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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 

. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat, miercuri dimineață, in
tr-o vizită oficială de prietenie 
în R.S.F. Iugoslavia, Ia invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și a tovarășei 
Iovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este Însoțit in această vizită de 
tovarășii Manea Măncscu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurei Duma, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, de consilieri și experți.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Iosif Banc, Ion 
Coman, Teodor Coman, Mihai 
Dalea, Ion Dincă, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centra
le și organizații obștești, de 
personalități ale vieții științifice 
și culturale.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroportul Otopeni au salu
tat cu multă însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
care au răspuns cu prietenie 
aclamațiilor și manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii.

★
Festivitatea sosirii solilor 

poporului român pe pămintul 
Iugoslaviei socialiste a avut Ioc 
pe aeroportul „Brnik“ din 
Ljubljana, capitala Republicii

Socialiste Slovenia. Clădirea ae
roportului este împodobită săr
bătorește. Pe frontispiciu este 
înscrisă calda urare „Bine ați 
venit, dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu 1“

La ora 11. aeronava preziden
țială românească aterizează.

La coborirea din avion pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
salutați cu deosebită căldură și 
prietenie de președintele Iosip 
Broz Tito și tovarășa Iovanka 
Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito iși 
siring îndelung mîinile, se îm
brățișează, își exprimă satis
facția pentru această nouă in- 
tilnire.

La rindul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka 
Broz se îmbrățișează cu căldură.

In semn de salut se trag 21 
salve de artilerie.

Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Președintele R.S.F. Iugoslavia 
prezintă șefului statului român 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
persoanele oficiale venite in 
întâmpinare.

Comandantul gărzii militare 
prezintă raportul. Sint intona
te imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito 
trec in revistă garda de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, tovarășele 
Elena Ceaușescu și 
Broz iau 
oficială, 
cliști, se 
reședința 
slav.

Ambianța sărbătorească, 
caldă stimă și adincă prietenie 
domnește pe întreg traseul stră
bătut.

Ceremonia călduroasă a pri
mirii, nenumăratele manifestări 
ale sentimentelor de prietenie 
nutrite față de inalții oaspeți 
exprimă convingerea că noul 
dialog româno-iugoslav Ia ni
velul cel mal înalt va deschide 
orizonturi noi, și mai largi, 
colaborării pe multiple planuri 
intre partidele, țările și po-

Iovanka 
loc în mașini. Coloana 
escortată de motoci- 
indreaptă spre Brdo, 
șefului statului iugo-
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ÎN FINALELE PROBELOR
Campionatele de caiac-canoe

Cuprian Macarencu (Dinamo), cîștigătorul probei de caiac simplu 
Foto : Dragoș NEAGU

CURSE INTERESANTE
DE FOND

treptat avansul, în 
la un moment dat Gh.
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După ce marți s-au desfă
șurat seriile la 500 și 1 000 m 
din cadrul finalelor campiona
telor republicane individuale de 
caiac-canbe, ieri la Snagov au 
avut loc primele finale, cele ale 
probelor de fond (10 000 m). 
Considerate, în general, mai 
puțin spectaculoase decît pro
bele de viteză, cursele de fond 
ne-au oferit totuși întreceri in
teresante, întrucît cu excepția 
caiacului de 4 — unde primul 
echipaj al clubului Steaua s-a 
distanțat după cîtcva sute dc 
metri — în toate finalele cîști- 
gătorii nu au fost desemnați 
decît pe ultimele porțiuni ale 
distanțelor. Protagoniștii aștep
tați, reprezentanții cluburilor 
Dinamo și Steaua, au cucerit 
cele 5 titluri : Dinamo 3, 
Steaua 2.

Iată scurte descrieri ale fi
nalelor, în 
rii lor.

La canoe 
aflat de fa 
paje dinamoviste : cel al expe
rimentalilor Munteanu și Ser- 
ghei și cel al tinerilor Hapei 
și Cuhutenco. Au cîștigat cu 
un finiș viguros — pe care

l-am fi bănuit de partea tine
rilor — consaerații, care au dus, 
să recunoaștem, și greul cursei. 
La canoe simplu, Lipat Vara- 
biev (Dinamo) și Grigore De
nisov (Steaua) s-au distanțat 
net, alternind la conducere. Pe 
ultima mie de metri Varabiev 
forțează, se desprinde și își

mărește 
timp ce 
Lungu, aflat al treilea, pare să 
amenințe poziția lui Denisov. 
Ordinea rămîne însă neschim
bată pînă la sosire.

Caiacul de dublu ne-a ofe
rit, ca și canoea, o dispută in
tre un echipaj veteran, Po- 
cora — Irimia (Steaua) și unul 
de tineri în ascensiune, Chirilă 
— N. Simiocenco (Dinamo). La 
capătul unei curse tactice in
teligente, Pocora și Irimia cu
ceresc o victorie spectaculoasă, 
cu atit mai remarcabilă cu cit 
ei au împreună 70 de ani...

Caiacul dc simplu a revenit 
Iui Cuprian Macarencu (Dina
mo), după ce multă vreme in 
plasa sa s-a aflat Ion Terente 
(Steaua), în timp ce la caiac 4, 
valorosul și omogenul echipaj 
al Stelei alcătuit din Coșniță, 
Vartolomeu, Eșanu și V. Simio
cenco nu a lăsat nici o șansă 
adversarilor.

Rezultate tehnice, fond (10 000 
m) : K 1 : 1. Cuprian Macarencu 
(Dinamo) 46:25,0, 2. Terente

Vladimir MORARU
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Un frumos dar pentru sportul școlar

înaintea începerii anului de invăfămint

LICEUL „D. BOLINTINEANU" DIN CAPITALA
ordinea desfășură-

2, în frunte s-au 
început două echi-

A FOST DOTAT CU UN COMPLEX DE NATAȚIE
De la competițiile de masă spre performanță

ATLETISMUL NOSTRU ARE DATORIA SA REVINA

Federației române de 
a analizat activitatea

PE POZIȚII FRUNTAȘE ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
7 Biroul 
atletism
desfășurată în acest sport în 
perioada preolimpică, partici
parea la Jocurile Olimpice și 
cauzele rezultatelor nesatisfăcă- 
toare înregistrate la Montreal. 

La ședință au fost prezenți
Emil Ghibu și Miron Olteanu, 
secretari ai C.N.E.F.S., ing. 
Mihail Florescu, președintele 
F. R. Atletism, membrii birou
lui F.R.A., antrenori, specialiști, 
conducători ai unor unități 
sportive.

Din raportul prezentat de 
Lia Manoliu, vicepreședinte al 
Comitetului Olimpic Român și 
prim-vicepreședinte al F.R.A., 
a reieșit 
provocată 
noștri la 
rezultate, 
de bronz 
de prima 
atletismul 
doar șapte puncte reprezintă 
un bilanț necorespunzător, prea 
slab față de aspirațiile legitime 
ale acestui sport, față de o- 
biectivele și angajamentele 
formulate de atleți și de antre
nori de-a lungul ciclului olim
pic și în special înaintea Olim
piadei. Rezultatele - de la Mont
real nu reflectă nici pe departe 
potențialul real al atletismului 
românesc, demonstrat la atâtea 
mari competiții de anvergură, 
în special în ultimii ani.

Comportarea slabă a atleților 
români la J.O. — și discuțiile 
purtate în cadrul acestei șe
dințe au subliniat-o încă o 
dată — reflectă carențe serioase

limpede insatisfacția 
de evoluția atleților 
J.O., de slabele lor 
O singură medalie 
(chiar dacă e vorba 
medalie cîștigată în 
nostru masculin !) și

® Analiza F.R. Atletism asupra pregătirii, participă
rii și rezultatelor olimpice ® Potențialul atletismului 
românesc trebuie restabilit la valoarea 
anterior ® Necesitatea unui eficient 

măsuri

demonstrată 
program de

și grave greșeli, în special la 
nivelul lotului nostru olimpic, 
în pregătirea sportivilor can
didați pentru Olimpiadă, în 
mentalitatea unora dintre ei și 
a antrenorilor lor, în atitudi
nea lor față de muncă etc. 
Pentru a Ie putea, însă, aprecia 
exact, aceste carențe se cer 
însă coroborate cu unele mai 
vechi lipsuri de ordin general 
ale activității atletice din țara 
noastră, chiar dacă despre a- 
cestea s-a discutat acum în 
mai mică măsură. Este vorba, 
între altele, de o bază de se
lecție redusă (competițiile cu 
caracter de masă fiind insufi
cient exploatate !), de un ni
vel scăzut al atletismului in 
școli și universități, de o slabă 
muncă desfășurată în secțiile 
din cluburi și asociații sportive.

Așa cum s-a arătat în ra
portul prezentat și cum avea 
să reiasă pregnant din luările 
de cuvînt (deși, în general, an
trenorii au încercat o mutație 
de răspundere !), una dintre 
cauzele care au generat slaba 
comportare a atleților noștri la 
Montreal a fost nerespectarea 
de către un ' mare număr de 
antrenori și sportivi a planuri
lor individuale de pregătire pc 
întreg ciclul olimpic, precum

și a liniei orientative metodice 
stabilită de colegiul central de 
antrenori și aprobată de bi
roul F.R.A. și de comisia de 
pregătire olimpică. în această 
privință s-a menționat faptul 
că marea majoritate a compo- 
nenților lotului olimpic au tre
cut dintr-un an în altul — în 
ceea ce privește pregătirea lor 
fizică — cu minusuri mari in 
volumul de antrenament (atit 
ca număr de ore, cit, mai ales, 
ca încărcătură) și în special cu 
minusuri în realizarea perfor
manțelor planificate (Gh. Ghipu, 
Dorina Cătineanu, Vasile Bog
dan, Mariana Suman etc.). A- 
ceastă situație, care a mai fost 
analizată pe parcursul ciclului 
olimpic, își găsește explicația 
în lipsa de seriozitate și de 
exigență în îndeplinirea anga
jamentelor asumate, dar și în 
lipsa de obiectivitate a antreno
rilor lotului olimpic în apre
cierea posibilităților reale ale 
atleților lor (Silviu Dumitrescu 
— Ghipu, Ion Sdter — Corbu, 
Mihail Marinescu — Cefan etc.). 
Ea evidențiază serioase carențe

Odată cu deschiderea noului 
an școlar, elevii Liceului „Di- 
mitrie Bolintineanu" din Capi
tală vor fi beneficiarii unui 
frumos complex sportiv acope
rit, pentru natație, alcătuit din 
două bazine — unul rezervat 
începătorilor (15 m), altul avan- 
saților (25 m).

începută în primăvară, din 
inițiativa edililor sectorului 6 
(pe teritoriul căruia se află 
liceul), lucrarea s-a efectuat cu 
sprijinul unor mari unități 
de producție, printre care 
I.C.S.I.M. și Vulcan. La di
verse operații au luat parte, 
cfectuind sute de mii de ore 
muncă patriotică, elevii, pă
rinții acestora, cadre didactice 
Aceasta a îngăduit ca întreaga 
lucrare să fie încheiată încă 
înainte de startul într-un nou 
an de invățămînt. La ora ac
tuală se fac ultimele retușuri 
și probe.

Totul dovedește efort susți
nut al cărui efect a fost o con
strucție sportivă originală, do
tată cu o aparatură modernă

(stații de filtrare și ventila
ție etc.).

Prilej de satisfacție și mîn- 
drie pentru elevii acestui li
ceu, noul complex de natație, 
la fel ca și bazele sportive ri
dicate în anii precedenți (o sală 
pentru gimnastică și jocuri, te
renuri pentru baschet și hand
bal, amenajări pentru atletism) 
obligă la desfășurarea unei ac
tivități multiple, 
care să ateste

diversificată, 
nu numai o 

largă participare la competi
țiile de masă — campionate pe 
clase, interclase, interșcoli — 
ci totodată o „deschidere1' 
mai convingătoare 
mantă.

„Această nouă 
grijă părintească 
partidului și statului — ne măr
turisea prof. Adrian Beldeanu, 
directorul liceului — va stimula 
colectivul nostru, ii va crea 
ambiții și mai mari pentru ca 
și in sport, la fel ca și in 
procesul de invățămînt, să se 
obțină rezultate tot mai bune“.

Tiberiu STAMA

tot
spre perfor-

d o vadă de 
din partea

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)
In imagine : bazinul acoperit ta Liceulde înot (25 m)

„D. Bolintineanu" din Capitală, de curind inaugurat



Intre 9 și 12 septembrie la Ploiești La „naționalele" de sărituri pentru seniori
■I

JUNIORII MARI (PINA LA IT ANI) 
isi VOR DISEMNA CAMPIONII LA SCRIMA

Sezonul competițional de toam
nă la scrimă se inaugurează în 
această săptămînă, odată cu fi
nalele campionatelor republicane 
rezervate juniorilor mari (;±* 
la 17 ani inclusiv).

Competiția, care va fi găzduită, 
între 9—12 septembrie, de Sala 
sporturilor „Victoria “ din muni
cipiul Ploiești, dă drept de par
ticipare la întreceri unui procent 
de 50 la sută dintre scrimerii 
prezenți în etapa precedentă a 
campionatelor. Finalele se vor 
desfășura numai individual, du
pă următorul program : joi — 
floretă băieți, vineri — floretă 
fete, sîmbătă — spadă și dumi
nică — sabie. Diminețile vor a- 
vea loc preliminariile, iar după- 
amiezele finala fiecărei probe.

Printre protagoniștii competiției 
figurează o serie de tineri scri- 
meri care s-au făcut remarcați la 
întrecerile din ultima vreme, prin
tre care floretistele Adriana Bă- 
cioi și Luminița Popa (ambele de 
la Dinamo București), floretiștii 
Sorin Roca (Șc. sp. Satu Mare), 
Ovidiu Gogoașe (CI. sp. școlar 
București) și Atila Lorinczi (C.S. 
Baia Mare), sabrerii Florin Pău- 
nescu și Alexandru Chiculiță (de 
la Progresul București).

De notat că primii șase clasați

(pînă

în turneele finale au drept de 
participare lă finalele campiona
telor republicane de tineret, cri
teriu important de selecție pen
tru C.M. al speranțelor, ediția 
1977.

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE DIRT-TRACK

SIBIU, 8 (prin telefon). Peste 
2 500 de spectatori au ținut să fie 
prezenți marți după-amiază în 
tribunele stadionului Voința din 
localitate, pentru a asista la con
cursul internațional de dirt-track. 
La startul celor 20 de manșe au 
fost prezenți 16 dintre cei mai 
valoroși alergători din R.D.G., 
Ungaria, U.R.S.S. și România. Iată 
clasamentul final : 1. V. Kaima- 
kov (U.R.S.S.) 15 p, 2. 
neanu (România) 13 p, 
makov (U.R.S.S.) 13
Schnaider (R.D.G.) 
Schmann (R.D.G.) 
Radaczi (Ungaria) 10 p.

Următoarele concursuri vor 
vea loc astăzi la București . 
sîmbătă la Brăila. (Ilie IONESCU 
— coresp. județean)

12
10

a-
Și

I. Bobii-
3. V. Si-
P, 4. W.
P, 5. J.

P, 6. E.
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DOI CAMPIONI DIN ORADEA: MAGDALENA TOTH ȘI ALEXANDRU BAGIU
In cadrul plăcut al bazinului 

Crișul, amenajat în parcul spor
tiv Dinamo din Oradea, campio
natele 
pentru 
(ultima zi a 
surprize care au produs multă 
satisfacție gazdelor. Prima a fost 
realizată în cursul dimineții cînd, 
în absența principalei favorite, 
Georgiana Săcăleanu (bolnavă), 
micuța Magdalena Toth (13 ani) 
și-a întrecut adversarele și a re
purtat un succes în egală măsu
ră, net și meritat. Eleva antre- 
noarei Viorica Leucsak (ea în
săși campioană a țării cu ani în 
urmă) a demonstrat precizie și 
eleganță în execuții și a avut și 
avantajul unor intrări „fără 
stropi", fapt destul de rar întîl- 
nit la săritorii români. După-a
miază, în întrecerea băieților la 
platformă, victoria a revenit tot 
unui orădean, lui Alexandru Ba- 
giu (20 de ani, antrenor Aurel 
Breja). în lupta cu Ion Ganea, 
Bagiu s-a impus de la primele 
salturi și pe parcurs a avut exe
cuții excelente, unele notate cu 
nota 8 și chiar cu 9. Avansul a- 
cumulat după 8 sărituri a fost su
ficient pentru a-i asigura succe
sul, deși ultimele două exerciții 
au avut coeficienți de dificultate 
mici.

republicane de sărituri 
seniori au oferit marți 

disputelor) două

Al. Ba- 
la plat-

Oradea

LA COSTINEȘTI A ÎNCEPUT „FESTIVALUL SPORTULUI ALBu

I

COSTINEȘTI, 8 (prin telefon). 
Luni au început la Costinești în
trecerile finale ale celei de-a 
IlI-a ediții a „Cupei Scînteii ti
neretului" la tenis. Toți cei 
proape 300 de concurenți 
prezentat dornici să intre 
posesia unuia din titlurile 
campioni, astfel că am asistat, 
chiar din prima zi, la confrun
tări spectaculoase. Dintre cele 
80 de meciuri, cel în care Mih- 
nea Năstase (în vîrstă de 9 ani) 
l-a avut ca adversar pe repre
zentantul județului Neamț, Vio
rel Căciulescu, s-a ridicat la un 
bun nivel, învingător fiind tenis- 
manul din Piatra Neamț. Dar 
nepotul lui Ilie Năstase a sufe
rit un ușor accident în setul III.

a- 
s-au

în 
de

CAMPIONATUL DE TIR

CU ARCUL (SENIORI)
Campionatul național de tir 

cu arcul (seniori și senioare) 
s-a desfășurat timp de patru 
zile la Satu Mare. Terezia 
Preda, la 2X70 m, cu 404 p, și 
mai ales Maria Grebur, la 2X60
m, la 2X50 m și la 2X30 m cu 
482 p, 444 p și respectiv 571 p, 
au dominat întrecerile femini
ne. iar Victor Stănescu, cu 419 
P (Ia 2X90 m), 557 p (2X70 m), 
574 — n.r. (la 2X50 m) și 639 p 
(2X30 m) s-a impus în probele 
masculine. Clasament la dublu 
F.I.T.A., feminin : 1. Maria Gre
bur (Voința S. Mare) 1 875 p, 
2. Edith Mathe (Voința Tg. Mu
reș) 1 774 p, 3. Terezia Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 1 724 p; 
pe echipe, titlu! a revenit clu
bului A.S.A. Cluj-Napoca cu 
4 714 p ; masculin : 1. V. Stă
nescu (Olimpia Buc.) 2 162 p —
n. r., 2. M. Bîrzu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) 2 058 p. 3. A. 
(Voința Tg. Mureș) 1 993 
echipe s-a impus tot 
Cluj-Napoca, cu 5 813 
KOVACS — coresp.)

Berki 
P ; pe 
A.S.A. 
p. (Z.

Zizis
reprezentanții

Diamandi, unul 
județului 

prezent si la finalele 
trecut, a fost obligat 
trebuințeze mai mult 
ore pentru a-1 întrece 
țiosul Vasile Titieni 
Năsăud). Diamandi a cîștigat cu 
6—3, 4—6, 6—4. După prima zi de 
întreceri, în fruntea clasamen
tului pe puncte se află repre
zentanții județelor Neamț, Hu
nedoara, Mureș, Teleorman si 
Maramureș, ei obținînd, în pri
mul tur al competiției, cele ma« 
multe victorii.

de 
să 
de
pe

dintre 
Dolj, 
anul 

se în- 
două 

nmbi- 
(Bistrița-

în continuare sînt programate 
alte 90 de meciuri, care pot da 
naștere la alte și alte surprize 
dar, nu ne îndoim, în primul 
rind Ia confruntări spectaculoase. 
Miercuri seara, la Teatrul de 
vară din Costinești, participanți- 
lor la finale le-a *
gală de filme pe 
de cel mai mare 
rindu-se peliculele 
aur“, „Racheta 
„Cupa Davis“, 
tenisul". * '

„Echer" executat de 
giu, campionul țării 
formă.

Foto : A. SOMOGYI,
în general, desfășurarea cam

pionatului național, pentru pri
ma dată la Oradea, s-a bucurat 
de succes și a dovedit că în a- 
cest oraș există posibilități reale 
pentru ca săriturile în apă să se 
dezvolte pînă la un nivel inter
național. Din păcate, însă, au 
fost reliefate și defecțiuni mai

vechl, dintre care amintim nu
mărul foarte mic al participan- 
ților (ca urmare a valorii scăzu
te a mediei săritorilor, mulți din
tre ei neizbutind să obțină — la 
campionatele orășenești — bare
mul de participare la „naționa
le") : doar 7 băieți și 7 fete la 
trambulină, 6 fete și 5 băieți la 
platformă. Un alt aspect negativ, 
numai cîte doi săritori (Elena 
Cirstică și Mariana Marc, Ion 
Ganea și Ovidiu Lăzău) au luat 
parte la ambele probe (și doar 
se știe cit de mult se comple
tează reciproc pregătirea și par
ticiparea la trambulină și la plat
formă), ceea ce ne îndreptățește 
să credem că federația de spe
cialitate va studia posibilitatea 
acordării titlului de campion al 
țării și la combinata de două 
probe. Ar fi un stimulent con
vingător, cu urmări directe asu
pra ridicării nivelului tehnic al 
săriturilor.

Rezultate. Trambulină fete : 
Magdalena Toth (Crișul) 432,60 
2. Mihaela Atanasiu (C.S. Școlar 
București) 390,25 p ; 3. Ruxandra 
Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 343,05 p ; 
4. Felicia Cîrstea (Progresul Bucu
rești) 341,85 p ; 5. Beatrice Roix 
(Crișul Oradea) 341,60 p ; 6. Ele
na Cirstică (Progresul) 334,05 p ; 
7. Mariana Marc (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 292,65 p ; platformă bă
ieți : 1. Al. Bagiu (Crișul) 508,90 
p ; 2. I. Ganea (C.S.M. Sibiu)
469,60 p ; 3. M. Kaiss (Șc. sp. Si
biu) 386,10 p ; 4. V. Bastar (C.S. 
Școlar) 383.35 p ; 5. O. Lăzău 
(Crișul) 330,50 p.

1. 
p;

3.

D. STÂNCULESCU

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
Pe terenurile Progresul, T.C.B. 

și Școlii sportive Steaua au în
ceput luni după-amiază întrece
rile turneului final al Campiona
tului național pe echipe al ju
niorilor la tenis. La competiție 
iau parte 8 echipe : Progresul, 
Tot înainte, Dinamo și Școala 
sportivă Steaua din Capitală, pre
cum șl Sănătatea Oradea, Poli
tehnica CIuj-Napoca, Școala spor
tivă nr. 2 Constanța și Dinamo 
Brașov.

în prima zi a avut loc o etapă 
pentru departajarea echipelor ca
re se vor confrunta pentru locu
rile I—IV și V—VIII. în prima 
grupă valorică s-au calificat : 
Progresul, Dinamo București, Tot 
înainte și Politehnica Cluj-Napo
ca, iar în cea de-a doua grupă 
au intrat formațiile Sănătatea, 
Dinamo Brașov, Școala sportivă 
Steaua și Școala sportivă Con
stanța.

într-unul din cele mai atracti
ve meciuri, Dinamo Brașov a 
cîștigat cu 20—5 întîlnirea cu 
Școala sportivă Steaua (se dispu
tă 15 partide ale băieților și 10 
ale fetelor). Cîteva rezultate din 
această confruntare : Oprea — 
Rakosi 6—1, 6—2 ; Țăranu —
Șoalcă 6—3, 6—2 ; Borzea — Rud- 
niski 6—4, 6—1 ; Camelia Chiriac 
— Mariana Pană 6—0, 6—2 ; Oana 
Oprea — Carmen Cazacliu 1—6, 
2—6. în întîlnirea Dinamo Bucu
rești — Toi înainte (neterminată 
pînă la ora redactării acestor rîn- 
duri) am înregistrat rezultatele :

IIÎ
 • LA SIBIU, pe lingă asociația 

sportivă Sănătatea a luat ființă 
prima secție de schi nautic ca 
urmare a demonstrațiilor ce au 
avut loc recent pe lacul Dumbrava 
II și pe Lacul lui Binder. Tinerii, 
care se încumetă să practice acest 
temerar sport, sînt pregătiți de dr. 
Nicolae |van. • |N PĂDUREA 
PUSTNICU din apropiere de Bucu
rești a avut loc etapa pe județul 
Ilfov a tradiționalei competiții 
„Crosul tinărului muncitor". Din 
cei peste 100 de atleți s-au evi
dențiat, în mod deosebit, Cristina 
Cinezeanu (I.T.A. Ilfov) și Marian 
Pănoiu (Fabrica de zahăr Giurgiu). 
• „CUPA TIMIȘOARA" la * * 
feminin a

cea de a XV-a ediție organizată 
de Școala sportivă Timișoara și 
redacția ziarului în limba maghia
ră din localitate, „Szabad Szo", 
20 de formații. Trofeul a fost cîș
tigat de echipa Chimpex Constan
ta, care a întrecut în finală cu 
3—0 pe Școala sportivă Timișoara. 
Pe locul »rei s-a situat Școala 
sportivă Constanța. Pentru buna 
lor evoluție jucătoarele Elena 
Dudu (Șc. cp. Constanța), Danie
la Roșea (Șc. sp. Timișoara) și 
Eugenia Marcu (Șc. sp. Deva) au 
primit frumoase cupe, a ORAȘUL 
PUCIOASA a găzduit ediția a |l-a 
a „Cupei Chin-dia"

Ji cere organizată 
i1 Dîmbovița la care 
i[ șase echioe. Cupa 
11 matiei Dinamo 
]i FOȘTII BOXERI din 
i1 ticipat nu de mult

volei 
reunit anul acesta la

la oinâ, intre- 
de CJ.E.F.S. 
s-au întrecut 
a revenit for- 
București. • 
Buzău au par
ia o reușită

golă avînd ca partener) veterani 
ai pugilatului din Brăila. Revanșa 
va avea loc anul viitor in orașul 
dunărean. « UN MIC GRUP de 
pionieri cicliști din St. Gheorghe, 
sub conducerea profesorului Antal 
Balazs, efectuează o excursie 
,,maraton", in țară și peste hota
re. Ei parcurg aproape 2 000 km 
pe șoselele României, Ungariei șl 
Cehoslovaciei și se vor înapoia în 
țară in ziua de 12 septembrie, a 
ECHIPELE DE FOTBAL din 64 de 
asociații brașovene participă la 
populara competiție „Campionatul 
asociației sportive", care a ajuns 
acum în faza a doua. Etapa fi
nală, pe județ, va avea ioc la 
sfîrșîtul acestei luni, a ,,FESTI
VALUL SPORTULUI FEMININ" din 
județul Hunedoara s-a desfășurat 
la Deva. Au participat peste 150 
de fete, la tenis, handbal, volei 
și atletism. S-au remarcat repre
zentativele orașelor Deva 
Lupenî (handbal), Vulcan 
și Petroșani (atletism), in 
mentul general : 1. "
2. Hunedoara, 3. Brad, a TINERII 
ATLEȚI din Plopeni au cîștigat trei 
din cele patru probe la faza pe 
județul Prahova a „Crosului lină- 
rului muncitor". Aceștia sînt 
strungarul Ion Căpățînă (categoria 
18—21 ani), laborantul Vasile 
Stelian (22—30 ani) și strungărița 
Mariana Chiriță (22—30 ani).

(tenis), 
(volei) 
closa- 

Petroșani,

CORESPONDENȚI : I. lonejcu, 
D- Moraru-Slivno, St. Marton, M. 
Avanu, I. Stânescu. Gh. Briotâ. C. 
Gruia, I. Jura ,i M. Boghici.
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fost oferită o 
teme sportive, 

succes bucu- 
,.Racheta 
de

_ , „Cum 
întrecerile

Cornel POPA

PREGĂTIRI INTENSE ALE PATINATORILOR
de 

argint*-, 
să înveți 
continuă

coresp. jud.

DE JIINIOEII PE ECHIPE
Hărnuțiu — Zancu 2—6, 6—1, 4-6; 
Segărceanu — Popovici 6—3, 8—6; 
Zaharia — Popescu 5—7, 6—4, 7—5; 
Ioanovici — Popovici 0—6, 1—6 ; 
loanovici — A. Mîrza 4—6, 1—6.

Joi sînt programate meciurile : 
Progresul — Tot înainte (pe te
renurile de la T.C.B.), Dlnamo 
București — Politehnica Cluj-Na- 
poca (la Progresul), Sănătatea — 
Steaua (la T.C.B.), Dlnamo Bra
șov — Școala sportivă 2 Constan
ta (la Steaua).

Ion GAVRILESCU

„CUPA ELIBERĂRII"
ȘI „CUPA ROMÂNIEI"

LA ORIENTARE
Timp de trei zile — duminică, 

luni și marți — în zona Băilor 
Vîlcele din județul Covasna au 
avut loc întrecerile concursului 
internațional de orientare sporti
vă „Cupa eliberării" la care au 
luat parte alături de sportivii 
noștri echipe din Ungaria și Re
publica Democrată Germană, pre
cum și concursul dotat cu „Cu
pa României". Iată rezultatele : 
„Cupa României** (numai pentru 
concurenți români) — femei : 1. 
Eva Szantai (Voința Cluj-Napo
ca), 2. Ildico Horvath (Voința 
Cluj-Napoca), 3. Aurelia Șisu 
(I.T.B.) ; bărbați : 1. Alexandru
Fei (Voința Cluj-Napoca), 2. Ion 
Gheucă (Universitatea București), 
3. Vincențiu Carandi (Voința Ora
dea).

3.

D

I START.,
în același 1 

etapelor Diviz 
și prima ediți 
nale de junii 
mată să rode 
neri jucători 
șaloanele sup 
lui nostru. A 
stat la baza 
campionat si] 
solut toți fac 
tre ele nun 
trarea elemei 
fectuarea un< 
desfășurarea 
gătire la cel 
respunzător 
scoaterea din 
rilor eș^itonul 
gramarea me 
mari stadioar 

Campionatu 
„A“-ul în 22 
de... spectaci

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I

® După o scurtă vacanță, pa
tinatorii artistici și-au reluat 
pregătirile, unii pe uscat, iar 
alții — sportivii selecționați în 
lotul republican lărgit, pe baza 
rezultatelor obținute în sezonul 
trecut — 
din urmă 
pentru un 
artificială 
Miercurea 
zenți : Doina Mitricică, Gabrie
la Voica, Cornelia Picu, Iri
na Nichiforov, Adrian Vasile 
(I.E.F.S. București), Atanasie 
Buletc, Leonard Azzola, Elena 
Chiban, Manuela Bădițoiu, Bog
dan Krutti (Dinamo Brașov), 
Mircea Ion, Adrian Georgescu, 
Tereza Ncncu, Liviu Ghica, Da
na Radulescu, Alexandru An
gliei (Șc. sp. nr. 2 București), 
Viorica Nicu, Dana Eleftcrescu, 
Gabriel Popa și Tiberiu Suciu 
(C.S. Școlar București). Au ab
sentat (nemotivat) Mariana Chi- 
tu (Dinamo Brașov), Florin Ga- 
fencu (IEFS București) și Dan 
Tăutu (C.S. Școlar București), 
fiind excluși din lotul național. 
Programul de instruire a selec- 
ționabililor este condus de ur-

pe gheață. Aceștia 
au fost convocați, 

prim test, pe gheața 
a patinoarului din 
Ciuc. Au fost pre-

„CUPA ORAȘELOR**
LA CICLISM

colectiv : Letitia Mi- 
Elena Moiș, Nicolae 
antrenori, Cristina Hu- 
— gimnastică artistică 
Zimbreșteanu — pre-

AGTL
• CUM 

MIERCURI 1 
pare că întî 
15 septembri 
lor europene 
Capitală, ar 
astfel : ora 
Republicii : 
Olympiakos 
stadionul Di 
A. C. Milar 
zul să se a 
unui foarte 
stadionul „2 
dem că da.

A DINAMC 
DENTESC ! 
JOACA SllM 
chipe pârtie 
ropene își i 
lor oficiale 
bătă : Dinar 
— pe stadi 
ora 16) ; S 
Universitate; 
dionul Repi 
iar C.S.U. ( 
Sărat — pe 
șu (de la <
• STEAU- 

CA, PE /I 
în vederea 
meciul de 
„Cupei car 
Steaua va 
11), pe ter 
amicală în 
A Jiul Pel 
din etapa 
amînat.

I
mătorul 
clescu, 
Glica — 
rezeanu 
și Petre 
gătire fizică.

• în aceste zile se lucrează 
la trasarea unei piste naturale 
la Gura Humorului, noua bază 
de patinaj viteză fiind reali
zată de organele locale cu spri
jinul C.J.E.F.S. Suceava.

e Patinatorii de viteză și-au 
reluat antrenamentele, exer- 
sînd pe uscat. în urma compor
tării în sezonul trecut, forul de 
resort a selecționat următorul 
lot, lărgit, de seniori ; Victor 
Sotircscu, Andrei Erdely, Las- 
zlo Lazăr, Laszlo Fokt, Attila 
Varga (Dinamo Brașov), Vasile 
Coroș, Cornel Munteanu, Adri
an Ciobanu (I.E.F.S. București), 
Gheorghe Pîrvu (Agronomia 
Cluj-Napoea), Agneș Rusz, Eva 
Szigeli, Magdolna Buzaș 
(S.C.M. Ciuc), Liana Cardaș și 
Attila Bakoș (Mureșul Tg. Mu
reș). Selecționabilii au dat pri
mele probe de control la Bucu
rești, marea lor majoritate în
deplinind haremurile respective. 
In prezent, ei se pregătesc in
tens la secțiile cluburilor 
după un program indicat 
colegiul central de antrenori.

In vederea concursurilor in
ternaționale de juniori a fost 
alcătuit următorul lot : Zoitan 
Adorian (Dinamo Brașov), De- 
zideriu Jenei (Agronomia Cluj- 
Napoca), Eva Molnar, 
Daradics și 
(S.C.M. Ciuc).

Ambele loturi 
cate după toate 
la Brașov, la sfirșitul 
septembrie pentru 
stadiului pregătirilor efectuate.
^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
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C. S. TI 
CONSTANT 
amical p: 
din activlt; 
fotbaliștilor 
și Kallo I. 
min. 15. (i

POLITEH 
PAȘCANI 
fost deschi: 
din formați 
lat Costea 
CONESCU 

F.C. BAL 
FRANKOVi 
Joc frumo; 
reni și vil 
secundă. A 
39 și 41) i 
(V. SASA 

OLIMPIZ

HPID 1—2 
f ’i marca 
David (m 
chipa gaz 
(T. BUItt

I

I
i

La Constanța s-a desfășurat 
zilele trecute cea de-a 8-a etapă 
a „Cupei orașelor** la ciclism, 
competiție la care au participat 
echipe reprezentative din Arad, 
Brașov, Brăila, Cluj-Napoca, Ga
lați, Tg. Mureș, Timișoara, Bucu
rești, Constanța și echipele de 
club Voința Ploiești și Metalul 
Plopeni. Prima etapă, desfășura
tă în bloc a avut loc pe șoseaua 
Constanța — Tulcea. Juniorii 
mici au acoperit 50 km, iar ju
niorii mari 75 km. întrecerile au 

de cicliștii con- 
de altfel, 

C.

Szuzsa
Laura 
Hollo

vor fi
probabilitățile, 

lunii 
verificarea

convo-
I

*

IN SORT SI TRICOU
1.

au și 
Cercel

Rostos 
Las zio

(internațio-
Koncz

LA ORELE DE

CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

5.

1.

2.

LA CURSURI IN UNIFOR

3. G. Constanti-
49:03,4, 4. P. Dimofte

■, 2. LillillUU țA.
Hapei (45:13,2, 3.

— I. Erofei) 
(P. Negrea —

„Cupa eliberării" 
nai)), femei : 1. Peterne 
(Ungaria), 2. Eva Szantai (Voin
ța Cluj-Napoca), 3. Eva 
(Ungaria) ; bărbați : 
Szabo (Ungaria), 2. Reinbrandt 
Kretsahneier (R.D.G.), 3. Janos
Soter (Ungaria). Ștafetă : femei 
— 1. România, 2. R.D.G., 3. Un
garia ; bărbați — 1. R.D.G., 2. 
Ungaria, 3. România. Clasament 
general : 1. Ungaria, 2. România, 
3. R.D.G. (GH. BRIOTA—coresp.)

fost dominate 
stănțeni care, 
cîștigat cursele prin : 
cu lh21:00 (juniori mici) și V. 
Bănescu cu lh48:08 (juniori 
mari). A doua etapă a avut loc 
pe șoseaua Constanța — Negru 
Vodă și a constat din cîte o 
probă de contratimp individual: 
10 km pentru juniori mici și 20 
km pentru juniori mari. Victo
ria a revenit lui Gh. Lăutaru 
(Buc.) cu 15:15 — la juniori mici 
și I. Radu (Metalul Plopeni) cu 
30:39 — la juniori mari.

(Steaua) 46:34,5, 
nov (S) “
(Dunărea Galați) 49:38,0, 5. E. Ni
colae (S) 50:12,0, 6. S. Uță (Voin
ța Tg. Mureș) 50:28,6 ; K 2 : 1. 
Steaua (Ștefan Pocora — Ion Iri- 
mia) 43:23,9, 2. Dinamo (S. Chi- 
rilă — N. Simiocenco) 43:45,0, 3. 
Steaua (L. Vologa — A. Pavel) 
44:47,5, 4. Dinamo (N. Iosipov — 
C. Carp) 45:53,5, 5. Portul Brăila 
(R. Lungu — L. Cuzmin) 46:23,0, 
6. SIMARED Baia Mare (A. 
Szepscker — D. Matei) 46:28,5 ; 
K 4 : 1. Steaua (Costel Coșniță

Roman Vartolomeu — Nicușor 
Eșanu r— Vasile Simiocenco) 
38:27,9, 2. Dinamo (P. Ignatenco 
— V. Negrea — S. Popa — I. 
Sauca) 39:02,0, 3. Steaua (S. Ca-

menitehi — N. Camenițchi 
Nichita — I. Szekeli) 40:09,5, 
Dunărea Galați (G. Baccela - 
Purice — M. Smolîi — D. Dumi
tri u) 41:14,4, 5. Steaua (M. Deca 
— Gh. Sima — Gh. Știrbu — M. 
Popa) 42:24,0 ; C 1 : 1. Lipat Va- 
rabiev (Dinamo) 48:49,0, 2. G.
Denisov (S) 49:02,0, 3. Gh. Lun- 
gu (D) 49:37,0, 4. O. Ivanov (Ra
pid) 49:49,4, 5. C. Crimschi (S.C. 
Tulcea) 52:39,4, 6. H. Buhaev (S) 
53:17,9 ; C 2 : 1. Dinamo (Ghera- 
sim Munteanu — Vasile Serghei) 
45:03,7, 2. Dinamo (I. Cuhutencu 

Steaua (I. 
46:00,0, 4.

S. Parmac 
C.

3.

— I.
Ilievici
Steaua 
46:58,1, 5. Rapid (E. Tone 
Cîrstoi) 50:41,4, 6. Ancora Galați 
(V. Mahmut — N. Pătulea) 53:23,5.

Azi, de la ora 9 se desfășoară 
finalele probelor de 500 și 1 000 m.

puse la dispoziție de magazinele și i 
ale comerțului de stat, care și în acest a 
gama sortimentala de uniforme școlare 
taliile, pentru toate ciclurile.
PĂRINȚI I PROCURAȚI DIN TIMP, pffo 

forme școlare
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T IB A L
națională de juniori

UN PRIM CONTACT CU ADVERSARELE
DIN CUPELE EUROPENE

NOASTRE

0 INDICAȚIE
l disputarea 
e desfășoară 
viziei națio- 
Ipetiția che- 

lanseze ti
are spre e- 
ale fotbalu- 
ele care au 
arii acestui 
cute de ab- 
klicați, prin- 
e : concen- 
kate prin e- 
i riguroase, 
Ices de pre- 
it nivel, co- 
or actuale, 
lat a vîrfu- 
p pro;
pe c61e mai 
fii etc. 
put odată cu 
și nu lipsit 

F.C. Con-

ÎNCĂLCATĂ !

i

RJI
LTA JUCA 
ITALA ? se 
t miercuri 
adrul cupe- 
ramate în 
I se dispute 
— stadionul 
Studențesc — 
>ra 16 
linamo — 
au era ca- 
organizarea 
cuplaj pe 
? Noi cre-

1TUL STU- 
GALAȚI 

ele trei e- 
cupele eu- 

e meciurile 
a V-a sîm- 

!. Constanța 
mo (de la 
idențesc cu 
— pe sta- 
la ora 14), 

llimpia Rm.
Portul Ro-

__ _ ___ .■•••

stanța vine la București și învin
ge pe Steaua, campioana ediției 
1975/1976 cu 4—0 ! în etapa urmă
toare, învinsa cu 4—0, Steaua, se 
deplasează la Craiova și cîștigă 
cu 2—1 în fața Universității, pen
tru ca aceasta, la rîndul ei, să 
învingă apoi la Timișoara ! Sur
prize ? Oarecum, pentru că cele 
adevărate ni se par a fi însă cu 
totul altele, și în primul rînd 
starturile slabe ale unor echipe ca 
Steaua, Universitatea Craiova, 
F.C. Argeș, Progresul, Sportul 
studențesc, F.C.M. Galați, repre; 
zentantele unora dintre cele mai 
bine dotate centre de copii și 
juniori din fotbalul nostru. Sub
liniind — în același context — 
și faptul că unele partide s-au 
desfășurat la un nivel tehnic 
destul de scăzut, să consemnăm 
în încheierea acestor cîteva rîn- 
duri despre Divizia națională de 
juniori, un aspect cu totul neplă
cut, care va avea implicații deo
sebite asupra viitorului acestei 
competiții : programarea meciu
rilor.

în regulamentul campionatului 
se precizează, cu toată claritatea, 
că partidele juniorilor se vor 
disputa în cuplaj cu meciurile de 
A. Iată însă că această indicație 
a fost încălcată încă din prima 
etapă de Steaua, campioană de 
juniori a țării ! în etapa de du
minica trecută, doar două me
ciuri s-au jucat în cuplaj cu par
tidele de Divizia 
fost Progresul — 
F.C.M. Galați — 
rești. Cit despre 
Petroșani a jucat 
Argeș pe terenul 
tea Craiova pe stadionul Tinere
tului, U.T.A. pe un teren mărgi
naș al Aradului, iar Steaua tot 
pe unul din terenurile anexe din 
complexul său sportiv ! Despre ce 
salt calitativ mai poate fi vorba, 
dacă Divizia națională de juniori 
este de pe acum îndreptată pe... 
urmele anonimului campionat de 
juniori din anii trecuți ?

L. DUMITRESCU

A. Acestea au 
S.C. Bacău și 
Dinamo Bucu- 
celelalte... Jiul 
la Lonea, F.C. 
II, Universita-

DUMINI- 
Ksteaua. 
lor pentru 

flin cadrul 
europeni", 

rninică (ora 
I o partidă 
divizionarei 
-cărei meci 
nat a fost

CALE
— F. C. 

-0). Meci 
retragerea 

tițlonală a 
i Stănescu

Neagu în 
I— coresp.)

— C.F.R.
Scorul a 
(min. 27) 

apoi a ega-
(D. DIA-

CLASAMENTUL
1. DINAMO 4 4 0 0 6— 1
2. F.C. Corvinul 4 3 10 10— 2
3. S.C. Bacău 4 3 0 1 11— 3
4. F.C. Constanța 4 3 0 1 11— 5
5. F.C. Bihor 4 3 0 1 5— 2
6. Polit. Iași 4 3 0 1 7— 5
7. Rapid 4 2 11 5— 6
8. U.T.A. 4 2 0 2 6— 5
9. Univ. Craiova 4 2 0 2 4— 4

10. Progresul 4 2 0 2 7— 8
11. F.C. Argeș 4 112 6— 7
12. Steaua 4 112 4— 8
13. A.S.A. 4 112 3— 8
14. F.C.M. Galați 4 10 3 3— 5
15. F.C.M. Reșița 3 10 2 4— 6
16. „Poli“ Tim. 4 0 13 1— 5
17. Sportul stud. 3 0 0 3 2— 6
18. Jiul 4 0 0 4 1—10

ARBITRII ETAPEI
A V-a 
DIVIZIEI A

IVANO- 
3—0 (2—0).
de băimă- 
în repriza 
pnea (min. 

(min. 78). 
Iresp.) 
IT — RA- 
ru oaspeți 

8) 
pentru 
(min.

lin.

^\\\\\\\\\\\\V’

ARf
ializate 
bogata 
mile și

Ivrvuni-

l\\\\\\\\\\\\\\5?.

Ne mai despart șase zile de startul ediției 1976/1977 al cupe
lor europene, competiții la care fotbalul nostru va fi, pentru prima 
oară, reprezentat de cinci echipe : Steaua (in C.C.E.), C.S.U.Galați 
(in „Cupa cupelor"), Dinamo, Sportul studențesc și A.S.A. Tg. 
Mureș (in „Cupa U.E.F.A."). Spre a afla (înaintea obișnuitelor 
avancronici) amănunte despre adversarii reprezentantelor noastre 
in cele trei întreceri iată, mai jos. știri despre aceștia. E vorba — 
cum se știe foarte bine — despre F.C. Bruges (campioana Belgiei), 
Boavista Porto (ciștigătoarea Cupei Portugaliei), ' ~ 
Olympiakos și Dinamo Zagreb 
din „Cupa U.E.F.A.).

A.C. Milan, 
(adversarele formațiilor noastre

F. C BRUGES

8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0
0

A
Sîmbătă
• Dinamo 

Ghiță ; C. 
din Brașov) — la linie.
• Sportul studențesc — Univ. 

iova : N. Cursaru ; V. „ 
N. Moroianu (toți din Ploiești) 
linie.

Duminică
O Politehnica Timișoara — F.C. 

Argeș : I. Rus ; A. Szilaghi și I. Soss 
(toți din Tg. Mureș) — Ia linie.
• Sport Club Bacău — F.C. Corvi- 

nul Hunedoara : Gh. Vasilescu I ; V. 
Teciu și C. Raica (toți din București) 
— ia linie.
• Rapid — F.C.M. Galați : Gh. 

Jucan (Mediaș) ; Gh. Ispas (Constan
ța) șl 1. Chilibar (Pitești) — la linie.

A Politehnica lași — Progresul 
București : O. Anderco ; I. Taur (am
bii dn Satu Mare) șl V. Catanâ (Că
rei) — la linie.

A U.T.A. — F.C. Bihor : C. Petrea ; 
M. Stan și V. Murgășan (toți 
București) — la linie.

(Meciurile A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua și Jiul — F.C.M. Reșița 
fost aminate).

— F.C. Constanța : 
Braun și Gh. Racz

C.
(toți

Cra-
Gligorescu și 

la

din

au

F. C. BRUGES este una din
tre echipele care au apărut mai 
de curînd în prim-planul per
formanței fotbalului belgian, 
întrerupînd dominația formați
ilor din Bruxelles (Anderlecht, 
Racing White) și Liege (Stan
dard) care au cucerit titlul în 
edițiile ultimului deceniu. F. C. 
Bruges anunța, în urmă cu trei 
campionate, performanța pe 
care a reușit-o în ediția tre
cută (1975/76) sezon în care a 
dublat, și pe plan internațio
nal, reușitele, ajungînd, cum 
se știe, în dubla finală a „Cu
pei U.E.F.A.", cu Liverpool, fi
nală pierdută la limită.

LOTUL DE JUCĂTORI. For
mația de bază se profilează 
astfel : Jensen (internațional 
danez, 25 ani) — Bastijns (in
ternațional B, 29 ani), Leekens 
(int. A, 27 ani), Krieger (int. 
austriac, 30 ani), Volders (int. 
A, 28 ani) — Cools (int. A, 29 
ani), Courant (int. A, 28 ani), 
Vander Eycken (int. A, 29 ani) 
— Verheecke (transferat de la 
Cercle Bruges, 19 ani), Davies 
(transferat anul acesta de la 
Derby County, 25 ani), Lefevre 
(int. A, 30 ani). Centrul ata
cant Lambert (vechi interna
țional, 32 ani) e în prezent 
accidentat și nu e sigur că va 
putea juca în partidele cu 
Steaua. Cum se vede din pre
zentarea formației, F. C. Bru
ges a făcut două achiziții din
tre jucătorii belgieni (Courant 
și Verheecke), ambii socotiți ca 
deosebite valori ale tinerei ge
nerații, și pe englezul Davies. 
Antrenorul este cunoscutul fost 
internațional austriac E. Happel.

PREGĂTIRI, ULTIME RE
ZULTATE. Campionatul belgian 
începe sîmbătă, cînd F. C. Bru
ges va întîlni pe S. V. Ware- 
gem. Pînă acum, campioana 
Belgiei a înregistrat următoa
rele rezultate în jocuri amicale 
sau oficiale : 0—2 cu Viena și 
0—3 cu P.S.V. Eindhoven (în 
turneul de la Bruges), 5—0 cu 
Stade Brinois, din Divizia B 
(în cupă).

prim-plan în campionat și a 
reeditat performanța din cupă, 
menținînd trofeul în vitrina sa. 

Evenimentul cel mai impor
tant care s-a petrecut la Boa
vista, în perioada de după ter
minarea sezonului, este veni
rea unui nou antrenor, Mario 
Wilson, care — etnerinnes»** 
trecută — 
campioană 
jarea lui 
reprezintă, 
cialiștilor, 
derabilă a 
Wilson fiind unul dintre 
mai competenți antrenori 
fotbalului portughez. Fost ju
cător al echipelor Sporting și 
Coimbra, 
perfecționeze 
unde a 
efectuat 
de bază 
prezintă
Trindade, Mario Joao (căpita
nul echipei, internațional A), 
Artur (internațional tineret), 
Amarai — Francisco Mario (in
ternațional tineret), Branco, 
Barbosa, Nogueira — Mane, 
Salvador. Cu această așezare 
(1—4—4—2) antrenorul Wilson 
prezintă noutatea sezonului la 
Boavista.

Pînă Ia disputarea primei e- 
tape de campionat (sîmbăta 
trecută, 1—3 cu Estoril, în de
plasare), Boavista a înregis
trat următoarele rezultate mai 
importante : 0—0 cu Ț.S.K.A.
Solia, 3—1 cu 
F. C. Porto.

în „stagiunea* 
a obținut titlul de 
cu Benfica. Anga- 
de către Boavista 
după opiniile spe- 

o fortificare consi- 
echipei din Porto, 

cei 
ai

Wilson a reușit să 
toate echipele 

funcționat. El nu a 
modificări în „ll“-le 

al lui Boavista care se 
astfel : Botelho — Capello, noua achiziție a lui 

A. C. Milan, unul dintre coor
donatorii echipei.

sonore 
club 

în 
Ca- 
va-

Leon, 1—1 CU

A. C MILAN

BOAVISTA PORTO
Anunțată de ocuparea locului 

doi în ediția 1974/75, BOA
VISTA PORTO avea să-și în
tregească frumoasa comportare 
din acel sezon cucerind și 
„Cupa Portugaliei". Bunul său 
randament s-a manifestat și în 
sezonul 1975/1976 cînd Boavista 
a jucat din nou un rol de

di- 
i în 

„Cupa U.E.F.A.", este unul 
dintre cele mal vechi cluburi 
italiene. El datează din decem
brie 1899 cînd a fost fondat 
„Milan Cricket and Football 
Club". Au avut, deci, timp 
„rossonerri", să realizeze un 
palmares impresionant : de 
două ori învingători în Cupa 
campionilor europeni (1963, 
1969), o dată în Cupa intercon
tinentală (1969), de două ori în 
Cupa cupelor (1968, 1973), de 
două ori în Cupa Latină (1951, 
1956). Dar zecile de mii de 
„tifosi", nelipsiți de la meciu
rile echipei lor pe San Siro, 
se mîndresc cu cele 9 titluri 
cucerite (edițiile 1901, 1906,
1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962 
și 1968).

Actualmente, milanezii sînt 
înti-o perioadă de reconstruc
ție : au renunțat Ia serviciile 
lui Chiarugi și Benetti, ca să

A.C. MILAN, 
namoviștilor

partenera 
bucureșteni 

este î

numim doar numele 
care au părăsit celebrul 
al peninsulei, primind 
schimb pe ex-juventistul 
pello, unul dintre cei mai 
ioroși mijlocași ai squadrei 
azzurra, pe Braglia și Calloni, 
vîrfurile de atac cu care antre
norul Marchioro speră să adu
că pe A.C. Milan în fruntea 
celor mai productive formații 
din campionatul italian. Noul 
conducător tehnic al lui A. C. 
Milan, în vîrstă de 40 de ani, 
pune preț, în continuare, pe 
serviciile „veteranilor" Afber- 
tosi și Giani Rivera. Dar iată 
„ll“-le cu care Marchioro se 
va prezenta la startul campio
natului prevăzut să înceapă 
ia 3 octombrie : Albcrtosi (37 
ani) — Sabadini (27), Boldini 
(22) ; Turone (28), Bet (26), _G. 
Morini (29) ; Rivera 
gon (29), Calloni (24), 
(30), Braglia (29).

Ultimul rezultat al 
Milan (în Cupa Italiei) : 1—1, 
pe țeren propriu, cu Ataianta.

(33), Bi-
Capcllo

lui A.C.

OLYMPIAKOS PIREU

în meci restanță din Divizia B

C.S.U. GALAȚI-PETROLUL PLOIEȘTI 1-2 (1-1)
GALAȚI, 8 (prin telefon). A- 

proximativ 10 000 de spectatori 
au venit pe frumosul stadion 
„Portul roșu" să vadă în prima 
ei evoluție pe teren propriu, în- 
tr-o partidă restanță din etapa 
a Ii-a a seriei I a Diviziei se
cunde, pe C.S.U. Galați, echipa 
care se w “ ’’’
peste o 
pelor". 
ziast a 
stadion, 
cală a 
și, mai 
gălățeni .... 
așteptări. Petrolul, 
făcut un joc bun, arătînd mul
tă maturitate, evoluînd sigur 
în apărare și avînd o bună aco-

pregătește să debuteze 
săptămînă în „Cupa cu- 
Dar acest public entu- 
plecat dezamăgit de pe 
pentru că formația lo- 

fost învinsă de Petrolul 
ales, pentru că studenții 
au avut o prestație sub 

' * în schimb, a

echipa cam-

VIGU (30) 
(31) 

AELENEI (28)

-întocmită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, 
pionatului, după 4 etape, are următoarea componență : 

POPA (31) 
ViȘAN (28) OLTEANU (31) PIRVU (30)

ANGELESCU (30) BĂLĂCI (30) BOLONI
TROI (28) D. GEORGESCU (29)

„TROFEUL PETSCHOVSCHI"
Situația în „Trofeul Petschovschi", dupâ 4 etape, este urmâtoarea :
1. București 9,20 ; 2—9. Craiova, Tg. Mureș, Galați, Arad, Hunedoara, 

Bacâu, Constanța și Reșița 9,00 ; 10—11. Pitești și Timișoara 8,50 ; 12. 
lași 8,00 ; 13—14. Petroșani și Oradea 7,50.

ECHIPA CAMPIONATULUI

ANUNȚ
Concursul de admitere la Școala postii cealâ de antrenori 

va avea loc în perioada 18—23 septembrie 1976.
înscrierile efectuate rămîn valabile, acestea continuînd 

pînă în ziua de 17 septembrie 1976.

? * *

perire la mijlocul terenului, de 
unde au fost lansate atacuri pe 
cele două extreme. ' ‘
golurile s-au creat în aceste zo
ne. în 
lansat, 
Pisău, 
bîiala 
trat și 
colțul lung ; 1—0 pentru Petro
lul. In min. 42, gazdele au ega
lat : Gh. Dumitrescu l-a atacat 
pe Cramer (nouă ni s-a părut 
destul de corect), acesta a căzut 
ușor și tot... ușor s-a acordat 
11 m, pe care DOBRE l-a trans
format precis : 1—1. Acest 
a compensat un... autogol 
portarului Constantin (min. 
pe care arbitrul l-a anulat 
tînd o lovitură liberă la 
presupus fault asupra goalkeeper

• rului ploieștean.
După pauză, meciul a devenit 

destul de disputat, dar fazele 
de poartă au fost rare pentru 
că apărătorii au jucat destul de 
bine. în min. 71, Petrolul a luat 
conducerea, în urma unei com
binații pe partea stingă, pe care 
Toporan 
puternic 
pă care 
rător în 
fectuosul 
lui.

Arbitrul 
rești) a 
șeii formațiile : C.S.U. GALAȚI: 
TANASE — Pasquale. OLTEANU, 
Enache. Șarpe — 
(min. 76 Ustabacieff).
cu,. Bejenaru — Cramer, 
rinescu, Dobre (min. 63 Păunes- 
cu) ; PETROLUL PLOIEȘTI î 
Constantin — GH. DUMITRES
CU, Negoiță, SOTIR. Butufei — 
SIMACIU, Mînăstire, Fl. Dumi
trescu (min. 63 Nae) — PAN
TE A, Toporan, PISAU (min. 83 
State).

De altfel,

min. 20, după ce a fost 
Pantea a combinat 
acesta a profitat de bîl- 
apărării adverse, a
SIMACIU a șutat sec în

cu

cen-

gol 
al

40), 
dic- 
un

a încheiat-o cu un șut 
respins de Tănase, du- 
PISAU a reluat fulge- 
plasă, profitînd de de- 

marcaj al adversaru-

Gh. Vasilescu I (Bucu- 
condus cu multe gre-

Angelescu
Georges- 

Ma-

Constantin ALEXE

PREGĂTIRI, ULTIMELE
REZULTATE : Campionatul
Greciei urmează să înceapă la 
3 octombrie. Pentru pregătirea 
dublei partide din „Cupa 
U.E.F.A." cu Sportul studen
țesc. Olympiakos a participat 
Ia diferite turnee și a susținut 
o serie de întîlniri 
Iată cîteva din rezultatele în
registrate :
Zabrze și 0—2 cu O.F.K. Bel
grad, în turneul de la Sara- 
gosa ; 1—0 cu Apollon (Divizia 
A) și 1—1 cu Panaihinaikos. 
Duminica aceasta Olympiakos 
urmează să susțină un ultim 
test de verificare cu formația 
Panionies

amicale.

2—3 cu Gornik

DINAMO ZAGREB
DINAMO ZAGREB, adversa

ra echipei A.S. Armata Tg. 
Mureș în Cupa U.E.F.A. are o 
frumoasă carte de vizită. ~ 
cucerit, după război, de 
ori titlul de campioană a 
slaviei (în 1948, 1954 și 
și de două ori Cupa 
goslaviei. Dar cel mai prețios 
succes al formației 
Zagreb este cucerirea 
orașelor tîrguri (azi 
U.E.F.A.) în 1967, cînd a 
vins în finală pe 
2—0, Ia Zagreb, și 
la egalitate (0—0) 
teamului englez.

Dinamo Zagreb, finalista din 
acest an a „Cupei Balcanice" 
(adversară îi va fi în această 
competiție Sportul studențesc), 
a mai fost pusă de sorți față 
în față cu echipe românești 
în diferite dispute europene. 
Astfel, „ll“-le din Zagreb a 
întîlnit Steaua în „Cupa Cu
pelor", învingînd-o cu 3—1 și 
2—0, iar în Cupa U.E.F.A. a

Ea a 
trei 

Iugo- 
1958) 

Tu-

Dinamo 
Cupei 
Cupa 

în- 
Leeds. cil 
a terminat 

pe terenul

CELE MAI IMPORTANTE 
PERFORMANȚE : Din anul în
ființării (1925) a cîștigat de 20 
de ori Campionatul Greciei, 
obținînd în ultimii ani 3 titluri 
consecutive în edițiile 1972— 
1973, 1973—1974 și 1974—1975. A 
cîștigat de 19 ori „Cupa Gre
ciei", ultima oară în anul 1975. 
Tn ediția de campionat 1975— 
1976 a ocupat locul III (după 
PAOK Salonic și A.E.K.) cu 
41 de puncte, golaveraj 48—28.

Formația probabilă : Kelesi- 
dis (26 ani, internațional A) — 
Liolios (29, A), Sinetopoulos
(28, A), Siokos (29. A), Anghe- 
lidis (30, A), — Viera (30, in
ternațional Uruguayan), Delika- 
ris (25, A), Caravatis (24) —
Losada (26, internațional Uru
guayan), Galakos (25, actualul 
golgeter al forma'iei cu 9 
luri marcate) și Davourlis 
A). Antrenorul echipei este 
glezul Less Shanon, care 
înlocuit în acest sezon pe 
Petropoulos. De menționat 
Shanon a cîștigat Cupa 
ciei, edițiile 1972 și 1976, 
formațiile PAOK Salonic 
respectiv, Iraklis.

Zajec, una din marilu spe
ranțe ale fotbalului iugoslav.

LOTO

go- 
(28, 
en-
1-a
G. 
că 

Gre- 
cu 

■ și,

eliminat în două ediții Petro
lul (5—0 și 0—2) și F.C. Argeș 
(0—0 și 1—0), semn că 
nea formației din Tg 
este foarte dificilă.

Actualul antrenor al 
Dinamo Zagreb, Mirko 
și-a stabilizat „ll“-le de bază 
pentru noul campionat și, fi
rește, pentru întîlnirile din 
Cupa U.E.F.A. Acesta este : 
Sarovici — Bedi, Kuze, Zajec, 
Mii jko viei, Bogdan, Senzen, 
Tuksa, Bonici, Kranjkar, Va- 
bec. Printre rezerve figurează 
Devcici, Brucici, Huljici și 
Mustedanagici. Din acest lot 
se detașează Vabec și Milko- 
vici, internaționali A si tînă- 
rul Zajec.

După patru etape, Dinamo 
Zagreb se află pe locul 7 în 
campionatul iugoslav, în urma 
următoarelor rezultate : 2—1
(acasă) cu Napredac Krusevac; 
0—1 (acasă) cu Steaua roșie 
Belgrad ; 0—0 (în deplasare)
cu Sloboda Tuzla ; 2—0 (acasă) 
cu Voiyodina Novi Sad

misiu- 
Mureș

echipei 
Bazici,

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI ! LA 12 SEPTEMBRIE 

1976 O NOUA TRAGERE 
LOTO 2 !

Vă reamintim că particip.înd 
la această tragere puteți cîști- 
ga autoturisme si bani.

Procurați din vreme biletele
CUPELE EUROPENE 

LA PRONOSPORT !
Miercuri 15 septembrie 1970 se 

organizează un inedit concurs 
Pronosport care cuprinde jocu
rile primului tur 
competiții europene 
„Cupa campionilor

m-a este sub plafonul minim 
de 40 lei fondul acestei categorii- 
a fost repartizat celorlalte 
gorii superioare.

cate-

I.A
DIN

Extragerea 
extragerea

marile 
fotbal 

i“ t
din 

la 
europeni1 

„Cupa cupelor" si „Cupa UEFA' 
In acest concurs parti :ipâ 
reprezentantele fotbalului 
tru Steaua, C.S.U. Galați, 
namo, A.S.A. Tg. Mures și Spor
tul studențesc
AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR T.A 
TRAGEREA LOTO DE M1INE

Tragerea va fi televizată, mil- 
ne, în jurul orei 18.45.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 SEPTEM
BRIE 1976. CATEGORIA I : <13
rezultate) 271,70 variante a 386 
lei. CATEGORIA a Il-a : (12 re
zultate) 3910,80 variante a 63 Ici. 
Intrucît premiul categoriei a

si 
nos- 

Di-

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
8 SEPTEMBRIE 1976.
I : 15 34 36 7 2 21 ; 
a ri-a : 16 20 19 10 4. FOND GE
NERAL DE CtSTIGURI : 1.139.842 
lei.

CIȘTIGURILE 
CEPTIONALE 
AUGUST 1976 : 
1 variantă 25% 
variante, 10% a
3 variante 25% a 6.250 lei
4 variante 10% a 2.500 iei;
6,15 a 14.511 lei ; '
2.763 lei ; Cat. 5 : 
Cat. 6 : 150,80 a 300 lei ; Cat. 7 : 
174,95 a 200 lei ; Cat. 8 : 1391,45 
a 100 lei. Categoria A : 1 va
riantă 25% a 12.500 lei și 1 va
riantă. 10% a 5.000 lei ; Cat. B : 
3.05 a 10.000 lei sau la alegere 
1 excursie de două locuri în 
Cehoslovacia sau U.R.S.S., sau 
turul R.S.R. sau bilete de odihnă 
la Sinaia și diferența în nume
rar ; Cat. C : 19,25 a 4.917 lei ;
Cat. D: 68,35 a 1.385 lei; Cat. El 
676,20 a 100 lei.

EX-
31 

1 :
2

Cat. 2: 
și

Cat. 3: 
32,30 a 

102.20 a 400 lei;
6 : 150.80 a 300 lei ; Cat.

a 200 lei ; Cat. 8 :
lei. Categoria A :

TRAGERII 
LOTO DIN

Categoria 
a 17.500 lei și 
7.000 lei :

Cat. 4 :



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN IUGOSLAVIA

I DIN ACTUALITATEA SPORTIVA
I
I

(Urmare din pag. 1)

poarele noastre, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului, 
păcii și colaborării 
tionale.

interna-

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ccaușcscu au 
făcut, miercuri, la puțin timp 
după sosirea pe aeroportul 
Brnik, o vizită protocolară to
varășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, și tovarășei 
Iovanka Broz, la reședința de 
la Brdo a șefului statului iugo
slav.

După întilnirea protocolară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți oaspeți români se îndreaptă 
spre reședința ce le-a fost re
zervată in frumoasa stațiune 
montană Bled.

★
In după-amiaza zilei de 8 

septembrie au început la Pala
tul Brdo Krani convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Ceausescu, 
Partidului

După un scurt schimb de ve
deri între cele două părți, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, s-au re
tras pentru a continua dialo
gul Ia nivel înalt.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și stimă reciprocă, carac
teristică raporturilor de colabo
rare in continuă dezvoltare din
tre țările, partidele și popoare
le noastre.

★
după-amiază, tova- 
Ceaușescu a parti- 
ceai oferit in cinstea

Miercuri 
rășa Elena 
cipat la un 
sa de tovarășa Iovanka Broz.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat, miercuri seară, la un 
dineu oficial oferit in onoarea 
lor, la Palatul Brdo, de pre
ședintele Iosip Broz Tito și 
tovarășa Iovanka Broz.

In cadrul dineului, președin
tele Iosip Broz Tito și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, care au fost primite 
cu îndelungi aplauze de cei 
prezenți.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iugoslaviei.

Dineul a fost urmat de un 
program artistic.
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INTERNAȚIONALĂ
ATLETISM o Crosul de Ia Charleston 

(S.U.A.) a fost cîștigat de F. Shorter — 
24 km în 1h 14:37,3. • Turul Romandiei 
la marș a revenit lui Iakovlev 
(U.R.S.S.) — 291,900 km în 26h 46:52,0 
(timp de 8 zile). • In concursul 
„L’Humanite", la Paris : 200 m. — 
Licznîeski (Polonia) 21,0 ; ciocan — 
Dimitrienko (U.R.S.S.) 71,34 m ; prăji
nă — Bellot (Franța) 5,20 m ; lungi
me (f) — Nowakowska (Polonia) 6,31 
m ; 800 m (f) — Dvirna (U.R.S.S.) 
2:05,1.

CICLISM • Primele rezultate la C.M. 
de velodrom de la Monteroni și Lecce 
(Italia) rezervate profesioniștilor : în 
sferturi de finală la viteză, Nîcholsson 
(Australia) a realizat pe 200 m —•
11,72, iar la urmărire individuală femei 
(3000 m) Komeiîa van Osten (Olanda) 
a obținut 4:04,0. • Cursa de la Bra- 
aschaat (Belgia) a revenit lui Merckx 
(144 km în 3h 50,0) urmat de Van 
Linden șî Maertens. • Intr-o altă 
cursă (circuit la Chateulin) olandezul 
Zoetemelk a cîștigat în 3h 36:39 pe 
150 km. urmat de Thevenet la 12 sec. 
și de Merckx. • In Turul Franței pen
tru amatori, etapa a 3-a a revenit lui 
Prim (Suedia), iar etapa a 4-a 
Bartolslk (Cehoslovacia). In 
mentul general conduce 
Nilsson.

lui 
clasa- 

suedezul

turneul de 
_______ ,__ ..______, conduce 

Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 6 p, 
urm-a ta de Ciocîltea (România), 
Bronstein (U.R.S.S.), Knaak (R.D.G.), 
Smejkal (Cehoslovacia), Adamski 
(Polonia) — toți cu cite 51/2 P- In 
runda a 8-a Bronstein — Vaisman 
1—0, Ciocîltea — Adamski 1/2—V2» $ubâ 
— Knaak 1—0 ; în runda a 7-a Ciocîl
tea — Savici 1—0 ; în runda a 6-a : 
Ciocîltea — Sydor V2—Vî- • La 29 
septembrie începe la Milano meciul 
de baraj pentru calificarea unui ju
cător la turneul candidaților la titlul 
mondial. Participa Petrosian, Tal și 
Portisch. • Dupâ 11 runde în turneul 
de la Reykjavik conduce argentinianul 
Najdorf cu 71/2 P (1)» urmat de 
Olafsson cu 7 p (1).

ȘAH • După 8 runde în 
la Sandomyerz (Polonia)

NĂSTASE - TANNER 3-2 
CEL MAI FRUMOS MECI

Turneul 
cel mai

NEW YORK, 8. - 
de la Forest Hills, 
prestigios concurs internațional 
al „sportului alb“, după cel de 
la Wimbledon, care polarizează 
în aceste zile atenția iubitori
lor de tenis de pretutindeni, a 
intrat în etapa jocurilor deci
sive unde sînt prezenți și doi 
reprezentanți ai culorilor româ
nești : Ilie Năstase și Virginia 
Ruzici.

în optimile de finală ale pro
bei de simplu bărbați, Ilie Năs
tase l-a întrecut cu 7—5, 6—7, 
1—6, 7—6, 6—4 pe redutabilul 
jucător american Roscoe Tan
ner, Ia capătul unei partide pa
sionante ce s-a disputat la lu
mina reflectoarelor 
mai bine de trei 
14 000 de spectatori 
la un meci superb, 
țional nivel tehnic 
corespondenții agențiilor 
presă. Tanner, cel care îl eli
minase la Wimbledon pe Jimmy 
Connors, a opus o rezistență 
aprigă datorită în special servi
ciilor sale foarte puternice și 
smeciurilor fulgerătoare (viteza 
mingilor este apreciată la 
peste 150 km pe oră). După ce 
a cîștigat al treilea set cu 6—1 
se părea că americanul va f' 
învingător, dar Năstase, punind 
în joc întregul său arsenal de 
procedee tehnice și dovedind o 
exemplară putere de luptă, și-a 
adjudecat ultimele două seturi 
și victoria în această partidă 
memorabilă.

In sferturile de finală. Năs
tase il va intilni pe Dick 
Stockton învingător eu 6—3, 
7—5, 6—4 în fața lui Jairo Ve
lasco. Iată și programul com
plet ale „sferturilor" : Connors 
— Kodes ; Vilas — Dibbs ; 
Borg — Orantes și Năstase — 
Stockton.

In proba de simplu lemei, 
Virginia Ruzici a reușit perfor
manta de a se califica de ase
meni in sferturile de finală, cel 
mai bun rezultat obținut vreo
dată de o jucătoare româncă ia 
un turneu de asemenea 
vergură. Ea a învins-c 
6—3, 6—3 pe americanca 
Norton.

Ruzici s-a calificat în 
IV și la proba de dublu, 
face pereche cu valoroasa 
toare iugoslavă, Mima Jausovec, 
dispunînd de cuplul american
celor Stuart — Teeguarden cu 
6—3, 6—3. Sorții au vrut ca

în sferturile de finală cele două 
tinere campioane să se întîl- 
nească între ele. A cîștigat 
Mima Jausovec cu 6—2, 6—1. în 
alte „sferturi" feminine : Chris 
Evert — Natașa Cimîreva 6—1, 
6—2 ; Diane Fromholtz — Zenda 
Liess 6—1, 6—3.

Rezultate : simplu bărbați : 
Connors — Gerulaitis 6—4, 6—3,
6— 1 ; Kodes — McMillan 6—4,
7— 6, 2—6, 7—6 ; Dibbs — Dow-
deswell 6—2, 6—4, 6—2 ; Vi
las — Kakulia 7—5, 6—4, 6—0 ; 
Orantes — Smith 3—6, 1—6,

6— 2, 7—6, 6—1 ; Borg — Gott
fried 6—7, 3—6, 6—4, 6—4, 6—2 ; 
Vilas — Dibbs 6—1, 2—6, 7—6,
7— 6 ; simplu femei: Goolagong—
Durr 6—2, 6—0 ; Cimîreva — 
Kuykendall 3—6, 6—4, 6 —3 ;
Jausovec — Louie 6—0, 1—0 
ab. ;
6—2,
6—3,
6—1, 
riac, 
6—3, 
Guerrant, Kiyomura —. Minai, 
Coles 6—1, 6—0.

6—4. I 
Louie 6—0,

Fromholtz — Newberry 
6—4 ; Liess — Overton 
6—4 ; Evert — Barker 

6—0 ; dublu bărbați : Ți- 
Vilas — Moore, Fishback 
4—6, 6—4 ; dublu femei :

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A R. P. BULGARIA

AFIRMAU! OLIMPICE
Azi, 9 septembrie, poporul bulgar sărbătorește cea de-a 

32-a aniversare a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, 
în bilanțul marilor realizări obținute de poporul vecin și 
prieten se inscriu și însemnate succese sportive, cele mai 
recente fiind obținute cu prilejul Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, la care se referă articolul de mai jos.

O nouă și remarcabilă do
vadă a înfloririi sportului 
bulgar o constituie rezulta
tele obținute la cea de a 
XXI-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la 
Montreal. Republica Popu
lară Bulgaria, țară cu o 
populație de 9 milioane de 
locuitori, s-a situat din nou 
în rîndurile elitei sportului 
internațional. împlinindu-și 
cu cinste îndatoririle, Bulga
ria a contribuit la întărirea 
prestigiului de care se 
bucură pe plan internațio
nal sportul din țările so
cialiste. Sportivii bulgari au 
cucerit în total 24 de meda- 

1 . 1. cu 3
mai mult față de 
la Miinchen. Ast- 
clasamentul neofi- 

națiuni al ultimei

Iii olimpice (7+8+9), 
medalii 
J.O. de 
fel, în 
cial pe
Olimpiade, Bulgaria se si
tuează pe locul al 8-lea, de
pășind țări cu deosebită 
pondere în mișcarea spor
tivă mondială ca Marea 
Britanie, Franța, Italia, Ca
nada.

Cu ani în urmă, sportul 
bulgar se sprijinea, in acti
vitatea internațională, a- 
proape exclusiv pe lupte, 
în ambele stiluri, reprezen
tanții cărora depuneau e- 
forturi remarcabile reușind 
să perpetueze o frumoasă 
tradiție. Ea a fost înnoită, 
în zilele noastre, prin an
grenarea altor ramuri de 
sport, bazate pe forța fizică, 
ajungîndu-se astfel la pro
movarea ansamblului atleti
cii grele. Nu este întîmplă- 
tor faptul că din cei 9 hal
terofili bulgari prezenți la 
Montreal, 8 au obținut me
dalii. E greu de imaginat 
un procent de eficacitate 
mai mare.

O altă disciplină cu trai
nice legături în trecutul 
sportului bulgar este cea a 
vîslelor. Și acum, in a- 
proape toate finalele olim
pice de canotaj academic, au 
fost prezente ambarcațiunile 
Bulgariei. Forța morală, am
biția vîslașilor au adus la

zestrea obținută de delega
ția bulgară încă două me
dalii de aur.

De o mare popularitate se 
bucură în țara noastră și 
atletismul. în condițiile asi
gurate de regimul socialist, 
noi și talentate generații de 
sportivi au crescut, efec- 
tuînd un important salt va
loric, în special în domeniul 
atletismului feminin. Nume 
do rezonanță — ca Virginia 
Mihailova, Diana Iorgova 
Iordanka Blagoeva, Ivanka 
Hristova — au adus faimă 
Bulgariei pe multe sta
dioane din lume. La Mont
real, bila de metal aruncată 
de Hristova s-a oprit la 
21,16 m, certificind cuceri
rea laurilor victoriei de că
tre merituoasa campioană 
bulgară. Au mai fost obți
nute medalii de argint de 
către Maria Vergova și Ni- 
colina Stereva, precum și o 
medalie de bronz prin Bla
goeva. Nu putem să nu 
prețuim și strădaniile băie
ților și se cuvine a con
semna că pentru prima oară, 
la o finală olimpică a pro
bei de 100 m plat, a luat 
parte și un atlet bulgar.

Demnă de remarcat este 
comportarea dincolo de aș
teptări, la ultima Olimpiadă, 
a baschetbalistelor bulgare, 
care — în fața unor adver
sare redutabile — au reușit 
victorii apreciate, cucerind 
în final o medalie de bronz, 
în sfîrșit, dispute strînse și 
aprige au furnizat compo
nență lotului bulgar de 
box, care și-au consolidat 
buna reputație obținută, în 
ultimii ani, pe ringurile in
ternaționale.

Ne mai despart patru ani 
de ediția de la Moscova a 
Jocurilor Olimpice de vară, 
un interval care va sluji de 
asemenea unei temeinice 
pregătiri a sportivilor Bulga
riei, în vederea obținerii de 
noi și valoroase succese.

IVAN DONCEV
Redactor șef al ziarului 

„Naroden Sport" — Sofia

G33

și a durat 
ore. Peste 
au asistat 
de excep- 

— notează 
de

an- 
cu 

Bcth

turul 
unde 
jucă-

ATLETISMUL ARE DATORIA SA REVINA PE POZIȚII FRUNTAȘE
(Urmare din pag. 1)

de ordin profesional ale aces
tor tehnicieni.

Pe de altă parte, slaba muncă 
politico-ideologică 
cu antrenorii și i 
rizat, în special 
rioadă, apariția 
unor sportivi de 
nerale de conduită, tolerate și 
cocoloșite de antrenorii lotului 
olimpic, la rindul lor cu lip
suri de ordin educativ (Dorina 
Cătineanu, Mariana Suman, Vir
ginia Ioan, Florența Ionescu, 
T. Vasile). Antrenorii, care ar 
fi trebuit să intervină primii, 
cu principialitate și răspundere, 
nu au manifestat exigența ne
cesară pentru realizarea unei 
pregătiri la înalt nivel, pentru 
respectarea integrală a progra
mului și volumului de lucru, 
pentru asigurarea unei disci
pline ferme. Au fost semna-

desfășurată 
atleții a favo- 
în ultima pe- 

de abateri ale 
la normele ge-

ETAPA
„CUPA

A III-a IN
CANADEI44
HOCHEILA

în cea de-a IlI-a etapă 
„Cupei Canadei" la 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Cehoslovacia — S.U.A. 
4—4 (0—0, 2—4, 2—0) ; U.R.S.S. 
— Finlanda 11—3 (4—2, 4—1, 
3—0) ; Canada — Suedia 4—0 
(1—0, 2—0, 1—0). în clasament 
conduce Canada cu 6 puncte, 
urmată de Cehoslovacia 5 p, 
U.R.S.S. și Suedia — 3 p, 
S.U.A. 1 p, Finlanda 0 p.

a 
hochei

în preliminariile campiona
tului mondial au avut loc două 
jocuri :

La Reykjavik (gr. 4) : IS
LANDA — OLANDA 0-1 (0—1)

La Oslo (gr. 6) : NORVE
GIA — ELVEȚIA 1—0 (0—0).

în partidele amicale :
La Stockholm : SUEDIA — 

UNGARIA 1—1 (1—1).
în primul tur al Cupei R.F. 

Germania : Borussia Monchen- 
gladbach — Eintracht Braun
schweig 0—2 !

late, în această privință, lip
suri grave de nerespectare a 
normelor generale ale pregăti
rii olimpice, inlîrzieri ale allc- 
tilor și chiar lipsuri de la an
trenamente, abateri de la disci
plină și de la viata sportivă. 
Acestea au fost cunoscute de 
antrenori, dar ei le-au tole
rat, arătîndu-se lipsiți de auto
ritate față de sportivi.

în același context se înscrie 
și lipsa de exigentă și fermi
tate a antrenorilor federali, 
care nu o dată au cedat prea 
ușor și fără justificare solicită
rilor (antrenori-atleți) de mo
dificare a programului de pre
gătire și de concursuri și nu 
au luat măsurile care se impu
neau împotriva celor care nu 
au respectat planul de pregă
tire aprobat inițial, ca și dife
ritele sarcini ale forurilor com
petente. Antrenorii federali, la 
rindu-le, au tolerat abateri de 
Ia disciplină ale unor antrenori 
de la lotul olimpic sau repu
blican, care nu se simt legați 
sufletește. între ei, nu se spri
jină în muncă și nu se ajută.

Aceste cîteva aspecte legate, 
în primul rînd, de activitatea 
unora dintre specialiștii atletis
mului nostru și care, în mod 
indubitabil, cum s-a văzut, au 
influențat direct calitatea pro
cesului de pregătire olimpică, 
ca și lipsuri evidente ale uno
ra dintre atleții noștri fruntași, 
au mai fost analizate și cu alte 
prilejuri, în mod special după 
campionatele europene de la 
Roma, în 1974, dar măsurile 
luate, in primul rînd de biroul 
F.R.A., s-au dovedit, iată, a nu 
fi fost cele mai potrivite, din 
moment ce aceleași lipsuri, am
plificate, au apărut și în ulti
ma perioadă a ciclului olimpic, 
la aceiași antrenori și atleți. 
Nici nu încape îndoială că, în 
această privință, F.R.A. dar și 
C.N.E.F.S. (ca să nu mai vor
bim de cluburile sportive care, 
prin constituirea 
pic, aproape că s-au dezintere
sat de modul în care se desfă
șoară pregătirea olimpică și ce 
fac acolo atleții și antrenorii

insuc- 
dintre 
planul 
a fost

lotului olim-

lor !) au tratat aspectele negati
ve din activitatea atleților și a 
antrenorilor cu duhul blîndeții, 
în loc să fi intervenit cu fer
mitate și intransigență pentru 
curmarea lor imediată, indife
rent cine era sportivul sau spe
cialistul aflat în culpă !

în altă ordine de idei. în ca
drul ședinței de lucru a birou
lui F.R.A. au mai fost formu
late unele explicații ale 
cesului de la Montreal, 
care am reținut cîteva : 
metodic al ultimei etape
greșit alcătuit pentru unii atleți, 
punîndu-se un accent prea ma
re pe intensitate și fiind negli
jată refacerea ; perioada de a- 
comodare de Ia Montreal n-a 
fost folosită corespunzător de 
toți atleții, unii au renunțat ('.?) 
Ia înviorare, au lucrat prea pu
țin, s-au alimentat nerațional și 
s-au îngrășat ; dădăciți prea 
mult la antrenamente și în 
concursuri mici, atleții nu știu 
să concureze în mari competi
ții, și nu știu să se autocon- 
ducă ; proliferarea fumatului ! ; 
se lucrează incă prea puțin 
științific, folosindu-se, adesea, 
tipare învechite.

în cuvîntul său tovarășul Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., a 
arătat, între altele, că unele re
zultate foarte bune, anterioare, 
dar izolate ale atleților au fă
cut să nu se vadă exact defi
cientele de fond din pregătirea 
lotului nostru olimpic, astfel că 
multe performanțe au fost a- 
măgitoare • Antrenorii federali 
n-au tras la răspundere pe cei 
care n-au respectat programul 
de pregătire și n-au luat mă
suri • în procesul de antre
nament, cu excepția semifon- 
dului și fondului, din punct de 
vedere metodic și tehnic la ce
lelalte probe nu s-a constatat 
nimic nou în munca antrenori
lor noștri. Aceeași veche ruti
nă și conservatorism ! • Se
lecția definitivă a lotului pen
tru J. O. n-a fost bine făcută, 
călcîndu-se hotărîrea de a tri
mite la Montreal doar pe cei 
care și-au îndeplinit baremuri-

3
le stabilite de F.R.A. ® Pregă
tirea dinaintea concursului a 
fost iarăși deficitară, controa
lele efectuate la Montreal de- 
monstrînd lucru puțin, de su
prafață • Specialiștii noștri nu 
știu încă „secretele" asigurării 
formei sportive Ia momentul 
dorit. Se merge încă bîjbîin- 
du-se, la voia întîmplării. La 
J. O. cei mai mulți dintre atle- 
ții noștri n-au fost în forma lor 
cea mai bună ! în încheiere, 
vorbitorul a arătat căile și 
mijloacele care trebuie imediat 
abordate în pregătirea atleților 
fruntași într-un program de 
măsuri eficient în care să fie 
bine precizate locul exigenței, 
al disciplinei, al seriozității în 
procesul muncii, necesitatea u- 
nei mobilizări totale a tuturor 
celor care activează în atletis
mul nostru pentru a putea va
lorifica integral condițiile de 
lucru, care au fost create aces
tui sport în țara noastră, pen
tru a șterge impresia nefavora
bilă provocată de slabele re
zultate ale atletismului la Mont
real și pentru a realiza integral 
prevederile planului de măsuri 
propus de F.R.A. în vederea 
pregătirii Jocurilor Olimpice de 
la Moscova și a competițiilor 
de amploare care le preced (Cam
pionatele europene de sală și 
în aer liber. Cupa Europei, 
Jocurile Balcanice etc.).

Biroul F.R. Atletism a sanc
ționat pe unii antrenori și atleți 
care au avut abateri de la nor
mele de pregătire olimpice si 
ca urmare au înregistrat la 
Montreal rezultate nesatisfăcă
toare, sub valoarea și perfor
mantele personale anterioare.
FINALIȘTII OLIMPICI Al ATLETISMULUI 

NOSTRU LA J. O.
1 II III IV V VI VII VIII

1952 (12) — 2 — 1
1956 ( 5) — — — — 1 — —- _
1960 ( 9) 1 _ 1 — 1 — — —
1964 (12) 2 — 1 — 2 1 — 2
1968 (11) 2 2 — — — — — —
1972 (18) — 2 — 1 — 1 2 —
1976 (16) — — 1 — 1 1 1 4
(în paranteză, numărul de atleți
români participanți la fiecare edi-
tie).
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