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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut vineri, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită de lucru în județul Tul- 
cca.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Emil Bobu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Teodor Coman.

In cursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intilnit 
cu miniștri și specialiști, cu 
reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, cu munci
tori, tehnicieni și ingineri, cu 
edilii orașului, purtind cu ci un 
dialog aprofundat și rodnic în 
probleme esențiale ale dezvol
tării județului, care, asemenea 
•uturor zonelor patriei, va cu
noaște, în acest cincinal, un 
mare progres economic și so- 
cial-

Avindu-se în vedere rezulta
tele obținute, experiența acu
mulată, importantele obiective 
ce se cer înfăptuite, exigențele 
actualului cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, s-au stabilit 
măsuri concrete, de 
însemnătate 
județului și 
in principal, 
metalurgice 
pensabilă a 
ternice și moderne 
strucției de nave, ridicarea în
tregii activități economice la 
un nivel calitativ superior, va
lorificarea mai deplină a resur
selor materiale și umane locale, 
îmbunătățirea 
lului de viață 
cesc.

Pentru tot 
făptuit și 
schimbînd __ _____
lor, înfățișarea cr~ 
județului, locuitorii’ 
meleaguri își îndreaptă gîndu- 
rile cu dragoste și recunoștință, 
spre partid și secretarul său 
general, gînduri care și-au gă
sit exprimarea, direct și vibrant, 
încă din momentul sosirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu Ia 
Tulcea.

Mii și mii de tulceni — pe 
stadion, ca și pe tot parcursul 
vizitei — au întimpinat cu en
tuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împărtășindu-i bucu
ria de a-1 avea din nou ca 
oaspete drag, satisfacția de a-i 
asculta, încă o dată, cuvintul 
însuflețitor, mobilizator, izvor 
de energie și forță, voința de

evidentă 
pentru economia 

a țării, ele vizînd, 
dezvoltarea bazei 
— premisă indis- 
unei industrii pu- 

a con-

continuă a nive
al celor ce mun-

ceea ce s-a în- 
se înfăptuiește, 

din temelii viața 
orașului și a 
— ii acestor

a-și consacra fără preget în
treaga capacitate creatoare în
făptuirii hotăririlor Congresului 
al XX-lea, Programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Tulcea a 
cuprins, în final, întilnirea cu 
oamenii muncii, cu locuitorii 
orașului, adunați în fața Comi
tetului județean de partid, unde 
au salutat cu deosebit entu
ziasm pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului. Ei au exprimat și cu 
acest prilej sentimentele de 
profundă dragoste, de stimă și 
înaltă apreciere pe care le nu
tresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea sa 
neobosită închinată progresului 
necontenit al patriei noastre 
socialiste, bunăstării și fericirii 
poporului. Prin ovații și urale, 
cetățenii Tulcei au ținut să 
adreseze dih inimă secretarului 
general al partidului cele mai 
vii mulțumiri pentru grija per
manentă pe care o poartă dez
voltării orașului și județului lor.

La marele miting din piața 
centrală a orașului Tulcea, 
în ovațiile și uralele miilor 
de participanți, a luat cu
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție și 
marcată de îndelungi și repeta
te aplauze de cei prezenți, ce
tățenii Tulcei reafirmîndu-șî 
și în acest mod voința de a ac
ționa pentru transpunerea în 
viață a indicațiilor primite 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a îndemnurilor sale 
de a munci mai bine, de a-și 
aduce o contribuție tot mai im
portantă la dezvoltarea și în
florirea acestor meleaguri, la 
propășirea patriei socialiste.

In încheierea întîlnirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
locuitorii Tulcei, cei prezenți 
asistă la momente de intensă 
bucurie, toți cei prezenți scan- 
dînd minute în șir „Ceaușescu— 
P.C.R", „Ceaușescu și poporul", 
manifestîndu-și dragostea și a- 
tașamentul nețărmurit față de 
secretarul general al partidului, 
încrederea în politica înțeleap
tă, internă și externă a parti
dului și statului nostru, voința 
fermă de a o transpune în viață.
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HANDBALUL NOSTRU POATE ASPIRA
ÎNDREPTĂȚIT LA MEDALIA DE AUR!

Analiza făcuta de Biroul federal a evidențiat realizările in cucerirea
medaliei de argint la J.O. de la Montreal, dar a făcut o amplă critică
a unor lipsuri evidente în pregătire, concepție și înnoire de efectivei
și a stabilit un program de măsuri eficient pentru următorii 4 ani

I

Potrivit indicației din cuvîn
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la festivita
tea de la Palatul sporturilor 
și culturii, . de a se analiza 
cu răbdare și a se trage con
cluzii și învățăminte din ce a 
fost bun, ca și din unele lip
suri care s-au manifestat in 
evoluția sportivilor noștri olim
pici la Montreal, Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. a inițiat în 
acest scop ședințe de lucru ale 
federațiilor sportive. Astfel, 
biroul federației de handbal a 
dezbătut modul cum s-au pre
zentat echipele respective la 
Jocurile Olimpice, măsurile ne
cesare asigurării succeselor vi
itoare. La ședință au fost pre
zenți tovarășii 
Marin Dragnea.
C.N.E.F.S., Emil Ghibu și Mi
ron Olteanu, secretari, și mem
brii biroului F.R. Handbal (pre ■ 
ședințe, prof. univ. Ion Kunst- 
Ghcrmănescu).

Nota generală a ședinței, de
gajată deopotrivă din informă
rile prezentate 
emeriți 
stantin 
tehnici 
echipe. 
Lucian 
luările 
critică, 
ritul exigent, partinic, 
s-au manifestat din plin, 
calm, cu grijă pentru păstrarea 
proporțiilor și respect pentru
tot ce reprezintă handbalul în 
ansamblul dezvoltării impe-

general lt. 
președintele

de antrenorii 
Nicolae Nedef și Con- 
Popescu. responsabilii 
principali ai celor două 

secretarul 
Grigorescu. 

de cuvînt a 
chiar foarte

federației, 
ca și din 
fost analiza 
critică, spi

ca rc 
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ÎNCEPE
AL 60-LEA

CAMPIONAT
DE RUGBY

• ASTĂZI, IN GHENCEA:
STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC

In pag. 2—3 : loturile celor 
16 divizionare A care vor evo
lua în cadrul unei noi formu
le : 1 grupe a cite 4 echipe.

Mircea Paraschiv, mijlocașul la grămadă al echipei Dinamo și al 
reprezentativei, promite, in noul campionat, o confirmare a talen
tului său. (Fază dintr-un meci Dinamo — „U“ Timișoara, din 

ediția trecută).

BALCANIADA DE BOX TINERET

ÎN FINALELE DE ASTĂ SEARĂ

VOR EVOLUA OPT PUGILIȘTI ROMANI
BRAILA, 27 (prin telefon). 

După două zile de concurs au 
fost desemnați ultimii partici- 
panți la faza finală a celei de 
a doua ediții a Balcaniadei de 
box pentru tineret. Spre satis
facția noastră și a pasionaților 
iubitori ai „nobilei arte'' 
localitate, în rîndul celor 22 
de finaliști sînt prezenți opt 
pugiliști români : Nicolae Șei
tan (semimuscă), Traian Geor
gea (pană), Ilie Dragomir (se-

din

miușoară), Alexandru Giurgiu 
(ușoară), Stan Postolaclie (se-, 
mimijlocie), Fănică Ciocoiu 
(mijlocie), Teodor Pirjol (semi
grea) și Francisc Luxemburger 
(grea).’

Tn ultima reuniune semifi
nală, disputată joi seară N. 
Șeitan, T. Georgea și Al. Giur
giu au reușit să șteargă im
presia neplăcută pe care o 
lăsaseră cîțiva dintre colegii 
lor, în galele precedente, din

cauza unei pregătiri fizice pre
care. Șeitan s-a dovedit o a- 
devărată mașină de pumni, do- 
minîndu-și — cu o voință re
marcabilă — adversarul (bul
garul H. Bonev) care îi era 
superior din punct de vedere 
tehnic. T. Georgea a încheiat

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

tuoase a mișcării sportive în 
ultimii ani. s-au spus adevă
ruri, cuvinte severe, deși — 
după cum se știe — echipa bă
ieților a cucerit medalia de ar
gint (in comparație cu cea de 
bronz, de la J.O. de la Miin- 
chen), iar fetele au ocupat lo
cul patru, care a adus și . el 
puncte delegației noastre olim
pice. Așa cum au spus toți cei 
care au luat cuvintul. rezulta
tul echipei masculine la Olim
piadă este bun, prestigios, in 
condițiile avîntului pe care l-a 
luat handbalul mondial, al e- 
chilibrului valoric care carac
terizează marile competiții alo 
acestui sport, la care se ali
niază tot mai multe formații 
de valoare ridicată. Dar fapCul 
că băieții noștri nu au cucerit 
medalia de aur, așa cum era 
de așteptat, așa cum au pro
mis, n-a dat prilejul unei sa-

principali, mcm- 
federal, sportivii 
ratarea medaliei

tisfacții depline iubitorilor a- 
cestui sport.

Antrenorii 
brii biroului 
înșiși regretă
de aur. Ei își exprimă recu
noștința profundă față de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, pentru cu
vintele calde de apreciere, pli
ne de înțelegere, exprimate la 
adresa handbaliștilor cu prile
jul festivității emoționante, de 
neuitat, de la Palatul sportu- 

culturii. Cit de arză- 
fi dorit și ei în prima 
fruntașilor, 

partidului.

rilor și 
tor s-ar 
linie a 
conducerii 
șului Nicolae Ccaușescu, înde- .

raportînd 
tovară-

Mircea COSTEA
Călin ANTONESCU

(Conlinuare in pag. a 4-a)

MÎINE, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA, 
DERBYUL ETAPEI

Mîine, în Capitală și în pro
vincie, sînt programate jocurile 
etapei a Il-a a Diviziei A. Der- 
byul acestei „runde" se desfă
șoară Ia Craiova, unde echipa 
locală, Universitatea, va primi 
replica formației campioane 
Steaua. în perspectivă o dispu
tă echilibrată, deschisă oricărui 
rezultat, revelația etapei inau
gurale (prin victoria la scor ob
ținută, în deplasare. în dauna 
Progresului București), Univer
sitatea Craiova, intîlnind un 
adversar valoros care, zilele 
trecute, a furnizat loturilor re
prezentative A și B nu mai pu
țin de 12 jucători. O frumoa
să impresie a lăsat, la debutul 
sezonului competițional de 
toamnă, și S.C. Bacău (egala 
U.T.A.-ei în jocul susținut la 
Arad) și, prin această prismă, 
confruntarea ei cu A.S.A. Tg. 
Mureș, una din protagonistele 
Diviziei A în ultimii ani, se 
anunță deosebit de interesantă. 
Două echipe neînvinse dumi
nica trecută sînt și Sportul stu
dențesc și Politehnica Iași, dar 
elevii lui Angelo Niculescu, în
vingători la Hunedoara în fața 
Corvinului, au de partea lor 
prima șansă. Tot în București, 
Dinamo evoluează în compania 
U.T.A.-ei. După eșecul suferit 
la Timișoara, echipa fraților 
Nunweiller va încerca să se

8-11.

5— 7.

15—17.

18.

12-14.

1.
2- 4.

CLASAMENTUL

Univ. Craiova 11005-12
Rapid 1 1 0 0 2-0 2
A.S.A. Tg. Mureș 1 1 0 0 2-0 2
,,Poli“ Titnișoara 11003-12
Steaua 11001-02
Sportul stud. 11001-02
Jiul 11001-02

U.T.A. 10 10 0-01
S.C. Bacâu 10 10 0-01
Poli, lași 10101-11
F.C.M. Reșița 10 10 1-11

F.C. Constanța 10 0 10-10
Corvinul 10 0 10-10
F.C.M. Galați 10 0 10-10
F.C. Bihor 10 0 10-20
F.C. Argeș 10 0 10-20
Dinamo 10 0 11-30
Progresul 10 0 11-50

reabiliteze cît 
propriilor suporteri.

Cele trei nou promovate 
greșul, F.C.M. Galați și 
Corvinul, care au pășit cu ___
gul în întrecerea primului eșa
lon, au toate trei sarcini difi
cile în partidele pe care, de 
astă dată, le vor susține în de
plasare la Constanța, Reșița și 
Petroșani ; ca, de altfel, șl 
„Poli" Timișoara și Rapid (deși 
învingătoare duminică) în me
ciurile lor de la Oradea și Pi
tești, cu F.C. Bihor si, respec
tiv, F.C. Argeș.

PROGRAMUL MECIURILOR

Bacău : S.C.
Craiova = UNIVERSITATEA
Constanța: F.C.
Petroșani : JIUL 
Pitești : 
Oradea :

de cît în fata
Pro- 
F.C. 

stîn-

— A.S.A. TG. MUREȘ
— STEAUA
— PROGRESUL
— CORVINUL HUNEDOARA
— RAPID
— „POLI" TIMIȘOARA

F.C. ARGEȘ
F.C. BIHOR

(meciul incepe Ia ora 15 și se televizează)
F.C.M. __________  — F.C.M. GALAȚIReșița :

București : SPORTUL STUDENȚESC— POLITEHNICĂ IAȘI
(Stadionul Republicii, ora 11)

București : DINAMO — U.T.A.
(Stadionul Dinamo, ora 17)

Meciurile din provincie, cu excepția aceluia de Ia Oradea, 
incep la ora 17.



ÎNCEPE AL 60-LEA campionat de rugby
începînd de astăzi, un nou 

campionat de rugby, al 60-lea 
din istoria acestui sport pe me
leagurile românești. Pornită în 
condiții cu totul modeste, în 
1914, cea mai mare competiție 
internă a crescut neîncetat de-a 
lungul anilor, ajungînd astăzi 
la deplina maturitate. Aria de 
răspîndire ă rugbyului este din 
ce în ce mai mare, Capitala 
nemaifiind singurul centru de 
greutate al acestui sport. După 
ce Timișoara, acum 4 ani, a a- 
dus primul titlu provinciei, ia
tă că de doi ani încoace Con
stanța și-a depus în mod foar
te serios candidatura la cuceri
rea ' supremației în acest sport. 
Două titluri 
și 1976) stau 
că nu-i de 
genii...

Așadar, 16 
te în 4 serii, se vor lansa în 
lupta sportivă, bărbătească, pen
tru a cuceri mult invidiații 
lauri. După ce vor juca între 
ele tur-retur, primele 2 din fie
care grupă, adică 8 formații, 
vor începe marea bătălie a tit
lului (jucînd de asemenea în 
sistemul tur-retur) ; celelalte 8 
participante la întrecere, cu al
te cuvinte cele situate în se
riile preliminare pe locurile 
3—4, se vor întrece și ele spre 
a evita ultimele 2 locuri care 
aduc automat căderea în divi
zia B.

Cine vor fi protagonistele a- 
cestui al 60-lea campionat ? De
sigur, din nou Farul, care și-a

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
Grupa A : Grivița Roșie — „U“ Timișoara, Gloria Buzău 

— Politehnica Iași (se dispută la Rm. Sărat) ; grupa B : 
Olimpia — C.S.M. Sibiu, Gloria Buc. — Farul ; grupa C : 
Dinamo — Agronomia Cluj-Napoea, Minerul Gura Humoru
lui — Știința Petroșani ; grupa D : Rapid — Rulmentul 
Birlad, Steaua — Sportul studențesc (se joacă astăzi).

cîștigat în ultimul timp o anu
me siguranță și autoritate în 
joc ; apoi bucureștenele Steaua, -- ..---- . _S_J ---sgu 

Di- 
de- 
jo-

i/i siTrșitui. acestei săptămîni

IMPORTANTE COMPETIȚII DE MASA 
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

A

I
I
I F

consecutive (1975 
mărturie faptului 

glumit cu dobro-

echipe, repartiza-

în primul rînd, cu lotul 
numeros, dar și de valoare, 
namo, mereu pe podium, 
oarece are o mare știință a 
cului, Grivița Roșie, în creștere 
odată cu maturizarea noului 
său val, Sportul studențesc, de 
data aceasta va juca pe,, cartea 
„acum ori niciodată !“. Din pro
vincie, printre echipele care 
atacă direct titlul (alături de 
Farul, bineînțeles) se vor afla 
„U“ Timișoara și Știința Petro
șani, gata întotdeauna să-și va
lorifice terenul 
ciștige puncte și 
Iul București — 
ar trebui să li 
data asta și 
partea căreia așteptăm 
de calitate, mai de mult pro
mis.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri, dedicate noului campio
nat, fără a ne exprima încre
derea că vom asista la o com
petiție dirză și pasionantă, la 
capătul căreia cel mai bun să 
fie declarat învingător ! Dorim 
ca întrecerea să însemne un

propriu și să 
poziții în due- 
Provincîe ; lor 
se alăture de 

„Poli" Iași, din 
saltul

cert progres de ordin tehnic și 
tactic, care să reprezinte, tot
odată, și o reabilitare după cele 
cîteva nereușite de anul trecut 
(ne referim, aici, și la unele 

partide internaționale, știți dv. 
care...)

Iată de ce, la începutul unui 
nou drum, gîndurile noastre se 
îndreaptă, pline de speranță, 
către rugbyștii noștri fruntași, 
cărora toți iubitorii sportului 
le urează deplin succes în noua 
lor întrecere, ca și în viitoarea 
ediție a campionatului euro
pean, 
dificile 
partide 
Franța,

a campionatului
unde ne așteaptă cîteva 

(dar cît de frumoase !) 
cu Polonia, Maroc, 
Italia și Spania. (D.C.)

★

Pentru amatorii de 
vom aminti că dintre 
le aflate în întrecere 
rit titiul : Grivița Roșie de 11 
ori (1948, 50, 55, 57, 58, 59 60, 
62, 66, 67, 69/70) ; Steaua de 9 
ori (1949, 53, 54, 61, 63, 64,
70/71, 72/73, 73/74) ; Dinamo de 
5 ori (1951, 52, 56, 65, 68/69) ; 
Farul de 2 ori (1974/75, 75/76) 
și „U“ Timișoara o dată (1971/ 
72).

statistică 
formații- 
au cuce-

LOTURILE DIVIZIONARELOR A

La sfîrșitul acestei săptămîni 
— pretutindeni în țară — au loc 
diferite manifestări sportive 
masă : festivaluri sportive 
localități urbane, duminici 
tural-sportive în mediul ] 
competiții ș.a.m.d. 
nul f ■’ - —

: de
în 

cul- 
r _ _  rural,

în prim-pla- 
___ acțiunilor organizate astăzi 
și mîine se situează însă două 
finale în cadrul corhpetiției de 
masă cu caracter republican 
„Cupa tineretului", finale pro
gramate la Alexandria și Ploiești. 
Referitor la acestea, iată cîteva 
amănunte :

ALEXANDRIA, țn localitate se 
dispută finalele „Cupei tinere
tului" — pentru categoria tineri 
din mediul rural între 15 și 30 
de ani — la handbal fete și la 
atletism. întrecerile încep în a- 
ceastă dimineață, la atletism pe 
stadionul Unirea (a cărui pistă 
de alergări a fost complet refă
cută), iar la handbal pe terenu
rile bituminizate ale Școlii gene
rale nr. 6 și Liceului industrial 
de construcții. Participă cîte opt 
atleți din fiecare județ și 8 
echipe de handbal calificate în 
fazele de zonă.CAMPIONATE,

LA BRAȘOV SE REIA 
CAMPIONATUL DE MOTOCROS

fi- 
re-

30

PLOIEȘTI. Astăzi încep aici 
nalele la atletism și popice 
zervate tinerilor între 15 și 
de ani din întreprinderi și insti
tuții. .Organizatorii au luat toate 
măsurile necesare astfel ca cei 
peste 400 de concurenți să aibă 
condiții excelente de concurs. 
Popicarii își desfășoară întrece
rile pe arenele de la Casa de 
cultură a sindicatelor (fetele) și 
de la Grupul școlar al Rafinăriei 
.Vega. (băieții), iar atleții pe sta
dionul Petrolul.

CONCURSUL NATIONAL 
SĂTESC DE LUPTE

Cocheta sală a Școlii sportive 
din Buzău găzduiește, astăzi și 
mîine, întrecerile finalei Con
cursului național sătesc de lupte 
greco-romane la care iau parte 
50 de sportivi din 30 de ' ' 
ale țării. Competiția se 
șoară la toate categoriile — cîte 
cinci luptători de categorie. în 
vederea unei reușite depline or
ganizatorii — UNCAP, cu spri
jinul UJCAP și CJEFS Buzău — 
au făcut pregătirile necesare.

județe 
desfă-

I
I

I
I
I
I
I
I

♦

EXIGE
ATING

FARUL CONSTANTA : antrenor : 
Mihai Naca ; lotul de jucători : $t.
Cristea, lanușevici, Holban, Gh. Dinu, 
Dram, V. Ion, Varga, P. Motrescu, 
Bucos, N. Dinu, Gh. Olteanu, Dara
ban, Podaru, Celea, Mușat, Borșaru, 
Băcioiu, Petre Dorobanțu, FI. loniță, 
Grigore ; jucător nou : Chirondojan 
(Cimentul Medgidia).

STEAUA BUCUREȘTI : antrenori : 
Petre Cosmănescu (antrenor emerit) și 
fân Danciu : lotul de jucători : Dur- 
bac, Șomodi, I. Zafiescu, Braga, R. 
Ionescu, Fuicu, Teleașă, Enache, 
Țața, D. Alexandru, Ed. Suciu, V. 
Cornel, Drumda, C. Grigore, E. Sa- 
bău, Răileanu, Rusen, Pintea, Posto- 
lachi, Achim, Murariu, Ristea, M. lo- 
nescu, O. Corneliu, Cioarec, Muntea- 
nu, Pojar.

DINAMO BUCUREȘTI : antrenor : 
Ion Țuțuianu ; lotul de jucători : 
Dăiciulescu, I. Constantin, Aldea, 
Dragomirescu, Nica, Marghescu, Pa- 
raschiv, Roman, Borș, Gh. Marin, C. 
Gheorghe, Țurlea, Caraiman, Baciu, 
Garonfil, Harnagea, Chiricencu, Chi- 
riac, P. Bidirel, M. Bidirel, M. Za
fiescu, Gheorghiosu, Mărculescu, 
Cindea ; jucători noi : Konig (Șc. 
2 Buc.), O. Florescu (Rapid).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
țrenor : Nicolae Mihăilescu ; lotul 
jucători : Comănici, Gheorghe, 
Suciu, M. Suciu, L. Matei, * 
Peter, Jurj, Gh. Rășcanu, < 
Melniciuc, Panaite, Gh. 
Vollmann, P. Cojocqru, Malancu, Tă- 
tucu, Al. loniță, Florea, Popovici ; 
jucător nou : Ciche (Șc. sp. Timi
șoara) .

ȘTIINȚA PETROȘANI : antrenor : 
Gheorghe Băltărețu ; lotul de jucă
tori : Martin, O. Stoica, Popa, Tudose,

o ri
de 

_ . V.
, Chiriță, 
Chioreanu, 

Dumitru,

D. Dumitru, Neagu, Drondoe, Budică, 
M. Burgheiea, Nedelcu, M. Ștefan, 
Veștemeanu, Talpă, Oprea, FI. Con
stantin, Viman, Meszaroș, E. Stoica,
E. Ștefan, Vieru, Bundue, Oțetaru, 
Băloi ; jucători noi: Merca (Șc. sp. 
2 Buc.) și I. Aure! (Dinamo).

SPORTUL STUDENȚESC : antrenor : 
Teodor Rădulescu ; lotul de jucători : 
Chiciu, lordănescu, Batter, T. loniță, 
Călărașu, I. Ilie, I. Hulă, C. Hariton, 
A. Hariton, M. Ghețu, Nicolescu, FI. 
Atcnasiu, Fugigi, Galanda, Al. Ata- 
nasiu, lanc, Bossenmaier, Drăgules- 

. D. Căinaru, Șt. Căinaru, Stăncu- 
lescu, Alexandrescu, Dumitrescu ; ju
cători noi : Cernea (Portul Constan
ța), Zadorojnîi (T.C. Ind. Constanța), 
Mihalache (Rapid), State (Cimentul 
Medgidia), Rujoiu (Politehnica lași).

GRIVIȚA ROȘIE BUCUREȘTI : an- 
trenori : Viorel Moraru (antrenor e- 
merit) și Radu Demian ; lotul de ju
cători : Simion, Țibuleac, Stănculea- 
nu, Negoescu, Damaschin, Ghiță, 
Fălcușanu, Codoi, Tudor, P. Barbu, 
Bonea, Bărgăunaș, Pena, FI. Ion, V< 
Vlad, Al. Pop, Tișu, Veluda, Stroe, 
Gîrjabu, Pasache, Costea, Bălan, 
Cercel, Scarlat, Dinu ; jucători noi : 
Gligor (Rapid), Marin și V. Cindea 
(Clubul sportiv școlar București), Can- 

(Știința Petroșani), 
Voicu (Șc. sp. 2 

și Dulău (Minerul

și C. Bujor (Sportul studențesc), Pleșa 
zn_A i_-_pitești). Tase (C.S.(Petrochimistul
școlar Buc.).

--------- SIBIU
Erwin
N. 
Beianu,

Z. Tâmășiu, ... ____ T._, _.
Jicnu, Panu, Lomotă, Burcea, 

.. Cherciu,
jucători noi : A. 
^(Farul), Buzic și

cu,

tea și Tufeanu 
Ștefiuc (Vulcan), 
Buc.), lorgulescu 
G. Humorului).

GLORIA BUCUREȘTI : antrenor : 
Toma Moldovean^; lotul de jucători: 
M. Ilie, Toma, lacob, Catană, M. 
Bujor, Lazăr, C. Bidirel, I. Radu, S. 
Dumitru, Păd-urariu, Bîzdîc, Timofte, 
Costin, Tache, Alecu, M. Ghețu, I. 
Barbu, Rovența, Ciocan, Tănase, Ne- 
cula, Curea ; jucători noi : Garofil

SÎMBATA
BASCHET. Sala Giulești, de 

la ora 18 : Rapid — Honved, 
meci amical.

CICLISM. Velodromul Di
namo, de la ora 16 : Campio
natele naționale ale juniori
lor.

RUGBY. Teren Steaua, 
17 : Steaua — Sportul 
dențesc (Div. A).

TIR. Poligonul Tunari, 
la ora 9 : Campionatele 
ționale ale senioarelor și 
niorilor (pistol viteză și armă 
standard 3 x 20 focuri).

ora 
stu-

de 
na- 
ju-

DUMINICĂ
FOTBAL. — Stadionul 

publicii, ora 9 : Sportul 
dențesc __1_
(juniori), ora 11: Sportul 
dențesc .. ..............
(Div. A) 
ora 15 : Dinamo _____
(juniori), ora 17 : Dinamo — 
U.T.A. (Div. A) ; stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul — 
Metalurgistul Cugir (Div. B) ; 
teren ICSIM, ora 11 : Auto
matica — Unirea Tricolor 
București (Div. C) ; teren

Politehnica

Re- 
stu- 
Iași 
stu- 
IașiPolitehnica 

stadionul Dinamo, 
U.T.A.

Triumf, ora 11 : Automecani- 
ca (Triumf) — Autobuzul 
București (Div. C) ; teren 
Șoimii, ora 11: Șoimii TAROM
— Avîntul Urziceni (Div. C) ; 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Olimpia Giurgiu (Div. C) ; 
teren Triumf, ora 9 : Aba
torul — Flacăra roșie Bucu
rești (Div. C) ; teren Electro
nica, ora 11 : Electronica — 
I.O.R. (Div. C).

CICLISM Velodromul Dina
mo, de la ora 9,30 : Campiona
tele naționale ale juniorilor.

POLO. Ștrandul tineretului, 
ora 11 : Rapid — C.N.U. (Div. 
A).

RUGBY. Teren Parcul copi
lului, ora 9 : ’
Universitatea 
10,30 : Gloria 
Olimpia, ora 
C.S.M. Sibiu, 
namo — Agronomia Cluj-Na
poca ; teren Giulești, ora 9 : 
Rapid — Rulmentul Bîrlad, 
meciuri în cadrul Diviziei A.

TIR. Poligonul Tunari, de 
la ora 9 : Campionatele na
ționale ale senioarelor și ju
niorilor (pistol liber și pistol 
standard).

Grivița Roșie — 
Timișoara, ora 

— Farul ; teren 
9 : Olimpia — 
ora 10,30 : Di-

C.S.M. 
Boboc și 
cători : 
Schotsch, 
Dumitru, 
Rășcanu, _____  _____ , _____
Urdea, Poclitaru, Burdușel, 
Deac, Ungureanu ; 
Cristea și Crăciun ______,, _____ T.
Sărac (Dacia l.P.A. Sibiu), Mărgiinea- 
nu, Henteș, Lambadarie, Moțoi, Bi- 
chiș, Vasiu, I. Munteanu, Leordeanu, 
Suciu, Moldovan (toți de la Șc. sp. 
Șoimii Sibiu), Noru (Șc. sp. 2 Bucu
rești).

POLITEHNICA IAȘI : antrenori :
Dumitru (Titi) Ionescu (antrenor eme
rit) și Gh. Drobotă ; 
tori : Cihodaru, Negruț, 
riveș, "___________________r
Tăcu, Popa, Manole, C. Pop, Nemes- 
niciuc, Măcăneață, Priscaru, Spîratos, 
D. Popescu, I. Precu-I, R. Precul, Bu- 
can, Neculau, Zamfir, V. Niță, Pătră- 
hău ; jucători noi : Paraschivescu și 
Barba (Rapid), Bogheanu (,,UM Ti
miș. — fără dezlegare).

RULMENTUL BIRLAD : antrenor : 
Virgil Mihalașcu ; lotul de jucători : 
Gh. Popa, lacob, Dănescu, Diea, 
Crețu, Gh. Dima, Mihalcea, I. Bur- 
ghelea, Brumă, Olaru, Croitoru, Mun
teanu, C. loan, M. Constantin, Dran- 
ga, Bădina, Gh. Matei, Basan, Zaha- 
ria, V. Marin, Tr. Cioriciu, Cristea ; 
jucători noi : C. Motrescu (Farul),
Peiu (C.S.M. Sibiu), Filip și Brad 
(Politehnica lași).

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA : an- 
trenor : Al. Paloșanu ; lotul de ju
cători : Frîncu, Novac, Ilie, Mățoană, 
Oaneș, V. Marcu, Raica, Pereș, Cul- 
da, Hădărugă, Gh. Pop, Hovarth, 
Chihoia, Cocișiu, Balint, Dulamâ, Șt. 
loneScu, Mărgineanu, Cordoș, Bucur ; 
jucători noi : Spue, Damian, Hossu, 
Todea, Cozma, Nist'or (toți de la 
Școala sportivă Cluj-Napoca).

MINERUL GURA HUMORULUI : an
trenor : Nicolae Vizitiu ; lotul de ju
cători : Bițu, Crimu, lacob, Lazura,
Trnyancsev, Pielmuș, Domișan, Cîrciu- 
maru, lonașcu, Gogiu, Straton, P. 
Popescu, Moroșan, Sevastru, Colibei, 
F. Marcu, Andrei, Wilt, Puiina ; jucă
tori noi : St. Petre, P. Ștefan, Ba- 
rariu (C.S. Șc. Buc.) și Gherasim 
(Rulmentul Birlad).

OLIMPIA BUCUREȘTI : antrenori : 
Eduard Denischi și Ion Fodor ; lotul 
de jucători : Slăvuteanu, Al. Oprea, 
Sichet, M. Marin, 
Dinu, Teodor, Mojse, 
Ionescu, ‘ ‘ .
Zorilă, Ghiță, Tablă, 
V. Dima, Timișan, 
Speteanu, Mitran, S. 
jucător nou : Tudor

RAPID BUCUREȘTI : antrenor : Ion 
Teodorescu ; lotul de jucători : Luca, 
Nichescu, Stănescu, Ghelțu, Moș, 
Vale, lancu, Marin, Bușe, Fodcc, Ur- 
dăreanu, Stoica, Moț, Fusu, Mer.gher, 
Anghel, loniță, Cioceanu, 
Costache Raus, Măcriș ; 
Pavlovici și Miclescu

GLORIA BUZĂU : 
Ionescu ; lotul de

: antrenori : Bebe
Thomas ; lotul de ju- 
Munteanu, Matache, 

Feraru, Lupaș, D. 
N. Tâmășiu, D.

lotul de jucâ- 
„ Manea, Ve- 

Mititelu, Benedek, Ciobanu,

Butacu, Păun, I. 
Ciorogariu, H. 

Meitb Boianqion, Neacșu, 
Suditu, Dogaru, 

Ghimbășeanu, 
Marin, Ziberiu ; 
(Vulcan).

Petrescu, 
, . jucători noi: 
(Grivița Roșie).

antrenor : Al. 
jucători : Gali,

Predoi, Stanciu, N. Ictifescu, Castra
vete, Marinei, Radu, Leșeanu, Șer- 
ban, Mogoș, Ceaușu, Anton, Mușetoiu,

Jarnea,
Rogoz ; 

(Minerul 
2 Buc.),

ANUNȚ

Arsene, Apostol, Brînzea, 
Brezeanu, Bîrsan, Chiriță, 
jucător? noi : Gh. Stoica
LupeniL Coiocaru (Șc. sp. _____
Dănăilă (A.S.E. Buc.), Stoian (Glo
ria Buc.).

ȘCOALA POSTUCEALÂ DE ANTRENORI anunță că admiterea la 
cursurile serale și fără frecvență pentru anul școlar 1976/1977 se face 
prin concurs unitar pentru toți candidați!.

Concursul vo avea loc intre 10—15 septembrie a.c.
înscrierile se fac la sediu! școlii din str. Maior Ene nr. 12, Bucu

rești (I.E.F.S.), in perioada 1—9 septembrie a.c.
Probele de examinare sint următoarele : Vizita medicală ; Probe 

practice la specialitatea pentru care optează candidatul ; Anatomia și 
‘ fiziologia omului (scris) ; Limba și literatura română (scris).

Condițiile de înscriere la concurs și alte amănunte se găsesc in 
Prospectul școlii postliceale de antrenori, care a fost difuzat tuturor 
consiiiilor județene pentru educație fizică și sport, precum și la secre
tariatul școlii.'

LOTO

întrerupt din motive tehnice, 
campionatul de motocros se 
reia mîine la Brașov, pe traseul 
de pe Valea Răcădăului, cu 
penultima etapă. întrecerile se 
anunță deosebit de dîrze, deoa
rece seniorii Mihai Banu, Er
nest Millner, Paul Filipescu, 
juniorii Gheorghe Oproiu, Ro
meo Diaconu și Nicolae Ara- 
badgi se află în. luptă directă 
pentru cucerirea titlului. Refă
cut după accidentul suferit la - 
Cîmpina, maestrul sportului 
Aurel Ionescu, reintră dumini
că în concurs, aspirînd la un 
loc pe podium.

• Pe traseul din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu -Dej se va 
desfășura mîine un concurs re
publican de viteză în circuit.

ÎNTRECERILE DE TENIS 
ALE JUNIORILOR

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Pe o vreme frumoasă, dar ră
coroasă. au continuat la bazele 
sportive brașovene Olimpia și 
Dinamo, întrecerile din cadrul 
„naționalelor" de juniori. La 
individual, s-a ajuns la faza 
semifinalelor și 
tele :

Categ. 17—18 
Dîrzu (Progresul) 
litehnica Cluj-Napoca) 6—2,
6—1 ; Hărnuțiu (Dinamo) — 
Zancu (Tot înainte) 3—6, 6—2, 
6—0 ; Niță (Construcții) — Io- 
vănescu (Progresul) 6—2. 4—6, 
6—4 ; Pană (Dinamo) — Vintilă 
(Poli.) 6—3, 6—4 ; la fete : Po
pescu — Ionescu (ambele Di
namo) 6—2, 6—1 ; Jecu (Sănă
tatea Oradea) — Gherghe (Du
nărea Galați) 6—1, 6—2 ; Soca- 
ciu (Poli) — Benedek (Șc. sp. 
Tg. Mureș) 6—0, 6—1 ; Roma
nov (Tot 
6—4.

Categ. 
gărceanu 
(Metalul 
Mancaș 
T.C.B.) 7—5, 6—3 ; Radar (Di
namo) — Revesz (Sănătatea O- 
radea) 3—6. 6—2, 6—3 ; Bucur 
(Dinamo) — Niculescu (Progre
sul) 6—4, 6—4 ; fete : Dinu (Di
namo) — Piros (Sc. sp. Tg. 
Mureș) 6—1.6—2 ; Popescu (Tot 
înainte) — Mureșan (Progresul) 
6—1, 6—3 ; Orășanu (Progresul) 
— Szoke (Dinamo) 7—5, 6—0 ; 
Chiriac (Dinamo Brașov) — 
Becherescu (Electrica Timișoa
ra) 6—1, 4—6, 6—3.

Continuă și întrecerile din 
cele trei turnee de dublu. Cam
pionatele urmează să ia sfîrșit 
duminică.

iată rezulta-

ani, băieți :
— Vlad (Po-

înainte)—Varga 6—1,

15—16^ ani, băieți : Se- 
(Dinamo) — Stănescu 

Tîrgoviște) -6—1, 6—1 ; 
— Bucătarii (ambii

Mihai BARA

JUNIORII DE LA C.F.R. ARAD
Șl C.S.M.B. AU CISTIGAT 

PATRU TITLURI LA TIR
Ieri, în prima zi a campio

natelor naționale de tir ale 
juniorilor și senioarelor, com
petiție ce se dispută pe poli
gonul Tunari din Capitală, prin
cipalii performeri au fost tine-, 
rii țintași de la C.F.R. Arad șl

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 27 AUGUST 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 836.096 lei

EXTRAGEREA I : 3 80 8 88 43 23 
16 21 50

EXTRAGEREA a Il-a : 28 57 64 
39 19 81 34 9 35.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în mu-

tembrie a.c. pînă la 27 octombrie 
a.c. ; în țară, de la 9 septembrie 
pînă la 27 octombrie a.c., iar prin
mandate poștale începînd de la 
!) septembrie 1976.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA LOTO 2 !
Se cîștigă cu 2 numere din 4 

cu 3 numere din 12 extrase.
Tragerea are loc mîine la Bucu-

Și

COMPETIȚII
j

Clubul sportiv municipal 
rești, care au cîștigat 
titlurile puse în joc la 
de armă standard 60 f 
niori. Elevii antrenorului ară
dean Ion Quintus, în frunte cu 
recordmanul tării la juniori 
mici, Florin Minișan. au deve
nit campioni naționali după o 
dispută frumoasă cu trăgătorii 
de la Dinamo, pe echipe, ară
denii cîștigînd la baraj, iar Mi
nișan, cu punctajul său valoros 
(596) a fost foarte aproape de 
egalarea recordului stabilit în 
urmă cu cîtva timp (597 p). 
O frumoasă impresie au lăsat 
la această probă sportivele 
pregătite de antrenorul Vladi
mir Echert, de la 
nelipsite de la nici 
ce se organizează 
și în țară — care 
întrecerea fetelor la individual 
și pe echipe. La senioare, locul 
I a revenit cunoscutei trăgă
toare dinamoviste Melania Pe
trescu, care de data aceasta a 
avut printre principalele adver
sare nu numai colege de club, 
ci și o sportivă de la Steaua. 
Rezultatele primei zile sînt 
mulțumitoare, mai ales cele ale 
juniorilor.

REZULTATE TEHNICE : puș
că standard 60 focuri culcat — 
senioare : 1. Melania Petrescu 
(Dinamo) 595 p, 2. Georgeta 
Chiosac (Steaua) 594 p, 3. Ve
ronica Tripșa (Dinamo) 593 p, 
4. Mariana Fcodot (Dinamo) 
592 p, 5. Niculina Iosif (IEFS 
Buc.) 590 p, 6. Dumitra Matei 
(Dinamo) 588 p. Junioare : 1. 
Elena Florea (C.S.M.B.) 592 p, 
2. Angela Luțescu (Dinamo) 
585 p, 3. Sanda Verdeș (Uni
versitatea Iași) 585 p ; pe echi
pe : 1. C.S.M.B. 1748 p (Elena 
Florea, Iuliana Zirra 580 p și 
Carmen Popa 576 p), 2. Olim
pia București 1741 p, 3. Stă
ruința ~ 
1. FI. 
596 p, 
592 p, 
p : pe 
1772 p
D. Calalb 591 p și M. Ilca 585 
p), 2. Dinamo 1772 p (baraj 
292), 3. IEFS Buc. 1763 p.

întrecerile continuă azi și se 
încheie mîine.

Bucu- 
toate 

proba 
c ju

I
I

rima 
car< 
să 
sen 

au sublinii 
zintă^n 
unui H a 
denotă și 
balist de : 
tatea la a 
îngăduință 
tre ciln p: 
mai peran 
medie, ca_ 
nivelul pr 
de partide 
trei loturi 
se simt < 
ceruți de 
muncește 
In asemer 
unei selei 
decisă să 
sub rapor 
performan

P

I
I

C.S.M.B. — 
un concurs 
în Capitală 
au dominat

I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.
Brașov 1722 p. Juniori :
Minișan (C.F.R. Arad)
2. M. Oncică (Dinamo)
3. G. Tătaru (IEFS) 591 
echipe : 1. C.F.R. Arad 
(barai 295) (FI. Minișan,

T

PE 
DE

RĂBSAN

LOCUL II 
VOLEI

PENICILINA IAȘI 
IN TURNEUL 
DIN CEHOSLOVACIA

La Visnykagy (Cehoslovacia) 
avut loc un turneu interna-a

țional de volei feminin, la care 
au participat 24 de echipe din 
România, Polonia și Cehoslova
cia. Din țara noastră, la com
petiție a luat parte divizionara 
A, Penicilina Iași. In urma vic
toriilor realizate în fata unor 
formații valoroase (Z. V. Ze- 
lina, Slovan Bratislava, C. H. 
Bratislava — Cehoslovacia, Wisla 
Cracovia — Polonia), voleiba
listele ieșence au întîlnit în 
finală pe campioana Ceho
slovaciei, U. K. Bratislava, în 
fața căreia au cedat cu 0—2, 
ocupînd locul secund în clasa
ment.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bănci din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 17,45.

ULTIMELE ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 31 AUGUST 1976 ! 
Se atribuie autoturisme, excursii 

și premii în bani.
PRONOSPORTIȘTI ! 

MIERCURI, 1 SEPTEMBRIE 1976, 
UN INEDIT CONCURS 

PRONOSPORT
Nu uitați să depuneți buletinele 

și pentru interesantul concurs

secii 
tul dintri 
ceea ce ! 
acordate i 
așa de n 
meniului 
naționale, 
bilă și ir 
care, și 
conduse 
în fiecar 
Trebuie^ 
nu se va

PR
s

ETAPA I, 
— Chimia 
șov — Pro 
Mureșul To 
Torpedo Zc 
gheni, Măg 
Gheorghe, 
Făgăraș, F< 
Metrom Br< 
Carpați Bra

ETAPA fi 
rea Sf. Gh 
Utilajul F 
Chimia Vi 
Precizia S 
Progresul C 
Cartați Bre 
cuiesc, Viit 
rul Baraolt, 
do Zărnești.

ETAPA A 
Progresul C 
M.:j^ul Bă 
C.O. Br 
Torpedo Zc 
Secuiesc, I 
Sf. Gheorgl 
lajul Fă£ăi 
Carpați" Br<! 
Chimia Vict

ETAPA 
Forestierul 
Săcele, Ch 
Odorhei, b 
Bălan, Unii 

CcBrașov, 
Toplița, 
I.C.I.M. 
Mâgura 
Torpedo

ETAPA

I
I
I

Br 
C< 
Ză
A

lajul Făgâi 
Măgura C< 
C.S.U. B 
Progresul < 
Secuiesc, 1 
Victoria, b 
Bă Ic-a, I. 
BraȘ^, Un 
zia Săcele.

ETAPA A 
pedo Ză 
Viitorul 1 
Gheorghe, 
Mureșul T 
Măgura C 
Progresul ' 
Metrom B 
Minerul B 
Utilajul Fc

ETAPA 
Minerul B 
Met/rom 
M irrfcwl 
Carpați B 
gheni, Ul 
Zărnești, I 
Odorhei, 
Unirea Sf. 
ța — C.S.l

ETAPA j
I MăgurdK ( 
| Secuiesc,

Bălan, M 
I Brașov, U 

rul Baraol
I Brașov, 

Făgăraș,

I
șul Topliț 
Precizia S

ETAPA 
I.C.I.M.



DIVIZIA A ETAPA Nr. 2 VESTI DE LA
dl ECHIPE

I MUNCĂ INTENSĂ PENTRU
UNUI BUN NIVEL DE JOC
Diviziei A a prezentat multe și neașteptate 

e au fost situațiile în care calitatea jocului 
te la nivelul pretins de prima categorie. Ob- 
lor prezenți la întîlnirile de duminica trecută 
stă numeroase cazuri de jucători care se pre- 
re foarte slabă, apărînd acum, la începutul 
p<ff?ă ar fi în finalul său ! Aceste constatări 

litate total necorespunzătoare pentru un fot- 
ceea ce privește conștiinciozitatea și seriozi- 

nte și jocuri dar și superficialitate, ușurință, 
tea conducătorilor tehnici ai formațiilor noas- 

are nu înțeleg că fotbalul modern nu 
de pregătire de intensitate redusă sau

licitare intensă, continuă, nu se poate atinge 
primul campionat al țării și, mai cu seamă, 
aționale. De altfel, la recenta reunire a celor 
ineret) s-a constatat că mulți dintre jucători... 
upă un antrenament efectuat la parametrii 

performanță, indiciu clar ca la cluburi se 
jb raportul calității și sub acela al cantității ! 
ții și după atîtea amînări, a sosit momentul 
oase și energice din partea F.R.F. care e 

eliminarea elemerîtelor necorespunzătoare, și 
și sub cel tehnic, din loturile echipelor de 
tbalului nostru !

dc aceste realități, de constatările primei 
solut firesc ca și notările privind randamen- 
r în cronicile ziarului să se realizeze în eon
ii de notare va ține seama tocmai de rapor- 
arca fotbaliștilor noștri în campionat față de 
e astăzi pe plan internațional. Așa că notele 
rii noștri vor căuta să stimuleze tocmai această 
tată, așa de mult dorită apropiere a randa- 
• fruntași de cerințele marilor întreceri inter- 
id-o în permanență cu ea. Situația este vala- 

calificativelor (stelelor) acordate arbitrajelor 
ezintă, în ansamblu, sub nivelul la care sînt 
internaționale, nivel la care trebuie să tind" 
campionat, și „cavalerii fluierului" de la noi. 
lăjă exigență permanentă și în această direcție 

progresul dorit!

UNIVERSITATEA CRA
IOVA s-a antrenat zilnic, și 
sub forma unor jocuri de Veri- 
ficare-omogenizare. Pe unul 
dintre sparring-partneri — divi
zionara C Dunărea Calafat — 
l-a întrecut cu 9—0 prin, punc
tele înscrise de Oblemenco (3), 
Bălăci (2), Jarălungă (2), Ște- 
făneseu și Beldeanu. Incertă 
prezența în „ll“-le de mîine a 
lui Donose (autoaccidentat). po
sibil debutul lui Tilihoi în linia 
de fundași • STEAUA s-a 
reunit cu efectivul complet a- 
bia vineri seară întrucît numai 
puțin de 15 componenți ai lo
tului au fost prezenți la Atena, 
Torino și la trialul reprezen
tativei de tineret. Antrenorul 
Jenei speră în recuperarea 
Iordănescu.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Ghită (Brașov).

• S.C. BACĂU s-a întors 
ridicat, 
echipei 
că par- 
dificilă.

lui

C.

de
la Arad cu un moral 
după remiza în. fata 
U.T.A., dar e conștientă 
tida de mîine e foarte 
Antrenorii D. Nicolae-Nicușor 
și N. Vătafu au pregătit echi
pa tocmai în ideea de joc a 
adversarului, recunoscut pentru 
forța contraatacurilor sale. In 
privința formației, nimic nou. 
• A.S.A. TG. MUREȘ pleacă 
astăzi cu autocarul la Bacău. 
Formația lui T. Bone a susți
nut, printre altele, si un joc 
în familie, cu juniorii (scor 
8—3 ; golgeteri : Both II și
Naghi). O absență sigură in 
„ll“-le din Tg. Mureș : Hajnal, 
în continuare indisponibil.

ARBITRUL PARTIDEI : Ma
ximilian Popescu (București).

• SPORTUL STUDENȚESC 
a avut șapte jucători reținuți 
în loturi (Raducanu, Tănăses- 
cu, Manea, M. Sandu, Radules
cu, O. Ion eseu, Predeanu). In 
totalitatea lui. lotul se reunește 
doar astăzi pentru un antre
nament. Ceilalți jucători au e- 
fectuat pregătiri zilnice. Chi- 
haia și M. Ol te anii sînt în con
tinuare indisponibili © POLI
TEHNICA IAȘI a susținut marți 
un joc școală cu Panseraikos 
(scor : 5—1) iar joi a disputat 
un meci la două porți cu Con
structorul Iași (scor : 4—1). Nici

accidentat 
Ilic Oană

în 
Si

lotul pregătit 
L. Antohi. E

un
de — ____ .... ______  _
probabilă reintrarea în formație 
a lui Nemțeanu.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Morar u (Ploiești).

• F.C. CONSTANTA. „An
trenamente zilnic, marți si vi
neri, chiar cite două, ne spu
nea antrenorul P. Comănită. 
Pregătirile se desfășoară cu in
tensitate și F.C. Constanta pri
vește cu încredere jocul de du
minică, deși îl consideră foarte 
greu“. Toți componenții lotului

. sînt apți de joc, mai puțin 
Codin (care a acumulat 3 carto
nașe galbene) și tînărul Peniu, 
care se află în tratament la 
Eforie. El va fi indisponibil 
trei luni, datorită unei grave 
smulgeri de ligamente © PRO
GRESUL. După ce, miercuri, a 
jucat la Caracal, joi, bucurește- 
nii au evoluat la Scomicești, 
undo au învins divizionara C 
cu 2—0. Fundașul central Ba
dea este refăcut si, probabil, 
va apărea în formație.

ARBITRUL PARTIDEI : R. 
Șerban (Craiova).

© JIUL. Program de pregă
tire obișnuit, cu antrenamente 
zilnice. Miercuri, partidă de 
verificare cu divizionara C Ști
ința Petroșani (scor 4—2). Tot 
lotul este apt de joc, cu excep
ția lui Augustin, ușor acciden
tat. • CORVINUL. După de
butul neconvingător, jucătorii 
hunedoreni, dornici de reabili
tare, s-au pregătit intens. Joi, 
echipa a susținut un joc-școală 
cu propria formație de juniori. 
După toate probabilitățile, va 
fi folosită formula de echipă 
din prima etapă.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Buzea (București).

• DINAMO s-a pregătit în 
cursul acestei săptămîni la... 
loturile reprezentative, unde a 
avut nu mai puțin de 10 jucă
tori selecționați. Singurul an
trenament propriu-zis în vede
rea meciului cu U.T.A. se va 
desfășura în cursul dimineții 
dc azi, cînd se contează pe în
treg efectivul dinamovist, in
clusiv Dinu care, după toate 
probabilitățile, va reintra în 
meciul de mîine. • U.T.A. a

susținut joi, la Oltenița, o par
tidă amicală cu divizionara B 
locală, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 2—0, prin golurile 
realizate de Domide și Cura. 
Din echipa care va fi aliniată 
în întîlnirea cu Dinamo 
lipsi Ologeanu și Nedelcu 
accidentați.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Ene (Craiova).

ARGEȘ a efectuat 
două antrenamente, 
jucat, pe stadionul 

Chimia Rm. Vîlcea, 
întrecut-o cu 1—0

vor
H,

AI.

• F.C.
zilnic cite 
Miercuri a 
1 Mai, cu 
pe care a 
prin golul marcat de Tema. Io- 
vănescu va fi indisponibil cel 
puțin încă două săptămîni. 
• După victoria destul de cla
ră din prima etapă, RAPID a 
prins puțin curaj si încredere 
în forțele sale... tinerești. Joi, 

' feroviarii au susținut o partidă 
de verificare la Călărași : 1—1 
cu Celuloza. M. Stelian a în
scris golul bucureștenilor care 
speră ca. Ia Pitești, să joace 
la fel dc bine ca în turul cam
pionatului trecut, deși atunci 
n-au reușit să cîștige din cauza 
ratărilor. G. Petcu nu va juca, 
el acumulînd 3 cartonașe gal
bene.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Fediuc (Suceava).

• F.C. BIHOR. Jucătorii o- 
rădeni au efectuat în această

în. 
cu

c.

M.

săptămînă ciclul normal de' 
antrenamente, cu caracteristici
le jocului de acasă. Fată de 
formația folosită duminică, in 
meciul cu Rapid, nu se anunță 
nici-o modificare. • „POLI** 
TIMIȘOARA. Antrenamente zil
nice, punctate, joi, de un ami
cal cu C.F.R. Timișoara (scor : . 
2—0, au marcat : Păltinișan și 
Istrătescu). Mehcdințu este ușor 
accidentat, dar sirtt speranțe în 
privința recuperării lui. Depla
sarea la Oradea are loc 
cursul dimineții de astăzi, 
autocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Bărbulescu (București).

• F.C.M. REȘIȚA. După 
punctul obținut în deplasare, 
la debutul actualei ediții, 
antrenorului Reinhardt 
să-și satisfacă suporterii 
prima apariție pe teren 
priu. Joi, joc-școală în „fami
lie0. Au lipsit Florea si l’oraț- 
chi, componenți ai lotului re
prezentativ B. • F.C.M. GA
LAȚI. Echipa s-a deplasat joi 
la București unde a evoluat în 
compania divizionarei B Voin
ța, scor : 2—2. Fundașului Po
pescu expirîndu-i cele două 
etape de suspendare pe care 
le-a avut încă din Divilzia B, 
este probabilă titularizarea sa.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Georgescu (București).

elevii
vor 

și la 
pro-

Dintre sute de rapoarte

EXEMPLUL HUNEDOAREI

UI. TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIJIA 1976-1977
l-A ^X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1 N\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

C.S.U. Brașov 
| I.C.I.M. Bra- 
heiu Secuiesc, 
cizia Sâcele, 
riitorul Gheor- 
— Unirea Sf. 

lan — Utilajul 
. Secuiesc — 
bl Baraolt —

tembrie : Uni-
Lreșul
E.s.u.
pgura
u.M.
Minerul Bâlan, 
Etierul Tg. Se- 
peni — Mine- 
pșov — Torpe-

Toplița, 
Brașov, 

Codlea, 
Brașov,

septembrie : 
letrom Brașov,

Irestierul Tg. 
Iov — Unirea 
bâcele — Utl- 
I ■fitodlea — 
li loplița —

septembrie : 
bc — Precizia 
k — Progresul 
Iv — Minerul 
ghe — C.S.U. 

bv — Mureșul 
eorgheni — 
I Fâgâraș — 
Ll Baraolt —

Hembtie : Uti
li Gheorgheni, 
Inerul Baraolt, 
[păți Brașov, 
Forestierul Tg. 
ești — Chimia 
Ița — Minerul 
pv -^LMetrom 
Irghe^A.Preci-

Lmbrîe : Tor- 
rpați Brașov, 
L Unirea Sf. 
h. Secuiesc — 
Iul Bâlan — 
. Brașov — 
nia Victoria — 
la Sâcele — 
fi. Brașov —

octombrie : 
limia Victoria, 
pgura Codlea, 
LI.M.^•'Brașov, 
torul Gheor- 
|ș — Torpedo • 
b — Progresul 
I. Secuiesc — 
Mureșul Topli-

octombrie : 
rentierul Tg. 
Iști — Minerul 
[v — C.S.U. 
prghe — Mine- 
șov — I.C.I.M. 
ria — Utilajul' 
Irhei — Mure- 
lieorgheni —

octombrie :
mia Victoria,

Mime se dă startul în cel de al treilea eșalon al fotbalului 
nostru, începe ediția 1976—1977 a campionatului Diviziei C. Com
petiția reunește și acum 192 de echipe, împărțite în 12 serii (azi 
publicăm programul ultimelor două serii), ceea ce înseamnă că 
acest campionat se întinde pe o arie largă, cuprinzînd întreaga 
țară, rar fiind un oraș care să nu aibă reprezentante, ba chiar 
și o serie de comune. Urlzz 7__ — *
această importantă întrecere și sperăm că 
desfășura într-o notă de deplină sportivitate.

sînt chemay S£ depună 
7.7 7 72^22—* sportive,

Micâ, C.F.R. Simeria — F.I.L, Orâștie, 
Textila Cisnâdie - C.I.L. Blaj, Inter 
Sibiu — Gaz metan Mediaș, Minerul 
Ghelar — U.P.A. Sibiu, Automecanica 
Mediaș — Textila Sebeș, I.M.I.X. Agnita 
— Unirea Alba lulia.

acestui deziderat ! ______
antrenorii, activiștii asociațiilor 
spectatorii.

.3ci nu awa icpicztiuaiiie, »» eniar 
Urăm succes formațiilor participante în " x_. că mecjurile se vor

Pentru realizarea 
tot efortul jucătorii, 

arbitrii, precum și

^\\\\\\^^^

Progresul Odorhei — Carpați Brașov, 
Minerul Bâlan — Unirea Sf. Gheor
ghe, Utilajul Fâgâraș — Metrom Bra
șov, Mureșul Toplița — Viitorul 
Gheorgheni, C.S.U. Brașov — Torpedo 
Zărnești, Precizia Sâcele — Măgura 
Codlea, Minerul Baraolt — Forestie
rul Tg. Secuiesc.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Car
pați Brașov - - -
restierul Tg. 
gâraș, 
Brașov, 
Victoria, 
Sf. Gheorghe, 
Progresul Odorhei, ______ ______
gheni — C.S.U. Brașov, Torpedo Zâr- 
nești — Mureșul Toplița.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Pro
gresul Odorhei — Viitorul Gheor
gheni, C.S.U. Brașov — I.C.I.M. Bra
șov, Chimia Victoria — Forestierul 
Tg. Secuiesc, Mureșul Toplița — Mi
nerul Baraolt, Precizia Sâcele — Mi
nerul Bâlan, Măgura Codlea — Tor
pedo Zărnești, Metrom Brașov — 
Carpați Brașov, Unirea Sf. Gheorghe
— Utilajul Fâgâraș.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Mi
nerul Bâlan — Forestierul Tg. Se
cuiesc, Precizia Sâcele — Metrom 
Brașov, Utilajul Fâgâraș — Minerul 
Baraolt, Unirea Sf. Gheorghe — 
Carpați Brașov, Viitorul Gheorgheni
— Chimia Victoria, I.C.hM. Brașov
— Mureșul Toplița, Progresul Odorhei
— Torpedo Zărnești, C.S.U. Brașov — 
Măgura Codlea.

ETAPA A XIII-A, 21 noiembrie : Mi
nerul Baraolt — I.C.I.M. F 
Mureșul Toplița — Utilajul Fâgâraș,
Metrom Brașov — Viitorul
gheni, Torpedo Zărnești — 
Sâcele, Carpați Brașov -
Bâlan, Măgura Codlea 
Odorhei, Forestierul Tg.
C.S.U. Brașov, Chimia 
Unirea Sf. Gheorghe. *

ETAPA A XIV-A, 28
Unirea Sf.
Zărnești,
Sâcele, Utilajul Fâgâraș 
Odorhei, Mureșul Toplița — Metrom 
Brașov, Viitorul Gheorgheni — 
gura Codlea, Chimia Victoria — 
păți Brașov, Minerul Baraolt 
Minerul Bâlan, I.C.I.M. Brașov 
Forestierul Tg. Secuiesc.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : 
nerul Bâlan — C.S.U. Brașov, 
greșul Odorhei — Unirea Sf. Gheor
ghe, * .
Brașov, Precizia Sâcele — Chimia Vic
toria, * * ~
Baraolt,
Viitorul Gheorgheni,
— Utilajul Fâgâraș, Măgura
— Mureșul Toplița.

Precizia Sâcele, Fo- 
Secuiesc — Utilajul Fâ- 

Mâgura Codlea — I.C.I.M. 
Minerul Bâlan — Chimia 
Metrom Brașov — Unirea 

, Minerul Baraolt - 
Viitorul Gheor-

Brașov,

Gheor- 
Precizia 
Minerul 

Progresul 
Secuiesc — 

Victoria —

noiembrie :
Gheorghe — Torpedo

C.S.U.^ Brașov — Precizia
Progresul

Torpedo Zărnești

Mâ- 
Ca r-

I.C.I.M.

Metrom Brașov — Minerul 
Forestierul Tg. Secuiesc — 

' Carpați Brașov
Codlea

SERIA A Xll-A

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Tex
tila Sebeș — Gaz metan Mediaș, 
F.I.L. Orâștie — Textila Cisnâdie, C.I.L. 
Blaj — Știința Petroșani, Minerul 
Ghelar — Constructorul Alba lulia. 
Unirea Alba lulia — Laminorul Teliuc, 
I.M.I.X. Agnita — Inter Sibiu, U.P.A. 
Sibiu — Metalul Copșa Micâ, Autome
canica Mediaș — C.F.R. Simeria.

ETAPA
— C.F.R. Simeria, Unirea Alba lulia
— Știința Petroșani, Automecanica 
Mediaș — Minerul Ghelar, F.I.L. 
Orâștie — Textila Sebeș, Metalul 
Copșa Mică — I.M.I.X. Agnita, C.I.L.

’ Gaz metan Mediaș, Laminorul
— • • ■ Alba lulia.

Sibiu.

I, 29 august : U.P.A. Sibiu

Blaj — (
Teliuc — Constructorul 
Textila Cisnâdie — Inter

ETAPA A ll-A, 5 
Constructorul Alba lulia 
canîca 
Sibiu, 
Știința 
Micâ, 
nâdie, 
Teliuc, 
lulia, 
Orâștie.

septembrie :
------- ------- — Autome- 

Mediaș, Textila Sebeș — U.P.A. 
C.F.R. Simeria — C.I.L Blaj, 
Petroșani — Metalul Copșa 

Minerul Ghelar — Textila Cis- 
I.M.I.X. Agnita — Laminorul 
Inter Sibiu

Gaz
Unirea Alba 

metan Mediaș — F.I.L.

ETAPA A III-A, 12 septembrie : Tex
tila Sebeș — Minerul Ghelar, C.I.L. 
Blaj — F.I.L, Orâștie, U.P.A. Sibiu — 
Inter Sibiu, Unirea Alba lulia — 
Constructorul Alba lulia, Automecani
ca Mediaș — Gaz metan 
C.F.R. Simeria — 
Știința Petroșani - 
Laminorul Teliuc 
Mică.

Mediaș,
Textila Cisnădie, 

I.M.I.X. Agnita, 
— Metalul Copșa

ETAPA A IV-A, 19
Textila Cisnădie - Z-,- - - 
Automecanica Mediaș — Inter 
Unirea Alba lulia — C.I.L. 
U.P.A. Sibiu — Laminorul 
F.I.L. Orâștie — Constructorul 
lulia, Minerul Ghelar — Gaz ... 
Mediaș, Metalul Copșa Mică 
C.F.R. Simeria, I.M.I.X. Agnita 
Textila Sebeș.

septembrie :
— Știința Petroșani, 

Sibiu, 
Blaj. 

Teliuc, 
Alba 

metan

ETAPA A V-A,^26 septembrie: Inter
** metan

Micâ, 
I.M.I.X. 

Autome-

Sibiu — F.I.L. Orâștie, Gaz 
Mediaș — Metalul Copșa 
Constructorul Alba lulia — 
Agnita, Știința Petroșani — ________
conica Mediaș, C.I.L. Blaj — U.P.A. 
Sibiu, Textila Cisnâdie — Unirea Alba 
lulia, Textila Sebeș — Laminorul
Teliuc, Minerul Ghelar — C.F.R. Si
meria.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Unirea 
Alba lulia — Minerul Ghelar, U.P.A. 
Sibiu — Textila Cisnâdie, Metalul 
Copșa Micâ — C.I.L. Blaj, Laminorul 
Teliuc — Inter Sibiu, C.F.R. Simeria — 
Textila Sebeș, Știința Petroșani — 
Constructorul Alba lulia, Gaz metan 
Mediaș — I.M.I.X. Agnita, F.I.L. 
tie — Automecanica Mediaș.

Oraș-

ETAPA A VII-A, 10 octombrie : 
norul Teliuc — Știința Petroșani, _.

Lami-
Cons-

ETAPA A |X-A, 24 octombrie : Textila 
Cisnâdie — Laminorul Teliuc, C.F.R. 
Simeria — I.M.I.X. Agnita, Gaz metan 
Mediaș — Constructorul Alba lulia, 
Inter Sibiu — Textila Sebeș, C.I.L. Blaj 
— Minerul Ghelar, Metalul Copșa 
Micâ — Automecanica Mediaș, Unirea 
Alba lulia — F.I.L. Orâștie, Știința Pe
troșani — U.P.A. Sibiu.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : C.F.R. 
Simeria — Unirea Alba lulia, U.P.A. 
Sibiu - Automecanica Mediaș, F.I.L. 
Orâștie — Metalul Copșa Micâ, Gaz 
metan Mediaș — Știința Petroșani, Tex
tila Cisnâdie — Textila Sebeș, I.M.I.X. 
Agnita — C.I.L. Blaj, Laminorul Teliuc 
— Minerul Ghelar, Constructorul Alba 
lulia — Inter Sibiu.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie :
Iul Copșa Micâ — Inter Sibiu, Știința 
Petroșani — C.F.R. Simeria, U.P.A. 
Sibiu — I.M.I.X. Agnita, Constructorul 
Alba lulia — Textila Cisnâdie, Autome
canica Mediaș — Unirea Alba lulia. 
Laminorul Teliuc — Gaz metan Mediaș, 
Textila Sebeș — C.I.L. Blaj, Minerul 
Ghelar — F.I.L. Orâștie.

Meta»

noiembrie :
Cisnădie, 

Sibiu, Inter

ETAPA A Xll-A, 14
I.M.I.X. Agnita — Textila 
Unirea Alba lulia — U.P.A.
Sibiu — Minerul Ghelar, C.F.R. Sime
ria — Gaz metan Mediaș, C.I.L. Blaj 
— Constructorul Alba lulia, Știința Pe
troșani — F.I.L. Orâștie, Automecanica 
Mediaș — Laminorul Teliuc, Textila 
Sebeș — Metalul Copșa Mică.

ETAPA A XlH-A, 21 noiembrie : Inter 
Sibiu — C.I.L. Blaj, Laminorul Teliuc 
— C.F.R, Simeria, Constructorul Alba 
lulia — Textila Sebeș, F.I.L. Orâștie — 
I.M.I.X. Agnita, Gaz metan Mediaș - 
U.P.A. Sibiu, Metalul Copșa Mica — 
Unirea Alba lulia, Minerul Ghelar — 
Știința Petroșani, Textila Cisnâdie — 
Automecanica Mediaș.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : 
U.P.A. Sibiu — Constructorul Alba 
lulia, Unirea Alba lulia — Gaz metan 
Mediaș, Laminorul Teliuc — F.I.L. Orâș
tie, C.F.R. Simeria — Inter Sibiu, Auto
mecanica Mediaș — C.I.L. Blaj, Știința 
Petroșani - Textila Sebeș, Textila Cis
nâdie — Metalul Copșa Mică, Minerul 
Ghelar — I.M.I.X. Agnita.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : Gaz 
metan Mediaș — Textila Cisnâdie, Inter 

'Sibiu — Știința Petroșani, Constructorul 
Alba luiia — C.F.R. Simeria, I.M.I.X. 
Agnita — Automecanica Mediaș, Texti
la Sebeș — Unirea Alba lulia, Metalul 
Copșa Mica — Minerul Ghelar, C.I.L. 
Blaj — Laminorul Teliuc, F.I.L. Orâștie 
- u P A-Slhi" --------------------------

• Iată-ne în fața rapoartelor 
observatorilor federali și “ 
de arbitraj privitoare la 
etapă a campionatului 
A, consumată duminica 
Ele consemnează o serie 
pecte pozitive și negative 
de organizarea meciurilor, 
climatul disciplinar în care s-au 
desfășurat, de calitatea jocurilor 
la acest ultim capitol, însemnă
rile pozitive sînt mai rare, ob
servatorul federal C. 
criticînd, de pildă, maniera 
joc a echipei F. C. < 
care nu s-a preocupat 
defensivă în meciul cu 
(în consecință, mai toți 
ei sînt notați cu 5).
• în general, etapa s-a desfă

șurat sub semnul ordinei și al 
disciplinei, ,,capul de afiș“ în 
ceea ce privește buna organi
zare deținîndu-1 meciul de la 
Hunedoara, despre care vorbeș
te atît arbitrul C. Ghiță, cît și 
observatorul federal Gh. Limona, 
menționînd că „organizarea a 
fost excepțională". Gh. Limona 
elogiază atitudinea celor aproape 
20 000 de spectatori, care au aplau
dat acțiunile frumoase ale ambe
lor echipe, acceptînd cu sporti
vitate înfrîngerea.
• A existat și un moment 

„fierbinte" la Hunedoara, dar 
calmul a fost păstrat atît în te
ren cît și în tribune. Momentul 
cu pricina a fost creat de o de
cizie a arbitrului, care a acordat 
un penalty nejustificat în favoa
rea oaspeților. De altfel, Gh. Li
mona, avînd cuvinte bune pen
tru „arbitrajul modern al lui C. 
Ghiță, care a lăsat jocul liber, 
neintervenind decît atunci cînd 
era absolut necesar", arată că 
„arbitrul a apreciat greșit lupta 
corp la corp dintre Gruber și 
Grosu, luînd o hotărîre neregu
lamentară : lovitură de la 11 
metri împotriva gazdelor".
• Oricum, decizia lui C. Ghi

ță n-a avut urmări (portarul hu-

a foilor 
prima 

Diviziei 
trecută, 
de as- 
legate 

de

Cernăianu 
de 

Constanța, 
; decît de 

Steaua, 
jucătorii

nedorean apărînd lovitura), ca 
și golul nevalidat la Timișoara 
de N. Rainea, la semnalizarea 
tușierului V. Săndulescu. Expli- 
cînd faza (mai degrabă spus, 
reluînd punctul de vedere al tu
șierului), N. Rainea arată că po
ziția de ofsaid pasiv în care se 
afla, la un moment dat, Covalcic, 
ar fi devenit activă atunci cînd 
mingea, din bară, a ajuns la ju
cătorul în cauză. Dar, în afară 
de tușierul V. Săndulescu, ni
meni (nici N. Rainea, în primul 
moment !) n-a observat ofsaidul 
pasiv și, deci nu putea să fie 
vorba de activizarea unei pozi
ții... inexistente. înțelegem ne
mulțumirea spectatorilor timișo
reni, dar nu și atitudinea unuia 
dintre ei, care a încercat să in
tre în teren pentru a cerc soco
teală arbitrului. Surprinzătoare 
manifestare — chit că e izolată
— pe un stadion în care publi
cului i-a fost înmuiat — anul 
trecut — „Trofeul Petschovschi"!

0 Cu toate aceste faze discu
tate, arbitrajele au fost conside
rate bune, (C. Ghiță a fost notat 
cu 7/8, iar N. Rainea a primit 
nota 8 din partea lui N. Petres
cu), unele chiar foarte bune, de 
observatorii federali.
• Meciul dintre „visători" și 

„realiști", cum îi definește Octa
vian Popescu pe cei de la Pro
gresul și, respectiv, Universita
tea Craiova, s-a încheiat, firesc, 
cu victoria celor mai realiști. 
Mai... realiști ar trebui să fie
— susține 6. Popescu — și gos
podarii Stadionului Republicii, 
îngrijindu-se de prezența din 
timp a pancartelor prin care se 
anunță înlocuirile de ’ 
N-ar trebui să lipsească 
pancarte de pe nici un 
și cu atît mai puțin pe un mare 
stadion bucureștean. la un cu
plaj, cînd s-au schimbat nu 4, 
ci 8 jucători !

Jack BERARIU

jucători, 
aceste 

stadion

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI 8
SERIA I : © C.F.R. Pașcani — Re- 

lonul Sâvinești : R. Stincan (Bucu
rești) q> F.C. Gloria Buzâu — Olimpia 
Rm. Sărat : V. Constanți nescu (Bucu
rești) ® C.S.U. Galați — F.C. Petro
lul Ploiești — amînat pentru 8 sep
tembrie e Unirea Focșani — Victoria 
Tecuci : Gh. Ispas (Constanța) o
F. C. Brăila — Celuloza Călărași : 
Gh. lonescu (Brașov) • Prahova Plo
iești — C.S. Oltul Sf. Gheorghe : Gh. 
Jucan (Mediaș) • Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Borzești : C. Dinu- 
lescu (București) • Metalul Plopeni 
— Portul Constanța : I. Urdea (Bucu
rești) — se dispută azi, de la ora 
15,30 @ C.S.M. Suceava — Minerul 
Gura Humorului: O. Streng (Oradea).

SERIA A ll-A : • Flacăra Autome
canica Moreni — Chimia Rm. Vîlcea: 
T. Baianovici (lași) • Tractorul Bra
șov — Tehnometal București : N. Igna 
(Arad) © C.S. Tîrgoviște — Unirea 
Alexandria : N. Rainea (Bîrlad) • 
Chimica Tîrnâveni — Voința Bucu
rești : V. Gligorescu (Ploiești) a Ni- 
tramonia Fâgâraș — S.N. Oltenița : 
N. Raab (C. Turzii) s Metalul Bucu
rești — Metalurgistul Cugir : P. Sil
vestru (Focșani) ® F.C.M. Giurgiu — 
Electroputere Craiova : Ov. Constan- 
tinescu (Galați) o Chimia Tr. Mă
gurele — F.C.M. Steagul roșu Bra
șov : M. Sofronie (Timișoara) q Di
namo Slatina — F.C. Șoimii Sibiu : 
VI. Tiifu (Baia Mare).

SERIA A IU-A : a Sticla Turda — 
,,U“ Cluj-Napoca : O. Anderco (Satu 
Mare) q U.M. Timișoara — Minerul 
Cavnic : t. Andrei (Sibiu) © Rapid 
Arad — Ind. sîrmei C. Turzii : D. Isâ- 
cescu (București) 0 Mureșul Deva —

■■mmmmh

iești) ® C.F.R. Cluj-Napoca — Mi
nerul Lupeni : I. Roșoga (București) 
© Dacia Orâștie — Victoria C’âlan : 
Gh. Manta (București) > C.I.L. Si- 
ghet — C.F.R. Timișoara : N. Moro- 
ianu (Ploiești) • Olimpia Satu Mare 
— Aurul Brad : C. Petrea (București) 
O Gloria Bistrița — F.C. Baia Mare : 
Al. Ghigea (Bacâu).

ACTUALITĂȚI
• MECI INTERNAȚIONAL A- 

MICAL. ]?e stadionul Giulești din 
Capitală s-a disputat joi după 
amiază partida internațională a- 
micalâ Unirea Tricolor — D.F.S. 
Nicopole (Bulgaria). întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 5—2 
(2—0), în favoarea Unirii Trico
lor, prin golurile înscrise de Pa- 
rașcanu 2, Oprea 2, Ene, respec
tiv Țanev 2.

® BILETELE DE INTRARE pen
tru cuplajul interbucureștean de 
miercuri 1 septembrie, progra
mat, de la ora 14, pe stadionul 
.,23 August" (Sportul studențesc 
— Progresul și Dinamo — Steaua), 
se vor pune în vînzare, cu în
cepere de luni 30 august, la ca
sele stadioanelor ,,23 August", 
Republicii, Dinamo, Steaua și 
Giulești, la agențiile C.C.A. și 
Loto-Pronosport (din pasajul de 
la Universitate și din str. Hale
lor) și la sediul- C.N;E.F.S. (str. 
Vasile Conta). Partida Rapid — 
Jiul va avea loc joi, 2 septem
brie, pe stadionul Republicii,-



ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
IN MECIUL CU

CONSTANȚA, 27 (prin 
fon). în Sala sporturilor 
localitate au continuat întrece
rile din cadrul tradiționalei 
competiții voleibalistice, dotată 
cu „Trofeul Tomis“.

în ziua a doua a întrecerilor, 
programul a debutat cu partida 
România — Spania. Conform 
așteptărilor, victoria a revenit 
voleibaliștilor noștri cu 3—0 
<3, 2, 6). Echipa antrenată de 
G. Eremia și N. Sotir a avut o 
misiune ușoară in fața sextetu
lui spaniol, lipsit de experiența 
necesară competițiilor de am
ploare. datorită si tinereții com- 
ponenților săi. în aceste condi
ții jucătorii noștri, fără să for
țeze. au realizat o nouă victo
rie în acest turneu. Arbitrii .1. 
Platis — A. Toulis (Grecia) au 
condus bine următoarele forma
ții ; ROMANIA : Macavei, Gros 
(Chiș), Dumănoiu. Gîrleanu
(Corcheș), Ionescu. Tutovan ;
SPANIA : Diaz (Vilar). Gaston, 
Harold (Sanahoja), Maryoral,
Sanchez (Alvarez), Fernandez.

în cel de al doilea meci al 
zilei, au evoluat reprezentati
vele Bulgariei și Ungariei. Du
pă două seturi, voleibaliștii bul-

tele
ci in

Conform

3-0

SPANIA: 3-0
gări conduceau detașat, datorită 
unui atac mai variat și a unei 
apărări mai atente și mai mo-, 
bile, lăsînd impresia că vor cîș- 
tiga destul de ușor. Dar, din 
acest moment, voleibaliștii ma
ghiari au o puternică revenire, 
echilibrînd situația la seturi. 
Ultimul a dat loc la o dispută 
extrem de echilibrată, victoria 
în set revenind formației Un
gariei, care își adjudecă, astfel, 
și partida cu 3—2 (—6, —11, 12, 
8. 16). A condus bine cuplul A. 
Dragomir — V. Vrăjescu 
(România).

Simbătă, de la ora 16, sînt 
programate partidele România 
— Bulgaria și Ungaria — R.D. 
Germană, duminică fiind zi de 
pauză.

Petre ENACHE — coresp.

ȘUMEN, 27 (prin 
Campionatele balcanice 
lărie, care se desfășoară la baza 
hipică din 
nuat. după 
probe de 
programate 
pro'priu-zis.

La dresaj, călăreții au avut 
de executat o progresie de 
categorie intermediară. Și de 
această dată, pentru primul loc 
în prim planul disputei s-au 
aflat sportivii români și cei 
bulgari, victoria revenind acum 
medaliatului cu argint al actua
lei ediții a Campionatelor, că
lărețul Gheorghi Gadjev cu 
Babacica, care a avut o bună 
evoluție, fiind bine apreciat de 
către arbitri. Dar, iată clasa
mentul probei : 1. Gheorghi 
Gadjev cu Babacica 1528 p, 2. 
Iosif Molnar (România) cu Dor 
1486 p, 3. Sica Ivanova (Bul
garia) cu Egipet 1391 p, 4. So
rin Soveja (România) cu Baba 
Novac 1366 p.

La obstacole a avut loc tra-

CAMPIONATUL DC VOLEI
AL AFRICII

Finala primului campionat fe
minin de volei al Africii s-a dis
putat la Port Said între selecțio
natele R. A. Egipt și Tunisiei. 
Victoria a revenit .sportivelor egip
tene cu scorul de 3—1. Pe locul 
trei s-a clasat selecționata Maro
cului, urmată la rîndul său 
Algeria, Sudan și Guineea.

de

(Urmare din pag. 1)

aur, 
fost

plinirea integrală a angajamen
tului luat înaintea Montrealu- 
lui. Din păcate nu a fost așa, 
iar primii care își dau seama 
cel mai clar de acest lucru sînt 
sportivii înșiși, maeștrii lor și 
membri ai conducerii federa
ției, oameni cu un renume, 
creatori ai școlii românești de 
handbal, aceiași care i-au dus 
la victorie de atîtea ori.

în mod firesc s-a subliniat 
că angajamentele luate înain
tea J.O. — medalia de 
mai ales la băieți — au
realiste, justificate, izvorîte nu 
numai din dorința de a adăuga 
bogatului palmares al echipe
lor noastre naționale și titlurile 
olimpice, ci întemeiate și pe 
faptul că. la ora respectivă, 
selecționata masculină deveni
se pentru a patra oară cam
pioană mondială, iar formația 
feminină vicecampioană mon
dială, își revenise parțial după 
o perioadă de eclipsă. în ana
liza cauzelor care au determi
nat ca aceste angajamente să 
nu fie îndeplinite, participanții 
la ședința de lucru a biroului 
federației nu au căutat justifi
cări de circumstanță sau de 
conjunctură, nu s-au mărginit 
la defecțiunile intervenite în 
evoluția echipelor noastre în 
turneele olimpice. în unanimi
tate au fost abordate probleme 
de fond. lipsuri existente de 
mai multă vreme — chiar și 
în această ramură sportivă 
fruntașă —, în dorința sinceră, 
și cu hotărirea fermă de a asi
gura handbalului 
treaga strălucire.

Am selecționat 
cauze reieșite din 
tuoasă și utilă ședință de ana
liză, pe care le supunem aten
ției nu numai tuturor factori
lor răspunzători de activitatea 
handbalistică din cluburi, aso
ciații sportive, din școli și or
ganele sportive locale, ci — 
așa cum recomanda președin
tele C.N.E.F.S. — și activului 
din alte sporturi, mai ales acelea 
ale căror rezultate nu se ridi
că nici pe departe la nivelul 
celor obținute în handbal.

Cauzele neîmplinirilor de Ia 
Montreal au fost sistematizate 
clar, ele vizînd atit munca bi
roului federației, a antrenori
lor și jucătorilor din cele două 

. loturi, cit și activitatea gene
rală din secțiile fruntașe.

Din informarea secretarului 
și din cuvîntul președintelui 
federației a reieșit limpede că,

nostru în-

principalele 
această fruc-

telefon), 
de ca

localitate, au conti- 
o zi de pauză, cu 
dresaj și obstacole. 
in afara concursului

BALCANIADA DE BOX-TINERET

diționala 
niei“, în 
formate 
fiecare din altă țară. Cea mai 
bună comportare au avut-o 
sportivii Ismail Bairamov (Bul
garia) și Ahmed Aksoi (Turcia) 
care au terminat parcursul 
fără penalizare, cîștigînd proba. 
La întrecere au participat și 
doi călăreți români, juniorii Ion 
Vescan și Nicolae Stroescu.

Iată clasamentul : 1. I. Baira
mov (Bulgaria) cu Lotus — 
Ahmed Aksoi (Turcia) cu Von- 
band 0 p. 2. D. Docikov (Bul
garia) cu Privet — A. Ionolu 
(Turcia) cu Hanibal 3 p (117,6 
s), 3. J. Borisov (Bulgaria) cu 
Rivka — A. Iordu (Turcia) cu 
Ejder 3 p (119 s)... 6. I. Ves
can (România) cu Satrap — D. 
Ghenov (Bulgaria) cu Parma 4 
p„. 10. N. Stroescu (România) 
cu Epigon — T. Racev (Bulga
ria) cu Shema 11 p.

Campionatele balcanice conti
nuă simbătă 
program 
șurarea 
(echipe) 
niori.

(Urmare din pag. 1)

victorios, în mai puțin .de un 
minut, întîlnirea cu grecul G. 
Menihtas. Fixîndu-1 într-un 
colț al ’ ringului, i-a aplicat o 
serie prelungită de lovituri, 
ceea ce l-a obligat pe arbitru 
să-1 numere pe boxerul grec. 
La reluarea «uptei, o puternică 
stingă la ficat l-a silit pe Me- 
nihtas să abandoneze. Și brăi- 
leanul Al. Giurgiu a dovedit o 
bună pregătire fizică și o su
perioritate indiscutabilă în 
fața lui P. Atanasov (Bulga
ria). Păcat însă că arbitrul din 
ring, J. Kosak (Polonia), i-a 
tolerat lui Atanasov, cu prea

multă indulgență, o mulțime 
de neregularități. Singurul 
dintre boxerii români care nu 
a evoluat joi seară la nivelul 
așteptărilor a fost T. Pîrjol. 
Deși victoria sa asupra iugo
slavului R. Vasievici n-a stat 
sub semnul întrebării, totuși 
sportivul român a avut unele 
momente în care randamentul 
șău a scăzut evident.

Cum spuneam Ia început, în 
reuniunea finală de sîmbătă 
seară vor fi prezenți opt bo
xeri români. Alături de ei vor 
evolua șase sportivi din Turcia 
(a cărei echipă a produs o im
presie frumoasă) patru bulgari 
și patru iugoslavi.

probă „Ștafeta priete- 
care au evoluat echipe 
din cite doi călăreți,

și duminică, în 
fiind prevăzută desfă- 

probelor de obstacole 
pentru juniori și se-

LA BUCUREȘTI,
STEAUA —HONVED 90-85

Turneul internațional feminin, 
de baschet desfășurat la Șanhai 
s-a încheiat cu victoria selec
ționatei României. în ultimul 
meci, baschetbalistele 
ce au 
81—58

Alte 
ultima 
ni a — 
„8 Februarie' 
nă) — R.P. Chineză (B) 83—74.

•ir
Ca și cel de joi. meciul de 

baschet dintre Steaua și Hon- 
ved Budapesta disputat aseară 
în sala Floreasca a avut o des
fășurare echilibrată și atractivă 
și a permis ambilor antrenori 
o utilă verificare a pregătirilor 
în vederea campionatelor națio
nale și cupelor europene. Bucu- 
reștenii au condus permanent, 
dar la diferențe mici și de-abia 
in ultimele 5 minute ei au acu
mulat avansul decisiv pentru 
victoria obținută cu scorul de 
90—85 (48—47).

român- 
învins. cu scorul de 

forniația Mexicului, 
rezultate înregistrate în 
zi a competiției : Japo- 
R.P. Chineză (A) 85—76. 

■“ (R.P.D. Coreea-

ILIE NASTASE PRINTRE FAVORITII
TURNEULUI DE LA FOREST HILLS
Campionatele internaționale 

de tenis ale S.U.A., traditional 
programate pe terenurile clu
bului West Side din Forest 
Hills (New York), au început 
în această săptămînă cu probe
le de calificare, Startul așilor 
rachetei este prevăzut pentru 
miercurea viitoare, întrecerile 
urmînd să ia sfîrșit la 12 sep
tembrie.

Organizatorii au făcut cunos
cută lista capilor de serii la

INDREPTAT1T LÂ MEDALIA Of AUR!
în urma repetatelor succese de 
prestigiu obținute de echipele 
reprezentative. biroul federal 
— alcătuit din activiști si teh
nicieni reputati și recunoscut 
pentru stilul său de muncă 
activ, intransigent, mereu în 
căutarea noului, care se preo
cupa de alimentarea continuă 
a loturilor cu elemente tinere, 
de certă valoare și care crease 
in handbal o atmosferă de 
muncă fără preget și o disci
plină Ia cele mai înalte 
ale exigentei — a abdicat trep
tat tocmai de la aceste prin
cipii, pe temelia cărora se clă
diseră marile sale realizări, 
în ultima vreme și-a făcut loc 
tot mai insistent ideea că 
„tehnicieni cu o bogată expe
riență nu pot greși", că „jucă
torii sînt extraordinari la 
finit și că totul decurge 
cele mai bun" condițiuni, 
nu urmează decit să se culea
gă, firesc, în continuare. laurii 
unor noi și importante succe
se". Așa s-a făcut că BIROUL 
FEDERAȚIEI
CONDUS CA ÎNTOTDEAUNA 
TREBURILE
ȘI, MAI ALES, 
TIONATELOR 
LASIND MÎNA 
FARA REZERVE, 
RILOR ACESTORA. Chiar une
le măsuri exprese ale biroului 
federal nu au fost traduse în 
practică de antrenorii loturilor, 
iar altele au îtftîmpinat rezis
tența acestora și a jucătorilor, 
în loc să-și impună cu autori
tate — ca de obicei — punctul 
de vedere, biroul federal a ce
dat, 
practic 
nicicni. 
biala 
mai mici abateri ale 
lor s-a atenuat serios 
ma perioadă de timp, lăsînd a- 
desea loc compromisurilor. A 
FOST NEGLIJATA legătura cu 
terenul, controlul sistematic în 
secții și, ceea ce s-a considerat 
foarte important. MENȚINE
REA LA NIVELUL CUVENIT 
A EȘALOANELOR DE JU
NIORI ȘI TINERET CAPABI
LE SA ASIGURE ÎN FLUX 
CONTINUU VALORILE NE
CESARE PRIMELOR REPRE
ZENTATIVE. Cum se exprima 
plastic unul 
ții F.R.H., 
sistemul n-a 
menea unei 
trepte (juniori, tineret, seniori), 
și aceasta a afectat potențialul 
loturilor naționale.

Oricît ar părea de curios, 
numerosul și valorosul corp de

cole

in- 
în 
că

NU A MAI

HANDBALULUI 
ALE SELEC- 
NAȚIONALE, 

LIBERA, 
ANTRENO-

încet-încet, 
condus numai
De asemenea, 

exigență față

lăsîndu-se 
de teh- 
prover- 
de cele 

sportivi- 
în ulti-

din vicepreședin- 
tov. Ion Florea, 
mai acționat ase- 
rachete cu trei

tehnicieni de care 
handbalul nu și-a mai 
simțită prezența ca în trecu
tul apropiat. Și astfel s-a 
juns ca handbalul nostru, 
cunoscut pentru faptul că 
marile competiții prezenta 
fiecare dată noutăți 
veritabile surprize, care 
nau decisiv 
riei, NU A 
MIC NOU 
TIMP, mai

dispune 
făcut

a- 
re- 

la 
de 

tactice, 
atir-

in balanța victo- 
MAI ADUS '

ÎN ULTIMUL 
ales la Montreal. 

Este de înțeles că, atent stu- 
de 
la 
în 
a 

devenit un adversar mai puțin 
dificil, și-a pierdut din prețio
sul său avans psihologic, renu- 
mele de echipă greu de în
vins.

Dintr-un fel de adulatie față 
de unii jucători, colegiul de an
trenori (ca și secțiile cluburi
lor) a supraestimat posibilită
țile acestora, neglijînd scăderi 
evidente, unele de bază, sau 
socotindu-le trecătoare. Din a- 
ceastă cauză, S-AU MENȚINUT 
ÎN LOTURILE REPREZENTA
TIVE SPORTIVI CU LIPSURI 
INADMISIBILE PENTRU A- 
CEST NIVEL.

Punctul forte al echipelor 
noastre de handbal și, mai a- 
les, al celor reprezentative, 
PREGĂTIREA într-un re
gim DE MUNCA LA NIVE
LUL MARILOR OBIECTIVE 
nu a mai cunoscut aceeași in
tensitate. Antrenorii loturilor 
(ca și cei de la principalele 
cluburi) au scăzut ștacheta exi
genței și s-au lăsat influențați 
de ideea că. la momentul ne
cesar, mobilizarea jucătorilor 
se va manifesta plenar. în mod 
firesc a scăzut și calitatea pro
cesului de instruire, cu conse
cințe nedorite în evoluția echi
pelor reprezentative, ea și a 
celor de club.

Au fost scoase în evidență și 
unele lipsuri manifestate pe 
loc, la Jocurile Olimpice, între 
care entuziasmul exagerat, de 
netemperat, al jucătorilor după 
calificarea în finală, imposibi
litatea manifestată de conduce
rea tehnică, ca și de cei mai 
experimentați jucători, de a 
schimba tactica de joc. care s-a 
dovedit neeficientă sau de a 
contracara jocul partenerului în 
meciul final. — la echina mas
culină. greșita distribuire 
posturi a unor jucătoare — în 
cazul echipei feminine.

Firește, s-a subliniat că

Ni

diată și binecunoscută 
principalele contracandidate 
titlul suprem — majoritatea 
progres — echipa noastră

cuparea permanentă, colectivă, 
pentru menținerea unui ridicat 
nivel de pregătire, în condițiile 
unei discipline ferme și a 
regim de viată sportivă 
reproș.

Contribuții interesante 
adus prin cuvîntul lor 
Gheorghe Săvescu, vicepre
ședinte al F.R.H., Vasile Sidea. 
loan Mureșanu și Cornel Oțelea. 
Apoi, Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., s-a referit la lipsu
rile din conținutul antrenamen- 

a 
ur- 
în

unui 
fără

au 
dr.

în-

pe

o 
mare parte din răspundere re
vine jucătorilor si jucătoarelor, 
in rîndul cărora a slăbit preo-

tului și jocului loturilor și 
precizat acțiunile de primă 
gență care trebuie să stea 
atenția federației.

Așa cum a apreciat în
cheiere președintele C.N.E.F.S., 
dacă spiritul combativ, lucidita
tea și respectul pentru adevăr 
dovedite cu prilejul analizei 
s-ar fi manifestat si în pe
rioada premergătoare Jocurilor 
Olimpice în cadrul federației, 
secției Sport de performantă a 
C.N.E.F.S.. în cluburi, la Cen
trul de cercetări științifice și 
la cel de medicină sportivă, la 
I.E.F.S.. atunci s-ar fi realizat 
integral angajamentul handba
lului pentru Montreal, s-ar fi 
adus deplină satisfacție nume
roșilor susținători ai acestui 
sport.

Printre altele, vorbitorul a 
atras atenția Biroului federal 
să reîntroneze stilul de muncă 
ce l-a caracterizat și să treacă 
la aplicarea măsurilor 
menite să asigure în 
scurt timp ridicarea 
muncii de selecție și 
Ia toate nivelele, să valorifice 
potențialul uman, rezervele bo
gate de care dispune această 
disciplină fruntașă. Președin
tele C.N.E.F.S. a concluzionat 
direcțiile orientative ale activi
tății viitoare, a făcut o serie 
de recomandări concrete pri
vind munca din cadrul clubu
rilor și asociațiilor, organelor 
sportive și, altor factori de răs
pundere. nominalizînd sarcinile 
prioritare. S-a arătat că tre
buie avute în vedere toate ma
rile competiții din perioada ur
mătoare, mai ales că peste mai 
puțin de doi ani handbalul 
nostru se va prezenta la un du
blu examen — campionatele 
mondiale masculine și femi
nine. Activitatea va trebui eșa
lonată cu grijă, trăgîndu-se 
concluziile și învățămintele re
ieșite de la Montreal, astfel ca 
la J.O. din 1980 să-și găsească 
împlinirea dorința unanimă ca 
handbalul românesc să adauge 
bogatei sale salbe de medalii 
si aurul olimpic, ceea ce este 
îndreptățit și pe deplin posibil !

stabilite 
cel mai 
calității 

instruire

simplu masculin, în următoarea 
ordine : 1. J. Connors (S.U.A.), 
2. B. Borg (Suedia), 3. G. Vilas 
(Argentina). 4. A. Panatta (Ita
lia). 5. I. Năstase (România). 
6. M. Orantes (Spania).
Ashe (S.U.A.). 8. R. Ramirez 
(Mexic), 9. E.
Solomon, 11. R. Tanner, 12. S. 
Smith (toți S.U.A.). 13. C. Ba- 
razzutti (Italia). 14. W. Fibak 
(Polonia), 15. B. Gottfried, 16. 
V. Gerulaitis (ambii S.U.A.). 

în primul tur. Ilie Năstase 
va avea ca adversar pe neo
zeelandezul Onny Parun.

La fete, favoritele sînt : 1. 
Chris Evert, 2. Evonne Goola- 
gong. 3. Martina Navratilova, 
4. Wirginia Wade. 5. Nancy 
Richey, 6. Rosie Casals. 7. Kery 
Melville. 8. Olga Morozova.

• Ilie Năstase s-a calificat 
în semifinalele turneului de la 
South Orange. în „sferturi", el 
l-a întrecut cu 7—6. 6—3 pe 
tenismanul indian Vijay Am- 
ritraj. Alte partide s-au între
rupt din cauza ploii.

-------- ----------------------------------- —

7. A.

Dibbs, 10. H.

PELE, ANTRENOR SECUND
AL ECHIPEI BRAZILIEI
NEW YORK, 27 (Agerpres).' 

— Celebrul fotbalist brazilian 
Pele. în prezent legitimat în 
echipa americană „Cosmos" din 
New York, urmează să fie nu
mit antrenor secund al repre
zentativei Braziliei, care se 
pregătește sub îndrumarea lui 
Osvaldo Brandao, pentru viito
rul campionat mondial. Pele, 
care zilele trecute în orașul 
Seattle (Statul Washington) a 
fost recompensat cu titlul de 
cel mai bun jucător al campio
natului .^lin S.U.A.. urmează să 
ocupe noul său post la sfîrși- 
tul lunii decembrie, cînd se va 
întoarce în Brazilia.

PE SCURT
HANDBAL. _ 

final al „Cupei Prietenia" 
niori), care se 
Cottbus (R.D.G.) s-au 
selecționatele R. D. 
României, U.R.S.S. și

RUGBY. • In primul joc sus
ținut în cadrul turneului inter
național pentru echipe de tineret 
de la Varșovia, echipa Școlii spor
tive nr. 2 București a fost învinsă 
de echipa Moscovei, cu 6—10 
(6—10). Intr-un alt meci : Sofia 
— Berlin 40—0 (20—0).

ȘAH. • După trei runde. în 
turneul de la Reykjavik condu
ce Tlmman, cu 3 p, urmat 
Najdorf 21/, p, Tukmakov

Pentru turneul 
<ju- 

desfășoară la 
calificat 

Germane, 
Poloniei.

de
Șl

Olafsson — 2 p.
in turulTENIS. La Boston,

trei : Connors — Hrebec 2—6,
6—2, 6—3 j Borg — Case 6—0,
5—7. 6—3 j Ramirez — Cornejo
6—4, 4—1 ab . ; Bertolucci — Cano
7—6, 6—3 Solomon — Molina
6—2, 6—1 Panatta — Edmond-
son 6—2, 6--3 ; Dibbs — Kary
6—4, 6—3. • In „Cupa Federa
ției". la ftiiladelphia. selecționa
ta feminină g S.U.A. a dispus de 
cea a Iugoslaviei cu 3—G (King 
— Jausovec 6—0, 7—6). « Orga
nizatorii Marelui Premiu FILT 
au anunțat că viitoarea ediție a 
„Turneului campionilor" (Mas
ters) va avea loc la Houston. în
tre 5 și 12 decembrie.

VOLEI. • A început turneul 
feminin de la Varna. Primele 
meciuri : Bulgaria — Iugoslavia 
3—0 (12, 6, 8) ; Cehoslovacia —
Polonia 3—2 (—11, 5, —7. 7. 14) ; 
Ungaria — R.D.G. 3—0 (4. 6, 11).
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