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MÎINE, START ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a luat 
parte, luni, 15 septembrie, la fes
tivitățile consacrate aniversării a 
J 750 de ani de la prima mențiune 
documentară a milenarei așezări 
daco-getice Pelendava și a 500 de 
ani de la cea dinții atestare a 
orașului Craiova, precum și des
chiderii noului an de invățămînt.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită cu un 
pronunțat caracter de lucru in li
ni lăți industriale și agricole — la 
întreprinderile „Electroputerc", „7 
Noiembrie" și cea de mașini grele, 
la C.A.P. Poiana Mare — ca și in 
instituții de învătămint craiovcne.

Împreună cu secretarul general 
al partidului, au luat parte la vi
zită tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Cornel Burtică, Paul 
Nieulescu, Angelo Miculescu, 
prim-ministru al guvernului, 
cum și miniștrii Ioan Avram. Radu 
Păun și Teodor Coman, Ion Traian 
Ștelănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C. Au participat, dc aseme
nea, primii secretari ai comitetelor 
județene de partid Gorj — Gheor- 
ghe Paloș, Mehedinți — T 
Ploștinaru, Olt — Constantin 
du, Vâlcea — Vasile Mușat, 
tați la festivități.

Cu bucurie in inimi, cu 
timentul firesc al mindriei patrio
tice pentru trecutul glorios al ur
bei lor, pentru izbinzile socialiste 
de astăzi, locuitorii Craiovei au 
intimpiiiat pe secretarul general al 
partidului eu simțăminte 
stimă, dragoste și recunoștință, 
dresintlu-i urări 
viață lungă, spre binele țării și 
răcirea poporului nostru. Sint sen
timente pe care le-am regăsit ex
primate emoționant încă din pri
mele clipe ale sosirii la Craiova, 
pe întreaga durată a vizitei.

...Ora 8,30. Avionul cu care a 
călătorit secretarul general al par
tidului aterizează pe aeroportul 
diii Craiova.

In semn de înaltă prețuire, pri
mul secretar al Comitetului muni
cipal P.C.R., Vasile Bulucea, roagă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să primească cheia de aur a 
Craiovei și primul titlu de cetă
țean de onoare al orașului.

Vizita în municipiul Craiova a 
început la întreprinderea „Electro-' 
putere" și a eontinuat la între
prinderea constructoare de mașini 
agricole „7 Noiembrie", precum și 
la șantierul celui mai tinăr obiec
tiv industrial al județului Dolj, 
întreprinderea de utilaj greu.

Vizita secretarului general al 
partidului in Centrul universitar 
ciaiovean, care a oferit un bun
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prilej pentru examinarea Ia fața 
locului, a medului in care se în
făptuiește amplul plan de perfec
ționare a învățămintului nostru, în 
strinsă legătură cu cerințele dez
voltării social-econernice a patriei, 
cu imperativul aplicării celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, inccpe chiar aici, pe marea 
platformă industrială din zona de 
est a orașului. In imediata veci
nătate a marii întreprinderi „Iilec- 
troputere” se înalță, impozantă, 
noua clădire a facultății de elec
trotehnică.

Invitat de gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, taie panglica inaugurală, 
pășind in holul elegantei construc
ții universitare.

In continuarea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este oaspetele 
cadrelor didactice și al elevilor li
ceului industrial nr. 1.

Se vizitează apoi Liceul agro
industrial, una dintre cele mai 
vechi școli de profil din țară.

Un ultim popas în unitățile de 
învătămint se face la cea mai 
tânără facultate a universității cra- 
iovene — cea de medicină, unitate 
care și-a început activitatea 
1970, primii absolvenți 
să-și primească diplomele 
tul anului de învătămint 
cepe acum.

Aici, ca de altfel pe 
traseu al vizitei, tineretul din ce
tatea Băniei a făcut secretarului 
general al partidului o primire 
plină de entuziasm, scandînd în
delung „Ceaușescu — P.C.R.", in- 
lonînrl cintece patriotice.

Următorul obiectiv al vizitei de 
lucru este Poiana Mare, localitate 
situată in Cimpia Dunării.

Vizita s-a încheiat semnificativ 
cil o mare adunare populară, des
fășurată sub semnul 
evenimente : jubileul 
inaugurarea anului de

...Această vibrantă
are loc în plata centrală a orașu
lui, unde domnește o atmosferă 
entuziastă, sărbătorească, de înăl
țător patriotism. S-au adunat aici 
peste 70 000 dc cetățeni — munci
tori și intelectuali, militari și stu
denta reprezentanții oamenilor mun
cii din municipiul Craiova și de pe 
cuprinsul județului Dolj. Ei poartă 
portrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, steaguri roșii și trico
lore. lozinci care exprimă gindurilc. 
sentimentele pe care le împărtă
șesc in aceste clipe deosebite : 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, in frunte cu secretarul său

in 
urniind 

la sfirși- 
care in

întrefful

celor două 
Craiovei și 
învătămint. 
mani testare I partida de

Neagu (urmărit dc orădeanul Eugen Naghi) tic
nește spre poarta adversă. postură în care am 
dori să se afle, cit mai des, și in

miine, cu Anderlecht-

Patru din 
fotbalului nostru 
sezonul trecut — 
namo, Rapid, A.S.A. 

Mureș și Universitatea Cra
iova — vor lua startul mii
ne în noua ediție a presti
gioaselor competiții conti
nentale intercluburi. Fără 
îndoială că gindurile tuturor 
iubitorilor jocului cu balo
nul rotund se îndreaptă spre 
meciurile pe care le au de 
susținut aceste echipe. în 
prima manșă, din primul 
tur, ei nutrind speranța în 
comportări cit mai bune ale 
echipelor noastre, în fata 
unor adversari valoroși.

La ora cind apar aceste 
rînduri, antrenorii celor pa-

laureatele 
in 

Di- 
Tg.

tru formații și-au conturat 
intențiile, singura lor preo
cupare fiind acum legată 
numai de refacerea jucăto
rilor. în așa fel incit, miine. 
odată cu primul fluier al 
arbitrului, cu toții să se 
prezinte în plenitudinea 
forțelor. Sigur, nu va ti 
deloc ușor pentru reprezen
tantele 
treacă 
lia lui
roșie ___ _________
Bruxelles și Dynamo Dresda, 
formații în rîndul cărora 
activează numeroși interna
ționali. Dar print.r-o mobi
lizare totală, jucătorii noș
tri au capacitatea să facă 
față cu succes dificilelor 
examene.

noastre să se în- 
cu adversari de ta- 
Real Madrid. Steaua 
Belgrad, Anderlecht
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(Continuare în pag. a 4-a)

REAL
Jocul

PROGRAMUL JOCURILOR :
MADRID : Cupa campionilor europeni

— DINAMO 
începe Ia ora 21 și va fi televizat)

RAPID
Stadionul 

televizat

BUCUREȘTI : Cupa cupelor
— ANDERLECHT

„23 August" de la ora 17,45 ; meciul

A.S.A.
Meciul începe la ora 16

va fi

TG. MUREȘ : Cupa U.E.F.A.
— DYNAMO DJtESDA

CRAIOVA : Cupa U.E.F.A.
UNIVERSITATEA — STEAUA ROȘIE
Meciul începe la ora 16
(In pag. 2—3, amănunte despre cele patru meciuri)
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ÎN CUPRINSUL ZIARULUI :
Surpriză de 
Divizia A de

proporții în 
handbal (m)
(pag. 2—3) 

Relatări de la Campiona
tele mondiale de lupte li
bere și de la Campionate
le mondiale și europene 
de haltere
Rezultate din campiona
tele de fotbal din Europa

(pag. a 4-a)
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DESCHIDEREA ANULUI DE ÎNVAȚĂMiNT LA I.E.F.S
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REPORTAJUL NOSTRU

ROMAN, DOUA INIMI BAT
RITMUL CICLULUI OLIMPIC-

• FAIMA SEXAGENARULUI NEHOI : 37 DE ATLEȚI CAM
PIONI ÎN 23 DE ANI DE MUNCA O „TREBUIE SĂ DAI, 
ÎNAINTE DE A AVEA PRETENȚII 1“ • SEVERITATE ÎNSEAMNĂ 
ORDINE, VOINȚĂ, GÎNDIRE • „ORICE SPORTIV TREBUIE SA 
SIMTĂ OBLIGAȚIILE TIMPULUI SĂU. ASTA AM URMĂRIT 1N-. 
TOTDEAUNA LA ELEVII MEI".

teri, in întreaga țară a început un nou an școlar... 
Și-au redeschis larg porțile, pentru a-i primi pe copiii 
ș: tinerii țării, grădinițele și școlile generale, liceele, 
școlile profesionale și tehnice, institutele de învăță- 
mîrif superior — o rețea vastă care 
toate generațiile tinere ale țării.

Noul crn de invățămînt debutează

a cuprins practic

sub cele mai' fru-

moase auspicii. Condițiile de instruire a copiilor și ti
nerilor sînt permanent îmbunătățite, răspunzînd necesi
tăților ș: exigențelor actuale-ale școlii. Sînt exigențele 
societății noastre socialiste, care are nevoie de spe
cialiști cu o înaltă calificare, de oameni cu un ridicat 
nivel de cunoștințe, capabili să desfășoare miine o ac
tivitate productivă cît mai rodnică.

15 septembrie... La Institutul de 
Educație Fizică și Sport din Ca
pitală. atmosferă sărbătorească. în 
sala dc festivități se află sute de 
studenți și studente, cadre didac
tice. numeroși invitați. printre 
care: general lt. Marin Pragnea,
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
rout. univ. dr. Emil Ghibu. secre
tar al C.N.E.F.S., dr. Grigore Po
pescu. reprezentant al Comitetului 
<le partid al Centrului universitar 
București etc.

Festivitatea a fost deschisă de 
prof. univ. Ion Șiclovan. rectorul 
I.E.F.S. După ce a prezentat suc
cesele obținute de studenții și ca
drele didactice în anul universitar 
precedent, vorbitorul a făcut unele 
sublinieri privind obligațiile ce re
vin, în noul an de învătămint, în
tregului colectiv. Au fost făcute 
rel'erri directe Li necesitatea per-

I.E.F.S. la îndeplinirea sar- 
mișcării noastre sportive în 

de

clubul 
cinilor 
contextul unei reprezentări 
prestigiu la J.O. din 1976.

în continuare, a luat cuvîntul 
prof. univ. Ioan Kunst-Gkermănes- 
cu. care a adresat studenților che
marea la îmbunătățirea continuă 
•a activității de instruire, pentru 
depășirea rezultatelor la învățătură 
și munca practică. Apoi, studentul 
Viorel Cojocaru, președintele 
U.A.S.C. din institut, a ținut să 
asigure conducerea I.E.F.S. că stu
denții, în lumina angajamentelor 
luate în cinstea celui de al X-lea 
Congres al U.T.C. și a celei de a 
X-a Conferințe Naționale a 
U.A.S.C.R., sînt hotărîti să facă 
tot ce le stă în puteri, să dea do
vadă de entuziasm și responsabili
tate, pentru realizarea tuturor o- 
bioctivelor pe care și le-au propus.

cadrelor . 
prilejul 
învăță- 

a subli-

C.N.E.F.S.. studenților și 
didactice din institut, cu 
deschiderii- noului an de 
mint universitar. După ce 
niat că evenimentul are loc într-o
perioadă de puternic avint politic 
și de muncă însuflețită, cind între
gul nostru popor este ferm decis 
să îndeplinească istoricele hotărfri 
ale Congresului al XI-lea al P.C.R., 
vorbitorul a apreciat aportul stu
denților și cadrelor didactice din 
I.E.F.S. la dezvoltarea educației fi
zice și sportului, existînd convin
gerea că șj în viitor ei își vor 
datoria cu multă răspundere, 
înalt simț patriotic.

In încheierea festivității, cei 
genți au adresat o telegramă^ 
al P.C.R., tovarășului 
CEAUȘESCU, în care se angajează 
ea în noul an de învătămint să 
contribuie cu toată energia și pri-

face
cu

pre- 
C.C.

NICOLAE

„In toate ramurile sportive trebuie întronată o atmosferă du 
muncă temeinică, îndîrjită, conștiincioasă, de seriozitate, de 
mobilizare cu înaltă responsabilitate și exigență a tuturor 
factorilor pentru îndeplinirea riguroasă a programelor de 
pregătire, pentru obținerea unor performanțe sportive de ni
vel mondial" (Din Mesajul adresat de “ '
CEAUȘESCU participanțitor la Conferința 
sportive).

în 1952, băieții lui, proaspeți 
campioni pe echipe, urcau stin
gheriți pe podiumul unui stadion 
ieșean : ei prea erau modești îm- 
brăcați, și prea erau frumoase 
treningurile Învinșilor lor... Parcă 
așteptau să li se spună din clipă 
în clipă că gluma câștigării titlului 
national se terminase, că prea în- 
trecuscră măsura...

Acum citeva zile, confortabila 
aeronavă a TAROM-ului de pe 
ruta Frankfurt — București aducea 
acasă o veritabilă campioană, pe 
Mariana Suman, după o frumoasă 
serie de victorii — Budapesta, 
Nisa, Montreal, Frankfurt/Main. De 
astă dată, antrenorul, același, nu 
se mai gindea la pista — mereu 
sufocată de bălăriile dc la mar
ginea aeroportului de lingă Ro
man, — așa cum era în 1952. A- 
cum, datele problemei 
anume podium canadian, 
buia topit metalul unei 
nite medalii olimpice...

tovarășul NICOLAE 
pe țară o mișccWt

1952, pentru că *-

vizau un 
acum tre- 
mult rîv-

a devenit

românesc. Din 
cela a fost anul primilor din se
ria celor 37 de campioni indivi
duali pe care i-a scos eu • 
frecvență și regularitate remarca
bile, 1952, pentru că tot de atunci 
au început aparițiile cu fetele «au 
băieții lui la diferite campionate, 
unde cîștiga „la renezeaiă" citeva 
titluri, după care dispărea, halcte- 
cește, fără ca cineva să știe prea 
bine ce face și cum face „Nașul- 
— așa fusese supranumit — cu 
elevii lui intr-un orășel ea Roma
nul, un oraș oarecare, atunci, pa 
hartă.

Dar eu vremea, orășelul a 
venit municipiu, grație unei 
ple industrii de țevi, care 
seamnă inteligență tehnică, 
merare urbană și agregate 
specializate. Municipiu care, 
planul sportului, trăiește și 
personalitatea sexagenarului 
a refuzat nenumărate șl tentanta 
oferte și condiții optime de prefl*



Surpriză de proporții in Divizia A de handbal masculin
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ȘTIINȚA BACĂU A SURCLASAT PE MINAUR: 22-15!
BACAU. 15 (prin telefon). Cel 

de al doilea turneu al campionatu
lui masculin de handbal — Divizia 
A, care se desfășoară în aceste 
zile in localitate, a programat luni 
cea de a VI-a etapă a întrecerii, 
încheiată. în general, cu rezultate 
scontate:

C.S.U. GALAȚI 
TELEAJEN 24—15 
namic. cîștigat, 
studenții gălățeni. 
rora o mențiune 
Neagu. autorul a .
lalți principali realizatori: 
lache (6)
Voicu (3)

DINAMO BRAȘOV — C.S.M. 
BORZEȘTI 26—18 (12—19). Benefi
ciind de aportul unui trio constant 
în eficientă si în dîrzenia cu

— RAFINĂRIA 
(12—9). Meci di- 
totuși lejer de 

din rîndurile că- 
specială merită 
11 goluri. Cei- 

__ Vasi- 
C.S.U., Stănescu (6), 
Rafinăria.

De mîine, în sala

Victoria din Ploiești

Rezultate tehnice : C.S.U. Ga
lați — Rafinăria Teleajen 24—15 
(12-9), Dinamo Brașov — C.S.M. 
Borzești 26-18 (12-10), Politehnica 
Timișoara - A.S.A. Tg. Mureș 20—17 
(7-8), Dinamo București - „U 
Cluj Napoca 25-20 (14-10), H. C. 
Minaur B. Mare — Știința Bacău 
15-22 (5-12), Steaua - „U“ Bucu
rești 28-22 (12-11).

Azi, turneul de la Bacău se în- 
încheie cu următoarele partide (de 
la ora 14) : A.S.A. Tg. Mureș - 
C.S.U. Galați, C.S.M. Borzești - 
Rafinăria Teleajen, „U" Cluj Na
poca — Steaua, Politehnică Timi
șoara — H. C. Minaur B. Mare, 
Știința Bacău - Dinamo București, 
„U” București — Dinamo Brașov.

AL DOILEA TURNEU
(Messmer, 
brașovenii 

de puncte.

AL DIVIZIEI A
DE HANDBAL FEMININ

începînd de mîine, 
toria din Ploiești se 
cel de al doilea turneu al campio
natului feminin de handbal. Di
vizia A, ultimul dinaintea cam
pionatului mondial.

în sala Vic- 
va desfășura

care-si apără șansele 
Nicolescu, Schmidt), 
și-au mărit zestrea
Este drept, nu fără oarecari emo
ții datoarte replicii jucătorilor din 
Borzești. Dinamoviștii au avut în
să puterea necesară pentru a face 
față asaltului adversarilor lor. Cele 
mai multe goluri. Nicolescu și 
Messmer cîte 7 — Dinamo, A. 
Berbecaru (8) — C.S.M.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
A.S.A. TG. MUREȘ 20—17 (7—8). 
Două echipe care se comportă în 
general modest. Surprinzătoare es
te, însă, evoluția studenților ti
mișoreni, care regresează văzînd 
cu ochhii! Handbaliștii din Tg. Mu
res au dominat cea mai mare 
parte a timpului, conducted pînă 
în min. 31 și avînd chiar puterea 
de a reface în final un handicap 
ce părea insurmontabil: min. 47 
11—17, min. 54 16—17! Studenții
s-au regăsit însă în final și au 
putut întoarce soarta meciului în 
favoarea lor. obținînd o victorie 
grea, neașteptat de grea. Princi
palii realizatori : Gunesch (6), 
Cristian și Dippelt cîte 4 — Poli
tehnica Mașca (10) — A.S.A.

DINAMO BUCUREȘTI — „U" 
CLUJ-NAPOCA 25—20 (14—10).
Victorie muncită a dinamoviștilor, 
care au întîmpinat o foarte dîrză 
rezistentă. Cele mai multe goluri: 
Cosma (7) — Dinamo, Bota (5) 
— „U“.

ȘTIINȚA BACAU 
BAIA MARE 22—15 
căuanii au dominat 
foarte bine, în timp
au făcut pur și simplu figurație pe 
teren. Principalii realizatori : Voi- 
nea 6 — Știința Bacău, respectiv 
Panțiru 7.

Horia ALEXANDRESCU

Programul acestui turneu cu
prinde 24 de meciuri, cîte 6 zil
nic, de miercuri pînă simbătă. în 
prima zi — mîine — sînt progra
mate partidele : Rapid București — 
Voința Odorhei (ora 14), Construc
torul Baia Mare — Textila Buhuși 
(15,05), Rulmentul Brașov — Uni
versitatea Timișoara (16,10), Con
structorul Timișoara 
București (17,15), Confecția Bucu
rești 
(18,20),

Progresul

Universitatea București 
Mureșul Tg. Mureș — 

I.E.F.S. (19,25).

(Urmare din vag. 1)

tire în București sau aiurea, pre
ferind să rămînă acolo unde a 
început. In vechiul tîrg moldovean, 
cu 60 000 de locuitori — astăzi — 
el a format o adevărată tradiție 
atletică, cum nu multe mari orașe 
au. Există acum la Roman un sta
dion și o sală, moderne, cu toate 
amenajările și instalațiile trebuin
cioase muncii colectivului de spe
cialiști, condus de același (mereu) 
neobosit, posesor al titlului de an
trenor emerit. Se pregătesc aici a- 
proximativ 100
grupe de virstă, începînd de la 
8—10 ani și terminînd cu atleți 
formați, cu titluri și recorduri în 
vitrină. „Clubul atletic Roman are 
tot ce-i trebuie" — obișnuiește să 
spună prof. Constantinescu-Nehoi. 
„Tot ce s-a construit la noi a 
fost o urmare firească. S-a văzut 
că scoatem rezultate, că vizăm, în
dreptățit, marea performanță și 
iată, de unde n-aveam nimic a- 
eum 15 ani, sălii date în folosință 
anul trecut nu-i lipsește absolut 
nimic. Intii să arăți că ești in 
stare, apoi să ai pretenții. Adică, 
întii trebuie să dai și apoi să 
ceri".

de sportivi, pe

și terminînd cu atleți

★
Sigur că pentru a completa por

tretul acestui antrenor de excepție 
nu puteam să n-o solicităm pe 
cea mai bună elevă a sa, pe Ma
riana Suman. Această fată ener
gică și spontană își cunoaște poate 
mai bine ca oricine profesorul.

— Primul lucru care m-a învă
țat acum 11 ani a fost că trebuie 
să fac totul pentru a-mi atinge 
scopul. Mai tîrziu acest scop de
venise podiumul olimpic și in 
funcție de ei ne-am alcătuit toată 
pregătirea. Nimic nu trebuia să 
tulbure acest stil de muncă adap-

FAVORIȚIl
I Alergarea principală de duminică, 
[.Criteriul cailor de 2 ani“, a fost do- 
kniinată de Tub care, evoluind in as
censiune de valoare, a cîștigat clar 
față de Dințura, Hanger și Jallna, — 
campioana generației — de la care 
primea 50 de metri. Rezultatul nu a 
pdus modificări esențiale în ierarhia 
pe pînă acum a generației de minji. 
pea mai spectaculoasă victorie a rea- 
flzat-o Hăulit. Prezentat la valoare 
rnaximă și condus cu precizie de 
plircea Ștefănescu, el a rezistat cu 
brio unui puternic atac final declan- 
bat de Trufia. Dar dacă — după cum 
pe știe — este foarte greu de cîștigat 
Intr-o serie strînsă în fața cailor' con- 
pușl de Ștefănescu ori Tănase, duml- 
bică, în ultima cursă, Gigl Popescu a 
reușit o atare performanță, inversînd 
In ultimele două fuleuri, cu Iridium — 
bare a răspuns curajos solicitărilor — 
f situație care, cu 20 de metri înain
tea potoului, părea compromisă. De 
hltfel, Popescu a mal cîștigat și cu 
feriga, la prima biruință în acest an. 
p dublă victorie a repurtat și antre
norul Nicolae Gheorghe, cu Orar și

ION ENACHE (lupte greco romane)

bronz la campionatele

(ciclism)NICHIFORȘTEFAN

și 
cu

și pis t arzi 
experien- 
un bogat pregătirii 

antreno- 
NicolaeNichifor 

la 26 iu- 
în Bucu- 

me-

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

duminica

La campionatele mondiale de lupte 
greco-romane care au luat sfîrșit dumi
nică la Minsk, un frumos succes a ob
ținut și reprezentantul țării noastre, Ion 
Enache — medalie de argint la categoria 
82 kg. După șase meciuri în care și-a 
întrecut în mod spectaculos toți adver
sarii, luptătorul român a intrat în pose
sia medaliei de argint. A doua medalie 
de argint cucerită anul acesta (prima 
la campionatele europene de la Lud
wigshafen, desfășurate la sfîrșitul lunii 
aprilie). Ion Enache, născut în ziua de 
2 februarie 1947, în comuna Finta, jude- 
jul Dîmbovița, a început să practice 
luptele greco-romane în anul 1964, la clu
bul Rapid București, primul antrenor 
fiindu-1 Marin Belușica. în prezent face 
parte din lotul clubului Dinamo Bucu
rești (antrenori — Ion Cernea șl Dumi
tru Cuc). A cucerit de trei ori titlul de« ________________ --- ____ campion al țării la juniori și
de cinci ori la seniori. Primul succes internațional — campion bal
canic în 1970. Anul trecut a obținut medalia de bronz la campionatele 
mondiale de la Katowice (Polonia).
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moviștii 
lui în S 
este con! 
bului Di 
vor face

Intr-o

rat, și în întrecerea 
cu cei mai valoroși 
cicliști ai tării. Din 
acest an, Ștefan 
Nichifor este mem
bru al clubului 
sportiv Dinamo, a- 
vînd asigurată în
drumarea și supra
vegherea 
de către 
rul emerit
Voicu. Rutier tena
ce, sîrguincios 
pasionat, dotat 
calități de sprinter 
și ruleur, Ștefan 
Nichifor poate rea
liza în ciclism per
formanțe remarca
bile. Victoria de 
duminică, cucerită 
la capătul unei a- 
prige lupte, ne-a re
levat la tînărul a- 
lergător și iscusin
ța absolut necesară 
unui ciclist pentru 
a-și impune talen
tul și pregătirea.

României la semi- 
fond cu adițiune de 
puncte a fost cuce
rit de tînărul Ște
fan Nichifor (Dina
mo), deși pentru el 
au luptat numeroși 
fondiști 
cu mare 
ță și cu 
palmares.

Ștefan 
s-a născut 
lie 1956, _
reștj. Lăcătuș 
canic la întreprin
derea poligrafică 
„13 Decembrie", el 
a început să prac
tice sportul cu pe
dale în anul 1972, 
în cadrul Școlii 
sportive nr. 1 (an
trenor Constantin 
Baciu). El a cîști
gat semifondul la 
juniori mari anul 
trecut și — iată — 
acum s-a impus, la 
primul an de senio-

— MINAUR 
(12—5) ! Bă- 
copios, jucînd 
ce băimărenii

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE PARAȘUTISM
Pe aerodromul București — 

Clinceni au continuat luni între
cerile din cadrul campionatelor 
republicane de parașutism. S-au 
efectuat încă două manșe în pro
ba individuală de salt cu ateri
zare la punct fix, dominată de 
bucureșteanul Ionel Iordănescu, 
La fete lupta pentru întâietate s-a 
dat între ieșeanca Elena Pușcașu 
și bucureștencele Aurelia Tudo- 
rică și Valeria Ciurea. După a- 
ceasta, organizatorii au întrerupt

înțrecerile probei și s-a trecut la 
efectuarea a două manșe pentru 
cea de a doua probă a campio
natelor — salt individual cu exe
cutarea de figuri acrobatice. în
trecerea a fost dominată de re
prezentanții aeroclubului bucureș- 
tean, Ilie Neagu — la băieți 
Florica Uță — la fete.

Datorită unor defecțiuni ale 
ganizatorilor, rezultatele zilei 
luni nu ne-au fost comunicate 
pînă la închiderea ediției.

încheiate dumini
că pe velodromul 
Dinamo, finalele 
campionatelor na
ționale de ciclism 
pe pistă au fost 
dominate de o 
mare surpriză : tit
lul de campion al

A

tat ciclului olimpic. Știți Ia ce oră 
ne intilneam la stadion cînd de
venisem mamă ? La 5 dimineața, 
începeam imediat antrenamentul, 
la 7 il sfîrșeam, la 8 eram din 

trezeam lelița, 
care mai dormea încă. Numai așa 
mă puteam ocupa cum trebuie 
de ea.

— Ce înseamnă severitatea, de
venită proverbială, a antrenorului 
Nehoi ?

— Nimic altceva decît respec
tarea strictă a unui program 
prestabilit și care devine lege pen
tru amindoi. Poate de aceea imi 
insemn intr-un caiet tot ceea ce 
fac în cele 13 antrenamente săp- 
tăminale. Severitatea de care se 
discută atîta înseamnă ordine, vo
ință, gindire, încadrate toate in
tr-un climat de pasiune rar intil- 
nit și de dorință permanentă de 
a fi 
Din 
tră 
văț 
intilnesc, din ceea ce

☆

Secvențe sugestive 
de a trăi și a munci 
antrenor romașcan ar 
șirate pe multe pagini. Anul tre
cut, de pildă, aflat pentru o pe
rioadă de pregătire la Băile Felix, 
a renunțat la două dintre cele 
mai'talentate fete cu care pornise 
pe drumul performanței : Neagu 
și Nichita. Deși începuseră să-și facă 
un nume, ele nu se ridicaseră pînă 
la așteptările severului și compe
tentului antrenor. „Nu mi-au plă
cut niciodată oamenii care nu-și 
iau în serios munca și propriile ho- 
tărîri. Am renunțat fără părere de 
rău ia ele. Marea performanță cere 
multe sacrificii, multe eforturi, de 
care nu oricine e în stare și dacă 
moralmente nu ești născut pentru

nou acasă și-mi

la curent cu tot ce este nou. 
acest motiv, colaborarea noas- 
m-a învățat cum 
din ceea ce văd,

și ce să în- 
din ceea ce 
trăiesc...

pentru felul 
al masivului 
putea fi în-

IN SERIE

ZULTATE TEHNICE : cursa I î Orar 
(I. Bănică) 33,3, Epilog, simplu 3, or
dinea 11 ; cursa II: Suta (S. Onache)
29.5, Orestia, simplu 6, event 17, ordi
nea 86 ; cursa III: Parada (V. Moise)
32.6, Frîu, Cornișa, simplu 2, event 22, 
ordinea 63, ordinea triplă 315 ; cursa 
IV : Feriga (G. Popescu) 31,5, Stami
na, simplu 4, event 10, ordinea 19, 
triplu-cîștigător 145 ; cursa V : Hău
lit (M. Ștefănescu) 25,8, Trufia, O- 
rion, simplu 3, event 20, ordinea 11, 
ordinea triplă 82 ; cursa VI : Tub 
(G. Solcan) 29,6, Dințura, simplu 
4, event 23, ordinea 33, triplucîștigă- 
tor 108 ; cursa VII : Hapca (I. Bă
nică) 29, Hatîr, Ornic, simplu 5, e- 
vent 11, ordinea 16, ordinea triplă 
94 ; cursa VIII : iridium (G. Po
pescu) 38,4, Cambel, simplu 2, event 
11, ordinea 10. Pariul austriac, ri
dicat Ia suma de lei 22 800, a fost________________________

BASCHET
cele șapte etape 
este următorul:

CLASAMENTUL
ZIEI FEMININE A, după 
desfășurate pînă acum,

ca, tot ceea ce faci e degeaba. 
Orice sportiv, oricît de marc cam
pion este, sau ar putea deveni, 
trebuie să fie, concomitent, un om 
ca oricare altul, un om care tră
iește intre semenii lui, apt să se 
ridice la nivelul exigențelor timpu
lui săli. Asta am urmărit totdeauna 
la elevii mei".

★
O. Constantinescu-Nehoi crede 

că un bun antrenor este acela care 
știe să-și ducă elevul, ca purtat 
de val, 
monstrat 
de multe 
dată, să 
Marianei 
nic pentru ca

spre victorie. Ne-a de- 
că posedă acest talent, 
ori. Va putea, de astă 

facă „valul" olimpic al 
Suman destul de puter- 

el să ajungă la 
podiumul din Montreal 1 Noi o 
dorim... Pentru inimosul antrenor 
n-ar exista o răsplată mai mare și 
mai deplin meritată.

1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Politehnica
4. Olimpia-Constructorul
5. Crișul
6. Univ. Timișoara
7. Progresul
8. „U” Cluj-Napoca
9. Voința

10. C.S.U. Galați
11. C.S.U. Tg. ‘ •
12. Sănătatea

Mureș 
Ploiești

7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7

7
7
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1

o 
o
2
2
3
3
4
5
5
6
6
6

621-398 
549-424 
525-437 
502-447 
511-482 
443-458 
414-445 
452-499 
433-481 
403-471 
342-511 
432-574

14
14
12
12
11
11
10

9
9
8
8
8

DUMINICA au plecat 
spre Sofia cinci cicliști 

vor lua startul, începînd de 
ediția jubiliară (a X-a) a

CICLISM
români care 
miercuri, în _____ ,
Turului Bulgariei. Din lot fac parte Nico
lae Gavrilâ, Constantin Cirstea, ion Cojo- 
caru, ion Nica și Eugen Dulgheru. Turul 
Bulgariei se va desfășura intre 
septembrie, pe un traseu de 1 638 km, 
împărțit în 13 etape.

MOTO REZULTATELE CONCURSU-
l’IVIV RILOR INTERNAȚIONALE
DE DiRT-TRACK. La Brăila și București 
s-au desfășurat simbătă și, respectiv

17-28

ARCAȘII DIN TG. MURES SI SATU MARE AU DOMINAT
’ 9 9

ÎNTRECERILE campionatelor naționale
La Tg. Mureș, după patru zile 

de întreceri, s-au încheiat cam
pionatele naționale la tir cu ar
cul pe 1975, la seniori și juniori. 
Competiția a fost de un bun nivel 
tehnic. înregistrîndu-se citeva noi 
recorduri naționale.

Iată pe deținătorii titlurilor ; la 
seniori : T. Kaszonyi (P.T.T.R. Tg. 
Mureș) la proba de 90 m — 418 p ; 
E. Kovacs (Voința Tg. Mureș) la 
70 m și dublu FITA — 544 p, res
pectiv, 2 001 p ; A. Berki (P.T.T.R. 
Tg. Mureș) la 50 m și 30 m — 505 
p, respectiv 621 p. Pe echipe, 
P.T.T.R. Tg. Mureș — 5 692 p. La 
simplu FITA, probă care nu fi
gurează în programul naționale
lor, a cîștigat P.T.T.R. Tg. Mureș 
cu 3 048 p, nou record al țării (v.r. 
3 043 p). La senioare : Ileana Mol
nar (Voința Satu Mare) la 70 m,

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

60 m și dublu FITA — 412 p, 
501 p, respectiv, 1 895 p ; Terezia 
Preda (Sănătatea Tg. Mureș) la 
50 m, 30 m — 470 p —, nou re
cord republican (v.r. 453 p), res
pectiv, 584 p — nou record (v.r. 
568 p). Pe echipe —• la dublu 
FITA — Voința Satu Mare — 5 042 
p. La juniori : Fr. Pongracz (Vo
ința Satu Mare) la 50 m — 246 p ; 
P. Feier (Minerul Aninoasa) la 30 
m — 297 p, C. Baba (Voința Tg. 
Mureș) la simplu FITA 1 009 p. 
Pe echipe — Voința Satu Mare — 
2 644 p. La junioare : Maria Kiss 
(Voința Tg. Mureș) la 50 m și 
simplu FITA — 228, respectiv, 868 
p ; Ibolya " — ■ ■ — -
reș) la 30
— Voința

Bojke (Voința Tg. Mu
rn — 257 p. Pe echipe 
Tg. Mureș 2 003 p.

I. PAUȘ, coresp. județean

ANUNȚ
Concursul de admitere pentru anul școlar 1975/1976 la Școala postliceală 

de antrenori se desfășoară între 1—5 octombrie, iar înscrierile se fac pînă la 
data de 30 septembrie (inclusiv), pe baza următoarelor acte :

— certificat de naștere în original și copie (copia se certifică de școală, 
iar originalul se restituie) ;

— diplomă de bacalaureat, în original ;
— fișa medicală (micro și v.s.h.) ;
— carnetul de legitimare sau adeverință de clasificare sportivă (cel puțin 

categoria a ll-a, la ramura de sport respectivă) ;
— două fotografii format 6/4 cm.
— Livretul militar sau adeverința de încorporare (pentru băieți). 
Concursul de admitere constă în

natorie :
— vizita medicală ;
— anatomia și fiziologia omului -
— probe practice la specializarea 

clasificare sportivă.
Candidații vor depune dosarele la
nr. 12.
Adeverința de clasificare sportivă se va elibera de către C.J.E.F.S. (pentru 

cateaorin a ll-a) si do federațiile de snecialiîate (pentru categoria I și

următoarele probe, fiecare fiind elimi-

scris ;
la care candidatul are categoria de

secretariatul școlii, din str. Maior Ene

reușite concursuri 
naționale, cu participarea unor valoroși 
alergători din Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia și Ungaria. întrecerile au fost 
dominate de sportivii sovietici. Dintre re
prezentanții noștri s-au remarcat Ion Bo- 
bilneanu, Nicolae Riureanu, ion Marinescu 
și Cornel Voiculescu. lată clasamentele : 
Brăila — 1. G. Ivanov (U.R.S.S.) 15 p, 
2. N. Kornev (U.R.S.S.) 14 p, 3. I. Bo- 
bilneanu 13 p: București — 1. N. Kornev 
15 p, 2. G. Ivanov 14 o, 3. I. Bobilnea- 
nu 13 p, 4. I. Plisek (Cehoslovacia) 12 p, 
5. N. Riureanu 11 p, 6. C. Voiculescu 10 p.

POI O ȘCOLARUL BUCUREȘTI,
' CAMPIOANA LA JUNIORI.
La Oradea a luat sfîrșit turneul final al 
campionatului național pentru juniori mori. 
La capătul unor întreceri interesante, ti
tlul a revenit poloiștilor de la Școlarul 
(antrenor V. Medianu), care au încheiat 
competiția neînvinși, a MIERCURI după- 
amiază. în bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca încep întrecerile turului |l| al 
Diviziei A 
Rapid este 
neața.

bazinul 
întrecerile turului 

(seria I). Partida Dinamo - 
programată duminică dimi-

S-A ÎNCHEIAT campiona
tul PE ECHIPE, REZERVAT 

Lupta a fost foarte strînsă, 
I candidînd Dinamo Bucu-

TENIS
JUNIORILOR, 
pentru locul 
rești și clubul pionierilor ,,Tot înainte", 
în cele din urmă a fost nevoie de depar
tajare prin meciaveraj și setaveraj, titlul 
de campioană fiind atribuit echipei Dina
mo București. Pe locurile următoare: 2. 
Tot înainte, 3. Progresul București — cu 
cîte două puncte fiecare, 4. Steaua 0 p., 
5. Politehnica Cluj-Napoca, 6. Dinamo 
Brașov, 7. Sănătatea Oradea, 8. Școala 
sportivă nr. 2 “Constanța (S. I.).

TURNEELE ECHIPELOR DE 
JUNIORI LA RUSE. Echipe- 
mici (fete și băieți) ale 

luat parte la turneele de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LAT

VOLEI
le de juniori 
României au _
la Ruse (Bulgaria). Cea de băieți a ocu
pat locul 4, fiind întrecută in trei seturi 
de divizionara A Dunav Ruse, de repre
zentativa de tineret a Bulgariei și de 
campioana de juniori a Poloniei, Stal 
Mielec. Formația de fete, clasată pe lo
cul 3, a pierdut tot în trei seturi meciurile 
cu reprezentativa de juniori a Bulgariei 
și cu campioana acestei țări, Școala 
sportivă Ruse, pe care fetele noastre au 
învins-o apoi cu 3-0, într-un meci revanșă.

I
I
I
I
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— Cu 
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PRONOSPORT
ULTIMELE ZILE PENTRU 

CEREA
PROCURAREA 
PRONO—OLIM

PRONO-OLIMPIC vă oferă 
toturisme Dacia 1300, excursii la 
Montreal — Canada și Innsbruck— 
Austria, cu ocazia Jocurilor Olim
pice din 1976, cîștiguri în bani.

Nu uitați ! Mai multe bilete în
seamnă mai multe șanse de ciștig!

AZI ESTE ULTIMA ZI 
COMPLETAREA ȘI 
BULETINELOR LA 
PRONOSPORT DE MÎINE, 
TEMBRIE 1975.

Acest concurs programează 
mal interesante întîlniri din 
marilor competiții europene 
campionilor", „Cupa cupelor", 
UEFA“.

au- X. Beși] 
XI. F.C.

XII. P.A.i

xm.

clș
PENTRU 

DEPUNEREA 
CONCURSUL 

17 SEP--

cele 
cadrul 
„Cupa 
„Cupa

Buc.I. Real Madrid — Dinamo
II. Rapid Buc. — Anderlecht Brux. 
in. A.S.A. Tg. Mureș —

Dynamo Dresda
IV. Univ. Craiova — Steaua roșie 

Belgrad 
Juventus

Torino
V. T.S.K.A, Sofia

variante 1 
cat. 2 : 1 
var. 10% 
10.670 let ;
5 : 72,85 a 
40 lei.

7,40 variar 
a 1.808 iei 
cat. E : 68 
a 40 lei.

tegoria 1,
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CUPELE EUROPENECUPELE EUROPENE I
’

CAMPIONILOR EUROPENI
I

’ d Dincolo de „calculul hîniei44
Mîine începe forfota Europei fotbalistice 

mai spectaculoase încrucișări sportive 
restii ..nalnită" timn da 90 Ha minute

IN CUPA CUPELOR

Europei fotbalistice. Mîine se produc cele 
1 ale anului, cînd Bucu- 

------- reștii „palpită" timp de 90 de minute la... Madrid, iar Istan- 
bulul trăiește, tot timp de 90 de minute, la Lisabona, într-o capti
vantă confruntare de stiluri, speranțe și ambiții.

Mîine echipele noastre se vor afla în fața unu! obstacol mai di
ficil ca orieînd. Dacă anul trecut adversarii se numeau Atvidaberg, 
Dundee, Bolu sau Beșiktaș, dacă acum doi ani ei păreau și mai 
cuminți — Crusaders, Glentoran, Fenerbahce sau chiar Fiorentina, 
— anul acesta sorții ne_au oferit echipe din patru colțuri europene, 
toate reprezentînd CEVA în soccerul continental.

Real Madrid este, astăzi, o echipă mai puternică (teoretic cel 
puțin), decît echipa Spaniei, dată fiind prezența lui Breitner și 
Netzer.

Anderlecht este, astăzi, o echipă cu destule nume sonore, printre 
care „mondialii" olandezi Haan și Rensenbrinck.

Steaua roșie reprezintă un fotbal uimitor prin vitalitatea sa, oare 
pare să se întărească — paradoxal — ori de cîte ori își pierde ma
rile vedete, așa cum s-a întîmplat și în vara aceasta, odată cu 
plecarea lui Geaici, „corsicanul" care joacă în campionatul Fran
ței, alături de un Pantelici, Skoblar, Musemioi, Osim și mulți, mulți 
alții.

Dynamo Dresda reprezintă (și ea) un fotbal în ascensiune, bine
cunoscut prin vigoarea sa fizică șl prin... tehnicianul Kreische.

w

[SPERĂ SĂ DEPĂȘEASCĂ 
L INDISPONIBILITĂȚILOR

RAPID ANDERLECHT, O PARTIDĂ
DE MARE INTERES
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de plecare cu antrenorul principal 
Dumitru Nicolae-Nicușor, acesta 
ne-a spus : „Mergem la Madrid cu 
încredere, cu dorința de a ne 
comporta cît mai bine. Cunoaștem 
valoarea deosebită a echipei ma
drilene, no dăm seama de marea 
dificultate a acestei partide, pe 
care o vom susține în deplasare, 
dar sîntem în același timp con- 
știenli și de posibilitățile noastre, 
chiar dacă în această primă manșă 
cu campioana Spaniei împrejură
rile nu ne sint favorabile. Băieții 
noștri au mai jucat la Madrid, 
unde au lăsat de fiecare dată o 
impresie frumoasă. Sperăm ca și 
de această dată Dinamo să reușeas
că acest lucru. Desigur, în fața u- 
nui adversar atit de puternic, care 
va căuta să-și asigure încă din acest 
prim meci avantajul decisiv pentru 
calificare, vom căuta să fim cît 
mai prudenți în joc, fără a exa
gera insă in apărare. în orice caz, 
ceea ce pot afirma, în concluzie, 
este că echipa care se va califica, 
dintre Dinamo și Real Madrid, 
va fi cunoscută doar după dispu
tarea celor două manșe".

După sosirea la Madrid, în a- 
ceastă după-amiază, dinamoviștii 
vor efectua un antrenament de a- 
comodare pe stadionul „Santiago 
Bernabeu". Mîine seară, cu înce
pere de la ora 21 (ora Bucureștiu- 
lui), vor susține jocul oficial cu 
campioana Spaniei. Formația pro
babilă : Constantinescu — Cheran, 
G. Sandu, Sătmăreanu II, Lucuță
— I. Marin, Custov, D. Georgescu
— Bucurcscu, Dumitrache, Lucescu.

Constantin F1RĂNESCU

Așadar, după ce în ediția 1972— 
73 a avut o comportare onorabilă 
(n.n. a eliminat din competiție pe 
Landskrona Boys și Rapid Viena, 
ajungînd in sferturile de finală, 
unde a fost întrecută de Leeds 
United, în mare formă atunci), 
Rapid București pășește mîine 
după-amiază în cea de a doua sa 
participare la prestigoasa compe
tiție „Cupa cupelor". Acum, sorții 
au pus față în față pe Rapid cu o 
formație la fel de cunoscută ca și 
Leeds United. Este vorba de Royal 
Sporting Club Anderlecht (sub în
treaga sa denumire), dar pentru 
noi, ca pentru toți iubitorii fotba
lului, doar Anderlecht Bruxelles, 
echipa celebrului Paul Van Himst, 
de 16 ori campioană a Belgiei. 
Este drept, Van Himst a plecat, 
dar au venit alți reputați jucători, 
olandezii Haan (de la Ajax), Ren- 
senbrinck și Resse (Feyenoord), 
la care se adaugă cîțiva jucători 
de marcă din Belgia, printre care 
internaționalul Van Den Dacie și 
danezul Andersen.

Pentru jocul de mîine, echipa 
giuleșteană s-a pregătit cu inten
sitate în ultimele zile ; luni dimi
neața : antrenament, baie, masaj : 
luni după-amiază ; joc-școală cu 
echipa de tineret-speranțe. pe sta
dionul „23 August" ; marți ; antre
namente în Giulești. Dar în lot 
sînt... probleme. Petcu și Leșeanu 
rămîn indisponibili; sîmbătă, în 
meciul cu F.C. Bihor s-au acci
dentat Pop și Iordan. Primului i 
s-a pus piciorul în ghips, dar se 
fac eforturi deosebite pentru refa
cerea celor doi. Oricum, antrenorii 
I. Motroc și V. Copil au dificul
tăți în alcătuirea formației, pe care 
o vor definitiva cu puțin 
înaintea jocului.

Fără îndoială, meciul cu Ander
lecht este deosebit de dificil. Dar 
din partea lui Pop (dacă va juca), 
Grigoraș, FI. Marin, M. Stelian, 
Savu, Angelescu sau Neagu se 
cere o comportare la înălțime. Toți 
au jucat și în ediția 1972—73 a 
„Cupei cupelor" și au, deci, o ex
periență competițională care să 
nu-i facă să se sperie de renu- 
mele adversarului, să fie încreză
tori în forțele lor.

Oaspeții au sosit aseară în Ca
pitală cu un avion special și sînt 
cazați la hotelul Athenee Palace.

Au făcut deplasarea 16 jucători. 
Titularii Ruiter (portar) și Broos 
(fundaș) au rămas acasă, acciden
tați.

Și în lotul lui Anderlecht sînt cî- 
teva incertitudini. Azi, echipa an
trenată de Hans Croon va face 
două antrenamente, din care unul 
pe stadionul „23 August", de la 
ora 18,30.

La fluierul arbitrului I. Bucek 
(Austria), care va fi ajutat de 
compatrioții săi R. Rueck și A. 
Hoeller, antrenorii I. Motroc și H. 
Croon vor alinia următoarele for
mații probabile :

RAPID : Ioniță — Pop, (Niță), 
Grigoraș, FI. Marin, Iordan — Rîș- 
niță (Angelesctr), M. Stelian, Savu 
— Ronlea, Neagu, Manea.

ANDERLECHT: Munaron — Ha
an — Van Binst, Van Den Daele, 
Dockx, Thissen — Ressel, Van Der 
El st — Poucke, Andersen, Rensen- 
brick.

Constanîin ALEXE

ără îndoială că misiunea echipelor noastre nu este dintre 
cele mai ușoare. Dar MECIURILE SE JOACĂ. Ele se jo-acă 
nu numai pentru că așa se obișnuiește încă de la facerea 

sportului. Ele se joacă și pentru că fiecare dintre echipele noastre 
păstrează destule șanse, mai ales dacă ne aplecăm mai atent 
asupra tuturor realităților (albe și negre) furnizate de adversari.

E adevărat că Real Madrid a cîștigat în mod strălucit campiona
tul Spaniei, dar și mai adevărat este faptul că Real Madrid deține 
un recentissim 0—0 cu Oviedo, lucru pe care nu trebuie să-l uite 
fotbaliștii dinamoviști.

E adevărat că Anderlecht are un palmares bogat, dar e șl mai a- 
devărat faptul că nude mult Belgia a trudit din greu pentru un 1—0 
cu Islanda, pe teren propriu, și că Anderlecht și-a pierdut mitul : 
Van Himst.

E adevărat că Steaua roșie își crește jucătorii ca într-o păstră- 
vărie-model, dor Universitatea Craiova ar trebui să rețină că există 
în povestea ciudată a fotbalului un echilibru în ecuația fotbalistică 
româno-iugoslavă, lucru pe care-l știe și Steaua roșie, adică echi
pa care a eliminat Realul lui Miljanici, anul trecut.

in sfîrșit, e adevărat că Dynamo Dresda a făcut cîndva un me
morabil dublu meci cu Bayern Miinchen, dar nu e mai puțin ade
vărat că A.S.A. poate declanșa „schimbări de ritm" care să-i 
modeze pe maratoniștii echipei lui Kreische.

...Mîine începe forfota Europei fotbalistice. O forfotă în care 
echipele noastre ar face bine să rupă hîrtia cu calcule și să joace 
la cîștig, chiar dacă adversarii nu se mai numesc Glentoran, Crusa
ders sau Bolu...

inco-
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un meci viu disputat, 
Tg. Mureș.

Despre A.S.A., am 
antrenorul TIBERIU 
chipa va urma programul său o- 
bișnuit de săptămînă cu etapă 
miercurea, acasă. Nu vreau să-i

4—1 dar
4—3. Va 
miercuri,

discutat 
BONE :

AZĂ
LA TRA-
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Kgerii
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itegoria 1 : 2 
! Dacia 1300 ; 
.1.232 lei și 7 
it. 3 : 4,00 a 
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6 : 2.942,40 a

1 : 742. 543 lei.
Categoria B : 

; cat. C : 29,30 
6,95 a 60 lei ; 
at. F : 1.885,60

A : 943.673 lei. 
1300 de la ca- 

l i’ost obținute

E- 
nu
fi 
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scot pe jucători din ritmul lor, 
nu vreau să le măresc gradul de 
tensiune. Și așa apropierea debu
tului în Cupa U.E.F.A, 
cat destul, dovadă și 
S. C. Bacău".

Reamintim că meciul 
dus de o brigadă de ___
Grecia, avîndu-1 la centru pe E. 
Papavasiliou, iar la linie pe C. 
Krikoni și T. Kaladamis.

Sînt anunțate următoarele 
mâții :

A.S.A. : Nagel — Gligore, 
tea (Kiss), Ispir, Onuțan 
rodi, Bbloni, Pîslaru 
Mureșan, Hajnal.

DYNAMO : Boden — Dorner, 
— Weber, Schmuck, Wătzlich — 
Hăfner, Schade, Kreische — Rie
del, Sachse, Heidler.

. i-a mar- 
partida cu

va fi con- 
arbitri din

for-

Pin- 
Va- 

Fazekas,

Mircea TUDORAN

UNIVERSITATEA CRAIOVA
DOREȘTE UN REZULTAT BUN • ••
Mîine, pe stadionul Central, 

Universitatea Craiova va primi 
replica uneia dintre cele mai bune 
formații de club de pe continen
tul nostru : Steaua roșie Belgrad. 
Deși din actualul lot al belgrăde- 
nilor absentează cîțiva dintre ju
cătorii care au apărat, 
succes 
multiplei 
slaviei 
kucea, 
Steaua roșie a rămas 
foarte puternic, o reprezentantă de 
seamă a mereu vigurosului fotbal 
din tara vecină. Dovada cea mai 
concludentă o constituie faptul că, 
în actualul campionat, după șase 
etape disputate — trei meciuri în 
deplasare — Steaua roșie conduce 
în clasament cu punctajul maxim 
realizat, primind doar două goluri !

Misiune foarte grea, deci, pen
tru Universitatea Craiova. Dar nu 
imposibil de îndeplinit. Cu atît 
mai mult, cu cît ea dispune de 
un lot valoros de jucători, nu pu
țini dintre ei cu o mare expe
riență competițională, participanți 
la nenumărate confruntări dificile. 
Ne gindim la Boc și Oblemenco, 
la Slrîmbeanu, Deselnicu, Marcu, 
alături de care mai tinerii lor 
coechipieri pot contribui din plin 
la ^bținerea unui rezultat de pres
tigiu. Condiția sine qua non ră-

care au 
ani la rînd, 

campioane 
(Doicinovschi, 
Boghicevici,

cu 
culorile 

Iugo- 
Krivo- 

Geaici), 
un team

a

echipa olteană — și 
— speră să fie așa. 
tr-o foarte recentă 
Oblemenco, golgeterul și căpitanul 
alb-albaștrilor, afirma : „Sigur că 
nu avem de susținut un meci ușor 
cu Steaua roșie. Eu unul nu uit 
însă că, de cinci Universitatea 
participă în cupele europene, n-a 
fost învinsă niciodată pe teren 
propriu. Acest lucru, precum și ma
rea noastră ambiție de a ne auto- 
depăși mă fac să cred că miercuri 
vom obține un rezultat bun".

Antrenorii Constantin Cernăianu 
și Constantin Oțet vor alinia mîi
ne, probabil, următoarea formație: 
Purcaru — Purima, Boc, Desel
nicu, Berneanu — Strîmbeanu, 
Ștefănescu — Crișan, Oblemenco, 
Nedeleu II, Marcu. Rezerve vor 
fi portarul - Lung și jucătorii de 
cîmp Negrilă, Ciupitu, Cămătaru.

Donose și Bălăci nu vor putea 
juca trei și, respectiv, o etapă în 
cupele europene, fiind suspendați 
de U.E.F.A.

Oaspeții au sosit ieri la Craiova. 
Iată echipa lor de 
meciul 
trovici 
rației, 
trovici, 
Savici,

Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din U.R.S.S. ; A.

nu numai ei 
De altfel, în- 
discuție, Ion

bază pentru 
cu Universitatea : O. Pe- 
— Novcovici, Jelikici, Ba- 
Keri — Ratkovici, V. Pe- 

Acimovici — Filipovici, 
Nikoliei.

SERIA I
Constructorul Iași — Dorna Vatra 

Dornei 2—0 (1—0), Constructorul Bo
toșani — Danubiana Roman 3—1 (0—0), 
Metalul Rădăuți — Metalurgistul iași 
2—1 (1—0), Spicul Tigănași — Foresta 
Fălticeni 2—1 (0—1), Progresul Făl
ticeni — Laminorul Roman 2—0 (1—0), 
Minerul Gura Humorului — Avîntul 
Frasin 2—0 (2—0), Victoria Roman — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 4—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Foresta 
Moldovița 3—1 (3—0).

Pe primele locuri în clasament după 
trei etape: 1. Constructorul Iași 5 p 
(golaveraj 4—1), 2. Constructorul Bo
toșani 4 p (7—1). 3. Progresul Fălti
ceni 4 p (6—2)... pe ultimele locuri: 
14—15. Dorna Vatra Dornei 2 p (1—6), 
Danubiana Roman 2 p <4—9), 16. Me
talurgistul Iași 1 p (2—6).

SERIA A H-A
Minerul Comănești — Petrolistul 

Dărmănești 3—1 (3—1), Bradul Roz- 
nov — Constructorul Vaslui 0—0, Lo
comotiva Adj ud — Textila Buhuși
1— 0 (1—0), Rulmentul Bîrlad — Oituz 
Tg. Ocna 5—0 (2—0), Ozana Tg. Neamț 
— Petrolul Moinești 0—2 (0—0), Relo- 
nul Săvinești — Letea Bacău 6—0 
(3—0), Hușana Huși — Tractorul Vă
leni 3—1 (0—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Cimentul Bicaz 4—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. Relonul Săvi
nești 6 p (16—1), 2—3. Petrolul Moi
nești 6 p (8—1), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 6 p (10—3)... pe ultimele:
15. Petrolistul Dărmănești 0 p (2—10),
16. Ozana Tg. Neamț 0 p (1—11).

SERIA A III-A
Luceafărul Focșani — I.R.A. Cîmpi- 

na 2—0 (0—0), Olimpia Rm. Sărat — 
Victoria Florești 2—2 (1—2). Poiana 
Cîmpina — Petrolul Berea 3—1 (1—1), 
Chimia Mărășești — Carpați Nehoiu
2— 1 (1—1), Chimia Brazi — Caraima-
nul Bușteni 1—2 (1—1), Foresta Gu- 
gești — Chimia Buzău 3—0 (3—0),
Avîntul Mîneciu — Carpați Sinaia 
0—1 (0—1), Petrolistul Boldești — Pe
trolul Teleajen Ploiești 1—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. Luceafărul
Focșani 5 p (4—0), 2—4. Poiana Cîmpi
na 5 p (5—2), Petrolul Teleajen 5 p 
(5—2), Victoria Florești 5 p (9—6)... 
pe ultimele: 13—15. Chimia Buzău 1 p 
(3—7), Petrolul Berea 1 p (3—7), Avîn
tul Mîneciu 1 p (3—7), 16. Carpați Ne
hoiu 0 p (1—8).

SERIA A IV-A
Dunărea Tulcea — Electrica Con

stanța 1—1 (1—0), Comerțul Brăila — 
Marina Mangalia 1—0 (0—0), Portul 
Constanța — Minerul Macin 5—0 
(3—0) Gloria Murfatlar — Dunărea 
Cernavodă 3—3 (2—2), I.M.U. Medgi
dia — Chimia Brăila 2—0 (0—0), Au
tobuzul Făurei — Granitul Babadag 
4—0 (0—0), Voința Constanța — Viito
rul Brăila 1—0 (1—0), Ancora Galați 
- Unirea Elorie Nord 1—1 (1—1).
Pe primele locuri: 1. Portul Con

stanța 6 p (10—1), 2. Comerțul Brăila 
6 p (6—1), 3. Autobuzul Făurei 5 p

(6—1)... pe ultimele: 15. Marina Man
galia 0 p (0—5), 16. Granitul Babadag 
0 P d-9).

SERIA A V-A
Olimpia Giurgiu — Avîntul Urzl- 

ceni 3—1 (1—0), Sirena București — 
T. M. București 3—3 (1—2), Șoimii 
TAROM București — IPRECA Călă
rași 4—o (2—0), Rapid Fetești — Tri
umf București o—0, Tehnometal Bucu
rești — Electronica București 2—0 
(0—0), I.O.R. București — Azotul Slo
bozia 1—3 (1—1). I.C.S.I.M. București 
— Unirea Tricolor București 1—1 
(1—0), Flacăra roșie București — Au
tomatica București 1—3 (0—1).

Pe primele locuri: 1. Șoimii TAROM 
București 5 p (7—1), 2—3. Azotul 
Slobozia 5 p (7—4), Tehnometal Bucu
rești 5 p (3—0)... 
Triumf București 
roșie București 1

SERIA

pe utimele: 15—16. 
1 p (1—4), Flacăra 
P (2-5).
A VI-A

Chimia Găești — F.O.B. Balș 0—0, 
Progresul Corabia — Oțelul Tîrgoviște 
3—2 (3—0), Constructorul Pitești —
ROVA Roșiorii de Vede 1—0 (0—0), 
Cimentul Fieni — Vagonul Caracal 
1—1 (0—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Viitorul Scornicești 0—0, Electra Titu
— Flacăra Moreni 1—2 (0—2), Petro
lul Tîrgoviște — Vulturii Cîmpulung 
Muscel 1—0 (1—0), Voința Caracal — 
Recolta Stoicănești 0—0.

Pe primele locuri: 1. Flacăra Mo
roni 5 p (7—4), 2. F.O.B. Balș 4 p 
(4—0), 3. ROVA Roșiori 4 p (3—1)... 
pe ultimele: 15. Voința Caracal 2 p 
(3—7), 16. Vagonul Caracal 1 p (3—8).

SERIA A VII-A
Metalurgistul Sadu — Dierna Orșo

va 1—0 (1—0), Chimistul Rm. Vîlcea
— Metalul Drobeta Tr. Severin 2—1 
(1—0), C.F.R. Craiova — Progresul 
Băilești 0—0, Unirea Drobeta Tr. Se
verin — Dunărea Calafat 5—1 (2—0), 
Constructorul Craiova — MEV A Dro
beta Tr. Severin 3—0 (1—0), Cimen
tul Tg. Jiu — Minerul Rovinari 1—1 
(1—0), Minerul Lupeni — A. S. Vic
toria Craiova 7—0 (3—0), Lotrul Bre- 
zoi — Unirea Drăgășani 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. Metalurgistul 
Sadu 5 p (2—0), 2. Minerul Lupeni 
4 p (7—0), 3. Unirea Drobeta Tr. Se
verin 4 p (8—4)... pe ultimele: 15. Me
talul Drobeta Tr. Severin 1 p (1—3), 
16. C.F.R. Craiova 1 p (1—4).

SERIA A VIU-A
Unirea Sînnicolau Mare — C.F.R. 

Simeria 2—1 (0—0), Minerul Oravița — 
Metalul Bocșa 3—1 (1—0), Metalul Oțe- 
lu Roșu — C.F.R. Caransebeș 4—0 
(2—0), Constructorul Timișoara — Ce
ramica Jimbolia 3—0 (1—0). Aurul 
Brad — Electromotor Timișoara 1—0 
(1—0), Gloria Reșița — Minerul Teliuc 
1—0 (1—0), Știința Petroșani — Vul
turii textila Lugoj 2—1 (1—0), 
rul Ghelar — Minerul Anina 
(0—1)..

Meciul Ceramica Jimbolia — Aurul 
Brad, din etapa a II-a, oprit de că
tre arbitru în min. 84, a fost omolo-

Mine-
2—1

ACTUALITĂȚI > ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
RADUCANU și bălăci, ne- 

REFACUTI PENTRU PREGĂTIREA 
JOCULUI DE LA 2J SEPTEMBRIE. 
Antrenorul Valentin Stănescu ne-a 
comunicat ieri că Răducanu și Bă
lăci nu voț lua parte la pregătirile 
„tricolorilor14, care vor începe azi 
la baza sportivă de la Snagov. Pri
mul. tiu;);i imciclcutiil. suferit la pi-

suportate, este slăbit și conducerea 
tehnică a Universității din Craiova 
intenționează să-1 trimită la munte, 
pentru o refacere cît mai grabnică.

• DUMINICA, F.C. OLIMPIA — 
F.C.M. REȘIȚA. Profitînd de între
ruperea campionatului, formația săt- 
măreană va întîlni duminică acasă, 
___________________________________ ' ■ pe.

gat cu 3—0 în favoarea echipei Aurul.
Pe primele locuri: 1. Aurul Brad 

6 p (11—1), 2. Constructorul Timișoa
ra 4 p (8—3), 3. Știința Petroșani 4 p 
(5—2)... pe ultimele: 15 C.F.R. Ca
ransebeș 2 p (3—9), 16. Metalul Bocșa 
2 p (3—10).

SERIA A IX-A
Rapid Jibou — Constructorul 

1—2 (1—0), Dinamo Oradea — 
Negrești 1—0 (1—0), Bihoreana 
ghita — Someșul Satu Mare 
(2—1), Strungul Arad — Voința 
3—0 (1—0), Constructorul Satu
— Minerul Bihor 4—3 (1—1). Gloria 
Arad — Voința Oradea 2—0 (2—0), Mi
nerul Suncuiuș — Armătura Zalău 
0—1, (0—1), Gloria Șimleul Silvaniei—I 
Recolta Salonta 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. Armătura Za
lău 6 p (3—0), 2. Dinamo Oradea 5 p 
(4—1), 3. Someșul Satu Mare 4 p 
(7—2)... pe ultimele: 15. Voința Cărei 
1 p (2—10), 16. Minerul Suncuiuș 0 p 
(2-8).

Arad 
Oașui
Mar- 

2—1 
Cărei 
Mare

SERIA A X-A
Cimentul Turda — Foresta Bistrija 

0—0, Minerul Rodna — C.I.L. Gherla 
1—1 (0—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Bradul Vișeu 4—1 (3—1), Progresul
Năsăud — Minerul Cavnic 1—2 <0—2),| 
Dermata Cluj-Napoca '
Baia Mare 2—0 (1—0), Minerul Borșa 
— Minerul Baia Sprie 1—0 (0—0), Mi
nerul Băița — Construcții montajl 
Cluj-Napoca 3—2 (1—2), Unirea Dej — 
Minerul Băiuț 7—0 (4—0).

Meciul Minerul Baia Sprie — Fores-I 
ta Bistrița din etapa a Il-a (pe teren! 
1—0) a fost omologat cu 3—0 în fa-l 
voarea Forestei, deoarece la Minerali 
s-a comis un fals în legitimația unuij 
jucător ! j

Pe primele locuri: 1. Minerul Cav-I 
nic 6 p (6—1). 2. Unirea Dej 5 p (9—1)J 
3. Minerul Rodna 5 p (7—2)... pe ulti-l 
mele: 15. Minerul Băiuț 2 p (1—9),| 
16. Construcții montaj CLuj-Napocal 
0 p (3—6). |

SERIA A XI-A I
Metalul Copșa Mică — inter Sibiul 

1—0 (0—0), Metalul Sighișoara — Mc-| 
talul Aiud 3—1 (0—0), Vitrometan Me-| 
diaș — Unirea Alba Iulia 0—2 (0—2)1 
I.M.I.X. Agnita — Textila Sebeș 2—U| 
(1—0), Soda Ocna Mureș — AvîntuJl 
Reghin 3—0 (1—0), Constructorul Albal 
Iulia — Textila Cisnădie 3—2 (2—2)1 
Chimica Tîrnăveni — C.I.L. Blaj o—ol 
U.P.A. Sibiu — Lacul Ursu So vata! 
5—1 (3—1). |

Pe primele locuri: 1—2. Unirea Alba! 
Iulia 5 p (7—2), U.P.A. Sibiu 5 
(7—2)i 3. Metalul Copșa Mică 5 d
(4—1)... pe ultimele: 15 Textila Cis-i 
nădie 1 p (3—8), 16. Lacul Ursu So-| 
vata 0 p (1—9). I

SERIA A XII-A |
Torpedo Zărnești — C.S.U. Brașotl 

0—1 (0—1), Precizia Săcele — Chim» 
Qrașul Victoria 3—0 (1—0), Unirea Sfi 
Gheorghe — I.C.I.M. Brașov 1—1 
(1—1) ■ Minerul Baraolt — F.orestieruH 
Tg. secuiesc 3—i (2=-l), Carpați Bra-| 
gov — Oltul Sf. Gheorghe 1—2 
Viitorul Gheorghieni — Progresul O] 
dorheiu Secuiesc 2—0 (2—0), MetaluB 
Tg. Secuiesc — Utilajul Făgăraș 2—■ 
(1—1), Minerul Bălan — A. S. MiercuB 
rea Ciuc 1—0 (0—0). ||

Pe primele locuri: 1. C.S.U. BrașoB 
5 p (3—0), 2. Torpedo Zărnești 4 
(7—1), 3. I.C.I.M. Brașov 4 p (6—2).B 
pe ultimele: 15. Chimia Victoria 1 
Ț2—7), 16. A. S. .................— '
(0-7).

Progresull

CUPROMl

Miercurea Ciuc 1

★



VIZITA DE LUCRU
La Minsk, în prima zi a mondialelor de lupte libere

A TOVARĂȘULUI I CAMPIONATHE MOADIAlt

I UNIVIIiSIl AIEL DE ATLETISM

NICOLAE CEAUSESCU I
(Urmare din pag. I)

teneral", „Trăiască și Înflorească 
icunipa noastră patrie, Republica 
Socialistă România", „Trăiască 
’artidul Comunist Român, forța 
loliiică conducătoare a societății 
ioastre". „Trăiască harnicul și ta- 
lentatul popor român, făuritorul 
locietății socialiste multilateral dez
voltate".

La adunare participă praclic — 
prin intermediul transmisiei directe 

posturilor 
eviziune —

Este ora 
n piață 
lăldură, cu ____ ....
rarășul Nicolae Ceaușescu, pe eei- 
Llți tovarăși din conducerea par
tidului și statului.
I Vii și îndelungate aplauze ră- 
nină minute in șir pentru partid 
E secretarul său general. Sc scan
dează cu înflăcărare „Ceaușescu — 
f.C.R". „Ceaușescu și poporul", 
țraiovenii dau glas simțămintelor 
le fierbinte dragoste, încredere în 
lartid și secretarul său general.
I Cuvîntul de deschidere a aduna
ți este rostit de tovarășul 
Iheorghe Petrescu, prim-secretar 
■ Comitetului județean Dolj al 
I.C.R.
I Secretarul prezidențial și al 
lonsiliului de Stat, tovarășul 
lilviu Curticeanu, a dat apoi ci- 
Ire Decretului Prezidențial prin 
Lre Municipiului Craiova i se de- 
Krnează ordinul „Steaua Repu- 
Bicii Socialiste România" clasa I. 
I în uralele mulțimii, președin
ție republicii, tovarășul Nicolae 
leaușcscu, înmînează primarului 
Lașului înalta distincție.
I La adunarea populară au mai 
■at cuvintul Paul Dinu, Erou al 
■uncii Socialiste, maistru la „E- 
Ictroputere". Tiberiu Nicola, rec- 
Irul Universității din Craiova, 
Ina Pătrașcu, studentă, Dumitru

și te-noastre de radio 
întreaga tară. 
14,10. Mulțimea 
întimpină cu 
urale și ovații pe to-

aflată 
multă

Toader, președintele C.A.P. „îna
inte" din comuna Poiana Mare.

în aclamațiile mulțimii, in en
tuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvîntul 
CEAUȘESCU.

Cuvintarca 
al partidului 
deosebită atenție, cu deplină apro
bare, fiind subliniată în repetate 
rinduri cu vii și Îndelungi aplauze, 
eu ovații.

Mereu vii vor rămîne în sufle
tul și conștiința locuitorilor Cra- 
iovei aprecierile, cuvintele însufle- 
titoare consemnate, la încheierea 
Adunării populare, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cartea de 
onoare a orașului : „Cu prilejul 
împlinirii a 1750 de ani de la întîia 
mențiune documentară a localității 
Pelendava și a 500 de ani de la 
prima atestare scrisă a Craiovei, 
adresez cele mai calde felicitări 
locuitorilor acestei străvechi așe
zări daco-getice, milenară vatră 
strămoșească cu bogate și glorioase 
tradiții în istoria luptei poporului 
român pentru apărarea ființei na
ționale și ncatîrnarea patriei, pen
tru libertate, independență și o 
viată mai bună. Le urez tuturor 
noi și mari succese în dezvoltarea 
economică și edilitar-gospodărcască 
a municipiului, realizări tot mai 
însemnate în înfăptuirea politicii 
generale a partidului și statului 
nostru dc edificare a socialismului 
și comunismului în România, de 
ridicare a națiunii noastre socia
liste pe trepte mereu mai înalte 
de bunăstare și civilizație".

La plecarea din Craiova, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat, pe străzile orașului, cu ace
leași calde simțăminte de dragoste. 
Locuitorii orașului au aplaudat și 
ovaționat îndelung pe secretarul 
general al partidului, scamlind cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

tovarășul NICOLAE

secretarului general 
a fost urmărită cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

La Roma încep joi Campionatele 
mondiale universitare de atletism. 
La întreceri vor lua parte și 20 
de atleți din țara noastră, între 
care Natalia Andrei, Argentina 
Menis, Virginia Ioan, Gheorghe 
Cefan, Ilie Floroiu, Gheorghe 
Gliipu.

VIJAY AMRITRAJ
A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE LA CHARLOTTE
NEW YORK, 15 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis de 
la Charlotte (Carolina de Nord) 
a fost, cîștigat de jucătorul indian 
Vijay Amritraj, care l-a întrecut 
în finală cu 3—6, 7—5. 6—4 pe 
Ilic Năstase. Sc reamintește, că în 
semifinale, Amritraj îl eliminase 
pe campionul suedez Bjorn Borg.

MINSK, 15 (prin telex). După 
Încheierea campionatelor mondia
le de lupte greco-romane luni di
mineața, în Palatul sporturilor din 
localitate, au început primele în
treceri ale competiției mondiale 
de lupte libere. La această ediție 
sînt prezenți peste 150 de sportivi 
din 23 de țâri. în prima reuniune, 
cea de dimineață, s-au disputat 
meciurile turului inaugural la ca
tegoriile 48, 52, 57, 62. 68 și 74 kg. 
Primul care a intrat în concurs 
dintre luptătorii români a fost 
Ion Arapu (cat. 52 kg. (echipa ță
rii noastre nu aliniază concurenți 
la prima categorie de greutate. 48 
kg). El l-a întîlnit pe polonezul W. 
Steyk, medaliat cu bronz la cam
pionatele europene de anul trecut. 
Meciul a fost foarte disputat, spec
taculos. încă din primele secun
de românul a intrat la picioarele

AU ÎNCEPUT campionatele mondiale
SI EUROPENE>

MOSCOVA, 15 (prin telefon). 
Luni la prînz au început în Sala 
sporturilor de la Lujniki campio
natele mondiale și europene dc hal
tere, la care participă 250 dc 
sportivi din 33 de țări.

întrecerile reunesc cite 25—30 
dc concurenți la fiecare categorie, 
record de participare. Din această 
cauză întrecerile pc categorii se 
vor desfășura în fiecare zi pe două 
grupe valorice.

La categoria muscă (52 kg), Ion 
Ilortopan a luat startul în cea mai 
bună grupă valorică, alături de 
campionii și recordmanii lumii, 
printre care sovieticul Voronin, 
japonezul Takeuki, polonezul Smal- 
czerz ș.a.

UE HALTERE
La „smuls". Hortopan a ocupat 

doar locul 10 in clasamentul mon
dial al categoriei și 7 în cel euro
pean, cu 92,5 kg (ratînd două în
cercări la 92.5 și 97.5 kg), după 
care a acuzat dureri la piciorul 
sting și nu a mai luat startul la 
stilul aruncat. La închiderea edi
ției sc încheiaseră întrecerile doar 
la 
L.
2 
3.
A. 
G.
B.
10. . . __ , ,
Marea surpriză a fost eliminarea clin 
competiție a iranianului Nassiri, 
fost campion olimpic și mondial, 
care a ratat de trei ori la 95 kg. 
în fine, a fost stabilit și primul 
record mondial : Takeuki. 108 kg, 
din a 4-a încercare (v.r. 107,5 kg. 
A. Voronin). Marți are loc con
cursul la cat. cocoș.

1.
kg,
kg.

4.
5.
6.

97,5 kg...

„smuls". Iată clasamentul : 
SMALCZERZ (Polonia) 105
M. Takeuki (Japonia) 105
L. SzUcs (Ungaria) 100 kg. 
Voronin (URSS) 100 kg, 
Koszegy (Ungaria) 100 kg. 
Pachol (Cehoslovacia) __  1___
Ion Hortopan (România) 92,5 kg.

fon OCHSENFELD

adversarului, ducîndu-1 în parter și 
apoi cu o „cheie" la picior l-a 
trecut pe acesta prin „pod", luind 
un avantaj de 3 puncte. Luptăto
rul polonez a ripostat însă prompt, 
fixindu-1 pe Arapu în „pod", mo
ment pe care reprezentantul țării 
noastre l-a depășit cu dificultate 
și scorul a devenit egal : 3—3. în 
continuare, insă campionul român 
a inițiat cîteva atacuri la picioa
rele iui Steyk, acesta a primit și 
un avertisment, după care, la un 
nou atac, a fost fixat în „pod" 
pentru 20 de secunde. "în final. Ion 
Arapu a ciștigat clar la puncte : 
13—7. Cel de al doilea sportiv ro
mân care a urcat pe salteaua de 
concurs a fost Grigore Condrat 
(cat. 57 kg), care l-a întîlnit pe 
iugoslavul R. Darlcv. Meciul a fast 
frumos, cu multe acțiuni tehnice 
și de două ori trebuia să se in--" 
cheie prin tuș în favoarea lui Con
drat, dar arbitrii nu au fost de a- 
ceeași părere. Totuși, luplătorul 
român s-a detașat traptat-treptat, 
ciștigînd în cele din urmă la un 
scor net : 
(cat. 62 kg) 
victorie înainte de limită. în par
tida cu elvețianul U. Frankhauser. 
După ce realizase 5 puncte tehni
ce. Coman l-a fixat in „pod" pe 
adversarul său și nu l-a scăpat 
pînă ce arbitrii n-au consemnat 
tușul (min. 4.35). Petroniu Andro- 
ne (cat. 68 kg) l-a întîlnit in pri
mul meci pe campionul mondial 
din 1973. L. Kisser (S.U.A.). în 
fața căruia a pierdut la puncte : 
2—19. In sfirșit, la cât. 74 kg, 
Marin Pircăiabu a terminat la ega
litate (6—6) cu F. Germel (R.D.G.), 
dar victoria a fost acordată lup
tătorului din R. D. Germană, 
deoarece a finalizat procedee teh
nice cotate mai bine.

în gala de seară au intrat în 
concurs și luptătorii de la celelal
te categorii. Iată rezultatele spor
tivilor români. Stelian Morcov (cat. 
90 kg) b.t. (min. 1,37) M. Graneier 
(Franța), Enache Panaite (cat. 100 
kg) p.p. (3—4) V. Golutkin (URSS), 
Ladisiau Șimon (cat. +100 kg) p t. 
(min. 7.23) S. Antliev (URSS). Va- 
siie lorga (cat. 82 kg) a avut tur 
liber.

21—12. Petre Coman 
a obținut o frumoasă

N NAȚIONALELE 
DE TENIS

Mihai TRANCA

Dc ieri, pe terenurile din parcul 
lortiv Progresul se dispută cam- 
onatele naționale de tenis pen
ei seniori. 81 de candidați la 
tiu sînt prezenți pe tabloul_ pro- 
Li de simplu 
Indidate pe 
kninine. Iată 
llilor capi de 
I Hărădău, 
larcu. 4. Tr. 
11. Kerekes, 
pldor. 9. C.
Iu ; la 
li. 2. 
lorența 
I Elena 
liller. 7. 
I Simona
(Startul 
jucat de
Irea lui Mihai Tăbăraș (Steaua) 
I către mai tînărul său adversar 
I coleg de club Laurențiu Țiței. 
I scorul de 4—6. 6—0, 10—8. ca 
I cea a Simonei Nunweiller 
IC.B.). învisă cu 6—1, 6—0 de 
|ria Romanov (Tot înainte), una 
I speranțele tenisului nostru fe- 
fcin. Să subliniem apoi două 
luri bune <le lui Godin Dumi- 
Leu (Jiul Petroșani). care în- 
fce cu 6—4. 4—6, 7—5 pe Marian 
l-za (Progresul) și cu 6—4, 6—4 
I Florin Segârccanu 
■te va rezultate 
■ masculin (tur 
la (Progresul) 
Bea Galați) I

masculin și 37 de 
cel al întrecerii 

și ordinea princi- 
serii, la băieți : 1. 
2. T. Oviei, 3. V.

Marcu. 5. V. Sotiriu, 
7. S. Mureșan, 8. L. 
Popoviei. 16. A. Vi- 

1. Virginia Ru- 
Simionescu, 3.

4. Valeria Balaj, 
Mariana Nun-

fete : 
Mariana 
Mihai, 
Trifu, 6.

Adriana Caraiosifoglu, 
Nunweiller.
întrecerilor a și fost 
unele surprize: elimi-

(de la stingă la dreapta) :Patru dintre protagonistele întrecerilor feminine . . . .
Florența Mihai, Virginia Ruzici — campioana tării, Mariana Nunweiller 
si Mariana Simionescu. Foto : Dragoș NEAGU

Campionate de fotbal în Europa

(Dinamo), 
mai importante, 
preliminar): N. 

I — A. Ivașcu (Dtt- 
5—6. 6—3, 6—1 ; J.

Bîrcu (T.C.B.)—A. Fodor (Mureșul) 
6—1, 6—3; Gh. Giurgiu (Politehnica 
Cluj-Napoca) — Z. Diamandis (Cra
iova) 6—4, 6—0 ; în turul I: D. Hă
rădău (Steaua) — R. Hârnuțiu (Poli) 
6—1, 6—2 ; N. Mita — V. Tomescu 
(Steaua) 6—3. 6—3;J. Bîrcu—R. Attl 
(Electrica Timișoara) 6—3, 8—6 ; C. 
Popovici (Steaua) — C. Curcă (Brăi
la) 8—6, 6—2 ; Tr. Marcu (Dinamo 
Brașov) — T. Frunză (Progresul) 
6—2, 6—3 ; B. Almăjan (Dinamo)
A. Daraban (Dinamo Brașov) 6—4, 
6—1 ; Gh. Komoroczy (Poli) — L. 
Soare (Steaua) 6—4, 6—1 ; Gh. Boa- 
ghe (Construcții) — O. Negru (PoM) 
6—0. 0—6, 10—8; Gh. Giurgiu — S. 
Orășanu (T.C.B.) 4—6, 6—1, 6—4 ; P. 
Dumitrescu (Construcții) — P. Boz- 
flog (Progresul) 7—5, 7—5; T. Ovicl 
— M. Zacopceanu (ambii Pro
gresul) 6—2, 6—0.

Da feminin, în turul preliminar: 
Florica Butoi — Ana Crăciun (Cu- 
prom Baia Mare) 6—1, 6—3 ; Ana 
Marta Piroș (Mureșul) — Marica 
Diamandis (Craiova) 6-^4, 6—2 ; Ve
ra Dudas (Mureșul) — Carmen Gar
bin (Cuprom B.M.) 6—0. 6—0 ; Lu
cia Romanov (Tot înainte) — Mălina 
Migea (Poli) 6—1, 6—3; turul I: Vir
ginia Ruzici (Dinamo) — Dana Da- 
vides cu (Petrolul Gîmpina) 6—1, 6—0; 
Florica Butoi — Gabriela Szoke (Di
namo) 6—2, 6—1; Cristina Murcșan 
(Progresul) — Ana Maria Piroș 6—3, 
6—-2; Mariana Nunweiller (Dinamo 
Brașov) —Sodica Precup (Electrica 
Timișoara) 6—0, 6—2; Florența Mihai 
(Dinamo) — Felicia Stan Bucur 
(Jiul Petroșani) 6—2; 6—1 ; Mariana 
Simionescu (Dinamo) — Georgeta 
Groza (Electrica Timișoara) 6—1, 
6—1. (Rd. V.)

SPANIA (etapa a 2-a) : Echipa 
Real Madrid a jucat în deplasare 
cu echipa Oviedo. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 0—0. Alte re
zultate : Atletico Bilbao ■— Se
villa 4—1 ; C.F. Barcelona — Sa
lamanca 3—1 ; Granada — Elehe 
3—2 ; Atletico Madrid — Gijon 
2—2 ; Santander — Saragossa 4—1 ; 
Hercules — Valencia 2—0 ; Las 
Palmas — Real Sociedad 2—1 ; 
Espanol Barcelona — Betis 2—1. 
Clasament : 1. C. F. Barcelona — 
4 p ; 2. Espanol — 4 p ; 3. Real 
Madrid 3 p.

PORTUGALIA (etapa a 2-a) : 
Tomar — Benfica 0—2 ; Acade- 
mico — F. C. Porto 1—1 ; Bele- 
ncnses — Setubal 2—1 ; Farense — 
Guimaraes 0—3; Braga — Estoril
2— 1 ; CUF — Atletico 2—1 
Sporting — Beira Mar 2—0 ; Boa
vista — Leixoes 4—0. Clasament : 
1. Braga — 4 p ; 2. Cuf — 4 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 8-a) : 
Liaz Jablonec — Bohemians Praga
3— 1 ; Slavia Praga — Inter Bra
tislava 2—0 ; Zbrojovka JBrno — 
Banik Ostrava 1—1 
sice — Jednota 
Slovan Bratislava 
plice 4—1 ; Dukla 
tak Trnava 1—1. 
V.S.S. Kosice — :
— 11 p.

BELGIA (etapa a 6-a) : Andor- 
Iecht — Berchem 3—0 ; Charleroi
— Bcveren 0—1 ; F. C. Bruges —

V.S.S. Ko- 
Trencin 3—0 ; 

. — Union Te- 
Praga — Spar- 
Clasamcnt : 1.

12 p ; 2. Slovan

DLETISM • In cadrul Jocurilor 
five naționale ale H.F. Chineze.

se desfășoară la Pekin, atletul 
Pao-cian a stabilit un nou re- 
asiatic In proba de 5 #00 m — 

,3. In cursa feminină de 100 m g, 
1 Mei-jun a fost cronometrată in
• La Araheim (Olanda), Jos 

nens a stabilit un nexu record 
dial Jn proba, de M mile, ctt 
►ul de 45:S7;« (v.r. <6 9)4,8). • La 
ana. în cadrul „Memorialului 
ientos", săritura Iu lungime fe-
A ievtott maghiarei Ilcfiko 

>6 cu 5,52 m, iar ia disc pe pri- 
loc s-a clasat Maria Betancourt 

3a) cu 58,24 m. Cursa masculină 
I 500 m a fost clștigată de poto
li Szordikowski — 3:44.3, urmat 
cubanezul Medina — 3:44,9. 
îASCHET • La Varese au lnce» 

întrecerile „Cupei lnterconti- 
fale“. Formația Italiană Forst 
lu a întrecut cu scorul de 82—81 
1-38) pe campioana Braziliei, 
izonas Francas. Alte rezultate t 
I Madrid — Mobilgirgi Varese

'{fustă Ignis) 77—73 (40—84) ț Uni ver- 
«ttatea Pensylvariia (S.U.A.) —• Tre- 
•or Hangul (Republica Centrafricană) 
IBS—74 (61—32). • In turneul feminin 
Oe la Cracovia, echipa locală Wisla 
a învins cu scorul de 91—39 (37—23) 
formația Olimpia Poznan, iar Dinamo 
Moscova a întrecut cu 66—37 (34—19) 
pe Dinamo Kiev. • Turneul mascu-

Pe locurile următoare s-au clasat 
belgienii A. Dierlcks — la 3 sec, M. 
Poollentier — la 10 sec, F. Verbeeck, 
J. Jacobs si oiandezul H. Kuiper.

HOCHEI • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde . in Eu
ropa, reprezentativa S.U.A. a evo
luat la Ljubljana In compania selec
ționatei Iugoslaviei. Hocheiștii amc-

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
iin de Ia Antibes (Franța) a fost 
dștigat pentru a treia oară conse
cutiv de formația locală Olymplque. 
învingătoare cu «corul de 108—99 în 
finala susținută cu echipa ceho
slovacă Spartak Brno.

CICLISM • A 55-a ediție a tra
diționalei curse Paris — Bruxelles 
s-a Încheiat cu victoria belgianului 
Freddy Maertens, care I-a întrecut 
la sprint pe compatriotul său Eddy 
Merckx, ambii fiind cronometrați pe 
289,500 km cu 6h 11:30 (medie orară 
— 46,819 km, nou record al cursei).

ricanl au terminat învingători cu 
6—4 (2—2, 2—0, 2—2).

ȘAH • Turneul de la Milano s-a 
încheiat cu victoria campionului 
mondial A. Karpov (U.R.S.S.). In 
finală, Karpov l-a întrecut cu 3*/2— 
2*/3 pe L. Portisch (Ungaria), ulti
mele două partide încheîndu-se re
miză. Pe locul trei, la egalitate, s-au 
clasat Petrosian (U.R.S.S.) și Liubo- 
jevicl (Iugoslavia) al căror meci 
s-a terminat nedecis : 3—3. • După 
10 runde, la San Feliu de Qulxols : 
Vaganian (U.R.S.S.) șl Garcia (Cuba)

— 7 p, Szabo (Ungaria) — 6'A p, 
Sigurjonsson (Islanda) — 6 p.

TENIS • Ia Varșovia, meciul 
Polonia — Norvegia din primul tur 
al „Cupei Davis" s-a Încheiat cu 5—0 
în favoarea gazdelor.

TIK • Ea Mfinchen su luat sftr- 
șit campionatele mondiale pentru 
ținte mișcătoare. La skeet, victoria 
a revenit sportivului sovietic luri 
Turanov — 197 p. Iar proba feminină 
similară a fost clștigată de compa
trioata sa Larisa Gurvid — 191 p. 
In clasamentele generale pe echipe, 
pe primul loc s-au situat formațiile 
R.D. Germane, cu 336 p — la mascu
lin și U.R.S.S., cu 272 p ... 
nin. Proba ' • ■ ■
revenit lui
— 577 p.

VOLEI • 
nut cea de-a șaptea victorie conse
cutivă In cadrul turneului în S.U.A. 
Jucînd la College Park (Maryland) 
cu o selecționată americană, volei
baliștii sovietici au cîștigat cu 3—0 
(15—6, 15—9, 15—12).

F. C. Liege 2—2 ; Beringen 
Beerschot 2—1 ; F. C. Malines 
Racing White ‘ ‘ 
Anvers — S.
Standard Licge 
2—1 ; Ostende 
Lokcren _____  _ ________
ment : 1. Lokcren — 10 p ; 2. An
vers — 9 p ; 3. S. K. Lierse 9 p. 
Echipa Andcrlecht ocupă locul 11, 
cu 5 p.

IUGOSLAVIA (etapa a fi-a) : 
Borac Banja Luka — Steaua Roșie 
Belgrad 1—2 ; Hajduk — Rijeka 
1—3 ; Vojvodina Novi Sad — Ve
lez 2—0 ; Vardar — Partizan Bel
grad 1—1 ; Radnicki Kragucvac — 
Zelezniciar 1—0 ; Sloboda Tuzla — 
Dynamo Zagreb 1—1 ; Sarajevo — 
Olimpia Ljubljana 2—1 ; 
Beograd ‘ .
mont : 1. Steaua Roșie Belgrad — 
12 p ; 2. O.F.K. Beograd — 10 p ; 
Hajduk Split — 8 p.

UNGARIA (etapa a 5-a) : Ujpestl 
Dozsa — Raba Eto 3—1 : Honvcrl 
— Szombathcly 3—1 ; Csepel — 
M.T.K. 1—0 ; Salgotarjan — Dios- 
gyor 1—0 ; Zalaegcrszeg — Video
ton 2—2 ; Szeged — Vasas 2—2 ; 
Kaposvar — Tatabanya 2—1 ; Be- 
kesesaba — Ferencvaros 1—0. Cla
sament : 1. Ferencvaros — 8 p ; 2. 
Videoton — 7 p.

AUSTRIA (etapa a 8-a) : Aus
tria Viena — Gak 4—0 : Rapid 
Vicna — Lask 4—0 ; Austria .Salz
burg — : ' ' 
Voest Linz 
1—1 : Sturm 
brack 2—1. 
tria Vicna 
Viena — 10

Molenbeek 1—1 ; 
K. Lierse 0—4 ; 
— Cercle Bruges 
- Waregem 2—2 ; 

Louviere 4—1. Clasa-

O.F.K.
Budcnost 2—0. Clasa-

Admira Wacker 0—0 ț 
— Austria Klagenfurt 
Graz — Wacker Inns- 
Clasament : 1. Aus- 

— 12 p ; 2. Rapid
p.

CUPA CAMPIONILOR AFRICII

— în 
„Cupei 
fotbal, 
întîlnit
F. C.‘

___ . .. . la femi- 
de mistreț alergător a 
V. Postoianov (U.R.S.S.)

Echipa U.R.S.S. a obți-

ABIDJAN (Agerpres). 
sferturile de finală ale 
campionilor Africii" Ia 
echipa A.S.E.C. Abidjan a 
pe teren propriu formația 
Lome (Togo). Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (1—0).’ 
Returul, 
Lome.

la 28 septembrie, la

★
(Agerpres). — Echipa 
fotbal Shamrock Ro-

TOKIO, 15 
irlandeză de 
vers, aflată în turneu în Japonia; 
a susținut un nou meci cu repre
zentativa țării gazdă. Fotbaliștii 
niponi au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (0—0), prin golurile 
înscrise de Kamamoto și Ochiai.


