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Prin sportivele minunate pe care le-a lansat in ultimii ani, prin rezultatele de excepție obținute

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE GIMNASTICĂ IMPUNE 
RESPECT SI ADMIRAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

■» » »

Partidul și statul nostru în
conjoară cu statornică grijă 
mșcarea sportivă din țara 
noastră, privind educația fizică 
și sportul ca activități de 
iateres național, ca pe o 

^Sarte componentă a educa
ției comuniste a tineretului, a 
maselor de oameni ai 
muncii. în toate documentele 
de partid — Hotăririle din iu
nie 1949, iulie 1957, februarie— 
martie 1973, Saluturile adresate 
Conferințelor pe țară ale mișcării 
sportive, din 1962 și 1967 — în 
diferite acte normative, în 
„Legea sportului", adoptată de 
Marea Adunare Națională in

1967, educația fizică și spor
tul, integrate organic în ansam
blul activităților sociale, sint 
chemate să contribuie mai activ 
la formarea tinerei generații, 
la menținerea și întărirea să
nătății, la asigurarea unor for
me variate și atractive de re
creare a maselor, la creșterea 
capacității lor de muncă.

în egală măsură, documentele 
de partid, cu deosebire Hoiă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie—martie 1973 și 
Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români in 
vederea participării Ia Jocurile 
Olimpice din 1980, adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în noiembrie 
1976, stabilesc sarcini importante 
vizind îmbunătățirea continuă a 
activității de performanță, re
prezentarea cu cinste a culorilor 
țării în toate întîlnirile inter
naționale și, mai ales, la Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene.

Gimnastica, o disciplină mult 
îndrăgită de tineretul sportiv al

patriei, este — fără îndoială — 
reprezentativă în privința afir
mării plenare, in ultimii ani, a 
unor sporturi, prin performanțe 
de puternică rezonanță interna
țională. Liceului de gimnastică 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej i s-au alăturat noi și noi 
centre, cum ar fi cele din Si
biu, București, Baia Mare, Ba
cău, Arad și cel mai recent din 
Deva, unde gimnastica de per
formanță produce noi și noi 
valori, competitive pe plan 
mondial, care au dat alese 
străluciri școlii românești de 
gimnastică.

în mai 1975, cind Nadia Co
maneci ciștiga, la Skien, in 
Norvegia, la vîrsta de 13 ani 
și jumătate, titlul de campioa
nă absolută a Europei și alte 
trei medalii de aur în finalele 
pe aparate, nu puțini au fost 
cei care au socotit senzaționa
lul succes al tinerei gimnaste 
românce ca una dintre nume
roasele surprize care punctează 
adesea disputele din arena spor
tivă. Dar iată că peste puține 
luni, în cadrul întrecerilor pre-

Constantin MACOVEI

Min. 10 : Bozeșan. încadrat de doi fundași adverși, iși va încheia 
sprintul cu un șut fără speranțe pentru portarul Palia : 2—0
pentru echipa Romăniei Foto : Dragoș NEAGU

Susținut de Iordan, Caragea se desprinde din aglomerare, ini
țiind un atac dinamovist. (Fază din meciul Dinamo — Rapid) 

Foto ! Ion MTHAICĂ

(Continuare in pag. 2-3)

Meci antrenant, cu goluri 
multe, frumos construite, cu 
numeroase faze de poartă (ra
port de șuturi : 33—8 pentru 
echipa noastră. pe poartă: 
17—3 1) in partida România — 
Ungaria, din preliminariile 'C.E. 
rezervat echipelor de ' tineret, 
desfășurată ieri pe Stadionul 
Republicii. Așa cum anticipam 
in avancronica meciului, fot
baliștii noștri au reușit o re
abilitare in fața publicului, 
s-au revanșat in fața forma
ției oaspete, care era dina
inte calificată in sferturile de 
finală ale competiției europe
ne. Deci, o frumoasă victorie 
de palmares, obținută mai ușor 
decit ne așteptam. Este ade
vărat că reprezentativa Un
gariei n-a-> fost o echipă în
chegată și nici prea puternică. 
Dar, asta nu înseamnă să nu 
apreciem puterea de mobili
zare a echipei antrenată de 
Robert Cosmoc, faptul că ea 
a reușit să-și strîngă rîndurile 
în „ultimul moment", să fie 
mai disciplinată tactic decit a 
fost acum cîteva zile, în me

ciul cu echipa similară a 
U.R.S.S.

In partida de ieri, balonul 
a circulat mult (pasat „dintr-o 
bucată", cu ceva mai multă 
precizie), jucătorii noștri au 
creat multe acțiuni în viteză, 
derutante, cu angajări perpen
diculare pe poarta lui Palia. 
Bozeșan — cel mai bun de po 
teren — a limpezit tot jocul 
ofensiv al echipei, Suciu, Ter- 
heș și Klein au fost destul de 
activi, iar fundașii Gali, Ne- 
grilă și Solomon II (cu multe 
reușite in faza de atac), ca și 
portarul Nițu au dat o notă 
de mai mare siguranță com
partimentului defensiv. în a- 
ceste condiții, reprezentativa 
noastră a avut aproape în 
permanență inițiativa in prima 
repriză, perioadă in care a și 
ratat, dar s-a și detașat în în
vingătoare sigură prin golurile 
marcate de TERHEȘ (min. 8—■

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

După campionatul european feminin de volei

DOUĂ FEȚE ALE ACELEIAȘI REPREZENTATIVE
© Unitatea de voință — la baza succesului din serii

• Automulțumirea — cauza slabei evoluții de la Lyon

in etapa a 8-a a campionatului de rugby

STEMJA IMVIMGATOARE (18-4) IA PETROȘANI,
IAR CLASAMENTUL SE „STRINGE“

SUPERIOARA !
Etapa intermediară 

opta în campionatul 
a complicat 
superioară 
STEAUA 24 
3. Farul, 4. 
ința CEMIN 
3 cite 20 p, fiind despărțite la

de ieri — a 
_ ____ de rugby —

lucrurile în partea 
a clasamentului. 1. 
p, 2. Dinamo 22 p, 

Grivița Roșie, 5. Ști- 
Baia Mare — toate

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— R.C. GRIVIȚA ROȘIE 8—6 
(4—3). Victorie prețioasă a gazde
lor, prin eseurile reușite de MOȚ.

(Continuare în pag. 2-3)

După o evoluție spectaculoa
să în seria de la Orleans a 
campionatului european, echi
pa feminină de volei a Româ
niei a ajuns în turneul final al 
fruntașelor de la Lyon — Vil- 
leurbanne, unde s-a clasat pe 
locul 5 în ierarhia continen
tală.

Fără îndoială, rezultatul a 
depășit pronosticurile. înaintea 
campionatelor europene, pu
țini erau — probabil — cei 
care puteau pronostica cali
ficarea printre primele 6 echi
pe din Europa a reprezenta
tivei noastre, ocupantă, în 1977, 
la „europenele" din Finlanda, 
a locului 6. Locul 5 in această 
a Xl-a ediție reprezintă un 
pas înainte. Dar, cu regret tre
buie să spunem că, luind in 
considerație evoluția aprecia
bilă a voleibalistelor noastre 
la Orleans, nu ne putem de
clara mulțumiți de acest loc. 
Echipa putea, in condiții nor

male, să ciștige chiar meda
lia de bronz !

După jocurile din prelimina
rii, eram convinși că, în sfîr- 
șit, avem o echipă in adevă
ratul Înțeles al cuvintului, că 
sextetul nostru feminin a rea
lizat o unitate de voință și de 
hotărîre în abordarea meciuri
lor. La Lyon însă am asistat 
la evoluția sub orice critică a 
reprezentativei României. „Fe
tele noastre parcă au uitat că 
sint datoare să lupte pinâ Ia 
ultima picătură de energie pen-

tru victorie" — ne spunea Ni- 
colae Roibescu, antrenorul sex
tetului român.

Slaba mobilizare pentru joc 
a reprezentativei noastre s-a 
datorat în primul rind unei- 
automulțumiri, pornită de la 
ideea că au realizat mai mult 
decit reprezentativa masculi
nă, calificîndu-se pentru grupa 
finală ! La scăderea potenția
lului de luptă au contribuit 
accidentările (Mariana Ionescu, 
„sufletul" frumoasei evoluții

Sevei NORAN

(Continuare In pag a 4-1'

„MĂNUȘA DELTEI" LA BOX
Azi, la Tulcea, încep între

cerile competiției pugilistice 
dotată cu „Mănușa Deltei", a- 
flatâ la cea de-a VIII-a edi
ție. La startul întrecerilor, or
ganizate de Consiliul județean

al sindicatelor, C.J.E.F.S. și 
Centrala Delta Dunării, vor fi 
prezenți 114 boxeri din 15 sec
ții din țară și două echipe de 
club din Polonia și Bulgarix 
(P. COMȘA-coresp.).

punctaveraj ! Dar iată amănunte 
de la cele 7 partide :

ȘTIINȚA PETROȘANI — STEA
UA 4—ÎS (4—9). Joc frumos, de 
bună factură tehnică, cu faze de 
mare spectacol. Mai incisivă, e- 
chipa Steaua a profitat de gre
șelile de apărare ale studenților, 
aceștia irosind (prin Tudose) 3 
lovituri de pedeapsă din poziții 
bune. Realizatori : BALOI (eseu) 
pentru gazde, respectiv ALEXAN
DRU (două „drop“-uri și două 
transformări), TELEAȘA și ENA- 
CHE (cite un eseu). A arbitrat 
D. Grigorescu. (Em. NEAGOE. 
coresp.).

DINAMO — RAPID 40—10 
(11—4). Au reintrat Dărăban și 
Enciu Stoica la dinamoviști. dar 
au lipsit Paraschiv, Borș, Mar- 
ghescu. ceea ee l-a determinat pe 
antrenorul Ion Țuțuianu să pre
zinte o formulă cu totul inedită, 
Nica făcînd pereche de mijlocași 
cu Chirlcencu. Zafiescu n jucînd 
aripă de trelsferturi, iar Gh. Ma
rin centru ! Si așa însă Dinamo 
s-a impus clar, chiar dacă nu a 
strălucit. Diferența a fost creată 
prin cîteva „numere de solist", 
feroviarii rezistînd onorabil vreo 
50 de minute. Au marcat : CON
STANTIN (eseu, l.p., transforma
re), ALDEA (2), PETRE. CARA
GEA (cursă de 55 de metri, ra
risimă pentru un jucător cu ga
baritul șl talia Iul !). ROMAN. 
ZAFIESCU n — eseuri. NICA 
(l.p. șl două transformări), res
pectiv BOIANGIU (eseu) și ȘI- 
SHJ (2 l.p.). Ireproșabil arbitra
jul Iul Al. Lemneanu. (G.R.).

CREDE ÎN REVITALIZAREA BASCHETULUI NOSTRU
— Se poate afirma bas

chetul românesc pe plan 
internațional 7

— Neîndoielnic, da! Spun 
aceasta cu toată coitvin- 
gerea, ne-a declarat maes
trul sportului DAN NICU
LESCU, sportiv apreciat a 
fi unul dintre cei mai va
loroși baschetbaliști ai țării, 
în repetate rînduri distins, 
la competițiile internațio
nale, cu cupele oferite coș- 
geterilor și jucătorilor de 
excepție. Debutant in re
prezentativa de juniori la... 
14 ani și în cea de seniori 
puțin mai tîrziu, adică la 
17 ani, Dan Niculescu, 
sportiv al clubului Dinamo 
București, s-a afirmat ca 
jucător cu puternică per
sonalitate, un permanent

exemplu prin dăruirea la 
antrenamente și la me
ciuri, prin disciplina mani
festată in raport cu coechi
pierii, partenerii de Între
cere și arbitrii.
' — Cerindu-ți să îți mo

tivezi convingerea, te in
vităm, da fapt, să mențio
nezi cîteva din principalele 
obstacole în calea obține
rii performanțelor și să a- 
preciezi cum este posibilă 
eliminarea lor.

— Mă voi referi, mai in- 
tii, la cauze care privesc 
pe jucători și pe antrenori. 
De pildă, la faptul că, de 
cind sint in lot, colegii mei 
cu talie înaltă sint aceiași 
— Georgescu, Oczelak, I- 
vascenco, in ultima vreme și

Opșitaru. Alții, tineri, nu 
s-au afirmat (deși există), 
deoarece nici nu se lu
crează specific suficient cu 
ei și nici nu li se acordă 
incredere. îmi amintesc că, 
la virsta junioratului, iugo
slavii Zizici și Radovanovici 
nu erau prea grozavi, dar, 
cu timpul, ei au devenit 
jucători de bază în echipa 
Iugoslaviei pe vremea cind 
aceasta cucerea titlurile 
de campioană a lumii 
și a Europei. O altă cauză 
pe care o apreciez (și nu 
in mod exagerat) principală 
este laitmotivul: „ne furi 
arbitrii", de fapt un mij-

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Dan Niculescu (intr-un meci cu „U“ 
Cluj-Napoca) așa cum este de obicei: 
tehnic, combativ, impetuos, eficace.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • CO"

La asociația sportivă „Confecția" din Capitala
AZI Șl MIINE, DOUA ETAPE IN CAMPIONATUL 

DE HOCHEI

DRAGOSTEA PENTRU SPORT
SE CULTIVĂ LA
Ceea ce-1 impresionează pe 

aici, în 
cu

vizitatorul ocazional, 
hala spațioasă și curată, 
ghivece de mușcate Înflorite la 
ferestre, este zumzetul meta
lic al șirurilor de mașini de 
cusut — acorduri muzicale, re
luate mereu, tot mai grăbit 
parcă —, apoi chipurile și mîi- 
nile confecționerelor : chipuri 
tinere și luminoase, ochi al
baștri, și negri, și căprui, mîini 
cu degete ce aleargă cu re
flexe de purpură peste faldu
rile unor țesături ca peste cla
pele unor piane. Printre zecile 
de tinere — un întreg colectiv 
de fete tinere —, Întâlnim 
multe figuri cunoscute : Aurelia 
Tudorică, cu fața scăldată me
reu de zîmbet, Rodica Pațac, 
tunsă scurt, băiețește. Georgeta 
Scinteie, Aurelia Roșu, Nicu- 
lina Vișan... Le-am întîlnit, nu 
o dată, pe cîmpurile de zbor 
ale aviației sportive, în lungi 
ți grele antrenamente de „că
dere" prin văzduh, sub cupole 
colorate, le-am văzut în com
petițiile „Daciadei", ca și tn 
întîlniri sportive internaționale. 
Pentru că fetele 
este vorba sînt 
sportive.

Am urmărit-o 
Tudorică, de pildă, la execu
tarea celui de-al 1 300-lea salt 
cu parașuta : o plonjare în gol 
de la 2 000 m altitudine, o tra
iectorie de bolid, deschiderea 
bruscă a parașutei, apoi mane
vrele precise de pilotare și o 
aterizare la punctul „zero". Au 
Îmbrățișat-o colegele de aero
club și de muncă. 1 300 de sal
turi, un record național, 3 
participări splendide la balca
niadele aeronautice ! Nu este 

ajutat să a- 
succese, Au- 
întrebat-o. A 
clipească din 
celelalte fete,

— munca, instructorii noștri și 
colectivul în care trăim". Am 
reținut ultimul amănunt, „Colec
tivul în care trăim" ți am 
hotărît să le vizităm pe pa
rașutiste la locul lor de muncă,

puțin. „Ce te-a 
jungi la aceste 
relia ?“ — am 
răspuns fără să 
ochi : „Ca și pe

despre care 
parașutiste

pe Aurelia

ȘCOALA MUNCIIw
La „Confecția" (secție a LC.T. 
București). Ne-a însoțit o prie
tenă de-a lor, mai mare, Elena 
Dumitrescu, secretara Comite
tului de partid.

„Au venit la noi de pe băn
cile școlilor — ne spunea se
cretara. Noi le-am crescut : 
le-am invățat să fie harnice, 
disciplinate, mindre că lucrează 
aici, le-am îndemnat zi de zi 
să facă mișcare, să facă sport. 
Să fie mereu sănătoase, să fie 
frumoase. Și iată că am ajuns 
să fim și noi mîndri de ele".

Se mindresc și fetele că lu
crează aid. în secție se con
fecționează... parașute sportive 
— o muncă de înaltă calificare, 
plină de răspundere și exi
gențe, în care orice toleranță 
la capitolul calitate ar putea 
însemna vieți omenești, 
poate chiar ale lor, în pericol. 
„Dacă înțelegi ce înseamnă ca
litate in muncă ai să te lupți 
pentru calitate și la sport, ca 
și în toate împrejurările vie
ții". Așa gîndețte, așa crede 
tînăra muncitoare la mașina 
căreia ne-am oprit, Georgeta 
Scinteie. „Dar ea nu-i numai 
parașutistă. Joacă și volei..." — 
intervine colega ei de mașină.

Așa am aflat că la A.S. „Con
fecția" sportul nu se rezumă 
doar la parașutism. Un entu
ziast al activităților sportive 
aici, Gheorghe Văcălie (energe- 
ticul-șef al unității), se strădu
iește — și reușește, avînd spri
jinul conducerii — să atragă 
tot mai mulți oameni ai mun
cii la practicarea voleiului (de
altfel. echipele formate și an
trenate de el, cu perseverență 
și pasiune, activează în catego
ria „Onoare" la băieți și „Pro
moție" la fete, cu ambiția de 
a urca mai. sus) si turismu
lui, tenisului și șahului, prin nu-, 
meroase acțiuni înscrise sub ge
nericul „Daciadei".

Am plecat de la „Confecția" 
cu un sentiment de admirație 
pentru modul cum este culti
vată în această școală a mun
cii dragostea pentru sport.

Viorel TONCEANU

în calendarul competițiilor in
terne se Înscriu, la acest mijloc 
de săptămînă, șl două etape ale 
Diviziei A (prima serie valorică) 
de hochei. Dintre cele trei duble 
confruntări programate cu a- 
cest prilej, cea care solicită cel 
mal mult atenția iubitorilor aces
tui sport se va desfășura la 
Miercurea Ciuc și va opune for
mația locală Sport-Club actualu
lui lider al clasamentului, echipei 
bucureștene Steaua. Meciul se a- 
nunță cu atit mal interesant cu 
cît în runda precedentă hocheiștil 
din Miercurea Ciuc au reușiupri- 
ma surpriză a sezonului, obțifftnd 
rezultat egal într-unul din cele 
două meciuri cu campioana țării, 
Dlnamo București. Lesne de în
țeles că, în aceste condiții, parti
dele de azi șl de mline, de la 
Miercurea Ciuc, suscită interes, 
motiv pentru care șl forul de spe
cialitate a delegat o brigadă de 
arbitri de „primă mină" : FI. Gu-

bernu la centru, M. Prcsneanu șl 
Gh. Mureșeanu la cele două linii.

Celelalte două întîlniri sînt : 
Dinamo București — Metalul Ră
dăuți (arbitru — Radu Cristescu) 
g Dunărea Galați — Unirea Sf.

heorghe (arbitru — Lazăr En- 
ciu). în fiecare zi, meciurile în
cep la ora 17.

în clasament : 
(33/7) ; 2 Dinamo 7 
S.C. Miercurea Ciuc 
4. Dunărea Galați 4 
Unirea Sf. Gheorghe 
6. Metalul Rădăuți 0

torul 
Voința 
c.s.ș.

- Mare

program : de Ia ora 9 : 
Brașov — Politehnica 

2 București, Mobila Satu 
-. Olimpia București ; de

la ora 15 : 
Voința Buc 
Sf. G'.e- rzî 
rești Rapid

CAMPIONII DE JUDO Al JUN

1. Steaua 8 p 
P 
5 
P 

0
P _____La începutul săptămînii viitoa

re, la Miercurea Ciuc, se dispută 
și jocurile primului tur ale seriei 
valorice secunde a Diviziei A, la 
care iau parte echipele Avîntul 
Gheorgheni, Agronomia Cluj-Na- 
poca, Progresul Miercurea Ciuc, 
Liceul Miercurea Ciuc, Sp. stu
dențesc A.S.E. București și Tîma- 
va Odorhei. Primele partide sînt 
programate luni 22 octombrie.

(25/8) ; 3. 
P (41/14) : 
(19/17) ; 5.
P (6/34) ; 
(7/51).

La Focșani âu avut loc finalele 
campionatului național de judo 
pentru juniori. Au participat pes
te 300 de tineri sportivi din 27 
de județe.

Iată campionii : JUNIORI
MARI : cat. 53 kg. — P. Buștei 
(Olimpia Buc.) ; 57 kg
Șerban (C.S.S. ~ "
62 kg - - 
Municipiul 
68 kg — Fl.
75 kg - I. 
gla Buc.) ;
(C.S.Ș. nr

I. 
șoimii Sibiu) ;

Gh. Macovețchl (O.S.S. 
Gh. Gheorghiu-Dej) ; 
pîrvu (Olimpia Buc.); 
Porojan (C.S.Ș. Ener- 
83 kg — s. Epurescu 
1 Buc.) ; +83 kg — 

V. Oiței (Dinamo Brașov) ; JU
NIORI MICI : cat. 40 kg — L 
Giurgiuveanu (Voința Alexan
dria) : 44 kg — D. Danceanu 
(Minerul Borșa) ; 49 kg — Fl.
Bitculescu (Unirea Iași) ; 55 kg

FLORIN SEGÂRCEANU Șl MARIANA HADGIU - 
CIȘTIGATORI Al .CUPEI ELECTRICA" LA TENISCiȘTIGATORI Al .CUPEI

In cadrul turneelor din cir
cuitul divizionar A, la Timișoa
ra — tn organizarea asociației 
sportive Electrica — s-a Încheiat 
a XXI-a ediție a concursului do
tat cu „Cupa Electrica" Pe ta
blourile întrecerilor au fost în
scriși peste 100 de jucători și ju
cătoare din 12 orașe, printre care 
București, Arad, Brașov, Cluj- 
Napoca. Craiova, Satu Mare. In 
proba de simplu bărbați, cam
pionul national Florin Segăreeanu 
a avut o evoluție mult aplauda
tă de-a lungul Întregului tur
neu. Cîștigători. simplu bărbați : 
FL Segărceanu (Dinamo Bucu
rești) — A. Dîrzu 6—2, 1—6, 6—4. 
în semifinale: FL Segărceanu — 
O. VDcioiu (Dlnamo Brașov) 6—7, 
6—1, 6—2 ; A. Dîrzu — M. Mîrza 
(Steaua) 6—4, 7—5. Simplu fe
mei : Mariana Hadgiu — Camelia 
Chlriac (Dlnamo Brașov) 6—3, 
6—7, 6—1. In semifinale: Mariana 
Hadgiu — Rodica Gheorghe (Du
nărea Galați) 6—4, 4—6, 6—1; Ca
melia Chlriac — Nadla Beche- 
rescu (Electrica Timișoara) 6—4, 
6—3. Finale de dublu: M. Mîrza

J. Bîrcu (Dinamo București) — O. 
Vflclolu, L. Bucur (Dinamo Bucu
rești) 6—3, 6—7, 6—4; Nadia Be
cher eseu. Camelia Chlriac — A- 
driana Caralosifoglu (Tenis Club 
București), Elena 
trlca) 6—4. 6—1. 
coresp.).

• ÎNTÎLNIRI ____________
MALE LA ORADEA. La Oradea, 
pe terenurile asociației sportive 
Sănătatea, a avut loc un turneu 
Internațional de tenis cu parti
ciparea unor jucători din locali
tate șl altora aparținlnd forma
țiilor din orașele Beretyoujfalu 
șl Nyregyhaza (Ungaria). Sporti
vii români au fost superiori, cîș- 
tlgînd majoritatea partidelor. Me
ciurile Iul A. Dărăban, care a 
cîștigat cu 6—2, 6—3 în fața Iul 
I. Katalanyl șl cu 6—1, 6—4 În 
fata lui J. Pazmandl. au fost cele 
mal atractive. (I. GHIȘA — co
resp.).
• ÎN ACEASTA _______

la Arad se desfășoară un _ 
turneu din circuitul divizionar 
organizat de U.T. Arad.

CONSTRUCTORUL ARAD NU VA JUCA 
LA BASCHET FEMININ I

Examenul pentru realizarea 
normelor de control, care a pre
cedat Inaugurarea Diviziei A la 
baschet feminin, nu a fost o 
simplă formalitate, dimpotrivă, 
el supunînd jucătoarele la un 
sever test al posibilităților lor. 
Dintre cele 12 participante la 
campionatul național, 11 au pro
movat și susțin, de astăzi pînă 
duminică, în Sala sporturilor din 
Sf. Gheorghe, meciurile primului 
turneu al competiției. Din păca
te, însă, a 12-a formație (promo
vată anul acesta) — Constructo
rul Arad — a capotat, dintre

Cotuna (Elec- 
(C. CREȚU —

INTERNAȚIO-

S APT AMIN A 
nou 

A,

ÎN DIVIZIA A

ln-baschetbalistele 
cercat ..șansa- 
tatea fizică și
4 ( ț ?) Izbutind __ ___
punctajul necesar. Dar,_ ____
mal 4 sportive nu se poate for
ma o echipă de baschet la nici 
o categorie și cu atît mal puțin 
în Divizia A. Ca urmare. Cons
tructorul Arad s-a autoelimlnat 
din competiție, fapt neonorant a- 
tît pentru jucătoare cît șl pentru 
antrenoarea Ecaterina Pajtek.

în aceste condiții, la campio
nat Iau parte 11 echipe, care sus
țin astăzi intilnirile după urmâ-

care șl-au
(de fapt, capaci- 

țehnică) doar 
să Jndeplinească 

cu nu-

ȘCOALA ROMANEASCĂ DE GIMNASTICĂ IMPUNE RESPECT
(Urmare din vag. I)

olimpice de Ia Montreal, cea 
mai tînără campioană din ana
lele campionatelor europene iși 
apără cu brio poziția de lideră, 
triumfînd în fața unui public 
entuziast în sala Forum din 
marea metropolă canadiană. Iar 
un an mai tîrziu, la Jocurile 
Olimpice propriu-zise, Nadia 
Comăneci înscria una dintre 
cele mai frumoase pagini ale 
Istoriei sportului românesc, cu
cerind nu numai trei medalii 
de aur, ci și aprecierea una
nimă a lumii sportive — spe
cialiști și nespecialiști — care 
a văzut în tînăra și excepțio
nala gimnastă de pe meleagu
rile românești un model de 
măiestrie și virtuozitate, un ta
lent de mare valoare, decla- 
rînd-o, pe bună dreptate, cea 
mai bună sportivă a celei de a 
XXI-a ediții a Jocurilor Olim
pice de la Montreal.

De data aceasta, în unani
mitate, specialiștii și presa spor-

tivă internațională au început 
să vorbească tot mai des, cu 
argumente întotdeauna precise 
și sigure, despre Nadia Coma
neci ca despre cel mai autentic 
și cel mai reprezentativ produs 
al școlii românești de gimnas
tică. Iată, așadar, o noțiune 
nouă, validată de fapte, căci 
această școală de gimnastică a 
dat-o nu numai pe Nadia, ci și 
o echipă puternică, ciștigătoare 
a medaliei de argint la aceeași 
Olimpiadă de la Montreal, și 
alte sportive care s-au impus 
în mari și puternice concursuri 
internaționale. Nu puțini au fost 
cei care au dorit să cunoască 
cu propriii lor ochi „minunea 
din România", venind la fața 
locului pentru a le vedea la 
lucru pe cele mai bune gim
naste ale României, condițiile 
lor de antrenament, de școală 
și viață, constatînd adevărul pur 
că școala feminină românească 
de gimnastică este realmente 
o forță de primă mărime, care 
are un cuvînt greu de spus

în arena mondială. Antrenori 
competeuți, condiții materiale 
excelente, pasiune, organizare, 
selecție pe baze riguros știin
țifice, o muncă fără preget pen
tru perfecționarea tehnică, gîn- 
dire creatoare în elaborarea e- 
xercițiilor, a elementelor de 
mare risc și dificultate — iată 
cîteva dintre atuurile cu care 
școala românească de gimnas
tică și-a dobîndit aprecierea și 
respectul internațional.

Și pentru a confirma parcă, 
o dată in plus, renumele său, 
școala românească de gimnas
tică a înregistrat alte prestigioa
se succese în premieră inter
națională. Astfel, Nadia Comă- 
neci, ciștigătoare, în mai 1979, 
la Copenhaga, pentru a treia 
oară, a titlului de campioană 
europeană absolută (după ce 
obținuse victoria și în mai 1977, 
la Praga), este prima gimnastă 
care intră definitiv în posesia 
Cupei Europei atribuită celei 
mai bune gimnaste a continen
tului. Un trofeu care răsplă-

— S. l.azăd 
kg - Șt.
70 kg — L.1 
poca) ; +70 
(C.S.Ș. Orad]
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Incepînd dl 

zile, în sala! 
tală, se vor 
turneului in 
masculin, dd 
ua“, la cărei 
pele A.F.P. 1 
Explorări Ba 
Șimleu Silva 
tăzi și mîinj 
ora 16, iar

ÎN DIVIZIA A (SERIA B) LA FOTO, 
ÎNVINGĂTOARE

întrecerile Diviziei A (seria B) 
la polo au continuat aseară cu 
primele Jocuri ale ultimului tur
neu găzduit de bazinul acoperit 
Floreasca din Capitală. In me
ciul inaugural s-au Intnnlt Pro
gresul Oradea (echipă care can
didează la o poziție fruntașă șl, 
ca atare, vizînd un loc fn prima 
serie valorică) șl Mureșul Tg. 
Mureș. Timp de trei reprize În
trecerea a fost la discreția oră- 
denllor. care au înotat mult mal 
rapid șl s-au descurcat mal bine In 
fazele ofensive. Doar în ultimele 
7 minute disputa a fost mal e- 
chilibrată tinerii pololști mure
șeni atacînd cu mal mult curaj. 
Scor final : 11—4 (4—C, 3—1, 2—C, 
2—3) pentru Progresul. Au în- -- 
scris : Ungureanu 6. Harabula 2,w 
Boroș, Vidican, Pantea de la ln-

vingători. Gal 
bo, Covaci dl 
dus D. Parai 
diță. I

Mult mal d 
de a doua 11 
Triumf nucii 
nil rTimișoai 
condus cu 31 
au revenit pil 
finalul deveni 
resant. Cu ul 
te, Triumf șl 
șl a cîștigat 
(3—0, 2—1, ol 
cat : Pleșca 
Tomescu, Ser 
(Tr.) șl Șolc 
ves, Toth-Sq 
arbitrat V. M 
/Turneul co 
ora 9.

ETAPA A OPTA A CAMPIONATULU
(Urmare din pag. 1)

Pentru oaspeți au punctat SI- 
MION și FALCUȘAN, ambii din 
l.p. A condus P. Soare. (V. SA- 
SARANU, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
6—11 (6—7). Meci frumos, pierdut 
de moldoveni datorită multe
lor lor erori tehnice șl tactice. 
Constănțenil șl-au apropiat victo
ria prin eseurile Iul BUCOS șl 
MALANCU Șl transformarea unei 
lovituri de pedeapsă de către BU
COS. Pentru studențl a marcat 
DIMA (două ,,drop"-uri). Arbitru: 
Fl. Tudorache. (D. DIACONESCU, 
coresp.).

R.C. SPORTUL STUDENȚESC
— VULCAN 13—9 (7—6). Un jOC 
cursiv, spectaculos, mal „înche
gat" la studențl, care au avut o 
netă superioritate în margini șl
— deci — mal multe baloane pen
tru a ataca. Eseul Înscris de 
GHEORGHIU—TANASE (min. 38) 
putea fl evitat de metalurglștl, 
dacă aceștia l-ar fl placat deci
siv pe creatorul fazei, Leșeanu. 
Așa însă... Au mal punctat PA- 
RASCHIVESCU (3 „drop"-url, în 
min. 6, 65 și 72) pentru învingă-

torl, respectiv 
“ șl 

34).
min. 30 
(l.p. min. 
(D. C.l.

C.S.M. 
BlRLAD 
șl-au impus I 
că, realizîndl 
multe faze fii 
ZAMFIR, Fl 
dintre care q 
formate de q 
mai executați 
După pauză I 
mai insistat, I 
loare. A arbl 
(S. BEL', cord

C.F.R. ERAI 
TATEA T1M11 
O partidă 11 
brașovenii au] 
lingă prima 1 
duetnd cu 6—1 
Punctele băna 
llzate de COM 
drop), pentru] 
ANDREI (esd 
lazurcA). a 
chescu. (C. d

O La sfîrșit 
are loc etapa 
de derbyul R 
Dlnamo.

SI
13-

PERFORMANȚE,
(Urmare din pag. 1)

Ioc nesportiv ji dăună
tor al unor baschetbaliști 
de a se disculpa de pro
priile greșeli prin acuzarea 
unor așa-zise erori de ar
bitraj. Fiind obișnuiți să nu 
li se opună o rezistență 
prea serioasă (n.r. este 
vorba despre partidele din 
campionat). unii jucători 
din lot acuză contactul fi
zic în intilnirile internațio
nale ; dar in mod greșit, 
deoarece baschetul modern 
impune apărare agresivă, 
uneori chiar duritate. De 
aici, enervarea jucătorilor 
respectivi și... iritarea arbi
trilor care oricit de obiec
tivi ar fi, nu pot privi cu 
simpatie un baschetbalist 
care le reproșează totul 
chiar din primele minute 
ale meciului. Din acest con
flict, am avut neajunsuri

PERFORMERI...
serioase, ca, de pildă, sanc
ționarea echipei cu fault 
tehnic in momentele deci
sive ale unor partide...

— Ai făcut o pauză. Ai 
nevoie de time-out 1

— Nu. Doream doar să 
trec la o altă problemă, a 
cărei rezolvare nu mai de
pinde nici de noi și nici de 
antrenori. Mă refer la in
tilnirile dificile, care pun 
la incercare și pregătirea 
și... nervii tn campionat, a- 
vem doar 5 astfel de me
ciuri, cele cu Steaua. Jocu
rile internaționale sint foar
te puține și de regulă parte
nerele nu sînt dintre cele 
cu adevărat valoroase. In 
aceste condiții, in competi
țiile oficiale, handicapul de
vine evident și uneori ne
recuperabil. Așa s-a petre
cut, de pildă, in primăvară, 
la challenge-round-ul cam
pionatului european, unde

am pie-dut jocurile deci
sive in finaluri, la diferențe 
foarte mici. Pentru noi, ju
cătorii, necalificarea în gru
pa A a fost un eșec eu 
atît mai dureros cu cit ne 
prezentasem la Atena du
pă o perioadă in care 
ne-am antrenat mult, in
tens, cu seriozitate, intr-o 
atmosferă foarte bună crea
tă, in mare măsură, de 
antrenorul principal Dan 
Niculescu.

— Și crezi că dacă vor fi 
rezolvate problemele despre 
care ai vorbit, baschetul 
nostru va „urca" spectacu
los ?

— Nu știu dacă saltul va 
fi spectaculos, dar in mod 
cert se vor obține rezultate 
mai bune, dar numai dacă 
vor fi soluționate corespun
zător problemele de bază, 
unele chiar mai vechi decit 
„nașterea" mea ca baschet
balist. Printre ele, cele con
semnate in convorbirea 
noastră.

tește, pe merit, o mai-e sportivi, 
o mare campioană. în septem
brie 1978, Ia Milano, se organi
zează prima ediție a campio
natelor europene de juniori, în
trecere rezervată speranțelor au
tentice ale gimnasticii tinere. 
Și iată că, în disputa 
cu cele mai valoroase gim
naste din Europa, se 
pune cu strălucire 
lia Eberle, în aceeași 
nieră în care cu doar trei ani 
în urmă apărea pe firmamentul 
Europei sportive Nadia Comă- 
neci. Și dacă vom arăta 
Emilia Eberle a cîștigat, 
scurt timp, trei medalii de bronz 
la campionatele mondiale de 
la Strasbourg, în Franța, și că 
anul acesta, în mai, ocupa lo
cul II la individual compus la 
campionatele europene de la 
Copenhaga și obținea alte două 
medalii de argint în finalele pe 
aparate, o facem pentru a sub
linia, prin argumentul faptelor, 
al rezultatelor excepționale, 
forfa de care dispune școala 
românească de gimnastică de * 
da, la scurte intervale, mari 
talente, sportive care se impun 
cu autoritate pe plan mondial.

Iar astăzi, Anca Kiss, Rodica 
Dunca, Melita Ruhn par ho- 
tărîte să preia ștafeta unor suc
cese strălucite ale gimnasticii 
feminine românești și s-o ducă 
mai departe, la aceeași înaltă 
cotă, probînd astfel în modul 
cel mai autentic și convingător 
condițiile minunate pe care le 
are astăzi școala românească de 
gimnastică pentru a se afirma 
plenar cu fiecare nouă între
cere de mare anvergură.

HANDBAL TINERET, CATEGORIA B (I

DURAU

im- 
Emi- 
ma-

că 
la

MASCULIN. Seria I : C.S.M: 
Suceava — Celuloza Brăila 19—15 
(12—5) ; Petrolul Teleajen — Ni- 
tramonia Făgăraș 17—16 (10—9) ; 
Comerțul Constanța — Tractorul 
Brașov 18—15 (8—7). Seria a n-a: 
Constructorul C.S.u. Oradea — 
Utilajul Știința Petroșani 14—10 
(8—4) ; Universitatea Craiova — 
H.C. Mlnaur II Baia Mare <1—18 
(10—8) ; A.SA. Tg. Mureș—C.S.M. 
Reșița 19—22 (9—13). FEMININ.
Seria I : Confecția Vaslui — Vul
turul Ploiești 14—13 (6—4) ; Voința 
Galați — Rapid București 13—15

(7—6). Seria I
Zalău — Void 
(5—5) ; Constri 
Voința Odorh] 
tramonia Făga 
15—13 (7—8) ; ] 
Tr. Severin —| 
nedoara 11—15

, diaș — Avîn 
-^10—9). (Cores 
tea, I. Banta] 
Gurgui, 
C. CreUi, 
MtadreScu, 
s. Nace).

M. 1
* V- 1 

M.

CHIAR NU A DERANJAT^
Cu cîtva timp in urmă, tn 

sala Floreasca din Capitală, 
s-a desfășurat una din eta
pele campionatului Diviziei 
A la handbal feminin. Pro
tagoniste erau echipele Pro
gresul București șl Hidroteh
nica Constanța, șl una șl 
cealaltă încereînd. cu mijloa
cele permise de regulament, 
să-și Impună superioritatea. 
Constăntencele, mai valoroa
se la toate capitolele (folo
sind șl cascadele de gre
șeli săvîrșite de jucătoare
le de la Progresul), au 
luat conducerea din primul 
minut al tntîlnlril, mențintn- 
du-se în frunte pînă la flu
ierul final. Pe banca echipei 
Progresul se afla si o fastă 
jucătoare (poate că mai este 
șl acum, dar numele ei nu 
apare de multe etape pe foi
le de arbitrai). Liliana Ficlu. 
La un moment dat, cînd co
legele el se aflau tn atac, 
acțiune pe care o rataseră —

ca multe altei 
LUlana Ficlu I 
pe bancă, și-a 
către... cerul 1 
pedlat din gd 
„delicată" un I 
râturi la adrl 
celor și a ard 
sportive, unell 
în general nl 
nu-1 este in ga 
nlfeste Intr-uni 
este un lucru| 
sită comentări 
de, însă, fapt! 
președintele c 
sul, D. Cioară] 
echipei sale, ] 
Vasile Măgulea 
de cuviință sa 
tru a-și dom] 
aceasta conțin 
gul întregului 
fereze injurii I 
stănțencelor < 
ran j at pe nil 
rea ei ?

Ion

O STAȚIUNE DE MARE A
Complexul turistic Durău este situat la 800 m 

altitudine, pe versantul de Nord al masivului 
Ceahlău.

Pe acest generos domeniu montan se încru
cișează multe poteci marcate, care duc la Po
iana Viezuri, cascada Durultoarea, Sănuni, ca
bana Dochla, cabana Fîntlnele, Cușma Doro
banțului sau vîrful Toaca.

Agenția de turism din stațiune organizează 
excursii la Blcaz, Izvorul Muntelui, Cheile Bi- 
cazului, Lacul Roșu, stațiunea Borsec, precum

și la renumitele monumente di 
dovei.

Beneficiind de o climă tonică, 
nic ozonat, aerosoli negativi și i 
nea oferă în același timp posibil 
2ării și echilibrării sistemului 
și vegetativ.

Locuri pentru odihnă se pot 
agențiile și filialele oficiilor jude 
și de la cele ale I.T.H.R. Bucure
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BOXERII IALOMIȚENI 
NU S-AU PREZENTAT. I „TALEMTE EXISTA

LA SLOBOZIA! I SA LE CĂUTĂM Șl H TEMA DE MEDITAȚIE
CAZUL BIWȘOVSCHH,

s trit a) ; 62 
>. Oradea);

Cluj-Na-
Condu

L, coresp.

A VOLEI
Imp de trei 

din Capl- 
Intrecerile 

1 de volei 
Cupa Stea- 
Iparte echi- 
noslovacia), 

Silvania 
teaua. As- 
k încep la 
k ora 9.

Iei, I. Sza- 
el. Au con- 
|și Al. Bă- 
a lost cea 

Litre C.S.S. 
hdustria lî- 
reștenii "fiu 
timișorenii 

k-3 și 6—4), 
mai inte- 

b maturita- 
k avantajul 
te cu 8—5 

Au mar- 
păreanu 2, 
lae. Pitigol 
bth, KOny- 
L L-). AU 

Șt. Mihai, 
lăzi de la

Cu Intenția de a asigura 
majorității boxerilor din 
țară, un . program competi- 
țional corespunzător, fede
rația de specialitate a In
clus în calendar „Cupa 
F.R. Box” pentru seniori, 
la care s-au înscris echipe 
de cluburi, selecționate o- 
rășenești sau municipale, 
reprezentative de județe și 
chiar formații combinate 
Interjudețene.

Regulamentul 
competiții a fost ____
din timp tuturor consiliilor 
județene de educație fizi
că și sport, s-au făcut în
scrierile, s-au efectuat și 
tragerile la sorți (nota
bene — In prezența dele-
gațllor echipelor partici
pante), Iar pentru 6 oc
tombrie a fost programată 
prima etapă. Apoi am a-
flat cu surprindere că,, 
încă din start cîteva întll- 
nlri nu s-au disputat, par
tidele respective fiind re- 
programate. Formația
A.S.A. Bacău — din moti
ve pe care trebuia să le 
cunoască înainte de a se 
înscrie în competiție — s-a

acestei 
difuzat

retras din întrecere, creînd 
mari dificultăți organiza
torice in seria L Aceeași 
intenție a avut-o șl Litoral 
Mangalia (formație cla
sată pe un loc fruntaș în 
ediția trecută), dar, în ul
timul moment, a revenit 
asupra hotărîril.

Datorită acestor impedi
mente, partidele din seria 

_L programate in prima e- 
’ tapă, s-au disputat cu o 

săptămînă mai tîrziu.ț
’- totuși, din transmisia

I
I

SA LE PREGĂTIM

afirmă I. Morărăscu, un antrenor
| care muncește cu modestie și folos

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I Niculescu.
UNIVERSI 

p—10 (0—3). 
I, In care 
le puțin pe 
fie, ei con- 
in min. 70! 
u fost rea- 
pseu, l.p. și 
ri înscriind 
sformat de 
l C. Cri stă- 
loresp.), 
i săptămînl 
l, dominată 
ka Roșie —

VIII-A)
Didactica 

ho ara 12—9 
Timișoara— 

(4—3); Ni- 
I.S.M. Sibiu 
fa Drobeta- 
lictorul Hu- 

S part a Me- 
ttova 21—19 

: A. Cris- 
ttriopol, Șt. 
k. Bonțcriu, 
[L Pău^ I. 
| M. Sioga,

pVT?
Lfel — 
Leat de 
I mlinile 
| a ex- 
b fetită 
pe înju- 
kstănțen- 
|că unei 
Inul om 
bine șl 
se ma

pe mod, 
Lu nece- 
surprin- 

kei vice-
Progre- 

be banca 
ktrenorul 
[au găsit 
|nă pen- 
portlva“, 
le-a tun
să pro

fesa con
ta a de
ft m port a- 
Iescu

'IE
111 Mol-
• puter- 

stațiu- 
Lormali- 
central

i de la 
turism

SL 
co
de

I
respondentului nostru 
la Slobozia, I. Matei, 

aflăm că _
selecțio- 
Ialoml-

Bucu-

_ Slobozia, 
veam să 
tîlnirea 
nata 
ta șl ---------- -------
reștl nu s-a disputat, ta 
locul el organizîndu-se ci
teva meciuri amicale... 
Motivul ? Localnicii n-au 
putut alcătui o formație 
conformă cu regulamentul 
și au pierdut prin nepre- 
zentare ( '. ! 7).

Antrenorii Șt. Volcn și 
P. Anton (Constructorul 
Slobozia) au explicat a- 
ceastă situație prin absen
ța celor patru boxeri de la 
Celuloza 
nor: Al. 
nenți ai 
care nu 
Slobozia, 
tii de la 
rii lor, delegatul 
și arbitrii .. . „ __
zadarnic la Slobozia, făcînd 
cheltuieli inutile. Am aflat 
că între antrenorii de la 
Slobozia și cei din Călă
rași au existat unele ne
înțelegeri.

Se pune, însă, întreba
rea : activiștii CJT.E.F.S. 
Ialomița nu au nici un 
cuvînt de snns fn organi
zarea activității sportive 
de performanță în județul 
lor ?

dintre 
județului 

Metalul

în- I
I
I
I
I

Călărași (antre- 
Ivanciu), compo- 
echipei județului, 
s-au prezentat la 
Și astfel, pugiliș- 
Metalul, antreno- 

:.: general 
s-au deplasat

Mihai TRANCA

I
I
I
I
I
I

Printre debuturile spectaculoa
se pe prima scenă a fotbalului 
nostru se află șl ' — *----- ■
șului Constantin 
cător tînăr, care 
titularizeze la o
Politehnica lași. ... ___ ___
acest Cioacă 7 De la ce club a 
fost el promovat 7 Cine l-a pus, 
cum se spune în lumea fotbalu
lui, ghetele in picioare ? Cine l-a 
îndrumat primii pași în acest 
sport 7 Iată întrebări pe care 
mulți dintre cel ce Îndrăgesc fot
balul, continuă să și le pună Chis»’ 
și acum, cînd noul vîrf al echi
pei pregătită de L. Antohi și K. 
Gross i-a cam făcut uitați pe 
Dănilă șl pe Nemțeanu, jucători 
greu de urnit de pe pozițiile pe 
care și le-au cîștigat în anii tre- 
cuțl. Dar pentru a răspunde la 
flecare întrebate în parte este 
necesar să pornim Înapoi pe dru
mul urcușului său spre »A“.

La Politehnica Iași a venit de 
la Viitorul Vaslui. La Vaslui a 
venit de la București. La Bucu
rești a jucat la Sportul studen
țesc, club ale cărui culori le-a 
apărat în formațiile de juniori, 
pitici, copil. A crescut, așadar, 
în „Regie- sub îndrumarea aten
tă a antrenorului Ion Morărăscu 
pe care l-am căutat acasă șl l-am 
găsit în cartierul Berceni, lucrînd 
la fel ..............................
(acum 
mativ 
aceste 
ză pe ___  ,___ __ ______
108. Muncește cu ’pasiune, fără 
să-l oblige cineva, OBLIGATO
RIE fiind doar prezenta copiilor 
la antrenamente. Așa ceva le 
pretinde cu puternica sa autori
tate din momentul în care el s-au

cel al tnainta- 
Cioacă, un ]u- 
a reușit să se 
divizionară A, 
Dar cine este

ca în prima lui tinerețe 
are 66 de ani) eu aproxi- 

40 de copii. Pregătirea cu 
40 de speranțe o efectuea- 
terenurile Școlii generale

MECIURI AMICALE
• „u« CLUJ-NAPOCA — VITO

RIA SANTO (Brazilia) 7—3 (0—1). 
Au marcat : Mânu (2), Dobrotă 
(2), L. Mihai, Florescu și Ră- 
duță, respectiv Joao Basco, De 
Amarin și Doscarvalho. (L LES- 
PUC — coresp.).
• GLORIA BUZAtJ — CHIMIA 

RM. VÎLCEA 4—1 (2—0). Au mar
cat : Stan, Ghlzdeanu, Neculce 
și N. Marin de la gazde, respec
tiv Coca I. (D. SOARE — coresp.)

• POLITEHNICA TIMIȘOARA— 
C.F.R. TIMIȘOARA 4—2 (2—2).AU 
înscris : Nedelcu (2), Mehedințu 
și T. Nicolae de la studențl, res
pectiv Bocănicl șl Bălan. (C. 
CREȚU — coresp.).

• METALUL AIUD 
TG. MUREȘ 
cat Boghiu, 
resp.).

A.S.A.
1—0 (1—0). A măr

ar. CRĂCIUN — co

• OLTUL 
METALUL TG. 
(2-1).

SF. GHEORGHE — 
SECUIESC 6—1

angajat să-1 asculte. disci
plina este ridicată această
mică pepinieră la grad de lege. 
Cel care o încalcă, pleacă...

— Cioacă 7 Nici nu vă puteți 
imagina cît de mult m-am bucu
rat cînd am auzit că a ajuns în 
prima divizie. Poate mai mult 
decît la promovările altor... co
pii de-ai mei, Ad. Dumitru, Flo- 
rea II, Rămureanu, Angelescu, 
Bay, Lazăr etc. Pentru că eu unul 
îl credeam dispărut pentru tot
deauna la Divizia B. Dar acolo, la 
Vaslui, l-au văzut antrenorii Poli
tehnicii Iași. A fost șansa lui. 
Marea lui șansă...

Dialogul cu Ion Morărăscu — 
antrenor din categoria lui Gor- 
gorin, Kluge, Costea, Ianovschi, 
Opriș, care toată viața lor au 
căutat talente în marea masă a 
copiilor dornici să practice fot
balul — a continuat pe tema 
mereu actuală a numărului mic 
de valori existente în socceru! 
nostru.

— N-avem valori pentru că an
trenorii care trebuie să le caute 
și să le formeze nu mai au PA
SIUNEA (și vă rog să scrieți a- 
cest cuvînt cu litere mari), te
nacitatea și răbdarea cerute de 
această activitate cu copiii șl ju
niorii. Vreau să mai spun, în al 
doilea rînd, că eforturile făcute 
de cîțiva antrenori în această 
muncă n-au fost și nu sînt VĂ
ZUTE și RĂSPLĂTITE cum tre
buie. cum e necesar. Satisfacțiile 
acestor antrenori sînt foarte mici 
în raport cu importanta activită
ții lor. soluția ? Celor 200 de an
trenori de Ia copii și juniori să 
11 se CEARA — după o perioadă 
de opt ani — UN JUCĂTOR DE 
VALOARE. Acest deziderat im
pune condiții, stabilitate, abnega
ție și răsplata cuvenită. Cei care 
nu se angajează sau nu reușesc, 
să renunțe la antrenorat. Pentru 
totdeauna.

PEmil MULTI ALTUI

laurențiu DUMITRESCU

PRELIMINARIILE C. E. (tineret)
(Urmare din pag. 1)

reluare în gol a balonului res
pins de portarul Falia la șu
tul Iui Bozeșan), BOZEȘAN 
(min. 10 — sprint lung, deci
siv, încheiat cu un șut 
speranțe pentru portar) și 
CIU (min. 25 — după o 
spectaculoasă lucrată de 
mescu și Klein). Oaspeții 
manifestat în atac doar 
vreo citeva ori, în min. 
Csepregi ratînd, din careu, cea 
mai mare ocazie de gol.

La reluare, 
Ungariei încearcă 
tabelei de marcaj ; 
de un sfert de oră 
tiva, dar apărarea 
lasă breșe convenabile adver
sarilor. Echipa română trece, 
apoi, din nou la cîrma jocului 
și în min. 70 TERHEȘ 
„un-doi“-ul cu Geolgău, 
gura realizare a craioveanu- 
lui !) stabilește scorul final al 
partidei. O victorie meritată,

fără
SU- 
fază
Iri- 

s-au 
de 
18

reprezentativa 
modificarea 
mai bine 
are iniția- 

noastră nu

(la 
sin-

pe care o subliniem cu spe
ranța că tinerii noștri jucători 
o vor evalua lucid pentru că 
datele acestui joc au fost cum 
au fost, pentru că ei încă nu 
și-au plătit toate datoriile pe 
care le au la nivel de repre
zentare, pentru că și în acest 
joc s-au ^.constatat anumite 
scăderi — la unii mai mult, la 
alții mai puțin.

Arbitrul sovietic Romualdas 
Iușka a condus bine următoa
rele formații : ROMÂNIA : 
Nițu — Negrilă, Iovan. Solo
mon II, Gali — Bozeșan, Geol- 
gău, Klein, Irimescu — Terheș, 
Suciu (min. 67 M. Marian) ; 
UNGARIA : Falia — Csonka, 
Toma, Udvardi, Racz (min. 46 
Szebecynski) — Gymesi, Ha- 
nich, Sulja — Schmidt, Dajka 
(min. 74 Novath), Csepregi.

Broșovsehi nu mai joacă! 
Cauza ? Disciplinară. îna
intea meciului cu Strungul, 
conducerea clubului U.T.A. 
l-a sancționat. Pentru că, 
atunci, cu trei zile înain
tea derbyului local, el, 
Broșovsehi, căpitanul echi
pei, și alți trei jucători 
(Kukla, Iorgulescu și
Vaczi) au vociferat la a- 
nunțarea programului de 
pregătire a lotului, consi- 
derînd că nu e cazul ca 
jucătorii textiliști să se a- 
dune vineri dimineața. 
Pînă la urmă, Broșovsehi 
și ceilalți s-au prezentat 
vineri dimineața ! Dar con
ducerea clubului — care 
iertase destule în trecut 
lui Broșovsehi și altora — 
nu l-a mai primit la pre
gătiri. La fel s-a procedat 
șl cu Kukla. Fostul căpi
tan al echipei U.T.A. ne-a 
rugat să-1 —
respectat ____ ___
elementar de a audia 
bele părți.

„Am greșit, dar nu 
de grav incit să nu

ascultăm. Am 
acest principiu 

* ’ am-
atît 
mai

ani

1.
2.
3.

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI

UNGARIA 
România 
Turcia

4 3
4 2
4 1

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Mai multe brigăzi de 
arbitri din țara noastră vor con
duce partide oficiale internaționa
le, după cum urmează : meciul 
Real Madrid — Porto (C.C.E.) va 
fi arbitrat de Nicolae Rainea — 
C. Bărbulescu și FI. Cenea, iar 
partida Bayern Miinchen — Aar
hus (U.E.F.A.) de Fr. Coloși — 
T. Balan ovici și V. Ciocîlteu. 
Ambele întîlniri se vor disputa 
la 7 noiembrie. întîlnirea de la 
11 noiembrie dintre reprezentati
vele de tineret ale Ciprului și 
Iugoslaviei (Campionatul euro
pean) va fi condusă de brigada 
I. Igna — V. lanul și A. Mustă- 
țea. La 21 noiembrie, meciul pri
melor reprezentative ale Turciei 
$1 Țării Galilor (C.E.) va fi ar
bitrat de C. Ghiță — V. Tătar și 
A. Deleanu.
• AZI, IN CAPITALA, UN A- 

TRACTIV AMICAL. Este vorba de

VQÎAU SA DEVINĂ PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICA
. sa specializare, plnă la

DEPRINDERI DE MIȘCARE!FĂRĂ...
un

eclu! dintre divizionara C Fla
căra roșie și F.C. Rapid. Jocul 
este programat pe stadionul Fla
căra (Calea Dudești) de la ora 
15.30.

• INCEPIND DE ASTAZI, la 
casele agențiilor C.C.A. șl Loto- 
Pronosport din bd. 6 Martie, Pa
sajul Universității, la stadioanele 
Steaua, „23 August”, Republicii și 
Giulești s-au pus în vinzare bi
letele pentru meciul Steaua — 
S.C. Bacău, care se dispută sîm- 
bătă pe stadionul din Bd. Ghen- 
cea.

• ÎN „CUPA ROMÂNIEI” este 
programată, joi 25 octombrie, o 
nouă etapă cu participarea for
mațiilor din Diviziile B șl C șl 
din campionatele județene, care 
au cîștigat confruntările preceden
te. Se vor disputa 28 de jocuri, 
gazde fiind echipele din eșaloa
nele Inferioare.

Ne-am propus să vedem la ce 
nivel de pregătire s-au prezentat 
anul acesta absolvenții de licee 
dornici să devină profesori de e- 
ducație fizică. In obiectiv : can- 
didațil Secției de educație fizică 
și sport a Institutului de învăță- 
mînt superior din Oradea.

Cifrele puse la dispoziție de 
prof. univ. Aurel Encuțescu, șe
ful Secției, au avut darul să ne 
descumpănească : din 161 de can
didați, 89 n-au reușit z" " 
față nici măcar probei de. 
tricitate ! Subliniem : 
DAȚI DORNICI SA 
PROFESORI DE EDUCAȚIE FI
ZICA I

— Cum vă explicați o aseme
nea stare de lucruri, tovarășe 
profesor Encuțescu 1

— Foarte simplu : în liceele din 
care au provenit candidațil, preo
cuparea pentru formarea deprin
derilor de mișcare s-a aflat un
deva la periferia muncii cadre
lor didactice de specialitate.

— Cu alte cuvinte, absolvenții 
unor licee s-au prezentat la con
curs fără să știe să alerge, să 
sară, să arunce...

— Cifrele vorbesc de Ia sine : 
37 de candidați au obținut note 
între 1 șl 2 ; 19 între 2 șl 3 ; 13 
între 3 și 4 ; 16 între .4 șl 5. Ce 
arată aceste cifre 7 Că nu toți 
colegii noștri din invățămîntul li
ceal se prezintă la înălțimea mi
siunii lor. Mi-e foarte greu să

să facă 
mo- 

CANDI- 
DEVINA

cred că la mijloc ar fi vorba de 
incapacitate, dar nu cred că gre
șesc cînd afirm că pe unii pro
fesori de educație fizică îl carac
terizează superficialitatea șl co
moditatea. V-au frapat aceste cî
teva cifre, alarmante desigur, 
fără precedent la nivelul institu
tului nostru. Aș vrea să vă mai 
notați șl altele, care întăresc 
punctul de vedere pe care l-am 
exprimat : “ '
au trecut 
numai 22 
10...

— Deci,

dlntre candldațll care 
proba de motricitate, 
au obținut nota > sau

, cam 20 la sută 8-au 
prezentat la nivelul cerințelor șl 
exigentelor concursului !

— Din păcate, da. Deși, în mod
normal, fiind vorba de o Secție de 
educație fizică, ar fi fost de aș
teptat ca toți candldațll să se 
prezinte la nivelul notelor maxi
me. La fel de trist este șl faptul 
că într-o altă probă ------ *-
lă, cum este cea 
sportivă...

— ...care, în fapt, 
mai bine pe orice 
educație fizică, atestlndu-1 voca
ția pentru o profesiune căreia 
dorește să 1 se consacre...

— Teoretic, așa este. Totuși, la 
această probă numai 32 de can
didați au fost declarați reușiți.

— Este realmente de neînțeles, 
știut fiind că proba de măiestrie 
sportivă exprimă însăși „cartea 
de vizită* a candidatului, prima

fundam enta- 
de măiestrie
definește cel 

candidat la

punct...
— Categoric 1 Măiestria, proba 

ca atare, reprezintă pentru co
misie un criteriu definitoriu. Aici 
ne dăm seama care sînt afini
tățile reale, directe, ale candida
tului cu viitoarea sa profesiune.

— Probabil că unii candidați au 
mizat pe o... compensație, pe 
note maxime la proba scrisă. 
Fiindcă, se știe, aici nu mai ope
rează anumite veleități sportive, 
d înmagazinarea — organizată, 
desigur — a cunoștințelor din do
meniul anatomiei și fiziologiei...

— Și. totuși, nici la proba scri
să rezultatele nu sînt conforme cu 
dorințele noastre: nici un candi
dat n-a obținut nota 9 sau 10, 
numai trei au avut nota 8. 
Nu-mi pot Imagina cum se pot 
prezenta candidați care să nu fie 
în stare să depășească nota 1 
(27 de cazuri) sau nota 2 (16) ! ? 
Este o ușurință de netolerat, 
pentru care personal l-aș face 
responsabili nu numai pe candl- 
dații respectivi, absolvenți de 
licee din municipiul Oradea, dar și 
din alte așezări ale județului Bi
hor și chiar din localități mal în
depărtate — Cărei, Satu Mare, 
Baia Mare si Clui-Napoca —. ci 
șl pe părinții și educatorii lor, în 
primul rînd pe profesorii de spe- 
dalitate.

Iată cîteva serioase motive 
reflecție pentru cei care vor 
devină șl pentru cei care... 
devenit profesori de educație 
zică !

• MECI RESTANT 1N DIVIZIA 
B. ieri, pe Stadionul Republicii 
din Capitală, s-a disputat partida 
restantă, din etapa a n-a a Di
viziei B seria a n-a, dintre Lu
ceafărul București șl Pandurii 
Tg. Jiu. Meciul a luat sfîrșlt cu 
rezultatul de 4—o (2—0) în favoa
rea bucureștenilor. Au marcat : 
Niță (min. 27 si 29). Matei fmin. 
51) șl Flșic (min. 63). (D. MORA- 
RU-SLIVNA, coresp.).

joc fotbal. La 28 de __
cred că mai pot fi util u- 
nei formații !“ — a zis
Broșovsehi. în replică, 
conducerea clubului U.T.A. 
a precizat că Broșovsehi 
n-a fost exclus din viața 
sportivă, ci doar „suspen
dat pe timp nelimitat*, 
dîndu-ne de înțeles că 
Broșovsehi va juca, într-un 
viitor apropiat, la U.T.A. 
sau altundeva. Ultima șan
să a lui Broșovsehi nu va 
putea fi valorificată însă 
fără o pregătire exempla
ră, cum n-a prea făcut-o în 
ultima vreme. Această ul
timă șansă care i se va 
da lui Broșovsehi trebuie 
să însemne și efortul lui 
de a nu umbri cei 11 ani 
cît a apărat, uneori cu 
mult succes, culorile clu
bului textilist.

„Cazul Broșovsehi* tre
buie privit, în primul rînd, 
prin prisma noii mentali
tăți întronata la U.T.A., 
unde, acum, imperativul 
categoric (recomandat și 
altora !) înseamnă ordine 
și disciplină. Dacă privim 
greșeala lui Broșovsehi 
prin prisma vechiului mod 
de gîndire al conducerii 
clubului U.T.A., cea care 
a închis ochii, nu o dată, 
în fața unor abateri se
rioase, atunci fapta lui 
nu-i gravă. Numai că, as
tăzi, U.T.A. e conștientă 
că a retrogradat „în pri
mul rînd, datorită indisci
plinei* și nu mai e dis
pusă să „ierte4* pe nimeni, 
indiferent de nume. „Dis
ciplina e aceeași pentru 
toți, indiferent de vîrstă 
sau de merite* — afirma 
președintele clubului, Iosif 
Grozav, statuînd, de fapt, 
drumul de urmat al unei 
echipe întinerite (medie : 
24 de ani și 4 luni), care, 
sub „bagheta4* unui antre
nor (I. Reinhard), intran
sigent șî el, vrea să 
reîntoarcă acolo. 
„Timpul de gîndire4 
dat lui Broșovsehi 
zintă o temă de meditație 
pentru 
arădean, 
timp, o 
zuirea 
cluburi 
munca de educație cu un 
mărunt obiectiv imediat, 
abandonînd astfel pregăti
rea serioasă și perspectiva 
trainică !

Mircea M. IONESCU

se 
sus. 

acor- 
repre-

oricine din lotul 
șl, în același 

invitație la revi- 
atitudinii acelor 

care confundă

E MAI... DULCE LOCUL DIN INCINTA TERENULUI ?

de 
să 
au 
fl-

Tiberiu STAMA

O NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
17 OCTOMBRIE 1979. Extragerea 
I: 10 44 12 37 39 19; extragerea a 
Il-a : 1 33 21 35 6 22. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI î 1.012.022 lei 
din care 291.013 lei report la ca
tegoria 1

® PENTRU AMATORII DE 
pronosticuri... concursul Pro
nosport de duminică 21 octom
brie a.c. prezintă o atractivitate 
deosebită, cele mai multe partide 
fiind caracterizate de un sensibil 
echilibru de forțe. Pentru a oferi

L0T3 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
participanților o sursă suplimen
tară de inspirație, redăm pro
nosticurile fostului component al 
echipei Rapid și al reprezentati
vei naționale, maestrul emerit al 
sportului D. Macri î 1. Bologna 
— Fiorentina 1 ; 2. Catanzaro — 
inter 2 ; 3. Lazio — Cagliari X ;

Milan — Ascoli 1 ; 5. Napoli 
Perugia 1, X ; 6. Pescara — 

Avellino 1, X ; 7. Torino — Ju
ventus 1. X, 2 ; 8. Udinese —

Roma X ; 9 Progresul — Petro
lul 1 ; 10. Metalul Plopeni —
Rapid 1, X ; 11. Ind. sîrmei — 
U.T. Arad 1, X ; 12. Min. Anina 
— F.C. Bihor 2 ; 13. F.C.M. Reși
ța — C.F.R. Cluj-Napoca 1.

4.

• AȚI JUCAT LA LOTO ? 
Astăzi este ultima zi de partici
pare la tragerea obișnuită Loto 
de vineri 19 octombrie a.c. Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
pentru a vă procura bilete cu 
numerele dv nre^erat^. rTn bilet 
jucat — o șansă de cîștig.

in articolul 64 din Regulamen
tul de organizare a activității 
fotbalistice se precizează că în 
incinta terenului de joc au acces 
următoarele persoane : antrenorii 
principali (și antrenorii secunzi 
la Divizia A), cîte un conducător, 
medic, masor din partea fiecă
rei echipe, medicul delegat de 
organele sanitare locale, obser
vatorii oficiali, fotoreporterii, co
piii — culegători de mingi și 12 
— 16 oameni de ordine. AHHa. 
nici unul în plus ! Evident, 
toți aceștia trebuie să aibă 
o atitudine corespunzătoare, să 
nu strige, să nu gesticuleze, să 
nu împiedice buna desfășurare a 
jocului și, mai ales, să nu dea 
ei tonul la crearea unei atmo
sfere nesănătoase pentru desfă
șurarea partidei.

tnvățînd din unele greșeli mai 
vechi, clubul F.C. Rapid Bucu
rești respectă întocmai prevede
rile regulamentului. Referindu-se 
Ia un meci disputat pe stadionul 
Giulești, fostul arbitru C. Nicu
lescu, care îndeplinește acum din 
cînd în cînd funcția de observator 
federal, remarca ordinea deplină 
pe care a găsit-o pe stadionul 
Giulești. Din păcate, pe un alt 
stadion din Capitală, pe „Repu
blici i“, în incinta stadionului pă
trunde cine vrei și nu vrei, după 
cum ne spunea un alt observator 
federal. Traian Moraru, membru 
al Comisiei centrale de competi
ții și disciplină. Asemenea aspec
te negative pot fi întîlnite pe 
numeroase stadioane din tară 
arbitrii avînd de furcă cu musa
firii nepoftiți, cu o serie de per
soane care, invocînd diferite func
ții în conducerea întreprinderi
lor sau a asociațiilor sportive

din oraș, îsi fac apariția în in
cinta terenului^ Ce magnet îi a- 
trage acolo, nu înțelegem întru- 
cît este clar că, din tribune, un 
meci poate fi vizionat mult mai 
bine decît de pe marginea tere
nului. Și, nu o dată, acești oas
peți nepoftiți cînd sînt invitați 
să părăsească incinta se... supă
ră, pleacă îmbufnați, ofensați. 
Alții nici măcar nu se supun a- 
cestor solicitări ale arbitrilor și 
organizatorilor. Normal și regu
lamentar ar fi ca arbitrii SA NU 
ÎNCEAPĂ JOCUL ÎN ASEME
NEA CONDIȚII. Dar, te poți pu
ne cu atîtea „mărimi4*? Si arbitrii 
mai trec cu vederea astfel de 
abateri de la regulament trezin- 
du-se de multe ori că piincipa- 
lii turbuîenți se află chiar în in
cinta terenului. Cum s-a întîm- 
plat, de pildă. în Divizia C, la 
meciul I.O.B. Balș — Cimentul 
Fieni. Urmarea ? Echipei din Ba’ș 
i s-a ridicat dreptul 
re pe teren propriu 
pe. ea trebuind că 
km depărtare. Deci, 
te le-a plătit echipa ________
cru pentru care trebuie să mul
țumească... suporterilor ei.

Dar ce te faci cu cei care au 
drept să stea în incinta terenu
lui. însă nu respectă prevederile 

rîndurile Tor 
sărind;., prima seînteie? Un ast- 
’el de exemnlu negativ l-a oferit 
antrenorul divizionarei B Minerul 
Cavn’c. Mihai Rediș, care a in
trat pe teren ca să-i ceară soco
teală arbitrului pentru o decizie. 
Atunci mat e de mirare că unii 
jucători protestează la decizii, 
aduc injurii arbitrului ? Pilda rea 
a venit de la antrenor... (B.V.)

de organiza- 
pe trei eta- 
joace la 60 
oalele spar- 
favorită. Iu-



PRONOSTICURI PENTRU C.M. DE FOTBAL
LONDON TELEGRAPH: „Echipa României ar putea fi cel mai

puternic oponent
LONDRA, 17 (Agerpres). — 

Al 12-lea campionat mondial de 
fotbal nici nu a început (star
tul preliminariilor se va da la 
1 noiembrie), dar la bursa pa- 
riurilor sportive din Londra 
s-au dat primele pronosticuri 
în ceea ce privește favoriții 
turneului final din 1982. Prin
cipala favorită ar fi Brazilia, 
cu o cotă de 5—1» urmată de 
Argentina — 6—1, Spania,
Olanda, Italia, R.F. Germania 
— 8—1 și, în poziția a 7-a, 
Anglia IF— 1. Specialiștii brita
nici sînt toți de acord că An
glia se va 
a precizat
Greenwood — grupa a 4-a nu 
este deloc ușoară, fiecare din 
cele 5 echipe avînd șansa sa.

califica, dar — 
antrenorul Ron

CAMPIONATELE DE 
CICLISM ALE ASIEI

al Anglisi..."
„De aceea, va trebui să privim 
cu multă seriozitate fiecare 
joc, mai ales să evităm in- 
fringerile și să acumulăm 
puncte. în grupele de 5 echi
pe intervin, de obicei, situații 
complicate și apar surprize" — 
a spus Greenwood.

Cunoscutul cronicar de fot
bal, Donald Saunders, de la 
„London Telegraph", a scris, 
după tragerea la sorți, că „e- 
chipa României ar putea fi cel 
mai puternic oponent al 
gliei în grupa a 4-a".

★
După cum se anunță din 

drid, Pablo Porta și Juan 
tonio Samaranch vor candida 
pentru funcția de președinte 
al Comitetului de organizare a 
viitorului campionat mondial 
de fotbal, al cărui turneu final 
se va desfășura. în anul 1982. 
în Spania. Fostul președinte al 
Comitetului de organizare, Rai
mondo Saporta, a demisionat.

An-

Ma- 
An-

TURNEE DE ȘAH
• In runda a 3-a a turneului 

internațional de șah de la Novi 
Sad, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu l-a învins in 43 
de mutări pe campionul american 
Walter Browne, in timp ce parti
dele Gheller — Boliavski, Knaak 
— Gllgorici, Sveșnikov — Kuraji- 
ța s-au terminat remiză. In cla
sament conduce Sveșnikov cu 
21/, puncte, urmat de Gheorghiu 
și Gllgorici, cu 2 puncte fiecare.
• Cu două runde Înainte de în

cheierea turneului interzonal fe
minin de șah de la Rio de Ja
neiro, se menține lideră Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) — 13 puncte, 
urmată de Veroczi (Ungaria) — 
10*/, p. Lazarevici (Iugoslavia), 
Aleksandria (U.R.S.S.). Kozlov- 
ska (U.R.S.S.) — 9'j p, Polihro- 
niade (România) — 8 p (2),
Flssdick (RJ.G.) —8 p (1), Ere- 
tova (Cehoslovacia) — 7 p etc. 
Rezultate din runda a 15-a : Koz- 
lovska — Lazarevici 1—0 ; Iose
liani — Veroczi ',1—Vi ; Crotto — 
Cardoso 1—0 : Zatulovska — Ere- 
tova ‘A—1 s. Restul partidelor s-au 
Întrerupt.

Tn turneul masculin s-au jucat 
două partide întrerupte : Petro
sian — Șamkovici ' •—și Vell- 
mirovici — Garcia 0—1. In clasa
ment cor. duce Hubner (R.F.G.) 
cu 9’x p (1), urmat de Petrosian 
(U.R.S.S.)

Jocurile Olimpice prilejuiesc 
întotdeauna performanțe înal
te, nenumărate recorduri. Dar 
ele se înregistrează nu numai 
pe pistele de zgură sau beton, 
m Întrecerile candidaților la 
medalU, ci și — cu mult îna
inte — pe planșetele proiec- 
tanțllor și arhitecților care 
pregătesc bazele olimpice, vi
itoarele gazde ale marii com
petiții. construcțiile afectate 
Olimpiadelor s-au distins, tn 
mod constant, prin cutezanța 
concepției arhitecturale și in
geniozitatea soluțiilor tehnice 
găsite. Așa a fost mai cu 
seamă la ultimele ediții, Ince-

poate ft . împărțită, 
după necesități, în 
două încăperi sepa
rate prin paravane 
glisante. Bazinul o- 
limpic de înot are o
capacitate de 10 000 locuri. Iar 
cel pentru sărituri în ană — 
5 000 locuri. în total, 60 000 de 
spectatori sub cupolă I

De fapt, cupolă este impro
priu spus. Tocmai în aceasta 
constă una din inovațiile o- 

Acoperișut noii 
este plat, o 

cu radiații cir- 
posibll aceasta 
unui acoperă-

La Kuala Lumpur s-au în
cheiat întrecerile celei de a 
9-a ediții a campionatelor de 
ciclism ale Asiei. Proba de 
fond a fost cîștigată de Aii 
Hassan (Malaiezia), cronometrat 
pe distanța de 180 km cu 
timpul de 4h49:38,4, medalia de 
argint revenind lui Li Chunch 
(R.P. Chineză) — 4h51:58,0. în 
proba de 1 000 m cu start de 
pe loc, victoria a revenit lui 
Park II Woo (Coreea de Sud), 
cu timpul de 1:17,67, iar în 
proba de contracronometru pe 
echipe (100 km) pe primul loc 
s-a clasat formația Japoniei.

iNTRECERI SPORTIVE IN NICARAGUA
MANAGUA, 17 (Agerpres). — 

Un important eveniment 
viața sportivă din 
l-a constituit primul 
național de atletism 
ria acestei țări, care 
recent jugul unei 
singeroase. Timp de cîteva zile, 
pe stadionul ..Augusto Cesar 
Sandino" din Managua s-au 
desfășurat întrecerile finale.

La campionat au participat

în
Nicaragua 
campionat 
din isto- 

a scuturat 
dictaturi

mologate aicL 
săli moscovite 
imensă rozetă 
culare. A fost 
prin folosirea

circa 800 de sportivi, printre 
care și atleți din departamen
tul Selai, situat pe coasta At
lanticului. Niciodată pină acum 
tineretul din această regiune 
— înapoiată și izolată, în 
timpul fostului ’ regim al lui 
Somoza — nu a putut participa 
la competiții sportive.

Evenimentul a marcat o etapă 
importantă in dezvoltarea spor
tului de masă in Nicaragua.

NOI PAȘI PE CALEA COOPERĂRII
SPORTIVE EUROPENE

La Berchtesgaden, cunoscuta 
stațiune climaterică de la poa
lele Alpilor bavarezi, reprezen
tanții organizațiilor naționale și 
instituțiilor sportive guverna
mentale din 28 de țări ale Eu
ropei s-au reunit pentru a face 
noi pași pe calea începută cu 
6 ani in urmă, cind au fost 
puse bazele Conferinței sporti
ve europene. Acum, la cea de 
a 4-a ediție a acestui forum 
sportiv consultativ continental, 
tema generală aleasă. ..întilnire 
și înțelegere prin cooperare", 
dovedea permanenta grijă a 
organizațiilor sportive europene 
pentru mijloacele de continuă 
îmbunătățire a relațiilor inter
naționale. Dealtfel, in cursul 
dezbaterilor (concentrate in ju
rul a trei subiecte : „Sportul — 
mijloc de înțelegere", „Formele 
cooperării" și „Dezvoltarea con
tactelor sportive") consensul a 
fost întrunit pentru ideea că 
sportul contribuie, in lumea con
temporană, poate mai consistent 
decit multe alte domenii ale 
vieții sociale, la înțelegerea in
tre oameni, intre popoare, și că, 
prin urmare, această calitate 
excepțională a sportului trebuie 
cultivată cu precădere și dez
voltată pe toate căile. Din recu
noașterea acestor adevăruri s-a 
născut — prin Conferința spor
tivă europeană — necesitatea 
promovării și intensificării

schimburilor de experiență. Ca 
și la sesiunile precedente (de 
la Viena — 1973, Dresda — 
1975, Copenhaga — 1977), și de 
astă dată, 
(R. F. “ 
vorbitori 
zinte nu 
dere, ci, 
propriei 
rimul cooperării 
ternaționale. De mult 
s-au bucurat, de pildă, inter
vențiile delegaților români, care 
au subliniat varietatea mijloa
celor folosite de C.NL.F8. — 
nu numai pe plan orizontal, in 
dimensiuni geografice, ci mal 
ales pe plan vertical, pină la 
unitățile sportive mai mici, cum 
ar fi cele școlare — pentru a 
lărgi aria relațiilor internațio
nale. Firește, exista căi proprii 
de urmat în orice domeniu, dar 
oricind, prin schimb de expe
riență, poți sesiza noi modali
tăți, noi soluții poate mai bune 
sau mai eficace, poate — pur și 
simplu — mai originale, iar 
adoptarea acestora, adaptarea 
lor la condițiile locale poate 
reprezenta un beneficiu. Fami
liarizarea cu ceea ce are bun 
prietenul de peste drum sau 
de mult mai departe devine ast
fel un factor de progres.

în cursul sesiunii de la Berch
tesgaden a fost și mai acut 
subliniată ideea că acest forum

la Berchtesgaden 
Germania), numeroșii 
s-au străduit să pre- 
numai puncte de ve
in primul rind, rodul 
lor experiențe pe tă- 

sportive in- 
interes

sportiv european bienal trebuie 
să râmină un organism de co
laborare, evitindu-se tendințele 
de instituționalizare excesivă. 
Avind un caracter larg demo
cratic, Conferința sportivă eu
ropeană poate contribui in mod 
efectiv la dezvoltarea contacte
lor și a cooperării prietenești 
intre toate țările continentului 
in domeniul educației fizice și 
sportului. Firește că roadele a- 
cestor reuniuni din doi în doi 
ani vor fi mai bogate dacă 
declarațiilor de intenții li se 
vor adăuga și măsuri practice, 
favorizind acțiuni comune în in
teresul tuturor organizațiilor 
sportive europene. în acest scop, 
se are în vedere constituirea în 
viitor a unor grupe de lucru 
care să coordoneze schimburile 
de experiență pe diverse teme 
de folos comun. Astfel, au și 
fost anunțate primele acțiuni: 
nn seminar al experților în do
meniul construcțiilor de instala
ții sportive (în Austria, 1980) : 
un seminar pe tema „Sportul 
pentru toți" (Elveția, 1981) ; un 
seminar științific pentru evalua
rea rezultatelor J.O. din 1980 
(R.F.G., primăvara 1981) ; un 
seminar al specialiștilor privind 
„Funcțiile sportului in educarea 
și formarea tinerei generații" 
(R.D.G., toamna 1981).

Polonia va găzdui, in octom- 
abrie 1981, următoarea ediție 

Conferinței sportive europene.

Victor BĂNCIULESCU

DUPĂ CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

de la Orleans, a suferit, în 
meciul cu Polonia, o entorsă, 
iar Iuliana Enescu a acuzat, 
mereu, dureri la nivelul glez
nei piciorului drept). Demobi
lizarea a fost cauzată însă, în
tr-o oarecare măsură, și de 
eforturile scăzute ale Măriei 
Enache și chiar, uneori, ale 
Doinei Săvoiu. Fără să uităm 
frumoasele evoluții în „națio
nală" ale acestor două spor
tive, nici meritele și nici buna 
lor pregătire, trebuie să spu
nem că rareori ne-a fost dat 
să vedem în volei o asemenea 
atitudine de ingimfare, cn e- 
fect negativ asupra echipei, 
cum am văzut mai ales la 
Maria Enache. „Eu am venit 
în Franța doar pentru meciul 
cu Polonia", ne-a declarat a- 
ceasta. Neparticipind la meciu
rile grele cu R.D. Germană și 
Bulgaria, intrată apoi în echi
pă la cererea insistentă a an
trenorilor, în întilnirea cți O- 
landa, Maria Enache a evoluat 
cu multe greșeli atit la ser
viciu. cît și, mai ales. în atac.

„Desigur, e mai greu să educi 
spiritul combativității la jucă
toare ajunse la 30 de ani, ne 
spunea Nicolae Humă, B antre
norul secund al echipei. Acest

lucru trebuia făcut încă de Ia 
primii pașî in sportul de per
formanță**, Mariana Ionescu a 
fost un exemplu de dăruire 
(jucînd in condiții grele, cu 
dureri atroce la gleznă), mobi- 
lizînd echipa. Iuliana Enescu a 
evoluat in general bine, dar 
cu oscilații de la o zi la alta. 
Un joc constant bun a făcut 
Victoria Banciu, de-a lungul 
întregului campionat european. 
Doina Săvoiu a jucat exce
lent la Orleans, apoi- într-o 
continuă scădere la Lyon. ca 
și Irina Petculeț, care, cu cît 
ne apropiam de sfîrșitul com
petiției, părea tot mai indife
rentă. Victoria Georgescu, Cri- 
na Georgescu — cea mai tî- 
nără din echipă — ca și Lu- 
ereția Mirea au corespuns aș
teptărilor, cind au fost intro
duse în joc.

Nu putem 
rinduri fără a 
la un moment 
Ungaria, trei titulare erau in
disponibile și nu era cine să 
le înlocuiască, la nivelul exi
gențelor, lotul reprezentativ 
neavînd o rezervă de trăgă
toare principală și nici o a 
doua coordonatoare de joc ca
pabilă să o suplinească pe 
Doina Săvoiu. Nu se găseau, 
oare, pe parcursul pregătirilor

încheia aceste 
nota faptul că 
dat, în jocul cu

pentru campionatele europene, 
jucătoare mai valoroase decit 
Valeria Maier și Gabriela Co
man, care nu au fost utilizate?

Am văzut, deci, la campiona
tele europene din acest an 
două fețe ale aceleiași repre
zentative române. La Orleans, 
— o echipă animată de do
rința de a învinge, plină de 
dăruire. La Lyon — un grup 
de voleibaliste lipsite de nerv, 
automulțumite, blazate — inca
pabile de joc pe măsura posi
bilităților lor.

„Trebuie să începem con
struirea unei noi echipe, ne 
spunea antrenorul N. Roibes- 
cu. O echipă în care problema 
educației să se pună de la 
primii pași și fiecare jucă
toare să știe că in competițiile 
internaționale nu se reprezin
tă doar pe sine, ci, în primul 
rind, reprezintă sportul ro
mânesc".

Macheta noului bazin olimpic (stingă) și a sălii de sport de 
pe Bulevardul Păcii din Moscova. Foto : A.P.N.

pînd cu Ciudad de Mexico și 
continulnd la Munch en și
Montreal, ultimele gazde olim
pice. Moscova nu se va abate 
de la această tradiție nou in
stituită. Constructorii sovietici 
pregătesc edificii remarcabile 
dedicate Olimpiadei de vară 
a anului viitor. Unele, repre- 
zenttnd veritabile „premiere." 
în materie.

Așa este șl complexul spor
tiv care se înalță tatr-o —' 
centrală a Moscovei, pe 
levardul Păcii. Aici sînt 
curs de finisare două 
construcții sportive, o 
complexă și un bazin acope
rit. Ineditul acestor edificii 
nu stă numai tn modernitatea 
liniilor, ci și tn faptul că ele 
vor putea cuprinde o asisten
ță record. Numai sala pre
vede tribune pentru 45 000 
spectatori, ceea ce o va aduce 
pe primul loc pe continentul 
european. Aici se vor desfă
șura întrecerile de box șl 
baschet ale J.O. și — ca un 
alt fapt de reținut — sala

zonă
BU- 

ln 
mari 
sală

mint din material extrem de 
ușor, o foiță de oțel 
grosimea de numai 5 
Prin întinderea acesteia 
barele susținătoare, legate de 
un uriaș inel marginal, a 
putut fi acoperită o suprafață 
de 224 X 183 m, cu o înălțime t 
maximă de 40 m. Un aseme
nea acoperiș a mai fost folo
sit cu succes în construcțiile 
sportive din U.R.S.S., la Le
ningrad șl Harkov.

Prin dimensiunile sale im
presionante, ca și prin deo
sebita funcționalitate, comple
xul sportiv de pe Bulevardul 
Păcii ya ocupa un loc aparte 
în rîndul celorlalte construc
ții puse la dispoziția organiza
torilor Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, cum sînt velodro
mul acoperit de la Krîlatskoe. 
sala halterofililor din cartierul 
Izmailovo, manejul și ansam
blul competițional J.S.K.A., 
nofle săli de pe teritoriul par
cului sportiv Lujniki. (Rd. V.)

avind 
mm. 

pe

J

Din presa străină

L’EQUIPE: PROBLEME ACTUALE
Președintele I.A.A.F. (Federația 

internațională de atletism), A- 
driaan Paulen (Olanda), a acor
dat ziarului parizian L’Equlpe un 
interviu, privind unele aspecte 
actuale ale atletismului mondial. 
Iată clteva pasaje mai importante 
extrase din cotidianul francez :

— Considerați un succes ultima 
ediție a „Cupei Mondiale", de la 
Montreal 1

— Da șl nu. Răspund afirmativ 
în privința prezentei celor mai

TELEX«TELEX
ATLETISM • Jose Gomez 

(Mexic) a terminat învingător tn 
cursa internațională de la San
tiago de Chile — 12 km în 
37:24,0. Pe locul secund s-a si
tuat brazilianul Edson Bergara
— 38:13,0.

CICLISM • Cursa de 6 zile, 
desfășurată în Berlinul Occiden
tal, a fost cîștigată de cuplul 
Patrick Sercu—Dietrich Thurau. 
La un tur de învingători s-au 
clasat perechile Wilfried Peffgen 
—Albert Fritz șl Danny Clark- 
Allen. • Cursa contracronome
tru individual de la Versailles a 
revenit rutierului danez Hank 
Henrik Orsted — 43 km în 53:11 
(medie orară 46,746 km). Pe lo
curile următoare s-au clasat o- 
landezul Broers — 57:05 și engle
zul Doyle — 57:16.

HANDBAL a In cadrul C.M. 
pentru echipe de junioare, care 
se desfășoară In mal multe ora'șe 
iugoslave, selecționata iugoslaviei 
a întrecut cu 23—9 (12—3) for
mația Franței.

tenis • In turneul de la 
Sydney : Gerulaltis — Edmond
son 4—6, 6—2, 7—5 ; Vilas —
Letcher 6—4. 6—2 ; Newcombe — 
Case 6—3, 6—1 ; Dent — Kronk 
6—2, 3—6, 6—3 ; Warwick — Ja
mes 6—1, 6—3 ; Gorman — 
Kachel 7—5, 3—6. 6—3 ; Masters
— Drewett 6—3, 3—6, 6—1. • La
Basel : Smid — Cox 6—3, 6—1 ; 
Ramirez — Sanders 6—2, 6—2 ;
Borg — Fillol 6—4, 6—2 ; Haillet
— Fromm 2—6, 7—6, 7—6 ; Lendl
— M. Giinthardt 6—2, 6—0 : Elter
— Savlano 7—6, 6—2.

SPORTIVII SOVIETICI AU DOMINAT C. FI. DE „SAFIBO"
MADRID, 17 (Agerpres), — Des

fășurat la Madrid, campionatul 
mondial de lupte „sambo" a fost 
dominat de sportivii sovietici. în
vingători la 9 din cele 12 cate
gorii cuprinse în program. Din 
echipa U.R.S.S. s-au evidențiat

Iuri Kruglov (52 kg), Nikolai 
Baranov (74 kg) și Vladimir Ska- 
lov (100 kg), clasați pe primul 
loc la categoriile respective. Ce
lelalte trei medalii de aur au fost 
cucerite de luptătorii din R. P. 
Mongolă (2) și Spania.

Olt AIIUISMIII MOMI
buni atleți de pe glob, la ora ac
tuală, minus cîțiva absenți nemo- 
tlvațl sau unii accidentați. și 
rezultatele Înregistrate sînt bune. 
Partea negativă a întrecerilor a 
constitult-o însă numărul relativ 
mic al spectatorilor. Sînt convins 
că la Roma, în 1931, succesul a- 
cestei mari întreceri va fi deplin: 
organizatoric, tehnic și propagan
distic.

— De ce prima ediție a cam
pionatelor mondiale de atletism 
va avea loc abia in 1983 ?

— Cînd am alcătuit calendarul 
am avut în vedere numeroasele 
competiții înscrise pe agenda in
ternațională a atletismului : Jo
curile Olimpice de anul-^ viitor, 
campionatele europene, ’jocurile 
Panamericane, cele ale Common* 
wealth-ulul șl altele cu caracter 
regional, devenite tradiționale. 
Pur și simplu, pînă în 1983 nu 
am găsit „o fereastră".

— Ce părere aveți despre ab
sența unor atleți ca Mennea, Coc, 
□vett, la „Cupa Mondială" de la 
Montreal ?

— Oficial nu știu nimic. Perso
nal însă am impresia că absența 
lor a fost cauzată de rațiuni de 
ordin material... Venind vorba 
despre amatorism : va trebui să 
facem unele modificări privind 
actualul statut, care cred că, în 
unele privințe, este astăzi depășit. 
Dar despre aceste reforme nu 
poate fi vorba decît după J.O. 
de la Moscova.

ULTIMELE ȘTIRI
C.E. DE FOTBAL

Aseară s-au desfășurat mai 
multe meciuri în cadrul prelimi
nariilor campionatului european 
de fotbal. Iată rezultatele sosite 
pînă la închiderea ediției:

GR. 1: Ia Dublin, 
Bulgaria 3—0 (1—0)
Irlanda de Nord — 
(0-2).

GR. 6: la Debrețin, 
Finlanda 3—1 (2—0).

Irlanda — 
ia Belfast, 
Anglia 1—5

Ungaria

Alte rezultate și amănunte, tn 
ziarul de miine.
• IN C.E. (tineret): Polonia — 

Olanda 2—1 (1—1); Belgia — Por
tugalia 2—1 (0—0); Elveția —
Luxemburg 5—1 (3—0).

• In meci amical, la Koblenz:
R.F.G. (B) — Luxemburg 9—0
(7—0).
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