
ÎN ASOCIAȚII SINDICALE

ACTIVITĂȚI DIVERSIFICATE,
ÎN CONCORDANȚĂ CU PREFERINȚELE
• „Decada sportului muncitoresc" — inițiativă cu larg ecou in 

județul Timiș • „Sinteți invitați în parcul Gherăiești !"

Apropierea cit mai eficien
tă a sportului de activitatea 
productivă, astfel incit exer
cițiile fizice să contribuie tot 
mai mult la creșterea randa
mentului muncii, precum și 
la întărirea sănătății celor 
care le practică este sarcina 
principală a asociațiilor spor
tive sindicale. Răspunzînd a- 
cestei cerințe, mulți activiști 
din asociații adoptă inițiative 
valoroase. colaborează cu 
conducerile întreprinderilor, 
rezultatul fiind atragerea cit 
mai multor tineri (și nu nu
mai tineri) pe terenurile de 
sport. Despre astfel de ac
țiuni si inițiative ne-au rela
tat. recent, unii șefi ai comi
siilor sport-turism de la con
silii județene ale sindicatelor.

IOAN MOȚIU (Timiș) : „în 
diferite localități ale județului, 
mai ales în centrele muncito
rești, organizăm periodic mani
festări cu caracter mixt. La 
Nădrag, de pildă, se desfășoară 
cu succes „Săptămâni cultural- 
sportive", ocazii cu care se 
trec norme din cadrul comple
xului „Sport și sănătate", au 
loc întreceri din „Cupa tinere
tului". Dar, cele mai atractive 
sint competițiile de fotbal, vo
lei, handbal, popice și orientare 
sportivă initiate de responsabi
lii sportivi ai grupelor sindica
le din întreprinderile orașului. 
O altă manifestare, intrată in 
obișnuință, este „Decada sportu
lui muncitoresc". Aceasta pri
lejuiește la „Electromotor". „E- 
lectrobanat", la Industria linii 
— toate din Timișoara —, pre
cum și la Nădrag, Tomești, 
Jimbolia întreceri la mai multe 
discipline între asociațiile res
pective. Menționez faptul că 
s-a statornicit obiceiul ca la a-

NATAȚIA ROMĂNEASCĂ DIN NOU 

PE PRIMUL LOC ÎN BALCANI
• In cel mai puternic concurs de înot din ultimii ani — 23 de recorduri ale compe
tiției * Carmen Bunaciu și Anca Groza printre primele 10 performere ale conti

nentului
Natația românească din nou 

pe locul întîi în Balcani. După 
succesul echipei de polo și al 
săritorilor de la trambulină, 
echipa înotătoarelor a obținut, 
la rindul ei, o victorie catego
rică, contribuind efectiv la si
tuarea reprezentativelor țării 
noastre pe locul I în clasa
mentul general al celor trei 
discipline ale natației, cu 16 p, 
înaintea selecționatelor Bulga-

Anca Groza, patru titluri bal
canice — patru recorduri na

ționale
Foto : V. BAGEAC

riei cu 12 p (echipa masculină 
de înot s-a clasat pe locul I, 
devansînd Grecia și România), 
Iugoslaviei 10 p. Greciei 7 p și 
Turciei 3 p.

Succesul sportivilor români 
merită a fi relevat recunoscind 
că de la an la an, nivelul a- 
cestor întreceri balcanice este 
în continuă creștere. La înot — 

toți specialiștii prezențl în Ca

ceste acțiuni să fie invitați și 
membrii de familie ai angaja- 
ților".

ROMULUS PREDESCU (Me
hedinți) : „Din experiență am 
ajuns la concluzia că organiza
rea unor manifestări sportive 
de masă pe platforme industria
le dă rezultate bune, în sensul 
atragerii efective a unui nu
măr mare de oameni ai muncii 
la practicarea exercițiilor fizi
ce. Angajafii Combinatului de 
celuloză și hîrtie, cei ai Combi
natului de prelucrarea lemnului 
iși au propriile lor întreceri. 
Cei mai buni la competițiile de 
canotaj, fotbal, volei și la alte 
discipline participă la etapa ju
dețeană a „Festivalului cultural- 
sportiv al sindicatelor mehe- 
dințene". Este o experiență bu
nă, după opinia noastră, intrucît 
faptul de a participa la faza 
județeană a manifestării amin
tite stimulează organizarea cu 
seriozitate a întrecerilor la 
nivelul grupelor sindicale din 
întreprinderi și instituții".

GRIGORE PRAV AT (Bacău): 
„Sint cunoscute printre angaja
ți întreprinderilor și instituți
ilor din județ unele competiții: 
„Cupa sindicatelor băcăuane", 
„Dialog pe plan sportiv-cultu- 
ral“, „Sinteți invitați în parcul 
Gherăiești" etc. Toate acestea 
au fost initiate la solicitarea 
oamenilor muncii care lucrează 
in întreprinderile din Bacău, 
Buhuși, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și din alte localități. 
La sfirșitul fiecărei întreceri se 
acordă câștigătorilor la fotbal, 
volei, handbal și la alte disci
pline, cupe, diplome, precum 
și...' invitația de a trece prin 
fata panourilor de onoare pen
tru a-și vedea înscrise numele 
de învingători".

Ion GAVRILESCU

pitală au afirmat că a fost cel 
mai puternic concurs din isto
ria competiției — au fost co
rectate 23 din cele 29 de re
corduri balcanice, unele dintre 
ele cu veritabile performanțe 
de cel mai bun nivel european. 
Concludentă în acest sens este 
îndeosebi declarația lui Bog
dan Nenadovici (Iugoslavia), 
secretarul comitetului balcanic: 
„excelenta organizare a între
cerilor, forma deosebită a ce
lor mai mulți dintre partici
pant! — s-au distins în mod 
special înotătoarele din Româ
nia și înotătorii din Bulgaria 
— au asigurat concursului din 
București o valoare deosebită, 
mai ridicată chiar decît a în
trecerilor „Cupei Europei" de 
la Pescara și Napoli unde am 
fost delegat de Liga Europea
nă de Notație cu o săptămînă 
inainte. înotătorii țărilor bal
canice au progresat în mod 
spectaculos și chiar dacă ei nu 
au atins încă nivelul mondial 
(S.U.A., R.D.G., U.R.S.S., Ca
nada), pe mulți îi vom vedea 
la anul — vă asigur de acest 
lucru — în finalele campiona
telor europene".

Spre deosebire de alți ani, 
cînd favoriții întrecerilor bal
canice cîștigau in mod detașat, 
de această dată, la București, 
echilibrul de forțe a fost mult 
mai evident și nu de puține 
ori am asistat la curse de toată 
frumusețea în care diferențele 
dintre primii clasați a fost de 
ordinul miimiîor de secundă, 
iar concurenți creditați cu a 
doua sau a treia șansă (Ligia 
Anastasescu la 109 m bras, 
Levente Mady la 200 m delfin, 
Petar Gheorgiev la 200 m li
ber) au reușit victorii mai pu
țin scontate, dar pc deplin me
ritate.

Bilanțul evoluției înotători
lor români la această a VIII-a 
ediție a Balcaniadei a fost 
fructuos : 10 titluri de cam
pioni (mai mult decît o trei
me), tot atitea recorduri de 
seniori și alte șase de juniori. 
Este însă foarte adevărat că 
acest bilanț îl datorăm în pro
porție de 80 la sută înotătoa
relor, pregătite, ca și la edi
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DUPĂ PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A DE FOTBAL

O INVITAȚIE LA ECHILIBRU

M. Răducanu a trecut și 
de portarul constănțean 
Popa, dar nu va marca. 
Secvență din meciul 
inaugural al ediției 1976 
— 77, Steaua — F.C. Con

stanța
Foto : S. BAKCSY

țiile precedente, de fosta cam
pioană și recordmană a țării, 
Cristina Baiaban-Șoptereanu. 
Cele 8 titluri au fost obținute 
de Carmen Bunaciu (două), 
Anca Groza (două). Camelia 
Hoțescu, Ligia Anastasescu, și 
cele două ștafete alcătuite din 
Anca Groza, Carmen Bunaciu, 
Daniela Georgescu, Ligia Anas
tasescu, Mihaela Costea și Vali 
Dragomir. Din cele 7 spor
tive, cinci aparțin clubului Di
namo București, C. Hoțescu 
este legitimată la Școala spor
tivă Ploiești, dar s-a pregătit 
tot anul împreună cu sporti
vele dinamoviste, iar Vali Dra
gomir reprezintă Școala nr. 54 

■din București. Dealtfel, Buna
ciu, Costea, Anastasescu și 
Hoțescu sint și ele eleve la 
Școala nr. 54 din București. .

In fruntea celor 7 perfor
mere o vom instala din nou 
pe multipla campioană națio
nală și balcanică (a ajuns la

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN

ÎN MECIUL DE DEBUT: 
ROMÂNIA - UNGARIA 3-0

CONSTANȚA, 26 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate, în prezența unui nu
meros public, au început în
trecerile din cadrul tradiționa
lului turneu internațional de 
volei masculin, dotat cu „Tro
feul Tomis", la care participă 
reprezentativele Bulgariei, R.D. 
Germane, Spaniei, Ungariei și 
României.

Competiția, aflată la a 15-a 
ediție, a fost deschisă de echi
pele României și Ungariei, 
care au furnizat o partidă a- 
tractivă, presărată adesea cu

In ultimii ani, programatorul 
— nu prea cibernetic — al 
Campionatului Diviziei A a sta
tornicit o mini-tradiție, potri
vit căreia echipele nou promo
vate iși susțin jocurile primei 
etape pe teren propriu. E, dacă 
vreți, un gest de amabilitate 
față de „neinițiații" Diviziei A, 
pentru a le oferi avantajul te
renului, deloc neglijabil, altmin
teri, în fotbalul nostru. Iată 
însă că, la startul actualei edi
ții, toate cele trei echipe pro
movate regretă tradiția instau
rată, ele dîndu-și seama că ar 
fi fost de preferat să piardă 
cele 6 puncte în deplasare decît 
acasă. Dincolo de acest joc al 
regretelor, înfringerea în bloc 
a noilor promovate nu lace de
ed să confirme diluarea iot mai 
pronunțată a campionatului nos
tru, care a primit trei oaspeți 
nu tocmai puternici, angrenați, 
încă din prima etapă, în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării, Nu e un secret pentru 
nimeni că cele trei promovate, 
plus încă vreo trei mai vechi 
competitoare ale lanternei, vor 
susține un mini-campionat pen
tru evitarea ultimelor trei 
locuri, această convingere ne- 
fiind determinată doar de star
tul modest al promovatelor.

„STILUL COMĂNECI» 
CEL MAI MODERN ÎN GIMNASTICĂ!

Aprecierile ziarului „Sovietski Sport"

MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 
Intr-un articol publicat în 
ziarul „Sovietski Sport". pe 
marginea întrecerilor olimpice 
de gimnastică, maestra emeri
tă a sportului, Olga Karaseva, 
arbitră de categorie internațio
nală, subliniază faptul că, în 
comparație cu Olimpiadele pre
cedente, la Montreal dificulta- 

faze spectaculoase. Superiori 
din punct de vedere tehnic și 
tactic, mai înalți decît adver
sarii lor. voleibaliștii români 
s-au impus cu relativă ușurin
ță în primele două seturi, iar 
în al treilea — cînd replica ju
cătorilor maghiari a cunoscut 
momente de vîrf — cu ceva 
mai multă greutate, dar sufi
cient de concludent, cîștigînd 
cu 3—0 (8, 7, 12). Trebuie re-

Petre ENACHE, coresp.

(Continuare în pag. a 4-a)

în altă ordine de idei, cîteva 
cuvinte despre două din jocu
rile văzute la București.

în matineul de pe Ghencea, 
suporterii Stelei, care visau re
editarea scorurilor categorice 
ale campionatului trecut, au 
asistat la un meci de slabă fac
tură. Dar, partea cea mai ne
plăcută în acest joc nu a fost 
atît forma mediocră a campio
nilor — previzibilă, de altfel, 
după demonstrația nereușită în 
compania lui Bello Horizonte — 
cit lipsa de ambiții a echipei 
din Constanța. Timp de 60 dc 
minute, constănțenii s-au blocat 
în apărare, astfel îneît mingile 
întîmplătoare care intrau în 
posesia înaintașului din avan
posturi erau pierdute cu regu
laritate, deoarece, aproape în
totdeauna, între așa-zisul vîrf 
și partenerul său cel mai apro
piat n-a existat o distantă mai 
mică de 30 m. O asemenea ati
tudine in joc, in prima etapă 
a campionatului, este cel puțin 
ciudată și pune Ia îndoială în
săși rațiunea de a fi a cam
pionatului, despre care se spu
ne, în refren, că trebuie să fie 
baza de progres a elitei fotba
lului nostru. Atitudinea con- 
stănțenilor s-a dovedit cu atît 
mai greșită cu cit, după primi
rea acelui gol copilăresc, el 
și-au dat seama că, în con
textul jocului de duminică, re
prezintă cel puțin cit Steaua, 
dar că au avut nefasta idee de 
a-și minimaliza posibilitățile și 
de a le licita pe cele ale adver
sarilor lor. Spunea cineva în 
tribună, agasat de spectacolul 
ciudat oferit pe teren, că an
trenorii angajați cu predilecție 
în tactici constant defensive ar 
trebui sancționați, deoarece a- 
cest lucru dăunează mult mai 
mult decît faptul că ei se așea
ză pe bancă în haine de stra
dă și nu în trening.

Primul joc al cuplajului de 
după-amiază a oferit un alt

loan CHIR1LĂ

(Continuare în pag. 2-3)

tea și ’complexitatea exerciți
ilor prezentate de majoritatea 
participantelor a crescut consi
derabil. Aceasta, scrie Olga 
Karaseva, nu a fost o goană 
irațională după complexitate, ci 
o continuare a tendințelor gim
nasticii moderne evidențiate 
incă de la J.O. din 1972. De
altfel, arată autoarea articolu
lui, clasa superioară începe a- 
colo unde arta interpretativă, 
nivelul artistic și originalita
tea se sintetizează într-un tot 
unitar. în acest context, spe
cialista sovietică apreciază înal
tele performanțe ale tinerei 
gimnaste românce Nadia Co
maneci, o apariție- excepțională 
în gimnastica feminină. Victo
ria Nadiei Comăncci la cam
pionatele europene, succesele 
sale la „Săptămînă preolim-
pică“ și în alte concursuri in
ternaționale, toate vorbeau
despre faptul că eleva din 
România se îndreaptă cu pre
cizie spre țelul propus. Nadia 
Comăneci a demonstrat va
riante ideale și foarte aproape 
de ea, la cîteva aparate, s-a 
situat și Teodora Ungureanu. 
Majoritatea gimnastelor dir» 
echipa României au evoluat 
în „stilul Comăneci1' și trebuie 
să recunoaștem că acest, stil 
este în prezent cel mai mo
dern, se scrie în articolul pu
blicat de ziarul „Sovietski 
Sport".



Post-scriptum la Concursul republican pe ambarcațiuni mid

CURAJUL DE A PROMOVA TINERETUL
Penultima competiție cu ca

racter republican a canotajului 
nostru — concursul pe ambar
cațiuni mici — s-a consumat 
în urmă cu cîteva zile pe apele 
lacului Belci.

După cum subliniam în cro
nica întrecerilor, acest concurs 
a avut ca principal scop de
partajarea valorilor individuale 
și, prin aceasta, posibilitatea 
oferită tehnicienilor federației 
de a avea o imagine de an
samblu asupra schifiștilor și 
schifistelor vizați pentru com
pletarea loturilor reprezentative. 
Spunem completare, întrucît 
printre participanți nu s-au nu
mărat și canotorii care au re
prezentat culorile țării la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

O foarte bună impresie 
ne-au lăsat în acest concurs 
sportivele Clubului Nautic U- 
niversitar. Așa cum știu prie
tenii canotajului, la acest club 
activitatea s-a reorganizat în 
urmă cu un an și la cîrma 
secției a revenit antrenorul 
loan Boicu. Eforturile sale de
osebite, seriozitatea și sîrguin- 
ța pe care acest tehnician le-a 
dovedit încă o dată s-au mate
rializat în cîștigarea ambelor 
probe de către studentele de 
la C.N.U.

Importante sînt, însă, nu nu
mai victoriile, ci și pozițiile 
secunde ocupate de schifistele 
aceluiași club, unde se promo
vează cu deosebit curaj ele
mentele tinere. De altfel, po
trivit părerii unanime a tu
turor specialiștilor, CNU este 
singurul club care a trecut la

o radicală întinerire în rîndul 
sportivilor săi, ale cărei roade 
nu au întîrziat să apară. Oare 
cită lume nu a fost surprinsă 
de victoria dubloului Veronica 
Holman — Maria Catană în 
campionatul de senioare (unde 
au participat și olimpicele) _ și 
cîți nu s-au mirat atunci cînd 
trei reprezentante ale CNU — 
Veronica Holman, Eva Toth și 
Ana Grigoriciuc — urcau, în 
această ordine, pe podiumul 
de premiere în concursul pe 
ambarcațiuni mici, devansînd 
canotoare binecunoscute atit 
pe plan intern, cît și interna
țional ? !

Cheia succesului este.. însă, 
așa cum precizam, întinerirea 
masivă și creditarea tineretu
lui, alături — firește — de o 
pregătire susținută și de o se
riozitate exemnlară.

Alte secții (feminine) care 
au avut curajul întineririi lo
turilor lor, chiar dacă pe mo
ment rezultatele n-au fost de
osebite, sînt Metalul București, 
Ceahlăul Piatra Neamț, Olim
pia București, Voința Timi
șoara și, parțial, Voința Bucu
rești.

La masculin, dincolo de suc
cesul net al schifiștilor de la 
Steaua, asupra căruia nu vom 
mai insista, ni se pare opor
tun să ne oprim la evoluțiile 
Marinei Mangalia. Această 
secție, de unde au plecat în 
ultimii ani mulți canotori de 
autentic talent — dintre care 
ni se pare suficient să-1 amin
tim pe Nicolae Simion — își 
face tot mai simțită prezența.

Este rezultatul pasiunii remar
cabile pe care antrenorul Du
mitru Vereș și președintele 
secției, Ștefan Postolache, o 
pun în munca lor cu sportivi 
foarte tineri. Credem că ar fi 
bine ca atît federația de spe
cialitate, cît și A.S. Marina 
Mangalia să creeze acestei sec
ții de canotaj condiții cît mai 
bune. Ar fi investiții perfect 
justificate...

In încheiere, cîteva nume de 
canotori care au lăsat o bună 
impresie și care, sîntem siguri, 
vor avea un cuvînt greu de 
spus în sezonul următor : Pe
tre Dona, Dan Nimu, Constan
tin Nistoroiu și... George Me- 
reuță la rame, Toma Constan
tin, Nae Oprișan, Nicolae Po
pa, Vasile Nicolae (toți de la 
Steaua), Ion Dospinescu (CNU), 
loan Urs (UTA) și Sever Șu- 
can (Dinamo) — la vîsle.

Horia ALEXANDRESCU

Campionatele de ciclism pe pistă

NAT AȚI A ROMÂNEASCĂ DIN NOU
PE PRIMUL LOC IN BALCANI
(Urmare din pag. 1)

cel de al 22-lea titlu !) Anca 
Groza, care a luat startul în 6 
curse, terminînd învingătoare în 
patru (două individuale și 
două ștafete), cu noi recorduri 
ale țării. Performanțele va
loroasei noastre campioane, a- 
flată în cel de al 12-lea an de 
activitate — 64,80 la 100 m del
fin și 2:21,26 la 200 m delfin 
se înscriu printre cele mai bu
ne 10 rezultate de pe conti
nent. La un nivel asemănător 
putem cota și evoluțiile mai 
tinerei sale coechipiere (15 
ani), Carmen Bunaciu, care a 
întrecut în acest sezon și cele 
mai optimiste așteptări. Eleva 
Cristinei Balaban (medaliată în 
urmă cu exact 10 ani cu 
„bronz" la campionatele euro
pene de la Utrecht, proba de 
100 m spate) calcă viguros pe 
urmele profesoarei sale. Bu
naciu a progresat în 1976 în 
ritmul marilor vedete ale îno
tului mondial : de la 1:10,4 la 
1:05,97 pe distanța de 100 m 
spate și de la 2:32,7 la 2:22,44 
(peste 10 secunde !) la 200 m 
spate, ultimele sale recorduri 
înscriindu-se, de asemenea, pe 
lista primelor 10 performanțe 
ale Europei.

Satisfacții deosebite ne-a a-

dus, la această Balcaniadă, și 
tînăra (16 ani) Mihaela Costea- 
Ea nu a reușit să cîștige nici 
o cursă individuală (a pier- 
dut-o pe cea de 200 m mixt, 
din neatenție, pentru cîteva 
miimi de secundă) ; în schimb, 
noile sale recorduri naționale 
de senioare și junioare la 200 
și 400 m mixt confirmă posi
bilități cu totul deosebite ale 
celei mai bune tetratloniste 
din țară. Mihaela înoată corect 
în toate cele patru procedee 
tehnice și, fără a avea o rezis
tență deosebită, a ajuns la 
2:27,60 pe 200 m și 5:15,27 pe 
400 m mixt, cifre superioare 
cu 11 și, respectiv, 15 secunde 
recordurilor sale de anul 
trecut.

Din echipa masculină (cea 
mai ridicată medie de vîrstă 
dintre toate participantele !), 
care •— deși a mai cîștigat un 
loc față de ediția precedentă 
— s-a comportat nesatisfăcă
tor, doar A. Horvat (a reedi
tat succesul la 200 m spate, 
de anul trecut, cu un nou re
cord de seniori 2:11,94) și L. 
Mady, o adevărată revelație 
(de Ia 2:18,4 în 1975 — 2:10,33 
la 200 m delfin) au reușit să 
devină campioni balcanici. Dar 
despre problemele acestei echi
pe, într-un număr viitor.

VAL. ANDONIU (Dinamo) 
LA AL DOILEA TITLU

Campionatele naționale de 
ciclism pe pistă sînt în plină 
desfășurare pe velodromul 
Dinamo. Proba de urmărire in
dividuală 4000 m rezervată ju
niorilor mari, începută cu o zi 
înainte a continuat cu semifi
nalele și finalele. De departe 
cel mai bun. Val. Andoniu 
(Dinamo, antrenor M. Mihăi- 
lescu) cîștigă finala cu A. 
Lungu (Șc. sp. nr. 1) și își ad
judecă titlul de campion na
țional. Pe locurile următoare : 
A. Gutue (Sc. sp. nr. 1) și I 
Mirea (Șc. Sp. nr. 2)

Proba de 500 m cu start de 
pe loc pentru juniori mici a 
revenit lui George Ion (Șc. Sp 
2), antrenor Drof. D. Budiș- 
teanu), urmat de G. Lăutaru 
(Șc. Sp. 1) și N. Mitu (Șc. Sp. 2).

Dintre cei 14 alergători în
scriși la proba de 1000 m cu 
start de pe loc la categoria ju
niori mari din nou s-a relevat 
Val. Andoniu (Dinamo) care cu
cerește astfel cel de-al doilea 
titlu de campion, iar pe locu
rile următoare : S. Dumitrescu 
(Șc. Sp. 1) și FI. Glomnicu 
(Șc. Sp. 2).

Astăzi, programul campiona
telor cuprinde proba de urmă
rire individuală 2000 m, rezer
vată juniorilor mici. în ulti
mele două zile, sîmbătă, de la 
orele 16, și duminică, de la ora 
9,00, se vor mai disputa pro
bele de urmărire echipe — ju
niori mari, urmărire echipe — 
juniori mici si adițiun" de 
puncte — juniori mari (M.B.).

■

• DIN INIȚIATIVA conducerii 
secției de lupte de la C.S. Du- 

■ narea Galați, în comuna Tulu- 
cești s-a organizat o ,.stație pi
lot" pentru depistarea și pregă
tirea viitorilor luptători. Noul 
centru este dotat cu materialele 
necesare, iar tinerii care îl frec
ventează sînt îndrumați de către 
antrenorii clubului • LA BRAȘOV 
a fost dată în folosință arena de 
popice reamenajată de la între
prinderea de autocamioane. Po- 
picăria are acum două piste ex
celente, .sistem de semnalizare 
electrică și o mică tribună © A.S. 
MOTORUL ARAD a organizat, în 
colaborare cu organul sindical și 
U.T.C. de la I.M.A.I.A., o reușită 
duminică cultural-sportivă la care 
numeroși tineri au susținut me
ciuri de fotbal, handbal și rugby, 
iar boxerii au făcut o frumoasă 
demonstrație. © CJ.E.F.S. DÎM
BOVIȚA și Consiliul județean al 
sindicatelor au organizat recent o 
mare întrecere de orientare tu
ristică : „Memorialul Ion Vătafu* 
(ediția a lll-a) și „Cupa Chin- 
dia‘* (ediția a VII l-a). Printre 
cîștigători s-au numărat A. Popes
cu — I. Coman (S.A.R.O. Tîrgo- 
viște) — tineret, Gh. Stan — 
I. Stoicescu (Voința Tîrgoviște) — 
seniori, Ia „Memorialul Ion Vă- 
tafu", A. Popescu (S.A.R.O. Tîrgo
viște) — tineret, T. Tănase (Me
talul Tîrgoviște) — seniori A și 
L. Simlonescu (Cimentul Fieni) — 
Juniori, la „Cupa Chindia". • LA 
BACĂU, cu ocazia turneului In

ternațional de juniori la șah, 
maestrul Petre Seimeanu a dat un 
simultan la Casa de cultură a 
sindicatelor la 20 de mese. P. Sei
meanu a cîștigat 14 partide, a 
remizat 2 și a pierdut 4 — la 
C. Călin (A.S. Proiectantul), N. 
Aur (I.M.U.), C. Rotaru (Parti
zanul) și L. Herșcu — 15 ani
(Energo). © PATRU ECHIPE DE 
FOTBAL s-au întrecut la Gheor- 
ghieni în tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Viitorul". In 
clasament, pe primele două locuri' 
s-au situat divizionarele C. Pro
gresul Odorheiu Secuiesc și Vii
torul Gheorghieni, iar pe locurile 
următoare noile promovate în Di
vizia B, Relonul Săvinești și Oltul 
Sf. Gheorghe. © PESTE 200 DE 
TINERI BRĂILENl au participat la 
o frumoasă excursie cicloturistică 
la Lacul Sărat unde — practicînd 
diferite jocuri sportive — au pe
trecut o zi plăcută. © FINALA 
„CUPEI SPERANȚELOR" la mini- 
fotbal, competiție școlară organi
zată în județul Bistrița-Năsăud 
a revenit formației Ecoul din 
Cristeștii Ciceului. © A ÎNCEPUT 
CAMPIONATUL de fotbal al ju
dețului Ilfov, întrecere în care 
activează nu mai puțin de 154 de 
echipe de seniori (16 la catego
ria onoare, 28 la promoție și 
110 la zone). O participare destul 
de largă.

CORESPONDENȚI : T. Sinopol, 
C. Gruia, I. Ioana, M. Avanu, 
I. lancu, Cs. Malnasi, G. Rizu, 
I. Toma și D. Moraru-Slivna.

JUNIORII Șl SENIOARELE 
ÎSI DISPUTĂ

A

TITLURILE LA TIR
Activitatea competițională la 

tir este deosebit de bogată la 
acest sfîrșit de săptămînă. Cei 
mai buni juniori (fete și băieți) 
și cele mai bune senioare din în
treaga țară se reunesc pentru a 
participa la finalele campionate
lor naționale. Probele de glonț, 
pușcă și pistol șe dispută la 
București, pe poligonul Tunari, 
iar cele de talere la Baia Mare. 
Atît la București cît și la Baia 
Mare întrecerile încep azi și se 
vor încheia duminică. Se vor a- 
corda titluri de campioni ai țării 
la pușcă standard 60 focuri cul
cat și 3X20 focuri juniori, juni
oare și senioare, pistol standard 
senioare și junioare, pistol liber 
40 f și pistol viteză 60 f juniori, 
precum și la talere aruncate din 
șanț (trap) și din turn (skșet). 
La competiția de la Tunari par
ticipă peste 200 de trăgători și 
trăgătoare din București, Iași, 
Cluj-Napoca, Brașov, Focșani, 
Oradea, Arad și Bacău. în pro
gramul de azi, figurează o sin
gură probă, cea la pușcă stan
dard 60 f c, la care se vor alinia 
atît juniorii cît șl senioarele.

★
La Aninoasa, localitate din 

Valea Jiului unde cîțiva iubitori 
ai tirului cu arcul au consti
tuit un centru important de 
practicare a acestui sport, s-au 
disputat întrecerile campionatu
lui național de juniori. Au fost 
prezenți tineri arcași din Tg. 
Mureș, , București, Cluj-Napoca, 
Satu Mare și, evident, Aninoasa. 
Titlurile au revenit următorilor 
sportivi : băieți — 70 m și 60 m
— Al. Kiss (Voința Tg. Mureș)
235 p, respectiv, 266 p ; 50 m —
P. Feher (Minerul Aninoasa) 
460 p ; 30 m — A. Uricescu (Mi
nerul Aninoasa) 308 p. Pe echi
pe : 1. Minerul Aninoasa 286o p, 
2. A.S.A. Cluj-Napoca 2645 p, 3. 
Voința Tg. Mureș 2644 p. Clasa
mentul probei de simplu FITA ; 
1. D. Witemberger (A.S.A. Cluj- 
Napoca) 1016 p, 2. P. Feher 
1009 p, 3. Al. Kiss 993 p. Junioara 
Maria Grebul (Voința Satu Mare), 
care a concurat alături de bă
ieți, a stabilit două noi recor
duri naționale în probele de 30 m
— 300 p și 50 m — 244 p. (S.
BALOI — coresp.).

BULEVARDELE GR
...Groază nu mi-a fost 

niciodată de naivitate — 
cuvîntul bine ales de comen
tator pentru a exprima blind 
și elegant catastrofala apăra
re a „Progresului" nostru 
drag în primul său meci de 
după perioada vacilor slabe. 
Naivitatea ca naivitatea, asta 
se mai tratează, se mai co
rectează, nu întotdeauna în 
folosul omului, fie vorba în
tre noi, dar trece ; măcar și 
cu vîrsta și tot trece... Mai 
pierzi o candoare, două 
puncte, trei, te sperii de re
trogradare și devii adult, 
matur, închis, rău — gata, 
nimeni nu-ți mai spune că
ești naiv. Totu-i 
să nu mai fi naiv, 
la timpul potrivit
— dar care e timpul 
potrivit pentru a 
renunța la naivita
te ? Eu unul nu aș 
putea spune cînd 
nu mai trebuie 
omul — și deci 
fotbalistul — să fie 
naiv. Asemenea povară de 
răspundere nu mi-aș lua. 
Ideea mea secretă și impo
sibilă ar fi aceea ca omul
— și deci fotbalistul — să 
rămînă naiv și dur totodată, 
naiv și viclean, naiv și crîn- 
cen, naiv și puternic, naiv 
și profund. E posibil ? După 
aspectul Diviziei A — de la 
noi și nu numai de la noi, 
că n-o fi la noi cea mai 
grea divizie din lume — nu 
e posibil. Trebuie să fi ori
cum, numai naiv nu... Dur, 
viclean, crîncen, puternic — 
dar nu naiv. Probabil că e 
mai bine așa, ce să mai lun
gim vorba, nu de vorbe lungi 
are nevoie Mateianu...

Dar vin și întreb — nai
vitate s-a numit ce a jucat 
„Progresul" în 
Groaza mea pornește 
faptul că aici nu e 
de un sentiment, .ci 
concepție. Dacă nu e 
tate, ci o concepție 
de joc ? Precisă și
— căci nu poți juca 
jer în apărare, cu 
„libero", dacă nu ai un atac 
cu Pele, Didi, Di Stefano și 
alte minuni cărora nu. le 
păsa cîte încasa apărarea.
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RUGBYUL NOSTRU ÎN PREAJMA UNOR NOI C(
Aite candidaturi pentru lotul reprezentativ după turneul de la Lvov

Mîine începe un nou campionat 
de rugby. Dar suporterii spor
tului cu balonul oval nu au 
fost nici în perioada estivală 
în... vacanță, ei urmărind cu in
teres comportarea Selecționatei 
secunde a țării noastre în turneul 
de la Lvov. Rezultatele sînt a- 
cum cunoscute. Cum ele contea
ză mai puțin într-o întrecere a- 
micală, să vedem ce a însemnat, 
din punctul de vedere al antre

15.74.11

14.03.00 !

NU UITAȚI 

TELEFOANELE

Formînd aceste numere 

aflați răspuns la urmă

toarele întrebări :

norului federal Valeriu Irimescu, 
această competiție

— Așadar, care sînt impresii
le ?

— Turneul a fost foarte greu 
— 5 meciuri în 7 zile ! Jucătorii 
noștri au făcut partide frumoase 
(în special cele cu Cehoslovacia 
și Polonia, formații valoroase). 
Întâlnirea cea mai dîrz disputată 
a fost însă cea cu prima echi
pă a Uniunii Sovietice (6—10). 
Progresul înregistrat de aceasta 
este remarcabil, ea dispunînd de 
jucători cu calități fizice excelen
te. Trebuie subliniat însă că „fi
nala” nu s-a bucurat de un ar
bitraj pe măsura calității meciu
lui. în plus, unul dintre titularii 
noștri, Matei, a fost indisponibil, 
iar în timpul partidei s-au acci
dentat Băcioiu și Dima. Oricum, 
locul al doilea într-o competiție 
cu trei prime reprezentativ^ — la 
egalitate de puncte cu cîștîgătoa- 
rea — este onorabil. Dar rezulta
tul nu a fost un scop în sine.

— Știm aceasta, numisem chiar 
lotul pe care l-ați alcătuit (îm
preună cu Ion Țuțuianu) „de 
speranțe". întrebarea ce urmea
ză vine de la sine : cum au fose 
onorate „investițiile" ?

— Evoluția echipei, în general, 
a satisfăcut. Și, cum nu pot să 
nu gîndesc prin prisma reprezen
tativei naționale, sînt mulțumit 
de aflarea unor soluții pentru cî
teva posturi deficitare. Astfel, 
pentru pachetul de înaintași : 
Băcioiu ar putea fi unul dintre 
pilieri ; la linia a Il-a și-au de
pus candidaturile M. Ionescu (cel 
mai bun jucător al competiției) 
și Borșaru ; pilierul Corneliu și 
talonerul Pasache sînt și ei prin
tre cei pe care se poate conta. 
Pentru liniile dinapoi : Matei și 
Varga sînt oameni siguri. Un de
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loto — PRONOSPORT IM

o unde vă puteți destinde la sfîrșit de săptămînă ?
• ce cabane vă oferă ospitalitatea ?
• unde vă puteți petrece cîteva zile de odihnă în mijlocul 

naturii ?
• care este traseul excursiilor organizate cu prilejul zile

lor festive ?
• informații turistice, sfaturi utile, recomandări pentru toate 

gusturile.
Filialele de turism din B-dul N. Bălcescu nr. 35 A și B-dul 

Republicii nr. 68 vă stau la dispoziție.

LA 29 AUGUST 1976, O NOUA 
TRAGERE LOTO 2

Se cîstigă cu 2 numere din 4 
și cu 3 numere din 12 extrase.

Cîștiguri minime de 100 și 200 
lei.

Numai azi și mîine puteți 
procura biletele.
LA 31 AUGUST 1976, TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO !
Se atribuie : autoturisme Dacia 

1300 și Skoda S 100, excursii în 
U.R.S.S. pi Cehoslovacia, călătorii 
„Turul României” și bilete de o- 
dihnă la Sinaia.

Cîștiguri în bani.
Miercuri 1 septembrie 1976 UN 

INTERESANT CONCURS 
PRONOSPORT

Acest concurs programează a- 
tractive întâlniri din etapa inter
mediară a diviziei noastre „A" 
de fotbal...

CÎȘTIGURIL
DIN 2

EXTRAGE] 
riante 25% a 
10% a ^.377 1 
lei ; cat. 4 : 
5 : 43,75 a 1. 
a 343 lei ; 1 
I : 73.162 lei.

EXTRAGE] 
1 variantă 2î 
cia 1300” cat 
6.873 lei <și 
2.749 lei ; ca 
cat. D : 15,1 
33,90 a 1.216 : 
lei ; cat. X : 
PORT CATE

Autoturism 
obținut de V 
DÎNCU-MIC,
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ȘTIRI... MECIURI AMICALE
CUJVI SE JOACA MECIURILE 

DIN CAPiTALA. Cele doua par
tide de Divizia A programate în 
Capitală, în. cadrul etapei a doua 
a campionatului, se vor juca ast
fel : Sportul studențesc — Poli
tehnica Iași, duminică, pe stadio
nul Republicii, de la ora 11, iar 
Dinamo—U.T.A. duminică pe sta
dionul Dinamo, de la ora 17. 
In deschiderea celor două me
ciuri se vor juca partidele de 
juniori.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—0 (1—0).
Util meci de verificare pentru 
ambele echipe. Păltini.an a mar
cat primul gol în min. 25 din 
lovitură liberă de la aproximativ 
25 
scorul în 
A în 
coresp.).

RĂSĂRITUL 
PROGRESUL 
(0—1). Golurile

DUPĂ JOCUL
m, iar Istrățescu a majorat 

favoarea divizionarilor 
min. 70. (C. Crețu

LA ATENA

Al 59-lea campionat divizionar A

A. NICULESCU (Sportul studențesc)

SPERĂM SĂ DEPĂȘIM

OBSTACOLELE ACESTEI VERITABILE

„TOAMNE DE FOC

AU CUVINTUL ANTRENORII

celor 18

Tătucu î 
*u și Pa- 

pereche 
ii mult) ; 
Borș șl

I
i vreme 
tului eu- 
r>robleme 
ionați să

I

CARACAL — 
BUCUREȘTI 0—6 

_______ au fost marcate 
de Roșu (3), Apostol, Fl. Mihai 
și Barbu (autogol).

TEXTILA ROȘIORI — 
MOGILA (Bulgaria) 4—2 (:
Meciul a devenit tradițional, dis- 
putîndu-se în fiecare an. Enache 
(3) și Gheorghe au înscris pen
tru gazde, Panov pentru oaspeți. 
(T. Negulescu — coresp.).

O.K. 
î).

A a susți-Lotul divizionar 
nut miercuri seara, pe stadio
nul A.E.K. din Atena, un joc 
de verificare în compania for
mației cu același nume, meci 
încheiat, cum se știe, cu un re
zultat egal : 3—3 (0—2). Iată 
cîteva amănunte asupra parti
dei furnizate telefonic de con-

DUPĂ PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

exemplu de neprofesionalism. 
Fără îndoială că Universitatea 
Craiova a lăsat impresia că știe 
ce vrea, ea practicînd un con
traatac cu mișcări largi și schim
bări de front derutante, dar 
misiunea ei a fost înlesnită 
foarte mult de atitudinea de-a 
dreptul superficială a echipei 
lui Mateianu față de prudența 
elementară în faza apărării. De 
aproape un an, Viorel Mateianu 
afișează, superior, 
trei fundași", 
vertească „în 
ni ta schemă 
părare. Dar 
iartă exagerările și ..
rafinatul Bălăci, bine plasat, de 
altfel, în coasta unor grenadieri 
trecuți de a doua tinerețe, a 
destrămat în doi timpi și trei 
mișcări celebrul „fund de sac" 
al Progresului, care s-a dovedit

„sistemul cil 
încercînd să con- 
modern" îmbâtrî- 
a WM-ului în a- 
cum fotbalul nu 

.frondele",

ACTUALITĂȚI
e ARBITRII ETAPEI A ll-A 

A DIVIZIEI A. Cele 9 partide ale 
etapei a Il-a a Diviziei A vor fi 
conduse de următoarele bri
găzi de arbitri : S. C. BACĂU 
— A.S.A. TG. MUREȘ : Max. 
Popescu — N. Gheorghe, D. 
Ghețu (toți din București) ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA : C. Ghiță (Brașov) — 

Chilibar, FI. Anuțescu (ambii 
din Pitești) 
DENȚESC

a fi, la prima încercare mai 
serioasă, o dantelă de modă 
veche.

Atît defensiva surdă a con- 
stănțenilor (la care a contribuit, 
poate, fostul apărător Tîlvescu) 
cît și ofensiva fără acoperire a 
Progresului (pe care au încu
rajat-o, desigur, foștii înaintași 
Mateianu și Baboie) nu fac de- 
cît să confirme ideea că în 
Campionatul nostru lipsește e- 
chilibrul, adică lipsește condui
ta normală din fotbalul modern, 
în care, mai mult ca oricînd 
altă dată, atacul nu poate fi 
desprins de apărare și vice
versa.

Două cuvinte despre evolu
țiile deloc strălucite ale lide
rilor campionatelor noastre — 
Steaua și Dinamo. în această 
etapă de debut, Steaua a jucat 
fără atuul său cel mai impor
tant, adică viteza extremelor, 
iar Dinamo a fost lipsită — se 
vede limpede — de coloana ei 
vertebrală, reprezentată, in ul
timii ani, de insistenta aspră 
a lui Dinu și de subtilul trans
formator de curent care se nu
mește Radu Nunweiller. In per
spectiva sezonului internațional 
care se apropie, ambele echipe 
trebuie să reflecteze asupra jo
cului din prima etapă.

ducerea tehnică a lotului nos
tru.

Startul echipei noastre a fost 
greoi, ezitant. Un start cum — 
din păcate — am înregistrat 
adeseori la formațiile noastre. 
Repriza întîia a fost, 
samblu, 
de a doua. Schimbările 
tuate la pauză, ca și indica
țiile date, au avut efecte nu 
numai pe tabela de marcaj ci 
și în calitatea jocului practi
cat de fotbaliștii noștri. în ge
neral se constată că forma se
lecționaților e sub așteptări. 
Formația prezintă încă multe 
semne de întrebare. Ele tre
buie lămurite în meciurile 
care sînt programate în aceas
tă toamnă, în special în cele 
cu echipa Cehoslovaciei. Săt- 
măreanu II și Boloni au avut 
cel mai constant randament. 
Ambii portari (Iordache și 
Răducanu) au avut și inter
venții bune dar au și greșit la 
golurile primite. Fundașul Ma
nea a apărut ca o promisiune 
pentru lotul reprezentativ ; el 
mai trebuie verificat în urmă
toarele partide. Zamfir a evo
luat mai bine decît în ultimele 
întîlniri ale formației lui de 
club. Troi, creditat cu o bună 
„carte de vizită" după meciul 
Panathinaikos — Steaua, a fost 
foarte strict marcat și nu a 
reușit să se descurce în fața 
apărării adverse. Dumitru a a- 
vut uncle_ inconstante de com
portare, 
notă de 
mației 
care se 
la Atena e aceea că munca de 
pregătire de la cluburi trebuie 
intensificată în zilele care ur
mează, deficiențele din com
portarea marei majorități a 
jucătorilor fiind numeroase.

în an- 
mult inferioară celei 

efec-

Mulțcscu a adus o 
stabilitate în jocul for- 
noastre. Constatarea 

impune după 'jocul de

I.

Iziua pri-
e, cu Po
li mas 
loblemele 
hportantă 
Indaș. La 
[Banedek, 
pffiitate".

dar el 
r pentru 
perfecțio- 
Deocam-

f, deși el 
tură". Și 
ri de ti-
întreba- 

tiind că, 
Lvov, mal 
rugbyști 

ăban, Du- 
Stoica, 

rica, Mo-

I
1
I
I
I
I
Iverifica 

i ?
'adiționa
li bulgar, I
EȚCHI I
AZĂ I

li LOTO 
>76 1
2:2 va- 

b variante 
1,85 a ^.594 

lei ; cat.
6 : 127,95

TEGORIA

I
Cat. A : 

rism „Da
ta». 25% a L >10% a 

6.344 lei ; 
; cat. E : 
97,20 a 424 
0 lei. RE- 
37.683 lei. 

bo a fost 
L din com. 
IEDOARA.

I

SPORTUL STU- 
____ T____  POLITEHNICA 
IAȘI*: M. Moraru (Ploiești) — 
I. Braun, V. Pîrvescu (ambii din 
Buzău) ; F. C. CONSTANȚA — 
PROGRESUL : R. Șerban — V. 
Ciocîlteu (ambii din Craiova), V. 
Tătar (Hunedoara) ; JIUL ” 
CORVINUL : M. Buzea 
niță I, C. Ioniță II 
București) ; DINAMO 
Al. Ene (Craiova) 
C. Pîrvescu 
F.C. ARGEȘ 
diuc — M.
Suceavă), 
șani) ; F.
TIMIȘOARA 
I. Pop, S. 
București) ;
F.C.M. -----

F.C. 
C. io- 

(toți din 
U.T.A. : 

... Podaru, 
(ambii din Brăila) ; 
— RAPID : M. Fe- 

Abramiuc (ambii din 
V. ~ ■ -----
C.

T.

Popovici (Boto- 
BIHOR — POLI 

C. Bărbulescu — 
Stăncescu (toți din 
F.C.M. REȘIȚA — 

GALAȚI : N. Georgescu 
— Gh. Retezan, T. Istrate (toți 
din București)

• ARBITRI ROMANI DELE
GAȚI LA MECIURI INTERNA
ȚIONALE. F.I.F.A. Si U.E.F.A. 
au comunicat forului nostru de 
specialitate delegări ale arbitri
lor români la o serie de partide 
internaționale oficiale. Astfel, ar
bitrul C. Ghiță va conduce par
tida Cipru—Portugalia, din preli
minariile C.M., programată la 5 
decembrie. în cupele europene, 
arbitrii români vor conduce ur
mătoarele întîlniri : Slask Wro
claw — Floriana La Valetta, Ga- 
latasaray — A.I.K., Heraklis — 
Appocl Nicosia, Steaua roșie Bel
grad — Lokomotiv Plovdiv.
• TURNEUL FINAL AL „CUPEI 

SPERANȚELOR". La Constanța, 
pe terenurile Complexului spor
tiv al pionerilor, se vor disputa 
meciurile ultimei faze a celei de 
a Vl-a ediții a „Cupei Speran
țelor". La turneul final din acest 
an vor participa 21 de echipe, 
campioanele județelor Arad, Bo
toșani, 
Cluj, 
Buzău, 
cea, Maramureș, Mureș, Neamț, 
Satu-Mare, Sibiu. Argeș, Vaslui 
și Municipiul București. Compe
tiția se va desfășura între 28 
august si

N. 
t. :

Bihor,
Constanța, 
Suceava, 

Maramureș,

AZI,

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
SERIA A IX-A

I
I
I

Caraș-Severin,
Dolj, Galați, 

Ilfov, Iași, Vîl- 
Mureș, 

Sibiu. Argeș,

va desfășura
i 3 septembrie.

LA LIBRĂRIA
„MIHAIL SADOVEANU“
Iubitorii sportului și ai poeziei 

se vor 
13,30, la 
veanu", 
gheru, cu apreciatul poet Tudor 
George (Alioe) care va prezenta 
noul său volum de versuri „Sub 
semnul lui Hercule", inspirat 
trăirea proprie și a altora pe te
renurile de sport.

Autorul va acorda 
primele volume ce 
zate cu acest prilej.

întîlni azi, la 'ora 
librăria „Mihail Sado- 

de pe Bulevardul Ma-

de

peautografe 
vor fi difu-

ETAPA I, 29 august : Voința Cărei 
— Gloria Șimleu Silvaniei, Oțelul Bi
hor — Minerul Bâița, înfrâțirea Ora- 
dea — Oașul Negrești, Victoria Za
lâu — Minerul Șuncuiuș, CUPROM 
Baia Mare — Someșul Satu Mare, 
Minerul Baia Sprie — Voința Oradea, 
Bihoreana Marghita — Minerul 
hor. Recolta Salonta — Victoria 
rei.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : 
nerul Bihor — înfrâțirea Oradea, 
ința Oradea — Voința Cărei, 
ria Șimleu — Minerul 
Oașul Negrești — Oțelul Bihor, Mi
nerul Șuncuiuș — Bihoreana Mar
ghita, Someșul Satu Mare — Re
colta Salonta, Victoria Cărei — CU
PROM Baia Mare, Minerul Bâița — 
Victoria Zalâu.

ETAPA A III-A, 12 septembrie : So
meșul Satu Mare — Minerul Baia 
Sprie, Victoria Zalâu — Minerul Bi
hor, Voința Cărei — Minerul Bâița, 
Minerul Șuncuiuș — înfrâțirea Ora
dea, Gloria Șimleu — Oașul Negrești, 
Oțelul Bihor — Victoria Cărei, Biho
reana Marghita — Recolta Sa
lonta, Voința Oradea — CUPROM 
Baia Mare.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Oa
șul Negrești — Voința Oradea, Bi
horeana Marghita — Gloria Șimleu, 
Minerul Bihor — Minerul Șuncuiuș, 
Minerul Baia Sprie — Voința Cărei, 
Victoria Cărei — Someșul Satu Mare, 
înfrâțirea Oradea — Minerul Bâița, 
CUPROM Baia Mare — Oțelul Bi
hor, Recolta Salonta — Victoria Za
lâu.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Glo
ria Șimleu — CUPROM Baia Mare, 
înfrâțirea Oradea — Voința Oradea, 
Someșul Satu Mare — Bihoreana 
Marghita, Oțelul Bihor — Minerul 
Bihor, Victoria Zalâu — Minerul Baia 
Sprie, Voința Cărei — Victoria Cărei, 
Minerul Bâița — Recolta Salonta, 
Minerul Șuncuiuș — Oașul Negrești.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Oțe
lul Bihor — Victoria Zalâu, Minerul 
Baia Sprie — Minerul Șuncuiuș, Oa
șul Negrești — Minerul Bâița, Biho
reana Marghita — Victoria Cărei, 
Voința Cărei — Recolta Salonta, So
meșul Satu Mare — Minerul Bihor, 
Voința Oradea — Gloria Șimleu, 
CUPROM Baia Mare — înfrâțirea 
Oradea.

ETAPA A Vll-A,
toria Cărei 
colta Salonta — Oașul 
nerul Bihor 
Minerul Șuncuiuș 
Mare, 
Bihor, 
reana 
Voința 
ria Șimleu.

ETAPA A Vlll-A, 17 octombrie : Mi
nerul Bâița — Bihoreana Marghita, 
Gloria Șimleu — Victoria Zalâu, Mi
nerul Șuncuiuș — Victoria Canei, Vo

Mi-
Vo- 

Glo- 
Baia Sprie,

, 10 octombrie : Vic-
Voința Oradea, Re- 
? ‘ Negrești, Mi-

CUPROM Baia Mare. 
, , — Someșul Satu
înfrâțirea Oradea — Oțelul 

Minerul Baia Sprie — Biho- 
Marghita, Victoria Zalâu — 
Cărei, Minerul Bâița — Glo-

ința Oradea — 
nerul Bihor —- 
CUPROM Baia 
grești, Someșul Satu Mare 
țirea Oradea, Voința Cărei 
Iul Bihor.

ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Glo
ria Șimleu — Minerul 
CUPROM Baia Mare 
ița, Oțelul Bihor — 
Mare, Oașul Negrești 
rei, înfrâțirea ~ 
Zalâu, Recolta 
Bihor, Victoria 
Baia Sprie, Bihoreana Marghita — 
Voința Oradea.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Mine
rul Bâița — Victoria Cărei, Minerul 
Baia Sprie — Oțelul Bihor, Voința 
Oradea — Minerul Șuncuiuș, Some
șul Satu Mare — Gloria Șimleu, Vo
ința Cărei — Bihoreana Marghita, 
Victoria Zalâu — CUPROM Baia 
Mare, Minerul Bihor — Oașul Ne
grești, Recolta Salonta — înfrâțirea 
Oradea.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Mi
nerul Baia Sprie — Recolta Salonta, 
CUPROM Baia Mare — Voința Cărei, 
Gloria Șimleu — înfrâțirea Oradea, 
Victoria Cărei — Minerul Bihor, Vo
ința Oradea — Someșul Satu Mare, 
Oțelul Bihor — Bihoreana Marghita, 
Minerul Șuncuiuș — Minerul Bâița, 
Oașul Negrești — Victoria Zalâu.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Vo
ința Cărei — Minerul Șuncuiuș, So
meșul Satu Mare — Victoria Zalâu, 
Oțelul Bihor — Voința Oradea, Bi
horeana Marghita — CUPROM Baia 
Mare, înfrâțirea Oradea — Victoria 
Cărei, Recolta Salonta — Gloria Șim
leu, Oașul Negrești — Minerul Baia 
Sprie, Minerul Bâița — Minerul Bi
hor.

ETAPA A Xlll-A, 21 noiembrie : In- 
frâțirea Oradea — Bihoreana Mar
ghita, Victoria Cărei — Oașul Ne
grești, Minerul Bâița — Someșul 
Satu Mare, Gloria Șimleu — Oțe
lul Bihor, Minerul Baia Sprie — 
CUPROM Baia Mare, Victoria Zalâu 
- Voința Oradea, Minerul Bihor — 
Voința Cărei, Minerul Șuncuiuș — 
Recolta Salonta.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : Mi
nerul Baia Sprie — Minerul Bâița, 
Voința Cărei — înfrâțirea Oradea, 
CUPROM Bcia Mare — Minerul Șun
cuiuș, Voința Oradea —- Minerul Bi
hor, Victoria Zalâu — Bihoreana 
Marghita, Gloria Șimleu — Victoria 
Cărei, Oțelul Bihor — Recolta Sa
lonta, Oașul Negrești — Someșul 
Satu Mare.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : Mi- 
nerul Șuncuiuș — Oțelul Bihor, Re
colta Salonta — CUPROM Baia Mare, 
Minerul Bihor — Gloria Șimleu, Bi
horeana Marghita — Oașul Negrești, 
Victoria Cărei — Victoria Zalâu, Mi
nerul Bâița — Voința Oradea, So
meșul Satu Mare — Voința Cărei, 
înfrâțirea Oradea — Minerul Baia 
Sprie.

Recolta Salonta, Mi- 
Minerul Baia Sprie, 
Mare — Oașul Ne- 

înfrâ- 
Oțe-

Șuncuiuș, 
Minerul Bâ- 

Someșul Satu 
— Voința Ca- 

Oradea — Victoria 
Salonta — Minerul 
Cărei — Minerul

Ultimul din seria 
interviuri precompetiționale cu 
antrenorii echipelor divizionare 
A — acela cu prof. Angelo Ni- 
culescu — a depășit, din motive 
întemeiate, ora începerii cam
pionatului. Formația studenților 
bucureșteni, aflată în etapa fi
nală a pregătirii intr-un turneu 
de pregătire peste hotare, c-a 
reîntors în țară la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute și, după o scurtă 
escală în Capitală, a plecat di
rect spre Hunedoara unde, du
minică, după cum se știe, a ob
ținut o prețioasă victorie în 
fața Corvinului. în aceste con
diții, discuția cu Angelo Nieu- 
lescu a avut loc mai tîrziu de- 
cît celelalte și, firesc, ea a de
butat cu o întrebare, care s-a 
referit la rezultatele înregistra
te cu ocazia turneului între
prins în Turcia. „Am susținut 
în total trei intilniri, ne-a răs
puns antrenorul principal al 
Sportului studențesc : în prima, 
cu Adanaspor, am pierdut cu 
1—0 : in cea de a doua, cu Sam- 
sunspor, 
același 
ultima 
tată in 
matori

am cîșligat cu 2—0 ; 
scor am realizat și în 
partidă, a treia, dispu- 
compania echipei de a- 
a clubului Fenerbahce". 

In continuare, A. Niculescu 
s-a arătat mulțumit, în general, 
de actuala compoziție a lotului, 
completat în 
Bunea, Vlad, 
portul dintre 
plecați (Roșu 
prezentînd, < 
un cîștig nu numai de ordin 
cantitativ, ci și de calitate. Pă
cat că Niță, va fi indisponibil 
o perioadă de timp mai lungă, 
ca și M. Olteanu de altfel, care 
a suferit o recidivă a unei mai 
vechi elongații musculare. Pe 
de altă parte, A. Niculescu a- 
preciază că echipa, pe care o 
pregătește împreună cu I. Voi- 
ca, a mai cîștigat în maturitate, 
că la evoluția sa constant as-

A.

i această vară 
, Cățoi și Niță, 
; noii veniți și 
l și Verșanschi) 
după părerea

cu 
ra- 
cei 
re- 
sa.

cendentă a contribuit, în primul 
rînd, instruirea complexă a ju
cătorilor și preocuparea perma
nentă de a îmbunătăți, cu noi 
elemente ale fotbalului modern, 
propria idee de joc.

— Și cum vedeți, l-am între
bat, noul an competițional, în 
care de fapt ați și pășit și încă 
cu dreptul ?

— Avem în fața noastră o 
toamnă cu mari obligații com- 
petiționale, pe trei „fronturi". 
Atenția noastră se îndreaptă, în 
prezent, 
dublei 
U.E.F.A. 
formație 
periență 
nu vom 
bilizîndu-ne toate forțele. Ceva 
mai spre „orizont", se înscrie 
finala Cupei balcanice inter- 
cluburi pe care ne propunem, 
desigur, să o cîștigăm, deși 
versara noastră se numește 
namo Zagreb, echipă cu o 
presionantă carte de vizită 
ternafională. Nu în mai mică 
măsură ne preocupă și compor
tarea în actuala ediție de cam
pionat. în cadrul căreia dorim 
să jucăm un rol si mai evident, 
comparativ cu ceen ce am rea
lizat anul trecut. Știm că vom 
avea de înfruntat concurența 
unor formații de certă valoare 
ca Steaua. Dinamo, A.S.A., Po
litehnica Timișoara si Universi
tatea Craiova. Ne bizuim însă 
pe coeziunea tactică și morală 
a echipei, pe jocul său colectiv, 
pe adeziunea jucătorilor la se
verele principii ale performan
tei. Pentru că numai pe această 
cale este posibil a depăși difi
cilele obstacole ale acestei ve
ritabile „toamne de foc" pentru 
noi și chiar pentru fotbalul 
nostru.

cu prioritate asupra 
intilniri din Cupa 
cu Olimpiakos Pireu, 
robustă cu multă ex- 
internațională, de care 
putea trece decit mo-

ad- 
Di- 
im- 
in-

Mihai IONESCU

DIVIZIEI C, EDIȚIA 1976-1977
SERIA A X-A

ETAPA I, 29 august : Dermata Cluj- 
Napoca — Metalul Sighișoara, Uni
rea Dej — C.I.L. Gherla, Minerul 
Rodna — Cimentul Turda, Bradul Vi
șeu — Foresta Bistrița, Minerul Bâiuț
— Metalul Aiud, Mureșul Luduș — 
Avîntul Reghin, Minerul Baia Borșa
— Soda Ocna Mureș, Lâpușul Tg. 
Lâpuș — Tehnofrig Cluj-Napoca.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : Ci
mentul Turda — Minerul Baia Borșa, 
Foresta Bistrița — Dermata, Tehno
frig — Unirea Dej, Metalul Sighi
șoara — Lâpușul Tg. Lâpuș, C.I.L. 
Gherla — Minerul Rodna, Metalul 
Aiud — Bradul Vișeu, Avîntul Reghin
— Minerul Bâiuț, Soda Ocna Mureș
— Mureșul Luduș.

ETAPA A III-A,12 septembrie : Mu
reșul Luduș — Bradul Vișeu, Meta
lul Sighișoara — Soda Ocna Mureș, 
Dermata — Metalul Aiud, Unirea Dej
— Minerul Rodna, Foresta Bistrița
— Avîntul Reghin, Cimentul Turda — 
Lâpușul Tg. Lâpuș, Minerul Baia 
Borșa — Tehnofrig, Minerul Bâiut — 
C.I.L. Gherla.

septembrie : 
Unirea Dej, 

C.I.L. Gherla. Lâ- 
— Minerul Bâiuț, 

_ Dermata,
— Minerul Baia

— Foresta 
Aiud — Cimentul 
Luduș — Metalul

ETAPA A IV-A, 19 
Soda Ocna Mureș~ - 
Bradul Vișeu — * ' '
pușul Tg. Lâpuș 
Avîntul Recjhin - 
Rodna 
Tehnofrig 
Metalul 
Mureșul 
șoara.

ETAPA 
nerul Baia Borșa — 
șoara, Cimentul Turda 
Luduș, Avîntul Reghin 
șeu, Minerul Bâiuț — 
Dermata ’ '
— Lâpușul Tg. Lâpuș,
fjița — £_J_ 2-----
Aiud — Minerul Rodna.

ETAPA A VI-A, 3 
Gherla — Metalul
— Minerul Baia 
Rodna — 
șui Luduș 
Mureș — 
Minerul Bâiuț, 
Avîntul Reghin, 
Foresta Bistrița.

ETAPA A Vll-A, 10 octombrie : Mi
nerul Bâiuț — Foresta Bistrița, Teh
nofrig — Cimentul Turda, Minerul 
Baia Borșa — Metalul Aiud, Unirea 
Dej — Metalul Sighișoara, Avîntul 
Reghin — C.I.L. Gherla, Lâpușul Tg. 
Lâpuș — Mureșul 
șeu — Dermata, 
Soda Ocna Mureș.

ETAPA A VHl-A, 
talul Aiud — Tehnofrig, Foresta Bis
trița — Minerul Rodna, C.I.L. Gherla

Minerul 
Borșa, 

Bistrița, 
Turda, 
Sighi-

A V-A, 26 septembrie : Mi-
Metalul Sighi- 

— Mureșul 
— Bradul Vi- 

____ , - Unirea Dej, 
— Tehnofrig, C.I.L. Gherla 

Foresta Bis- 
Soda Ocna Mureș, Metalul

octombrie : C.I.L.
Aiud, Unirea Dej 
Borșa, Minerul 

Lâpușul Tg. Lâpuș, Mure- 
— Tehnofrig, Soda Ocna 
Bradul Vișeu, Dermata — 

Metalul Sighișoara — 
Cimentul Turda —

Luduș, Bradul Vi- 
Minerul Rodna —

17 octombrie : Me-

— Cimentul Turda, Minerul Bâiuț — 
Minerul Baia Borșa, Metalul Sighi
șoara — Bradul Vișeu, Avîntul Re
ghin — Soda Ocna 
Tg. Lâpuș — Unirea
— Mureșul Luduș.

Mureș, Lâpușul 
Dej, Dermata

octombrie : MUETAPA A IX-A, 24
nerul Rodna — Minerul Bâiuț, Mure
șul Luduș — Unirea Dej, Soda Ocna 
Mureș — Dermata, Foresta Bistrița — 
Metalul Aiud, Minerul Baia Borșa — 
C.I.L. Gherla, Bradul Vișeu — Lâpu
șul Tg. Lâpuș, Tehnofrig — Avîntul 
Reghin, Cimentul Turda — Metalul 
Sighișoara.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Me- 
talul Aiud — Avîntul Reghin, Minerul 
Bâiuț — Tehnofrig, Minerul Rodna — 
Mureșul Luduș, Soda Ocna Mureș .— 
Cimentul Turda, Unirea Dej — Bradul 
Vișeu, Metalul Sighișoara ~ ' * 
Gherla, Dermata 
Borșa, Lâpușul Tg. 
Bistrița.

C.I.L. 
— Minerul Baia 
Lâpuș — Foresta

noiembrie : C.I.L.’ETAPA A Xl-A, 7
Gherlq — Soda Ocna Mureș, Bradul 
Vișeu — Minerul Baia Borșa, Tehno
frig — Minerul Rodna, Foresta Bistri
ța — Mureșul Luduș, Cimentul Turda 
— Minerul Bâiuț, Unirea 
mata, Avîntul Reghin — 
Lâpuș, Metalul Aiud 
Sighișoara.

Dej — Der- 
Lâpușul Tg. 
— Metalul

Xll-A, 14
Lâpușul Tg.

Minerul Rodna, 
— Foresta Bis- 
- Cimentul Tur- 
— Unirea Dej,

noiembrie :
Lâpuș, Me-

ETAPA A
Dermata — . .
talul Sighișoara — 
Minerul Baia Borșa 
trița. Bradul Vișeu - 
da, Avîntul Reghin 
Mureșul Luduș — Minerul Bâiuț, Soda 
Ocna Mureș — Metalul “ * '
Gherla — Tehnofrig.

Aiud, C.I.L.

noiembrie :
Gherla, Me-

Tehnofrig

ETAPA A Xlll-A, 21
Foresta Bistrița — C.I.L. 
talul Aiud — Unirea Dej,
— Bradul Vișeu, Minerul Rodna — 
Avîntul Reghin, Lâpușul Tg. Lâpuș — 
Soda Ocna Mureș, Cimentul Turda
— Dermata, Minerul Baia_ Borșa — 
Mureșul Luduș, Minerul 
Metalul Sighișoara.

Băiut

noiembrie : 
Rodna, Mu- 

Aiud, T 
Minerul Bâiuț, 

; —, Minerul
— C.I.L.

ETAPA A XIV-A, 28 
Bradul Vișeu — Minerul 
reșul Luduș — Metalul Aiud, Soda 
Ocna Mureș — Minerul Bâiuț, Lâ
pușul Tg. Lâpuș — Minerul Baia 
Borșa, Dermata — C.I.L. Gherla, 
Unirea Dej — Foresta Bistrița, Me
talul Sighișoara — Tehnofrig, Avîn
tul Reghin — Cimentul Turda.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : 
Tehnofrig — Soda O*cna Mureș, 
Cimentul Turda — Unirea Dej, C.I.L. 
Gherla — 
Rodna —
— Metalul
— Bradul
— Avîntul 
Lâpușul Tg. Lâpuș.

Mureșul Luduș, Mjnerul 
Dermata, Foresta BlsVița 
Sighișoara, Minerul Bâiuț 

Vișeu, Minerul Baia Borșa 
Reghin, Metalul Aiud —



Balcaniada de box pentru tineret

PUGILIȘTII 
AU DOAAINAT

BRAlLA, 26 (prin telefon), 
în două reuniuni succesive, a- 
rena de box din grădina pu
blică a găzduit joi semifinalele 
competiției balcanice rezervată 
tinerilor pugiliști. în prima ga
lă s-au desfășurat meciurile la 
categoriile cocoș, semiușoară, 
semimijlocie și mijlocie, iar in 
cea de a doua la celelalte ca
tegorii.

In meciul inaugural, specta
torii au fost dezamăgiți de evo
luția tînărului nostru reprezen
tant Petre Stoiu, care după un 
început foarte bun în disputa 
cu turcul Aii Hasetei, a cedat, 
datorită slabei pregătiri fizice, 
treptat inițiativa, iar în ultima 
repriză — depășit clar — a fost 
abandonat de arbitru. Tot la ca
tegoria cocoș Slavko Iliev (Bul
garia) b.p. Dușan Marovici 
(Iugoslavia).

Ca și în reuniunea de 
miercuri, semiușorul român Ilie 
Dragomir a încîntat din nou în
treaga asistentă. De data a- 
ceasta Dragomir l-a depășit 
clar pe Salis Oztrak (Turcia), 
adversar care n-a cedat cu u- 
șurință. Reprezentantul nostru 
a boxat foarte bine, a fost 
precis în acțiunile de atac ca 
și în cele de apărare, lăsînd o 
excelentă impresie. în cealaltă 
semifinală Mihailo Pașcik 
(Iugoslavia) b.p. Boris Pla- 
menov (Bulgaria).

Foarte bine a evoluat și se- 
mimijlociul român Stan Posto- 
Iache. Juniorul din Mangalia
l-a  întrecut la puncte (5—0) pe 
bulgarul Milko Groncv căruia
i-a  plasat numeroase lovituri 
directe, executate în mare vite
ză. silindu-1 să se apere dese
ori neregulamentar (tineri) sub 
privirile îngăduitoare ale arbi
trului turc M. Gbktan. La ace-

PI TERENURILE BT TENIS
• Ilie Năstase a obținut a 

doua victorie în cadrul turne
ului de la South Orange, în- 
trecind cu 6—4. 6—3 pe austra
lianul Colin Dibley. Alte rezul-

„ TROFEUL TOMIS" 
LA VOLEI MASCULIN

(Urmare din pag. 1)

marcat jocul bun, în ansamblu, 
desfășurat de sextetul trimis 
în teren de antrenorul Gh. 
Eremia. Voleibaliștii români 
au demonstrat o tehnică îmbu
nătățită, îndeosebi în ceea ce 
privește execuția serviciului, 
preluarea din atac și finaliză
rile. De asemenea, au făcut o 
impresie bună prin tactica a- 
doptată, meritul principal în a- 
cest sens revenind coordonato
rului de joc Corneliu Oros, 
inspirat în dirijarea acțiunilor 
ofensive și cu un plasament 
optim pe parcursul întregului 
joc. Ar fi totuși de reproșat 
echipei noastre lipsa de con
centrare în ultima parte a me
ciului cînd a comis mai multe 
greșeli la preluarea serviciului, 
permițînd adversarilor să echi
libreze jocul.

Arbitrii Salonen Tapio și 
Pauli Kalajamaki (ambii din 
Finlanda) au condus bine ur
mătoarele formații :

ROMANIA : Gîrleanu, Du- 
mănoiu, Oros, Macavei (Lu- 
kacs), P. Ionescu, Tutovan ; 
UNGARIA : Takacs (L. Ko
vacs), K. Kovacs, Husar (For
go), Borksok (Fodor, Mondi), 
Nagy, Hoboth (Bogar).

în cel de al doilea meci s-au 
întîlnit reprezentativele R. D. 
Germane și Spaniei. Fosta 
campioană mondială, echipa 
R. D. Germane, s-a impus net 
în fața tinerei formații a Spa
niei, prezentă pentru prima 
oară la „Trofeul Tomis“, cîș- 
tigînd cu 3—0 (3, 1, 5).

Echipa Bulgariei care a avut 
zi liberă a susținut un meci 
amical cu rezervele primei re
prezentative a țării noastre. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 3—0 (6, 4, 5) în favoarea 
voleibaliștilor bulgari.

Programul de azi ■ de la ora 
17 : România — Spania (meci 
care va fi transmis în rezumat 
pe micul ecran. înccpînd de la 
ora 18,50) și Ungaria — Bul
garia.

ROMANI 
SEMIFINALELE 

cași categorie Koksal Ozogloz 
(Turcia) b.p. Neborisa Ielici 
(Iugoslavia).

La categoria mijlocie, repre
zentantul nostru Fănică Ciocoiu
l-a  depășit clar la puncte, în- 
tr-un meci de mare luptă, pe 
turcul Iusuf Gozgin. în cealaltă 
semifinală, Gheorghi Dolapciev 
(Bulgaria) b. k. o. 1. Zoran Mu- 
gosa (Iugoslavia).

în cea de a doua reuniune 
semifinală, unul dintre eroii 
serii a fost reprezentantul, nos
tru la categ. semimuscă, Nicolae 
Seitan. Făcînd dovada unor 
calități excepționale de voință 
și a unei bune pregătiri fizice 
el a reușit să depășească un 
adversar care îi era superior 
din punct de vedere tehnic, 
Hrîsto Bonev (Bulgaria). O evo
luție frumoasă au avut-o și 
Traian Georgia (categ. pană) 
și Al. Giurgiu (categ. ușoară), 
care au terminat victorioși în 
partidele cu G. Menistas (Gre
cia și, respectiv, Plamen
Atanasov (Bulgaria). Cele
lalte rezultate : categ. se
mimuscă — N. Akoyuh
(Turcia) b.p. P. Balomenos 
(Grecia) ; categ. pană — S. 
Duncay (Turcia) b.ab. 2 A. Ata
nasov (Bulgaria) ; categ. ușoa
ră — D. Mircovici (Iugoslavia) 
b.p. O. Dag (Turcia) ; categ. 
mijlocie mică — S. Tekar (Tur
cia) b.p. E. Tsakiris (Grecia), 
S. Kaciar (Iugoslavia) b.ab. 3 
B. Konstantinov (Bulgaria) ; 
categ. semigrea — I. Emilov 
(Bulgaria) b.ab. 2 B. Tufan 
(Turcia), T. Pîrză (România) 
b.p. R. Vasievici (Iugoslavia).

★
Vineri este zi de odihnă, fi

nalele desfășurîndu-se sîmbătă 
de la ora 19,30.

Mihai TRANCA

tate : Mottram — Moore 6—4, 
6—1 ; Parun —• McEnroe 7—6, 
6—1 ; Mitton — Ganzabal 6—2, 
6—2 ; V. Amritraj — Gottfried 
6—1, 2—6, 6—3 ; Taroczy — 
Gerulaitis 6—2, 2—6, 6—4.

• La Boston (Massachusetts), 
tocătorul italian Paolo Berto
lucci a obținut o surprinzătoa
re victorie cu 6—4, 6—4 în fața 
spaniolului Manuel Orantes. 
Cîte două victorii au obținut 
Jimmy Connors și Bjorn Borg. 
Connors l-a învins pe Krule- 
witz cu 7—5, 6—4 și pe Pecci 
cu 6—4, 6—3 ; iar Borg a dis- 
pus de Whitlinger cu 6—3, 6—1 
și de Pohmann cu 6—2, 6—1. 
în alte partide : Fibak — Scan
lon 6—1, 4—6, 6—4 ; Vilas — 
Haillet 6—3, 0—4; Panatta — 
Benavides 6—2, 6—0 ; Edmond
son — Barazzutti 7—6, 6—2 ; 
Ramirez — Pala 6—3, 7—5 ; 
Alexander — Smith 6—-7, 7—6, 
6—3 ; Dibbs — Pasarell 6—4, 
6—4.

• în finala competiției pen
tru juniori „Cupa Valerio" dis
putată la Lașa (Italia), echipa 
R. F. Germania a întrecut cu 
4—1 formația Franței. Pentru 
locul trei : Cehoslovacia — 
Suedia 3—2.

• între 26 și 28 octombrie, 
pe terenurile special amenajate 
ale arenei „Luna Park" din 
Buțnos Aires se va desfășura 
un turneu de 4 jucători : Ilie 
Năstase (România), Guillermo 
Vilas (Argentina), Adriano Pa
natta (Italia) și Manuel Orantes 
(Spania).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Concurs la Bruxelles: 

5 000 m — Polleunis 13:55,8; 10 000 m
— More Smet 28:34,4 ; înălțime — 
Moreau — 2,14 m ; 1 500 m —■ Van 
Damme 3:38,0 ; 3 000 m obs. — Thijs 
8:34,0.

AUTO • Cursa de 200 mile de (a 
Milwaukee, proba rezervata mașinilor 
de tip ,.Indianapolis", a revenit pi
lotului american Al. Unser. Concurînd 
pe o mașină „Parnelli-Coswortb", in. 
vingătorul a parcurs 320 km în 1h 
38:26,13, cu o medie orară de 196,150 
km.

CICLISM • Etapa a 8-a a Turului 
Slovaciei (Prievidza — Tatronska 
Lomnica) a fost cîștigată de ceho
slovacul Josef Dvorak, car? : a în. 
trecut fa sprint pe compatriotul său 
Rudolf Hejhol și suedezul Bengt 
Nilsson, toți trei cronometrați pe 
distanța de 169 km cu timpul de 4b 
18:54.0 • Prima etapă a Turului O- 
landei, desfășurată pe traseul Deurne
— St. Wiftebrord. a fost cîștigată de 
rutierul olandez Bas Hordiikm, cro-

în meci amical de baschet

STEAUA - HONVED BUDAPESTA 87-70
Sezonul baschctbalistic de 

toamnă a fost inaugurat ieri 
în sala Floreasca, unde s-a 
desfășurat întîlnirea amicală 
dintre echipele Steaua și Hon- 
ved Budapesta, cîștigată de 
bucureșteni cu 87—70 (39—35). 
Deși a purtat amprenta înce-

Oczelak finalizează un atac al 
echipei Steaua.

Foto : Vasile BAGEAC

TOUR DE L'AVENIR 76
Turul ciclist al Franței pen

tru amatori — „Tour de 1’Ave
nir" — se va desfășura anul a- 
cesta între 4 și 12 septembrie, 
în. 9 etape, cu startul la Nisa 
și sosirea la Bourg-en-Bresse. 
Cîteva vîrfuri de categoria a 
doua din munții Alpi și două 
etape contracronometru indivi
dual constituie principalele di
ficultăți ale întrecerii, la care 
și-au confirmat participarea ru
tieri din Suedia, Cehoslovacia, 
Spania, Danemarca și Olanda. 
Franța va alinia trei formații.

TELEVIZIUNEA LA J. 0. 
DIN 1980

MOSCOVA (Agerprcs). — 
După cum transmite agenția 
TASS, Jocurile Olimpice din 
1980, care vor avea loc la Mos
cova, vor putea fi vizionate de 
circa două miliarde de tele
spectatori. în acest scop, este 
prevăzută extinderea conside
rabilă a complexului de tele
viziune de la Ostankino. cel 
mai mare din lume. Radio- 
telecentrul olimpic, instalat în 
apropiere, va asigura transmi
terea a zeci de programe ra
dio și televizate, în culori, pe 
toate continentele.

Pentru transmiterea întrece
rilor Olimpiadei, alb cărei com
petiții se vor desfășifra pe 28 
de baze sportive, se preconi
zează folosirea a 50 de stații 
de televiziune mobile.

Numeroasele studiouri ale 
centrului vor pregăti și trans
mite în eter, pe liniile teres
tre și cosmice de comunicare, 
programe diferite. Blocuri spe
ciale vor fi destinate emisiuni
lor prin Interviziune, Eurovi- 
ziune și teleeompaniile străine.

nometrat pa distanța de 217 km 
cu 4h 44:19,0. In aceiași timp cu în
vingătorul au sosit compatrioțiî sftf 
Den Hertog, Van Katwijk și belgia
nul Verbeeck.

NATAȚIE • La Vancouver, în cadrul 
campionatelor Canadei, Clay Evans 
a cîștigat proba de 100 n> fluture cu 
56,27. In proba similară feminină, 
victoria a revenit Iul Susan Sloan cu 
1:02,51. In proba do 1 500 m Stephen 
Pickel a stabilit un nou record na
țional cu 15:46,27 • Competiția do 
inot pentru tineret „Cupa Prietenia", 
desfășurată ia Praga, s-a încheiat 
cu succesul echipei do tineret a R.D. 
Germane, urmată de U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
România, Cuba.

RUGBY • La Varșovia a început 
un turneu international la care par
ticipă echipele de tineret ale orașe
lor Berlin, București. Moscova, Sofia 
și două selecționate locale. Primei© 
două partide s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Varșovia A — So- 

putului de activitate competi- 
țională (și ca atare greșelile de 
tehnică și ratările au fost frec
vente), meciul a plăcut dato
rită energiei cu care jucătorii 
ambelor formații și-au disputat 
șansele precum și evoluției sco
rului (Steaua s-a detașat tje- 
abia în ultimele 10 minute da
torită intercepțiilor și contra
atacurilor). In general, scopul 
organizării partidei — verifica
rea pregătirilor de pînă acum 
și a noilor jucători — a fost 
atins. Cu prilejul acestei întîl- 
niri și-a făcut debutul la 
Steaua juniorul Virgil Căpu- 
șan (18 ani, 1,97 m, produs al 
Liceului 35 București, antrenor 
C. Chiraleu) care s-a dovedit 
foarte util.

Azi de la ora 18, tot în sala 
Floreasca are loc returul me
ciului Steaua—Honved Buda
pesta. (D. St.)

„CUPA CANADEI", UN VERITABIL C M. DE HOCHEI
încă nu s-au stins bine ecou

rile ultimei ediții a J.O. de 
vară și iată că amatorii de 
sport din Canada și din nordul 
S.U.A. se pregătesc să urmă
rească „pe viu" una din marile 
dispute sportive ale sezonului. 
Este vorba de „Cupa Canada" 
la hochei pe gheață, sport cu 
vechi tradiții și de mare popu
laritate în. această tară. între
cerea este așteptată cu mult 
interes, deoarece la startul ei 
se vor prezenta cele mai bune 
selecționate din lume : Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Suedia, 
Finlanda, S.U.A. și — pentru 
prima oară în istoria competi
țiilor hocheistice — o selecțio
nată a Canadei, alcătuită din 
cei mai buni jucători profesio
niști, din toate ligile (NHL, 
WHL etc.). Este, cu alte cuvin
te, o întrecere superioară pe

MECIURI DE PDEGATIDE
• înaintea turneului „Cupa

Canada", echipa U.R.S.S. a sus
ținut un meci de verificare în 
compania formației Spartak 
Moscova. Selecționata a cîști
gat cu scorul de 8—4 (2—2,
2—1, 4—1) prin golurile mar
cate de Malțev (2), Vikulov 
(2), Aleksandrov. Jluikov, Ka
pustin și Balderis.

• Selecționatele Canadei și 
S.U.A. s-au întîlnit într-un 
meci amical la Quebec. Victo
ria a revenit sportivilor cana
dieni cu scorul de 7—3 (1—1,
2- 1, 4—1).

• într-un joc de verificare, 
reprezentativa Suediei a în
trecut cu scorul de 6—5 (2—3,
3— 2. 1—0) selecționata orașului 
Stockholm.

PESTE 5 000 DE SPECTA
TORI au urmărit Ia Helsinki 
meciul dintre selecționatele 
Finlandei și Turciei, cîștigat de 
gazde cu scorul de 2—1 (1—0).

ORAȘUL DANEZ VEJLE a 
găzduit întîlnirea dintre selec
ționatele Danemarcei și Norve
giei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (2—0).

REPREZENTATIVA CEHO
SLOVACIEI a susținut la To
rino un meci de verificare în 
compania formației locale Ju
ventus. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (0—1).

SCURT • PE SCURT
fia 23—6 (19—0) ; Moscova — Varșo
via B 29—4 (23—0). Echipa orașului 
București a avut zî libera, urmînd să 
întîlneascâ formația orașului Moscova.

ȘAH > După disputarea a două 
runde, în turneu! internațional de la 
Reykjavik conduc marii maeștri Mi
guel Najdorf șl Jan Tîmman cu cite 
2 puncte. |n runda a doua, Naj’dorf 
l-a învins pe Petursson, Timman pe 
Keene, Iar Antoșin a cîștigat Ic An- 
gantysson. A fost consemnată remiza 
în partidele Slgurjonsson — Westeri- 
nen și Olafsson — Vukevîcl. • Tur
neu! internațional de la Montilla a 
fost cîștigat de campionul lumii Ana
toli Karpov (U.p.S.S.) care a realizat 
7 puncte din 9 posibile, fără a pierde 
vre-o partidă. Pe locurile 2—4 s-au 
clasat la egalitate Stean, Calvo și Ka- 
valek. In ultima rundă, Karpov a re
mizat cu Kavalek. Cu același rezul
tat s-a încheiat partida dintre Calvo 
și Pfleger. Stean nu l-a putut învinge 
pe Byrne, partida terminîndu-se re
miza.

BFPROS BEDROSIAN- 
16,35 m la triplusalt

Un grup de atleți români a parti
cipat Ia campionatele Internaționa
le ale Varșoviei. Dintre rezultatele 
obținute se remarcă cele reușite de 
Elena Tărîță — locul doi la 400 m 
cu 53,84 (după cunoscuta atletă so
vietică Svetlana Stirkina, 53,83), Be- 
dros Bedrosian locul trei la triplu
salt cu 16,35 m (record personal). 
Mlhaela Loghin s-a clasat a doua 
la greutate cu 17,92 m. Petre Lu
pan a ocupat locul patru la 1 500 m 
cu 3:42316, iar Veronica Buia a 
cîștigat una din seriile probei de 
100 m în 11,78.

HAND3ALIȘTII ROMÂNI
din nou Învingători

La Cottbus (R.D. Germană) 
în competiția de handbal pen
tru juniori „Cupa Prietenia", 
Selecționata României a învins 
formația Cubei cu scorul de 
33—29 (18—15). într-un alt joc, 
selecționata R.D. Germane a 
dispus cu scorul de 23—14 
(10—6) de echipa Ungariei.

plan valoric și al echilibrului 
de forțe ultimelor ediții ale 
C.M., din. cadrul cărora au lip
sit, după cum se știe, jucătorii 
canadieni.

Importanța competiției reiese 
și din febrilitatea și seriozita
tea pregătirilor. Gazdele au reu
nit — fapt unic ! — într-un 
cantonament, încă de la începu
tul lui august, 28 dintre cei mai 
buni jucători profesioniști ai ță
rii. Inclusiv pe aceia care sînt 
titulari în echipele din S.U.A. 
Printre ei vom cita pe Cheevers 
(Boston), Dryden (Montreal), 
Parent (Buffalo) — portari, La
pointe și Savard (Montreal), 
Park și Vadnais (New-York 
Rangers), Bobby Orr (Chicago)
— fundași, Clarke (Philadel
phia), Phil Esposito (New-York 
Rangers), Lafleur și Mahlovich 
(Montreal), Perreault (Buffalo)
— atacanți.

Ultimele vești și din celelal
te tabere. Echipa Cehoslovaciei, 
după un, stagiu la munte a dis
putat cîteva jocuri amicale, 
plecînd ieri la Montreal, unde-și 
va încheia pregătirile printr-un 
joc cu Canada. Echipa U.R.S.S., 
cu noua „troică" : V. Tihonov, 
B. Maiorov șl R. Cerenkov la 
cîrmă contează pe cîțiva tineri 
de talent (Balderis, Balousov, 
Kovin). Vor lipsi Harlamov, 
încă nerefăcut după un accident 
de automobil. Mihailov, Petrov 
și Șadrin.

Primele partide, joi 2 septem
brie la Ottawa : Canada — 
Finlanda; vineri 3 septembrie 
la Toronto: Suedia— S.U.A. și 
la Montreal: U.R.S.S. — Ceho
slovacia. Finala, între primele 
două clasate, se va desfășura 
în două manșe la 13 septembrie 
la Toronto și 17 septembrie ia 
Montreal.

ECHIPA PORTUGHEZA! 
PORTO, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a întîlnit la Voroși- 
lovgrad formația „Zaria" din 
prima categorie a campionatu
lui unional. Meciul s-a termi
nat cu scorul de 7—3 (4—0) 
în favoarea fotbaliștilor sovie
tici.

REZULTATE DIN CAMPIO
NATUL ENGLEZ : Derby
County — Middlesborough 0—0; 
Manchester City — Aston Vil
la 2—0 ; Arsenal — Norwich
3— 1 ; Newcastle — Tottenham
2—0 ; Liverpool — West Brom
wich 1—0.

ÎN CADRUL TURNEULUI 
DE LA BARCELONA s-a dis
putat partida pentru locul trei, 
în care s-au întîlnit formațiile 
Spartak Praga și ȚSKA Mos
cova. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc, scorul a 
fost egal : 1—1. în urma exe
cutării loviturilor de Ia 11 m, 
victoria a revenit cu scorul de
4— 3 echipei cehoslovace.

A. G TORINO—LOTUL B
3—1 (2—0)

TORINO, 26 (prin telefon de la 
redacția ziarului „Tuttosport"). Joi 
seara, pe „Stadio Comunale", cam
pioana Italiei, A. C. Torino, a 
dispus de lotul B al României cu 
3—1 (2—0). Au marcat : Garitano 
(mln. 32), Pecl (mln. 41), Graziani 
(min. 54) pentru gazde și Aelenei 
(mln. 55) pentru oaspeți. Fotba
liștii români au evoluat bine nu
mai în a doua parte a Inttlnirll.
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