
CONSFĂTUIRE DE LUCRU |
LA C.C. AL P.C.R.

In ziua de 1 septembrie 1975 a 
avut loc la Comitetul Central al 
partidului o consfătuire de lucru 
condusă de tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, la eare 
au luat parte membrii și membrii 
suplcanti ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., primii 
secretari ai comitetelor județene 
de partid, directorii generali ai 
direcțiilor agricole județene, cadre 
de conducere din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
precum și alți activiști de partid 
și de stat.

Au fost dezbătute măsurile eare 
trebuie întreprinse pentru a asi
gura organizarea și desfășurarea 
în cele mai bune conditiuni a cam
paniei agricole de toamnă, în lu
mina Hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 
august a.c.

în cadrul ședinței au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori care au 
scos în evidentă rezultatele obținu
te pînă în prezent și îndeosebi mă
surile adoptate pentru asigurarea 
stringerii și depozitării recoltei, re- 
—Uzarea arăturilor de toamnă, or
ganizarea lucrărilor agricole în 
concordantă cu indicațiile condu
cerii partidului.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului.

Secretarul general al partidului 
a subliniat pe larg în cuvîntul 
său măsurile care se impun a fi 
luate, în spiritul recentei hotărîri 
a Comitetului Politic Executiv, în 
vederea asigurării bunei organi
zări a întregii activități de pro
ducție în agricultură, pentru strîn- 
gerea și depozitarea întregii recol-
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VOLEIBALIȘTII NOȘTRI CIȘTIGATORI 1

Al TURNEULUI
Turneul internațional masculin 

de volei de la Berlin s-a încheiat 
cu un frumos succes al reprezen
tativei României, care a terminat 
neînvinsă competiția, totalizînd 10 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
situat formațiile R. D. Germane 
(A) — 9 p. Bulgariei — 8 p. Fin
landei — 7p. R. D. Germane (B) 
— 6 p și Ungariei — 5 p.

În partida decisivă, voleibaliștii 
români au întrecut cu 3—1 (11, 
14, —9, 13) prima reprezentativă a

SUCCESE ALE CANOIȘTILOR ROMANI LA MONTREAL
IVAN PATZAICHIN (simplu), GH. DANILOV - GH. SIMIONOV, ÎNVINGĂTORI Al FINALELOR DE 1000 m

La Montreal s-a încheiat con
cursul preolimpic de caiac-canoe. 
în ultima zi de întreceri au fost 
programate finalele în probele 
de 1000 m. Canoiștil români au 
avut o comportare excelentă, rfș- 
tigînd două curse. La canoe sim
plu. campionul olimpic al distan
ței, Ivan Patzaichin, a terminat 
învingător în 4:20,5, întreeîndu-i 

pe Aleksandr Rogov (U.R.S-S.) 
■^ffi,9 și Tamas Wichmann (Un
garia) 4:23,6. La canoe dublu, re

te, la timp și fără pierderi, reali
zarea integrală a planului de li
vrări la fondul de stat, pentru des
fășurarea în conditiuni optime a 
campaniei de toamnă.

In conformitate cu Legea orga
nizării producției 
in agricultură I 
nat cu hotărâre 
rea lucrărilor 
agricolă de toamnă, 
du -se totodată o vastă 
că muncă politică care 
că la mobilizarea tuturor 
lor, a organizațiilor de partid, de 
sindicat, de tineret, a membrilor 
cooperatori, a întregii tărănimi.

i și a muncii 
trebuie actio- 
pentru realiza- 
din campania 

desfășurîn- 
$i temeini- 
să condu- 

forte-

în cadrul problemelor abordate 
de secretarul general al partidului, 
un loc important l-au avut cele 
privind strîngerea, transportarea și 
depozitarea recoltei. Trebuie luate 
toate măsurile pentru a nu admite 
nici o pierdere din recolta acestui 
an și în general din producția a- 
gricolă, aceasta privind nu numai 
sectorul de stat și cooperatist, ci 
întreaga agricultură. Să se stabi
lească concret, pe tarlale, pe lo
turi, pe echipe măsuri corespun
zătoare, în funcție de starea fie
cărei culturi, pentru strîngerea, 
transportarea și depozitarea, în cele 
mai bune conditiuni. a întregii pro
ducții de porumb, floarea soarelui, 
de sfeclă de zahăr, cartofi, mani- 
festîndu-se un înalt spirit gospo
dăresc.
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Relevîndu-se că există toate con- | 
dițiunile pentru asigurarea bazei I 
furajere necesare sectorului zoo- * 
tehnic, s-a arătat că trebuie acor- . 
dată toată atenția stringerii și I 
depozitării în mod corespunzător a ■

(Continuare tn pag. a 4-a)

DE LA BERLIN I
R. D. Germane. Alte rezultate : I 
România — R. D. Germană (B) | 
3—0 (3, 11, 9), Bulgaria — Fin
landa 3—0 (2, 14, 11), R. D. Ger- | 
mană (B) — Ungaria 3—0 (7, 4, I 
12), Finlanda — Ungaria 3—1 (—4, ■ 
13. 11. 13), R. D. Germană (A) — • 
Bulgaria 3—2 (11. 12. —10. —2. 13). I

Evoluția voleibaliștilor noștri la ■ 
turneul de la Berlin ne dă spe- ■ 
ranta unei comportări bune la a- I 
propiatul campionat european. ■ 

prezentanții României Ghcorghe 
Danilov și Gheorghe Simionov 
s-au clasat pe primul loc într-o 
cursă foarte disputată, primele trei 
echipaje sosind „la fotografie*1 : 
1. România (Danilov, Simionov) 
3:53,25, 2. U.R.S.S. (Vișenko, Vino
gradov) 3:53,58, 3. Ungaria (Arvay, 
Pavaiszay) 3:53,61. La caiac sim
plu a câștigat italianul Oreste 
Perri în 3:45,86. urmat de polone
zul Grzegorz Sledziewski, 3:47,09

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ î

Divizia A la fotbal, marginalii la etapa a 4-a

REVIRIMENTUL ÎNREGISTRAT JOI S-A COMAT
• MAJORITATEA IMTÎL- 
NIRILOR — DE BUNA 
VALOARE • FORMAȚIILE 
NOASTRE DOVEDESC CĂ 
POT RĂSPUNDE EFOR
TULUI DE PROGRAMARE 
DUMINICĂ —JOI — DU
MINICA • PLOAIE DE 
ACCIDENTAT!. DE CE 
OARE ? • STADIONUL
GIULESTI Șl... ASALTUL 
SUPORTERILOR RAPIDU
LUI • ARBITRAJUL, DIN 
NOU IN SUFERINȚA

Fază din meciul de 
la Cluj-Napoca. 
Perfect sincroni
zați. Vaczi Cin alb) 
și Axnăutu își dis
pută balonul, in- 
tr-un splendid duel 
aerian.
Foto : IOAN LES- 
PUC (Cluj-Napoca)

A patra intrare in scenă, in
actualul sezon, a formațiilor 
noastre ne-a prilejuit 
constatări îmbucurătoare în 

privința elementului esențial al 
întrecerii fotbalistice nr. 1 — ca
litatea jocului. Iată, ca să pornim 
de la elemente concrete, califica
tivele acordate celor nouă întîl- 
niri de cronicarii noștri, prezenți 
la fața locului : ,,U“ Cluj-Napoca — 
Politehnica Timișoara : bun. F.C. 
Argeș — F. C. Bihor : sa
tisfăcător. Rapid — C.F.R. 
Cluj_Napoca : bun. F.C.M. Re
șița — Politehnica Iași : bun. 
F.C. Constanța — U.T.A. : bun. 
Sportul studențesc — Universita
tea Craiova : bun. S.C. Bacău — 
Jiul : bun. A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua : excelent. F.C. Olimpia 

și Jean Pierre Burny (Belgia) 
3:48,0. Vasile Dîba s-a clasat al 
șaselea în 3:51,0, iar fostul cam
pion al lumii. Geza Csapo (Unga
ria) pe locul nouă ! în proba de 
caiac 2, cîștigată de Astapkovici, 
Vorobiov (U.R.SS.) în 3:29,09. e- 
chipajul românesc Larion Serghei, 
Policarp Malîhin a sosit pe locul 
cinci, în 3:34,0.

Reamintim că în prima zi a fi
nalelor. Maria Mihoreanu câștigase 
proba de caiac simplu fete.

Satu Mare — Dinamo : bun. Deci 
nici una dintre partidele etapei 
n-a coborit sub nivelul satisfăcă
tor, majoritatea au atins o bună 
cotă valorică, pentru ca meciul de 
Ia Tg. Mureș să reprezinte punc
tul valoric culminant al etapei. 
Runda nr. 4 a venit, prin urmare, 
cu continuarea acelui reviriment 
observat în precedenta apariție in 
arenă a echipelor fruntașe.

Credem că acest progres, atît de 
necesar fotbalului nostru, atît de 
dorit de spectatori, are o 
semnificație în plus în condițiile 
în care a fost obținut : jocurile 
de duminică au avut loc la numai 
72 de ore după etapa a treia și, 
iată, jucătorii nu numai că au su
portat cu succes acest efort la 
mică distanță, dar au reușit să în
treacă realizările de joia trecută. 
Vedem, deci, că programul inten
siv de activitate, departe de a fi 
o frână, de a reprezenta un obsta
col în realizarea unor întreceri de 
fotbal adevărat, stimulează, că 
ceea ce s-a văzut duminică pe 
cele nouă stadioane anulează orice 
fel de teorii și presupuneri, de 
argumente sau scuze privind difi
cultatea jucătorilor români de a 
face fafă ritmului normal al pro
gramului competițional, aplicat de 

Mîine, în sala Olimpia din Timișoara

PRIMELE PARTIDE

multă vreme in mod constant în 
multe țări. Jocurile de la mijloo 
de săptămînă, devenite obligatorii 
mai eu seamă ca efect al perma
nentizării competițiilor internațio
nale de club și al creșterii între
cerilor regulate ale diferitelor ca
tegorii de selecționate, nu mai 
pot fi evitate și deplina acomo
dare a formațiilor noastre cu un 
asemenea program reprezintă o 
condiție esențială a progresului.

După asemenea observații 
încurajatoare pentru etapele 
care vin, să trecem la al
tele, mai puțin optimiste^' 

dar pe care sintem datori să le a- 
mintim, tot în scopul ca Divizia A să 
obțină în actuala ediție un salt vi
zibil și general fată de cea care 
a trecut. O constatare alarmantă 
sânt numeroasele accidentări care 
țin un important grup de jucători 
în afara activității : Zamfir, Mus
tite» (F.C. Argeș), Kun (F.C. Bi-i 
hor), Mihai, Bacoș, Soporan, Moga 
(C.F.R. Cluj-Napoca), Leșeanu

I 
Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)

LUPTĂTORII DE LA GRECOROMANE ÎNAINTEA C. M. DIN CEA MAI RAPIDA

GH. BEBCEANV 
SAU C. ALEXANDRU?

Pe componențil lotu
lui reprezentativ de 
lupte greco-romane i-am 
întâlnit din nou în Poia
na Brașovului, locul unde 
au pregătit, de fiecare 
dată, frumoasele perfor
manțe obținute în ultimii 
ani. în rîndul lor i-am 
recunoscut pe campionii 
olimpici Gheorghe Ber- 
ceanu și Nicolae Marti- 
nescu, pe fostul campion 
mondial Nicu Gingă, pe 
deținătorul centurii de 
cel mai bun luptător al 
continentului. Constantin 
Alexandru și pe alti me- 
daliați ai marilor între
ceri internaționale : Ion 
Enache, Ion Păun, Ro
man Codreanu, Victor 
Dolipschi, Ion Dulică etc.

La înapoierea din cursa 
zilnică de alergare pe 
traseul Poiana Ursului 
— Cristianul Mare, pe 
lingă Sulinar și retur, 
într-un scurt moment de

rit Ion Corneanu, care 
ne-a introdus în atmo
sferă : „Traversăm peri
oada de cele mai inten
se pregătiri in vederea 
participării la campiona
tele mondiale de la 
Minsk, care vor începe 
Ia 11 septembrie. în lo
turile celor mai multe 
țări s-au produs modifi
cări. La Minsk vor fi în
cercați toți viitorii par
ticipant! la Jocurile O- 
limpice de la Montreal. 
Este și firesc să fie așa, 
dacă ne gindim că aceas
ta este cea mai mare 
competiție dinaintea tur
neului olimpic. De altfel, 
și noi intenționăm să ve
rificăm întreaga formație 
cu care vom participa la 
J. O.“

— Pentru că a venit 
vorba de formație, în

Mihai TRANCA
Niou Gingă exersează „turul de cap" — procedeu
tehnic cu care si-a surprins multi

EDIȚIE A CAMPIONATULUI
MASCULIN DE HANDBAL

• Un campionat numai tur — retur ® Două atractive turnee in Capitali. 
® întrecerea se dispută doar in sală ® O ediție preolimpică, pe care 

o dorim calitativ superioară.

Disputa celor mai bune 12 e- 
chipe masculine de handbal din 
tara noastră programează incepînd 
de mâine, în sala Olimpia, din Ti
mișoara, jocurile unei noi ediții, 
cea de a XVIII-a la handbalul în 
7. De la bun început trebuie să 
subliniem că este vorba de o edi
ție mai puțin obișnuită, care prin 
felul ei de desfășurare și mai ales 
prin semnificațiile pe care le poar
tă, iese din făgașul obișnuit al u- 
nui campionat republican.. Si a- 
ceasta pentru că, în dorința de a 
putea lăsa lotului un spațiu de 
timp mai mare în care să se efec
tueze pregătiri temeinice și veri
ficări edificatoare, în vederea tur
neului olimpic de anul viitor, fe
derația de specialitate a luat mă
sura ca întrecerea pentru titlu să 
sc dispute în acest nou sezon nu
mai în turnee de sală și numai în 
două tururi.

Așadar, modificări, s-ar putea

limpede pentru oricare dintre sta
tornicii iubitori ai acestui sport 
că există o mare diferență între: 
handbalul jucat în aer liber și cel’ 
practicat în sală, unde condițiile- 
de disputare sînt cu totul altele!, 
în cea de a doua variantă, spe
cifică acestei ediții a campionatu
lui, alături de pregătirea fizică vor- 
avea pondere și atributele tehnico, 
șl tactice.

Un alt lucru important de sub
liniat acum, înaintea startului, estai 
și acela că principala întrecere ai 
calendarului intern trebuie să sa
tisfacă și din punct de vederoi 
spectacular exigențele publiculull 
din Timișoara, Bacău, Galați, Fio-- 
iești. Baia Mare și București, cen— 
tre care vor găzdui cele 7 turnee] 
ale Întrecerii (in Capitală se coiut

Călin ANTONESCU



ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV

AL C.N. E.F.S.
La 30 august a avut loc ședința 

lunară a Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S.

Membrii biroului au dezbătut ra
portul delegației sportive a Româ
niei la concursurile preolimpice 
de la Montreal. A fost apreciată 
contribuția sportivilor, români la 
reușita acestor concursuri și s-a 
hotărî t completarea programelor
de pregătire a loturilor noastre o- 
limpice 
cute de 
zenți în

Biroul 
tendarul ...... 
republicane pe anul 1976, care va 
fi dat publicității în cursul lunii 
septembrie a.c. și Calendarul com
petițiilor sportive internaționale pe 
anul viitor.

Președintele C.N.E.F.S., general 
it. Marin Dragnea, a prezentat o 
informare despre rezultatele obți
nute in ultimul timp de sportivii 
noștri fruntași la marile competi
ții internaționale. Au fost remar
cate succesele realizate de concu- 
renții români la campionatele 
mondiale de scrimă, la concursu
rile preolimpice de la Montreal, 
In mod deosebit la gimnastica fe
minină. comportările valoroase la 
atletism, rugby, precum și la 
lupte, tir și box. In același timp, 
s-a constatat că în unele sporturi 
nu s-au realizat obiectivele pro
puse, rezultatele înregistrate ne- 
flind pe măsura condițiilor și spri
jinului acordat, in special la ca
notaj academic și chiar la caiac- 
canoe, sport la care, spre deose
bire de anii trecuți, la recentul 
campionat mondial nu s-a obținut 
nici o medalie de aur. Ati-t la a-

pe baza constatărilor fă- 
specialiștii români pre- 
Canada.
Executiv a aprobat Ca- 

competițiilor sportive

ceste sporturi cît și Ia alte disci
pline se prestează încă un volum 
insuficient de pregătire. Mai sînt 
încă sportivi și antrenori care nu 
realizează cifrele de antrenament 
maximale, la nivel mondial și 
olimpic. Unii tehnicieni manifestă 
autocnulțumire, exigență scăzută, 
muncesc discontinuu, iar în ulti
mul timp s-au înregistrat în rîn- 
diurile acestora rivalități neprin
cipiale. Asemenea manifestări dău
nătoare s-au produs în mod deo
sebit la canotaj academic și au 
constituit cauzele principale ale re
zultatelor nesatisfăcătoare înregis
trate de echipajele românești de 
fete și băieți la recentele campio
nate mondiale. Neajunsurile care 
mai persistă în sportul de 
mare performanță se datorea
ză și federațiilor de specia
litate, secțiilor de resort și colec
tivelor de pregătire olimpică ale 
C.N.E.F.S., care au dovedit slăbi
ciuni în activitatea de îndrumare 
și control.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
apreciat că in perioada care a mai 
rămas pină la Jocurile Olimpice 
de la Montreal (septembrie 1975 
— iulie 1976), lipsurile și manifes
tările evidențiate în referatul pre
zentat in ședință pot și trebuie să 
fie lichidate și, în același timp, 
să fie realizate progrese substan
țiale. In acest scop. Biroul Exe
cutiv a hotărît să analizeze în 
cursul lunii septembrie a.c., in 
primul rind loturile reprezentati
ve și olimpice care au înregistrat 
rezultate necorespunzătoare și să 
ia măsuri eficaoe în vederea în
deplinirii integrale a planurilor de 
pregătire pentru participarea la 
Jocurile Olimpice de anul viitor.

INCEPE A 27-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI

FEMININ DE BASCHET
Campionatul republican feminin 

de baschet, aflat la a 27-a ediție, 
își începe desfășurarea, în Sala 
sporturilor din Galați, prin me
ciurile turneului inaugural al pri
mului tur al competiției. între
cerilor vor avea loc vineri, sîm- 
bătă și duminică, cu participarea 
următoarelor 12 echipe (în ordi
nea clasamentului campionatului 
trecut) : I.E.F.S. — deținătoarea 
titlului, Folitehnio» București, 
Olimpia —Constructorul București, 
Rapid, Crișul, Universitatea Timi
șoara, Voința București, Universi
tatea Cluj-Napoca, C.S.U. Tg. Mu
reș, C.S.U. Galați, Sănătatea 
iești și Progresul București 
mele două promovate din 
zia B).

Desigur, primul scop al 
ziei A este desemnarea ierarhiei 
echipelor de club din țară și, în 
acest sens, informațiile ce le a- 
vem subliniază seriozitatea pregă
tirilor efectuate în sezonul esti
val, 
țării 
cere 
diții 
ne baschetbaliste, componente sau 
vizate să facă parte din lotul na
țional care are, în lunile decem
brie și mai, două importante o- 
biective : Balcaniada (la Timișoa
ra) și campionatul european (în 
Franța). Prin prisma telului pro
pus, de a-și îmbunătăți perfor
manțele obținute la edițiile pre ■ 
cedente ale competițiilor respec
tive (locul 3 — ultim — la Bal
caniadă, locul 6 la „europene"), 
așteptăm evoluția jucătoarelor di
vizionare A la un nivel care să 
dea încredere că România va fi 
reprezentată cu cinste la prestigi
oasele confruntări internaționale 
amintite.

Plo- 
(ulti- 
Divi-

Divi-

Totodată, însă, campionatul 
înseamnă și un prilej de tre- 
în revistă și testare, în con- 
de concurs, a celor mai bu-

CÎTEVA CONSTATARI PE MARGINEA
MÂNIAMECIULUI ATLETIC R. F. GERMANIA

a

După etapa ele cluminică, la lupte

Etapa inaugurală a returului 
campionatului divizionar la lupte 
greco-romane și libere, disputată 
duminică, a avut o desfășurare in
teresantă. Au fost atît scoruri 
astronomice (40—0), cit și victorii 
la limită sau, cum s-a întîmplat 
de pildă la reuniunea de libere de 
la Satu Mare, toate cele trei în- 
tîlniri s-au încheiat la egalitate, 
20—20 (între echipele C. S. din 
localitate, C.F.R. Timișoara și 
C.S.M. Cluj-Napoca). N-au lipsit 
nici surprizele, unele chiar de pro
porții, cum a fost la Slatina, unde 
echipa Aluminiu a întrecut redu
tabila formație a clubului Steaua, 
la greco-romane. Cu toate că ste- 
liștii au avut unele categorii înca
drate cu sportivi cu mai puțină ex
periență, victoria slătinenilor este 
foarte prețioasă și dovedește că e- 
levii antrenorului D. Bărbulescu 
s-au pregătit cu multă seriozitate 
pentru reluarea campionatului.

Dintre numeroasele aspecte ale 
reuniunii din București (greco-ro
mane) care a opus formațiile Di
namo, multipla campioană a tă
rii, Metalul București și C.S.O. 
Cîmpulung Muscel am reținut unul, 
și anume cel de la meciul dintre 
campionul olimpic al semigreilor, 
Nicolae Martinescu (D) și Con
stantin Penciu (M). Confruntarea 
a început în nota de dominare a 
dinamovistului, dar în cîteva se
cunde lucrurile s-au schimbat. 
Metalurgistul a preluat inițiativa, 
a obținut 
și în min. 
cultate pe

cîteva puncte tehnice
2 l-a pus în mare difi- 
Martinescu, care cu un

efort imens (printr-o acțiune de 
„pod"), a încercat să evite tușul 
care-1 amenința. Penciu, încura
jat frenetic de spectatori și coe
chipieri, a fost la un pas de o 
mare surpriză, căci nu e la înde- 
mîna oricui să învingă, și încă 
prin tuș, un campion olimpic. 
Probabil și emoționat de pers
pectivele rezultatului, Penciu a 
comis o greșeală tehnică (schim- 
bînd piciorul de sprijin), sufici
entă pentru Martinescu — acest 
bun tehnician și în acțiunile de
fensive — pentru a schimba 
soarta meciului. într-o fracțiune 
de secundă, el a preluat inițiati
va punîndu-și adversarul cu u- 
merii pe saltea (deci tuș), într-un 
moment cînd acesta conduces cu 
5 puncte. Merită subliniată și 
frumoasa dispută dintre Metalul 
și C.S.O. Cîmpulung, în care o 
serie de sportivi, cum sînt I. Ma
rin (cat. 57 kg), Gh. Dumitru 
(62 kg), E. Hupcă (74 kg) — da 
la Metalul, M. Ungureanu (57 kg) 
de la Cîmpulung, au susținut me
ciuri deosebit de spectaculoase, 
în plus, o remarcă pentru echi
pa C.S.O., cu nu mai puțin de 
cinci juniori în formație.

Vorbind despre promovarea ti
nerelor elemente, se cuvine să 
remarcăm preocupările în aceas
tă direcție ale formațiilor de libere 
Dunărea Galați, 
Petrolul Ploiești, 
de duminică au 
șapte juniori !

GH.

Reprezentativa de senioare 
Romanici și-a încheiat sezonul 
competiționai internațional sus- 
ținind simbătă, la Heidenheim, 
ultimul meci din acest an, în 
compania formației R. F. Germa
nia, clasată pe locul trei- la fi
nala „Cupei Europei-Bruno Zau- 
Ii“. La capătul unei întreceri 
foarte dîrze și echilibrate, for
mația gazdă, care se anunța mare 
favorită, 
doar la 
puncte 
noastră a
Valentina 
Ultimul 
plecării spre R. F. Germania), a 
Cărei prezență în concurs ea fi 
putut Întoarce rezultatul în fa
voarea echipei noastre, dar — 
nu-i mai puțin adevărat — și din 
formația adversă au lipsit cîteva 
atlete, între care Ulrike Meyfartlt 
(înălțime) și Liesei Westermann 
(disc).

Apreciem însă că în condițiile 
în care a avut loc concursul, adi
că ținind seama exclusiv de for
mațiile prezentate de cele două 
echipe, reprezentativa noastră 
și-ar fi putut apropria victoria da
că, să zicem, Alina Gheorghiu ar 
fi evoluat la un nivel mai bun la 
lungime (curba formei sale spor
tive se prezintă însă în evidentă 
scădere : 6,53 m la 31 iulie, 
S, 51 m la 8 august, 6,35 m la 17 
august și 6,22 m la 30 august), ca 
și Cristine Gosler la înălțime (a 
Sărit doar 1,65 m, față de cei 
1,81 m de la Balcaniada, la 10 
luigust). Rafira Fița-Lovin și Ma
fia Puică la 1 500 m (la Heinden- 
teim au obținut performanțe mo
deste . 4 : 21,3 si, respectiv, 4 : 21,7). 
Am ales doar aceste exemple ale 
linor atlete care, dacă s-ar fi com
portat la nivelul obișnuit, nu 
neapărat cel mai bun din acest 
sezon (!) ar fi inversat pur și 
Simplu scorul final al întîlnirii. 
Nu-i mai puțin adevărat însă că 
la alte probe, la alergările de vi
teză, de exemplu, rezultatele sprin
terelor noastre rămîn în conținu-

a obținut
o diferență 

(74—72), Din 
lipsit o atletă 
Cioltan (accidentată la 
antrenament dinaintea

victoria 
<fe 2 
echipa 

de bază.

are mai mult decît modeste, ne
competitive pe plan internațional. 
Dacă în cazul Alinei Gheorghiu, 
al Cristinei Gosler ș.a. este vor
ba doar de o scădere a curbei for
mei sportive, într-un fel justifi
cată din punct de vedere metodic, 
în celelalt caz, al sprinterelor, si
tuația este mult mai gravă, fiind 
vorba, pe de o parte, de lipsă de 
valoare a atletelor respective, pe 
de altă parte de lipsa unor înlo
cuitoare, dintre junioare, cu oare- 
cari perspective de progres. Ori, 
la această oră, este greu să se în
trevadă, cu actualul efectiv ai 
sprinterelor, o rezolvare a acestei 
probleme !

La Heidenheim șapte dintre 
atletele noastre au înregistrat vic
torii, rezultatele a două dintre ele 
(Mihaela Loghin — greutate și Ioa
na Ferec — suliță) constituind și

noi recorduri republicane, cu o bu
nă rezonanță în atletismul interna
țional. Apreciem că aceste recor
duri vor mai putea fi ameliorate, 
poate chiar în 1975. în privința per
formanței Mihaelei Loghin este de 
notat amănuntul că în acest sezon 
ea a izbutit să depășească două 
„bariere" : a celor 18 metri (18,11 m 
la 18 mai) și a celor 19 metri 
(19,15 m la 30 august). în acest răs
timp, recordul a suferit mai mul
te corectări datorate Mihaelei, cit 
și principalei sale adversare, Va
lentina Cioltan. Este dovedit ast
fel faptul că atunci cînd, la o 
probă, există măcar două atlete 
de forțe apropiate, dîrze și har
nice, rezultatele pot fi influen
țate direct de această rivalitate 
cu adevărat sportivă.

Romeo VILARA

FINALA CAMPIONATUtUI Of TENIS REZERVAT COPIILOR

HI PIS M S

""toin punct de vedere hipic, luna 
s-a deosebit de lunile res

pective ale ultimilor 10 ani prin 
■Mitul că a programat 7 reuniuni, 
jtoererdnc participarea a 592 con- 
Jtrenți, că dintre aceștia circa 170 
K-au ameliorat recordurile carierei, 
■ar șl aproape 20 de antrenori și 
drive.-, și-au pierdut licențele pe 
diferite termene I Pe un asemenea 
(undai statistic deosebit, reuniunea 
<le duminică a generat curse viu 
disputate, parțial spectaculoase, în
cheiate toate cu rezultate mal mult 
Bau ma; puțin scontate, dintre care 
nici unul nu s-a Înscris însă printre 
Xkictuațiiie de performanțe.

Cei mai valoros rezultat l-a reușit 
Ornic, învingător In primul hit ai 
«Premiului Postăvaru“ care a obți
nut cu acest prilej a șasea victorie 
(Un actuala stagiune și și-a etalat 
reala lui valoare : 1:24,5 pe km. 
Hitul doi l-a recoltat Floria, bene- 
li.tmnd de faptul că Ornic n-a mal 
Baslt de data aceasta, deeît tirzlu, 
«tot liber printre adversari, iar 
■imlon a solicitat-o cu altă convln- 

decît prima dată. In schimb, 
același driver l-a condus foarte fru-

Luni dimineață, tribunele nou
lui stadion de tenis de la Progre
sul au cunoscut o animație deo
sebită. încă de la primele ore au 
venit numeroși părinți pentru a-și 
conduce fiii și fiicele la festivi
tatea de deschidere a unei com
petiții deosebit de interesante : 
finala Campionatului național de 
tenis rezervat copiilor și școlari
lor. La actuala ediție — desfășu
rată sub egida Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor, cu 
sprijinul direct al Federației ro
mâne de tenis — participă 242 de 
concurenți și concurente, din 24 
de județe ale țării.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Virgiliu Radu- 
lian, președintele C.N.O.P., ad
junct al Ministrului Educației și 
Invățămîntului. Subliniind faptul 
că acea'ștă competiție este închi
nată celei de a IlI-a Conferințe 
a Organizației pionierilor, vorbi
torul a evidențiat condițiile bune 
create dezvoltării tenisului în rîn-

prin înființarea 
înainte44.
— băieți și fete — 
pe trei categorii de 
11—12 și 13—14 ani.

vor desfășura la

dul pionierilor, 
clubului „Tot

Concurenții 
sînt împărțiți 
vîrstă : 9—10, 
întrecerile se 
probe de simplu, dubhi și dublu 
mixt, pe terenurile de la Progre
sul, Palatul pionierilor și Tenis 
club București, de la ora 8 la 19, 
zilnic pînă duminică la prînz.
„TURNEUL SPERANȚELOR*
Pe terenurile „Pelican" și 

„Neptun" din Mamaia au început, 
ieri, întrecerile ediției din acest 
an a tradiționalei competiții de 
tenis rezervate juniorilor, „Turne
ul speranțelor". Iau parte spor
tivi din țara noastră, precum și 
din Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Ungaria și din alte țări.

ESI

DIN NOU ORNIC
cursă. Și Al. Nacu a cîștigat două 
curse, eveniment mal rar consem
nat în cariera lui din ultimii ani,

REZULTATE TEHNICE: Cursa I
— Poznaș (Al. Nacu) 37,2, Rivnatec, 
simplu 4, ordinea 47 ; cursa II Pig
meu (Al. Nacu) 35,9, Melania, sim
plu 3, event 38, ordinea 13 ; cursa 
III Ornic (Gh. Tăriase) 24,5 Orion, 
Floria, simplu 6, event 14, ordinea 
35, ordinea triplă 336 ; cursa IV 
Hematoza (P. Petre) 31,4, Feriga, 
simplu 3, event 38, ordinea 58, tri
plu cîștigător 117 ; cursa V. țlekla 
(S. Onache) 28,2, Oaza, Hemiona, 
simplu 3, event 20, ordinea 17, or
dinea triplă 116, ; cursa VI Floria, 
(N. Simion) 26,1 Ornic, simpl/u 4, 
event 13, ordinea 9, triplu cîștigător 
146; cursa VII Disputa (Fi. Pașcă) 
29,4, Palmier, Siliștea, simplu 14, e- 
vent 79, ordinea 136, ordinea triplă 
4 761; cursa VHi Epilog (N. Simion) 
40,7 Iola, simplu 13, event 570, or
dinea 23. Pariul austriac, ridicat Ia 
suma de lei 20 322, a fost cîștigat 
de o combinație la 6 cal a lei 10 161 
Report 10161. Retrageri; Galanta.

Cred 
pri- 

unde

Nicolina Iași și 'v-' 
care in etapa 
prezentat

T. RĂB5AN

BERCEANU SAU C. ALEXANDRU?
(Urmare din pag. 1)

echipa noastră s-au produs ceva 
modificări ?

— Exceptînd unele categorii, la 
care titularii sînt ca și siguri, noi 
am alcătuit echipa în funcție de 
forma sportivilor la momentul dat. 
Totuși, de data aceasta intențio
năm să înoercăm la categoria 90 kg 
un sportiv mai tînăr, cu reale 
perspective de creștere. Petre Dicu. 
Acesta ar fi singura noutate. în 
rest, sînt titulari luptători care au 
mai făcut parte din reprezentativa 
tării.

— Cum ați rezolvat problema 
selecției la cat. 48 kg : Gh. Ber
ceanu sau C. Alexandru ?

— încă n-am ajuns la o soluție. 
Oricum, amîndoi vor fi prezenți 
la Minsk și ne vom decide acolo. 
Aceeași situație avem și la cate
goria grea, unde vor face depla
sarea Roman Codrcanu și Victor 
Dolipschi. In rest, lucrurile sînt 
clare. Pe baza formei pe care au 
arătat-o în ultimele cicluri de pre
gătire, i-am selecționat. împre
ună cu colegii mei Ion Cernea și 
Nicolae Pavel, pe următorii luptă
tori : Nicu Gingă (52 kg), Ion 
Dulică (57 kg), Ion Păun (62 kg). 
Ștefan Rusu (68 kg), 
Ciobotaru 
(82 kg). 
(100 kg).

— Căror 
mai multe .

— Reprezentanților noștri la 
primele patru categorii (Berceanu 
sau Alexandru, Gingă, Dulică, 
Păun). De asemenea, pentru un loc 
pe podium mai concurează și E- 
nache, care a înregistrat în ultima 
vreme progrese vizibile și „greul" 
care va fi selecționat. De altfel, 
toți sportivii români sînt bine pre
gătiți și capabili de succese. Fi
rește, mai este nevoie și de 
puțină... șansă la tragerile la sorți.

La scurtă vreme după încheie
rea antrenamentului, l-am întîlnit 
pe Gheorghe Berceanu, revenit în 
rîndul celor mai buni luptători din 
țară după o pauză forțată, de a- 
proape doi ani. Ne-a întîmpinat 
zîmbind, deși era evident marcat 
de efortul depus : „Sînt nespus
de fericit că am reușit să ajung 
din nou la forma sportivă care 
mi-a permis să cîștig titlul de cel

mai bun sportiv din lume, 
că antrenorii îmi vor oferi 
Iejul să concurez la Minsk, 
să dovedesc că sînt Ia fel de bun 
ca înainte de a mă îmbolnăvi. 
Doresc foarte mult acest lucru, cu 
atît mai mult cu cît campionatele 
mondiale de la Minsk constituie 
pentru mine cel mai bun prilej de 
a mă impune selecționerilor și în 
echipa pentru Montreal, unde aș 
vrea să-mi apăr titlul olimpic".

(74 kg).
Nicolae

Gheorghe 
Ion Enache 
Martinescu

sportivi le 
șanse la C. M. ?

acordați cele

RA«țfHFT CAMPIONATELE REPU- 
ur.uv.HLi BlICANE DE JUNIORI II 
s-au încheiat, în Sala sporturilor din 
Brăila, cu victoria echipelor Lie. 35 Bucu
rești (băieți) și Șc. sp. Satu Mare (fete). 
Clasamente finale: MASCULIN: 1. Lie. 35 
(antrenor G. Chiraleu), 2. Șc. sp. Cluj- 
Napoca, 3. Șc. sp. Ploiești, 4. Șc. sp. 
Suceava, 5. Șc. sp. 2 București, 6. Șc. sp. 
Brăila; FEMININ: 1. Șc. sp. Satu Mare 
(antrenoare Gabriela Both), 2. Șc. sp. 
Ploiești, 3. Lie. 35, 4. Șc. sp. Constanța, 
5. Șc. sp. Galați. Echipa Olimpia-Con- 
structorul București nu s-a prezentat. In 
afara formațiilor clasate pe primele locuri 
au mai primit premii Monica Așteieanu 
(Șc. sp. Satu Mare) și A. Netolinsehi 
(Lie. 35) — cei mai buni jucători, Maia 
Cuțov (Șc. sp. Ploiești) și V. Căpușan 
(Lie. 35) — cei mai eficienți. (TR. ENA
CHE — coresp.).
BOX ECH1PA CLUBULUI RAPID Bucu

rești a plecat în Anglia pentru 
a participa la un turneu în orașul Shef
field, organizat cu prilejul aniversării 
a 150 de ani de la apariția locomoti
vei cu aburi. Antrenorii Tedi Niculescu 
și Luca Romano vor înscrie în concurs 
următorii sportivi: Nlță Robu, I. Lungu, 
I. Vasile, Grigore Ion, C. Hoduț, N. Pa- 
raschiv, N. Constantin, C. Florea și V. 
Lehăduș. a ANTRENORUL IOSIF MIHA- 
LIC (A.SA. CLUJ-NAPOCA) a plecat in 
Cuba, unde va efectua, timp de o lună, 
un schimb de experiență cu tehnicienii 
cubanezi.

MODELISM TIMP DE TREi ZILE, 
cimput de zbor de 

la Sînpetru ol aeroclubului ,,Mircea 
Zorileanu" din Brașov s-au desfășurat în
trecerile din cadrul campionatului națio
nal de aeromodele pilotate prin radio. 
Deși categoriile de aeromodele radlo- 
comandate sînt relativ noi — introduse in 
calendarul competiționai doar în ultimii 
ani — corînd o înaltă pregătire din par
tea constructorilor, rezultatele înregistra* 
te ia Sînpetru au depășit așteptările, lată

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

sumă două runde, bucureștenilor 
revenindu-le, astfel, satisfacția ■ de 
a urmări „pe viu" cele două der- 
byuri Steaua — Dinamo !). De 
aceea este necesar ca toate for
mațiile să se angajeze plenar, încă 
din primele etape, în lupta pentru 
un loc cît mai bun în clasament 
și să-și orienteze preocupările spre 
un handbal modern, rapid, abun
dent în execuții tehnice de mare 
finețe, eu subtile combinații tac
tice. Este, în fond, ceea ce aștep-

I ANUNȚ
Liceul cu program de 

nasțică din municipiul ___
Gheorghiu-Dej organizează, In 
ziua de 4 septembrie 1975, 
examen de admitere pentru 
clasele I șl a ix-a. Examenul 
se va desfășura în sala da 
gimnastică a liceului, Ince- 
pînd de la ora 9.

gim- 
Gh.

tăm de la elita handbalului nos
tru masculin, atît de bine cotat pe 
plan internațional.

Am făcut precizarea că forma
țiile ar trebui să atace decis . încă 
din start, gindlndu-ne nu numai 
la latura pur spectaculară a în
trecerii, ci și la faptul că sini 
numai două tururi, ceea ce va 
face ca... apele să se limpezească 
repede de tot. Cei ce vor pierde 
startul vor recupera, desigur, mai 
greu distanța care-i va separa de 
plutonul desprins. In plus, să no
tăm că, din punct de vedere ca
lendaristic, ediția a XVIII-a a 
campionatului masculin de hand
bal va deține recordul... vitezei, 
urmînd ca titlul de campioană să 
fie decernat în seara zilei de 31 
ianuarie 1976 Ia Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală. în aceas
tă privință vom fi martorii unui 
record absolut, pe care-1 dorim 
împlinit cu o performanță pe li
nia ridicării calității jocurilor. Nu
mai și numai în felul acesta cam
pionatul va putea fi de un real 
ajutor în viitoarea activitate a Io-

federal Nicolae Nedef, care ne 
spunea : „Cele 22 de etape ale cam
pionatului sînt tot atîtea exame
ne pentru componenții lotului o- 
limpic care, dat fiind faptul că 
jocurile se dispută sistem turneu, 
vor putea fi urmăriți de antrenorii 
lotului. Același lucru este valabil 
și pentru ceilalți jucători fruntași. 
Concluziile le vom avea mai lim
pezi după aceste 22 de dificile și 
— sperăm — edificatoare teste".

Așteptând deci mai puțin ca de- 
obioei pentru a ști care este noua 
campioană a țării la handbal mas-

A ÎNCEPUT
Duminică s-au disputat primele 

jocuri din cadrul unei noi ediții a 
campionatului republican de handbal 
Divizia B. Iată rezultatele : MASCU
LIN, seria I: Comerțul Constanța — 
„11“ Craiova 19—19 (9—10), Locomo
tiva București — Spartac București 
17—17 (10—8), CSU Suceava—Tracto
rul Brașov 21—19 (14—9); seria a n-a: 
Independența Sibiu—Cuprom B. Ma-
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IA VLĂSCEANU (înot) I
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Ploiești (s-a născut la 14 oc
tombrie 1961, are 1,70 m și 61 kg) 
este una dintre celle mai talen
tate înotătoare ale tinerei gene
rații. Ba a înregistrat șl în anul 
acesta un progres substanțial, 
stabilind noi recorduri de fete 
categoria A și junioare în am
bele probe de spate : 1:10,8—100 
m și 2:30,02—200 m (este și re
cord de senioare). Cu aceste 
performanțe, ploieșteanca se si
tuează printre primele 10 per
formere ale continentului la ca
tegoria sa de vîrstă (13—14 ani).

V. Vlăsceanu practică înotul 
de la vîrsta de 9 ani. Ea este 
pregătită de soții Anca și Mihal 
Mitrofan și datorită deosebitei 
seriozități cu care muncește zil
nic, ea a progresat ritmic în fie
care sezon, apropiindu-se simți
tor de rezultatele de valoare pe 
plan internațional. Principalul 
obiectiv pentru sezonul viitor — 
campionatele europene de ju
niori unde, cu rezultate în jurul 
a 1:08,0 și 2:23,0 ar putea figura 
printre finaliste, în imediata a- 
propiere a concurentelor ce vi
zează podiumul de premiere.

I
DUPĂ 72 DE ORE...

E plăcut
destule
plăcut să constați că o etapă ca aceea de duminică a avu 
J—taîj jocuri bune. E mai puțin plăcut să constați, însă, ci 
echipele noastre se antrenează jucind, după o pauză d< 

care n-a prea contribuit la un start spectaculos.
Partea cea mai interesantă în această discuție este că jocu

rile bune ale etapei a IV-a vin — deloc întâmplător — la numai 72 
de ore de la solicitarea anterioară. Cu olte cuvinte, echipele n-au 
avut timp să-și complice programul, să caute soluții savante, iar 
jucătorii n-au avut prilejul să se._ destindă după jocurile etapei o 
IU-a.

Așa stând lucrurile, s-ar părea că ritmul miercuri Goi) — dumi
nică este convenabil fotbaliștilor noștri, poate și pentru făptui că 
elimină monotonia unui ciclu săptămînol care are timpul să plicti
sească și să distrugă. Să ne amintim de o mai veche declarație a 
lui Lucescu, jucătorul care solicita e mai mare frecvență m jocuri, 
intuind că fotbaliștii noștri ar răspunde mai bine la solicitări cres- 
cînde, din motivele mai sus amintite.

Dacă această urcare în trepte a formei sportive nu pare, deci, 
surprinzătoare, ea confirmînd startul în general tulbure al campio
natelor noastre, unele salturi de formă dau de gindit din alt punct 
de vedere. Cum se explică diferența de două clase între factura 
jocului practicat de Steaua în meciul cu Rapid și cel de la Tg. Mu
reș ? Cum se explică — fapt și mai elocvent I — „schimbarea la 
față" a Stelei între jocurile cu F. C. Constanța și A.S.A. Tg. Mureș, 
disputate la un interval de 3 zile ? Cum se explică faptul că Steaua 
„s-a stins" pe teren propriu după pauză, în jocul cu F. C. Con
stanța, și „s-aaprins", realmente, la Tg. Mureș, exact în aceeași 
perioadă de tâmp, pentru a sfîrși în trombă, la capătul unui mare 
efort, care a trebuit să „taie" ofensiva dornică de revanșă 
reșenilor ?

1966—43,46 ni, 1961 
m, 1963—51,40 m, 1969 — 
1970 — 51,16 m, 1971 — 
1972 — 50,96 m, 1973 — 

1974 — 58,62 m și 1975 —

A PECEC (atletism)
atletic de la 
bchipele fe- 
nia și Româ- 
a -duf’ectat' 

aruncarea 
a a întrecut 

recordurile 
8 m al Mi- 

septembrie
u) s-a năs- 
1948 în co

lul Olt. Este 
ie fizică și 
luil bucureș- 
Ezent este Hru Bizim, 
brdman 
Lctică

la 
atle- 

t, pe când 
tu din Sla- 
I an al ac- 
I obținut un

44,91 m, 
I plin cali- 
acestor ca- 

|u care s-a 
performanțe 
parte greu 

acest sens, 
lă sezoane

Ioana Pecec a putut atrage un 
ceirt nivel valoric internațional.

Iătă-i evoluția performanțelor : 
1965—44,91 m,........... .... .....
— 50,30 
51,60 m, 
53,82 m, 
52,90 m, 
60,98 m.

I: aeromodele 
Imisie-recepție 
liton Naghi I’ 
Lri și Mircea 
Ijuniori; aero- 
Indă — Dorel 
■seniori și Al. 
I juniori; aero- 
I multicoman- 
Ictiv Hainolca 
pție, planoare 
Mureș) ; acro- 
I Șerban (Gr. 
L cu comandă 
L (C.S.M. Su- 
I(Steaua roșie 
latît la juniori 
I detașat, ae- 
I Organizarea 
pilă. (V. T.) 
Itapei a iv-a 
Lui de vite- 
rghiu-Dej s-au 
prile penulti- 
Isa 70 cmc - 
pșu Brașov), 
S.M. Reșița), 

(C.S.M. Re- 
Lscu (Steagul 
~ Boboescu, 

(Voința Si-
h-

I NAȚIONAL, 
u în această 
linte din ca-

legătt^^ol i m- 
I București va 
la, iar de la 
| în propriul 
[N.U. Ultimul 
lerby-ul Dina-

duminică 7 
pa loc dimi- 
fan cel Mare.
Oradea este 

rinde jocurile

liocurilor
CAROM 

f ORA 
Iov — Di- 
La 16.30 :

— Mi- 
I, ORA 
a Bucu
ra Cluj- 
| C.S.U. 
la Timi-

Steau»

2—12 (7—7) ; 
hța Iași — 
Itiința Con- 
I Constanța 
f — Voința 
ria a II-a : 
oința Sighl- 

I Sf. Gheor- 
1 (7-5), „U“ 
La Pitești 
las — CSÎVI

REVIRIMENTUL
JOI S-A CONFIRMAT

ÎNREGISTRAT
vara

(Urmare din pag. 1)

(Rapid), Răducanu, M. Olteana, 
Grigore, Pctreanu (Sp. studențesc), 
Boc (Univ. Craiova), Pruteanu 
(S.C. Bacău), KLss (A.S.A. Tg. 
Mureș), Sameș, Iordănescu 
(Steaua), Bathori I și II (F. C. 
Olimpia Satu Mare), Constanți- 
nesou, D. Georgescu (Dinamo), 
Beldeanu, Pușcaș, Tănase (F.C.M. 
Reșița) etc. sînt de mai multa 
vreme sau numai de duminica ac
cidentați. Printre cauze, jocul dur 
al unora dintre apărători (vezi ca
zul Pin tea în situația lui Iorda- 
ncscu) dar — în majoritatea situa
țiilor — sînt indisponibilități care 
au intervenit în timpul sau în pe
rioada imediat următoare pregăti
rilor pentru sezonul de toamnă. 
Nu e vorba, cumva, de neglijențe 
în alcătuirea acestui program sau 
în desfășurarea vieții intime a 
unora din acești jucători, în mo
dul cum își prepară intrarea în 
joc ?

RADIO ,N CADRUL PITORESC a! 
pădurii Gîrboavele din apro

pierea Galațiului s-a desfășurat faza fi
nală a campionatului republican de ,,vî- 
nătoare de vulpi". Timp de 4*zi!e, pe un 
teren de dificultate mijlocie, cei peste 
100 de sportivi din aproape 20 de județe 
au trecut cu brio examenul ce testare a 
cunoștințelor de specialitate și pregătirii 
fizice. REZULTATE, banda de 3,5 MHz.: 
Junioare — Maria Buș (Bihor) 
juniori — Liviu Gherdan (Bihor)
Pe echipe — jud. Bihor — 127:30, la fete 
și 97:00 la băieți. Senioare — Lucreția 
Timocea (Maramureș) 72:30; seniori — 
Ștefan Olah (Sălaj) 39:10. Pe echipe — 
Maramureș la fete, 149:30 și Brașov, la 
băieți, 107:45. Banda de 144 MHz.:

Junioare — Filofteia Stanică (Buzău) 
92:00; juniori — Gh. Dobre (Maramureș) 
51:15. Pe echipe: Bihor, la fete 
și la băieți 129:35.

Senioare — 
mureș) 75:00; 
(Brașov) 47:00 
iefi 99:30; la
RUGBY

63:30; 
42:15.

221 :40,

(Mara- 
Kulpi 

la bă-

I
I
i
I
I
i

căderi au apărut și în orga
nizarea unor întâlniri. Cazul 
cei mai alarmant 
acela al sta-fionului 

care, o dată în plus, s-a 
total necorespunzător față 
mărui celor ce au vrut 
rească întâlnirea Rapid 
Cluj-Napoca. Pentru un 
motiv... pe care multe 
dori să-l aibă (un mare 
simpatizanți) conducerea 
feroviar trebuie 
toată seriozitatea 
viitoarelor jocuri pe stadioane mai 
mari decît cel propriu, pentru a 
se evita posibile grave accidente ; 
ca să nu mai vorbim de situația 
înregistrată duminică, sute și sute 
de iubitori ai fotbalului și ai fe
roviarilor bucureșteni fiind ne- 
voiți să se întoarcă de la stadion 
pentru că nu au mai găsit bilete.

apitolul „arbitraj" apare ia
răși în comentariul nostru și 
— din păcate — tot pentru 
scăderi care au apărut în 

număr mare și în etapa de dumi-

rămme 
Giulești 
dovedit 
de nu- 

să urmă- 
— C.F.R. 
asemenea 

echipe ar 
număr de 

clubului 
să reflecteze cu

Ia organizarea

nică. Sigur că, în fruntea listei, 
se situează eroarea comisă de V. 
Iaoob (Oradea) care nu a acordat 
un gol perfect valabil Universită
ții Craiova 
studențesc, 
Strîmbeanu 
porții. Dar 
recția unei 
tre arbitrul 
nie s-au înregistrat defecțiuni im
portante în meciurile „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica Timișoara 
(greșeli flagrante ale tușierului I. 
Roșoga — București), F.C. Ar
geș — F.C. Bihor (erori de semna
lizare ale ambilor tușieri), F. C. 
Constanta — U.T.A. (semnalizările 
greșite ale tușierului I. Dineseu — 
Rm. Vîlcea), S.C. Bacău — Jiul 
(erori grave ale arbitrilor de linie, 
cea comisă de I. Rus ducînd la 
anularea unui gol perfect valabil 
marcat de oaspeți). Toate aceste 
defecțiuni, semnalate de cronicari! 
ziarului nostru, dovedesc că, în 
ansamblu, arbitrajul a fost într-o 
zi proastă, situațiile de ireproșa
bile conduceri ale întâlnirilor fiind 
destul de puține, 
perioadă impune 
dări", în cazul 
tinere elemente, 
o situație grea ce se poate crea, 
în anii care vin, prin numeroasele 
retrageri pentru limită de vîrstă. 
Totuși, mai mult echilibru șî grijă 
pentru alcătuirea brigăzilor se 
cere. Etapa a patra ne-a prezen
tat triouri eterogene, cu arbitri de 
centru mai puțin experimentați, 
secundați de colegi la fel de ti
neri, altele compuse din „cavaleri 
ai fluierului" din orașe de la mare 
distanță. Or, se știe că omogeni
zarea brigăzilor de arbitri are și 
ea un rol. Se reușise, la un mo
ment dat, asemenea compuneri ; și 
ou bune rezultate. Pentru etapele 
care vin, pe lingă evitarea acestor 
greșeli, trebuie să se procedeze cu 
multă grijă la programarea tineri
lor arbitri spre a nu se compro
mite o acțiune absolut necesară 
unei utile activități a corpului de 
„cavaleri ai fluierului" de prima 
divizie in viitorii ani.

în partida cu Sportul 
acea minge trimisă de 
și care a depășit linia 
mai cu seamă în di- 
eficiente colaborări în
de centru și cei de li-

Știm că actuala 
o serie de „ro- 
promovărilor de 
spre a se evita

Mîine, la Ploiești, de la ora 16,30
MECHJL DE TINERET ROMÂNIA - FRANȚA
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a mu-

A ceste zig-zaguri aproape inexplicabile țin, dacă vreți, 
condiția psihică a echipelor noastre, despre care am 
în multe alte rinduri. în preajma meciului de la Tg.

tot de 
vorbit 
Mureș 

Steaua și-a creat aproape spontan o serie de motivații care au 
propulsat-o. A fost vorba de nevoia de reabilitare a lui Dumi
tru, după un cvasi-forfait la startul acestui campionat. A fost vorba 
de mîndria jignită a unor Trei și Zamfir, care au auzit, pe ici pe 
cota, că în jurul lor s-a făcut prea mult zgomot. Toate acestea, 
plus setea de afirmare a tinerilor promovați in bloc, plus, în com
pensație, nevoia de ordine a unui temperament echilibrat ca Jenei, 
au dus la o frumoasă declanșare, sperăm neizolată. în tabăra 
cealaltă, A.S.A. a fost și ea, intr-o oarecare măsură, oglinda pro
priei sale condiții psihice. Unii jucători mureșeni au vrut să-și ia 
o mică revanșă personală în fața jucătorilor de la Steaua, pentru 
un joc disputat nu 
sesie colaterală a 
bine pus la punct.

de mult pe Ghencea. Pînâ Ia urma, această ob- 
contribuit doar la dereglarea unui mecanism

Lucreția Timocea 
seniori — Wiliam 
Pe echipe: Brașov, 

fete nu s-a acordat titlul.
S-A ÎNCHEIAT TURNEUL 

echipei franceze St. Me- 
dard în tara noastră. Joi, rugbyștii fran
cezi (evoluează în prima divizie) au 
întrecut la Constanța formația noastră 
campioană Farul, e drept lipsită de apor
tul a șase titulari, cu 17—12 (6-6). Puncte
le gazdelor au fost realizate de lanusie- 
vici (8) și Șt. Cristea (4). Duminică, în 
Parcul Copilului, XV-le Griviței Roșii a 
fost cel care a dat replica francezilor. 
De data asta victoria a revenit rugbyști- 
lor ’ bucureșteni, care au cîștigat cu 13—3 
(3—3), la capătul unui joc agreabil. Au 
marcat pentru Grivița: Țibuleac (9) și 
GJiiță (4).

SCRIMĂ
peste 100 — 
25 august și pînâ la 7 .
cursuri de instruire organizate de fede
rație în cadrul unor tabere de vară la 
Brașov, Satu Mare și Snagov. Participă 
tineri scremeri reprezentînd toate probele 
S MUNICIPIILE BUCUREȘTI și CLUJ-NA
POCA vor fi gazdele asalturilor din ca
drul celei de a ila etape a Diviziilor 
A și B, programată în zilele de 20 și 
21 septembrie; în Capitală vor evolua 
echipele de floretă femei, în timp ce în 
orașul de sub Feleac se vor întrece for
mațiile de sabie. Pentru disputa echi
pelor de floretă bărbați și spadă, a 
fost ales municipiul Tg. Mureș (24—27 sep
tembrie).

CEI MA| 
gâtori de 

sînt prezenți,

VALOROȘI tră- 
perspectiva — 

începînd de la 
septembrie, la

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

LA 21 SEPTEMBRIE 1975 A DOUA 
TRAGERE PRONO-OLIMPiC

CIȘTIGURI IN BANI e AUTOTURISME 
„DACIA 1300“ e EXCURSII LA MONT
REAL Ș| INNSBRUCK CU PRILEJUL JOCU
RILOR OLIMPICE DIN 1976.

Biletele se găsesc de vînzare în agen
țiile Loto-Pronosport, cluburile șî asocia
țiile sportive, unitățile comerțului și ale 
cooperației.

CÎȘTIGURILE TRAGERE PRONO- 
EXPRES DIN 27 AUGUST 19751 extra
gerea r: Cat. 2: 2,45 variante a 35.714 
lei; Cat. 3: 13,10 a 3.340 lei; Cat. 4: 
30,90 a 1.416 lei; Cat. 5: 115,15 a 380 
lei; Cat. 6: 3.221,65 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA I: 866.329 lei. Extragerea 
a H-a: Cat. B: 8,45 variante a 13.506 
lei; Cat. C: 28,05 a 2.034 lei; Cat. D: 
1.361,15 a 60 lei; Cat. E: 82,65 a 200 
lei; Cat. F: 1.749,60 a 40 iei. REPORT 
CATEGORIA A: 943.673 lei. Cîștigurlle 
de categoria 2 (100%) au revenit par
ticipantelor ELENA MILU, din So-
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Reunit duminică seara in Ca
pitală, lotul de tineret sub 23 de 
ani se află în febra pregătirii me
ciului amical de mîine, cu selec
ționata similară a Franței. Partida 
aceasta de la Ploiești urmărește 
definitivarea totului nostru de ti
neret, care va avea un bogat pro
gram de toamnă, ce culminează cu 
meciul din campionatul european 
cu Scoția, la 16 decembrie, la 
Glasgow.

Față de lotul anunțat, a fost 
chemat și Fazekaș și evoluția ta
lentatului atacant mureșean poate 
reprezenta un atu pentru linia o- 
fensivă a „ll“-lui nostru. în pri
vința formației, antrenorul Cornel 
Drăgușin va definitiva mîine echi
pa care va intra în teren, avînd la 
dispoziție următorii jucători : Mo-

raru (Steaua) și Parcării (Uni
versitatea Craiova) — portari ; 
Gligore (A.S.A.), FI. Marin, Gri- 
gora-ș (Rapid), Crîngașu („Poli* 
Timișoara), Purima (Universitatea 
Craiova^ și Ha j nai (A.S.A.) — fun
dași ;
(F.C.

Boldni (A.S.A.), Kaiser 
Olimpia), Moldovan (Jiul), 

Bălăci (Universitatea Craiova) 
Romilă II (Politehnica Iași) 
mijlocași ; Atodiresei (F.C.M. 
șița), Radu II (F.C. Argeș), Roz” 
nai (Jiul), C. Zamfir (Steaua), 
Fazekaș (A.S.A.) și Manea (Rapid) 
— atacanți.

Partida va începe la ora 16.30 și 
va fi condusă la centru de arbi
trul polonez JARGUS ALOJZ.

6i

Re-

REZULTATELE
MIERCURI,

SPORTUL STUDENȚESC7

DINAMO
Mîine se va disputa meciul res

tanță, din etapa a doua, dintre 
echipele Sportul studențesc și Di
namo. Dincolo de rivalitatea pur 
sportivă între aceste două presti
gioase formații bucureștane, acest 
meci prezintă, firește, 
prin consecințele .pe 
avea scorul său final 
clasamentului.

Iată ultimele vești 
două tabere. Sportul 
și-a fixat sediul pregătirilor 
Snagov și nu există motive să se 
creadă că antrenorul Angelo Ni- 
culescu va modifica formula de 
echipă utilizată duminică, cu atât 
mai mult cu cit Răducanu, M. Ol- 
teanu, Grigore și Petreanu, acci
dentați, rămîn indisponibili în 
continuare. Dinamo a revenit de 
la Satu Mare, pe calea aerului, în 
cursul nopții de duminică spre 
luni. Semne de întrebare persistă 
asupra utilizării lui D. Georgescu 
și Dumitrache, ușor accidentați, 
dar programul energic de recupe
rare dă speranțe pentru o refacere 
totală pînă la ora meciului.

Meciul Sportul studențesc — Di
namo se va disputa după următo
rul program : Stadionul Republi
cii : ora 14, întâlnirea între echi
pele de tineret-speranțe ; ora 16,00,

interes și 
care le va 

in ierarhia

din cele 
studențesc 

la

pare că „omul 
a făcut o mică 
de efervescență

despre „U“ Cluj-Napoca... Se 
Paul Popescu, adică cel care

ouă cuvinte 
din umbră", 
școală în Pantelimon, reușește un început 

în Heidelbergul fotbalului nostru. Și încă o vorbă, despre Rapid. 
După doi de „0—0", urmează un 3—3 din 0—3 și 3—0. Și parcă 
e ma*i multă viață în formula riscului, care e mai aproape de su
fletul Rapidului.

loan CHIR’.LA

ACTUALITĂȚI © ACTUALITĂȚI
e ARBITRII MECIURILOR 

ECHIPELOR NOASTRE DE CLUB 
ANGAJATE ÎN CUPELE EURO
PENE. U.E.F.A. a comuni
cat forului nostru de spe
cialitate brigăzile de arbitri 
care urmează să conducă meciurile 
tur, din prima manșă a cupelor 
europene, 
tembrie.

REAL _______
(Cupa campionilor europeni) : G. 
Ciocci, la centru, ajutat la linie 
de A. Lazzaroni și V. Mascia (toț' 
din Italia).

RAPID — ANDERLECHT (Cupa 
cupelor) : I. Bucek, la centru, aju
tat de R. Ruck și A. Holler (toți 
■din Cehoslovacia).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA ROȘIE BELGRAD (Cupa 
U.E.F.A.) : A. Zade, la centru, 
ajutat de A. Andziulis și N. Ru- 
benis (toți din Uniunea Sovietică).

A.S.A.- TG. MUREȘ — DYN.' 
MO DRESDA (Cu,pa U.E.F.A) 
E. Papavasiliou, la centru, ajut 
de C. Krikonî și T. Kaladain 
(toți di-n Grecia).

programate la 17 sep-

MADRID DINAMO

PRIMEI ETAPE
SERIA I

Victoria Roman — Avîntul Frasin 0—0, 
Progresul Fălticeni — Cristalul Dorohoi 
4—1 (1—1), Constructorul lași — Foresta
Moldovița 1—0 (1—0), Constructorul Bo
toșani — Dorna Vatra Dornei 4-0 (3-0), 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc — Meta
lurgistul lași 4—1 (2—0), Metalul Rădăuți 
— Danubiana Roman 6—2 (2—1)A
rul Gura Humorului 
3-0 (1-0), 
Roman 0—1

Mine- 
Foresta Fălticeni 

Spicul Tigănași — Laminorul 
(0-0).

SERIA A |I-A
Bîrlad — Textila Buhuși 1—0 

Petrolul 
(1—3), Constructorul Va-

Rulmentul ___
(0—0), Petrolistul Dărmănești 
Molneștl 1—5 ", ~__
slui — Minerul Comănești 1—1 (0—1), Lo
comotiva Adjud — Tractorul Văleni 0-1 
(0—1), Hușana Huși — Cimentul Bicaz
2— 1 (2—0), Letea Bacău — Oituz Tg. Ocna 
9—0 (3—0), Ozana Tg. Neamț — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—3 (1-2), Bradul 
Roznov — Relonul Săvinești 1—4 (1—2).

SERIA A III-A
Poiana Cîmpina — Carpațî Sinaia 1-0 

(1—0), Victoria Florești— Chimia Buzău
3— 2 (1—1), Chimia Mărășeștl — Luceafă
rul Focșani 0—0, Petrolistul Boldești — Ca- 
raimanul Bușteni 2—1 (0—1), Olimpia Rm. 
Sărat — Petrolul Berea 3—1 (2—0), Car- 
păți Nehoiu — Petrolul Teleajen 0—2 (0—1), 
Chimia 
Foresta 
(0-0).

SERIA
I.C.S.I.M. București 

0—0, Unirea Tricolor București 
nica București 1—0 (0—0), Avîntul Urzi- 
ceni — Azotul Slobozia 3-3 (1—1), I.O.R. 
București — Rapid Fetești 4—1 (1-0), Fla
căra roșie București — T. M. București 
1—1 (0-1), Sirena București — Automa
tica București 1—1 (0—0), Triumf Bucu
rești — Șoimii TAROM București 0—2 (0-0), 
Olimpia Giurgiu — Tehnometal Buc. 0—0.

SERIA A VI-A
Petrolul Tîrgoviște — ROVA Roșiorii de 

Vede 0—1 (0—1), Voința Caracal — Chi
mia Găești 2—2 (1—1), Cimentul Fieni — 
Recolta Stoicănești 2—1 (1—1), Cetatea
Tr. Măgurele — Flacăra Moreni 2—2 (1—1), 
Vulturii Cimpulung Muscel — F.O.B. Balș 
0-0, Electra Titu — Viitorul Scornicești 
1—0 (0-0), Progresul Corabia — Va
gonul Caracal 3—2 (1—2), Constructorul
Pitești — Oțelul Tîrgoviște 2—0

SERIA A VILA
C.F.R. Craiova — Cimentul 

(1—0), Constructorul Craiova 
Calafat 1-1 (0-1), Unirea
Severin — Minerul Rovinari 
Chimistul Rm. Vîlcea

A V-A
- IPRECA Cală roși 

Electro-

(1-0).

Brazi — Avîntul Mîneciu 4—1 (1—0), 
Gugești — I.R.A. Cîmpina 0—2

SERIA A IV-A
Constanța — Marina Mangalia 

Granitul
Portul

3—0 (1—0), Voința Constanța
Babadag 3—1 (2—1), Comerțul Brăila 
Dunărea ~
Medgidia
Dunărea
3—2 (2—1), Autobuzul Făurei 
Brăila 1-1 (0-1), Minerul Macin - Chi
mia Brăila 1—1 (1—0), Gloria Murfatlar — 
Electrica Constanța 2—2 (2-0).

Cernavodă 3—1 (2—1), j.M.U.
— Ancora Galați 1—0 (0—0),

Tulcea — Unirea Eforie Nord 
Viitorul

Tg. Jiu 1-3 
— Dunărea 
Drobeta Tr- 
2-2 (1-1). 

T_______  __ Minerul Lupenl
0—0, Unirea Drăgășanl — Dierna Orșova 
2-0 (1—0), Metalurgistul Sadu — MEVA 
Drobeta Tr. Severin 1-0 (0-0), Lolnd
Brezoi — Metalul Drobeta Tr. Severin 
1-0 (1—0), Progresul Băltești — Victoria 
Craiova 2—0 (1—0),

SERIA A VIU-A
Constructorul Timișoara — .C.F.R. Ca

ransebeș 5-0 (2-0), Unirea Sinnicolau
Mare — Vulturii textila Lugoj 1-0 (0—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Ceramica Jimbo- 
lia 0-2 (0-1), Aurul Brad — Metalul 
Bocșa 7-1 (4-0), C.F.R. Simeria - Mi
nerul Oravîța 3—1 (3—0), Minerul Ghe-
Iar — Minerul Telîuc 3—2 (3—1), Știința 
Petroșani — Minerul Anina 3-0 (1—0), 
Gloria Reșița — Electr. Tim. 4—1 (3—1).

e
DE

ECHIPA REPREZENTATIV
JUNIORI PLEACA AZI î 

BULGARIA. Lotul național de ji 
niori al 
tăzi la 
cipa la 
Tinerii 
juca in 
prezentativele 
nii Sovietice și

țării noastre pleacă a; 
Plovdiv pentru a part 
un turneu internați on a 
fotbaliști români vt 

grupa A, alături de r< 
Bulgariei, Unu 

Iugoslaviei.

o ORA DE 
JOCURILOR DE

F.R.F. face cunoscut 
luna septembrie toate
de Divizia A se vor disputa 
începere de la ora 16.

ÎNCEPERE 
DIVIZIA A. 

că

A DIVIZIEI £
SERIA A IX-A

Strungul Arad — Recolta Salonta 1- 
(1-0), Gloria Arad — Minerul Bihor 2- 
(1—1), Dlnamo Oradea — Bihorean 

Marghita 2—0 (1—0), Constructorul Sa
Mare — Armătura Zalău 0—1 (0—1), Rap 
Jibou — Voința Cărei 5-0 (2—0), Miner 
Suncuiuș — Someșul Satu Mare 0-4 (0—1 
Gloria Simleu Silvanîel — Voința Or 
dea 1—4 (0—1), Oașul Negrești — Co 
structorul Arad 2—2 (2—1).

SERIA A X-A
Tehnofrig Cluj-Napoca — Minerul Ba 

Sprîe 0—1 (0-0), Dermata Cluj-Napoca 
Unirea Dej 1—2 (0—1), Foresta Bistrița 
Minerul Rodna 1—3 (1—1), Cimentul Ti, 
da — Bradul Vișeu 3—0 (1—0), Progi 
sul Năsăud — Minerul Băiuț 2-0 (0—< 
Minerul Bălța — Minerul Borșa 3- 
Minerul Cavnic — CUPROM Baia Ma 
3—0 (2—0), C.I.L Gherla — Construe
montaj Cluj-Napoca 2—1. j

SERIA A XI-A
U.P.A. Sibiu — Metalul Aiud 1—0 (C—<1 

" .......................................... C.I.L Bl]
— Metaj 
Ocna M 
Textila S 
1-0 (0-d 
l Medi 
i - Unir] 
I Reghin |

Constructorul Alba luiia — < 
1—0 (0—0), Textila Cisnâdie ■ 
Copja Mică 1—1 (1-0), Soda 
reș — Chimica Tîrnăveni 0-0, 
be? — Lacul Ursu Sovata 1 
I.M.I.X. Agnita — Vitrometcn 
1—0 (1-0), Metalul Sighișoara 
Alba lulla 1—1 (1—1), Avîntul 
Inter Sibiu 1-2 (0-2).

SERIA A Xll-A
Carpațî Brașov — Minerul Bălan 3Î 

(2—0), Unirea Sf. Gheorghe — Chlrrj 
Or. Victoria 2—0 (1-0), Metalul Tg. d 
culese — Torpedo Zărneștl 0-4 (0—1
Utilajul Făgăraș — Minorul Barcolt 21 
(1—0), Viitorul Gheorghieni — Forest] 
nil Tg. Secuiesc 3-0 (2-0), A. S. MierJ 
rea Ciuc — C.S.U. Brașov 0-0, PreciJ 
Săcele — I.C.I.M. Brașov 1—1 (1—0), Pi 
greșul Odorheiu Secuiesc — Oltul | 
Gheorghe 5-0 (2—0). |
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kețelor, paielor, cocenilor, a tu
tor resurselor furajere.
In cadrul concluziilor consfătui- 
, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
lalizat, de asemenea, măsurile 
te trebuie luate pentru stringerea 
P timp a legumelor, pentru asi- 
irarea ir iteriei prime necesare 
austriei cit și bunei aprovizionări 
[populației. Se vor mobiliza for- 
le și mijloacele necesare pen
ii recoltarea, preluarea, conser- 
Irea și valorificarea superioară 
întregii producții de struguri 

pete.
Analiza 
Irtidului
problemele pe care le ridică 

ța agriculturii asigurarea tuturor 
indifiilor necesare obținerii unor 
oducții mari în anul 1976. în a- 
Kt sens, tovarășul Nicolae 
laușescu a indicat măsurile de 
Făptuit în vederea executării a- 
țurilor de toamnă de bună ca
late, transportului și încorporării 
I sol a întregii cantități de în- 
psăminte, pregătirii terenului 
Intru însămînțările de toamnă, 
plieierii în cei mai scurt timp 
[acțiunii de asigurare, condițio- 
Ire și verificare a calității se- 
Ințelor.
p-a subliniat, totodată, 
lea folosirii corespunzătoare 
Lei materiale existente, 
I întregul parc de mașini 
pje să execute la cel mai 
Lei lucrările agricole, 
kn cadrul cuvîntării sale, 
pul Nicolae Ceaușescu a pus un 
Lent deosebit pe necesitatea bu
ll organizări, instaurării unei dls- 
Lline ferme in agricultură, rele- 
nd in acest sens că atit Uniunea

secretarului general 
s-a referit pe larg

și
al 
și 
în

necesi- 
a 

pentru 
și u- 
înali

tova-

Națională cit și uniunile județene 
ale Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, trebuie să-și schimbe ra
dical stilul de muncă, să acțione
ze ca adevărați organizatori ai pro
ducției și ai muncii, pentru ca ac
tivitatea în agricultură să se des
fășoare într-un spirit de 
pe bază de programe și orarii 
eise de activitate, așa cum se 
cedează in industrie și în alte 
toare ale economiei naționale.

Organele și organizațiile de 
tid, consiliile populare trebuie 
acționeze cu fermitate pentru 
la muncile agricole 
toți cetățenii satelor, inclusiv 
drele de conducere și alți angajați 
din comună, elevii și cadrele di
dactice, astfel incit întreaga popu
lație a localităților rurale să-și a- 
ducă contribuția Ia buna desfășu
rare a campaniei agricole de toam
nă.

Este necesar, de asemenea. a 
subliniat secretarul general al par
tidului, ca pe baza recentei hotă- 
rîri a Comitetului Politic Executiv, 
comandamentele județene și co
munale să-și îndeplinească rolul 
de organizatori ai campaniei agri
cole de toamnă, să controleze mo
dul în care se aplică în viață mă
surile luate, 
rea în mod 
stabilite de

Secretarul 
a relevat că 
forțele necesare, 
posibilitățile pentru realizarea în 
cele mai bune condițiuni, a sarci
nilor pe care le pune în prezent 
partidul în fața lucrătorilor ogoa
relor, a organizațiilor de partid, 
pentru stringerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, pentru executa
rea tuturor lucrărilor din campa
nia agricolă de toamnă..

PESTE HOTARE
TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI 

PE PRIMUL LOC LA LENINGRAD
U.R.S.S. (B) — cîte 1 punct 
Cehoslovaciei — zero puncte.

si

DOMINA „JOCURILE
MEDITERANEENE11

ordine, 
pre- 
pro- 
sec-

par-
să 
ca 

să participe 
ca-

să asigure îndeplini- 
exemplar a sarcinilor 
conducerea partidului, 
general al partidului 
agricultura disnune de 

că există toate

LENINGRAD, 1 (Agerpres). — 
în cadrul turneului international 
de rugby care se desfășoară la 
Leningrad, prima reprezentativă a 
U.R.S.S a ‘ '
6—6 (3—3) cu selecționata se
cundă a U.R.S.S. Echipa Poloniei 
a cîștigat cu 27—6 (17—3) jocul
suținut cu formația Cehoslovaciei.

După cum s-a mai anunțat, se
lecționata de tineret a României a 
întrecut cu scorul de 20—9 echipa 
Poloniei.

în clasamentul competiției con
duce selecționata de tineret a 
României cu 2 puncte (un joc 
disputat), urmată de echipele Po
loniei — 2 puncte. U.R.S.S. (A),

terminat la egalitate : 
cu selecționata

TURNEUL DL TENIS
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

în turneul internațional de tenis 
de la Forest Hills s-au disputat 
ultimele partide din „16-mile“ de 
finală ale probei de simplu băr
bați. Un rezultat remarcabil a ob
ținut tînărul jucător vest-german 
Karl Meiler care a reușit să-1 eli
mine cu 6—7, 6—4, 6—4 pe ame
ricanul Roscoe Tanner, cotat al 
10-lea pe tabelul favoriților.

Alte rezultate : Francois Jauffret 
(Franța) — Kjell Johansson 
(Suedia) 7—5. 6—4 ; Jaime Fillol 
(Chile) — Charles Pasarell (S.U.A.) 
6—3. 7—5 ; Guillermo Vilas (Ar
gentina) — Dick Stockton 
6—1, 6—4.

în turneul feminin, 
Navratilova a întrecut-o

(S.U.A.)

Martina 
cu 6—3,

O NOUĂ VICTORIE 
A BASCHETBALISTILOR 

LA MISKOLC

BUDAPESTA. 1 (Agerpres). 
Turneul international masculin 
baschet pentru „Cupa Universi
tară", desfășurat la Miskolc, a fost 
cîștigat de echipa U.R.S.S. — 6 
puncte, urmată de formațiile 
României — 5 puncte, Poloniei — 
5 puncte și Ungariei — 3 puncte.

în ultima zi a competiției, bas- 
chetbaliștii români au întrecut cu 
scorul de 84—80 (33—38) selecțio
nata Poloniei. într-un alt joc 
U.R.S.S a dispus cu scorul de 78—• 
76 (37—43) de echipa Ungariei.

de

DE EÂ EOE1EST HILLS

ALGER, 1 (Agerpres). — în 
capitala Algeriei au continuat în
trecerile Jocurilor mediteraneene.

în concursul atletic, sportivii iu
goslavi au obținut alte trei victo
rii. prin Ivan Ivanici — 19,43 m 
la aruncarea greutății. Jarko Pri- 
morac — 74,72 m la aruncarea su
liței și Bosco Bozinovici — 3:42,6 
la 1 500 m. Atletul spaniol Cerrada 
a cîștigat cursa de 5 000 m cu 
timpul de 13:42,0, iar compatrio
tul său Banos i. 1---- i—
tor în proba 
2 h 24:12,8.

Turneul de 
cu succesul selecționatei 
viei, care a întrecut în 
meci, cu scorul de 
formația Algeriei.

Proba masculină 
cadrul concursului 
revenit sportivului

a terminat învingă- 
de maraton, cu

handbal s-a

36—26

încheiat 
Iugosla- 
ultimul

(17—12),

6—0 pe Kathy May (S.U.A.), iar 
campioana australiană Margaret 
Court a dispus cu 7—5, 6—3 de 
Janet Newberry (S.U.A.).

*

de floretă din 
de scrimă a

______ _________  francez Ber
nard Talvard. învingător în meciul 
de barai suținut cu italianul Carlo 
Montano.

PRIMA CANDIDATURĂ

INTERNAȚIONALE

VOLEIBALIȘTI
ROMANI

In Întreceri

TURNEUL PRIETENIA

C. E. FEROVIAR

La Mielec (Polonia) a luat sfîr- 
„Turneul Prietenia", compe- 

e rezervată junioarelor mici, 
pfeul a revenit reprezentativei 
It.S.S. Echipa României a dști- 
I turneul pentru locurile 7—12.

In turneul final pentru locurile 
B din cadrul campionatului e- 
Ipean ' uroviar. care se desfă
ta la Praga. echipa masculină 
pid București a dispus cu 3—t 
selecționata feroviară a Iugos- 

hei. în turneul pentru locurile 
p : U.R.S.S. — Cehoslovacia

MÂNIA - CANADA (f) 3-0
p sala Floreasca a avut loc

o nouă confruntare între re- 
zentativele feminine ale Româ- 
i și Canadei. Victoria a reve- 

din nou echipei noastre cu 
0 (5, 13, 8), după un meci in- 
psant.
n continuare, cele două echipe, 
mai jucat încă 2 seturi, fiecare 

ligind cite unul.

ITLETISM • Cu prilejul concursu- 
I desfășurat la „Crystal Palace" din 
kdra, recordmanul mondial John 
Rker a cîștlgat cursa de o milă 
3:53,62. Aceasta a fost cea de-a 
k victorie obținută de campionul 
[zeelandez în cadrul turneului în- 
prlns în Europa. Pe locurile ur- 
loare s-au clasat Mike Boit (Ke
lt — 3:54,86, Rod Dlxon (Noua Ze- 
hdă) — 3:55,25 și Marty Llquori 
IJ.A.) — 3:55,52. Sprintera poloneză 
na Szewinska a terminat invlngă- 
Fe în proba de 400 m cu timpul 
[50,82, în timp ce compatriotul său 
Inislaw Malinowski și-a adjudecat 
loria în cursa de 3 000 m obstacole 
18:18,20. Cp un rezultat excelent 
I încheiat șl cursa masculină de 
Im garduri, în care englezul Alan 
Icoe a fost cronometrat cu 48,85. 
r rezultate: 200 m: Steve Williams 
p.A.) — 20,3; prăjină: Kozaklewlcz 
Ionia) — 5,42 m; 10 000 m: Foster 
Iglla) — 27:45,4; aruncarea cioca- 
fi; Hunning (R. F. Germania) — 
p; aruncarea greutății; Capes 
Iglia) — 20,42 m; 100 m feminin: 
Brea Lynch (Anglia) — 11,4. «, pe 
lionul olimpic din Helsinki a luat 
bit meciul dintre selecționatele le-

TRASEUL
MARILOR 

SPECTACOLE 
MOTOCICLISTE

Pista de moto- 
cros de la Holice 
(Cehoslovacia) es
te bine cunoscută 
pentru gradul său 
de dificultate și 
pentru spectacu
lozitatea pe care 
o conferă curse
lor. La ultima 
manșă a C.M., 
găzduită aci nu 
de mult, au asis
tat 50 000 de spec
tatori, care au 
plecat îneîntați de 
palpitantele faze 
oferite de concu- 
renți. In imaginea 
noastră, concuren
tul cehoslovac Ja
roslav FALTA.
Foto : PRAGO-
PRESS

ACTUALITĂȚI ȘAHISTE
După consumarea a 12 runde, 

în campionatul mondial de șah 
pentru juniori continuă să con
ducă Cehov (U.R.S.S.) — cu 9
puncte, urmat de Christiansen 
(S.U.A.) și Kulikowski (Polonia) 
— dte 8.5 puncte, Mestel (Anglia) 
și Inkiov (Bulgaria) — dte 8 p.

Rezultate înregistrate în runda 
a 12-a : Kuligowski — Barlov 
1—0 ; Mestel — Inkiov remiză : 
Cehov — Christiansen remiză.

în runda a șasea 
internațional de șah 
(Iugoslavia). Tringov 
Kirov, rezultat 
partidele 
rintos — 
Joksici. 
Dezze.

în clasament conduc Dezze 
goslavia), Forintos (Ungaria), 
Pîdevski și Tringov (ambii Bul
garia) cu cîte 3,5 puncte.

a turneului 
de la Vîrșet 
a remizat cu 

în 
Fo-

consemnat și 
Pîdevski — Vukici. 
Jansa și Raicevici 
Kapelan l-a învins pe

(Tu

Ieri, s-au jucat primele partide 
ale optimilor de finală în proba 
de simplu bărbați. Iată rezultatele: 
Dibbs (S.U.A.)—Ashe (S.U.A.) 6—4,
6— 2, 6—3 ; Pattison (Rhodesia) —
Hewitt (R.S.A.) 6—4, 6—2, 1—6,
6—2.

In primul tur al probei de du
blu bărbați perechea Guillermo 
Vilas (Argentina). Ion Tiriac 
(România) a învins cu 2—6, 6—3,
7— 5 cuplul Crealy (Australia), 
Lloyd (Anglia). Pînă la închiderea 
ediției, nu ne-a parvenit rezultatul 
partidei dintre Ilie Năstase și me
xicanul Raul Ramirez.

CONCURSUL PREOLIMPIC DE

PENTRU

J. O

ORGANIZAREA

DIN 1984!
început Jocurile Olim-încă nu au ____ r... _ —

pice de la Montreal, ca să nu mal 
vorbim de cele de la Moscova din 
1980 și iată că avem vești șl des
pic ediția din 1984 I La sediul C.I.O. 
din Lausanne s-a înregistrat prima 
cerere oficială de depunere a unei 
candidaturii pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 1984. 
Această solicitare a venit din par
tea Comitetului olimpic Iranian, 
care a sprijinit, în acest fel, cere
rea făcută de municipalitatea orașu
lui Teheran.

SCRIMĂ DE LA MONTREAL
gia). La sabie a învins sovieticul 
Vladimir Nazlimov. în turneul 
final, Vladimir Nazlimov a totali
zat 4 victorii, fiind urmat în cla
sament de Peter Westbrooke 
(S-U.A.), Peter Marot (Ungaria) 
cîte 3 v„ Francisco Torre (Cuba) 
și Alex. Orban (S.U.A.) cîte 2 v.

MONTREAL, 1 (Agerpres). — 
Proba de floretă din cadrul con
cursului preolimpic de scrimă a 
revenit lui Jaroslav Jurka (Ceho
slovacia), cu 4 victorii, urmat de 
Christian Noel (Franța) 3 v, Vla
dimir Denisov (U.R.S.S.), Mathias 
Behr (R.D.G.), Eduardo Jones 
(Cuba) și Gerry Soumange (Bel-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
£ _____________ _ _ — X-----------v---------- ±.--------------

AGENDA SAPTAMINII
2—5 YACHTING

2-6

.2-7

JOCURILE
MEDITERANEENE 
TENIS

3 FOTBAL

S-6 TIR
5- 7 CĂLĂRIE 

6 FOTBAL
CICLISM

6- 7 ATLETISM

7 AUTO

C.E. clasa „Corsar", la Traunsee (Austria) 
„Tempest” la Brunnen (Elveția).

Și clasa

Continua întrecerile polisportive, la Alger. 
Continua turneul de la Forest Hills 
Meciuri în C.E.: Irlanda de Nord — Suedia 
Danemarca — Scoția (gr. 4); Olanda — 
(gr. 5); Franța — Islanda (gr. 7). Meciuri 
Austria — R. F. Germania ; Elveția — Anglia;
— R. D. Germana; Polonia — Bulgaria. 
C.E. de juniori (m, f), la Sofia 
întreceri preolimpice (dresaj), la Montreal 
C.E. (gr. 7) : Belgia — Islanda. 
Cursa profesionistă Milano — Torino.
Finala „Cupei Europei" la decatlon și pentatlon, la 
Bydgoszcz (Polonia).
Marele Premiu de la Monza (italia) în cadrul C.M. 
(cursa 13) formula 1.

(gr.
Finlanda 
amicale: 

; U.R.S.S.

3):

CAMPIONATE DE FOTBAL DIN EUROPA

PE SCURT
minine și masculine ale Finlandei și 
U.R.S.S. La masculin, atleții finlan
dezi au obținut o surprinzătoare vic
torie cu scorul de 109—103 p. întîl- 
nirea feminină a fost dominată de 
sportivele sovietice, învingătoare cu 
scorul de 92—53 puncte. Iată principa
lele rezultate în ziua a doua de con
curs : Masculin: 800 m: Ponomarev 
(U.R.S.S.) — 1:47,7; aruncarea greu
tății: Voikin (U.R.S.S.) — 20,10 m; 
3 000 m obstacole: Kantanen (Finlan
da) - “ ... . —
vlnen 
m: Paivârinta 
triplusalt:
— 16,87
jlna: Isakov
m ; feminin : 
Maslakova (U.R.S.S.) — 23,23;
carea discului: Făina Melnik (U.R.S.S.)
— 67,66 m; 800 m: lulia Safina 
(U.RS.S.) — 2:03,6.

„Trofeului Super Prestige-Pernod" 
continuă să conducă belgianul Eddy 
Merckx cu 370 p. II urmează fran
cezul Bernard Thevenet — 220 p, bel
gianul Roger de Vlaeminck — 216 
p, italianul Francesco Moser — 195 p 
și olandezul Joop Zoetemelk — 155 p.

8:33,0; aruncarea suliței: Ho-
(Finlanda) — 85,12 m; 5 000 

' (Finlanda) 
Kukasjvarl 

săritura 
(U.R.S.S.)

200

rn ;

m:

— 13:53,2; 
(Finlanda) 
cu pră-

— 5,20
Ludmila 

arun-

m:

CICLISM o In urma rezultatelor 
înregistrate în cadrul campionatului 
mondial de ciclism în clasamentul

CĂLĂRIE • Clasica probă pe echi
pe „Premiul Națiunilor", din cadrul 
concursului internațional de la Osten
de (Belgia), a revenit formației R. F. 
Germania (Juergen Ernst, Lutz Mer
kel, Herman Schridde și Hans Win
kler) cu 25,5 p. Pe locurile următoa
re s-au situat echipele Angliei — 
28 p, Belgiei — 36 p și Italiei — 36,5 p.

NATAȚIE • în cadrul concursului 
internațional de la Osaka, înotătorul 
american Steve Furniss a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta în pro
ba de 200 m liber pe care a cîștl- 
gat-o cu timpul de 1:53,50. Compa- 
trioții săi John Naber șl Steve Greg 
au terminat învingători în probele 
de 100 m spate — 58,87 șl, respectiv, 
200 m delfin — 2:03,50. Cunoscuta re
cordmană americană Shirley Babas- 
hoff a ocupat primul loc în proba de 
200 m liber, cu timpul de 2:04,35.

IUGOSLAVIA (etapa a 4-a) : 
Partizan Belgrad — Zelezniciar 
0—0 ; Hajduk Split — Olimpia 
Liubliana 2—1 ; Boraț Banja Luka 
— Radniciki Niș 3—2 ; Radniciki 
Kraguevat — Rijeka 3—1 ; Celik 
Zenița — Dynamo Zagreb 2—0 ; 
Sarajevo — Velez Mostar 0—0 ; 
O. F. K. Beograd — Voivodina 
Novi Sad 3—1. Clasament : 1. 
Steaua Roșie Belgrad — 8 p. ; 2. 
Hajduk — 6 p. ; 3. Borat — 6 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 5-a) : 
Bohemians Praga — Zbrojovka 
Brno 3—0 ; Sklo Union Teplice — 
Slavia Praga 3—2 : Lokomotiv
Kosice — V.S.S. Kosice 0—2 ; 
Z.V.L. Jilina — Slovan Bratislava 
1—0 ; Jednota Trencin — Spartak 
Trnava 2—1 ; Skoda Plsen — Liaz 
Jablonec 1—0 ; T.Z. Trjinec — 
Dukla Praga 1—2 ; Inter Brati
slava — Banik Ostrova 0—0. Cla
sament : 1. Slovan — 7 p. ; 2. Sla
via — 6 p. ; 3. Dukla — 6 p.

UNGARIA (etapa I) : Kapos- 
văr —. Vasas 2—0 ; Honvdd — 
Videoton 3—1 ; Ujpesti Dozsa — 
Haladăs 3—2 ; Szeged — M.T.K. 
1—0 ; Bek&csaba — Raba Etogyor 
1—1 ; Salgotarjân — Tatabanya 
5—2 ; Zalaegerszeg — Diosgyor 
1—2.

ELVEȚIA (etapa a 3-a) : F. C.

Ztirich — Chenois 2—0 ; Young 
Boys Berna — Bienne 0—0 ; Sion
— Lugano 2—2 ; Servette Geneva
— Winterthur 3—1 ; St. Gall — 
Neuchatel 1—0 ; F. C. Basel — 
Lausanne 1—2 ; Chaux de Fonds
— Grashoppers Zurich 2—5. Clasa
ment ; 1. St. Gall — 6 p. ; 2. Lau
sanne 5 p. ; 3. Servette — 4 p.

OLANDA (etapa a 3-a) : Feye- 
noord Rotterdam — N.A.C. Breda 
4—0 ; P.S.V. Eindhoven — F. C. 
Twente Enschede 3—0 ; F. C. den 
Haag — Ajax Amsterdam 1—3 ; 
Excelsior Rotterdam — Sparta 
Rotterdam 0—2 ; F. C. Utrecht — 
N. E. C. Nijmegen 0—3 ; F. C. 
Amsterdam — Go Ahead Deventer 
6—2. Clasament : 1. P.S.V.
2. Feyenoord — 6 p. ;
5 p.

• F. F. Malmo a 
teren propriu, cu 5—1 
mafia Cosmos din New 
Iul de onoare al oaspeților a 
înscris de Pele.

• Echipa Iranului s-a calificat 
■pentru turneul final al J.O. de la 
Montreal, cîștigînd turneul elimi
natoriu de la Teheran. Formația 
Iranului s-a clasat pe primul Joc, 
cu 7 p, urmată de Kuweit 
Irak — 4 p. Arabia 
Bahrein — Op.

c.

6 p.;
3. Ajax —

învins 
(2-0), 
York.

pe 
for- 
Go- 
fost

5 P.
Saudită — 4 p.

99 DE ECHIPE LA EDIȚIA A Xl-A A C.M.

expirat terme- 
pentru ca.mpi.o-

La 31 august a 
nul de înscriere ,--------- ... .
natul mondial de fotbal din 1978, al 
cărui turneu final va avea loc, după 
cum se știe, în Argentina. La aceas
tă populară competiție vor lua par
te reprezentativele a 99 de țări, 
printre care și oea a României,

prellmtoare ur- 
anul viitor. Să 

pentru amatorii de statis
tici, că recordul de participare, sta
bilit in 1974, nu a fost bătut, și 
atunci la C.M. de fotbal au luat 
parte tot 99 de formații I

partidele din seriile 
mînd să înceapă în 
notăm.


