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DUPĂ Ă IV-a ETAPĂ A DIVIZIEI A DE FOTBAL!

SI REZULTATELE-SURPRIZA AU 0 LIMITA
Campionatul a ajuns în 

preajma celei de a cincea e- 
tape, dar, pentru multe echipe, 
el parcă... nici nu a început. 
Cel puțin așa se comportă u- 
nele dintre concurente, 
rențele de randament de 
partidă la alta sînt foarte 
și ele se înregistrează, din 
ricire, mai cu seamă în 
negativ. Dacă

Dife- 
la o 
mari 
nefe- 
sens 

am încerca o 
primă privire de ansamblu după 
cele patru apariții de pînă a- 
cum în teren, am vedea că 
grupul concurentelor care au 
evoluat cit de cît constant, care 
nu au coborît sub limita ad
misibilului, e mult mai restrîns 
decît în prima porțiune a cam
pionatului trecut. Formații care 
porniseră destul de bine în e- 
diția precedentă (Politehnica 
Iași, spre pildă) au un start 
neconvingător acum. Din grupul 
promovatelor, mult mai com
bativ în sezonul trecut, doar 
Corvinul Hunedoara (deși gre
vată și ea de unele diferențe 
de comportare, cum vom arăta) 
aemonstrează ceva. A.S.A. Tg. 
Mureș și Politehnica Timi
șoara, normal instalate în pos
tura de out-sidere înainte de 
start, n-au „punctat" cu regu
laritatea așteptată. Poate ma
sivele schimbări din lot să fi 
stimulat cumva ambițiile Jiului, 
deși și echipa din Valea Jiu
lui întîmpină dificultăți spre a 
obține victorii la limită. în 
schimb Rapidul, care a operat 
— de asemenea — în lot re
manieri (curajoase) și lasă loc 
îngrijorării in meciurile de 
pregătire, manifestă o comba
tivitate tipică pentru vîrsta ma
jorității titularilor săi actuali.

Ceea ce apare ca simptomul 
cel mai îngrijorător, semnul u- 
nei ioartc relative condiții de 
formă, e tocmai jocul extrem 
de capricios al rezultatelor. De 
multe campionate nu am in-

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI" LA TENIS, 
CEA MAI MARE COMPETIȚIE DE MASĂ

început întrecerile turneului final

al
Capitală au

Campionatului de tenis pe echipe (juniori)
de pe

tineretului" 
ora prînzu- 
scurte con- 
cu Ioana

— cele 
au fost 
au ve- 
să facă 
Pentru

afara unor spectacole ce li 
vor oferi în fiecare seară, 
vor asista marți la o gală 
filme avînd ca subiect te-

în stațiunea Costinești 
litoral s-au încheiat pregătirile 
pentru startul în întrecerile fi
nale ale celei de-a IlI-a ediții 
a „Cupei Scînteii 
la tenis. Luni, la 
lui, în urma unei 
vorbiri telefonice 
Micu, activistă la C.C. al U.T.C., 
am aflat că majoritatea concu- 
renților se aflau în stațiune, 
așteptînd cu nerăbdare rezulta
tele tragerilor la sorți. „In ve
derea bunei desfășurări a me
ciurilor — ni s-a spus de la 
celălalt capăt al firului 
10 terenuri bituminate 
revopsite, sportivii care 
nit mai devreme puțind 
și cîteva antrenamente.
ca șederea Ia Costinești a ti
nerilor să fie cît mai plăcută, 
în 
se 
ei 
de 
nisul. Turneul pentru desem
narea ciștigătorilor in cadrul 
celor trei categorii de vîrstă : 
10—14, 15—19 și 20—25 va fi 
eliminatoriu. Dar și concurenții 
care ies din cursă vor avea 
activitate permanentă timp de 
o săptămînă, ci jucînd în ca
drul turneului de consolare".

Marele trofeu transmisibil, 
„Cupa Scînteii tineretului", va 
fi acordat județului care acu
mulează cel mai mare punctaj 
în urma clasării pe locuri frun
tașe a celor 6 reprezentanți : 
locul I — 5 puncte, locul II — 
3 puncte,' locurile III și IV — 
cite două puncte, locul 5 pînă 
la 8 — cîte un punct.

★
Pe terenurile de la Progresul, 

T.C.B., Steaua și Școala spor-

La o lovitură de colț, Dinu se înaltă și, nejenat de nimeni, va 
trimite balonul in plasa porții adverse. 2—0 pentru Dinamo, 

la Galafi.
regislrat atîtea scoruri contro
versate ca în actuala întrecere. 
De pildă : Corvinul Hunedoara 
învinge cu 6—1 pe F.C.M. Re
șița pentru ca, patru zile mai 
tîrziu, să fie întrecută cu 3—0 
de Steaua ; S. C. Bacău dis
pune cu 5—0 de F.C.M. Galați 
ca, tot după patru zile, să fie 
învinsă de Progresul cu destulă 
ușurință, 4—2 (chiar dacă a- 
vem în vedere și multele erori 
de arbitraj) ț F. C. Constanța 
învinge cu 
pierde cu 
mai sînt și

3—0 pe U.T.A. si
2—0 la Pitești. Și 
alte situații de ase-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Steaua (fostă Școala spor- 
nr. 3) au început, luni

tivă 
tivă 
după-amiază, întrecerile finale 
ale Campionatului național de 
tenis pe echipe (juniori). Iau 
parte următoarele formații, ca
lificate în urma desfășurării 
„zonelor" : Progresul, Dinamo, 
Tot înainte și Steaua — din 
Capitală, precum și Școala 
sportivă 2 Constanța, Politeh
nica Cluj-Napoca, Sănătatea 
Oradea și Dinamo Brașov.

DE AZI PiNĂ VINERI, LA SNAGOV

CAMPIONATELE NAȚIONALE INDIVIDUALE DE CAIAC-CANOE
După ce săptămînă trecută a fost de

semnată echipa campioană a țării la 
caiac-canoe, de astăzi și pînă vineri, 
tot pe apele lacului Snagov se va des- 
" cel mai important concurs in- 

sezonului — campionatele repu- 
ale seniorilor. întrecerea caiaciș- 
canoiștilor noștri fruntași con- 

totodată și ultimul concurs din

fășura 
tern al 
blicane 
tilor și 
stituie ... ______  ______  __
calendarul competițional oficial al aces
tui an.

La startul acestui veritabil maraton 
nautic se vor prezenta aproape 400 de 
sportivi și sportive din toate secțiile de 
caiac-canoe ale cluburilor și asociațiilor 
din țară, în frunte cu „olimpicii" care 
ne-au reprezentat la Montreal. Ei își vor 

titluri puse în joc, în 
m, 1 000 m și fond

disputa cele 18 
probele de 500 
(10 000 m).

Azi, concursul 
seriile probelor

%

> •
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CANOTAJUL ROMANESC TREBUIE SA REVINA
LA... LINIA DE PLUTIRE!

® 0 analiză exigentă a situației schitului nostru după J. 0. de la Montreal
© Măsuri ferme de redresare > în vederea următoarelor confruntări

internaționale pe primul plan, tineretul

la fi-

Biroul executiv al 
pentru analizarea

Ședința de lucru a Biroului 
Federației române de canotaj- 
yachting, desfășurată 
nele săptămînii trecute, s-a în
cadrat în suita de acțiuni ini
țiate de ' ’
C.N.E.F.S.
pregătirii și participării sporti
vilor români la Jocurile Olim
pice de la Montreal.

S-au dezbătut cu acest pri
lej atît activitatea desfășurată 
în intervalul ultimului ciclu o- 
limpic, cît și măsurile menite 
să ducă la înregistrarea unui 
salt valoric în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Mos
cova ’80.

La ședință au fost prezenți 
generai lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., Emil Ghibu, 
secretar, Lia Manoliu, vicepre
ședinte al C.O.R., Ion Râmbu, 
președintele F. R. Canotaj - 
Yachting, membrii biroului a- 
cestei federații, precum și o 
serie de reprezentanți ai prin- 

furni- 
națio- 

cipalelor cluburi care 
zează elemente loturilor 
nale.

De la bun 
sublinia că 
se prezenta 
cu rezultate 
J.O. de la

început vom 
schiful românesc 
la această analiză 
sub posibilități la 
Montreal, unde 6

începe la ora 9,30 cu 
de 500 m. VASILE DÎBA

în bazinul de la Oradea

GEORGIANA SACALEANU - PLATFORMA
Șl VASILE NEDELCU - TRAMBULINĂ (3m),

PRIMII CAMPIONI
ORADEA, 6 (prin telefon). 

Programate pentru prima oară în 
localitate, întrecerile campiona
telor naționale de sărituri re
zervate seniorilor au început 
luni dimineață în frumosul ba
zin de sărituri și înot din par
cul sportiv Dinamo. La dispo
ziția competitorilor la titlurile 
puse în joc se află cîte două 
trambuline de la 1 m și 3 m 
și cîte o platformă de la 5 m, 
7 m și 10 m, condiții foarte 
bune de altfel pentru o cît 
mai normală desfășurare a în
trecerilor.

Programul campionatelor a 
prevăzut pentru luni dimineață 
proba de sărituri de la trambu
lina de 3 m, o. dispută intere
santă așteptată cu interes. Din 
păcate, vremea a fost potriv
nică : temperatură scăzută și

în rafale, care au incomo- 
vădit pe participanți. 
cum era de aștep- 

lupta pentru titlu s-a 
între Vasile Ncdelcu (re

vint 
dat 
Așa 
tat. 
dat
cent cîștigător al Balcaniadei) 
și Ion Ganea (campion natio
nal în 1975). Fără a se ridica 
la un nivel tehnic deosebit (în 
mare măsură din cauza condi
țiilor atmosferice), salturile ce
lor doi protagoniști au plăcut 
publicului format în majorita
te din elevi. Nedelciy mai si
gur încă de la primele execu
ții, s-a distanțat treptat și a 
cucerit titlul de campion.

Mult mai atractivă a fost, 
după amiază, disputa fetelor la 
platfoțmă. Georgiana Săcălca- 
nu a condus încă după pri

echipaje înscrise în competiție 
nu au reușit să aducă decjt o 
medalie de bronz (la 4 + 1 
vîsle feminin) și un bagaj mic 
de puncte (9), cu mult sub 
obiectivele stabilite și sub an
gajamentele inițiale. Reamintim 
că celelalte 5 echipaje care nu 
au urcat pe podium s-au cla
sat astfel : 4 + 1 rame — lo
cul IV, 2 f.c. și 8 + 1 locul VI
— la feminin, 4 rame f.c. — 
locul IX și schif simplu — lo
cul XI la masculin.

Era deci de așteptat ca an
trenorii Sergiu Zelinschi și Du
mitru Popa, care au prezentat 
rapoartele de activitate pentru 
loturile feminin și, respectiv, 
masculin, să adopte o poziție 
autocritică, menită să dezvăluie 
greșelile care s-au făcut nu 
numai la Montreal, ci și cu un 
an inainte, în sezonul preolim- 
pic, cînd canotajul românesc 
marcase un îngrijorător regres 
la C.M. de la Nottingham. Dar, 
din păcate, rapoartele au fost
— după cum s-a apreciat — 
confuze, încărcate cu justifi
cări puerile, ocolind cauzele 
reale și concrete care au ge
nerat insuccesele. Ba mai mult, 
am putut consemna o afirma
ție surprinzătoare, cum că, din 

mele patru salturi (acumulasa 
160,45 p, în vreme ce princi
palele sale rivale realizaseră 
151,75 p — Elena Cîrstică șl 
131,30 p — Anca Făgețeanj, 
dar în continuare am asistat 
la o suită de sărituri care de 
care mai frumoase. Astfel, Fă- 
gețcan a primit 51 p pentru 
2*/2 salt contrat, 52,80 p pen
tru l1/? salt răsturnat și 55,90 
pentru 2‘/2 salt înapoi, iar 
Săcăleanu 62,10 pentru 2‘/2 

Salt contrat, toate fiind sări
turi cu coeficient de dificul
tate destul de ridicat. în sfîr- 
șit, mai notăm că și a patra 
clasată, Carmen Bădescu, a 
avut o evoluție promițătoare 
fiind la un pas de a se clasa 
pe locul trei, ceea ce ar fi 
constituit o veritabilă surpriză.

CLASAMENTE. Trambulină 
seniori : 1. V. Nedeleu (Progre
sul București) 519,65 p ; 2. I. 
Ganea (CSM Sibiu) 484,10 p ; 
3. G. Fabich (Sc. sp. Sibiu) 
471,85 p ; 4. I. Iancsek (Crișul) 
439,70 p ; 5. O. Lăzău (Cri ;ul)
437.50 p ; 6. D. Nedeleu (Pro
gresul) 431,20 p ; Platformă se
nioare : 1. Georgiana Săcăleanu 
(C.S. Școlar Buc.) 359,35 p : 2. 
Anca Făgețean (C. S. Școlar)
332.50 p ; 3. Elena Cîrstică (Pro
gresul) 308,50 ; 4. Carmen Bă
descu (Progresul) 300,15 p ; 5. 
Mariana Marc (CSM Cluj-Na- 
poca) 269,55 p ; 6. Victoria
Mîrșică (Progresul) 263,15 p.

Marți au loc săriturile de la 
trambulină — fete și platformă 
— băieți.

D. STANCULESCU

punct de vedere metodic, la 
lotul feminin s-a lucrat „mai 
bine și mai mult decît în ori
care alt an“ (!!?).

Atunci cum se explică faptul 
că din 1974, cînd schifistele 
noastre obțineau la C.M. de la 
Lucerna o medalie de aur, una 
de argint și două de bronz, 
s-a ajuns la Montreal la o 
singură medalie de bronz, re
zultat inferior pînă și celui de 
anul trecut, cînd la Nottingham 
se realizau... două medalii ? 1

Din analiză a reieșit că în
treaga activitate de pregătire 
a ultimului an s-a desfășurat 
sub semnul auiomulțumirii, al 
delăsării și, mai ales, indisci
plinei. Antrenorii loturilor au 
recunoscut că s-au dovedit in
capabili să pună capăt acestei 
situații, tolerînd nu numai aba
terile de la programul stabilit, 
ci și manifestările de vedetism, 
chiulul și dezordinea. Măsurile 
luate au fost mai mult simbo
lice și, în orice caz, tardive.

în raportul prezentat de 
Gheorghe Giurcăncanu, secreta
rul federației de specialitate, 
acesta a dezvăluit cîteva dintre 
cauzele reale ale regresului ac
centuat înregistrat în ultimă 
vreme de canotajul românesc. 
Printre acestea se numără gre
șeala, făcută in primul rînd de 
federație, de a se lucra la lo
tul masculin pe două grupe 
(Steaua — Dinamo), cu doi an
trenori care dădeau prioritate 
intereselor de club în dauna 
celor naționale, aducînd astfel 
un serios prejudiciu lotului re
prezentativ. La lotul feminin 
s-a făcut o altă greșeală gravă 
și anume hotărîrea ca sporti
vele din echipajul de 4 + 1 
rame să concureze și în proba 
de 8 + 1. Aceasta a fost, in
tr-adevăr, o măsură greu de 
înțeles, ale cărei repercusiuni 
s-au văzut la Montreal. Deza
măgite de ratarea medaliei la 
4 + 1 rame, dar mai ales o- 
bosite, cele patru schifiste n-au 
mai fost capabile să facă față 
și eforturilor din proba de 
8 + 1, în care echipajul țării 
noastre a sosit pe ultimul loc. 
Era și greu de crezut că la 
a 6-a cursă în cadrul întrece-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



LA BUZĂU, PE UN TIMP CAPRICIOS

AVIATORII SPORTIVI
V

AU FOST LA... ÎNĂLȚIME
I PE ECHIPE

CAMPIONATUL

Duminică, la ora 10, cînd ur
ma să fie trasă racheta verde, 
semnalul începerii marii de
monstrații aviatice, la Buzău 
ploua torențial. După două ore, 
însă, un vînt în rafale a îm
prăștiat norii și mii de iubitori 
ai aviației au venit pentru a 

sărbătoare 
printre nu- 

organizate

cu, C. Rusu), caruselul planoa- 
relor (Gh. Bărbuceanu, M. Bîn- 
dea, V. Dumitrescu, I. Mun- 
teanu, E. Rosch). Cu admirație 
deosebită au fost urmărite pro
gramele 
Dorina
vanu.

Au început întrecerile cam
pionatului republican pc echipe 
la libere. Iată relatări ale co
respondenților noștri de la cî- 
teva reuniuni :

acrobatice executate de
Gulch și Elena Coto-

asista la această 
sportivă. înscrisă 
meroasele acțiuni 
în intîmpinarca aniversării a 
1600 de ani de la prima ates
tare documentară a localității.

După cuvintele de salut, ros
tite de general-maior Aurel 
Răican, comandantul Departa
mentului aviației civile, și col. 
Aurel Caloianu, comandantul 
Aeroclubului Central Român, pe 
verticala aerodromului au in
trat trei avioane purtînd dra
pelul partidului, drapelul trico
lor și lungi eșarfe albe pe care 
scria : 
multi ani“.
ceput. Și timp de două ore pri
virile spectatorilor au urmărit 
cu admirație evoluțiile de înal
tă măiestrie ale pilotilor, pla- 
noriștilor și parașutiștilor. Cu 
tot vîntul puternic, zborurile 
acrobatice și în formații au fost 
impecabile. Ropote de aplauze 
au răsplătit : caruselul avioa
nelor (M. Albu, N. Contu, C. 
Rusu. O. Ulici, I. Trucmel), e- 
voluția planorului românesc 
IS.29 (Gh. Savastrc), vînătoa- 
rea de balonașe (M. lonescu, 
O. Ulici), înalta acrobație cu 
planorul (T. Enăchescu), două 
avioane în „oglindă" (M. Iones-

„Buzău 1600“ și „La 
Demonstrația a în-

Viore! TONCEANU

LA BRAȘOV s-au întîlnit 
formațiile Steagul roșu — pri
ma clasată cu 23 p — C. S. 
Tîrgoviște (19 p) și Mureșul Tg. 
Mureș (17 
avînd cite 
zu (categ. 62 kg), Petrone (68 
kg) — de

p). S-au evidențiat, 
două victorii. Brea-

la Steagul roșu, L.

CUPA E R. BOX
LA ÎNCEPUT

Partidele primei etape a „Cu
pei F. R. Box“ au programat 
citeva întîlniri de atracție, ur
mărite de un marc număr de 
spectatori.

ELECTROPUTERE CRAIO
VA — C.S.M. REȘIȚA 23—20. 
Gazdele au avut o sarcină difi
cilă. dar datorită cîtorva indi
vidualități au obținut decizia. 
S-au remarcat N. Peca. P. Dra- 
gu — revenit acasă, dar în ca
drul categoriei cocoș ! —, A. 
Turcitu. De la oaspeți am re
ținut pe I. Sala, G. Blaj și C. 
Văran. (M. Vlădoianu-coresp.)

DINAMO BRAȘOV — A.S.A. 
CLUJ-NAPOCA 24—19. A fost 
o reuniune animată în care di- 
namoviștii au 
Cei mai buni 
A. Sufragiu. 
Cimpoieșu, I.

cîștigat pe merit, 
de la învingători: 
I. Donose. D. 
Chifu. iar de la

DE DRUM

COM- 
TIMI- 
meri- 
rîndul

A.S.A. s-au remarcat M. Don- 
ciu, Gh. Plăieșu și I. Boancă. 
(C. Gruia — coresp. județean).

METALUL BOCȘA — 
BINATA U.M. + C.F.R. 
ȘOARA 26—15. Victorie 
tată a localnicilor, din
cărora s-au evidențiat M. Vi- 
șan, Al. Dobăeș, V. Sîrbu, I. 
Plener și I. Potoceanu. iar de 
la oaspeți FI. Jurcută, 
ciucă și D. Gherasim. 
ranu — coresp.)

BOX CLUB GALAȚI 
TORUL ARAD 33—10. Peste 
1000 de spectatori au asistat la 
o reuniune plăcută, în care 
elevii antrenorului Traian Ogrin- 
jeanu. bine pregătiți, au obți
nut un succes • clar, care îi a- 
nunță printre protagoniștii com
petiției. (G. Arsene — coresp.)

L. Mă- 
(T. Ță-

— MO-

LA MAGAZINUL 

ABUNDENTĂ DE 
Șl ÎN SECTORUL

CAPITALA,,UNIREA" DIN

MĂRFURI, AELUENȚĂ DE CUMPĂRĂTORI
REZERVAT SPORTULUI SI TURISMULUI

Ambruș (90 kg) , L. Simon (j-100 
kg) — de la Mureșul 
șoveanu (74 kg) — de 
goviște.

LA IAȘI Steaua a 
loc cu 24 p, urmată de 
Iași 20 p și Nicolina 
p. Cinci luptători bucu- 
au obținut cite _două 
(Arapu, Anghel.

și Panaite).

DE ORIENTARE
și Bra- 
la Tîr-

cîștigat

Dușa,

primul 
locală

primul 
C.S.M. 
Iași 16 
reșteni 
victorii 
Ivanov

LA CONSTANTA pe 
loc s-a situat formația 
Hidrotehnica cu 22 p, urmată 
de Dunărea Galați 19 p și Ra
pid București 19 p. Constanti
nii au cîștigat primul loc la 
cinci categorii prin Nicolae (48 
kg). Vangheliei (52). Bocăneanu 
(74 kg), Stanciu (82 kg) 
cov (100 kg).

LA PETRILA : 1. 
Brașov 21 p. 2. Jiul 
19 p, 3. Constructorul Hunedoa
ra 19 p.

LA PITEȘTI s-a desfășurat 
un triunghiular contînd pentru 
prima etapă a campionatului 
de greco-romane în care Meta
lul București (care pleacă zi
lele acestea în Polonia, la un 
turneu la Wroclaw, ca invitată 
a clubului PAFAWAG) a cîști
gat cu 22 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Aluminiu Sla
tina 19 p si Dacia Pitești 19 p.

(CORESPONDENȚI : C. Gru
ia, D. Diaconescu. N. Enache, 
S. Băloi și I. Fcțeanu).

și Mar-

Dinamo 
Petrila

în perioada 30 august — 4 sep
tembrie s-au desfășurat la Plo- 
peni, în județul Prahova, între
cerile campionatului republican 
de orientare. Au participat 476 
de sportivi din 24 de județe ale 
țării. Timpul favorabil, precum 
și o bună organizare au contri
buit la deplina reușită a acestei 
acțiuni. Iată cîștigătorii : catego
ria copii mici, băieți — Dănuț 
Mureșan, Emil Rauca și Lauren- 
țiu Bodică (Casa pionierilor Bis
trița), fete — Waltraud Schuster, 
Hermina Binder și Iohana Schlott- 
ner (Casa pionierilor Mediaș) ; 
copii mari, băieți — Nicolae 
Gheorghe și Dan Cîrceie (Casa 
pionierilor Bistrița), fete — Cris
tei Danek și Sibyle Wolf (Voința 
Brașov) ; juniori mici, băieți — 
Vivi Necula și Gabriel Anchela- 
che (Slănic Prahova), fete — Eu
genia Pavel și Gabriela Mocanu 
(Casa pionierilor Galați) ; juniori 
mari, băieți — Wolfgang Graef 
(Rulmentul Brașov), fete — Edith 
Szabo (Voința Cluj-Napoca) ; ti
neret, băieți — Gligor Pavel 
(Voința Cluj-Napoca), fete —Na
talia Deconescu (Voința Craiova); 
seniori A, masculin — Alex. Fey 
(Voința Cluj-Napoca), feminin — 
Eva Szantay (Voința Cluj-Napo
ca) ; seniori B, masculin — Ra
du Rusu (Cercetătorul Ploiești), 
feminin — Cristina 
jeana Cluj-Napoca) 
masculin — Eugen 
București)..

Simon (Clu- 
; seniori V, 
Iosif (Voința

otr 
zile, la 
Covasna

în aceste 
din județul 
ră întrecerile Concursului inter
național de orientare sportivă 
„Cupa Eliberării" și concursul 
„Cupa României".

Băile Vîlcele 
se desfășoa-

DIN TOATE SPORTURILE
DACCUCT DOUÂ turnee 
DAOUntl TERNAȚIONALE
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In cunoscuta zonă a Pieții 
Unirii s-a inaugurat în urmă cu 
citeva zile, în prezența tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai mare complex comer
cial din țară, realizat după in
dicațiile secretarului general al 
partidului, elocventă ilustrare a 
preocupărilor permanente pen
tru crearea unor spatii moder
ne pe măsura cerințelor actu
ale ale 
eficient, 
gențele

... Ca 
tru etaje ale magazinului „Uni
rea", și la cel de al treilea, 
numărul celor veniți după cum
părături este foarte mare. Mulți 
cumpărători se află și în sec
torul rezervat materialelor și 
echipamentului sportiv, care o- 
cupă o suprafață de aproape 
1 000 m.p. Stăm de vorbă cu 
gestionara Lina Cristescu, care 
ne spune : 
ehivalează 
specialitate 
cetățenii puțind să-și 
cele mai diverse 
sport și turism. De altfel, cifra 
ridicată a vinzărilor din aceste 
prime zile dovedește interesul 
cu care a fost primit de bucu- 
reșteni". In sectorul rezervat 
„Articolelor pentru petrecerea 
timpului liber", 
tință 
tivă 
teva 
plec 
zonă 
aceea am venit să-mi comple
tez echipamentul necesar unui 
turist, mai ales că este pentru 
prima oară cînd vom merge cu 
mașina noastră. Aș vrea să sub
liniez bogăția de sortimente, 
precum și calitatea superioară 
a acestora". I-am urat drum 
bun lui M. Tănase. îndrcptîn- 
du-ne spre sectorul „Articole

unui comerț civilizat, 
care să satisfacă exir- 

cetățenilor.
la fiecare din cele pa-

„Raionul nostru e- 
cu un magazin dc 

obișnuit, de aici 
procure 

articole de

facem cunoș- 
cu mecanicul de locomo- 

Mihai Tănase : „Peste cî- 
zile, împreună cu familia, 
în concediu în frumoasa 
a nordului Moldovei și de
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vînzătoarea Au- 
iostă handbalis-

dc tenis". Aici, 
relia Dumitru, 
tă la Rapid, găsește cu greu 
timp să răspundă la întrebă
rile noastre : „Sînt multi ama
tori de tenis și raionul nostru 
este bine aprovizionat, ceea ce 
și explică numărul mare dc 
cumpărători". La sectorul „Con
fecții". consemnăm încă două 
opinii : „Vreau ca fetița mea să 
facă sport și de aceea mă in
teresează în momentul de față 
să-i realizez un echipament 
complet, Sînt multe lucruri fru
moase, dar cred că pentru co
pii este necesară o gamă co- 
loristică și modele mai variate" 
(actrița Daniela Anencov) ; „Dc 
mult caut un costum de judo. 
Aici l-am găsit și sînt foarte

mulțumit. Dc altfel, toiul im
presionează,**. (Mihai Pirîianu, 
student anul II, Politehnică). 
O ultimă vizită la sectorul „Ar
ticole jocuri sportive1*, unde vîn
zătoarea Carmen Bazarea ne 
spune : „Am fost surprinsă de 
numărul mare al celor caro 
mi-au solicitat, extensoarc și 
gantere, dovadă că sînt mulți 
iubitori ai exercițiului fizic. Dar 
și mingile sînt mult căutate**.

Aveam să ne dăm seama că 
printre cumpărători s-au aflat 
și tineri și vîrstnici, 
dornici la intrare să găsească 
cele necesare pentru practica
rea disciplinelor îndrăgite, mul
țumiți la plecare că magazinul 
le satisface exigențele...

Emanuel FÂNTÂNEANU

IN. 
. s-au

desfășurat la Timișoara și la lași. 
Pe malurile Begâi a avut loc cea de 
a IV-a ediție a „Cupei Universita
tea" la masculin, competiție desfășu
rată in sala Olimpia și la care au 
participat următoarele formații : 
Universitatea Timișoara, Dinamo Ora
dea, V.S.T. Kosice (Cehoslovacia) și 
Voința Timișoara. Ciștigind toate cele 
trei partide susținute (76—62 cu 
V.S.T. Kosice, 74—52 cu Dinamo Ora
dea și 85—55 cu Voința Timișoara), 
echipa clubului organizator a ocupat 
locul întîi, intrînd în posesia trofeu
lui pus în joc. Pe locurile următoare 
s-au clasat, în ordine, Dinamo Ora
dea, V.S.T. Kosice și Voința Timi
șoara (P. ARCAN-coresp. județean) 
o LA IAȘI s-a desfășurat, timp de 
trei zile, tot un turneu masculin, la 
care au luat parte următoarele for
mații : Politehnica Chișinou (U.R.S.S.), 
Farul Constanța, Poli lași și C.S.U 
Galați. Competiția a fost cîștigată de 
—— ...... — •—>—xz— în

cu 
Și

cu toții

Afluență de cumpărători la raionul cu articole de sport și . turism 
al noului magazin „Unirea“. Dovadă și imaginea surprinsă la 
sectorul cu „articole pentru jocuri sportive" Foto : Dragoș NEAGU
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echipa sovietică, învingătoare 
toate cele trei întîlniri : 80—61 
C.S.U. Galați, 68—60 cu Farul ?i
102—79 cu „Poli lași (D. DIACONESCU 
-coresp. județean).
HANDBAL IN PR,MA ETAf>A A nMi’JLJDML DIVIZIEI B s-a înre
gistrat o mare surpriză. Formația fe-

minină Rulrpentul Brașov, retrogradată 
din primul eșalon a pierdut în fața 
echipei Confecția Călărași, lată, de 
altfel, rezultatele înregistrate în 
runda inaugurală : FEMININ, Seria I: 
Spartac București — P.T.T. București 
3—3, Vulturul Ploiești — Relonul Să- 
vinești 7—5, Confecția Călărași — 
Rulmentul Brașov 14—12, Știința Bacău
— Viitorul Vaslui 12—6 ; Seria a ll-a: 
Argeșeana Pitești — 13 Decembrie 
Timișoara 11—12, Unirea Craiova — 
Voința Sighișoara 14—12, C.S.M. Sibiu
— Sparta Mediaș 9—8, Nitramonia 
Făgăraș — Oltul Sf. Gheorghe 12—6, 
Constructorul Baia Mare — Construc
torul Hunedoara 6—4 ; MASCULIN, 
Seria | : Tractorul Brașov — Comerțul 
Constanța 16—16, Metalul
— Petrolul Teleajen 9—12,
Vaslui — C.S.U. Suceava 24—21, 
tul Sf. Gheorghe — „U1" ~
11—9 ; Seria a ll-a : A.S.A. Tg. Mu
reș — Voința Sebeș 21—11, 
Hunedoara — Știința Petroșani 12 
C.S.M. Reșița — Nitramonia Făgăraș 
10—9, Independența Sibiu — CUPROM 
Baia Mare 24—20.

Tîrgoviște 
Metalul 

. Ol- 
Craiova

Metalul 
-7,

Corespondenți : T. Marin, D. Glă- 
van, |. Vlad, Ă. Szabo, Gh. Briotă, I. 
Moga, M. Avanu, P. Dumitrescu, 
Săsăranu, V. Lazâr, I. lonescu, 
Gurgui, S. Neniță și I. Bălteanu.

JOBEN A FOST IREZISTIBIL I
întîmpinată de ploaie torenția

lă, reuniunea de duminică a avut 
ca atare două condițiuni diferite 
de desfășurare, căci, către amia
ză, a ieșit soarele. Trebuie însă 
precizat câ starea pistei a ră
mas bună,’ oferind concurenților 
posibilități normale de acțiune. 
Rezultatul zilei l-a realizat Joben, 
care a înscris cea mai spectacu
loasă victorie din carieră. Cu 400 
de metri înaintea potoului, el se 
afla pe planul secundar al cursei, 
fără să fi luat, contact cu plu
tonul. Aflat în plenitudinea con
diției fizice și cu aptitudinea lui 
deosebită de a aborda turnante
le, din acel moment el s-a dez
lănțuit și, înaintînd ca un bolid, 
a depășit toți adversarii întîlniți 
în cale ; iar pe ultimii metri a 
trecut, ca un accelerat, și de 
Rulaj, care părea virtual învin
gător. Desigur că antrenorul și 
driverul său. Mircea Ștefănescu, 
a meritat, din plin aplauzele pe 
care i le-au adresat entuziaștii 
lui suporteri.

în rest, subliniem succesele 
previzibile ale lui Topaz și Ga
len, ca și cele două victorii ale 
antrenorului 
dobîndite cu 
și Oranjada.

Nicolae Gheorghe 
doi mînji. Melodic

■ B B R ■

V. 
St.

1
1 ■ < XT T D T O < : 1ft rn l >■* JL O' .AYJL

REZULTATE TEHNICE : cursa 
I — Melodic (N. Gheorghe) 47,1. 
Robinia, simplu 4, ordine 21 ; 
cursa II — Janulia (D. Toduță) 
36,8, Godeanu, simplu 4, event 23^ 
ordine 14; cursa III — Rame^ 
(M. Iorga) 32, Hoda. Stamir. 
simplu 2. event 18, ordine 23, or
dine triplă 239 ; cursa IV — Ga
len (V. Gheorghe) 30,5, Salatiera, 
simplu 5, event 16, ordine 17 : 
cursa V — Topaz (S. Onache) 
29,6, Odiseu, Sipica, simplu 3, e- 
vent 92, ordine 15. ordine triplă 
245 ; cursa VI — Sitar (I. Geor
gescu) 31,4, Hemiona, simplu 6, 
event 46. ordine 26. triplu cîști- 
gător 427 ; cursa VII — Joben 
(M. Ștefănescu) 25,3, Rulaj, Oto
man, simplu 6, event 31, ordine 
17, ordine triplă 303 ; cursa VIII 
— Kaliu (G. I. Nicolae) 32,3. Her- 
mafon, simplu 6, event 24, ordine 
28. triplu cîștigător 356 ; cursa 
IX — Oranjada (N. Gheorghe) 
36,4, Hebronia, simplu 25. event 
41. ordine 23. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 27 421 lei și 
s-a închis.

Niddy DUMITRESCU
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BILETE PENTRU CONCEDII SI
LA TARIFE

PE

LOTO
■ ■■■■na
- PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
EXCURSII

REDUSE, IN LUNA
LITORALUL MARII

SEPTEMBRIE,
NEGRE I

Toate OFICIILE ____ ,______ ________  T........ ........... _.........................
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE din București, vă p-.. L. 
bilete pentru petrecerea concediului dv. în stațiunile de pe litoral, în luna 
septembrie.

Se acordă importante reduceri de tarife la cazare și masa precum și la 
transpo.-lul pe CFR.

Pentru vizitarea stațiunilor de pe litoral toate oficiile județene 
turism organizează și excursii cu trenul sau cu autocarul cu durata 
2—6 zile și la sfirșit de săptăminâ, cu cazarea în hoteluri.

Numeroase și variate mijloace de agrement vâ stau la dispoziție 
tot cursul sejurului dv.

JUDEȚENE DE TURISM și filialele întreprinderii de 
pun la dispoziție

de 
de

în

(10 425) PUBLITURISM

INTÎLNIRE CU CITITORII 
LA LIBRĂRIA

Iubitorii șahului se pot 
întilni, mîine, la ora 18,30, 
la librăria „Mihail Sa- 
doveanu“, cu maestra in
ternațională Elisabeta Po- 

cu prilejul 
volum, 

alb și

lihroniade, 
lansării noului 
„Olimpiade în 
negru". Prezentarea căr
ții va fi făcută de An
ghel Vrabie, secretarul fe
derației de specialitate.

Autoarea va acorda au
tografe cititorilor.

NU UITA'JI ! LA 12 SEPTEMBRIE
1976, O NOUA TRAGERE LOTO 2

Tragerile Loto 2 se desfășoară 
după aceeași formulă simplă și 
avantajoasă.

Reamintim că se cîștigă cu 2 
numere din 4 și cu 3 din 12 extra
se. în total se extrag 
din 75.

Procurați din vreme
★

AZI ULTIMA ZI 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DE 
MÎINE.

Ti agerea va fi televizată mîine 
începînd cu ora 17,45.

12 numere

bilete.

PENTRU

5 AUTOTURISME „DACIA 1300“ 
ClȘTIGATE LA TRAGEREA 

PRONOEXPRES DIN 
1 SEPTEMBRIE 1976

Cîștigurile tragerii 
din 1 septembrie

EXTRAGEREA 
3 variante 10% 
cia 1300“ ; cat. 
25% autoturism 
1 variantă 10% 
3 : 15,55 a
48,20 a 785 lei ; 
457 lei ; cat.

REPORT 
172.188 lei.

REPORT 
23.131 lei

EXTRAGEREA a ll-a : Catego
ria A : 1 variantă 10% autotu
rism „Dacia 1 300“ ; i 
40,95 a 588 lei ; cat. C : 
799 lei ; cat. D : 1.827,70 
lei ; cat. E : 153,50 a 200
cat. F : 2.656,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
254.287 lei.

I
Pronoexpres 

1976
1 : Categoria 1: 
autoturism „Da-
2 : 1 variantă
„Dacia 1300“ și

a 23.000 lei ; cat. 
cat. 4 : 
82.80 a 

lei.
1 :

2.433 tei ; 
cat. 5 :

6 : 3.365,50 a 40
CATEGORIA

CATEGORIA 2 :

cat. B : 
: 30,15 a 

a 60 
lei ;

A :

I
I
I
I
I
I

menea 
puse, 
de val, 
de pre 
turilor 
ceasta 
serva 
pionat, 
au bei

lament 
direcții 
tori d 
din ai 
cele di 
în ace< 
lement 
viaia 1 
spune 
tru ct< 
tate a 
divizie 
față d< 
apar îi 
care o 
titular 
zolvat. 
cată și 
cere a 
lor, dî 
mult n 
nu măr u 
foarte 1 
greseze 
înaltă, 
E dova 
trelc c 
departe 
să fie, 
cum s- 
și în c 
— acti’ 
niorii 
calitativ 
privită 
Divizîgj 
o ac/pu 
dar tre 
insistpn 
cu sear

La o 
butului 
nentale" 
cîtcva 
Steaua 
dificil, 
de inc

R
Foresta 

Dornei 
man — 
A.S.A. ( 
Avîntul I 
toșani — 
Metalul 
8—1 (4— 
Iul Botoș 
— I.T.A. 
Cetatea 
rohoi 3—

Pe pr 
după et 
FRASIN ' 
nubiana 
na VoAfi 
Botoșani 
curi : 15, 
(1-4), 1 
(2-6).

Rulmenf 
Bacău 2- 
Nicolina 
Huși 
(0-2), 
tructorul 
Mărășești 
(2-0), 
Gheorghii 
Vaslui — 
(2-0), F 
Oituz Tg.

jRe pri 
MOINEȘT 
Mărășești 
rul lași 
14—15. 
Partizanul 
Textila Bi

Petrolisl 
pina 1—1 
Petrolul 
Poiana C 
șani 2—0 
M^talospi 
coî%- Gal 
(0-1), C 
Bușteni i 
— Avî 
Chimia I 
3—1 (1—4

Pe j»rii
SINAIțH 
leajen 4 
3 p (3—1
Focșani 0 
0 p (2-5:



„CUPA SPERANȚELOR44

DIN NOU
EDIȚIA A Vl-a

CHIMICA TÎBNĂVENI.

ULTATELE-SURPRIZA
AU 0 LIMITĂ

La Constanța, pe terenurile de la 
Complexul sportiv al pionierilor, s-au 
disputat jocurile fazei finale a celei 
de-as 6-a ediții a „Cupei speranțelor". 
Vom puncta mai jos cîteva din datele 
oferite de această întrecere cu un 
mare ecou în rîndul celor mai mici 
jucători.

Organizatorul competiției : Consiliul
- pionierilor țn 

Română de 
aproximativ

ig. i)

■mctral o- 
litr-o lipsă 
I deficiente 
ituire a Io
Bor. în a- 
lă vom ob- 
lacesl cam- 
I asociațiile 
Ificientc a- 
I de->regu- 
frări fie în 
■ de jucă- 
Eă la alta 
lie (pentru 
l'opene), fie 
I ii unor e- 
Ite, din Di- 
!<■ SA-*T»oalc 
• rimele pa
lea majori- 
I din prima 
I fortificate 
Inpionat, că 
It cazuri in 
Iță a unui 
I- dc nere- 
Iniie expli- 
lita condu- 
Itraiisl'erăii- 
lo realitate 
I, aceea că 
Ir dotați, 
liici să pro- 
|i o valoare 
| dc scăzut. 
Hintre Cen- 
luniori sînt 
I ar trebui 
Iral, — așa 
| de altfel 
lului nostru 
bpiii și ju- 
I o scădere 
Iu trebuie 
I înființarea 
by juniori e 
fprym ordin, 
fă cu toată 
ba și — mai 
Ița ei.
înaintea de
niile conti- 
[lor noastre, 
jespre ele. 
n moment 
de o suită

Duminică

au lipsit din 
verse motive , 
pendări, măsuri 
dictate de club etc.), FI. Marin, 
Iordănescu, Dumitru, Ion Ion, 
Zamfir — cinci dintre titularii 
de bază. Deci problema nr. 1 
e refacerea formației într-o 
„distribuție" cît mai apropiată 
de cea din finalul sezonului 
trecut. Mai departe, se cere o 
refortificare moralului,

formație, din di- 
(accidentări, sus- 

disciplinare

cu Victoria Tecuci 1 Dinamo, cu 
o formulă de echipă mai echi
librată, pe care a căutat-o în
delung după remanierea de 
proporții a lotului, trebuie să 
ajungă la soluția de maximă 
eficiență privind înlocuirea lui 
Dinu care 
ciurile cu 
studențesc 
gularitate, 
prelungire — de fapt — a apre-

nu va juca în me- 
A. C. Milan. Sportul 
manifestă multă re
in comportare, o

Apostol (aflat in poziție de ofsaid la transmiterea 
înscrie al 2-lea gol al formației sale. (Fază

S. C. Bacău)

pasei)
din meciul Progresul —

Foto : I. MîHĂICĂ

Național al Organizației 
colaborare cu Federația 
Fotbal. Participanți : 
70 000 de pionieri.

Ciștigâtoarea ediției a .. _ . .
zentanta județului Mureș, CHIMICA 
TÎRNA VENI, în următoarea alcătuire : 
Marius Stoica, Gheorghe Faghîura, 
Constantin Morar, Florin Hîncu, Dorin 
Deac, loan Popa, Sbolcs Orban, loan 
Adam, Valentin Mureșan, Florin Loga 
și Petru Ghiurcă. Echipa a fost pregă-

VI-a î repre-

tîtă pentru turneul final de 
Făgetan. Chimica repetă victoria 
anul trecut cînd a întrecut în meci de
cisiv pe Ajax Galați. Săptâmîna trecu
tă, în ultima partidă, care a hotârit 
formația clasată pe primul loc. Chimi
ca a întîlnit „șaptele" constânțean 
Tomis. Victoria a revenit, cu 6—4,
micuților jucători din Tîrnăveni și, 
astfel, Chimica este singura echipă 
care își înscrie pentru a doua oară 
numele pe tabloul de onoare al cîști- 
gâtorilor. Celelalte cîștigătoare au 
fost : Ajax Galați, Viitorul Valea Bis
triței Bacău, Pescărușul Constanța și 
Aripi Pitești. Rezultatele care au decis 
îavingătoarea : Mureș — lași 3—2,
Constanța — lași 7—6, Cara,-Severin — 
Constanța 2—2, Mureș — Caraș-Seve
rin 4—1, lași — Caraș-Severin 12—3, 
Constanta •— Mureș 4—6.

prof. Nic. 
' 1 de

Clasamentul final : 1. Mureș, 2. 
Constanța, , 3. lași, 4. Caraș-Severin, 5. 
Galați, 6. Maramureș, 7. Dolj, 3. Ilfov,

Sibiu, 10. Bihor, 11. Vaslui, 12. Satu 
Mare, 13. Botoșani, 14. Argeș, 15. Cluj, 
16. Arad, 17. Buzău, 18. Neamț, 19. 
Vîlcea. La faza finală au fost invitate 
21 de echipe. Una, reprezentanta ju
dețului Suceava, a f—st scoasă din 
competiție doarece a prezentat jucători 

regulamentară (12

omogenității sufletești, a dărui
rii în joc, atu-uri prezente 
campionatul precedent, dar 
scădere acum. C.S.U. Galați 
făcut un turneu promițător 
Italia, bine apreciat, dar a ca
potat la prima reîntîlnire cu 
campionatul (deși, se pare, a 
jucat cu multă convingere la 
Tecuci) ; inconstantele acestea 
trebuie, totuși, să atragă aten
ția. E prea mare distanța de 
la 1—0 cu A. C. Napoli la 1—2

în 
în 
a 

în

sale prezente din se-ciatelor
zonul trecut. Âici, problema nr. 
1 e recuperarea lui M. Sandu ; 
deși se pare că — eel puțin 
pentru jocul-tur — acesta nu 
va fi refăcut. A.S.A. Tg. Mureș 
n-a avut apariții concludente, 
dar omogenitatea „ll“-lui său 
trebuie să o conducă spre un 
nivel superior la meciul de 
săptămîna viitoare cu Dinamo 
Zagreb.

DOUĂ REPRIZE DIFERITE...
Cînd mai erau doar zece 
minute pînă la începerea 
partidei și o grupă de pionieri, 
avînd brațele încărcate cu 
flori, se pregătea să onoreze... 
debutul formației Olimpia Rm. 
Sărat pe teren propriu în eșa
lonul secund, o ploaie toren
țială s-a abătut asupra gazo
nului (excelent) și a celor a- 
proape 6 000 de spectatori care 
au îndurat-o cu stoicism o re
priză întreagă. Brăilenii, avînd 
de partea lor maturitatea, au 
dominat mai mult, superiorita
tea lor fiind concretizată prin 
golul lui Bulancea (min. 42), 
în repriza secundă totul s-a 
schimbat : ploaia a încetat, a 
apărut soarele, iar formația an
trenată de Al. Caricaș a stă- 
pînit cu autoritate jocul. Ea a 
înscris un gol prin Grozea 
(min. 65), dar a fost anulat 
(decizie justă) pe motiv de 
ofsaid. Totuși, în min. 80, „vul
poiul" Grozea nu poate fi o- 
prit de a înscrie, decit prin 
fault. Penalty-ul a fost execu
tat precis de Bodan. Un re
zultat echitabil. La reușita 
partidei, și-au adus contribuția 
atît fair-play-ul ambelor for
mații, cît și arbitrajul 
bun al piteșteanului FI. 
țescu. (Pavel PEANA).

fizic. Rezultatul a fost, însă, 
influențat de slabul arbitraj 
prestat de brigada brăileană — 
P. Căpriță, T. Podaru și 
Pîrvu. „Centralul" 
a gafat în două 
cheie

C.
P. Căpriță 

momente- 
ale jocului, astfel : în 

min. 63, la scorul de 0—0, si- 
bianul Munteanu este faultat în 
careu de doi apărători tîrgoviș- 
teni. Penalty clar, dar arbitrul 
„închide ochii" ; mai tîrziu, la 
scorul de 1—0 pentru C. S. Tir
goviște (care a jucat foarte 
bine în deplasare),

golul lui Bulancea (min. 
în repriza secundă totul

acclași 
Munteanu simulează o cădere 
în careu și, spre stupefacția tu
turor, arbitrul acordă un 11 m, 
cu care F. C. Șoimii a ega
lat ! Dar, în afară de cele două 
grave greșeli care au „stabilit4* 
rezultatul, arbitrul P. Căpriță 
a ignorat totalmente legea a- 
vantajului, fragmentind în per
manență jocul și dînd decizii 
in compensai ie. Cei doi tușieri 
l-au secondat cu „brio**. (Aurel 
PĂPĂDIE).

foarte 
Anu-

sco-
Șoimii

ARBITRUL STABILEȘTE... 
RUL. Partida F. C. 
Sibiu — C. S. Tirgoviște, în
cheiată cu o remiză (1—1), a 
fost, pe bună dreptate, consi
derată derby-ul seriei a II-a. 
Ambele echipe au onorat derby- 
ul, prestind un joc de bun 
nivel tehnic și de angajament

.ȚAȚELE ETAPEI A II-a A DIVIZIEI C

BĂIMĂRENII AU FOST NER. 
VOȘI. în partida de la Ti
mișoara, cu formația feroviară, 
jucătorii de Ia F. C. Baia 
Mare (învinși la limită, cui—0), 
au evoluat în general bine, dar 
au fost peste măsură de ner
voși, ceea ce a contribuit la 
slăbirea potențialului lor de 
joc. / 
babil, 
putut acomoda cu terenul în
muiat din cauza ploii și după 
un joc de apărare ermetică — 
tactică prin care au evitat 
primirea a cel puțin trei go
luri —_ au fost învinși printr-o 
lovitură de la 11 metri, acor
dată pe deplin justificat de că
tre arbitrul întîlnirii, C. Ghiță 
(Brașov). De altfel, băimărenii 
au fost sancționați cu trei car
tonașe galbene (Borz, Radu și 
Mureșan). De la C.F.R. a pri
mit aceeași sancțiune Trifan. 
(C. CREȚU).

Aceasta s-a datorat, pro- 
, și faptului că nu s-au

SERIA A 1V-A SERIA A VI1-A SERIA A X-A

Dorna Vatra 
anubiana Ro
ii 2—0 (0-0), 
lovenesc — 
-1), C.S. Bo- 
in 2—1 (0—1), 
mentul Bicaz 
nov — Meta- 
resul Fălticeni

1—1 (1—0), 
Cristalul Do-

Progresul Brăila — I.M.U. Medgi
dia 2—0 (1—0), Minerul Măcin — 
Chimia Brăila 0—1 (0—0) , S.C. Tulcea 
— Dacia-Unirea Brăila 1—0 (1—0),
Electrica Constanța — Dunărea Tul
cea 0—0, Autobuzul Făurei — $. N. 
Constanța 3—1 (1—0), Cimentul Med
gidia — Victoria Țăndărei 4—0 
(2—0), Dunărea Cernavodă — Mari
na Mangalia 3—1 (1—0) , Gloria 
Poarta Albă — Unirea Eforie 1—2 
(0-2).

clasamjfc^
1. AVÎNwPr

5—1), 2. Da- 
)). 3—4. Dor- 
4jt2Ț Metalul 
>e u'.timele lo-
ildovița 1 p 
pulung 0 p

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
4 p (3—0), 2—3. Chimia Brăila 4 p 
(3—1), Unirea Eforie 4 p (4—2)... pe 
ultimele : 15. Minerul Măcin 0 p
(0—3), 16. Victoria Țăndărei 0 p
(0-6).

Metalurgistul Sadu — Chimistul Rm. 
Vîlcea 2—0 (0—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — C.F.R. Craiova 4—1 
(2—0), Lotrul Brezoi — Cimentul Tg. 
Jiu 2—3 (1—1), Unirea Drăgășani — 
Dierna Orșova 1—1 (0—1), Minerul 
Motru — F.O.B. Balș 2—0 (1—0),
Minerul Rovinari — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 0—0 s-a jucat la Tg. Jiu, 
Constructorul Craiova — Laminorul 
Slatina 7—1 (3—0), Progresul Băilești 
— Dunărea Calafat 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA DRO
BETA TR. SEVERIN 4 p (5—1), 2.
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 3 p (3—0), 
3. Minerul Motru 3 p (4—2)... pe 
ultimele : 14—15. Chimistul Rm. Vîlcea 
1 p (2—4), Dunărea Calafat 1 p- 
(2—4), 16. Lotrul Brezoi 0 p (2—-4).

Cimentul Turda — Minerul Baia 
Borșa 3—3 (2—2), Foresta Bistrița — 
Dermata Cluj-Napoca 1—0 (1—0), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Unirea Dej 
2—0 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 3—1 (1—1), C.I.L.
Gherla — Minerul Rodna 0—2 (0—2), 
Metalul Aiud — Bradul Vișeu 2—1 
(2—0), Avîntul Reghin — Minerul 
Băiuț 1—0 (0—0), Soda Ocna Mureș 
— Mureșul Luduș 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 4 p (5—0), 2. Tehnofrig Cluj- 
Napoca 4 p (4—0), 3—4. Minerul Borșa 
3 p (5—3), Metalul Sighișoara 3 p 
(3—1)... pe ultimele : 15. C.I.L. Gher
la 0 p (0—3), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș 
0 p (1—5).

A

— Partizanul 
îa Bacău — 
)—0), Hușana 
oinești 1—4 
lași — Cons- 

—0), Chimia
Buhuși 3—0 

- Energia Gh. 
0—0), Viitorul 
nănești 2—0

armănești —

i. PBlsolul 
, 2. Chimia
3. Constructo- 

pe ultimele :
0 p (3-7), 

> (1—5), 16.
).

A

- I.R.A. Cîm-
t>o Focșani — 
ti 2—3 (2—1), 
:eafărul Foc
ii Florești —- 
0 (0-vO), An-

Si fmSTci 1—3
— Caraimanul
iresta Gligesti 
5—4 (2—2),
ta Săhăteni

L, CARPAȚI 
■petrolul Te- 
aiana Cîmpina 
i : 15. Dinamo 
Ancora Galați

SERIA A V-A SERIA A VIII-A SERIA A Xl-A

depășiți de virsta 
ani).

Fremiații
Hagi (Constanța) ___ __ w
jucător ; Cornel Becherescu (Dolj) — 
cel mai bun portar ; Dinu Burghelea 
(Galați) — golgeterul turneului final, 
cu 23 de goluri înscrise în 7 meciuri ; 
Galați — cea mai tehnică echipă.

O inițiativă... spectaculoasă : con
cursul de penalty-uri al micuților jucă
tori. Sorin Moje (Maramureș), Albert 
Bașchir (Constanța) și Dânuț Popa (Vîl- 
cea) și-au disputat primul loc în pau
za meciului de Divizia A. F.C. Con
stanța — U.T.A. Poarta a fost apărată 
de portarul echipei de juniori U.T.A. A 
cîștigat băimăreanul care a transformat 
4 din cele 5 lovituri de la 11 m.

I. D

competiției : Gheorghe
cel mai tehnic

ACTUALITĂȚI
• MIERCURI, LA GALAȚI, C.S.U. — 

PETROLUL. Mîine, 8 septembrie, la 
Galați are Joc un interesant meci de 
Divizia B, C.S.U. — Petrolul Ploiești, 
partidă restanță din etapa a ll-o, seria 
I. Întîlnirea va începe la ora 16 și va 
fi condusă de o brigadă de arbitri din 
București, formată din Gh. Vasilescu I 
(la centru), M. Stan și Gr. Anghelută.
• PARTIDELE A.S.A. TG. MUREȘ — 

STEAUA Șl JIUL — F.C.M. REȘIȚA AU 
POST AMÎNATE. F.R.F. ne-a anunțat 
că meciurile A.S.A. Tg. Mureș —■ 
Steaua (programat pentru joi 9 sep
tembrie) și Jiul Petroșani — F.C.M. 
Reșița, ambele din cadrul etapei a V-a 
a Diviziei A, au fost aminate pentru 
date ce vor fi stabilite ulterior.
• TURNEUL BOSFORULUI. Mîine 

va pleca în Turcia selecționata de 
juniori a Bucureștiului care va partici
pa la ediția din acest an a Turneului 
Bosforului. In cadrul acestei competi
ții echipa noastră va susține patru 
jocuri.
• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită pe baza 

notelor acordate jucătorilor, echipa 
etapei a IV-a se prezintă astfel : 
ALBU - TIL1HOI, OLTEANU, SATMĂ- 
REANU II, V1GU — IATAN, MOLDO
VAN I, BOLONI — TROI, OBLE- 
MENCO, D. NICOLAE.
• BRIGADA DE ARBITRI ROMANI 

PESTE HOTARE. U.E.F.A. a comunicat 
forului nostru de specialitate că meciul 
din „Cupa cupelor'1 Heraklis Salonic — 
Apoel Nikosia va fi condus de arbitrul 
Otto Anderco. El va fi ajutat la linie 
de Al. Ene și C. Manusaride.
• MIINE, LA TIRGOVIȘTE, pe sta

dionul Municipal, de la ora 16, se va 
disputa meciul amical dintre C.S. Tîr- 
goviște și divizionara A F.C. Constan
ța, organizat cu ocazia retragerii din 
activitatea competițională a fostului 
international Kallo I.

o JOC INTERNAȚIONAL LA BAIA 
MARE. Echipa sovietică Spartak Iva no 
Frankovsk, care întreprinde un turneu 
în tara noastră, a susținut sîmbătă o 
partidă amicală în comaanra unei for
mații de tineret a clubului din Bata 
Mare. Oaspeții au învins cu 1—0, golul 
fiind marcat de Holupsov (min. 38). 
Azi, Spartak întîlnește la Sighet 
divizionara B C.I.L., iar miercuri 
juca cu F.C. Baia Mare.

pe 
va

NU „ARGUMENTE" CU FORȚA PUMNULUI!
Faptele, relatate de martori ocu

lari, sînt următoarele : înaintea 
începerii partidei S. C. Bacău — 
F.C.M. Galați, din etapa de 
miercuri 1 septembrie, antreno
rul gălățean Gh. Nuțescu l-a lo
vit cu brutalitate, la cabine, în 
fața întregului lot, pe jucătorul 
I. Constantinescu. Motivul ? A- 
nunțată fiind pentru presă for
mația, jucătorul în cauză și-a 
contrazis antrenorul în privința 
numărului dc pe tricou, acesta 
din urmă considerînd că I. Con
stantinescu a încercat să-i submi-

Sirena București — Electronica 
București 1—0 (0—0), Autobuzul Bucu
rești — Viitorul Chirnogi 5—0 (3—0), 
Olimpia Giurgiu — Automatica Bucu
rești 0—2 (0—1), Unirea Tricolor 
București — Azotul Slobozia 6—0 
(2—0), Avîntul Urziceni — T.M. Bucu
rești 2—2 (1—2), Flacăra roșie Bucu
rești — Triumf-automecanica Bucu
rești 1—2 (0—0), I.O.R. București — 
Șoimii TAROM București 0—0,
1. C.S.I.M. București — Abatorul 
București 6—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TRICOLOR BUCUREȘTI 3 p (9—3),
2. Autobuzul București 3 p (5—0),
3. T.M.B. 3 p (6—2)... pe ultimele : 
15. I.O.R. București 1 p (0—3), 16. 
Olimpia Giurgiu 0 p (0—6)u

Strungul Arad — Vulturii textila 
Lugoj 3—1 (2—1), Gloria Reșița —
Laminorul Nădrag 2—0 (0—0) , Mine
rul Moldova Nouă — Nera Bozovici 
4—0 (2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Electromotor Timișoara 3—0 (0—0), 
Gloria Arad — Metalul Bocșa 3—0 
(3—0), Unirea Sînnicolau Mare — 
Ceramica Jimbolia 2—1 (0—1), Unirea 
Tomnatic — Minerul Anina 1—1 
(1—1), Banatul Timișoara — Construc
torul Arad 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOLDOVA NOUA 4 p (5-0), 2.
Metalul Oțelu Roșu 3 p (6—3), 3. 
Minerul Anina 3 p (2—1)... pe ulti
mele : 15. Laminorul Nădrag 1 p 
(3—5), 16. Constructorul Arad 0 p 
(0-4).

SERIA A VI-A SERIA A IX-A

Muscelul Cîmpulung — Oțelul Tir
goviște 3—0 (1—0), Cetatea Tr. Mă
gurele — Reco.lta Stoicănești 1—2 
(1—1), Cimentul Fieni — Petrolul 
Videle 5—3 (2—0), Viitorul Scornicești
— Dacia Pitești 0—0, Metalul Mija
— Răsăritul Caracal 1—0 (1—0), Pe
trolul Tirgoviște — Chimia Găești 
2—1 (0—1), Constructorul Pitești —
ROVA Roșiorii de Vede 3—0 (2—0), 
Progresul Corabia — Progresul Pu
cioasa 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
CORABIA 4 p (6—1), 2—3. Muscelul 
Cîmpulung 3 p (3—0), Construcorul 
Pitești 3 p (5—2)... pe ultimele : 15. 
Chimia Găești 0 p (2—4), 16. Oțelul 
Tirgoviște 0 p (0—4).

Minerul Bihor — înfrățirea Oradea 
2—3 (1—3), Voința Oradea — Voința 
Cărei 5—1 (3—1), Gloria Simleu — 
Minerul Baia Sprie 1—1(0—1), Oașul 
Negrești — Oțelul Bihof 4—2 (2—1), 
Minerul Șuncuiuș — Bihoreana Mar- 
ghita 3—0 (0—0), Someșul Satu Mare 
— Recolta Salonta 4—0 (0—0), Vic
toria Cărei — CUPROM Baia Mare 
4—1 (3—1) s-a jucat la Satu Mare,
Minerul Băița — Victoria Zalău 5—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 4 p (7—3), 2. Minerul Șun
cuiuș 3 p (3—0), 3. Minerul Baia Sprie 
3 p (2—1)... pe ultimele : 14—15. 
Voința Cărei 1 p (1—5), Victoria 
Zalău 1 p (1—5), 16, Minerul Bihor 
0 p (3-7).

Unirea Sf. Gheorghe — Mureșul 
Toplița 3—1 (2—0), Utilajul Făgăraș
:— C.S.U. Brașov 0—1 (0—0), Chimia 
Victoria — Măgura Codlea 1—0 
(1—0), Precizia Săcele — I.C.I.M. 
Brașov 1—1 (0—0), Progresul Odor- 
heiu Secuiesc — Minerul Bălan 2—0 
(1—0), Carpați Brașov — Forestierul 
Tg. Secuiesc 3—0 (2—0), Viitorul 
Gheorghieni — Minerul Baraolt 4—1 
(1—0), Metrom Brașov — Torpedo 
Zărnești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. BRA
ȘOV 4 p (4—0), 2. Unirea Sf. Ghecr- 
ghe 3 p (3—1), 3—4. Metrom Brașov
3 p (1—0), I.C.I.M. Brașov 3 p 
(2—1)... pe ultimele : 15. Forestierul 
Tg. Secuiesc 1 p (0—3), 16. Utilajul 
Făgăraș 0 p (0—2).

SERIA A Xll-A

Constructorul Alba lulia — Autome- 
canica Mediaș 2—0 (1—0), Textila
Sebeș — U.P.A. Sibiu 0—1 (0—0), 
C.F.R. Simeria — C.I.L. Blaj 2—0 
(1—0), Știința Petroșani — Metalul 
Copșa Mică 1—0 (1—0), Minerul 
Ghelar — Textila Cisnădie 2—1 (0—1), 
I.M.I.X. Agnita — Laminorul Teliuc 
2—1 (1—0), Inter Sibiu — Unirea
Alba lulia 3—1 (2—0), Gaz metan
Mediaș — F.I.L. Orăștie 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GAZ METAN 
MEDIAȘ 4 p (3—0), 2. U.P.A. Sibiu
4 p (2—0), 3—5. I.M.I.X. Agnita 3 p 
(3—2), Minerul Ghelar 3 p (3—2), 
Știinfa Petroșani 3 p (2—1)... pe ul
timele : 15—16 F.I.L,. Orăștie 0 p 
(1—4), C.I.L. Blaj 0 p (0-3).

le ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.

neze autoritatea...
Iată ce ne-au declarat cei în 

cauză precum și doi martori ai 
acestui act nesăbuit :

GH. NUȚESCU : „Nu 
personal cu jucătorul 
nescu, eu fiind de 
transferarea sa de la 
stanța, deși fusesem încunoștiin- 
țat de foștii săi antrenori că e 
un element recalcitrant și indis- 
ciplinat. După ce, în partidele 
din pregătire, a primit un car
tonaș galben, a lovit intenționat 
un adversar și a adus injurii co- 
echipierilor. Fiind găsit și la ore 
tîrzii în restaurant, am vorbit 
personal cu el, atrăgîndu-i apoi 
atenția odată cu începerea cam
pionatului, asupra randamentului 
său mult sub așteptări. Chiar în 
dimineața meciului de Ia Bacău 
am discutat cu el, ca titular, pro- 
mițîndu-mi că va ajuta mai mult 
echipa. Ca Ia puține ore apoi, să 
mă pună în situație ridicolă în 
fața unor oameni străini, răspi’n- 
z’ndu-mi obraznic, deși i-am spus 
să tacă, pentru că nu-i treaba 
lui anunțarea echipei. M-am e- 
nervat — sînt un om bolnav —, 
mi-am ieșit din fire și fiind pro
vocat, l-am lovit. Nu așa tare, 
însă, 
mi 
jit 
nu 
Nu

I. 
vrut 
dacă vorbele mele au fost inter
pretate ca o ironie la adresa in
troducerii în echipă a fiului său. 
Că nu mă pot complace în rolul 
de rezervă, și nici alți coechi
pieri, asta-i altceva. Văzîndu-1 
că vine furios Ia mine i-am zis: 
„Sper că nu o să mă bați...44 Și

am nimic 
Constanti- 
acord cu 
F.C. Con-

l-am lovit. Nu „w„ ___ _
cum s-a spus. După meci 

s-a făcut rău, am fost îngri- 
la cabinet de doctor 
sînt apt să conduc 
ies din casă**.
CONSTANTINESCU :
să-mi irit antrenorul,

și încă 
echipa.

,N-am 
chiar

într-adevăr m-a lovit, cu dușmă
nie, o dată, dc două ori, și acum 
mă mir cum de am rezistat să nu 
ripostez, că nu mai sînt un puști, 
un debutant ca fundașul Popes- 
scu, care și el a fost recent bă
tut de antrenorul nostru. Am și 
eu doi copii, dar nu cu bătaia 
le fac educația...“

DR. M. STOICA, medicul echi
pei : „Antrenorul Nuțescu este 
un hipertensiv oscilant, cu tul
burări de comportament, la Ba
cău fiind in recidivă. I-am atras 
atenția încă de la primul inci
dent violent cu un jucător, din 
campionatul trecut, că traversea
ză o perioadă critică și că i-ar 
fi necesar un repaus mai serios. 
Replicile lui Constantinescu nu 
puteau determina, în mod nor
mal, o asemenea reacție dispro
porționată44.

P. CARADINȚ. președintele 
F.C.M. Galați: „Antrenorul Nuțescu 
are circumstanțe atenuante, dar nu 
scuze. O asemenea atitudine nu 
este permisă în general, așa că 
ce să mai vorbim de pregătirea 
înainte de meci... Fiind chemat 
la ședința unde s-a dezbătut de 
către organele locale acest caz, 
antrenorul Nuțescu n-a venit*4.

Antrenorul Gh. Nuțescu a in
sistat mult, în convorbirea cu 
noi. asupra faptului că nu poate 
tolera indisciplina jucătorilor. în 
teren și .în afara lui. Frumoasă 
intransigență. Dar cînd aceasta 
îmbracă forme violente. argu
mentele educative. pedagogice, 
fiind înlocuite cu forța pumnu
lui, antrenorul Nuțescu este foar
te departe de rolul formativ, e- 
ducativ, al antrenorului. Chiar 
dacă jucătorul Constantinescu a 
greșit — înainte și atunci, la 
Bacău — meritînd o sancțiune 
(și regulamentele în vigoare ofe
ră cluburilor destule posibilități), 
antrenorul Nuțescu s-a compor
tat inadmisibil, diminuînd capa
citatea fizică și psihică a echi
pei, punîndu-se singur într-o 
postură incompatibilă cu calita
tea sa de antrenor-educator.

Colegiul central al antrenorilor 
și organele sportive gălățene tre
buie să-și spună cuvîntul.

Paul SLAVESCU
Telemac SIRIOPOL ,-coresp. jud.



ÎN TURNEUL DE LA FOREST HILLS W MECIURI DE HOCHEI

ASII RACHETEI ÎNAINTEA PARTIDELOR DECISIVE
•6

NEW YORK, 6. — Terenu
rile de la West Side T. C. din 
Forest Hills, cartierul _ new- 
yorkez unde se dispută în fie
care an campionatele interna
ționale de tenis ale S.U.A., cu
nosc animația obișnuită dina
intea etapelor decisive. S-a a-, 
juns în faza „optimilor", in a- 
mîndouă probele de simplu ale 
turneului.

La actuala ediție, în special 
întrecerea fetelor a fost mar
cată de o veritabilă cavalcadă 
de surprize. Dintre primele 8 
favorite ale probei feminine, 
numai 3 sînt prezente pe ta
blou și anume : Chris Evert 
(nr. 1 ’ — deținătoarea titlului), 
Evonne Gooiagong (nr. 2) și 
Rosemary Casals (nr. 6). în 
rindul performerelor de pină 
acum se situează și campioana 
româncă Virginia Ruzici, care 
a reușit s-o elimine pe cunos
cuta jucătoare americană Nancy 
Gunter-Richey, favorita nr. 5. 
Este pentru prima oara în is
toria prestigiosului turneu că 
o jucătoare din România sc ca-

INTfmilONAlĂ
DE TIR

OLIMPIA — M.H.S.Z. BUDAPESTA
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, s-a desfășurat concursul 
internațional de tir dintre O- 
limpia București și Clubul de 
tir MIISZ Budapesta. Au fost 
invitați să participe și trăgă
tori ai cluburilor Dinamo și 
Petrolul Ploiești. Remarcăm ur
mătoarele rezultate : 593 p. la 
pușcă liberă. 60 f.c. (I. Matrai — 
MIISZ), 591 p la pușcă stan
dard 60 f c (N. Dumitrescu — 
Dinamo), 594 p la pistol viteză 
(M. Roșea — Dinamo), 578 p 
la pistol standard (L. Kotroczo 
— MHSZ). Cu același punctaj 
(1142 p), E. Salala (Dinamo) și 
Gh. Vasilescu (Olimpia) au o- 
cupat, la baraj, primele 2 locuri 
ale probei de pușcă liberă 
3X40 f.

IN VEDEREA C. E. DE RUGBY

UN TRIAL AL LOTULUI NATIONAL
Mîine, în Parcul Copilului 

(ora 16). va avea loc o impor
tantă acțiune, inițiată de F.R.R., 
în vederea alcătuirii viitoarei 
echipe naționale, care va de
buta în noul sezon cu ocazia 
unui interesant turneu organizat 
la Burgas, de federația de spe
cialitate bulgară. Apoi aceeași 
echipă a României va lua 
parte la întrecerile grupei A din 
cadrul campionatului european. 
Iată jucătorii convocați pentru 
mîine : . Țurlea, Borș, Roman, 
Paraschiv, Marghcscu, Nica, Al- 
dea, Constantin (Dinamo) ; D. 
Alexandru, Suciu, Murariu,

CANOTAJUL ROMÂNESC TREBUIE SĂ REVINĂ LA... LINIA DE PLUTIRE !
(Urmare din pag. 1)

rilor olimpice, cite aveau la 
activ aceste sportive, se putea 
tine piept unor adversare care 
se găseau în finală abia la a... 
doua pistă olimpică ! Și, iată 
cum, alergindu-se după două 
medalii, nu s-a obținut nici 
una !

Referindu-se la eficiența pro
cesului de antrenament, la ni
velul loturilor olimpice, secre
tarul federației arăta că s-a 
lucrat slab, din timpul de pre
gătire irosindu-se un procent 
de 37% la lotul feminin și 48% 
la masculin, aceștia reprezen- 
tînd, efectiv, timpi morți ! Tot
odată, cifrele kilometrilor par
curși la pregătire (3 000 la fete 
și 4 000 la băieți) sînt departe 
de cele realizate de schifiști din 
elita mondială. în sfirșit, vor
bitorul a prezentat și alte de
ficiente serioase : neparticipa- 
rea antrenorului federal Victor 
Mociani la pregătirea lotului 
olimpic, subiectivitatea unora 
dintre membrii Biroului federal, 
abaterile de la conduită săvîr- 
șitc de antrenorul Alexandru 
Aposteanu și absenta colaboră
rii între antrenorii lotului fe
minin și medicul echipei.

Toate aceste lipsuri, ca și 
multe altele, au fost prezen

lifică în î-îndul primelor 16 cla
sate. Comentatorii prezenți la 
Forest Hills subliniază și fap
tul că Richey era considerată o 
mare specialistă a terenurilor 
acoperite cu zgură sintetică, pe 
care sc dispută actua'a ediție

VIRGINIA RUZICI 
a turneului. De menționat că 
și celelalte două învinse ale 
jucătoarei românce, Ilona Kloss 
și Ingrid Bentzer, sint nume 
binecunoscute în arena mon
dială a tenisului.

Viitoarea adversară a Vir- 
giniei Ruzici va fi tînăra ju
cătoare americană Beth Norton 
(19 ani), o revelație a ediției 
trecute a turneului, cînd a tre
cut două tururi în proba se
nioarelor și a fost semifinalistă 
la junioare (laureată cu „Tro
feul Speranțelor"). în alte me
ciuri din optimile de finală se 
întîlnesc : Evert — Barker, 
Kuykendall — Cimîreva, New
berry — Fromholtz, Casals — 
Holladay, Gooiagong — Durr.

Achim, M. Ionescu, Mun- 
teanu, Cioarec, Corneliu, Pin- 
tea (Steaua) ; Băcioiu, Borșaru, 
Daraban, Varga, Motrescu, Ia- 
nusevici, Bucos (Farul) ; Gligor, 
Scarlat, Pasache, Voicu (Gri- 
vița Roșie) ; Ortelecan, E. 
Stoica (Știința Petroșani) ; Du
mitru, Matei, Malancu („U“ Ti
mișoara) ; Tr. Cioriciu, Dimă 
(Rulmentul Bîrlad) ; Bucan, 
Paraschivescu, Ciobanu, Bene- 
dek („Poli“ Iași) ; Ciocianu, 
Stănescu (Rapid) ; A. Hariton 
(Sportul studențesc) și Culda 
(Agronomia Cluj-Napoca).

tate și de ceilalți vorbitori, 
subliniindu-se că rezultatele 
obținute de canotajul românesc 
la J.O. ’76 sint departe de po
tențialul real al schitului nos
tru, departe de tradițiile exis
tente și de condițiile foarte 
bune asigurate acestui sport. 
Și pentru că am amintit de 
condiții, ni se pare interesant 
să arătăm că, paradoxal, în 
timp ce investițiile pentru am
barcațiuni și pregătire au spo
rit continuu în ultimii doi ani, 
rezultatele au marcat o scădere 
evidentă.

în cuvîntul său, Lia Mano- 
liu, vicepreședinte al C.O.R., a 
arătat că activitatea de pregă
tire nu este fundamentată, in 
canotaj, pe baze științifice, că 
se merge spre vîrful de formă 
mai mult pe... ghicite, subli
niind că din punctul de vedere 
al pregătirii fizice generale ca
notoarele s-au situat la indici 
foarte scăzuți.

Precizînd că sportul vîslelor 
și ramelor va fi inclus, de la 
începutul anului viitor. în rîn- 
dul disciplinelor olimpice prio
ritare, tov. Emil Ghibu, secre
tar al C.N.E.F.S., recomanda 
acordarea unei atenții sporite 
canotajului feminin, care oferă 
posibilități mai largi de afir
mare pe plan internațional. 
Vorbitorul a propus o serie de

O bună evoluție a avut pină 
acum și Hie Năstase, primul 
tenisman al României, care are 
la activ trei victorii urmind să 
intilncască acum pe vechiul 
său rival, americanul Roscoe 
Tanner, La ultima lor confrun
tare, acum o săptămină, în fi
nala de la South Orange, ju
cătorul român a cîștigat cu 6—4,
6—2. Iată programul complet al 
„optimilor" la simplu bărbați : 
Connors — Gerulaitis, Kodes — 
McMillan, Vilas — Kakulia, 
Dibbs — Dowdaswell, Năstase — 
Tanner, Stockton — Velasco, 
Orantes — Smith, Borg — 
Gottfried.

în ultimele partide ale tu
rului III s-au înregistrat rezul
tatele : masculin : Smith — 
Cano 6—0, 6—1 ; Borg — J. 
Lloyd 6—3, 6—3 : Gottfried -r- 
Okker 6—2. 6—2 ; McMillan
— Waltke 6—4. 6—1; feminin : 
Barkef — Gourlay 6—4, 6—0 ; 
Louie — Fayter 6—4, 6—0 ;
Norton — Antonopolis 6—1, 
6—4 ; Overton — Kiyomura 
6—1, 6—2 ; Newberry — Na- 
gelsen 7—5, 3—6, 6—2 ; Durr — 
Appel 2—6. 6—4, 6—3.

în turul doi al probei de du
blu femei, cuplul Florența Mi
hai (România), Glynis Coles 
(Anglia) a învins cu 6—1, 6—2 
perechea americană Jeanne E- 
vert, Roberta Stark. Alte rezul
tate ; Morozova (U.R.S.S.), Wade 
(Anglia)—Kahn, Weigel (S.U.A.)
6— 2, 6—2 ; Fromholtz (Austra
lia), Nagelsen (S.U.A.)—Moore 
(S.U.A.), Beaven (Anglia) 6—2,
7— 6.

Sportul de mase, sub multiple 
și variate forme, cunoaște o dez
voltare tot mai mare în Iugo
slavia socialistă. Crosurile de 
toamnă și primăvară, intitulate 
sugestiv „întrecerile micii Olim
piade" se bucură de deosebită 
popularitate în satele și orașele 
țării vecine și prietene.

în imagine, un aspect de la un 
asemenea cros, recent disputat, 
care a reunit tineri din Bosnia 
și Herțegovina.

Foto : ,,TEMPO“ — Belgrad 

măsuri imediate, în fruntea că
rora se situează o amplă cam
panie de selecție care va fi 
declanșată încă în cursul aces
tui an.

Cuvîntul tov. Ion Râmbu a 
dovedit in mod indubitabil că 
întreaga conducere a F.R.C.Y. 
este decisă să nu mai facă nici 
un fel de concesii antrenorilor 
și sportivilor, adoptînd pentru 
viitor o linie de disciplină 
fermă și deplin angajament. 
Președintele federației a pro
pus retrogradarea antrenorilor 
lotului masculin, sancționarea 
unor sportivi care au avut 
abateri în pregătire, restructu
rarea completă a garniturilor 
reprezentative, și trimiterea la 
apropiatele Campionate Balca
nice a unui lot tînăr.

în încheierea ședinței a luat 
cuvintul general lt. Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S. 
Felicitînd componentele echipa
jului feminin de 4 + 1 vîsle 
(Ioana Tudoran, Maria Micșa, 
Felicia Afrâsiloaia, Elisabeta 
Lazăr + Elena Giurcă), vor
bitorul a arătat apoi că, ex- 
ceptînd acest rezultat, canota
jul s-a prezentat la J.O. de 
la Montreal nesatisfăcător. De- 
clarindu-se de acord cu mă
surile propuse, președintele 
C.N.E.FS. a spus : „Nu vom 
mai accepta nici un fel de

ÎN „CUPA
MONTREAL, 6 (Agerpres). 

— „Cupa Canadei" la hochei pe 
gheață, a programat alte trei 
partide. La arena „Forum" din 
Montreal s-a desfășurat un cu
plaj, în care reprezentativa Ca
nadei a învins’ cu scorul de 
4—2 (3—0, 0—2, 1—0) for
mația S.U.A., iar selecționatele 
U.R.S.S. și Suediei au terminat 
la egalitate : 3—3 (0—2, 1—0, 
2—1). Intr-un alt joc. disputat 
la Toronto, echipa Cehoslova
ciei a întrecut cu scorul de 8-0 
(1—0. 3—0, 4—0) formația Fin
landei.

în clasament conduc neînvin
se echipele Canadei și Ceho
slovaciei, cu cite 4 puncte, ur
mate de formațiile Suediei — 
3 p. U.R.S.S. — 1 p, S.U.A. și 
Finlandei — Op.

în etapa a treia a competi-

MARATONUL INTERNAȚIONAL 
„TRYBUNA LUDU“-

VARȘOVIA, 6 (Agerpres). — 
65 de atleți din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, România și 
Polonia au luat startul în tra
diționalul concurs internațional 
de maraton organizat în fieca
re an de ziarul „Trybuna Lu- 
du“. Victoria a revenit sporti
vului polonez Ryszard Kudecki, 
cronometrat pe clasica distanță 
de 42,195 km cu timpul de 2h 
22:23,4. Concurentul român Moi
se Hatoș s-a clasat pe locul 
opt, cu 2h 26:40,8.

ȘAH g După zece runde. în 
turneul de la Reykjavik conduce 
Najdorf, cu 7 p (1), urmat de 
Olafsson și Tukmakov — 6*'. p 
(1), Timman (Olanda) — 6 p (2).

REZULTATELE ADVERSARILOR 
ECHIPELOR NOASTRE

în prima etapă a campionatu
lui portughez, echipa Boavista 
Porto (adversara formației C.S.U. 
Galați în Cupa cupelor) a pier
dut cu 3—1, în deplasare, meciul 
cu Estoril.

Dinamo Zagreb (care va juca 
cu A.S.A. Tg. Mureș în Cupa 
U.E.F.A.) a întrecut pe teren

abateri, la nici un eșalon. Vom 
retrograda, de altfel, pe a- 
cei specialiști care s-au do
vedit lipsiți de orizont în acti
vitatea lor. La loturile repre
zentative să fie numiți antre
nori cu o pregătire multilate
rală, cu un profil moral și 
politic Ia nivelul celor mai 
înalte exigențe, tehnicieni cu 
suflet și pasiune pentru spor
tul românesc". Vorbitorul a in
sistat asupra aspectului educațio
nal al măsurilor si sancțiunilor 
dictate, avertizînd în același 
timp antrenorul federal și re
comandând restrîngerea Birou
lui federal pentru o activitate 
mai eficientă.

★

Considerăm că spiritul exi
gent în care s-a analizat 
situația canotajului românesc a 
fost binevenit și că, în urma 
măsurilor preconizate, acest 
sport va putea reveni la linia 
de plutire. Trebuie însă ca în
tregul activ, toți specialiștii și, 
mai ales, sportivii să se anga
jeze într-o muncă perseverentă, 
într-o adevărată „campanie de 
redresare". Tradițiile canota
jului nostru, precum și condi
țiile create obligă din plin !

CANADEI"
ției, sînt programate următoa
rele jocuri : U.R.S.S. — Fin
landa (la Montreal) ; Ceho
slovacia — S.U.A. (la Philadel
phia) și Canada — Suedia (la 
Toronto).

PE SCURT
ATLETISM a La Helsinki, în- 

tîlnirea Finlanda — Suedia s-a 
încheiat cu victoria gazdelor : 
223—187 la masculin și 91—66 la 
feminin. Cîteva rezultate : 5 000
m — Paeivaerinta 13:48.93 ; suli
ță — Aho 85,98 m ; 3 000 m obst.
— Kantanen 8:27,35 ; înălțime (f)
— Tannander 1,84 m. • Campi
oana olimpică Annegret Richter 
a obținut 11,0 pe 100 m (crono
metraj manual). în concursul de 
la Ahlen (R.F.G.). McWilkins 
a aruncat discul la 64,98 m, iar 
Gybulski s-a clasat primul la 
lungime, cu 7,86 m. a La Ha- 
novra, Eva Wilms a stabilit un 
nou record al R.F.G. în proba 
de aruncarea greutății — 20,04 m. 
© Concursul de decatlon de la 
Talence (Franța) a fost cîștigat 
de atletul sovietic Aleksandr 
Grebeniuk, cu un nou record eu
ropean — 8 468 p (v.r. 8 454 p — 
Nikolai Avilov, 1972). Iată rezul
tatele pe probe : 10,7 ; 6,89 m : 
15,82 m ; 2,04 m ; 48,7 ; 14,3 ; 52.24 
m ; 4,40 m ; 71,68 m ; 4:34,5. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
Gratcev (U.R.S.S.) — 8 012 p,
Lahti (Finlanda) — 7 962 p (re
cord național) și Thompson (An
glia) — 7 905 p (record mondial 
de juniori).

BASCHET • Turneul feminin 
al echipelor din cooperația meș
teșugărească, desfășurat la Buda
pesta, s-a încheiat cu victoria 
formației Ungariei — 6 p, urmată 
de echipele Poloniei — 5 p, 
României 4 p și Bulgariei — 3 o. 
în ultima zi : Polonia — Bulgaria 
100—85 (49—43) ; Ungaria — Româ
nia 92—60 (55—30).

CICLISM • Turul Poloniei, des
fășurat în 10 etape (1 502 km) s-a 
încheiat cu victoria rutierului po
lonez Janusz Kowalski, urmat de 
coechipierul său Jan Brzezny la 
8 sec. și Joachim Voegel (R.D.G.) 
la 6:29. în clasamentul pe echi
pe, pe primul loc s-a situat Po
lonia, urmată la 9:15 de R. D. 
Germană. G Etapa a doua a 
Turului Franței pentru amatori 
(Isola — Santeygre, 157 km) a 
revenit francezului Ceulemans în 
4h 16:44. La o secundă de cîștigă- 
tor a sosit cehoslovacul Hrazdi- 
ra. în clasamentul general con
duce suedezul Nilson.

propriu, cu 2—0, echipa Voivodi- 
na Novi Sad. în clasament, după 
4 etape, Dinamo Zagreb se aria 
pe locul 7 cu 5 puncte.

în etapa a IH-a din prelimi
nariile Cupei Italiei, A. C. Milan 
(adversara echipei Dinamo Bucu
rești în Cupa U.E.F.A.) a termi
nat la egalitate pe teren propriu 
(1—1) cu Atalanta.

IN PRELIMINARIILE C. M.
La 

C.M. 
0—1 
(min.

Reykjavik, în preliminariile 
(gr. IV): Islanda — Belgia 
(0—1). A înscris Verheyen 

27).

CAMPIONATE
BULGARIA (etapa a 5-a) 2 

Spartak Varna — Ț.S.K.A. 2—4 ; 
Lokomotiv Sofia — Marek 0—0 ; 
Trakia Plovdiv — Botev Vrața 
1—1 ; Beroe Stara Zagora — Lo
komotiv Plovdiv 2—2 ; Pirin Bla- 
goevgrad — Sliven 1—0 ; Minior 
Pernik — Akademik Sofia 0—1. 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. 8 p ; 2. 
Pirin 7 p ; 3. Trakia 7 p.

UNGARIA (în etapa a 5-a) 2 
M.T.K. — Ujpești Dosza 0—2; Fe- 
renevaros — Vasas 3—2 ; Dunauj- 
varos — Honved 1—2 ; Video
ton — Szeged 7—0 ; Szombat- 
liely — Bekescsaba 1—0. Clasa
ment : 1. Ujpesti Dosza 10 p; 2. 
Ferencvăros 9 p ; 3. Szombathely 
9 p.

R. D. GERMANA (în prima e- 
tapă) : Union Berlin — Dynamo 
Berlin 1—0 ; Lokomotiv Leipzig 
— stahl Riesa 1—2 ; Rott-Weiss 
Erfurt — FC Magdeburg 2—0 ; 
Hansa Rostock — Wismut Aue 
1—1 ; Dynamo Dresda — Chemie 
Halle 4—0 ; Vorwărts Frankfurt 
pe Oder — Carl Zeiss Jena 0—0.

A

SPANIA (prima etapă!: C. F. 
Barcelona -— Las Palmas 4—0 ; 
Hercules — Betis 1—0 ; Salaman
ca — Real Madrid 0—1 ; Atletico 
Madrid — Malaga 2—0 ; Valencia 
— Celta Vigo 2—0 ; Burgos — 
Espanol Barcelona 1—2.

OLANDA (în etapa a 5-a) : FC 
den Haag — Ajax Amsterdam 
1—2 ; PSV Eindhoven — NAC 
Breda 5—1 ; FC Amsterdam — 
Feyenoord Rotterdam 1—2. Cla
sament : 1. Feyenoord 10 p ; 2. 
Roda 9 p : 3. Ajax 8 p.
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