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IN ETAPA A IV-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

'X. S A. E6 MUREȘ „POLI* TIMIȘOARA,
UN VERI1ADIL i» CAP DE AFIȘ “ CLASAMENTUL

Competiția fotbalistică nr. 1 
programează, azi și mîine, a 
IV-a etapă, în care se desfă
șoară partide de la care se 
așteaptă o creștere calitativă în 
jocul echipelor. Este și momen
tul ca „perioada de încălzire".

să fie îndreptate spre acele 
meciuri, penultime — repeti
ții, în care evoluează forma
țiile Steaua, Dinamo și A.S.A. 
Tg. Mureș. Steaua, după „du
șul rece" de acum cîteva zile, 
cu siguranță că nu va menaja

PROGRAMUL
Azi :
București :

JOCURILOR WWWWWWWWWW'

Mîine :
București :

PROGRESUL
(pe stadionul Republicii)

— SPORT CLUB BACĂU

Arad :

Craiova : 
Tg. Mureș : 
Peiroșani : 
Galați :
Piteșii :

• Meciul
• Toate

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

STEAUA — F.C. CORVINUL
(pe stadionul „Steaua")

U.T.A. — RAPID
(pe micul ecran, de la ora 14)

UNIVERSITATEA .......
A.S.A. 
JIUL 
F.C.M.
F.C. ARGEȘ

F.C.M. REȘIȚA — SPORTUL STUDENȚESC a fost aminat. 
partidele incep de la

11

1. SPORTUL STUD. 3 3 0 0 8- 1 6
2. S.C. Bacău 3 2 1 0 6- 0 5
3. Dinamo 3 2 0 1 13- 5 4
4. Rapid 3 2 0 1 5- 1 4
5. „Poli* Timiș. 

Steaua
3 2 0 1 4- 2 4

7. 3 2 0 1 5- 5 4
F.C. Bihor 3 2 0 1 2- 2 4

8. F.C. Corvinul 3 1 1 1 7- 3 3
9. F.C. Constanța 3 1 1 1 3- 1 3

10. Polit. lași 3 1 1 1 4- 4 3
■12. Jiul 3 1 1 1 2- 4 3

F.C.M. Reșița 3 1 1 1 6- 8 3
13. Univ. Cv. 3 1 0 2 5- 4 2
14. A.S.A. Tg. M. 3 1 0 2 2- 2 2
15. F.C. Argeș 3 1 0 2 1- 4 2
16. Progresul 3 0 1 2 1- 9 1
17. U.T.A. 3 0 1 2 0-10 1
18. F.C.M. Galați 3 0 0 3 1-10 0

observată la fiecare inceput de 
stagiune, să fie depășită. Der- 
byul de miercuri, Dinamo — 
Steaua, ne-a furnizat destule 
elemente pozitive in jocul am
belor formații și exemplul lor 
ar trebui să fie urmat și de 
restul echipelor.

Aflindu-ne atit de aproape 
de debutul în Cupele europene 
este și firesc ca toate privirile

ora 16

— POLITEHNICA IAȘI
— „POLI" TIMIȘOARA
— F.C. BIHOR
— DINAMO
— F.C. CONSTANTA

xwwwwwwwwww
deloc pe F. C. Corvinul, în 
timp ce Dinamo încearcă la 
Galați continuarea ascensiunii 
spre virful clasamentului, in 
fața unei echipe care nu a 
schițat pînă acum nici măcar 
un zîmbet de fericire. în sfîr- 
șit, A.S.A. întîlnește acasă pe 
„Poli" Timișoara într-o partidă 
care poate fi considerată drept 
„capul de afiș" al etapei, ea

urmînd să dea un răspuns 
marea „problemă" a antrenoru
lui Tiberiu Bone — ineficacita
tea liniei ofensive.

în ciuda recentelor evoluții 
slabe ale echipei lui Viorel Ma- 
teianu, partida de pe stadionul 
Republicii dintre Progresul și 
Sport Club (singura formație 
care nu a primit nici un gol 
pină acum !) are punctele ei de 
atracție. Ca și acelea de la 
Arad, Craiova și Pitești.

Mîine se dă startul în cea de a 18-a 

ediție a Diviziei A de handbal

UN CAMPIONAT AL NOULUI,
AL TINEREȚII, AL AMBIȚIILOR...

| Sîmbătă 4 septembrie 1976

Un aspect surprins in timpul ultimului derby Steaua-Dinamo 
din campionatul trecut. Aruncă la poartă Gabriel Kicsid.

Fruntașele handbalului nos
tru, echipele masculine și fe
minine din primul eșalon, se 
vor alinia, incepind de mâine, 
la startul unei noi ediții a Di
viziei A.

Pentru acest al 18-lea cam
pionat republican, in care vor 
fi angrenate 12 echipe mascu
line și tot atitea feminine, este 
de așteptat ca toți factorii — 
pornind 
cialitate 
jucători 
sporite.
românesc, in ansamblu, impune 
o puternică revitalizare a acti
vității, o muncă intensă pentru 
marcarea unei ascensiuni va
lorice, absolut necesară pe plan 
intern.

de la federația de spe- 
și pină la anlrenori și 
— să depună eforturi 
Situația handbalului

Se așteaptă nu numai o ridi
care a exigenței manifestate 
de tehnicieni și jucători, ci și 
permanente căutări ale noului 
in privința pregătirii, a concep
ției de joc. Or, acestea sint la 
indemina antrenorilor noștri, 
care au dovedit că știu să con
tribuie — prin munca lor de 
zi cu zi, prin iscusința tactică 
și prin interesul ridicat la co
tele cele mai înalte — la men
ținerea handbalului românesc 
în elita mondială.

Un lucru despre care se vor-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Scrima românească deficitară la J. O. de la Montreal

DE LA ANGAJAMENTE LA REALIZĂRI

Iorgulescu reține cu siguranță balonul spre care se indrepta
Neagu. Fază din meciul Rapid — U.T.A., disputat in campionatul 

trecut la București

• Doar sabrerii au semnat prefața pentru J. O. 1980
• întinerirea loturilor reprezentative, la jumătate drum
• Necesitatea reciclării antrenorilor, a îmbunătățirii

procesului de pregătire

a înscris o scădere evidentă in 
raport cu precedentele ediții 
ale J. O., cele de la Ciudad de 
Mexico și Mflnchen, așa cum se 
constată din tabelul care ur
mează :

STEAUA - GAMPIOANA PE ECHIPE 
LA GAIAC-CANOE

Deznodămînt neașteptat ieri 
Ta Snagov, în finalele campio
natului republican pe echipe la 
caiac-canoe. Și nu atît datorită 
faptului că Steaua a cucerit 
titlul de campioană a tării — 
deși, așa cum subliniam după 
prima zi a întrecerilor absenta 
unor titulari le reducea apriori 
din șanse — ci pentru că soarta 
acestui campionat a fost decisă 
înainte de terminarea celei 
de-a doua din cele 11 finale, 
cea de canoe simplu 500 m. 
printr-un accident ! După nu
mai cîteva lovituri, lui Ivan 
Patzaichin i s-a rupt pagaia si 
aooi dinamovistul s-a răsturnat. 
Din locul în care ne aflam nu 
ne-cm putut da seama dacă 
accidentul s-a petrecut în pri
mii 15 metri, dar chiar dacă 
a fost așa. Patzaichin nu a ri
dicat brațul pentru a cere în
treruperea cursei. Fără nici un 
punct în această probă, cu un 
handicap de 10 p. era clar că 
Dinamo nu mai poate recupera 
pentru că diferența de valoare 
dintre cele două protagoniste 
si restul competitoarelor era 
foarte mare : în toate cele 11 
curse — 0 cîstigate de Dinamo 
si 5 do Steaua — echinamln 
P’-etendentelor la titlu ai> so
sit (cu excentia lui Patzaichin...) 
pe primele două locuri, așa cum 
se și prevedea.

Rezultatele curselor sînt nor
male, cu victorii ale favoriților.

VI. MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Analiza pregătirii și partici
pării sportivilor români la 
cea de a XXI-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de la 
Montreal — acțiune întreprin
să de Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. — se află în plină 
desfășurare. Ședința de lucru 
a Biroului Federației române 
de scrimă, ținută nu de mult, 
a fost consacrată acestei pro
bleme, constituind o „radio
grafie" a ciclului olimpic re
cent încheiat și, totodată, o 
prefigurare a direcțiilor de 
pregătire în vederea Jocuri
lor Olimpice de la Moscova 
’80. La ședință au fost pre- 
zenți general lt. Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S., 
Emil Ghibu, secretar, Lia Ma- 
noliu, vicepreședinte al C.O.R, 
Vasile Ionescu, președintele F.R. 
Scrimă, și membrii biroului aces
tei federații.

Imediat după încheierea edi
ției miincheneze a J. O. — 
s-a spus în raportul prezentat 
de antrenorul federal Tănase 
Mureșanu — biroul federal 
și-a axat planul pregătirii 
pentru Montreal pe creșterea 
volumului de muncă și pe 
reprofilarea ciclului anual de 
pregătire de la două vîrfurj 
de formă, la unul singur. Tn

acest context, au fost consi
derate campionatele ' mondiale 
din iulie 1975, an preo'.impic, 
drept repetiție generală în 
vederea marii confruntări de 
la Montreal. Rezultatele obți
nute atunci la Budapesta (un 
titlu mondial individual la 
floretă femei, două medalii de 
bronz — echipele de floretă 
femei și sabie, un loc VI — 
echipa masculină de floretă) 
au determinat, desigur, orga
nele de resort să considere că 
pregătirea a fost adecvată, 
menținîndu-se deci ..tiparul" 
și angajamentele obținerii la 
Montreal a unei medalii de 
argint, una sau două de bronz 
și a unui total de 20 de 
puncte. Ceea ce echivala, 
practic, cu situarea reprezen
tanților noștri între primii 
șase La toate probele.

Bilanțul scrimei românești 
după recenta ediție a J. O. a 
fost, insă, mult sub aceste 
angajamente, fiind, pe bună 
dreptate, apreciat ca necores
punzător. Cu o singură medalie 
(bronz-echipa de sabie) și cu 
alte două prezente printre pri
mii șase clasați (sabrerul Ion 
Pop — locul 4 și echipa de 
spadă — locul 6)> participarea 
latului de scrimă al României

1956
1960
1964
1968
1972
1976

I II
— 1

1 —

III IV V

1 — 1
- — 1
1 1 —
1 3 1
1 1 —

VI

1
1

1

VASILE PASCALE CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
ÎN „CURSA VICTORIEI" LA CICLISM

PREDEAL, 3 (prin telefon). 
După o etapă montană, epui
zantă, desfășurată cu o zi în 
urmă, vineri, participantii Ia 
„Cursa Victoriei" s-au prezentat 
la startul etapei a patra pe un 
timp friguros cu cerul înnorat 
și vînt, cicliștii urmînd a stră
bate peste 160 km pe rutele 
Predeal — Brașov — Feldioara 
— Șercaia — Rîșnov — Pîrîul 
Rece,

în asemenea condiții, pe a- 
proape întreg parcursul etapei, 
majoritatea concurenților s-au 
mulțumit să pedaleze liniștiți. 
Singurul care nu a fost de a- 
cord cu această temporizare 
a alergării a fost Dan Bonciu. 
Alergătorul dinamovist a eva
dat la trecerea prin Timișul de 
Jos și numai după cîțiva zeci 
de kilometri (la ieșirea din

Brașov) avea un avans față 
de pluton de aproape trei mi
nute. Dar, vîntul i-a tăiat repe
de elanul și la trecerea prin 
Feldioara fugarul este încorpo
rat în pluton. De aici înainte 
nu se va mai intîmpla nimic 
deosebit, afară doar de acțiu
nea inițiată, cu aproape 10 km 
înainte de sosire, de sovieticul 
Serghei Suharucenko (T.S.K.A.
— U.R.S.S.) care a plecat din 
pluton, ca și în cursa din ajun, 
reușind să cîștige o nouă etapă 
cu timpul de 4h29:24 (165 km
— medie orară 37.200 km). Ur
mează, în ordine, M. Ramaș- 
canu (Dinamo) cu 4h29:35. Ser
ghei Nikitenko (T.S.K.A. —
U.R.S.S.) 4h29:40. Vasile Pasca
le (Steaua) 4h30:06 și Robert 
Birnbaum (Dukla — R.S.C.)
«130:08.

CLASAMENTUL GENERAL 
DUPĂ PATRU ETAPE : 1.
Vasile Pascale 12h22:57. 2. Ni
kolai Kozarev (T.S.K.A. —
U.R.S.S.) 12h23:30, 3. Eugen
Imbuzan (Voința București) 
12h24:51, 4. Iuri Kucereavii
(T.S.K.A. — U.R.S.S.) 12h27:26. 
5. Viktor Skrcbnikov (T.S.K.A. 
— U.R.S.S.) 12h27:30, 6. Serghei 
Șuharucenko 12h28:04.

Sîmbătă dimineața se va des
fășura o întrecere contratimp 
individual intre Rîșnov și Pi- 
riul Rece (10 km), iar după-a- 
miază va avea loc ultima eta
pă (a șasea) : Predeal — Bucu
rești (varianta Buftea) cu sosi
rea pe bd. Ion Ionescu de la 
Brad in birul orei 18 15.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Ce a determinat acest regres 
nedorit și, în raport de rezul
tatele anului preolimpic, oare
cum surprinzător ?

In primul rind, așa cum au 
subliniat majoritatea celor care 
au luat cuvintul pe marginea 
raportului, carențele procesului 
de pregătire, incepind cu par
curgerea formală uneori a pro
gramului de lucru și terminind 
cu atitudinea ambiguă a forului 
de resort în ceea ce privește 
procesul de intinerire a lotului 
reprezentativ, absolut necesar și 
evident după Miinchen ’72. Iată, 
de pildă, proba feminină de 
floretă, cea în care, de foarte 
mulți ani, prezenta românească 
pe podium devenise o obișnu
ință. Nucleul de bază al echi
pei ca și cele două reprezen
tante în proba individuală, se 
recrutau din vechea gardă, 
Ecaterina Stahl, Ana Pascu și 
Ileana Jenei fiind participante 
și acum 12 ani, la J. O. de la 
Tokio. Deși „întinerirea" a fost 
cuvintul de ordine al respon
sabililor echipei, încercîndu-se 
pe parcurs diverse formule, ro- 
darea unor noi trăgătoare, 
„noul val" n-a convins pe par
cursul acestui ciclu olimpic, 
doar Magdalena Bartoș și Mar
cela Moldovan „prinzînd" echi
pa. S-a mizat atunci pe expe
riența și pe voința vechilor 
floretiste, dar, așa cum au ară
tat în cuvintul lor tov. Emil 
Ghibu și col. Gh. Drăgănescu, 
pe planșele Universității din 
Montreal acestea au fost depă
șite din punct de vedere fizic, 
n-au putut face față dinamicii 
crescute a luptei, solicitărilor 
noului sistem cu eliminări di
recte și recalificări, care recla
mă o mare disponibilitate fizi
că și nervoasă. Acționînd con
fuz si nervos opina antreno
rul Andrei Vîlcea). floretistele 
noastre n-au avut acces in fi-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



Marginalii la „Trofeul 1 omis“

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI

9 Multe nume noi în actualul lot ® Laurențiu Dumă 
noiu, cel mai complet jucător al turneului

Tradiționala competiție vo- 
leibalistică „Trofeul Tomis'* a 
reunit, la cea de a XV-a ediție, 
cîteva echipe reprezentative (Româ
nia, R. D. Germană, Ungaria, 
Bulgaria, Spania) care și-au în
tinerit masiv loturile, aflîndu-se 
într-o perioadă de rodare a a- 
cestora în vederea viitoarelor 
competiții internaționale oficiale.

Avînd ' 
derente, 
echipele 
tins — și 
— vîrful --------- .
a fost de un nivel mediu, 
ceea ce privește, 
tea de verificare, 
concurs, a unor 
neri, competiția 
ciente repere.

Evoluția reprezentativei Româ
niei — cîștigătoarea trofeului — 
ne-a prilejuit și nouă cîteva ob
servații. Mai întîi, trebuie spus 
că voleibaliștii folosiți de antre
norul Gh. Eremia au arătat o 
bună pregătire fizică, o lăuda
bilă putere de mobilizare, pre
cum și stăpînirea la nivel

mo- 
ad-

MIINE se da startul in cea DE A 18-a ediție a diviziei
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

(Urmare din pag. I)

bește mult, în ultimii ani, în 
handbalul nostru, este procesul 
de întinerire a echipelor divi
zionare. Sperăm că in campio
natul care debutează mîine ju
cătorii tineri vor fi promovați 
cu mai mult curaj, acordindu- 
li-se un credit mai mare decit 
pină acum.

în altă ordine de idei, aștep
tăm că noua ediție a campiona
tului să nu ne mai ofere, ca în 
trecut, nici un exemplu de 
„non-combat" și nici un dubiu 
asupra corectitudinii cu care 
fiecare echipă își apără șanse-

le. Numai lupta dreaptă, des
chisă și corectă, poate contri
bui efectiv la marcarea unui 
progres, la creșterea valorică a 
competiției și, implicit, a nive
lului handbalului românesc.

In sfîrșit, așteptăm și din 
partea cavalerilor fluierului o 
linie de arbitraj modernă, o se
veritate fără concesii in fața 
oricăror abateri, dar — în ace
lași timp — și o corectitudine 
exemplară.

Campionatul care începe mîi
ne trebuie să fie startul spre 
îndeplinirea înaltului angaja
ment pe care handbalul nostru 
și l-a asumat.

„U“ BUCUREȘTI. Marioara 
Miiller, Aurelia Chiș și Cornelia 
Dumitrache (portari) — Simona 
Arghir, Doina Furcoi, Elena Ră- 
ducanu, Diana Rotaru, Silica 
Ștefan, Maria Mereu, Georgeta 
Andronache, Maria Voicu, Ga
briela Caramalău și Eugenia Mun
teanu : Antrenor — Grigore 
Niță. >

MUREȘUL TG. MUREȘ.
gela Ciobotă și Ana Man (por
tari) — Rozalia Șoș, Maria Frîn- 
cu, Rozalia Buta, Viorica Dudaș, 
Maria Dorgo, Magda Pereș, Erz- 
sebet Simon, Vanda Vasarhelyi, 
Elena Ilie și Alexandrina Oros ; 
Antrenor — Ladislau Kulcsar.

în vedere aceste consi- 
precum și faptul că 
participante nu au a- 

nu aveau cum să atingă 
formei sportive, turneul 

• ’* în
însă, posibilita- 
în condiții de 
voleibaliști ti- 

a oferit sufi-

____ __________ _ I co
respunzător a procedeelor teh
nice în atac. Dar ei au dovedit 
inconstanță și chiar carențe în

„CUPA CIBINIUM"
In perioada 5—9 septembrie în 

sala Școlii sportive nr. 1 din 
Sibiu se desfășoară. în organi
zarea C.J.E.F.S., competiția femi
nină de volei „Cupa Cibinium*, 
la care iau parte formațiile 

Cluj-Napoca, I.E.F.S. Bucu
rești, Universitatea Timișoara, 
Universitatea Craiova, Știința 
Bacău și C.S.M. Sibiu.

ceea ce privește preluarea, efec
tuarea blocajului și executarea 
serviciului. De asemenea, se 
poate spune că trebuie încă mult 
lucrat la sedimentarea unor com
binații tactice în atac (în 
mentele în care replica
versarului este puternică, echipa 
noastră adoptă jocul clasic — ine
ficient în fața unor blocaje înal
te), adesea lipsa de varietate a 
acțiunilor ofensive creînd sexte
tului nostru o reală dificultate 
în joc. Fiind însă vorba de de
butul în noul ciclu olimpic, a- 
preciem comportarea tinerilor 
voleibaliști români ca satisfăcă
toare și așteptăm de la ei pro
grese simțitoare, ca o dovadă a 
unei munci mai susținute și mai 
responsabile pentru eliminarea 
lipsurilor.

Dintre jucătorii prezenți în pri
ma garnitură a țării noastre, o 
impresie bună de-a lungul între
gii competiții, a lăsat-o Lauren
țiu Dumănoiu (apreciat de spe
cialiști ca jucătorul cel mai 
complet al turneului), Marian 
Păușescu (care, în ciuda entor
sei cu care a jucat, a dat un 
randament bun). Sorin Macavei 
(bun și în atac, și în apărare), 
Corneliu Oros (lucid în coordo
narea jocului), Petre Ionescu și 
Mircea Tutovan.

Dintre celelalte participante, a 
ieșit în evidență reprezentativa 
R.D. Germane, alcătuită din ju
cători înalți cu mare forță de 
atac și cu deprinderi tehnice des
tul de bine consolidate. Forma
ția Bulgariei, lipsită de trăgăto
rul său cel mai valoros 
tanov — și de
Trenev, nu a dat la Constanța 
măsura capacității sale reale...

Zla-
coordonatorul

Sever NORAN

CAMPIONATE REPUBLICANE

LOTURILE CELOR 24 DE DIVIZIONARE
FEMININ

„U“ TIMIȘOARA. Lidia Stan, 
Cornelia Epure și Florica Chiș 
(portari) — Doina Cojocaru, 
Elena Stoicovici, Iolanda Cîm- 
peanu, Cristina Petrovici, Tere
zia Popa, Ibadula Luțaș, Darinca 
Marcov, Niculina Sasu, Dorina 
Fleșeriu, Mihaela Rădici, Ildiko 
Papp, Natașa Vezelici ; Antrenor 
— Constantin Lache.

PROGRESUL BUCUREȘTI. Ga
briela Velicu și Liana Fîciu 
(portari) — Aurelia Butan, Ma- 
miaca Fotini. Ileana Ștefan, Eva 
Ciobanu, Biro Tiinde, 
Achim. Maria Constantin, 
Gheorghe, Mariana Mihoc, 
Popa, Antrenor — Simion 
piliu.

Rodica 
Elena 
Maria 
Pom-

Galf-

custă, Maria Boși, Iuliana 
tache, ' ' ——-
liana
ducu, Cristina, Weber,
Ceavdaridis,
Lucia Popa ;
Gogâltan.

Ma- 
Iu-Ecaterina Keresteș, 

Hobincu, Ana Maria Ră- 
~ ‘ ‘ Hariclea

Silvia Barbălată și 
Antrenor — Valeriu

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA. 
Elena Koczi și Elisabeta 
Covaci (portari) — Maria 
Eva Antonescu, Veronica 
ceanu, Angela Kimmel, 
Cișmaș. Agota Tanczos, 
Dragoman, Lia Plavosin, 
Mezei și Viorica Cojocărița ; An
trenor — Vasile Fărcaș.

BUHUȘI. MioaraTEXTILA ______ T_. ______
Ciucur, Doina Copocz și Cristina 
Biltz (portari) — Rada 
Monica Mihăilă, Vasilica 
Virginia Avasilicăi, Cristina Vie- 
ru. Emilia Munteanu, Maria Vîr- 
lan, Elena Șerban și Elena Ar- 
deleanu ; Antrenor — Crisostom 
Dantze.

Șerban, 
Pioara,

VOINȚA ODORHEI. Klara
fy, Irma Matefi și Estrea_ Be- 
nyocki (portari) — Julia 
Rozalia Widlarcz, Berta 
Clara 
Anna 
Marta
Etelka 
trenor

Naghi, Etelka 
Jakabffy, Magda 
Lczkovicz, Eniko 
Covaci, Eva Peter ; 
— Dionisie Szabo.

Szasz, 
Istock, 
Kajtar, 
Mikloș, 
Bereș, 

; An-

I.E.F.S. BUCUREȘTI. Viorica 
Ionică și Delia Ghelber (portari) 
— Georgeta Lăcustă. Liliana 
Chelba, Valentina Ionescu, Doina 
Radu, Marfa Luca, Maria Lă-

RAPID BUCUREȘTI.
Buzaș, Florica Capotă și 
Ursu (portari) — Ana Stănișel, 
Ștefania Moraru, Natalia Alexan- 
drescu, Șteliana Diaconescu, 
Constanța Matei, Sultana Iagăru, 
Vasilica Dobre, Alexandrina 
țoiu și Olimpia Mureșan ; 
trenor — Francisc Spier.

Maria 
Maria

Di- 
An-

Ni- 
și

CONFECȚIA BUCUREȘTI, 
culina Mitu, Sabina Culian 
Florica Berbece (portari) — Con
stantina Pițigoi, Maria Serediuc, 
Rodica Grigoraș, Julieta Crișu, 
Virginia Neprușel, Maria Bidiac, 
Aurelia Costandache, Elisabeta 
Iovan, Mariana Ciocănău, Ni
culina Tudorache, Filofteia Ma
rin și Maria Cariuc ; Antrenor 
— Nicolae Nenu.

POLO. Cel mai Important joc al 
etapei a ll-a din turul secund al pri
mei divizii (grupa A) programează mîi
ne dimineață în Capitală o _ partidă 
echilibrată între echipele Rapid Bucu
rești, actuala campioană și lideră a 
întrecerii, și Voința Cluj-Napoca. în- 
tîlnire în care vor evolua nu mat pu
țin de 5 dintre componenții echipei 
naționale, clasată pe locul |V la J.O. 
de la Montreal. La Oradea, Crișul va 
încerca sâ obțină primele puncte în 
actualul campionat în fața formației 
bucureștene C.N.U. Meciu! Dinamo — 
Progresul este amînat.

mentul seniorilor conduce M. Banu 
(53 p), urmat de E. Miilner (47) și 
P Filipescu (40). La juniori pe primul 
loc se află R. Diaconu (45), urmat de 
Gh. Oproiu (43), iar la motoretele 
„Mobra" conduce Al. Ilieș cu 51 p.
• Duminică va avea loc la Timișoa

ra penultima etapă (a |V-a) a campio
natului republican de viteză în circuit.

STEAUA CAMPIOANA LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

MOTOCROS. Ultima etapă a cam
pionatului republican se desfășoară 
mîine la Vălenii de Munte. în clasa-

RUGBY. A doua etapă a Diviziei A 
oferă cîteva meciuri atractive: Univer
sitatea Timișoara — Politehnica lași. 
Agronomia Cluj-Napoca — Știința Pe
troșani și Rulmentul Birlad — Sportul 
studențesc. Este așteptată cu interes 
evoluția Farului Constanța la Sibiu, 
C.S.M. fiind o adeptă a jocului des
chis.

Steaua dominînd probele de 
dublu și caiacul de 4. Dinamo 
pe cele de simplu.

Rezultate tehnice: K 1500 m ; M. 
Zafiu (Dinamo) 1:58,3, B. Borbandi 
(Steaua) 1:58,8, A. Sandu /Olimpia) 
2:07,5, C 1 500 m: T. Simionov <S) 
2:12,8, I. Văduva (Rapid) 2:19,3, T. 
Cobzarencu (C.S. Brăila) 2:19,5, 
K 1 F: Maria Mihoreanu (D) 2:13,4, 
Despina Buri (S) 2:20,1, Victoria 
Denesiuc (R) 2:23,0, K 2 500 m:

DIN SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE

Miinc, la Buzău
0 MARE DEMONSTRAȚIE

COMPETIȚII MODELISTICE IN ACTUALITATE

AVIATICA
Din bogatul program competi- 

țional al modeliștilor sînt de no
tat cîteva evenimente aflate în 
actualitate.

vaPe aeroportul din Buzău 
avea loc mîine, începînd de la 
ora 10, o spectaculoasă demons
trație aviatică, care se înscrie 
printre numeroasele acțiuni or
ganizate în întîmpinarea aniver
sării a 1G00 de ani de la prima 
atestare documentară a Buzăului. 
In programul mitingului aerian, 
organizat de Aeroclubul Central 
Român, cu sprijinul organelor 
locale, sînt cuprinse demonstra
ții de zbor cu planorul, evoluții 
de înaltă acrobație (individuale 
și în formații) pe avioane spor
tive, lansări de parașutiști. Vor 
participa maeștri și maeștri eme
riti ai sportului, recordmani na
ționali și mondiali.

Mureș, pe aerodro- 
s-au desfășurat în- 
cadrul finalei cani

de aeromo- 
, disciplina 
mai specta-

• La Tg. 
mul sportiv, 
trecerile din 
pionatului național 
dele radiocomandate, 
cea mai tehnică și 1. 
culoasă în care miniaviația mer
ge mînă în mină cu electroteh
nica. în urma unor evoluții de 
mare finețe, pe primele trei 
locuri s-au clasat, în ordine : 
planoare radio-comandate — 
durată, distanță, viteză : Otto
Hiuts, Fr. Boloni și Dorel Cîlțea 
(toți trei de la Voința Tg. Mu
reș) ; planoare acrobatice : Dorel 
Cîlțea, Fr. Boloni, I. Palataș 
(Voința Tg. Mureș) ; aeromodele 
acrobatice cu motor de 10 cmc :

DUMINICĂ
FOTBAL. Stadion Steaua, ora 14: 

Steaua — F.C. Corvinul (juniori); 
ora 16: Steaua — F. C. Corvinul 
(Div. A); teren Laromet, ora 11: 
Tehnometal Buc. — Flacăra Mo- 
reni (Div. B); teren Voința, ora 
11: Voința Buc. — Tractorul Bra
șov (Div. B); teren Sirena, ora 11: 
Sirena Buc. — Electronica Buc;

C. Apăvăloaie (Aripile Brașov), 
I. Șerban (Grivița Roșie Buc.), 
I. Csaba (Gloria Dej) ; planoare 
Hb. monocomandă : Gavril Șahi 
(Plastica Oradea), Iosif Mirvald 
(C.S.U. Suceava), Gh. Ștefani 
(Aripile Bv.) ; planoare cu orien
tare magnetică : L. Năsulea
(C.S.U. Suceava), I. Comșa (Șco
larul Săcele), O. Racz 
constr. mașini Baia Mare), 
tre juniori s-au remarcat : 
Maiorescu (C.S.U. Suceava), 
Ionescu (Lumina Bacău), S.
(Lie. constr. mașini Baia Mare).
• Ieri a plecat în Bulgaria o 

echipă de aeromodeliști, pentru 
a participa la tradiționalul con
curs inter-aero, care se va des
fășura la Sofia.
• La Mangalia încep mîine în

trecerile din cadrul finalei cam
pionatului național de navomo- 
dele, categoriile veliere și ma
chete. Concursul va ’ 
zile.
• Pista specială 

central de modelism 
neasa-lac (Aleea Mateloților nr. 2) 
va găzdui, începînd de luni, între
cerile campionatului național 
automodele,

(Lie. 
Din-

Al. 
C. 

Pop

dura trei

a Clubului 
de la Bă-

de

SIMBATA
FOTBAL. Stadion Republicii, 

ora 14: Progresul București — S.C. 
Bacău (juniori); ora 16: Progresul 
București — S.C. Bacău (Divizia 
A).

HANDBAL. Teren Dinamo, ora 
17,15: Spartac — Locomotiva Bucu
rești (B, m).

RUGBY. Stadion Giuleștî, ora 
16,30 : Rapid — Steaua ; stadion 
Olimpia, ora 16,30 ,: Olimpia — 
Gloria (meciuri în Divizia A).

teren Autobuzul, ora 11: Autobuzul 
~ Viitorul Chirnogi; teren Braga* 
diru, ora 11: Unirea Tricolor —- 
Azotul Slobozia; teren Flacăra 
roșie, ora 11: Flacăra roșie — 
Triumf; teren F.R.B., ora 11: I.O.R. 
— Șoimii TAROM; teren I.C.S.I.M., 
ora 11: I.C.S.I.M. —- Abatorul 
(meciuri în Div. C).

HANDBAL. Teren Steaua, de la 
ora 9: Confecția — Progresul 
(A, f)) ; „U“ București — Știința 
Bacău (A, m) ; Steaua — CSU Ga
lați (A, m) ; teren Giuleștî, de la 
ora 9,30: Spartac — PTT București 
(B, f) ; Rapid — Voința Odorhei 
(A, f) ; teren Tineretului, ora 11: 
IEFS — Mureșul Tg. Mureș (A, f).

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
10,30: Rapid — Voința Cluj-Napo
ca (Divizia A).

RUGBY. Stadion Parcul copilu
lui, ora 9: Grivița Roșie — Gloria 
Buzău; stadion Olimpia, ora 10: 
Dinamo — Minerul Gura Humoru
lui (meciuri în cadrul Diviziei A).

ETAPA A 1V-A 
A CAMPIONATULUI 

DE KARTING
Peste 130 de sportivi au luat 

parte duminică la cea de-a IV-a 
etapă a Campionatului republi
can de karting, desfășurat la 
Brașov, pe un traseu din cen
trul orașului. întrecerile, deose
bit de disputate, au atras un 
numeros public iubitor al spor
tului cu motor. Dealtfel, aici, 
există o frumoasă tradiție în a- 
cest domeniu. Iată și cîștigătorii : 
50 cmc, juniori, Stelian Boț 
(C.S.U. Brașov) ; seniori, Gh. 
Urdea (C.S.U. Brașov) ; 125 cmc, 
seniori, C. Nedelcu (C.S.U. Bv.) ; 
175 cmc, seniori, Mircea Nata- 
nail (Cibinium Sibiu). La fete 
învingătoare a ieșit Monica Arz 
(Cibinium). (M.B.).

Steaua (P. Malîhin — I. Dragul- 
schi) 1:43,8, Dinamo (S. Chirilă — 
N. Simiocenco) 1:45,7, Rapid (S. 
Fold! — F. Foldi) 1:49,5, C 2 500 m: 
Dinamo (P. Capusta — Gh. Lungu) 
1:57,9, Steaua (I. Erofei — I. Ne
grea) 1:59,0, Rapid (S. Nemeș — G. 
Nemeș) 2:00,0 K 2 F: Steaua (Aga- 
fia Orlov — Nastasia Nichitov) 
1:53,9, Dinamo (Maria Nichiforov — 
Nastasia Buri) 1:55,1, C.S.M. Tulcea 
(Florica Ocunschi — Ileana Lazăr) 
2:05,5, K 1 1000 m; V. Dîba (D) 
3:59,3, N. Eșeanu (S) 4:05,9, P. Di- 
mofte (Dunărea Galați) 4:13,6, C 1 
1000 m: L. Varabiev (D) 4:19,4,
1. Corneenco (S) 4:21,8, C. Crimschi 
(S.C. Tulcea) 4:24,2, K 2 1000 m: 
Steaua (V. Simiocenco — C. Coș- 
niță) 3:38,1, Dinamo (C. Macarencu 
— R. Sofran) 3:42,6, Ancora Galați 
(D. Munteanu — D. Dumitriu) 3:48,4, 
C 2 1000 m; Dinamo (P. Cozlov — 
P. Marcov) 4:03,2, steaua (Gh. Si
miocenco — M. Marcov) 4:05,3, S.C. 
Tulcea (I. Grigore — G. Saraev) 
4:21,0, K 4 1000 m: Steaua (Z. Su- 
soi — C. Soare — G. Pamacai — 
A. Ștefan) 3:15,0, Dinamo (R. Fili- 
pov — I. Ivanov — N. Ticu — C. 
sarnachi) 3:18,2, $c. sp. Politehnica 
Timișoara (M. Ursu — R. Sander — 
P. Wisinger — C. Szekesy) 3:23,2.

Clasament final: 1. Steaua 98 p,
2. Dinamo 92 p, 3. Rapid 58 p 4. 
S.C. Tulcea 43 p, 5-6. Dunărea Ga
lați și C.S.M. Tulcea 34 p, 7. Olim
pia 29 p, 8. Ancora Galați 27 p, 9. 
Șc. sp. Politehnica Timișoara 25 p, 
10. C.S. Brăila 24 p etc.

O. Con;

Șimo- 
Oțoiu, 

Șei- 
Rodica 
Gorița 
Emilia

Raveca
Mariana Ia- 
Maria Tca- 

Per-

„U“ CLUJ-NAPOCA.
Cosarca (portar) — 
cob, Ana Mihălțan, 
ciuc, Dorina Jurje, Rodica 
șa, Camelia Cartaș. Emilia To- 
pan, Valeria Muntean, Dorina 
Damian, Eugenia Foahete, Elisa- 
bet>a Covaci, Doina Peța, Eva 
Katzer și Delia Filip ; Antrenor 
— Tiberiu Rusu.

„UH IAȘI. Maria Ștefan, Vio
rica Nedelcu și Natalia Lupu 
(portari) — Floarea Ghiță, Maria 
Corban, Ana Humelnicu, Paras- 
chiva Bălici, 
Bucur, Magdalena 
Sanda Crefeleanu. 
Veronica Aruștei, 
matin, Tinea Mocanu ; 
— Dan Constantinescu.

Jana Herța, Xenia 
Trandafir, 

Maria Dîscă, 
Dorina Sta- 

Antrenor

MASCULIN

N. Mun- 
Marchi- 

Cr. Gațu,

Marian,
Z. Hait 
nor —

STEAUA BUCUREȘTI, 
teanu, Șt. Orban și V. 
dan (portari) — Cr. Gațu, Șt. 
Birtalan, G. Kicsid, C. Tudosie, 
R. Voina, W. Stbckl, C. Drăgă- 
niță, G. Cheli, Dan Petru, I. Văr- 
gălui, L. Roșu, V. Neagu, V. 
Croitoru, V. Răpciugă, FI. Stoica, 
C. Niculescu și V. Ionescu ; An
trenori : Cornel Oțelea și Otto 
Telman.

DINAMO BUCUREȘTI. C. Penu, 
M. Redl II și C. Oprea (portari) 
— Gh. Lieu, M. Grabovschi, A. 
Cosma, M. Ștef, I. Tase, P. Ma
tei, Dan Marin. M. Filipescu. D. 
Paizan, E. Andreescu, A. Se- 
messy, Ol. Flangea, M. Bedivan, 
C. Durău, Gh. Covaciu și V. 
Oprea ; Antrenori : Oprea Vlase 
și Valentin Samungi.

H.C. MINAUR BAIA MARE. 
Gh. Keill, I. Belu, C. Pînzaru și 
V. Haidu (portari) 
mescu, R. Ignătescu, 
niuc, C. Panțîru, I. 
Revy, Gh. Răzor, V. 
I. Lupui, Dan Marin, _ . ____
I. Chircu, S. Vintiiescu, M. Drag- 
nea, C. Odaie, I. Popa și A. Sta- 
mate ; Antrenor — Lascăr Pană.

— P. Avra- 
M. Miro- 

Palko, M. 
Tîrniceru, 
E. Sajgo,

DINAMO BRAȘOV. I. Caloianu, 
M. Vasilache și D. Roman (por
tari) — N. Messmer, I. Nedici, 
A. Mintiei, I. Arsene, I. Chicom- 
ban, M. Bucă, L. Bota, E. Sch
midt, M. Dumitru, B. Nicolescu, 
D. Basifalian, A. Matei, W. Flo- 
rea, P. Baltag și A. Sigismund ; 
Antrenor — Ion Donca.

ȘTIINȚA BACAU. M. Postolea, 
I. Tamaș, D. Guiman și N. Bă- 
lăiță (portari) — Șt. Deacu, I. 
Boroș, Al. Eftene, N. Voinea, C. 
Gheorghevici, Gh. Petre, _V. Pă- 
tru, C. Mureșan, 
C. Todică, 
V. Fieraru, 
reanu
Mihai

N. Mureșan, 
V. Istode, M. Voina, 

I. Rusu, V. Ungu- 
și Gh. Cornea ; Antrenori: 
Pîntea și Nicolae Guidea.

CLUJ-NAPOCA. M. Sla-
B. Szasz, D. Romocean și

— I. Oros,

„U“ 
vits, 
Gh. Cristea (portari)

IOAN PREDESCU, BUCUREȘTI. 1.
Așa cum presupuneți. Aurel C. Neagu 
și Romeo Vilara, trimișii ziarului nos
tru la J.O. de la Montreal, scriu o 
carte despre marele eveniment spor
tiv pe care l-am trăit cu toții, bucu- 
rîndu-ne de succesele sportivilor noș
tri. Cărțile ce au apărut la noi des
pre celelalte Olimpiade s-au epuizat 
demult. Vă invidiez că sînteți în po
sesia lucrărilor privind J. O. de la 
Melbourne (1956) și Tokio (1964) și 
căutați pe Ia prieteni și cunoștințe 
cărțile despre J.O. de la Roma (I960), 
Ciudad de Mexico (1968) și Miinchen 
(1972). Dacă aveți noroc și le găsiți, 
poate mi le împrumutați apoi și mie! 
2. Minerul Moldova Nouă activează 
acum în Divizia C.

OVIDIU CRĂCIUN, SIGHIȘOARA. 
Evident, printre jucătorii și jucătoarele 
de handbal de prim plan al căror nu
me este legat de Sighișoara, se nu-

ra, n-ați uitat-o. Și, probabil, nici ea 
pe dv!

NICU SIMINA, BRAD. „Are voie un 
fotbalist, cînd execută lovitura de în
cepere a meciului să tragă direct în 
poarta adversă și să înscrie ?“ Un 
gol marcat în astfel de condițiunî nu 
este valabil. Se acordă aut de poartă, 

chiar dacă regulamentul 
împotrivă, credeți

mâră și Doina (Bâicoianu) Cojocarii. 
Ea s-a nâscut la 25 noiembrie 1948 la 
Sighișoara și joacă acum la Politeh
nica Timișoara. Dv., orii rfln Sighișoa-

POLIT
F. Dem 
hăilă ș 
— A.
Cristian 
Bucale;- 
C. Soro 
Andrei,
Preiss, 
Szilagy, 
clăuș ; 
Jude.

C.S.U. 
și St. 
Hornea, 
S. Măre 
rache, I 
nescu, i 
M. Braț 
dan și 
Alcxand:

C.S.M.
A. Ione: 
M. Bade 
lea, C. î 
hai, A, 
Gh. mat 
Cheșcheș
I. Zarzu

I
M. Corn 
tari) — 
Cian, N. 
rinescu, 
Traian, 
D. Marc 
Stanciu, 
trenori : 
Hnat.

GLORL 
Hubert ș 
L. Matei 
ner, V. 
Koncz, 
C. Păcui 
ma, G. < 
și E. K< 
land We

RELON 
gut, I. 1 
tari) — 
C. Dănil 
ghici, I. 
Neșovici, 
M. Ștefă 
trenor :

Notă, 
prezintă 
echipe p- _ 4

IONE

vreun fotbalist reuși sa trimită
mingea în poartă de la jumăta
tea terenului ? Am fi mulțumiți dacă 
ar face acest lucru și de la distanțe 
mai mici. De la 8—10 metri, de pildă!

NICOLAE BIDINA, BUCUREȘTI. Nici 
cum spune prietenul dv., dar nici cum 
spuneți dv. înălțimea exactă a lui Cris
tian Gațu: 1,77 m. Cel mai înalt hand
balist din echipa națională este Ro
land Gunesch: 1,97 m.

RODICA ROBITU, COMUNA PADI
NA, jud. Buzău, Cod. 5116. Pe aceas
tă adresă, cei care împărțiți bucuriile 
sau... necazurile cînd echipa de fot
bal Dinamo cîștigă sau pierde. Ați fost 
supărată după prima etapă, dar acum, 
cine e ca dv ?

c.
fotbal, scc 
Evident, îr 
mai mult 
oricîU^ți 
s-o vedeți 
ceva decît 
me cînd F 
tate remar 
nu apărînc 

PROF. P 
DE SUS. , 
rat: cititor 
iova și-a c 
ponda cu 
de fotbal : 
n-ați primi 
gîndesc, ti 
multe seri: 
victoria St 
șî a 'fermi

ING. DA 
PEANU, B 
s-a făcut 
De aici, e 
după care

MARCEL 
DOI5NEI. > 
lor de f<$ 
cereți și ai 
Le-ați num 
lor trebui 
prescurtat
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ACTUALITĂȚI
• SANCȚIUNI ALE COMISIEI 

DE DISCIPLINA. în ședința de joi 
seara, Comisia de disciplină a 
F.R.F. a luat următoarele hotărîri: 
Dumitru (Steaua) a fost suspendat 
pe 4 etape; Florescu (F.C. Bihor) 
a fost suspendat pînă la judecarea 
cazului său. El nu va juca, deci, 
duminică. De asemenea, nu vor 
juca în meciurile de duminică, în- 
trucît au acumulat cîte trei carto
nașe galbene: Constantinescu (Uni
versitatea Craiova), Rusu (Jiul), 
Filimon (Celuloza Călărași), Pintea 
(Metalurgistul Cugir), Sebe (Meta
lul București), Iliescu (Flacăra 
Aut. Moreni), Mânu (F. C. Baia 
Mare) și Pap (U.M. Timișoara).

• ASCOLI — C.S.U. GALAȚI 3—1 
(1—1). Echipa de fotbal C.S.U. Ga
lați și-a continuat turneul în Ita
lia întîlnind formația Ascoli, fostă 
divizionară A. Meciul s-a încheiat 
cu scorul de 3—1 (1—1) în favoarea 
fotbaliștilor italieni. Golurile au 
fost înscrise de Colautti <min. 20), 
Ghetti (min. 72) și Villa (min. 73), 
respectiv Dobre (min. 39). Echipa 
română a folosit următoarea for
mație: Tănase — Pascuale, Oltea- 
nu, Păunescu, Șarpe — Enache, 
Băjenaru, Dobre (Angelescu) — 
Cramer, Marinescu, Georgescu.

• OBSERVĂRI ALE VIITOARE
LOR ADVERSARE. Antrenorul lui 
Dinamo, Ion Nunweiller, urmează 
să vadă, duminică, meciul A.C. Mi
lan — Atalanta din cadrul ,,Cupei 
Italiei** în care va evolua viitoarea 
adversară a formației dinamoviste 
din „Cupa U.E.F.A.“. La meciul 
Waregen — F.C. Bruges, de sîm- 
bătă 11 septembrie, urmează să fie 
prezent antrenorul formației Stea
ua, Emerich Jenei, formație care 
va întîlni pe F.C. Bruges în C.C.E.

• MECIUL A.S.A. — STEAUA 
SE DISPUTA LA 9 SEPTEMBRIE. 
Partida A.S.A. Tîrgu Mureș — 
Steaua, din cadrul etapei a 5-a a 
Diviziei A (programată inițial pen
tru ziua de 11 sept.), se va disputa 
în ziua de joi 9 sept., cu acordul 
comun al celor două cluburi.

• MIRCEA SANDU, INDISPONI
BIL PENTRU 3 SAptAmIni. Con
ducerea clubului Sportul studen
țesc ne-a informat că vîrful de 
atac al echipei, Mircea Sandu, va 
lipsi timp de aproape 3 săptămîni 
de pe gazon. El s-a accidentat se
rios în partida de campionat cu 
Progresul (smulgere de ligamente 
și ciupitură de menise) creînd ast
fel probleme antrenorului Angelo 
Niculescu înaintea jocurilor inter
naționale din Cupa U.E.F.A. cu 
Olimpiakos Pireu.

• GRIGORAȘ ȘI-A RELUAT 
PREGĂTIRILE. Fundașul central 
al Rapidului, Grigoraș, și-a reluat 
săptămîna aceasta antrenamentele. 
După cum se știe, el a suportat de 
curînd o operație de menise efec
tuată de medicul echipei naționale, 
dr. Dumitru Tomescu. Se scontea
ză pe reintrarea lui, în etapa a 
Vll-a.

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI
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1. F.C. Constanța 3300 11-2 6
2. Corvinul 3300 9-16
3. Dinamo 3300 5-16
4. Polit. iași 3300 6-36
5. Rapid 3210 5-25
6. S.C. Bacău 3201 8-24
7. F.C. Bihor 3201 4-24
8. Progresul 3201 6-54

9-10. F.C.M. Galați 3102 3-42
Univ. Craiova 3102 2-32

11. F.C.M. Reșița 3102 4-62
12. U.T.A. 3102 2-52
13. Steaua 3102 3-72
14. A.S.A. 3102 3-82
15. F.C. Argeș 3012 3-71

1G-17. Sportul stud. 3003 2-60
„Poli Timiș. 3003 1-5 0

18. Jiul 3003 1-90
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OPINIILE OBSERVATORILOR DIN BELGIA 
SI ITALIA LA MECIUL DINAMO - STEAUA

NTA. Nici la 
uza mijlocul. 
Lhipele pun 
arare. Dar, 
ba, vfl^place 
nefâcînd alt- 
K fost o vre- 
hbținea rezul- 
ești, atacînd,

RE$, VIȘEUL 
sâ fiți supâ- 
jnei din Cra- 
i de a cores- 
ți ai echipei 
$i i-ați scris, 
se face. Mâ 
primit prea 
i luni (dupâ 
lat și . Cupa) 
imbr-8^
LUCIA CIM- 

lu Georgescu 
la Progresul. 
.C.M. Reșița, 
la Dinamo. 
'dUNA SORU 
eseje echipe- 

Dv. ne 
irelor B și C. 
2hiar numele 
iem uneori

XAUDIU

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

dl

Miercuri după amiază, în tribu
nele arhipline ale stadionului ,,23 
August", printre zecile de mii de 
bucureșteni, care au trăit cu inten
sitate marele derby Dinamo — 
Steaua, s-au aflat și doi spectatori, 
care cu creionul și hîrtia în mină 
— au urmărit atent evoluția aces
tor două fruntașe ale fotbalului 
nostru. Este vorba de Mathieu 
Bollen, antrenor secund la F.C. 
Bruges și Paolo Barison, avînd 
aceeași calitate la A.C. Milan, 
echipe pe care formațiile noastre 
le vor întîlni în primul tur al 
C.C.E. și al Cupei U.E.F.A.

Firește, n-am scăpat prilejul de 
a afla opinia lor despre viitorii ad
versari.

MÂTHIEU BOLLEN — F.C. Bru
ges: „Am urmărit jocul Stelei și 
la Craiova, unde m-a impresionat 
în mod deosebit. Azi, parcă am 
văzut altă echipă! Este cert că 
fotbaliștii antrenați de Jenei au 
pierdut jocul mai mult pe tărimul 
angajamentului psihic, unde creș
terea nervozității la Dumitru a de
reglat întreaga activitate de la mij
locul terenului. Accidentarea unuia 
dintre stoperi (n.n. Florin Marin), 
scăderea valorică a lui Troi șl a 
portarului lordache, au permis for
mației adverse să se detașeze ușor. 
Plec fără a fi deplin lămurit. Cu 
care echipă Steaua vom juca ? Cu 
cea de la Craiova, care ar avea 
șanse în fața noastră, sau cu cea 
de la București care — sincer vor
bind — nu văd cum ar putea trece 
în turul secund al C.C.E. In fotbal 
se știe, însă, că după o zi „nea
gră" urmează o alta... însorită. De 
aceea cred că, în ultimă instanță,

in divizia b START ATRACTIV, 
DAR PREA MULTE CARTONASE GALBENE!

De două săptămîni au intrat 
în scenă și divizionarele B. 
Printre ele, formații noi, dintre 
care unele au început destul de 
bine competiția. Ne gîndim la 
Minerul Gura Humorului, Re- 
lonul Săvinești. Armătura Za
lău, Minerul Lupeni, Aurul 
Brad, ale căror evoluții s-au 
bucurat de bune aprecieri. în 
schimb. Olimpia Rm. Sărat 
(care a avut terenul suspen
dat), Portul Constanța, Chimica 
Tîrnăveni. Tehnomelal Bucu
rești și Minerul Cavnic au luat 
un start destul de greoi. De
sigur. sîntem abia la începutul 
întrecerii și mai este încă timp 
pentru... reabilitări. Dincolo 
însă de punctele ciștigaie sau 
pierdute trebuie să stea, pe 
primul plan, preocuparea pen
tru practicarea unui fotbal cit 
mai bun. care să contribuie Ia 
ridicarea nivelului tehnic la cel 
de al doilea eșalon. Fiindcă a 
venit vorba de calitate, nu pu
tem omite faptul că o fostă 
divizionară A — „U“ Cluj-Na- 
poca suportă mai greu contac
tul cu Divizia B, în timp ce 
F.C. Olimpia Satu Mare și 
C.F.R. CIuj-Napoca s-au înscris 
încă de acum printre aspirantele 
la primele locuri. Dar preten
țiile față de ele sînt mult mai 
mari, iar viitoarele lor com
portări vor fi urmărite cu a- 
tenție de iubitorii fotbalului.

în primele două etape s-au 
înregistrat. în general, scoruri 
strînse și unele rezultate con
tradictorii. Partidele au fost 
destul de disputate, chiar dirze 
dar, fapt criticabil, nu de pu
ține ori s-au depășii limitele

PROGRAMUL ȘI ARBITRII 
ETAPEI A III-a

SERIA I : • Metalul Plopeni— 
Unirea Focșani : E. Voicu (Olte
nița) — se dispută la Ploiești, 
de la ora 9,30 • F.C. Petrolul 
Ploiești—Celuloza Călărași : N. 
Georgescu (București) — se dis
pută la ora 11,30 • Portul Con
stanța—Ceahlăul P. Neamț : N. 
Petriceanu (București) • Relo- 
nul Săvinești—Prahova Ploiești : 
Max. Popescu (București) • Mi
nerul Gura Humorului—Oltul Sf. 
Gheorghe : T. Istrate (București)
• Victoria Tecuci—C.S.U. Ga
lați : C. Manușaride (București)
• C.S.M. Suceava—C.F.R. Paș
cani : I. Urdea (București) • 
C.S.M. Borzești—Gloria Buzău : 
C. Ioniță I (București) • Olim
pia Rm. Sărat—F.C. Brăila : FI. 
Anuțescu (Pitești). SERIA 
A II-A : • Steagul roșu Bra
șov—Nitramonia Făgăraș : M. 
Moraru (Ploiești) • Chimia Tr. 
Măgurele—F.C.M. Giurgiu : C.
Petrov (Focșani) • Tehnometal 
Buc.—Flacăra Automecanica Mo
reni : Gh. Ispas (Constanța) • 
F.C. Șoimii Sibiu—C.S. Tîrgo

noi avem datoria să pornim de la 
ideea că vom întîlni Steaua de la 
Craiova și că vom avea, deci, un 
meci foarte dificil".

PAOLO BARISON, antrenorul 
secund al lui A.C. Milan, fost ex
trem stînga al echipelor Sampdo- 
ria, Genoa și Roma, de 9 ori se
lecționat în reprezentativa Italiei, 
a caracterizat astfel cuplajul de 
pe stadionul „23 August", oprin- 
du-se, se înțelege, mai mult asupra 
întîlnirii care îl interesa în mod 
special pentru că evolua viitoarea 
adversară a formației milaneze: 
Dinamo — Steaua:

„Am văzut în aceste meciuri atî- 
tea goluri cite nu se marchează 
intr-o întreagă etapă a campiona
tului nostru. Pentru spectatori, 
asta e o mare satisfacție. în prima 
întîlnire, Sportul studențesc a fă
cut mai mult un antrenament. Ad
versarul nu i-a făcut nici un fel 
de dificultate. Jocul Dinamo — 
Steaua a fost de o clasă net supe
rioară, atingînd, sub raportul spec
taculozității, cotele bunelor meciuri 
internaționale. Steaua are două 
extreme redutabile și un conducă
tor de joc, Dumitru, dotat pentru 
acest post. Cit timp a rezistat psi
hic ea a făcut față adversarului. 
Mai departe însă a cedat net. Di
namo mi s-a părut mult mai echi
librată și mai calculată, mai or
donată in joc. Omul nr. 1 al me
ciului a fost _  după mine — Lu
cescu. Tehnician fin și bun diri
jor mi-a apărut Moldovan; Dinu, 
recunoscut pentru tenacitatea sa, 
este elementul-motor al formației 
iar apărarea e dominată, la pro
priu și la figurat, de Sătmăreanu 

sportivității. Un argument în a- 
cest sens îl constituie cele a- 
proape 30 de cartonașe galbene 
acordate de către arbitri în 
etapa a doua, la care se adaugă 
și cîteva eliminări, ceea ce 
trebuie să insemne un semnal 
de alarmă nu numai pentru e- 
chipele in cauză ci pentru toate 
competitoarele, pentru că Co
misia de disciplină este ho- 
tărită să fie deosebit de intran
sigentă cu actele de indisci
plină. Mîine. 6 jucători nu au 
drept de joc pentru că au acu
mulat cîte 3 cartonașe galbene.

Etapa a III-a programează 
meciuri interesante care, spe
răm. vor satisface așteptările 
publicului, prezent în număr 
tot mai mare în toate orașele, 
în seria I. la Rm. Sărat, noua 
promovată Olimpia (antrenată 
de Al. Caricaș) susține meciul 
de debut în Divizia B pe te
ren propriu ca urmare a re
ducerii. pe bună dreptate, a 
sancțiunii de către Biroul fe
deral. Formația locală va a* 
vea un obstacol greu de trecut 
pentru că adversara sa este F.C. 
Brăila, una dintre pretenden
tele la șefie. în seria a Il-a, 
meci interesant la Slatina, Di
namo—Elcctroputcrc Craiova, 
ca și cel de la Sibiu, dintre 
F.C. Șoimii și C.S. Tîrgoviște. 
în seria a IlI-a ies în evi
dență partidele C.F.R. Timi
șoara—F.C. Baia Mare și F.C. 
Olimpia Satu Mare—Gloria Bis
trița. Dar jocuri agreabile pot 
furniza toate celelalte formații 
dacă vor fi animate în per
manență de dorința autodepă- 
șirii. (AL. V.).

viște : P. Căpriță (Brăila) • 
Chimia Rm. Vîlcea—Metalul 
București : N. Raab (C. Turzii)
• Ș.N. Oltenița—Chimica Tîrnă
veni : I. Ciolan (Iași) • Voința 
București—Tractorul Brașov : T. 
Oniga (Iași) » Dinamo Slatina— 
Electroputere Craiova : D. Igna 
(Arad) • Metalurgistul Cugir— 
Unirea Alexandria : S. Stăn-
cescu (București). SERIA A 
III-A : • C.F.R. Timișoara—F.C. 
Baia Mare : C. Ghiță (Brașov)
• C.I.L. Sighet—Rapid Arad : L. 
Veșcan (Aiud) • Dacia Orăștie— 
Minerul Cavnic : C. Dinulescu 
(București) • Minerul Lupeni— 
Sticla Turda : El. Munteanu (Re
șița) • Aurul Brad—Mureșul 
Deva : I. Baneiu (Sibiu) • „U" 
Cluj-Napoca—Armătura Zalău : 
Al. Ghigea (Bacău) • Olimpia 
Satu Mare—Gloria Bistrița : C. 
Bărbulescu (București) • Victo
ria Călan—U.M. Timișoara : V. 
Ciocîlteu (Craiova) • Industria 
sîrmei C. Turzii—C.F.R Cluj-Na- 
poca : I. Angheliu (P. Neamț).

II. Așa cum a jucat în partida cu 
Steaua, Dinamo este un adversar 
redutabil pentru A.C. Milan".

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA EXCEPTIO- 

NALA pronoexpres
Tragerea atribuie autoturisme 

Dacia 1300 și Skoda S100, ex
cursii în U.R.S.S., cu avionul și 
trenul, în Cehoslovacia și R. D. 
Germană cu trenul, precum și 
petrecerea concediului de odih
nă în frumoasele stațiuni Pre
deal și Sinaia ; se mai atribuie 
ciștiguri de valoare fixă și va
riabilă în bani.

Pentru atribuirea acestor cîș- 
tiguri se efectuează 8 extrageri 
în 2 faze, extrăgîndu-se 44 de 
numere cîștigătoare.

Rețineți ! Variantele de 15 
lei participă la toate extrage
rile.

Tragerea are loc mîine, du
minică 5 septembrie a.c., la 
București în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
17,45. în continuare va rula fil
mul artistic Capriciile Măriei.

Divizia A, etapa a IV-a

VEȘTI DE LA ECHIPE
• PROGRESUL. în progra

mul elevilor lui Mateianu și 
Baboie a fost inclusă, după 
meciul cu Sportul studențesc, 
și o ședință de analiză a com
portării echipei. Vineri, Pro
gresul a efectuat un antrena
ment la care au participat și 
Apostol și Dragu, se pare com
plet refăcuți, după accidentările 
suferite duminică la Constanța.
• S. C. BACAU. După vic

toria în dauna formației gălă- 
țene, băcăuanii au urmat, joi, 
un program de refacere, ieri 
dimineață, ei au plecat cu au
tocarul la București unde au 
ajuns în jurul amiezii, instalîn- 
du-se la hotel „Parc". Antreno
rul Nicușor nu anunță modifi
cări în „ll“-le care a început, 
miercuri, jocul cu F.C.M. Ga
lați.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Rainea (Bîrlad).

• STEAUA a efectuat antre
namente zilnice, după etapa de 
miercuri. Din formația pe care 
antrenorii Emerich Jenei și 
Carol Crciniceanu o vor tri
mite în teren mîine, va lipsi 
Dumitru, suspendat. în rest, 
nici o indisponibilitate. E foar
te probabil ca Iordănescu, care 
a reintrat miercuri, în a doua 
repriză, să fie utilizat de la în
ceput. • CORVINUL vine la 
București cu moralul fortificat 
de victoria la scor în întîlnirea 
cu F, C. M. Reșița. E și nor
mal ca antrenorul L. Vlad să 
acorde credit „unsprezecelui" 
învingător miercuri. Hunedorc- 
nii au sosit aseară în Capitală.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Fediuc (Suceava).

• U.T.A. Textiliștii s-au îna
poiat joi acasă și au efectuat 
antrenamente pînă astăzi, in
clusiv. Antrenorul C. Manola- 
ehe întîmpină dificultăți în al
cătuirea formației pentru că la 
indisponibilitățile mai vechi s-a 
adăugat și... Pojonî, a cărui 
utilizare este problematică. Este 
posibil ca în locul Iui să joace 
Sehepp. Mai rămîne o proble
mă de rezolvat — eficacitatea, 
dat fiind faptul că în trei par
tide atacanții n-au înscris nici 
un gol ! • RAPID. După par
tida de joi, giuleștenii au avut, 
evident, un program de recu
perare și de menținere a pre
gătirii. Accidentat în meciul cu 
Jiul, fundașul Popa, probabil, 
nu va juca.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Cursaru (Ploiești).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA. Studenții craioveni au, în 
continuare, probleme în alcă
tuirea celei mai bune formații. 
Negrită are piciorul în ghips. 
Cămătaru are o ruptură muscu
lară, indisponibil este și Con- 
stanlinescu. iar Marcu nu este 
restabilit. în aceste condiții, se 
pare că antrenorul C. Teașcă 
va începe jocul cu formația ca
re a intrat în teren, miercuri, 
la Timișoara. • POLITEHNICA 
IAȘI. Ieșenii au plecat ieri 
spre Craiova, cu ambiții, dar 
și ei cu probleme în privința li
niei de atac. Nemțeanu s-a ac
cidentat la încălzirea dinaintea 
partidei cu F. C. Argeș, iar 
înlocuitorul lui. D. Ionescu s-a 
accidentat și el în timpul jo
cului.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Szilaghi (B. Mare).

• A.S.A. TG. MUREȘ, reve
nită de Ia Oradea, după a doua 
înfrîngere consecutivă, mizea
ză pe următoarele două jocuri 
pe teren propriu pentru a-și 
reface „contabilitatea" deocam
dată modestă. Mureșenii speră 
în reintrarea lui Hajnal, după

Mai multe variante vă mă
resc șansele de cîștig !

★
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT INTERMEDIAR DIN
1 SEPTEMBRIE 1976. Categoria 1: 
(13 rezultate) 1303,55 variante a 98 
lei. Intrucît valorile unitare de la 
categoriile 2 și 3, sînt sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul de ciștiguri 
de la aceste două categorii a fost 
repartizat la categoria 1.

★
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO

2 DIN 29 AUGUST 1976. EXTRA
GEREA I: Cat. 2: 3,25 variante a 
19.396 lei; Cat. 3: 17,75 a 3.551 lei; 
Cat. 4: 49,50 a 1.274 lei; Cat. 5: 
162,50 a 200 lei; Cat. 6: 1.170,25 a 
100 lei. REPORT CATEGORIA li. 
81.643 lei.

★
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 3 SEPTEMBRIE 
1976. EXTRAGEREA I: 84 78 60 23 
76 4 68 43 34; EXTRAGEREA a II-a: 
70 57 49 5 29 67 24 51 12. FOND GE
NERAL DE CIȘTIGURI: 740.241 lei 
din care 79.335 lei report. 

o lungă absență, in rest, for
mația de la Oradea, Fanici 
fiind probabil titular în centrul 
liniei de atac. • POLITEHNI
CA TIMIȘOARA a făcut ieri 
un ultim antrenament. după 
care s-a îmbarcat in autocarul 
pentru Tg. Mureș. Anghel și 
Petrescu continuă să fie indis
ponibili. Timișorenii anunță un 
joc la atac, pentru a șterge 
impresia neplăcută lăsată asu
pra publicului telespectator în 
meciul de la Oradea.

ARBITRUL PARTIDEI : R. 
Stîncan (București).

• JIUL. A părăsit imediat 
Capitala, după disputarea me
ciului cu Rapid, programat joi 
în cadrul etapei a III-a. Ieri, 
preocupări exclusive în vederea 
refacerii. Astăzi este programat 
un antrenament destinat omo
genizării compartimentelor, cu 
accent pe consolidarea apărării, 
al cărei randament a nemulțu
mit în ultima etapă. Nu va e- 
volua Rusu, care a acumulat 
trei cartonașe galbene • F. C. 
BIHOR. Vineri la ora 13 a avut 
loc plecarea, cu autocarul, spre 
Petroșani. Evident, nu va apare 
în teren duminică Florescu, fă
ră drept de joc după elimina
rea suportată miercuri. Astăzi, 
un antrenament de acomodare.

ARBITRUL PARTIDEI : Fr. 
Coloși (București).

• F. C. M. GALAȚI. Jucînd 
din nou acasă, chiar dacă vor 
avea în față echipa care a în
trecut campioana națională, ju
cătorii gălățeni vor. desigur, să 
înscrie prima victorie la rea
pariția în prima divizie. Pre- 
gătindu-se, după partida de la 
Bacău, sub conducerea antre
norului Guță Tănase, și mizind 
pe reintrarea lui Ghirca și Ra
du Dan (ale căror suspendări 
din Divizia B au expirat), e- 
chipa gazdă speră intr-un re
zultat pozitiv. • DINAMO, so
sită la Galați cu un moral ex
celent, are, totuși, trei semne 
de întrebare vizîndu-i pe Cus- 
tov, Vrînceanu și Lucescu, ac
cidentați în partida de miercuri 
cu Steaua.

ARBITRUL PARTIDEI : I. 
Rus (Tg. Mureș).

• F. C. ARGEȘ a efectuat 
ieri două antrenamente. Iovă- 
ncscu și-a reluat pregătirile, 
dar nu este încă apt de joc. 
Este probabilă reintrarea lui 
Leșeanu în partida de mîine. 
în rest, va fi folosită formația 
care a evoluat la Iași. • F. C. 
CONSTANTA se deplasează în 
cursul zilei de azi, cu autoca
rul, la Pitești. Din echipa care 
va fi aliniată în meciul cu 
F. C. Argeș va lipsi Mateescu, 
care a suferit o întindere mus
culară. De asemenea, continuă 
să fie indisponibil Peniu. După 
victoria obținută în etapa pre- 
cedentă, constănțenii speră șâ 
realizeze și pe stadionul din 
Trivale un meci bun.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Buzca (București).

• MECIUL F. C. M. REȘI
ȚA — SPORTUL STUDEN
ȚESC A FOST AM1NAT. 
F. R. F. a hotărit, ieri după a- 
miază, amînarea jocului F.C.M. 
Reșița — Sportul studențesc. 
Amînarea a fost acordată la 
cererea echipei reșițene, cerere 
determinată de îmbolnăvirea 
cîtorva jucători.

ECHIPA’

ETAPEI
Alcătuită pe baza no

telor acordate jucătorilor, 
echipa etapei a ll-a se 
prezintă astfel : GIRON 
— PORATCHI, SAMEȘ, 
FL MARIN, VIGU — 
ANGELESCU, AGIU, DU
MITRU — LUCESCU, D. 
GEORGESCU, AELENEI.

Iar cea a etapei a III-a 
are următoarea compo
nență : IONIȚĂ — GĂTEJ, 
TONCA, LUCACI, LUNCA 
— ANGELESCU, DINU, 
CUSTOV - LUCESCU, 
DANILA, GEORGESCU 
(Corvinul).

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

„TROFEUL PETSCHOVSCHI'41

Situația în „Trofeul Petschovs- 
chi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public), 
după 3 etape, este următoarea :

1. București 9,37 ; 2—10. Tg. Mu
reș, Galați, Arad, Hunedoara, 
Bacău, Constanța, Reșița, Craiova 
și Pitești 9,00 ; 11. Timișoara 8,50; 
12—13. Iași și Petroșani 8,00 ; M. 
Oradea 7,50.



Locul I in turneul feminin de baschet de la Șanhai In turneul de tenis de la Forest Hills

0 PERFORMANȚĂ BUNĂ A ECHIPEI ROMÂNIEI
SURPRIZE ÎN PRIMUL TUR

Reprezentativa feminină de 
baschet a României a participat 
recent la un turneu internațio
nal desfășurat în R. P. Chineză, 
Ia Șanhai, pe care l-a cîștigat 
datorită următoarelor rezulta
te : 68—66 cu R. P. Chineză A, 64—63 ----- - -
80—60 
77—73 
nia și 
mațla ,___ _
mată în clasament de : 2. Ja
ponia, 3. R. P. Chineză A, 4. 
R. P. D. Coreeană, 5. Mexic, 6. 
R. P. Chineză B. Baschetbalis
tele românce au susținut și ci
teva întîlniri de verificare sol
date cu rezultatele : 61—61 cu 
Japonia, 66—76 cu R. P. Chine
ză A, 64—72 cu R. P. Chineză 
B, 86—62 cu R. P. D. Coreeană 
(toate la Șanhai), 82—58 cu Se
lecționata Canton, 68—65 cu Se
lecționata provinciei Liaoning.

în legătură cu acest turneu 
In care au fost consemnate per
formanțe bune (în primul rînd 
ciștigarea turneului de la Șan
hai și victoria asupra formației 
Japoniei, vicccampioană mon
dială la Caii — 1975 și clasată 
pe locul 5 la J.O. de la Mont
real) am solicitat antrenorului 
principal loan Nicolau citeva 
amănunte pe care le prezen
tăm :

„Mai întii unele opinii des
pre partenerele de întrecere, 
ne-a declarat prof. Nicolau. 
Echipele din R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană și Japonia 
(aceasta din urmă avînd in 
Iot opt din jucătoarele clasate 
pe locul secund la C.M.) au re
liefat predilecția pentru ac
țiuni în viteză, frecvență și 
precizie în aruncările la coș, 
agresivitate in apărare. Un 
plus pentru sportivele japo
neze, excelent pregătite tac
tic. Selecționata Mexicului se 
bazează pe jocul tactic, po
zițional, dar lipsa unor re-

R. P. Chineză B,
R. P. D. Coreeană,

cu
cu

(37—34, 68—68) cu Japo- 
81—58 cu Mexic. For

țării noastre a fost ur-

Festivitate de premiere in fața a 18 000 de spectatori aflați in 
Palatul sporturilor din Șanhai

valoare au făcut-o 
spre sfirșitul turneu-

zerve de 
să cedeze
Iui. Referitor la reprezentativa 
tării noastre, menționez rezis
tenta sa la duritatea competi
ției, nivelul tactic ridicat la ca
re a evoluat, folosirea avanta
jului taliei și dirzenia manifes
tată în permanentă și în spe
cial în finalurile decisive (trei 
meciuri au fost ciștigate in ul
timele 10 secunde), promptitu
dinea cu care a răspuns la de
sele schimbări de tactică efec
tuate pe parcurs. Notabile și 
procentajele la aruncări : 70%
la cele libere, 42,5% la cele din 
acțiune. Carențe : precizia a- 
runcărilor la coș de la semi- 
distanță și distanță, ritmul de 
joc pe toată durata unui meci, 
tactica individuală in apărare 
(mă refer la jucătoarele cu ta
lie înaltă), forța (sub aspectul

g „NENE, PUTEM continuarea mareî escaladînd vîrful în ca- 

JUCA Șl NOI?"
Sub acest generic se 

desfășoară in Ungaria 
o largă acțiune de de
pistare a copiilor ta- 
lentați pentru fotbal. 
Anul acesta au luat 
parte la miile de jocu
ri și antrenamente — 
acțiune organizată de 
Radiodifuziunea ma
ghiară, federația de 
specialitate și revista 
ilustrată „Kepes Sport"
— zeci de mii de 
copii (nâscuți în anii 
1961 sau 1962). După 
o amplă muncă de se
lecție în localități mai 
mici, județe și orașe 
cel mai buni jucători 
au fost selecționați în 
două echipe, care au 
participat la un ade
vărat festival al 
lor fotbaliști.

CiND DOI SE 
CEARTĂ...

,,Victoria obținută 
turneul interzonal < 
la Bienne i-a redat I 
Bent Larsen încrederea 
în propriile sale forțe, 
serios zdruncinată după 
infringerea grea sufe
rită in meciul cu Ro
bert Fischer, din 1971*
— remarca comentato
rul de șah al agenției 
„Tanjug". Marele
maestru danez a și 
declarat că va fi șa- 
langerul lui Karpov, 
deși pentru aceasta el 
mai are nevoie de trei 
victorii în meciurile 
candidaților. Dar, o 
declarație asemănătoa
re a făcut și fostul 
copil-minune brazilian 
Costa Mecking, cîștigâ- 
torul „interzonalului" 
de la Manila. „Ambii 
nu pot avea dreptate, 
spune (logic...) ace
lași comentator. Nu 
este exclus ca drepta
tea sâ fie de partea 
unui al treilea...*.

POLUARE
Starea de extremă 

poluare a fluviului Mis- 
sissippi a pus sub 

g semnul Incertitudinii

NEW YORK, 3 — 0 ploaie 
persistentă a perturbat buna 
desfășurare a întrecerilor din 
ziua a doua a campionatelor 
internaționale de tenis ale 
S.U.A., care se desfășoară pe 
terenurile de la West Side T. C. 
din Forest Hills, o serie de par
tide trebuind să fie amînate.

în concursul de simplu fe
minin, jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici s-a calificat în tu
rul II, invingind-o cu 6—4,
6— 4 pe redutabila Ilona Kloss. 
Mariana Simionescu a învins-o 
cu 6—2, 1—6, 6—1 pe Sue Stap 
(S.U.A.). O surpriză a furnizat 
tenismana 
Newberry, care a dispus de favo- 
rita nr. 3, 
cu 1—6, 6—4, 6—3. Alte rezul
tate : Mima Jausovec — Cyn
thia Doerner 6—3, 6—1 ; Nancy 
Richey — Kathy Harter 6—3,
7— 6 ; Laura Dupont — Carrie 
Meyer 6—4, 6—0 ; Virginia 
Wade — Wendy Turnbull 6—1, 
6—2 ; Julie Anthony — Betty 
Stove 6—4, 6—3 ; Kerry Melvi
lle — Linda Thomas 6—3, 6—1. 
Goolagong — Ziegenfuss 6—3, 
6—1 ; Maria Bueno — Beaven 
2—6, 6—1, 6—1 ; Tomanova — 
Mehmedbasich 6—1, 6—3 ; Kuy-

californiană Janet

Martina Navratilova

kendall — Moore 6—1, 6—3 ; 
Kiymomura — Greer 6—1, 6—4 ; 
Rossel — Epstein 6—1, 7—6.

Iată și ultimele rezultate în
registrate în primul tur al 
probei de simplu bărbați : 
Okker — Spear 6—3, 6—3 ; J. 
Lloyd — Cramer 6—3, 6—1 ; El 
Shafei — Deblicker 4—6, 6—3, 
6—4 ; Borg — Letcher 6—2, 
6—2 ; Andrew — Mitton 7—6, 
6—3 ; Metreveli — Thung 6—1, 
6—3. Și primele rezultate din 
turul II : Vilas — Case 6—2, 
6—4 ; Gerulaitis — Krulevitz 
6—2, 6—2.

Vineri s-a înregistrat una 
dintre primele mari surprize : 
eliminarea favoritului numărul 
IV, italianul Adriano Panatta, 
de către Bill Scanlon (S.U.A.), 
un jucător necunoscut care a 
cîștigat cu 6—3, 7—6. Un alt 
favorit, Arhur Ashe a ieșit din 
concurs în turul doi. pierzînd 
cu 1—6, 2—6 în fața lui Jan 
Kodes.

Alte rezultate din turul doi: 
Connors — Fleming 6—1, 6—0 ; 
Franulovici — G. Mayer 6—3, 
6—4 ; Alexander — Winitsky 
6—1, 6—3 ; K. Johansson — 
Caujolle 6—4. 5—7, 6—4.detentei). In general, apreciez 

că baschetbalistele noastre au 
avut o comportare bună, iar 
cucerirea locului I se datorează 
în primul rînd spiritului de co
lectivitate și puterii de luptă. 
Caracterizări : Ana Aszalos — 
o revelație, Mariana Andreescu, 
Rodica Goian, Liliana Duțu, 
Ileana Gugiu, Diana Mihalic — 
randament bun ; Maria Simio- 
nescu — cu aport decisiv în 
ciștigarea unor partide ; Stefa
nia Giurea, Gheorghița Bolo
van, Ileana Porlik, Mariana 
Sandu și Stefania Basarabia — 
utile. Nu pot să nu amintesc 
de ospitalitatea caldă, priete
nească cu care am fost tratați 
în zilele petrecute in R. P. 
Chineză, precum și de faptul 
că am avut prilejul să vizi
tăm citeva interesante obiective 
turistice și culturale, printre 
care și celebrul „zid chinezesc", 
casa in care a avut loc primul 
Congres al Partidului comu
nist chinez ș.a." (D. St.).

TURNEUL DE
MAMAIA, 3 (prin telefon). 

Concursul internațional de te
nis „Turneul speranțelor" con
tinuă să se bucure de prezența 
unui număr mare de spectatori. 
Meciurile sint din ce în ce mai 
atractive, fapt explicabil și da
torită apropierii finalelor, aces
tea urmînd să se dispute în 
cursul după amiezii de sîmbătă 
și duminică pînă la prînz. De 
remarcat că reprezentanții țării 
noastre sînt prezenți în toate 
întîlnirile decisive. In semifi
nalele de simplu fete, s-a re
marcat jocul bun al sportivelor 
din Cehoslovacia, Marcela 
Shunerska și Hanna Copeckova 
iar în proba feminină de dublu 
au jucat bine româncele Cris
tina Mureșan și Elena Jecu.

LA MAMAIA
Rezultatele semifinalelor. Bă

ieți, 17—18 ani : Arnold 
(R.D.G.) — Niță 6—1, 6—2 ;
Dîrzu — Niemec (Polonia) 6—0, 
6—2 ; 15—16 ani : Segărceanu
— Stănescu 6—2, 4—6, 6—1 ; 
Bognar (Cehoslovacia) — Bucur 
6—4, 3—6, 6—4 ; fete, 17—18 
ani : Elena Jecu — Mariana 
Socaciu 7—5, 6—4 ; Hanna Co
peckova — Elena Popescu 6—4,
6— 1 ; 15—16 ani : Gabriela Di
nu — Dora Ranghelova (Bulga
ria) 6—1, 6—1 ; Marcela Shu
nerska — Lunela Orășeanu
7— 5, 6—3. Rezultate din turul
III, fete 17—18 ani : Hanna 
Copcckova — Doina Ionescu 
6—3, 6—1 ; Elena Jecu — Catia 
Brezina (Bulgaria) 6—0, 6—3 ;
15—1G ani : Marcela Shunerska
— Cosmina Popescu 6—3, 6—2 ; 
Lunela Orășeanu — Gabriela 
Szoko 6—4, 6—3 ; dublu fete : 
Cristina Mureșan, Elena Jecu
— Dora Ranghelova, Catia Bre
zina 7—6, 5—7, 9—7 ; Hanna
Copeckova, Marcela Shunerska
— Gabriela Dinu, Camelia Chi- 
riac 6—4, 6—2 ; Elena Popescu, 
Mariana Socaciu — Doina Io
nescu, Gabriela Szoko 6—3, 
6—2 ; dublu băieți : Iovănescu, 
Zancu — Kotulski, Niemec 
(Polonia) 6—4. 6—0.
Cornel POPA — coresp. jud.

curse de înot desfășu
rata anual între Min
neapolis și Saint Louis, 
orașe despărțite de 
700 de mile pe cursul 
inferior al fluviului. Doi 
dintre concurenții ,,ma
ratonului" — Allan 
Johns și Wynne Thom
pson — au trebuit să 
întrerupă întrecerea și 
să fie internați în spi
tal din cauza unor pu
ternice iritații ale pie
lii.

drul unui tradițional 
concurs, aflat acum la 
cea de a 83-a ediție. 
Condiția participării 
este de a fi trecut de 
60 ani. La ediția din 
anul acesta, au luat 
startul 146 veterani aî 
alpinismului, dintre 
care 105 au ajuns cu 
bine pe Cimone. ,,Bo
cancul de aur”, pre
miul ce răsplătește pe 
participantul realizator 
al celui mai bun timp 
al ascensiunii, a fost 
cîștigat de tipograful 

■ pensionar Loris Villa, 
f în vîrstă de 76 de ani. 

Villa este nume cunos
cut în lumea sportului 
atît pentru ascensiuni
le sale, cit și pentru 
faptul de a fi urcat cu 
bicicleta pe citeva din
tre piscurile munților 
europeni.

PILOTUL 
FOTBALIST

Unul din cei mai 
noscuți ași oi volanu
lui este, fără îndoială, 
elvețianul Clay Rega- 
zzoni, prezent la mari
le întreceri automobi
listice. Ceea ce se 
știe mai puțin este 
faptul că temerarul 
pilot este și un bun 
jucător de fotbal, ocu- 
pînd postul de centru 
atacant al echipei din 
Noranco, un mic oră
șel de lîngâ Lugano. 
Regazzoni se străduieș
te sâ nu lipsească de 
la meciurile de campio
nat și — deși obliga
țiile legate de cursele 
de formula 1 îl poartă 
prin toată lumea — el 
face tot ce îi este posi
bil pentru a fi pre
zent în formație la jo
curile mai grele. Echi- 
oa sa a promovat re
cent în categoria B o 
campionatului Elveției, 
după un meci de baraj 
în care o contribuție 
deosebită au consti
tuit-o cele două goluri 
marcate de Regazzoni. 
Se menționează că el 
s-a deplasat la stadion 
pe... bicicletă.
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Caleidoscop
MEDICINA DA 

ALARMA
Printre diferitele date 

retrospective privind 
recent încheiatele Jocu
ri Olimpice, unele pot 
fi privite și ca semnale 
de alarma. Astfel, co
municatul Comisiei me
dicale a turneului 
box atrage serios 
tenția asupra modului, 
defectuos în care se 
protejează unii boxeri. 
La Montreal numărul 
Ic.o.-urilor a fost deo
sebit de mare — 30. 
Majoritatea au fost ob
ținute prin lovituri la 
cap și au avut ca re
zultat pierderea cunoș
tinței, în unele cazuri 
pe o durata maî mare 
de 3 minute. Comisia 
medicala atrage serios 
atenția asupra necesi
tății unei bune pregă
tiri tehnice a sportivi
lor, care urcă în ring, 
îndeosebi în ce priveș
te

de 
a-

cu-

I DE LA ANGAJAMENTE LA REALIZĂRI
(Urmare din pag. 1)

apărarea.

PISCUL 
BATRINILOR

Există în Alpii italie- 
ni un vîrf nu prea înalt 
(1100 m), însă dificil 
de escaladat. Se 
chiamă Cimone, dar 
are și un supranume 
pitoresc : „Piscul bă
lanilor*. Acesta pentru 
că in fiecare an, vechi 
alpiniști își amintesc 
de isprăvile tinereții,

nalâ în proba individuală, iar 
la echipe s-au clasat pe o po
ziție total nesatisfăcătoare, lo
cul 7. Și dacă în cazul acestei 
probe nu s-a vorbit despre lip
sa omogenizării valorice, ea a 
fost invocată la floretă mascu
lin și spadă. S-a replicat, însă, 
la discuții, cu deplin temei, că 
în cazul scrimei, sport indivi
dual în esență, asemenea argu
mente pot ascunde lipsa pregă
tirii temeinice a fiecărui spor
tiv în parte, formala individu
alizare a antrenamentelor. Pen
tru că nu este admisibil ca „li
derii" echipelor, cei cu valori 
recunoscute, să nu se ridice la 
nivelul încrederii, să piardă 
asalturi-cheie, să intre in pa
nică. După cum nu este de 
conceput ca tineri scrimeri, ca 
floretiștii Petru Kuki — după 
cum a arătat antrenorul Iosif 
Zilahi — și Magdalena Bartoș, 
să nu țină cont de sfaturile de 
pe margine date de antrenori, 
ratind asalturi ca și ciștigate.

Sabrerii au semnat la Mont
real ’76 momentele de referință 
pentru Moscova ’80. Nu numai 
pentru că au avut rezultatele 
cele mai bune, ci, mai ales, 
pentru că au găsit în creuzetul 
selecției și pregătirii aliajul 
necesar performanței de azi și 
de mîine. Avînd în lot, doi 
trăgători tineri, dar experimen
tați (Dan Irimiciuc și Alexan
dru Nilca) și trei tineri de 
perspectivă (Ion Pop, Corneliu 
Marin și Marin Mustață), toți 
prezenți la Montreal, dar și doi 
„out-sideri“ (Mihai Frunză și 
Ion Pantelimonescu), sabia a 
crescut valoric de-a lungul ci
clului olimpic, vădind și resur
se de consolidare in primul 
eșalon mondial.

Pregătindu-se în comun, alt- 
turi de trăgători cu mare preș-

IN ETAPA a 3-a a campionatului 
Iugoslav, Dinamo Zagreb a jucat 
la Tuzla cu echipa locală Sloboda. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
0—0. Alte rezultate mal importan
te: Velez Mostar — O.F.K. Belgrad 
4—1; Steaua roșie Belgrad — Ne- 
predak Krușevac 1—1; Novl Sad — 
Zenica 2—0: F.C. Zagreb — Parti
zan Belgrad 2—0; Hajduk Split — 
Zeleznlciar 4—0. Tn clasament : 
Hajduk Split 5 p: Steaua roșie 5 p.

DUPĂ 4 ETAPE in campionatul 
Olandei in frunte se află Feye- 
noord cu 8 p.

<N CAMPIONATUL U.R.S.S. 
(etapa a 4-a): Zenit Leningrad — 
Dinamo Minsk 0—0: Spartak Mos
cova ȚSKA Moscova 2—1; Di-

CAMPIONATE DE FOTBAL
mo Moscova — Torpedo Moscova
1— 1. In clasament conduc echipele 
Torpedo Moscova șl Zenit Lenin
grad, cu cite 5 p din 3 meciuri.

REZULTATE din turul 2 al „Cu
pei ligii engleze": Aston Villa — 
Manchester City 3—0; Cardiff — 
Queens Park 1—3; Manchester Uni
ted — Tranmere 5—0; Stoke — 
Leeds 2—1; West Ham — Barnsley 
3—0; Torquay — Burnley 1—0.

IN ETAPA a 4-a a campionatului 
Ungariei: Bdkdscsaba — Videoton
2— 5; Ujpestl Dozsa — szeged 5—0; 
Vasas — Csepel 2—0; Honved — 
Kaposvăr 3—0; M.T.K. — Ferenc-

văros 1—4. Ia clasament conduc 
Ujpesti Dozsa și Vasas cu cite 8 p.

WACKER INNSBRUCK (9 p.)
urmată de Vienna <8 p.), Austria 
Salzburg (7 p) sînt pe primele 
locuri în campionatul Austriei,

CAMPIONATUL Poloniei, etapa 
a 4-a: Arka Gdynia — Zaglemble 
Sosnowlec 1—1; Legia Varșovia — 
Ruch Chorzow 1—1; L.S.K. Lodz — 
Slensk Wroclaw 2—3; Row Rybnik 
— Wisla Cracovia 3—3. Clasament: 
Odra, Zaglembie, Slensk — 6 p.

CEA DE-A 35-a ediție a Cupei 
U.R.S.S. la fotbal a fost clștigată de 
echipa Dinamo Tbilisi învingătoa
re cu scorul de 3—0 (1—0) în finala 
susținută aseară la Moscova cu 
formația Ararat Erevan.

tigiu pe planșele internaționa
le, cu bogată experiență de 
concurs, cu nenumărate ore de 
muncă fără preget la activ, ti
nerii candidați la echipele re
prezentative au ocazia și da
toria să preia ștafeta în cele 
mai bune condițiuni, asumîndu- 
și, cu modestie, responsabilita
tea participării cu cinste în 
marile competiții mondiale și 
europene. S-a spus în ședința 
de analiză la care ne referim 
că pregătirea spadasinilor a 
fost la nivelul locului ocupat, 6. 
Ceea ce, prin prisma marii per
formanțe, este un insucces. 
Fără a forța angajamente lip
site de o bază reală, dar ținînd 
cont de investițiile materiale și 
morale, de prestigiul școlii ro
mânești de scrimă, acțiunea de 
ridicare valorică a tuturor ar
melor la cel mai înalt nivel 
internațional trebuie urmărită 
cu perseverență, chiar de acum. 
Pregătirea temeinică nu trebuie 
lăsată pentru ultima perioadă 
dinaintea marilor competiții.

Lupta pentru timp și expe
riență — a spus Lia Mano- 
liu, vicepreședinte al C.O.R. 
— pe fundalul întineririi lo
turilor reprezentative, trebuie 
declanșată imediat, în perspec
tiva Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. Și, așa cum s-a subli
niat, o selecție la o vîrstă cit 
mai mică, dintr-o arie cit mai 
mare de practicanți. va asigura 
nu numai schimbul de mîine. Și 
aceasta depinde, mai ales, de 
antrenorii și tehnicienii acestei 
discipline olimpice.

Iată de ce în cuvîntul său, 
președintele C.N.E.F.S., general 
lt. Marin Dragnea, a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii radi
cale a activității întregului ac
tiv al scrimei românești. Pro
movarea cu curaj a tinere
lor talente, transformarea reală 
a volumului de muncă dintr-un 
număr de ore într-o perioadă 
eficientă de autodepășire, pre
gătirea asiduă, disciplinată, în- 
sumindu-și organic cerințele 
vieții sportive, trebuie urmărite 
cu exigență de către antrenori 
și forul de specialitate, cu gri
jă sporită pentru întronarea 
unui climat de responsabilitate 
in toate colectivele de muncă. 
Numai astfel măsurile preconi
zate de federație pentru J. O. 
din 1980 vor putea prinde 
viață, iar concordanța dintre 
angajamente și fapte va jalona 
reprezentarea cu cinste a scri
mei românești în noul ciclu 
olimpic, prin momentele sale 
de vîrf, marile competiții in
ternaționale.

PE SCURT
ATLETISM a In ultima zi a con

cursului de la K61n, W. Davenport 
— 13,48 l-a învins pe G. Drut — 
13,64 în cursa de 110 mg. In alte 
probe : 400 mg — Pascoe 48,93 ; 
3000 m — Dlxon 7:43,06; 200 m — 
Welssenseel 20,84; 3000 m obst. — 
Malinowski 8:13,04; 100 m (f) —
Richter 11,3; 1500 m (f) — Merrill 
4:05,8.

CICLISM a Etapa a 7-a a Turu
lui Poloniei (Walbrzych — Prud- 
nik — 150 km) a revenit la sprint 
lui W. Matusiak in 3h 32:33. J. Ko
walski continuă să conducă în 
clasamentul general, urmat la 
8 sec. de J. Breczny.

HOCHEI • La Ottawa au început 
întrecerile pentru „Cupa Canadei", 
la care participă reprezentativele 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., S.U.A., Su
ediei, Finlandei și Canadei. In pri
mul meci, Canada a dispus de Fin
landa cu 11—2 (4—1, 2—0, 5—1) prin 
golurile marcate de Martin (3), 
Hull, Esposito (cîte 2), Leach, 
Shutt, Perreault și sittler, respec
tiv Makkonnen.

NATAȚIE • Campionul olimpie 
John Naber a obținut o nouă vic
torie în concursul de la Stockholm 
cîștlgînd 200 m spate în 2’09,1. îno
tătorii americani au mai terminat 
învingători în probele de 100 m 
delfin — Joe Bottom 57,7; 100 m 
bras — Don Rosenthal 1:10.1: 100 m 
liber (f) — Virginia Allen 59,7.

SCRIMA • Au început întrecerile 
pentru „Trofeul Balaton". Proba 
masculină de floretă a fost cîștl- 
gată de sovieticul Egorov, învingă
tor cu 8—3 în finala susținută cu 
maghiarul Kolocsai. Floretistul ro
mân Petru Kuki s-a clasat al trei
lea, fiind urmat de Tolciakov 
(U.R.S.S.), I. Kovacs (Ungaria), 
Lossius (R.D.G.), Prohotta (R.F.G.) 
și Mătușan (România).

ȘAH « La Sandomierz (Polonia) 
se desfășoară un turneu (sistem 
elvețian) la care participă 28 de 
jucători, printre care și maeștrii 
români V. Clocâltea, V. Valsman și 
M. Șubă. După 4 runde, conduce 
Knaak (R.D.G.) cu 3'1, p. urmat de 
Ciocâltea, Vaisman (ambii Româ
nia). Smejkal (Cehoslovacia), 
Adamski, Doda, Sznapyk, sydor, 
Dobosz și Szlncel (toți Polonia) — 
3 p.

CĂLĂRIE a Concursul de la 
Ostende s-a încheiat cu o probă de 
sărituri. în care victoria a revenit 
belgianului Freddy Tyteca ine 
..Exact"). care l-a întrecut In ba
raj pe vest-germanul Schultz Sie- 
hoff (pe „Ferro“l.
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