte 2 v., 
Spartac, 
C.S Ș. Craiova I 
cea 5—2, 1—5 ((■ 
contradictorie 11 
încă la o aseml 
scor) ; Voința I 
Buzău 5—1, 5—1
pentru Gloria) J 
C.S.M. Iași 5—11 
ni ca Buc. — (fl 
tești 5—0, 5—Ol 

în campionatil 
înfrîngerea' Prol 
C.S.M. Cluj-Nal 
la care ne-am 1 
timpul cuvenit, I 
semnate rezultai 
tea Craiova I 1 
9—1. 9—0 (o sl 
dublului buzoia| 
roianu în fațal 
Gheorghe— Firă] 
tiva București I 
Mureș 9—4. 9—3 
— Universitatea 
9—6 (o infringed 
o victorie greu 
C.S.Ș. Odorheiu 
torul Brașov 6—1

Buc. 
(Alei 
Baci
Petif

vă invită să 
stau la dispq 
și cu specifici

Rezervări șl 
din localitMe 
19250.



„CALUL** ? I Antrenorul C. Cernăianu despre

o dată, 
edițiile

în 
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T^sâ^ridice 
Imă dificul- 
loștri frun- 
lat, de mai 
ntrecere de 

să fi fost 
[evoluția la 
k cunoscută 
steptat ca 
iile de per- 
pă se între-

aparate gimnaștii să se mobi
lizeze într-o mai mare mă
sură, să încerce să-și valo
rifice integral bagajul de cu
noștințe acumulate în ani și 
ani de activitate, astfel încît 
să dovedească că se poate, 
totuși, trece peste cunoscuta 
barieră a mediocrității la ca
lul cu minere. Dar, nici de 
data aceasta lucrurile nu au 
diferit prea mult de ceea ce 
s-a întîmplat în prima 

din cei șase 
liști, doar doi 
făcut, cît de^

IJOCUL DE LA MOSCOVA 
I
I Șl VIITOARELE APARIȚII

„VREAU CA JUCĂTORII MEI

juniorilor, 
țele cun os- 
ate, astfel 
[capotarea... 
BtrUor noș- 
lă.

recentele 
piorilor de 
La oferit o 
I. n-ar tre- 
b la acest 
I concursul 
p de șapte 
maeștri nu 
la capăt o 
I ■, ■ yrbtre 
lt“ numă- 
kcula, Dan 
Lu Nistor, 
|>s Csatlos, 
Itinalele pe

zi : 
fina- 

au 
. cît, 

față exigențelor pro- 
ceilalți patru rămînînd 

din nou corigenți, cu 
țări care vorbesc de 
sine despre „nivelul" 
cuțiilor : Adrian Bleu
7,30, Emilian Nicula —_ 
Dan Odorhean 
Olariu — 8,80 !

Mulți dintre acești tineri 
gimnaști se află la primul 
lor concurs la categoria maeș
tri și au în față o promiță
toare carieră sportivă, ceea 
ce mărește desigur responsa
bilitatea celor care se ocupă 
de pregătirea lor, în direcția 
eliminării, la timp, a unor 
lacune care pot afecta serios 
viitoarele rezultate. Măsurile 
nu trebuie să întîrzie !

no- la exe-
8,00,

8,55, Iulian

Constantin MACOVEI
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I VESA

ÎN DIVIZIA A (seria B) 
IA POLO

Diviziei A (seria 
polo continuă de astăzi 

în capitală. Cele 7 echipe par
ticipante își vor disputa par
tidele celui de al 4-lea tur, la 
finele căruia vom cunoaște for
mațiile ce vor evolua în tur
neul final pentru locurile 5—8 
ale Diviziei A. precum și pe 
cele ce se vor Intîlni din nou 
în turneul final al locurilor 
9—13.

Jocurile turneului bucu- 
reștean sînt programate la ba
zinul acoperit Floreasca astăzi, 
de la ora 17, joi de la ora 10 
și ora 17, vineri de la ora 17, 
sîmbătă de la ora 10 ți ora 
17 și duminică de la ora 10.

Înaintea partidelor de azi 
(Mureșul Tg. Mureș — Progre
sul Oradea C.S.Ș. Triumf — 
Ind. lînii Timișoara și Liceul 
nr. 2 București — Rapid Arad), 
clasamentul arată astfel :

1. LICEUL NR. 2 18 15 1 2 205- 93 31
2. Progr. Oradea 17 11 1 S 120-111 23
3. Rapid Arad 17 11 0 4 144-109 22
4. Polit. Cj.-Np. 18 10 2 4 15^-120 22
S. c.s.s. Triumf 18 7 1 10 143-143 15
6. Mureșul 18 4 1 13 102-191 9
7. Ind. Lînii Tim 18 1 0 17 07-213 2

PA A RETURULUI
A TEJ^S DE MASA

iu jucat \
i cadruy 
iviziei A
i trecerea 
înregis- 

: c.s. 
k-5, 1—5
itută de

Buc. — Politehnica Buc. 9—3, 6—9 
(un alt rezultat care vorbește 
despre inconstanță de la o zi la 
alta).

(Rezultate comunicate de Const. 
CHIBIȚA și Hie STÂNESCU — 
coresp.).

Iată cum se prezintă clasa
mentele >'
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Seria I
C.S. ARAD n 17 17 0 85- 5 34
Progresul Buc. 17 12 5 65-43 23
C.S. Arad I 17 10 7 59-45 27
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 17 6 11 51-64 23
Spartac Buc. 17 4 13 26-78 21
C.S.Ș. Craiova 17 2 15 30-81 19
Seria a n-a
POLI. București 17 16 1 84-23 33
C.S.Ș. Slatina 17 14 3 75-44 3C
Voința Buzău 17 7 10 55-62 24
Gloria Buzău 17 7 10 51-67 24
C.S.M. Iași 17 6 11 57-69 23
C.S.Ș. Viit. Pitești 17 1 16 23-80 18

MASCULIN
Seria I
C.S.M. CJ.-NAP. 17 15 2 149- 40 32
Univ. Craiova I 17 14 3 139- 77 31
Gloria Buzău 17 10 7 106-108 27
Locomotiva Buc. 17 7 10 103-120 24
Progr. Buc. 17 5 12 89-130 22
Comerțul Tg. M. 17 0 17 42-153 17
Seria a n-a
UNIV. CV. 11 17 15 2 147- 75 32
Tractorul Bv. 17 14 3 140- 84 31
C.S.Ș. Craioya 17 7 10 114-120 24
A.S.A. Buc. 17 7 10 107-130 24
C.S.Ș. Odor. S. 17 6 11 116-125 23
Politehnica Buc. 17 2 15 59-149 19

ARPAȚI BRAȘOV
un sejur plăcut Ia Poiana Brașov, Vă 
Juri, vile, cabane, restaurante clasice 
ți multiple de agrement.
ii suplimentare la agențiile de turism 
la dispeceratul stațiunii, telefon 921/

După întîlnirea de la Mosco
va — acest test menit să fur
nizeze puncte de reper antre
norilor în vederea formării lo
tului reprezentativ pentru cali
ficările la C.M. — l-am rugat pe 
antrenorul principal C. Cernă
ianu să ne prezinte cîteva din
tre observațiile prilejuite de 
jocul cu reprezentativa Uniunii 
Sovietice. Iată aceste concluzii 
ale sale : „Cred că meciul a 
reprezentat o testare foarte u- 
tilă a lotului, în noua sa alcă
tuire. După opinia mea, echi
pa Uniunii Sovietice, cu multe 
elemente noi în formație, a 
jucat — mal cu seamă în pri
mele părți ale ambelor reprize
— foarte rapid și variat, a 
atacat susținut. în felul acesta, 
s-a putut vedea randamentul 
jucătorilor noștri in condițiile 
unei solicitări deosebite. Una 
dintre concluziile la care am 
ajuns este aceea că Bălăci — 
acest jucător foarte dotat, cu 
intervenții neașteptate tn atac
— trebuie distribuit în rolul 
care îl convine cel mai bine, 
adică de finalizare. La carac
teristicile sale, Cîrțu trebuie, 
de asemenea, utilizat mai a- 
proape de vîrful de atac ve
ritabil, adică în poziția tn care 
joacă de obicei la Universita
tea Craiova Așteptam un ran
dament superior de la Bolonl 
și Tilihoi. în privința schim
bării lui Cîrțu, am decis să-l

Introducem pe Koller în primul 
rind spre a-1 anihila pe fun
dașul Lazinski. coautor Ia am
bele acțiuni din care gazdele 
au înscris, dar și ca un jucă
tor eficace, dovadă fiind faptul 
că deține locul fruntaș în cla
samentul golgeterilor. M-au 
convins, dealtfel ca o repe
tare a comportărilor bune a- 
vute în cadrul selecționatei 
studențești. Nicolae și Mun- 
teanu".

în privința viitoarelor evo
luții ale tricolorilor, cele cu 
echipele Iugoslaviei, în depla
sare, și Ciprului, pe teren pro
priu, antrenorul C. Cernăianu 
este de părere că „...aceste 
jocuri sînt o continuare a tes
telor lotului reprezentativ în 
condițiile unor întîlniri oficia
le. După opinia mea, n-ar tre
bui să mai procedăm la schim
bări numeroase in lot. Dimpo
trivă, o stabilitate a compo
nentei lotului nu poate decît 
să ajute importantei opera
țiuni, și anume aceea de a se 
ajunge la grupul de f 
cel mai indicat să atace 
calificărilor pentru C.M. 
Dimpotrivă, procedind 
la rulări de jucători, nu 
tigă nimic sub raportul omoge
nității, privită sub toate aspec
tele ei, și nici sub acela al 
unei verificări repetate și con
vingătoare a aelectionaților-.

jucători 
startul 

1982. 
mereu 
se eîș-

ROMANIA-UNGARIA IN C.E. DE TINERET
(Urmare din pag. 1)

Iată acum formațiile proba
bile care se vor alinia la star
tul întrecerii, condusă de arbi
trii sovietici R. Yuska, A. Bu
tenko și V. Ivanțaladze. ROMA
NIA : Nițu —Negrilă, Solomon 
n, Iovan, Gali — Suciu, Irl- 
mescu, Geolgău, Bozeșan —

Terheș, Klein. UNGARIA : Palia
— Csonka, Toma, Udrardi, 
Racz — Gyimesi, Ilanigh, Sulya
— Schmidt, Dajka, Csepregi.

CLASAMENT
L UNGARIA
2. România
3. Turcia

(grupa a 7-a)
3 3 0 0 6—0 6 p
3 1 0 2 3—3 2 p
4 1 0 3 2—8 2 p

Intre ,,a fi" fi ,,a nu

SĂ ALCĂTUIASCĂ 0 ADEVĂRATĂ FAMILIE,
AȘA CUM A FOST RAPIDUL ANILOR ’64 - ’68..."
• Dialog cu tinărul antrenor N. Lupescu

— Așadar, Nicolae Lupescu, 
iată-te, din nou, rapidist. Ce 
sentimente al încercat — a- 
cum o săptămină — la debu
tul ca antrenor pe banca alb- 
vișiniilor 2

— Vă rog să mă credeți, a fost 
cea mai grea zi din viața mea. 
După jocul de pe Stadionul Re
publicii. un amic îmi spunea că 
parcă asistase la un meci Lu
pescu împotriva lui... Lupescu. 
Așa a și fost. Aș fi preferat să 
nu fiu prezent la partidă...

— Și-acum, după șase zile 
de la jocul R?pid — Mecani
că fină ?

• — Acum, ce să spun ? Viața 
merge înainte. Oricum, mi-aș fi 
Jorit să ajung antrenor la echi
pa al cărei tricou l-am purtat, 
cu drag, ani în șir. la echipa 
cu suporterii cei mai numeroși 
și mai inimoși. Și dacă visul 
meu de antrenor tînăr s-a re
alizat așa ...peste noapte, regre
tul de a fi lăsat o echipă, ve
nită din C, pe primul loc în Di
vizia B, nu n va putea atenua 
decît o eventuală reușită la ve
chea si. totodată, noua mea echi
pă. aflată în impas de prea mul
tă vreme.

— Suporterii Rapidului slnt, 
cum adevărat spuneai, foarte 
numeroși și foarte... nerăbdă
tori. Ei vor ca echipa lor să 
revină in WA“, cit mai repede 
cu putință.

— Eu li înțeleg foarte bine, dar 
vreau să le spun, de la bun în
ceput, că nu voi forța revenirea 
pe prima srenă fotbalistică a ță
rii. In pofida refortificării eu 
trei jucători deosebit de dotați, 
echipa Rapidului va trebui să 
muncească extrem de mult de 
aici înainte, cu calm, cu metodă, 
pentru a redeveni, realmente, o 
echipă puternică, care, atunci 
cînd va reuși promovarea în Di
vizia A să șl... rămînă. Altfel, 
graba ar strica treaba și cu a- 
ceastă veche și bine fondată zi
cală sper să fie de acord și fac
torii de conducere ai clubului.

— Să înțelegem că antreno
rul Nicolae Lupescu este ho- 
tărit să nu admită nici un fel 
de imixtiune în sectorul Iui, 
de strictă specialitate ?

— Absolut. Pe baza celor vă
zute șl auzite de-a lungul carie
rei mele de jucător, atlt la Ra
pid cît, mai ales, la Admira

I GLORIA BUZĂU A ALES CALEA MUNCII, 
| SINGURA CARE ADUCE ROADE
I — Era duminică, era II iunie 

1979 și euforia nu cunoștea mar
gini : învingind pe U.T.A. la
Arad, Gloria Buzău se salvase 

Ide la retrogradare, stadionul din
Crîng avea să cunoască, din nou, 
freamătul tribunelor arhipline la 
Divizia A ! O minte lucidă, chiar 

Iși în acele momente de maximă 
bucurie, ar fi sesizat însă că nu 
toate lucrurile mergeau așa cum 
trebuie în tabăra învingătorilor. 

IAr fi notat, de pildă, că antre
norul Ion Ion eseu nu a vrut, ini
țial, să facă deplasarea la Arad. 
De ce nu a vrut să meargă an- 

Itrenorul principal la Arad șl nu 
s-a dus. în ultima etapă, la Ora
dea ? Pentru că anunțase dinain
te clubul că renunță la sarcina 

I asumată. „Echipa nu are va
loare ; a dat tot ce poate", de
clarase antrenorul. Și nu vroia 
să retrogradeze „cu ea“. Și a- 

I tunel a considerat — unilateral —
contractul desfăcut. Și, o bună 
perioadă, nu l-a mal văzut ni
meni pe la Buzău, I. I. preluînd 

I între timp pregătirile formației
ploieștene Petrolul. Dar lată că 
situația ajunge în fața Biroului 
federal, care a decis ca I.I. să 

I rămînă Ia Buzău. Dragoste cu
sila, cum se spune, pentru că, în 
continuare I.I. a făcut totul pen
tru a 1 se desface contractul de 

I către clubul Gloria, măsură re
cent ratificată și de Biroul 
federal, care s-a convins că acti

vitatea dusă de acesta la Buzău 
era de mintuială.

Din această poveste înefleită, cu 
plecări și reveniri, cu rugăminți, 
cu discuții principiale și neprin
cipiale, cîteva lucruri slnt clare : 
L a avat de suferit procesul ins
tructiv-educativ, care a scăzut pe 
măsură ce scădeau și exigențele 
antrenorului privind pregătirea e- 
chipei (în perioada pregătitoare, 
din vară, lotul a fost în seama 
instructorului Ioniță, pentru că 
de la club au lipsit și antrenorul 
principal, și secundul său, C. 
Oprișan) ; 2. văzindu-se nesupra- 
vegheați, jucătorii, care și așa 
cam fugeau de efort, au redus și 
mai mult ,^trocul" pregătirilor. 
In plus, viața personală a mul
tora dintre ei nu a permis gre
farea unui antrenament cu soli
citări intense ; 3. rezultatele slabe 
slnt In contradicție cu preocu
parea organelor locale, eu condi
țiile create, cu interesul publicu
lui b uz o ian pentru echipă ;

Toate acestea au făcut necesare 
luarea unor măsuri de schimbare 
a conducerii clubului, care are 
acum ca președinte pe tov. 
Nicolae Vasilescu și ca președinte 
remunerat pe tov. Ștefan Dia- 
eonu. De asemenea, Gloria are 
un nou antrenor, pe Valeriu 
Neagu, care a înregistrat fru
moase rezultate în perioada ,,Di
namo Bacău" și Boluspor — 
Turcia. (Numai că aceste măsuri

' UN CONCEDIU PLĂCUT
I LA SEMENIC SAU CRIVAIA
I Stațiunea turistică Semenic, situată in zona cea mai

inaltă a munților cu același nume (1.400 m altit.), dispune 
de hoteluri, vile, restaurante elegante și baruri.

ICrivaia este așezată la 650 m altitudine, Ia poalele Mun
ților Semenic, într-o minunată poiană, pe partea dreaptă 
2 a rîului Birzava. La numai cîțiva pași de stațiune se află 

Im lacul de acumulare Văliug, pe ale cărui maluri sint nume
ai roase amenajări turistice, inclusiv restaurante moderne.

2 Ambele stațiuni oferă posibilități multiple pentru dru- 
□ tneții; se poate ajunge astfel la Baia Vulturilor, Piatra 

Ita Nedeii, stațiunea Trei Ape, peșterile Comarnic și Popovăț și
2 Cheile Carașului.

Iarna, ambele stațiuni, dar mai cu seamă Semenicul, I asigură minunate condiții de practicare a schiului, atît 
pentru începători, cît și pentru avansați.

Bilete și informații suplimentare se pot obține de la toate 
agențiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și 
de la cele ale I.T.H.R. București.

trebuiau luate mult mai devreme, 
pentru prelntlmpinarea situației 
de acum). Pentru Început, noul 
antrenor a știut să introducă o 
atmosferă de responsabilitate și 
de calm în mijlocul acestui co
lectiv cuprins de panica retrogra
dării (după 10 etape Gloria are 
doar 4 puncte și este penultima 
în clasament). Antrenamentele se 
desfășoară acum după un plan 
precis, de două ori pe zi, nu ca 
pînă acum, de două ori_ pe săp
tămână . că așa stau lucrurile o 
dovadă e faptul că. după primele 
cinci ședințe de pregătire, JUCĂ
TORII S-AU PLÎNS DE FEBRA 
MUSCULARA ! într-o discuție a- 
vută zilele trecute, antre
norul v. Neagu ne spunea că 
de cea mai mare importanță este 
recăpătarea încrederii Jucătorilor 
tn forțele proprii, apoi că va a- 
corda toată atenția jocului colec
tiv, pentru că, neavînd individua
lități deosebite. Gloria, nu se 
poate baza decît pe efortul tu
turor jucătorilor. Noul președinte 
al clubului. N. Vasilescu, ne-a 
vorbit despre scăderea muncii de 
educație dusă. Intr-un trecut a- 
propiat. in riadul jucătorilor, care 
ajunseseră să pună interesele 
personale înaintea celor ale e- 
chipeL ale colectivului din care 
fac parte.

Obiective frumoase stabilite de 
noua conducere a clubului, pot 
fi realizate numai cu multă, 
foarte multă muncă. Un început 
a fost, credem, entuziasmul pu
blicului după meciul cîștigat cu 
3—1 în fața Sportului studențesc 
tn finala „Memorialului Aurică 
Rădulescu". aplauze care într-un 
fel au ratificat măsurile luate și 
atestă atașamentul în continuare 
al spectatorilor față de echipa lor.

Mircea TUDORAN

L0T9 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 14 OCTOM
BRIE 1979

Categoria 1 (13 rezultate) : 1
variantă lOO'7o a 26.500 lei și 38 
variante 25% a 6.625 lei;

Categoria 2 (12 rezultate): 342,75 
variante a 713 lei ;

Categoria 3 (11 rezultate) : 4.703 
variante a 78 lei.

Cîștigul în valoare de 26.500 lei 
de la categoria 1, realizat pe un 
buletin Jucat 100%, a revenit par
ticipantului CONSTANTIN FR1N- 
TU din Sibiu.

Viena, eu mi-am impus un crez 
încă din prima zi a activ îtâtii 
mele de antrenor, de la care 
nu voi abdica sub nici un mo
tiv. Rezultatele obținute cu Me
canică fină — unde, vă rog să 
rețineți, timp de doi ani inche- 
iați nimeni n-a încercat măcar 
o singură dată să vină cu vreo 
sugestie în alcătuirea „ll“-lui 
pentru duminică — îmi spun că 
așa este bine, că așa va trebui 
să continui.

— Ce mai cuprinde „crezul 
Lupescu" ?

— Puncte nu prea multe, dar, 
cred eu. simple și clare pentru 
toată lumea. Le vom afișa în 
vestiarul jucătorilor, care vor lua 
act, din capul locului, de cerin
țele principale ale fotbalului de 
performanță și anume DISCIPLI
NA. CORECTITUDINEA, ATAȘA
MENTUL față de culorile clubu
lui. Sînt, în fapt, lucruri care, 
aplicate întocmai, vor răsplăti, 
în cele din urmă, pe fotbaliști 
prin rezultate și longevitate spor
tivă, așa cum. să-mi fie iertat că 
mă folosesc de un exemplu per
sonal, l-au răsplătit și pe Nico
lae Lupescu, cel care și-a înche
iat activitatea de jucător la 37 
de ani! Nu vol face, deci, nici 
un fel de rabat de la aceste 
principii — și aici, într-adevăr, 
voi simți nevoia de a fi sprijinit 
Integral de conducerea clubului 
șl a Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — întrucît 
sînt convins că, numai printr-o 
corectitudine si disciplină exem
plare. jucătorii pot fi prieteni, 
alcătuind o adevărată familie. 
Așa cum a fost Rapidul anilor 
’64— ’68. .

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
A F.C. BAIA MARE — 3 RE

MIZE IN POLONIA. Ieri dimi
neață s-a întors la Baia Mare 
formația locală Fotbal club, care 
a susținut 3 partide amicale în 
Polonia. In primul meci: 2—2 cu 
ex-dlvizionara A Tychi (au mar
cat Mureșan și Roznai) ; al doi
lea Joc : 1—1 cu campioana Ruch 
Chorzow (a marcat Ciohan) ; în 
ultima întîlnire : 1—1 cu liderul 
primei divizii, Szombierchi (a 
marcat Dragomirescu, băimărenii 
fiind egalați în min. 87).
• PARTIDA RESTANȚA IN 

DIVIZIA B. Astăzi, pe Stadionul 
Republicii (în caz de ploaie pe 
T.M.B.), de la ora 13, va avea loc 
meciul Luceafărul București — 
Pandurii Tg. Jiu, din campionatul 
Diviziei B, seria a II-a.

A IERI S-AU DISPUTAT, pe 
stadionul Progresul, jocurile din 
competiția dotată cu „Cupa al 
Xn-lea Congres al P.C.R." în or
ganizarea Consiliului Municipal 
București pentru Educație Fizică 
și Sport, și la care iau parte e- 
chipele divizionare B din Bucu
rești, o selecționată a Diviziei C, 
precum și două selecționate mu
nicipale. Iată primele rezultate : 
Selecționata Onoare — Selecțio
nata Promoție 0—0 și Progresul 
Vulcan — Selecționata Diviziei C 
4—3 (1—1). Au înscris: Al. Moldo
van (2, unul din 11 m), Sandu 
Gabriel și Petre Gheorghe pentru 
Progresul, respectiv Rîșniță (2, u- 
nul din 11 m) și Caragea, pentru 
Selecționata Diviziei C.

Următoarea întîlnire : Progresul 
Vulcan — Autobuzul, marți 23 
octombrie, pe Stadionul Repu
blicii.

MECIURI AMICALE
• DELTA TULCEA — DINAMO

BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Golurile
au fost marcate de Iamandi în 
minutele 1 și 16. (P. Comșa, 
coresp.).
• CARALMANUL BUȘTENI —

C.S. TÎRGOVIȘTE 1—0 (1—0).
Singurul gol al meciului a fost 
înscris de I. Vasile în min. 9. 
(V. Zbarcea. coresp.).
• OLIMPIA SATU MARE — 

MINERUL BAIA SPRIE 3—1 
(1—0) Au marcat : Mureșan (min. 
25), Bolba (min. 55), Balogh (min. 
83 din penalty), respectiv Lazăr 
(min. 87 din penalty). (Z. Co
vaci, coresp.).
• F.C.M. GALAȚI — F.C. 

CONSTANȚA 3—2 (2—1). Au mar
cat : Balaban (min. 38 și 75), 
Majaru (min. 44), respectiv Peniu 
(min. 30) și Corendea (min. 89). 
(T. Siriopol, coresp.)»



ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA
LA RUGBY (juniori)

0 A fost alcătuit lotul
(selecționate

Echipa de juniori a țârii 
noastre va susține, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, un meci a- 
micaj in compania formației 
similare a Cehoslovaciei. Parti
da este programată duminici, 
la Praga. Antrenorii celor mai 
tineri rugbyști tricolori, Ale
xandru Pop și Constantin Va- 
sile, vor definitiva mîine lotul 
care face deplasarea.
• CONFRUNTAREA RUG- 

BYULUI NOSTRU cu cel fran
cez nu va însemna numai par
tida primelor reprezentative, 
de la Montauban. Tot la înce
putul lunii decembrie mai este 
programată o altă partidă de-

FOTBAL MERIDIANE
• Campionatul Norvegiei a fost 

ciștigat la actuala ediție de 
echipa Viking Stavanger, care a 
totalizat 32 puncte (13 victorii, 3 
tnfrîngcri și 6 meciuri egale) din 
44 posibile. Pe locurile următoare 
s-au situat formațiile Moss — 30 
p și Start — 27 p. Rezultatele în
registrate în ultima etapă : Vi
king —• Rosenborg Trondheim 
3—0 ; Moss — Bodoe 2—2 ; Lilles- 
troem — Start 2—0. Echipa Viking 
Stavanger, care a mai cucerit 
de patru ori consecutiv titlul de 
campioană (in perioada 1973— 
1975). este calificată și în finala 
„Cupei Norvegiei” în care ur
mează să întîlnească formația 
Haugar din Haugesund.

a La Debrecen se dispută, 
asta zi, meciul Ungaria — Fin
landa, contînd pentru prelimina
riile C.E. (grupa a Vl-a). Antre
norul selecționatei Ungariei, 
Karoly Lakat, a anunțat urmă
toarea formație r Zsiboras — 
Szanto, Salamon. Kutasi, Tatar, 
Poczlk, Borostyan. L. Kiss, 
Weimper, Kuti, Fekete.

• Meciuri amicale : la Leyton 
(Anglia), Anglia B — Noua 
Ze elan dă 4—1 (1—0) ; la Birmin
gham, F.C. Birmingham — Los 
Angeles Aztecs 1—1 (0—0) ; la 
Tokio, Japonia — New York 
Cosmos 2—2 (2—1).

...ARBITRAJ
Șl AUDIO-VIDEO T.V.

Televiziunea in ajutorul arbitrilor șl in demonstrarea adevăru
lui ! lată o realitate pe care se sprijină Comisia de disciplină 
a Federației vest-germane de fotbal. Aceasta se folosește de 
contribuția (înregistrată pe peliculă) a camerelor de luat vederi 
ale T.V. în unele cazuri cînd trebuie să ia măsuri împotriva 
jucătorilor certați cu disciplina și sportivitatea, sau chiar a 
spectatorilor din această categorie. Cîteva exemple sint edifica
toare. în partida dintre Eintracht Frankfurt (adversara lui Di
namo București în Cupa U.E.F.A.) și Bayer Leverkusen, inter
naționalul austriac Bruno Pezzey, fundaș central la Eintracht 
Frankfurt, l-a lovit pe jucătorul Gelsdorf (Bayer), atunci cind 
faza de joc se desfășura în partea opusă a terenului șl nici 
arbitrul de centru sau tușieril n-au văzut grava infracțiune co
misă de Pezzey. îp schimb, infracțiunea a fost „văzută” de către 
pelicula de film a televiziunii, prezentată ca dovadă în „alb- 
negru” la Comisia de disciplină. Verdictul : Pezzey a fost aspru 
sancționat, cu suspendarea din meciurile echipei Eintracht pînă 
ia 15 decembrie și o amendă de 4900 de mărci vest-germane. 
Acum se pune întrebarea dacă Pezzey va fi utilizat în meciu
rile cu Dinamo București, în măsura în care antrenorul Rausch 
îl consideră apt sau nu pentru reintrarea sa în formație, după 
o absență atît îndelungată (suspendarea a fost dictată la 
mijlocul lunii septembrie).

Iată însă și alte cazuri în care filmul T.V. derulat în fața Co
misiei de disciplină a Federației vest-germane a fost considerat 
un „martor” demn de luat în considerare de acest for al „fair- 
play“-ului : tot pentru un fault grosolan, nevăzut de arbitru, 
jucătorul Drexler, de la Schalke 04, a fost suspendat pe3 1unl(!) 
iar meciul dintre Kickers Offenbach și Darmstadt, din lingă a 
doua, va fi rejucat, deoarece în timpul meciului unii spectatori 
rău intenționați au imitat fluierul arbitrului, stînjenind buna 
desfășurare a partidei. In acest ultim caz, martorul raportului 
înaintat de arbitru a fost... coloana sonoră a televiziunii...

Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Turneul interna

țional feminin de ia Belgrad a 
fost cîștigat de echipa sovietică 
Avangard Lvov, învingătoare cu 
90—86 (42—39) în finala disputată 
cu formația bulgară Minior 
Pernik.

BOX • „Cupa Mondială” a pro
gramat la „Felt Forum” din New 
York prima gală a semifinalelor: 
cat. semimuscă: Safin (U.R.S.S.) 
b.p. Johnstone (Australia); Sando
val (S.U.A.) b.p. Jamiie (Filipine); 
cat. cocoș: Hwang Chul Sun (Co
reea de Sud) b.k.o. n Pittman 
(Oceania); Beard (S.U.A.) b.p. 
Pizarro (Porto Rico); cat. semi- 
ușoară: Demianenko (U.R.S.S.) 
b.k.o. tehnic III Dominguez (Por
to Rico); Armstrong (S.U.A.) b.p. 
Weller (R.F.G.); cat. semimijlo- 
cle: Green (S.U.A.) b.p. Kyung 
Min (Coreea de Sud); Koskln 
(U.R.S.S.) b.k.o. i Hali (Austra
lia); cat. mijlocie: Park Young 
Kyu (Coreea de Sud) b.k.o. teh
nic ii stankovich (Noua Zeelan- 
dă); Shin (U.R.S.S.) b.p. Ramofl 
(S.U.A.); cat. grea: Tubbs (S.U.A.) 
b.k.o. tehnic Hi Tchoula (Gabon); 
tndzaian (U.R.S.S.) b.k.o. tehnic 
II Mensah (Ghana).

pentru meciul Franța - România 
universitare)
venită tradițională. ■ Este vorba 
despre întîinirea selecționate
lor universitare ale României 
și Franței, care va avea loc la 
Bordeaux, la 5 decembrie. In 
același oraș, lotul nostru stu
dențesc va mai susține un 
meci, la 7 decembrie, în com
pania echipei B.E.C.

în vederea acestor intîlniri, 
antrenorul emerit Nicolae Pă- 
durcanu și secundul său, maes
trul emerit al sportului Con
stantin Fugigi — cărora li s-a 
încredințat pregătirea reprezen
tativei universitare — au se
lecționat pe cei mai buni stu- 
denți-rugbyști. Printre aceștia: 
Csoma, FI. Atanasiu, Demian 
(Știința CEMIN Baia Mare), 
Matei (Universitatea Timișoa
ra), Ghiță, Dobrc, Bonea, Ne- 
delcu (Știința Petroșani), Bo- 
senmaier, V. Dumitrescu, C, 
Bariton, T. Toader (R.C. Epor- 
tul studențesc), Nemesniciuc, 
Doroftei (Politehnica Iași).

TURNEELE INTERZONALE DE ȘAH
RIO DE JANEIRO, ÎS (A- 

gerpres). — După 16 runde, în 
turneul interzonal masculin de 
șah de la Rio de Janeiro ae 
menține lider Rudolf Hilbner 
(R.F.G.) cu 9‘A puncte (1), ur
mat de Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) 9 puncte (1). în
runda a 16-a, Timmann a clș-

A DOUA REMIZĂ A LUI FLORIN GHEORGHIU
BELGRAD, 16 (Agerprcs). — 

în runda a 2-a a turneului in
ternațional de șah de la Novl 
Sad au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Gligorld

HANDBAL • Rezultate înregis
trate In grupele preliminare ale 
campionatului mondial pentru 
echipe de junioare, care se des
fășoară In mal multe orașe din 
Iugoslavia : Franța — Norvegia 
12—10 (5—6) ; Austria — Italia 
14—3 (6—4) ; R.D. Germană — 
Danemarca 13—8 (8—3) ; Olanda
— S.U.A. 26—6 (13—2) ; Ungaria
— Japonia 20—13 (9—6).

ȘAH • Turneul Internațional 
feminin de la Pernik s-a încheiat 
cu victoria maestrel bulgare 
Nesterova, cu 8*/, puncte din 11 
posibile Pe locurile următoare 
s-au clasat Jackson (Anglia) — 
3 p și Aleksandrova (Bulgaria)
— 7 P-

RUGBY • La Bruxelles, In 
meci pentru grupa B a campio
natului european — Cupa 
F.I.R.A., selecționata Belgiei a 
învins cu 50—8 (19—0) formația
Danemarcei.

TENIS • La Sydney au înce
put campionatele Australiei 
pe teren acoperit. Iată primele 
rezultate : Mitchell — Dupre 6—7, 
6—2, 6—2 ; Collings — Rosewall 
8—1, 4—3, 7—6 ; V. Amrltraj — 
Menon 1—3, 7—5 ;

INTRODUSE 
ÎN PROGRAMUL J.O., 
DE LA LOS ANGELES

După cum s-a mai anunțat, 
Comitetul internațional olimpic 
a aprobat, în sesiunea sa de. Ia 
Montevideo, introducerea în 
programul Jocurilor Olimpice, 
începînd de la ediția din anul 
1984 (Los Angeles), a trei pro
be de tir pentru femei, sepa
rat de probele masculine. Pre
cizarea probelor urma să fie 
făcută de către Uniunea inter
națională de tir.

în ședința sa din 3 octom
brie 1979, Consiliul de admi
nistrație al Uniunii internațio
nale de tir, întrunit la Wiesba
den (R.F. Germania), a apro
bat propunerile făcute de Co
mitetul feminin al Confedera
ției europene de tir, cu sediul 
la București, de a fi introduse 
în programul J.O. următoarele 
probe pentru femei : armă
standard 3 poziții (3X20 
focuri), pistol standard șl ar
mă cu aer comprimat de la 
distanța de 10 m.

tigat la Sax, Smejkal la Gar
da și Ivkov la Sunye.

în turneul feminin s-au jucat 
partidele întrerupte, Elisabeta 
Polihroniade (România) a re
mizat cu Kozlovska' și Fissdick, 
fiind situată pe locul 6 cu 8 
puncte (1). Prima în clasament 
după 14 runde este Nana Iose
liani (U.R.S.S.) cu 12*/j puncte.

— Gheorghiu */i—Vș, Bojko- 
vici — Sveșnikov 0—1; Browne
— Dezze 1—0 ; Beliavski — 
Buljevidd 1—0. în clasament 
conduce Sveșnikov (U.R.S.S.) 
cu 2 puncte, urmat de Gligo- 
rici (Iugoslavia) l*/ș puncte. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu se află pe locul 6, 
cu 1 punct

RITM LENT DE
(Urmare din pag./ 1)

biată la primele 5 echipe ale 
continentului și de mobilitatea 
apărării la fileu și în linia 
a doua.

De ce n-au reușit voleiba
liștii români ceea ce și-au pro
pus la acest campionat euro
pean ? Răspunsul stă înainte 
de toate în... considerațiile de 
mai sus. Jucătorii lui N. Sotir 
și FI. Balaiș au rămas la sti
lul lent de joc, caracteristic 
C.E. din 1977. la 2—3 combinații 
de atac (e drept bine însușite), 
dar insuficiente și, mai ales, 
nealternate de la o fază la 
alta pentru a deruta apărarea 
adversă. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că, cel mai a- 
desea, din cauza inhibiției ta 
medurile-cheie, imprecizia pre
luării a impus un joc simplu 
cu atacuri din pase înalte în 
fața unor apărări care aveau 
sufident timp de organizare. 
Apoi, crisparea exagerată l-a 
împiedicat evident pe jucătorii 
noștri să treacă de cele două 
importante momente ale seriei 
preliminare, partida cu Ceho
slovacia șl setul al treilea al 
medului cu Franța. Deși îna
intea primului med. voleiba
liștii români afișau mult op
timism și credința că vor trece 
relativ ușor de adversari (an
trenorul cehoslovac Petr Kop 
recunoștea că echipa sa este 
mai slab pregătită față de anul 
trecut la C.M.). la intrarea în 
teren pe chipurile lor au apă
rut semnele spaimei(l?) ; și nu 
s-au mai putut concentra asu
pra execuțiilor, pierzînd din 
mînă frîul partidei șl angre- 
nîndu-se intr-un joc de uzură, 
fără nerv, fără ritm, ceea ce 
a convenit, ca Întotdeauna, ad
versarilor lor rămași și ei la 
un joc static, ceea ce avea 
să-l pună in vădită inferiori
tate in turneul final (pentru 
locurile 1—6). în fața echipei 
franceze, la 2—1 pentru ei, vo
leibaliștii noștri au fost din. 
nou copleșiți de miză. Și, de

R. S. F. IUGOSLAVIA

GAZDĂ J. 0. DE IARNĂ - 1984
A iNCEPDT

în ciuda faptului că au mai 
rămas mai bine de patru ani, 
deci un interval „olimpic", to
tuși opinia publică din Iugo
slavia și, în general, toți iubi
torii sportului urmăresc cu un 
mare interes și chiar sprijină 
munca de pregătire a Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1984, 
care se vor desfășura la Sa
rajevo. Pitorescul oraș de la 
poalele muntelui Trebevici, ca
pitală a Bosniei și Herțegovi- 
nei, trăiește încă de pe acum 
cu febrilitate, apropierea aces
tui mare eveniment sportiv, a 
cărui desfășurare, aci, pe pă- 
mîntul Iugoslaviei, probează o 
dată in plus recunoașterea me
ritelor șl a dezvoltării activită
ții sportive din țara vecină si 
prietenă.

în aceste zile un grup de 
arhitecțl și ingineri proiectant! 
definitivează proiectul comple
xului sportiv „Zetra“, unde vor

R. P. BULGARIA

CEI MAI VALOROȘI SPORTIVI IN 35 DE ANI
De două decenii, ziarul „Na- 

rodna Mladej-, in colaborare 
cu revista „Start", ambele din 
capitala Bulgariei, organizează 
la fiecare 3 ani o anchetă 
pentru desemnarea celor mai 
buni sportivi ai acestei țări.

Referendumul se face la 9 
septembrie, cu prilejul aniver
sării eliberării Bulgariei. La 
cea de a 20-a aniversare, pri
mul loc a fost ocupat de bas- 
chetbalista Vaina Voinova, a- 
poi la cea de a 25-a — luptă
torul Boian Radev și-a înscris 
numele pe lista laureaților, iar 
la cea de a 30-a aniversare 
„medalia de aur" a fost atri
buită tot unui luptător : Petar 
Kirov.

Recent, la cea de a 35-a 
sărbătoare națională a Bulga
riei, cele două publicații au 
organizat o anchetă de mare 
amploare la care au participat 
mii de iubitori ai sportului din 
Bulgaria. Nu mai puțin de 57 
de sportivi și 17 sportive au 

JOC, LIPSA DE COMBATIVITATE
x“ și. firește, cel din pas ne—unde marcaseră o revenire 

spectaculoasă, ei aveau să se 
împotmolească incredibil In 
„setul calificării". în urma unor 
greșeli puerile in serie... Pen
tru ca in setul următor, cind 
miza a dispărut, să domine ți 
să cîștige lejer I Echipa noas
tră a pierdut, deci, un singur 
mort șl eu aceasta a ocupat 
locul 7.

Desigur, căderea echipei în 
meciurile cu miză — ale că
rei repercusiuni asupra jocului 
reduc la jumătate potențialul 
real, individual și colectiv, al 
sextetului — se poate explica 
și prin aceea că unii dintre 
jucători nu au ceea ce se nu
mește psihic de concurs. Dar 
mult mal rezonabil ni se pare 
să legăm această manifestare 
și de unele lacune in pregă
tirea tehnică a componenților 
echipei naționale. Și lacunele 
se văd mai clar în partidele 
decisive. Jucătorii și le cunosc 
și se tem. Temîndu-se, nu se 
mai pot concentra și, astfel, 
crește raportul greșelilor. Este 
adevărat că aproape toți volei
baliștii lotului n-au o pregătire 
tehnică omogenă. Unii sînt 
foarte buni în atac (Dumănoiu, 
Tutovan. Enesou. Păușescu, 
Pop), dar mediocri în linia a 
doua, alții sint buni la blocaj 
(Ores, Gîrteanu), dar nu și in 
atac! unii au o recepție a 
serviciului mai precisă (Dumă
noiu, Gîrleanu, Stoian. Pău- 
șcscu. Hinda), dar cei „mai 
mulți trebuie „acoperiți" in a- 
ceastă fază importantă a jo
cului (Pop. Macavei, Enescu, 
Tutovan). Deși este o carență 
care ține de pregătirea încă 
de la nivelul juniorilor, nu ni 
se pare imposibil de îndrep
tat nici acum, dar numai în 
urma unor antrenamente soe- 
ctale, serioase și permanente.

Pe de altă parte, ni s-a pă
rut că repertoriul tactic a fost 
restrtns în mod neinspirat în 
intenția de a perfecționa cîteva 
combinații (atacuri din pase 
scurte și in urcare, „atacul în

PREGĂTIRILE^
avea loc deschiderea și închi
derea oficială a Jocurilor și 
unde se vor desfășura partidele 
de hochei și întrecerile de pa
tinaj artistic și viteză. De ase
menea, a fost terminat proiec
tul unui alt complex, „Skende- 
rija“, al cărui nucleu principal 
II va constitui Centrul de presă, 
în suburbiile orașului Sarajevo 
va fi construit Satul olimpic, 
cu o capacitate de 2 000 de 
locuri. în afară de Sarajevo si 
Jaborima (în această pitorească 
stațiune montană vor avea loc 
întrecerile de schi alpin), cele
lalte dispute olimpice se vor 
disputa foarte aproape de Sa
rajevo. De pildă, concursurile 
de biatlon și sărituri de la 
trambulină vor avea loc pe 
muntele Igman, iar cele de să
niuțe și bob pe muntele Tre
bevici, la poalele căruia se a- 
flă chiar orașul Sarajevo.

primit voturi din partea celor 
care și-au exprimat opiniile. 
Pe primele locuri s-au clasat 
atleta Ivanka Hrisl.
lă de luptătorul Boian 
halterofilul Norair Nuri*.. Aii. 
Spre deosebire insă de prece
dentele anchete, anul acesta 
întrebarea pusă de organiza
tori a fost formulată astfel : 
care au fost cei mai valoroși 
sportivi ai Bulgariei in anii do 
după Eliberare ? Așa se expli
că faptul că primii trei cla
sați, de fapt, s-au retras clin 
activitatea competițională. dar 
succesele lor, răsunătoare din 
trecutul nu prea îndepărtat 
i-au făcut deosebit de populari.

Pe lunga listă a celor mai 
buni sportivi bulgari din ulti
mii 35 de ani mai figurează și 
alte foste glorii, ca luptătorul 
Petar Krumov, celebrul fot
balist Gheorghi Asparuhov, ci
clistul Nencio Hrislov, pre
cum și actualele campioane la 
canotaj Svetla Oțelova si 
Zdravka Iordanova.

mal). în cadrul varietății com
binațiilor, echipei i-au lipsit, 
mai ales, pasele întinse pe zo
nele laterale, pasele pentru a- 
tac din linia* a doua, pasele la 
întîlnire la fileu. Ridicătorilor 
Oros, Sterea și Ion trebuia să 
li se ceară exersarea unor ast
fel de pase. S-a mizat mult pe 
„X“-ui în zona centrală^ a- 
proape întotdeauna prjgfde 
blocaje (din cauza ster^^Tiei 
sale), pe pasele înalte pe zo
nele laterale, atribuindu-se un 
rol însemnat forței trăgătorilor. 
Dar, acțiunile fiind lente (șl 
datorită „structurii" ridicători
lor). atacul s-a efectuat dese
ori in condiții de „blocaj în 
doi", devenind în mică pro
porție eficace. Iată, deci, că 
forța s-a dovedit neputincioasă 
in fata vitezei...

în turneul pentru locurile 
7—12, voleibaliștii noștri au do
minat dar. Dar nu trebuie să 
uităm că toate aceste echipe 
au fost departe de valoarea și 
de ritmul rapid caracteristic 
formațiilor din turneul frunta
șelor .(eu excepția Cehoslova
ciei). Poate că la observațiile 
tehnico-iactice și psihice de 
mal sus s-a adăugat și neatin- 
gerea vârfului de formă spor
tivă la timp, în momentul de
butului in grupa preliminară, 
care, prin dificultatea ei, im
punea acest vîrf. Sau poate că 
echipa a fost ținută în acest 
sezon prea mult pe culmile 
formei, la diverse turnee, pen
tru ca în „ceasul europenelor" 
să alunece iremediabil...

Prin urmare, reprezentativa 
masculină de volei a țării 
noastre nu a putut să-și reali
zeze obiectivul olimpic cu pri
lejul acestui campionat euro
pean. Deși pe parcursul pre
gătirii a existat o atmosferă 
calmă, destinsă, față de alte 
dăți, iar tehnicienii și sportivii 
ne-au asigurat permanent că 
munca decurge în condiții 
foarte bune. De unde și opti
mismul dinaintea C.E.
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