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parcurs al traseu- 
de coloana oficia- 

localitățile, nu-

Joi după amiază, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspe
ții orașului Velenie, important 
centru al industriei miniere din 
Slovenia, unde extragerea căr
bunelui are o tradiție de aproa
pe un secol. Velenie. care a 
cunoscut o dezvoltare impetuoa
să in anii construcției socialis
mului. a devenit, in același 
timp, și centru al industriei pro
ducătoare de aparate de uz 
ca n e, concentrată în Combina
tul Gorenie.

Pe întregul 
lui străbătut 
lă, în toate 
meroși cetățeni au venit să sa
lute pe șeful statului român.

De la intrarea în orașul Ve
lenie, coloana oficială trece . 
printr-un adevărat culoar viu 
alcătuit de cetățenii care au ie
șit pe străzi în număr impre
sionant să salute pe solii po
porului român. Se flutură ste- 
gulețe tricolore române și iugo
slave, se aplaudă cu căldură.

Coioana oficială se îndreaptă 
spre Combinatul Gorenie, între
prindere industrială de mare 
prestigiu din Iugoslavia, al că
rui colectiv intimpină pe dis
tinșii oaspeți cu o călduroasă 
urare de bun venit. înscrisă, 
asemenea unui arc de triumf, 
la intrare.

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt adresate călduroase cuvinte 
de salut de către directorul ge
neral al combinatului, Ivim Atel- 
șek. Distinșii oaspeți sînt con
duși prin secțiile marii între
prinderi împodobite cu urările : 
„Trăiască prietenia Tilo— 
Ceaușescu", „Tr i?scă prietenia 
dintre România și Iugoslavia" — 
calde cuvinte prin care colecti
vul combinatului a ținut să 
sublinieze și cu acest fericit 
prilej sentimentele de priete
nie pe care și le nutresc re
ciproc popoarele celor două 
țări socialiste vecine.

Combinatul, in care lucrează 
15 000 de salariați — dintre care 
8 000 sînt femei — este profi
lat pe 
casnice 
tă.

Pe 
varășul 
tovarășa Elena Ceaușescu 
interesează de diferite aspecte 
ale dotării tehnice și ale ac
tivității întreprinderii. gaz
dele oferindu-le cu amabilitate 
exnlicații.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au scris și au 
semnat in „cartea de onoa
re" următorul text : „Nc-a fă
cut mare plăcere să vizităm 
Combinatul Gorenie. să cunoaș
tem munca și realizările har
nicului său colectiv. Felicităm 
călduros pe muncitorii, tehni
cienii, inginerii și specialiștii 
combinatului pentru succesele 
obținute și le dorim din inimă 
noi și mari realizări in în
treaga lor activitate. Le urăm 
o bună cooperare cu muncito- 

' rii și specialiștii din Româ
nia !“.

producția de aparate 
de folosință îndelunga-

parcursul vizitei, 
Nicoiae Ceaușescu

to- 
Și 
sc

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.t.f.S
în ziua de 8 septembrie a 

avut loc ședința lărgită a Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, care a analizat pregă
tirea, participarea și rezultatele 
obținute de sportivii români la 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
și a stabilit principalele măsuri 
și acțiuni ale Programului de 
pregătire pentru Jocurile O- 
limpice din anul 1980. La șe
dință au participat membrii 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S., 
șefi de secții, 
structori ai C.N.E.F.S., 
tarii și antrenorii 
sportive olimpice, 
președinții consiliilor sportive 
județene, ziariști sportivi.

Președintele C.N.E.F.S., ge- 
nerâl-lt. Marin Dragnea, a pre
zentat informarea cu privire 
la concluziile și învățămintele 
pregătirii și participării spor
tivilor români la Jocurile O- 
limpice de la Montreal și la 
direcțiile de pregătire a spor
tivilor fruntași pentru viitoa
rele competiții balcanice, eu
ropene. mondiale și pentru 
Jocurile Olimpice din 1980. 
Vorbitorul a reliefat momente
le de mare satisfacție trăite 
de sportul românesc cu prile
jul înmînării distincțiilor de

servicii și in- 
secre- 

federațiilor 
prim-vice-

în Sala spor- 
a realizărilor 

orașului, are 
miting.
sală, coloana 
arterele în|e-

In continuare, 
turilor. mindric 
arhitectonice ale 
loc un entuziast

In drum spre 
străbate din nou 
sate de lume care flutură ste- 
gulețe tricolore.

La intrarea in marea sală, 
minerii, imbrăcați in costumele 
lor de paradă specifice. întrea
ga asistentă salută in picioare, 
prin ropote de aplauze, pe 
înaltii oaspeți.

Președintele Consiliului muni
cipal Velenie, Jgansk Nestl, a- 
dresează oaspeților un călduros 
cuvînt de salut.

Răspunzind invitației adresate 
de președintele Consiliului mu
nicipal, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit o cuvintare, 
urmărită cu profund interes și 
subliniată in repetate rinduri cu 
aplauze îndelungate și ovații.

Mitingul s-a încheiat cu un 
program artistic.

La ieșirea din sală. întreaga 
asistență, în picioare, ovaționea
ză îndelung in cinstea inalților 
oaspeți, a prieteniei trainice 
dintre popoarele român și iugo
slave.

Deasupra orașului Velenie, ca 
un semn al adevăratei s .rbăiori 
prilejuite de vizita tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, se desfășoară 
un joc de artificii.

Salutați din nou de miile de 
locuitori ai orașului, inalții oas
peți iau loc in mașini și se în
dreaptă spre reședință.

I
I
I
I
I
I
I
I

Voitcc, Gheorghe Oprea, 
Andrei. Aurel Duma,

Macoveseti, Vasile Pun- 
Virgîl Cazacu, amba-
României la Belgrad.

Joi seara, tovarășul Ni'olae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un 
dineu oferit în cinstea inalților 
oaspeți de Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului R. S. 
Slovenia.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan 
Ștefan 
George 
gan și 
sadorul

Din partea iugoslavă au par
ticipat Stane Dolanț. Frânte Po
pit, Marian Breteli, președintele 
Adunării R. S. Slovenia, Andrei 
Marinț, Mi'ia Ribic ci, președin
tele Conferinței republicane a 
Uniunii Socialiste, Ianez Mi’.i- 
anski, președintele Academiei 
de Științe și arte. Vida Tomșici, 
membru al Prezidiului R. S. 
Slovenia, precum și ambasado
rul iugoslav la București, Pc- 
tar Dodik, și alte persoane ofi
ciale.
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★
Joi dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu a vizitat Institutul de 
fizică _ nucleară „Josef Ștefan" 
din Liubliana, capitala Republi
cii Socialiste Slovenia.

★
După o scurtă vizită a ora

șului Liubliana, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțită de tovarășa

I

Scupștina R. S. Slovenia, cu 
activiste de frunte pe tărim so
cial.

I
Iovanka Broz, precum și de to- a 
varășele Maria Mănescu și Ma- 9 
ria Oprea a avut o întîlnire la •

I

către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sportivilor noștri 
olimpici care au ocupat locuri 
fruntașe la Montreal, cuvînta- 
rca rostită cu acest prilej de 
secretarul general al partidului 
constituind un puternic îndemn 
și cel mai prețios îndreptar 
pentru mișcarea sportivă ro
mânească. In continuare, pre
ședintele C.N.E.F.S. a arătat 
că succesele înregistrate la O- 
limpiada de la Montreal se da- 
toresc sprijinului moral și ma
terial. mereu crescînd, pe care 
partidul și statul nostru, per
sonal tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, îl acordă dezvoltă
rii educației fizice și sportului 
în România socialistă, sporirii 
spiritului de răspundere, mun
că. dăruire și disciplină care 
animă pe cei mai buni spor
tivi și tehnicieni ai țării, adîn- 
cirii fenomenului sportiv la toate 
eșaloanele de activitate din tara 
noastră. Remarcînd sporturile și 
sportivii care s-au evidențiat 
la Montreal (gimnastică, caiac- 
canoe, lupte, box, handbal și 
polo) vorbitorul a arătat că cele 
3 medalii de bronz cucerite Ja 
atletism, canotaj și scrimă nu 
reflectă posibilitățile și anga
jamentele asumate. Intr-un 
ascuțit spirit critic, președintele
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IN ÎNTRECEREA CELOR MAI BUNI CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI
I
\SPORTIVII DE LA STEAUA (10) Șl DINAMO (8) 
I AU CUCERIT TITLURILE DE CAMPIONI

Sezonul competițional intern 
la caiac-canoe s-a încheiat joi, 
odată cu desfășurarea, la Sna- 
gov, a ultimei zile de între
ceri din cadrul campionatelor 
republicane individuale ale se
niorilor. In ultima reuniune a 
concursului s-au desfășurat nu 
mai puțin de 13 finale (la 500 
și 1 000 m) din cele 18 ale cam
pionatelor. Nici de această dată 
Steaua și Dinamo nu au lăsat 
să le scape vreun titlu — era 
aproape imposibil, ținînd sea
ma de concentrarea de forțe a 
acestor cluburi — dar steliștii 
au cucerit ieri mai multe. 8 din 
13. cîștigînd astfel meciul (neo
ficial. desigur) cu. tradiționalii 
lor adversari cu scorul general 
de 10—8. Un succes care se a- 
daugă celui realizat săptămîna 
trecută, la campionatul pe e- 
chipe. Steaua a avut un lot 
mai bogat (Dinamo a 
mai puține echipaje.

aliniat 
iar la

ÎN PRAGUL UNUI NOU AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

I AMENAJAREA, BUNA ÎNTREȚINERE ȘI FOLOSIRE
I A BAZELOR SPORTIVE ȘCOEARE,

CERINȚE ALE LINEI ACTIVITĂȚI SUPERIOARE
Raid-anchetă prin mai

deschi- 
fiecareAu mai rămas cinci zile pînă la 

derea noului an școlar. Ca de 
dată, în unitățile de învățămînt s-au făcut 
intense pregătiri pentru acest moment 

sărbătoresc. Bazele sportive destinate elevilor 
sînt pregătite și ele cu grijă pentru a putea găz- 

- - - ....... |e sportive.
Totodată, pe alocuri, celor existente li s-au adău
gat altele noi, ca dovadă a grijii permanente pen
tru îmbunătățirea patrimoniului sportiv școlar, pen
tru dezvoltarea continuă a activităților fizice ale ti
neretului studios. Prețioasele indicații date în

multe localități din țară
acest sens de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
cu prilejul festivității de premiere a sportivilor 
care au reprezentat țara noastră la J. O. de la 
Montreal, constituie pentru conducerile școlilor și 
pentru cadrele de specialitate un imbold la in
tensificarea activității viitoare. Raidul nostru prin 
diverse unități școlare din Capitală și din țară a 
urmărit să surprindă aspecte legate de modul în 
care au fost pregătite spațiile dedicate sportului. 
Și, deci modul în care este privită educația fi
zică între disciplinele de învățămînt...

Isint pregătite și eie cu grija pentru a p 
dui orele de educație fizica și activității 
fotodotâ. da dineuri, rnlnr n.xi'cfpnff» li c

BUCUREȘTI : FOLOSIREA JUDI
CIOASA A SPAȚIILOR EXISTEN- 

TE — O NECESITATE I
a Pentru Școala sportivă nr. 1 

din București, baza materială exis
tenta în Calea Victoriei este insu-

C.N.E.F.S. a insistat pe larg 
asupra deficiențelor, cauzelor 
și răspunderilor pentru neînde- 
plinirea obiectivelor în sportu
rile de mai sus, inclusiv tirul 
și celelalte ramuri care nu au 
obținut calificarea. în același 
timp, s-a arătat că In analizele 
făcute la nivelul birourilor fe
derale au fost luate măsurile 
corespunzătoare pentru redre
sarea situațiilor deficitare.

întregul activ al mișcării 
sportive, a încheiat informa
rea sa președintele C.N.E.F.S., 
este hotărît să îndeplinească 
pînă la capăt indicațiile secre
tarului general al partidului, 
să muncească înzecit, cu de
plină dragoste și dăruire pen
tru partid și pentru culorile 
scumpe ale patriei, să adauge 
mereu noi succese sportive 
prestigioase la marile compe
tiții europene și mondiale. în 
mod deosebit la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Moscova 
din 1980, pentru a contribui 
tot mai mult la afirmarea in
ternațională a României so
cialiste în întreaga lume.

In continuare. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., a pre- 

(Continuare in pag. 2-3)
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două finale nu a avut repre
zentanți) și mai omogen, suc
ces pentru care sportivii și an
trenorii clubului merită felici
tări. La Dinamo, Vasile Dîba, 
Ivan Patzaichin și Maria Mi- 
horeanu. cei mai buni specia
liști ai tării în probele de sim
plu. au cîștigat cursele în care 
au luat startul, dar în afară de 
K 1 — 1 000 m. C 1 — 500 m 
și K 1 fete, dinamoviștii nu au 
mai terminat victorioși decît în 
două probe — ștafeta de caiac 
4 X 500 m și K 4 fete.

Desfășurarea finalelor de ieri 
nu a oferit surprize. Poate nu
mai victoria la caiac simplu 
500 m a Iui Benjamin Borbandi 
(Steaua) să constituie un rezul
tat mai puțin așteptat, 
du-ne că 
Mihai Zafiu 
pionatul pe 
sionat prin 
s-au impus

gîndin- 
trecută, 
în cam- 
impre- 

care

săptămîna 
îl întrecuse 
echipe. Au 
ușurința cu

Vasile Dîba. Maria

volumul tot malficientă față de . _. ___
mare al activității prevăzute pentru 
noul an de învățămînt. De aceea, 
este necesar ca școlile și liceele 
care alimentează școala sportivă 
să-i pună la dispoziție, în măsura 
posibilităților, și bazele lor, așa 
cum au procedat pînă acum mal 
ales școlile generale nr. 5, 10. 11, 
84, 109, 198, precum și liceele „I. 
Neculce“, „I. L. Caragiale“ și cel 
de mecanică fină. Aceasta ar face 
să crească și numărul celor dor
nici să practice sportul de perfor
manță. • Noul an de studii debu
tează la Școala sportivă nr. 2 cu 
cîteva neajunsuri. Ne referim la 
baza de natație de la Obor, unde 
instalațiile necesită o urgentă inter
venție, care însă întîrzie ! De ase
menea, se așteaptă ca o parte 
dintre secții (jocuri) să capete 
acces, în sfîrșit, după trei ani de 
promisiuni, pe baza sportivă a 
Școlii generale nr. 77. Mai multă 
înțelegere se așteaptă și din par
tea unor școli limitrofe (50, 56, Li
ceul „D. Cantemir"), șl a între
prinderii ,,F.R.B.“, care pot oferi 
bazele lor spre folosință.

ESTETICA BAZELOR — O CHE
MARE SPRE SPORT

Pe elevii Școlii generale nr. 192 
din cartierul Bucureștii Noi îi vor

Săptămîna viitoare, în Capitală

INCEP „NAȚIONALELE" DE TENIS
De la începutul săptămînii 

viitoare, atenția iubitorilor noș
tri de tenis va fi îndreptată 
către 
majore ale activității „sportu
lui alb". Se dispută turneele 
finale ale campionatelor na
ționale de tenis (individual — 
masculin și feminin). Vor fi 
prezente rachete fruntașe din

unul din evenimentele

Vineri 10 septembrie 1976

Mihoreanu, Erast Pavel — Ion 
Dragulschi la K 2 — 500 m, La- 
rion Serghei și Policarp Malî- 
hin la K 2 — 1 000 m. Nasta- 
sia Nichitov — Agafia Orlov la 
K 2 F. De remarcat dîrza re
zistență opusă lui Ivan Pat
zaichin de S. Corneenco la C 1 
— 500 m. precum și dăruirea 
vicecampionului olimpic Gheor
ghe Danilov care a concurat 
după aproape o lună de pauză 
(a suferit o intervenție 
gicală).

Rezultate tehnice : 500 m : 
Benjamin Borbandi (Steaua) 
2. M. Zafiu (Dinamo) 1:51,5, 3. 
Giura (D) 1 :53,9 : C 1 ! 1. Ivan Pat
zaichin (D) 2:01,3, 2. S. Corneenco
(S) 2:02,2, 3. I. Corneenco (S) 2:09,0; 
K 1 F s 1. Maria Mihoreanu (D) 
2:05,5, 2. Despino Bud (S) 2:07,3, 3. 
Victoria Denesluc (Rapid) 2:15,3 ;

Vladimir MORARU

chirur-

K 1 : 1.
1:50,«, 
‘ A.

(Continuare in pag. 2-3)

întîmpina la 15 septembrie nu nu
mai clase curate cu flori la feres
tre, ca de obicei, ci șl alte aspecte 
care le vor atrage cu siguranță 
atenția. Mai intii. aspectul plăcut 
ai terenurilor de handbal șl volei 
(de bitum), cu marcaje, cu porți 
sau stîlpl de susținere a flleu- 
lui. Alături de acestea, o 
nouă pistă aplicativă. Apoi, îndată 
ce vor trece pragul școlii vor în- 
tîrzia in fața grupajului de imagini 
ale olimpicilor noștri care ne-au 
reprezentat cu cinste țara și s-au 
bucurat de înaltă cinstire după în
toarcerea de la Montreal. Lingă 
acest fotomontaj — invitație la 
practicarea sportului —. aranajat 
cu gust șl pricepere, vor găsi 
vitrina cu distincțiile obținute 
reprezentanții tinerei școli în di
verse expediții turistice sau 
competiții la nivelul sectorului... 
Șl, în apropiere, sala de gimnasti
că, parcă mal îmbietoare. Profe
soara de educație fizică Elena 
Burlacu, care ne-a condus prin în- 
grijitele spații rezervate sportului, 
ne spunea că „estetica bazelor 
stimulează la copii plăcerea de a 
tace sport în cadrul orelor de edu
cație fizică și în afara lor". Ceea 
ce este foarte adevărat.

șl 
de
în

(Continuare in pag. 2-3) 

tara noastră, care-și vor dis
puta titlurile în cele cinci pro
be clasice : simplu bărbați, 
simplu femei, dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt 

întrecerile sînt programate 
pe terenurile din parcul spor
tiv Progresul, între 13 și 19 
septembrie.



IA SrîRȘITKL ACESTEI SĂPTĂMÎNI

FINALELE UNOR COMPETIȚII
SPORTIVE DE MASA

DUPĂ CONCURSUL „PRIETENIA" Șl C. N. DE JUNIORI >A\\\\\\\\\\\Wi
IN ATENȚIA CLUBURILOR: REVIZUIREA MUNCII 

TRĂGĂTORICU TINERII
c

Cîteva competiții de seamă 
în sportul de masă vor avea 
loc la acest sfîrșit de săptă- 
mînă. Este vorba în pri
mul rînd, de finala „Cupei 
U.N.C.A.P." la oină (ediția a 
III-a), organizată Ia Tg. Mu
reș de către U.N.C.A.P. și 
C.N.E.F.S., prin federația de 
specialitate, cu sprijinul orga
nelor locale. întrecerile încep 
astăzi și la ele participă echipe 
ale cooperativelor agricole de 
producție din județele Arad, 
Bistrita-Năsăud. Bihor, Cluj, 
Mureș, Maramureș, Satu Mare, 
Sălaj, Timiș și Bacău.

La Craiova, pe aleile din 
frumosul parc municipal, va a- 
vea loc duminică finala „Crosu-

lui tînărului muncitor", în or
ganizarea Consiliului central al 
U.G.S.R., a C.N.E.f.S. și orga
nelor locale. Vor participa la 
întreceri peste 300 de tineri din 
asociațiile sportive sindicale, ca
lificați în fazele județene și pe 
municipiul București. Progra
mul cuprinde 4 probe pe cate
gorii de vîrstă, după cum ur
mează : 18—21 ani băieți —
2 000 m și fete — 1 000 m ; 
22—30 ani băieți — 3 000 m și 
fete 1 500 m.
în sfîrșit, la Cluj-Napoca se 

vor desfășura duminică între
cerile Concursului republican 
de patinaj pe rotile, la care 
și-au anunțat participarea a- 
proape o sută de concurenți.

Două întreceri la care au 
participat juniorii și junioarele 
s-au consumat în ultimele două 
săptămîni pe Poligonul Tunari. 
Competiții importante — con
cursul „Prietenia", cu partici
pare internațională și Campio
natele naționale ale categoriei 
— ambele ne-au oferit date e- 
dificatoare asupra valorii ac
tuale și perspectivelor noului 
val de trăgători români. Cîteva 
impresii le avansăm în pers
pectiva C.E. de juniori și se
nioare de Ia Skopje (15—21 
septembrie) și J.O. de la Mos
cova — cele două capete ale 
noului ciclu olimpic...

Studiind rezultatele juniori
lor noștri, notă de trecere 
poate fi atribuită doar probei 
de pușcă standard 60 f.c., unde 
tînăra generație prezintă cîteva

CONSFĂTUIREA AR- 
BITRILOR, la care s-au 

anunțat 158 de participant, se des
fășoară de vineri pînă duminică la cen
trul ,,23 August" din Capitală. Dintre 
punctele aflate pe ordinea de zi no
tăm : analiza activității în perioada 
1974—1976, sarcini speciale pentru ac
tivitatea viitoare, demonstrații prac
tice de tehnică a arbitrajului, trece
rea testelor de pregătire fizică. Vor 
mai fi ținute referate avînd drept su
biect : „Relația antrenor-jucător-arbi- 
tru", „Calitățile psihice și pregătirea 
psihologică a arbitrilor", „Tehnica 
arbitrajului" ș.a. © OLIMPIA BUCU
REȘTI — ISKRA KIJOV (echipă clasată 
pe locul 3 în campionatul Cehoslova
ciei) 83—74 (42—36, 71—71). într-un 
meci desfășurat în Capitală. Sportive
le cehoslovace au susținut cu Olimpia 
ultima întîlnire din cadrul turneului 
efectuat la Cluj-Napoca, Satu Mare și 
Oradea, unde au realizat victorii. 
Ț|D PE POLIGONUL „23 AUGUST- 

din lași, în concursul de tir 
dotat cu „Cupa Voința", la care au 
participat sportivi din Focșani, Bra
șov și lași s-au impus următorii : 
pușca liberă, 60 f.c. — Paul Chiosac 
(Nicolina lași) 590 p ; armă stan
dard, 60 f.c. — Daniel Defderian 
(Unirea Focșani) 581 p, la juniori, și 
Oîga Radulescu (Unirea Focșani) 581 
p, la senioare ; armă liberă, 3X40 f — 
Traian Cocuț (Voința lași) 1 124 p. Pe 
echipe, trofeul a fost cîștigat de 
Voința lași, cu 142 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine : 2. 
Nicolina lași 100 p, 3. ,,U" lași 95 p 
(D. DIACONESCU — coresp. județean) 
turism AsyAzi A !NCEPUTP in stațiunea Locu Roșu 
cea de a lll-a ediție a întîlnirii repu
blicane a drumeților „Ștafeta munți
lor". Acțiunea, la care participă echi
pe reprezentative din majoritatea ju
dețelor, se va încheia duminică.

LA TENIS ÎNTRECERI DISPUTATE

COSTINEȘTI, 9 (prin tele
fon). în localitate au continuat 
întrecerile de tenis dotate cu 
„Cupa Scînteia tineretului", 
disputîndu-se tururile doi și 
trei în care s-au remarcat 
cîteva talente : fete 10—14 ani : 
Mihaela Dumitru (Galați), Car
men Moldovan (Mureș) ; băieți: 
10—14 ani — FI. Tîrziu (Ialo
mița), A. Mărmureanu (Vîlcea), 
S. Stilu (Constanta) ; fete 15— 
19 arii : Mariana Popa (Bihor), 
Meiinda Szas (Harghita), Li
liana Iliescu (Dîmbovița) ; bă
ieți 15—19 ani : L. Căpraru 
(Cluj) și C. Cismaș (Sibiu). 
Iată cîteva rezultate mai im
portante înregistrate în ulti- 

întreceri : fete (10—14 
Mihaela Durnitru (Ga- 

Anca Mărmureanu 
6—1, 6—0 ; Anca Ga- 
(Hunedoara) — Maria 
(Harghita) 6—4, 6—3 ; 
Moldovan (Galati) — 

(Vaslui) 8—6, 
_ _ , Roxana Pascu (Teleor
man) — Narcisa Ionescu (Dolj) 
6—4, 7—5 ; 15—19 ani : Car
men Șchiopu 
Doina Isăceanu (Botoșani) 6—0, 
6—2 : Melinda Szas (Harghita) 
— Filica Chivu (Constanta) 
6—3, 6—1 ; Mariana Popa (Bi
hor) — Gabriela Stoian (Brăila) 
6—1, 6—0 : Aurelia Prună (Pra
hova) — Stela Ionescu (Timiș) 
6—0, 6—1 : 20—25 ani : Sanda 
Berechet (Argeș) — Ioana Si- 
mion (Ialomi(a) 6—4, 6—3 ; Da-

mele 
ani) : 
lăți) 
(Vîlcea) 
lamboș 
Kadar 
Carmen
Lizica Croitoru
6—2 ;

L.

(București)

ȘEDINȚA LĂRGITĂ 
A BIROULUI EXECUTIV 

AL C.N.E.F.S.
(Urmare am pag. I>

zentat Programul de măsuri 
și acțiuni pentru noul ciclu 
olimpic de patru ani în vede
rea participării la Olimpiadele 
de iarnă (Squaw Valley — 
S.U.A.) și de vară (Moscova). 
Pe lingă capitolele proprii a- 
cestor pregătiri se adaugă 
acum obiectivul cuprinderii în
tregului tineret al țării în cam
pania de selecție și pregătire 
olimpică, stabilirea unui sis
tem de urmărire și control a 
obiectivelor pregătirilor olim
pice de către C.N.E.F.S., fede
rații. consilii județene. clu
buri și asociații, lărgirea con
tribuției județelor prin specia
lizarea acestora în anumite dis
cipline olimoice cu accent mă
rit pe contribuția întregului ti
neret de la orașe și sate. De 
asemenea, se prevede speciali
zarea unităților 
re. universitare, 
cooperatiste pe 
pice.

Participanții 
făcut sugestii și propuneri ca
re au completat Programul de 
măsuri și acțiuni pentru Jocu
rile Olimpice din anul 1980.

La ultimul punct al ordinei 
de zi. Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R. Fotbal, a pre
zentat o informare despre mă
surile luate în 
pârii echipelor 
pele europene 
fost prezentată 
reia din cele cinci echipe par
ticipante (Steaua. C.S.U. Ga
lați. Dinamo București. Sportul 
studențesc și A.S.A. Tg. Mu
reș) și măsurile luate pentru

a se evita situația din ediția 
precedentă, cînd toate echipe
le românești de fotbal au fost 
eliminate din primul tur al 
competițiilor respective. Vice
președintele F.R.F. a arătat di
ficultățile prin care trees fot
balul nostru și a solicitat tu
turor factorilor de răspundere 
din organizații și instituții cu 
atribuții în sport, din județe, 
cluburi și asociații sportive, 
sprijin deplin pentru instaura
rea unui climat general de 
muncă, ordine și disciplină în 
vederea ridicării fotbalului la 
nivelul altor sporturi care au 
înregistrat succese și locuri • 
fruntașe în competițiile olim
pice și mondiale.

ii

___ . An- 
Popescu (Bihor) 6—2, 
Geta Cazan (Tulcea) —

sportive școla- 
muncitorești și 
sporturi olim-

Ia ședință au

vederea partici- 
de club în cu- 

de fotbal. A 
situația fiecă-

niela Popescu (Sibiu) 
gela

Titiana Droc (Dolj) 6—4, 1—6, 
6—0 ; Doina Ignat (Prahova) — 
Mihaela Prodan (Alba) 6—3, 
6—1. Băieți (10—14 ani) : Măr- 
mureanu (Vîlcea) — Satanîn 
(Ilfov) 6—2, 6—1 ; Tîrziu (Ia
lomița) — Boroș (Maramureș) 
6—1, 6—3 ; Miroiu (Arad) — 
Popa (Bihor) 6—3, 6—4 ; Stilu 
(Constanța) — Molocea (Su
ceava) 6—0, 6—0 ; 15—19 ani : 
Căpraru (Cluj) — Uncea (Con
stanța) 1—6, 9—7, 6—0 ; Boz- 
doc (Gorj) — Buciu (Tulcea) 
6—3, 2—6, 6—4 ; Cismaș (Si
biu) — Sava (Vaslui) 6—4, 3—6, 
6—1 ; Ducemie (Galați) — 
Begu (Dolj) 6—4, 6—3 ; 20—25 
ani : Petrescu (Brăila) — Be- 
raru (Suceava) 6—4, 4—6, 6—4 ; 
Vălean (Mureș) — Rovența 
(Gorj) 6—2, 2—6, 12—10 ; Gă- 
lușcă (Botoșani) — Păduraru 
(Galați) 0—6, 7—5, 6—3 ; Ivan 
(Constanța) — Epure (Argeș) 
6—4, 6—2. întrecerile continuă.

Cornel POPA, coresp. județean

întrecerea celor mai buni
(Urmare din pag. I)

K 2 : 1. Steaua (Erast Pavel-îon Dra- 
gulschi) 1:39,9, 2. Rapid (St. Foldi — 
F. F&Idi) 1:43,1, 3. Olimpia (S. lones- 
cu-C. Mincu) 1:44,5; C 2 : 1. Steaua 
(Mihai Marcov—Gheorghe Simiocenco) 
1:49,7, 2. Steaua (C. Avram — I. 
Sevastian) 1:51,2, 3. Dinamo (P. 
Capusta—Gh. Buhacioc) 1:52,2 ; K2F: 
1. Steaua (Agafia Orlov—Nastasia Ni- 
chitov) 1:51,8, 2. Dinamo (Paula Si
mian—Floarea Petrușel) 1:57,6, 3. Delta 
Tulcea (Ileana Lazâr—Florica
Counschi) 2:01,7: K4F: 1. Dinamo
(Stela Moldoveanu—Tatiana Vanchelie 
—Nastasia Buri—Moria Nichilorov)

Steaua (Arina Parmac—
Mihalcea—Maria Ivanov—

Nîchitov) 1:42,2, 3. $c. sp. 
(Marioara Talteu—Floarea 

Burtea—Carmen 
1.

1:41,6, 2.
Adriana 
Anfisa I
Orșova 
Pîrvulescu—Victoria _____ ___
Woitec) 1:46,6 ; ștafetă 4X500 m : 
Dinamo (Nicolae Ticu—Ion Ivanov—

autentice talente : M. Oncică 
(pregătit în ultima vreme la 
lotul national), M, Ilea, Eva 
Olah, F. Minișan și — se pare 
— Elena Florca. Sînt trăgători 
consacrați sau în curs dc con
sacrare. Ei evoluează aproxi
mativ constant la un nivel ri
dicat, fapt care creează premi
sele concurenței între 
sensul cel mai potrivit 
vîntului. Numai că lista 
ticelor valori ar trebui comple
tată cu nume noi, întrucît con
siderăm că numărul lor actual 
este insuficient pentru a asi
gura o bază solidă, reală care 
să prilejuiască apariția 
mare campion care să se im
pună ferm — nu sub imperiul 
întîmplării sau al unei „zile 
bune" — in arenele marilor 
competiții internaționale. Rela
tiv bine sînt reprezentate tale- 
rele-turn, unde Unirea Joita 
(prin Ion Ionică și I. Dinu) și 
Vînătorul Timișoara (prin Ă. 
Boțilă) asigură un proces evo
lutiv constant acestei probe. în
trebarea care se pune însă : 
putem lăsa pe seama unei a- 
sociații sportive sătești și a 
încă unui singur club din tară 
responsabilitatea reprezentării 
viitoare a talerelor românești ? 
Un răspuns greu pentru marile 
cluburi... în rest, toate celelalte 
probe rămîn mai mult sau 
chiar total descoperite.

O mențiune favorabilă se cu
vine Măriei Sălăjan, autoarea 
singurului record national la 
pistol sport cu o cifră (581 p) 
care devansează cu 4 p cifra 
campioanei senioarelor 1 Lucru
rile trebuie spuse clar : atît 
cantitativ cit și calitativ noua 
generație de trăgători se află 
mult sub cerințele momentului, 
sub nivelul colegilor de gene
rație din celelalte țări cu un 
tir avansat. La concursul „Prie
tenia" reprezentanții noștri 
n-au ridicat nici un fel de pre
tenții la părțile superioare ale
------------ asssjBBfflsswrasBKsssasmrsCT

ei, în 
al cu- 
auten-

unui

ierarhiilor la probele : pușcă 
standard, 3 X 20 f (unde Un
garia a avut 4 sportivi în pri
mele 5 locuri...), pistol viteză 
(unde avem, totuși, o școală 
românească de tradiție și suc
ces), talere-șanț (unde nici la 
nivelul seniorilor nu stăm deloc 
bine), la pistol liber (probă la 
care se cere multă investiție 
de răbdare, muncă, perseve
rență, voință). Abordînd aspec
tul cantitativ, iată citeva cifre 
extrase din foile de participare 
la C.N. : 16 junioare înscrise 
la 3 X 20 f și 6 la pistol sport ; 
16 juniori înscriși la pistol vi
teză și 13 la pistol liber. Evi
dent, numărul parlicipantilor Ia 
un Campionat național de ju
niori ar trebui să fie mult mai 
mare, dacă antrenorii noștri țin 
într-o oarecare măsură să par
ticipe Ia dezvoltarea națională 
a tirului. Sînt clare deficien
tele de selecție primară (clu
burile mai așteaptă, încă, să le 
„pice" vreun tînăr amator de 
tir) și comoditatea specialiștilor 
în a căuta prin școli copii ta- 
lentați, cu care să se înhame 
serios intr-un proces științific 
de pregătire. Se pare însă că 
rutina, lipsa de apetență pen
tru orice noutate în materie de 
antrenament, absența din mo
dul de a lucra a unor metode 
originale, rod al căutărilor pro
prii, înseamnă tot atitea frîne 
in calea dezvoltării tinerei ge
nerații de țintași.

Sigur, nu avem pretenția să 
fi epuizat toată problematica 
abordată. Nu am făcut decît să 
tragem un semnal de alarmă. 
Rămîne în sarcina cluburilor — 
în primul rînd a celor mari, 
Steaua, Dinamo, I.E.F.S. și O- 
limpia, care nu și-au apropriat 
prea multe titluri la „națio
nalele" juniorilor, și aceasta in 
favoarea cluburilor teritoriale 1 
— să-și analizeze profund ati
tudinea și mai ales modul de 
lucru cu viitorii noștri perfor
meri.

Radu TIMOFTE

DOUA COMPETIȚII ATLETICE TRADITIONALE
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

în Capitală și la Reșița se 
vor organiza două tradiționale 
întreceri de atletism. Pe sta
dionul Republicii este progra
mată duminică, de la ora 10, 
competiția dotată cu „Cupa

*
Metalul**. Vor participa atleți 
din Italia, Polonia și Siria și, 
bineînțeles, din tara noastră. La 
Reșița va avea loc, tot dumi
nică, concursul „Memorialul 
Zeno Dragomir**.
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AMENAJAREA, DUNA ÎNTREȚINERE ȘI FOLOSIREA
(Urmare din vag. I) atribuirea, prin planul de învă- 

țămînt, a unui număr sporit de 
ore educației fizice...

• La școala generală nr. 191 am 
trecut în revistă patrimoniul spor
tiv împreună cu prof. Elena Ră- 
dulescu (director adjunct). Am 
constatat astfel că o parte din 
imensa curte a fost bituminată, 
putîndu-se desfășura, în bune con
diții, unele dintre activitățile spor
tive. Interlocutoarea noastră și-a 
exprimat speranța că în această 
toamnă Consiliul popular al sec
torului 7 va acorda sprijin școlii 
pentru bltuminarea terenurilor 
de zgură, ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea activității...

GALATI : RODUL UNOR INITIA
TIVE, DAR----------------------Sl CONSECINȚE ALE 

NEPĂSĂRII...

punct de referință in- 
tovarășului Nicolae 
Biroul Comitetului ju-

ULTIMELE RETUȘURI

• Liceul pedagogic din Drumul 
Taberei dispune de una dintre cele 
mal complete baze sportive : tere
nuri de handbal, volei (2), baschet, 
tenis — toate bituminate și marcate 
pentru începerea imediată a ac
tivității —, sector de atletism și o 
splendidă sală de sport, In aceste 
zile, cadrele didactice de speciali
tate, Împreună cu elevele liceului, 
fac ultimele retușuri. Profesoarele 
Ecatertaa Butucaru, Ecaterlna 
Lisovschi șl Elisabeta Nodea 
(maestră a sportului) speră ca, 
tacepînd din acest an, să se acor
de o atenție mal mare sportului 
școlar și universitar, a cărui dez
voltare nu poate fi despărțită de

caiaciști și canoiștî
Radu Șotron—Sorin Matache) 7:35,4, 
2. Steaua (R. Moise—F. Nițescu—1. 
Dumitru—V. Merezlichin) 7:41,7, 3. 
Olimpia (A. Sandu—V. Botei—F. Cos- 
tache—M. Marin) 8:09,5 ; 1 000 m : 
K1 : 1. Vasile Diba (D) 3:56,4, 2. I. 
Miiașcu (S) 3:59,3, 3, I. Lobanov (S) 
4:08,0; C1 : 1. Toma Simionov (S) 
4:12,3, 2. P. Moroșceag (S) 4:14,1, 3. 
Gh. Titu (D) 4:15,6 ; K 2 : 1. Steaua 
(Larion “ ■ - - --..........(Larion Serghei—Poli carp Malihin) 
3:34,4, 2. Dinamo (R. FHipov—C. Sar- 
nachi) 3:33,5, 3. Ancora Galați (D. 
Munteanu—D. Dumitru) 3:40,2 ; C2 : 
1. Steaua (Gheorghe Danilov—Gheor- 
ghe Simionov) 3:49,3, 2. Dinamo (P. 
Cozlov—P. Marcov) 3:50,7, 3. Dinamo 
(Gh. Gheba—C. Gheba) 3:52,0 ; 
K 4 : 1. Steaua (Zahar Susoî—CosteI 
Soare—Gavrilâ Pa maca i—Adrian Ște
fan) 3:12,0, 2. Școala sportiva Politeh
nica Timișoara (M. Ursu—R. Sadner—• 
P. Wizinger—C. Szekesy) 3:15,6, 3. 
Ancora Galați (J. Ivan—î. Totolicâ—. 
A. Manea—M. Vultur) 3:22,9.

Avînd ca 
dicațiile 
Ceauș eseu, 
dețean P.C.R. Galați a întocmit un 
plan de măsuri care vizează tn 
principal dezvoltarea bazei mate
riale a sportului în școli. Cum stat 
transpuse ta fapt măsurile din 
acest plan ? La Liceul de marină 
din Galați a fost predat de că
tre constructori un complex spor
tiv format dintr-o sală (30X15) cu 
vestiare șl instalații anexă, tere
nuri de volei, de baschet și hand
bal (bituminate), de tenis. Se va 
mal amenaja o pistă de atletism 
(75 m) șl sectoare de aruncări și 
sărituri. La fel, la Liceul nr. 7 
s-a dat ta folosință o sală de 
sport. Alte trei se află In cons
trucție : la Grupul școlar al Com
binatului siderurgic, la Grupul 
școlar M.LA. și la Liceul indus
trial metalurgic.

La Școala generală din comuna 
Sucești a fost amenajat, cu re
surse locale, un complex sportiv. 
In bune condiții se prezintă tere
nurile de sport ale școlilor 
Tecuci, ale 
ale școlilor 
ale liceelor 
nr. 2 și nr.

La polul 
școlile generale 
Barcea, nr. 3, 14 și 31 din Galați, 
unde în loc de măsuri concrete, 
se caută scuze (lipsa condițiilor) 
pentru a justifica neamenajarea 
sau starea jalnică a terenurilor 
existente.

proaspătă — erau ocupate. „La 
noi, ca și la vecinii noștri (Școa
la generală nr. 15), activitatea 
sportivă nu a fost întreruptă nici 
o zi pe timpul vacanței — ne spu
ne tovarășa directoare Camelia 
Ionescu. Ar fi fost și păcat ca dis- 
punînd de o bază excelentă să o 
ținem nefolosită și neîngrijită". 
Condiții foarte bune am găsit și 
la Școala generală nr. 1.

Din păcate, pe un tablou frumos 
am descoperit și cîteva pete. De 
pildă, la Liceul „B.P. Hașdeu" a 
existat, pînă în acest an, o fru
moasă pistă de atletism (100 m) 
cu zgură și o groapă de sărituri. 
Nu mai discutăm marea utilitate 
a acestora, derlvînd din faptul că 
este vorba de o școală cu program 
de atletism. Dar chiar pe acest

din
Liceului din Pechea, 

generale nr. 18, 30 și 
„Vasile Alecsandri“, 

4 din Galați.
opus se află, Insă, 

din comuna

BUZĂU : PETE PE UN TABLOU 
FRUMOS

O primă constatare, făcută cu 
prilejul raidului efectuat prin uni
tățile de învătămînt ale munici
piului Buzău, este aceea că în 
această vară s-a manifestat un 
interes deosebit pentru dezvolta
rea bazelor sportive și pentru 
buna lor gospodărire. La liceul 
„B.P. Hașdeu", școlile generale nr. 
8, 11, 15, Liceul electrotehnic etc., 
pe care le-am vizitat, am găsit 
terenurile pregătite.

La Școala sportivă, toate tere
nurile — acoperite cu zgură

7, precum 
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__spune < 
teren a fost montată o conductă'""'V’Țgătite 
de canalizare și, astfel, pista nu 
mai este folosibilă! La Școala 
generală nr. 8, în sala de gimnas
tică a fost montată, pe un sfert 
de suprafață, o scenă care nu-i 
folosită decît de vreo două ori pe 
an. Nici recomandările C.J.E.F.S., 
nici dispoziția Inspectoratului șco
lar n-au putut convinge (încă) con
ducerea școlii (director — M. Pîz- 
laru) să dea sălii Întrebuințarea el 
firească ! în altă parte, Ia Casa 
pionierilor, au început iarna tre
cută lucrările de amenajare a unei 
baze sportive. Au Început, dar nu 
se știe cînd se vor finaliza...

CONSTANȚA: CU CONTRIBU
ȚIA ELEVILOR Șl PĂRINȚILOR

Elevii Liceului nr. 3 din Con
stanța vor găsi, la reintilnirea cu 
școala, o a doua sală de 
„Activitatea sportivă a 
mult — ne spunea prof. 
Nemțeanu, șeful catedrei de edu
cație fizică. Și dacă pentru sezo
nul cald bazele in aer liber erau 
suficiente, pentru perioada de 
iarnă aveam nevoie de tacă o 
sală“. Noua sală a fost amenajată 
cu contribuția In muncă a elevi
lor, cu sprijinul efectiv al comi
tetului de părinți și al conducerii 
liceului (director — Al. Buciu). 
La școlile generale nr. 3 și 5 
terenurile existente în curți au 
primit straturi de vopsea peste 
suprafața de bitum, iar la școa
la generală din comuna Dobromir 
a fost terminat terenul de 
baschet.

sport ! 
crescut 
Eugen

JUDEȚUL VRANCEA : NU EXIS
TA PRETUTINDENI PREOCU

PARE
Raidul nostru în județul Vran- 

cea a început la Focșani, unde 
am vizitat 11 baze sportive șco
lare. O impresie bună ne-au lăsat 
sălile școlilor generale nr. 10 și

rale nr. 
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I „BĂIATUL" ?
remea bună 

ochiul — 
pase la ad- 
îri nătînge, 
ii ratări m- 
ită fără o- 
, curajos și 
ătorul, ta- 
!am asta e 
la&ț, după 
■uJetape și 
linte de in- 

internatio- 
r de club, 
i, neostoită, 
ade în tan- 
>t îndeamnă 
;ul“ printre 
necunoscuți,

mide, Broșovschi și Neagu. 
Din acea mică melancolie 
cred că a apărut însă ma
rea plăcere de a-1 urmări 
pe acest Tisa, cu bunele și 
relele pe care le-a făcut. 
Dar plăcere am avut și n-o 
ascund, chit că mă înșel 
din nou și la anul nu voi 
mai ști cine a fost Tisa, 
cum mi s-a mai întîmplat... 
O, de ce-mi iau atît de re
pede măsuri de precauție, 
sărind peste descrierea jocu
lui lui? De ce pun cu atîta 
grabă deziluzia în fața ochilor 
și în mijlocul frazei, nici mă
car la................. ............
pare a

\ÎN PREAJMA STARTULUI_
IN CUPELE EUROPENE
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noaptea

le, 
le 
în ___„__
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iu să soco- 
nu are nu- 
ifare și — 
minte rece, 
eacă pe ga- 
nai nu știu 
> fentă stîn- 
taină
ipere 
tă :

a ei, 
intr-o 
cine-i

i an, m-am 
scris că „o- 
ite : Petcu". 
>ja „bătrîn" 
Zalupca, pe 
filmul meu 
olzan, dacă
ii un auto- 
lliștii susțin 
iuțini tineri 
1 Divizia A. 
szîndu-i, o- 
bătut și el 
sfidînd in-

etentă. El 
a descopere 
ni — unul, 
ent mare. 
Ța1 fost un 
kică melan- 
li care am 
t lîngă Do-

finalul ei ? „Băiatul" 
fi bun, spornic, „tră

iește jocul", mai dă 
pe alături,dar deo
camdată nu te su
pără. fiindcă ta
lentul se vede. Alt
fel dă un talent 
pe alături și cu 
totul altfel — cine 
știu eu... „Băiatul" 
e încă la ora cînd 
aleargă după tot și 
facă prea multe.wea să

Oră frumoasă, cu păoatele ei.
Dar cum va arăta Tisa 

la o oră mai tîrzie ? Cînd 
vor alerga alții pentru el, 
cînd nu va mai avea chef 
să paseze... Dar dacă această 
oră rea nu va veni, în cazul 
lui? De ce nu putem fi inte
grali optimiști cu acești „bă
ieți" ? Ce ne oprește me
reu în entuziasmele noas
tre, cînd îi vedem cum 
zburdă incoruptibili pe ga
zon, convinși .să lumea-i a 
lor ? E vocea aceea a ra
țiunii care în iimbaju-i de
seori antipatetic vine 
șoptește : „fii atent, 
lăuda, că și-o iau în cap, 
iar de la cap, în fotbal, se 
duce la picioare"... Bine, să 
fim antipatetici (dar nu an
tipatici) și să scriem că Tisa 
a jucat bine duminică, cel 
mai bine din echipa sa și 
din toți douăzeci și ceva de 
alți fotbaliști, intr-un meci 
împovărător pentru neclin
titele noastre sentimente 
utisto-giuleștene...

Dar ce facem cu 
zguduitor scor : „U“
Napoca — Armătura 
0—1 ?

Si 
nu-i
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Cluj- 
Zalău
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TUR DE ORIZONT ÎN RÎNDUL ECHIPELOR NOASTRE

După ce am făcut un scurt tur de orizont în taberele adver
sarelor formațiilor noastre din cupele europene, iată, 
acum, și o succintă prezentare a situației formațiilor 
noastre. Cum se va vedea, sint destule probleme incă de 

rezolvat (accidentări, defecțiuni de colaborare antrenor-jucători, 
minusuri organizatorice) care vădesc că, in unele locuri, nu s-a 
pregătit din timp și cu toată seriozitatea startul in marile com
petiții continentale. E de dorit ca, în puținele zile care au mai 
rămas, acțiunile energice ce se vor întreprinde să ajute la o 
comportare cit mai bună a echipelor noastre in întrecerile cu 
citeva dintre cele mai bune formații de club europene.

DINAMO ANALIZEAZĂ JOCUL LUI A. C. MILAN

BELPHEGOR

SPORTIVE ȘCOLARE
hle liceelor 
. I. Cuza”. 
ipului școlar 
bvadă a ne- 
hiltă vreme 
uă, pereții 
Irchetul este 
r reparațiile 
kde reținut 
). La Școa- 
ile de hand- 
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I nr. 2 s-a 
li. Nepregă- 
Bschet ale 
Iși „Unirea”, 
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beneficia 
anului șco- 
sport bitu- 
de 14 școli 

nenea ame- 
mp, într-o 
ie sport au

fost reamenajate (școlile genera
le nr. 1 și 14, liceele „Nicolae 
Titulescu” și Pedagogic).

Pentru elevii de la liceul „Nico
lae Bălcescu”, o frumoasă surpri
ză : un bazin de înot acoperit. 
Noua construcție completează in
ventarul sportiv al liceului, alcă
tuit din terenuri pentru jocuri și 
spații rezervate atletismului, con- 
figurînd un frumos parc, invita
ție la mișcare și exerciții fizice 
pentru toți elevii.

BRAȘOV : INTEGRALIȘTI Șl... 
RESTANȚIERI ’

în vederea reîntîlnirii cu elevii, 
bazele sportive școlare din Bra
șov au fost, în cea mal mare 
parte a lor, puse la punct. La 
Liceul nr. 2, de pildă, baza in 
aer liber a fost pregătită din 
vreme, iar sălile de sport au fost 
zugrăvite. Interes pentru spațiile 
rezervate activității sportive am 
observat și la Liceul Industrial 
Tractorul, la Grupul școlar al 
întreprinderii de autocamioane, la 
cel al întreprinderii hidromeca
nice, la școlile generale din noul 
cartier Steagul roșu etc.

Apar din păcate și excepții. De 
pildă, baza sportivă a Liceului 
real-umanist „Andrei Șaguna" a 
rămas corigentă la capitolul pre
gătiri. (A se vedea pista de atle
tism și sectorul de sărituri, pa
nourile de baschet etc.).

bate constata din relatările redactorilor și co- 
noșW, in majoritatea școlilor vizitate a existat o 

eosebită pentru punerea la punct a bazelor spor- 
econdiționarea și întreținerea celor existente, 
altora noi care să satisfacă exigențele me
ni și pentru folosirea cit mai judicioasă a 
nostru am întîlnit însă și situații care vor- 

nțe și lipsă de preocupare față de omena- 
b bazelor sportive șoolare, unele lăsate in 
u-se astfel importante investiții pe care ste
rn ideea generoasă de a sprijini dezvoltarea 
ptului, precum și consolidarea sportului nos- 

care jși trage seva în principal din unită- 
bnea-'•lipsuri, care grevează puternic asupra 

activității de masă și de performanță în 
Ic înlăturate. In acest sens ținem să reamin- 
prului general al partidului la recenta întîl- 
btri olimpici ! „Avem în vedere ca, in urmă- 
rficăm activitatea sportivă in școli, să facem 

existe școală fără puternice echipe spor- 
I și in alte domenii de activitate". înde- 
fective impune asigurarea unei baze mate- 
b, precum și întreținerea și folosirea ei cît

STEAUA - EFORTURI PENTRU
în tabăra campionilor, zilele 

acestea sint folosite pentru 
pregătirea cu maximă efica
citate a grelelor partide cu 
F. C. Bruges, în primul rînd 
a meciului-tur, care prezintă și 
dificultatea deplasării. Proble
ma nr. 1 o constituie recupe
rarea jucătorilor accidentați :

REFACEREA ACCIDENTAȚILOR
după repriza jucată cu Dinamo 
— a fost supus unui intens 
tratament de refacere. Va fi 
și el încercat în partida de 
astăzi (o repriză) și, dacă nu 
resimte dureri, va juca întregul 
meci cu Jiul.

Antrenamentele au urmărit, 
pe de o parte, corijarea defec-

„Secvență" din timpul jocului-școală, susținut ieri de echipa 
Steaua : Iordache reține cu siguranță balonul

Foto : V. BAGEAC

IFl. Marin este refăcut și a par
ticipat la ultimele antrena
mente ; Ion Ion e și el refă- 
Icut, urmînd să fie utilizat la 
jocul la două porți de astăzi 
cu formația de juniori ; Stoica, 

Iacuzind și el o lovitură în jo
cul cu Corvinul, a avut două 
zile de pauză, reluînd în mod 
gradat antrenamentele. în fine, 

Ilordănescu — care a resimțit 
dureri la piciorul accidentat

. C. S. U. GALAȚI Șl STARTUL
I Meciul de miercuri, cu Pe- 
Itrolul, a confirmat startul slab 

al formației studențești, a scos 
și mai mult la iveală carențe 
în evoluția echipei. Mai întîi, 

I dăruirea exemplară, pregătirea 
fizică superioară, marcajul 
prompt, dublarea in apărare,

I susținerea omului cu mingea, 
factori determinanți ai succe
selor din „Cupa României" au 
lipsit din jocul echipei. Se pare

Ică turneul din Italia (patru 
meciuri in opt zile) nu a ve
nit într-o perioadă potrivită și,

Ila înapoierea in țară, starea 
de oboseală s-a accentuat și 
mai mult, a fost pregnantă mai 
ales la Tecuci, pe un teren

I desfundat de ploaia torențială. 
Miercuri, în jocul cu Petro

lul, C.S.U. a fost depășită de

I adversara ei aproape în toate 
compartimentele. Fundașii Pas
quale și Șarpe au fost mereu 
depășiți. La mijlocul terenului,

I prestația conducătorului de joc
— Bejenaru — a fost ștearsă, 
iar aportul oamenilor de gol

țiunilor manifestate de forma
ție la ultimele partide și, pe 
de alta, exersarea unor ele
mente în funcție de jocul ad
versarilor (de pildă, marcajul 
la loviturile fixe, intervențiile 
la mingile aeriene, ținîndu-se 
cont că F. C. Bruges are mulți 
jucători înalți). Se observă 
poftă de lucru și o atmosferă 
mult îmbunătățită la Steaua. 
(Ef. I.).

SĂU SLAB IN CAMPIONAT
— Georgescu și Marinescu (mai 
ales al ultimului) — aproape 
nul. La toate acestea s-au a- 
dăugat indiferența lui Dobre 
și nervozitatea lui Cramer și, 
astfel, atacul s-a rezumat la 
citeva lovituri libere, bine exe
cutate de Georgescu, și la alte 
două-trei acțiuni mai pericu
loase. La C.S.U. se pune pro
blema unei recuperări urgente 
printr-un program adecvat 
(pentru care organele locale 
trebuie să asigure condițiile 
necesare), care credem că tre
buie să conducă și la aminarea 
jocului de simbătă cu Olim
pia Rm. Sărat. In sinul echi
pei se cere să revină încrede
rea in forțele proprii (fără a 
fi supraestimate, cum o fac 
unii jucători, in frunte cu 
Marinescu), redresarea unității 
morale și de voință, căci in 
acest sens au intervenit animo
zități, care au culminat cu pă
răsirea echipei de către antre
norul I. Zaharia, după meciul 
de la Tecuci. (AI. C.).

Atmosferă de seriozitate, de 
muncă intensă — în tabăra 
dinamoviștilor bucureșteni. A- 
cordînd atenție, cum este și fi
resc, atît jocurilor din campio
natul Diviziei A, cît și apro
piatului meci din „Cupa 
U.E.F.A.", cu A. C. Milan, an
trenorul principal, Ion Nun- 
weiller, a fost prezent sîmbătă 
la Milano (unde viitorul ad
versar a jucat, în Cupa Italiei, 
cu Atalanta), iar miercuri la 
Tîrgoviște, pentru a observa 
pe F. C. Constanța, partenera 
formației locale intr-un joc a- 
mical. După partida cu F.C.M. 
Galați, după o zi de repaus, 
Dinamo a efectuat marți și 
miercuri antrenamente duble, 
la toate capitolele. Miercuri 
după-amiază, Dinamo a jucat 
la două porți cu propria echipă

SPORTUL STUDENȚESC IN

de juniori, care pentru a în- 
greuia misiunea seniorilor, a 
evoluat în 12 jucători, majori
tatea grupați în două linii de 
apărare în fața lui... Ștefan. 
N-au jucat Lucescu, Al. Mol
dovan, Roznai și Chilaru, Pri
mii doi urmează un program 
special de recuperare de pe 
urma accidentelor suferite și, 
mai mult ca sigur, vor fi pre- 
zenți mîine în „ll“-le care va 
aborda jocul cu F. C. Con
stanța.

La sosirea din Italia, antre
norul Ion Nunweiller le-a vor
bit elevilor săi despre jocul 
viitorilor parteneri. Asemenea 
ședințe de informare și ana
liză, privind individualitățile 
lui A. C. Milan, precum și jo
cul ei de ansamblu, vor con
tinua. (G. Nic.)

CĂUTAREA FORMULEI DE ATAC
Pregătindu-se pentru partida 

de campionat de mîine, dar 
preocupată de grija meciului 
de debut în „Cupa UEFA" cu 
Olympiakos, formația studenți
lor bucureșteni a efectuat, în 
cursul acestei săptămîni, opt 
ședințe de antrenament, în ca
drul cărora s-a urmărit îmbu
nătățirea coeziunii comparti
mentului defensiv și eficacita
tea atacului. în lotul echipei 
au intervenit, pe lîngă mai ve
chile indisponibilități (Olteanu, 
Niță, Chihaia) și alte două mai 
recente, acelea ale lui Petre anu 
(fractură de metatars) și M. 
Sandu (entorsă gr. II a genun
chiului), situație care creează, 
indiscutabil, unele dificultăți în 
privința alcătuirii ,ll“-lui de 
bază ce urmează să evolueze

A. S. A. TG. MUREȘ L-A

atît în întîlnirea cu Universi
tatea Craiova, cit și în cea de 
miercuri, cu Olympiakos. în 
aceste condiții, antrenorul A. 
Niculescu optează pentru o for
mulă de atac Grosu—Marica— 
Vlad, ceea ce impune, evi
dent, și unele amendamente tac
tice la ideea de joc și, mai 
ales, mobilizarea tuturor com- 
ponenților formației pentru asi
gurarea unei omogenități de 
ansamblu, cheia succeselor de 
pînă acum ale echipei. De alt
fel, în ședințele de pregătire 
care vor succeda meciului cu 
Universitatea Craiova, antre
norii Sportului studențesc vor 
acționa în această idee, în 
scopul unei cit mii depline va
lorificări a spiritului colec
tiv. (M. I.)

RECUPERAT PE HAJNAL
In așteptarea echipei Dinamo 

Zagreb, care va sosi la Tg. 
Mureș marți, formația A. S. Ar
mata pregătește cu toată res
ponsabilitatea dificila partidă 
de miercuri. Ținînd seama că nu 
poate juca sîmbătă sau dumi
nică (meciul din campionat a 
fost amînat, iar alt adversar 
nu a putut fi găsit, datorită 
angajării fiecărei divizionare A 
sau B în competiția republi
cană), A. S. Armata Tg. Mu
reș mizează doar pe seriozita
tea antrenamentelor zilnice. în 
privința lotului, au dispărut 
marile semne de întrebare : 
Hajnal este refăcut total și va 
juca în meciul de miercuri, iar 
Bbloni, accidentat la mină, în 
partida de la Oradea, s-a vin
decat și el.

Ultimele impresii asupra miș
cării în teren a echipei în urma

meciului amical cu Gloria 
Bistrița, vor fi corelate cu no
tațiile pe care antrenorul Ti- 
beriu Bone le va face simbătă, 
la Split, în partida Hajduk — 
Dinamo Zagreb. Dincolo de da
tele de ultimă oră asupra for
mației iugoslave, problema prin
cipală a echipei noastre este 
cunoscută și ea înseamnă gă
sirea celei mai bune formule 
de atac. „Cu revenirea Iui Haj
nal — ne declara ieri dimi
neață președintele clubului, 
col. Gheorghe Piniilie — forța 
liniei noastre ofensive va 
crește considerabil. Știm, însă, 
că în fața decisei apărări a 
echipei din Zagreb, va trebui 
să îmbinăm vigoarea cu subti
litatea tehnică. Ceea ce în
seamnă că vom forța mult a- 
tacul și... scorul, fără a neglija 
sarcinile defensivei”. (M. M. I.).

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• O NOUA ETAPA ÎN „CUPA 

ROMÂNIEI”. Joi, 16 septembrie, 
va avea loc o nouă etapă în popu
lara competiție fotbalistică „Cupa 
României”. în această etapă vor 
debuta și 53 de echipe din cam
pionatul Diviziei B, care vor evo
lua în deplasare. Mai sînt, de 
asemenea, calificate 34 de forma
ții din campionatele județene și 
orășenești, restul echipelor răma
se în competiție fiind diviziona
re C. Vor avea loc în total, 111 
jocuri. Se califică pentru etapa 
următoare, fără joc, echipa 
C.S.U. Galați. Meciurile terminate 
Ia egalitate după 90 dc minute 
vor fi prelungite cu cîte două

I 
I 
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’ AMABILITĂȚI NERECOMANDABILE

reprize a ÎS minute, iar dacă ega
litatea se va menține și după 
prelungiri cîștigătoarea va fi de
semnată prin lovituri de la 11 
metri.

• MINERUL LUPENI — JIUL 
PETROȘANI 2—2 (0—2). Meciul 
s-a disputat miercuri, la Lupeni. 
Au marcat : G. Stan (2) pen+ru 
gazde respectiv Mulțescu și Să- 
lăjan. (I. Cotescu-coresp.).

• CONCURS DE PENALTY-URI. 
în pauza meciului de mîine din
tre Sportul studențesc și Univer
sitatea Craiova, spectatorii pre- 
zenți în tribunele stadionului Re
publicii vor putea urmări un 
atractiv concurs de penalty-uri, 
la care vor lua parte șapte jucă
tori selecționați din cele șapte 
centre de copii și juniori din 
Capitală : Dinamo, Rapid, Pro
gresul, Sportul studențesc, Steaua, 
Metalul și T.M.B. Fiecare dintre 
copiii (născuți după 1 ianuarie 
1962) desemnați va executa cîte 
trei lovituri de la 11 m.

• Nu de puține ori, citind re
latările observatorilor federali 
sau ale arbitrilor, ne-am dat sea
ma de preocuparea unora dintre 
acești factori de a nu... supăra 
pe nimeni sau, în orice caz, de 
a supăra cît mai puțin : obser
vatorii federali sînt uneori ama
bili în aprecierile lor despre ar
bitrii de centru, iar aceștia, la 
rîndul lor, evită să-și critice co
legii de la linie, chiar atunci 
cînd activitatea acestora n-a fost 
corespunzătoare, influențînd, ast
fel, calitatea arbitrajului, în an
samblu Un exemplu în această 
privință ni l-au furnizat timidele 
consemnări pe marginea meciu
lui Progresul — S.C. Bacău, con
dus fără siguranța obișnuită de 
N. Rainea, în mare măsură din 
cauza tușierilor care, în loc să-1 
ajute, mai mult l-au încurcat. 
Și, totuși, se trece destul de ușor 
peste aceste neajunsuri, ceea ce 
nu ajută la progresul fotbalului 
nostru. Dimpotrivă...

' N. Rainea îl scoate din cauză

pe tușierul P. Mărășescu, a că
rui prestație o socotește bună. 
Despre celălalt arbitru de linie, 
P. Silvestru (care va fi luat în 
discuție de Comisia de disciplină 
a Colegiului central al arbitrilor), 
N. Rainea scrie : „Cu greșeli în 
aprecierea pozițiilor de ofsaid 
(n.n. : adică în îndeplinirea PRIN
CIPALEI sarcini a unui tușier). 
Am fluierat fără semnalizarea Iui 
ofsaiduri clare”. Ceea ce este 
perfect adevărat. Dar, față de 
greșelile ambilor tușieri, N. Rai
nea ar fi trebuit să intervină și 
mai des, cum a fost cazul la po
ziția de ofsaid din repriza a 
Il-a, nesemnalizată, în continu
area fazei comițîndu-se o infrac
țiune în careul oaspeților, nesanc- 
ționată nici ea, în compensație.

Dar iată și notele acordate de 
observatorul federal, fostul inter
național Lazăr Sfera : N. Rainea 
— 7, P. Mărășescu — 7 (?), P. 
Silvestru — 5.

© Trei arbitraje remarcabile : 
al lui Francisc Coloși (Jiul —

F. C. Bihor), al lui loan Rus 
(F.C.M. Galați — Dinamo) și al 
lui M. Buzea (F. C. Argeș — 
F. C. Constanța), observatori fe
derali la aceste jocuri fiind Al. 
Ionescu, Cornel Drăgușin și Co- 
loman Braun-Bogdan. Dacă la 
Galați și la Pitești echipele nu 
le-au creat greutăți arbitrilor, 
disputîndu-și șansele în limitele 
regulamentului, la Petroșani, scrie 
observatorul federal Al. ionescu, 
arbitrul a trebuit să intervină 
ferm — făcînd de 5 ori apel la 
cartonașul galben — pentru ca 
jocul, marcat de unele acte de 
indisciplină, să nu degenereze. 
Printre jucătorii avertizați figu
rează și Albu, portarul echipei 
F. C. Bihor. Surprinzător. Prin 
sarcinile pe care le are, de ultim 
apărător, portarul trebuie să dea 
dovadă de mult calm. In toate 
ocaziile, nu numai cînd jocul es
te în fața porții sale..

Jack BERARIU

Loto-Pronos{iort informează
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1976
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 

1 variantă 50% autoturism Dacia 
1300 și 2 variante 10% a 14.000 lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 25% a 16.040 lei 
și 4 variante 10% a 6.416 lei ; cat. 
3 : 4,40 a 9.478 lei ; cat. 4 : 16,80 a 
2.482 lei ; cat. 5 : 62,20 a 670 lei ; 
cat. 6 : 136,10 a 306 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 50.705 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 
B : 1,90 variante a 20.292 lei ; cat. 
C : 5,90 a 6.535 lei ; cat. D : 10,30 a 
3.743 lei ; cat. E : 53,80 a 717 lei ; 
cat. F : 109,30 a 353 lei ; cat. X : 
1.258,40 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 64.398 
lei.

Cîștigul de la categoria 1 jucat pe 
o variantă 50% — un autoturism 
Dacia 1300 — a revenit participan
tului MÎINEA GHEORGHE din 
București.



in turneul de la Forest Hills

ILIE NASTASE CONTINUA SERIA VICTORIILOR
NEW YORK. 9. — Se apro

pie de faza finalelor, una din cele 
mai disputate ediții ale cam
pionatelor internaționale de te
nis ale S.U.A.. programate tra
dițional pe terenurile de la 
Forest Hills (New York). Anul 
acesta, o serie întreagă de nu
me noi au urcat în rîndul pro
tagoniștilor întrecerii. Astfel. în 
proba de simplu femei, două 
tinere jucătoare — australianca 
Dianne From'ioltz și iugoslava 
Mima’ Jausovec (ambele abia 
au împlinit 20 ani) — vor dis
puta semifinalele. în compania 
primelor două favorite Chris 
Evert, deținăloarea titlului, și 
Evonne Gciu.i-.ong.

în schimb, favoriții se impun, 
cu mai multă certitudine, in 
partidele decisive ale probei 
masculine. în sferturile de fi
nală ale turneului! campionul 
român Ilie Năstase l-a întrecut 
în patru seturi cu 1—6, 6—4, 
6—2, 6—3, pe americanul Dick 
Stockton. în urma acestei vic
torii, Năstase s-a calificat pen-

tru semifinale și îl va întîlni 
sîmbătă pe învingătorul din par
tida Bjorn Borg — Manuel O- 
rantes, ultima de pe programul 
zilei de joi.

Miercuri seara tîrziu, într-o 
altă partidă contînd pentru 
„sferturile" probei de simplu 
bărbați americanul Jimmy Con
nors l-a întrecut cu 7—5, 6—3, 
6—1 pe cehoslovacul Jan Kodes. 
Connors, cotat ca favoritul nr. 
1 al concursului, va juca în 
semifinală cu argentineanul 
Guillermo Vilas.

Finala de simplu bărbați se 
va disputa duminică. în ultima 
zi a întrecerilor.

Așa cum am mai anunțat, 
semifinalele turneului feminin 
programează partidele : Evert 
— Jaitsovec și Goolagong — 
Fromholtz. în ultimul meci din 
„sferturi", australianca Evonne 
Goolagong a învins-o cu 6—1, 
6—2 pe jucătoarea americană 
Rosemary Casals.

Rezultate înregistrate în pro
ba de dublu bărbați : turul III:

în Capitală

Metalul din Capi- 
a cărui pistă de 

desfășurat ieri du- 
un concurs inter- 
dirt-track — a fost

Stadionul 
tală — pe 
zgură s-a 
pă amiază 
național de
efectiv asaltat de mii de iu
bitori ai acestui gen de în
treceri motocicliste. Inițiativa 
federației de specialitate de a 
invita la diferite concursuri a- 
micale alergători de valoare 
din alte țâri este binevenită 
pentru alergătorii noștri și, 
evident, bine primită de spec
tatori (remarca este valabilă 
și pentru iubitorii motociclis- 
mului din Arad. Brăila și Si
biu).

în disputa de ieri, de pe sta
dionul Metalul, au fost pre- 
zenți la start alergători din 
Uniunea Sovietică, R.D. Ger
mană, Ungaria și România — 
aceiași care au evoluat în a- 
ceastă săptămînă la Arad și 
Sibiu. Ca și în concursurile 
precedente, sovieticul Viktor 
Kalmokov s-a dovedit cel mai 
bun dintre cei 16 sportivi an-

grenați în întrecere. el cîști- 
gînd detașat toate cele cinci 
manșe la care a luat parte. 
Dintre concurenții români, cel 
mai bine s-a clasat Nicolae 
Rîureanu. evoluții bune avind 
și M. Dobre, Ion Bobîlneanu 
și Cornel Voiculescu. Dar. iată 
pe primii clasați în această 
frumoasă și disputată întrece
re : 1. V. Kalmokov (U.R.S.S.) 
15 puncte, 
(U.R.S.S.) 14 
der (R.D.G.) 
reanu 12 p, 
(R.D.G.) 10 
9 p. 7. I.
C. Voiculescu 7 p, 9. 
dacsi (U) 7 p, 10. Al. Pîs 7 p. 
„Cupa Metalul", decernată în
vingătorului întrecerii supli
mentare dintre primii 4 cla
sați, a revenit tot lui V. Kal
mokov. Evidențiem revenirea 
pe pistă a metalurgistului Gh. 
Sora, campionul de anul tre
cut. după o lungă convales
cență.

2.
p. 3.
13 p.

5.

V. Simako
W. Schnei- 
4. N. Rîu-

J. Schuman 
p, 6. M. Dobre 

Bobîlneanu 9 p. 8.
F. Ra-

Modesto FERRARIN!

Trei alergători (Kalmokov, Dobre, Radacsi) avintați in derapaj 
la o turnantă Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele republicane de scrimă pentru juniori mari

SORIN ROCA, LOCUL I LA FLORETA
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). 

Noul campion de juniori mari 
la floretă este Sorin Roca. El 
a terminat finala neînvins 
(5—2 la Georgescu și Pândi, 
5—3 la Chitaru, 5—4 la Oan
cea și Gogoașă). Clasamentul 
turneului final 1. Sorin 
(Șc. sp. Satu Mare) 5 v, 
Gogoașă (C. Ș. Școlar) 4 
G. Oancea (IEFS) 3 v, 
V. Georgescu 
I. Pândi (C. S. Satu 
1 v (14—20 coeficient), 
Pitaru (C.T.A.S.) 1 v

La startul turneului 
prezentat 70 de floretiști care 
au avut de parcurs 
ruri preliminare. în 
cîte cinci sau ___
Primele două tururi 
calme, fără surprize, 
turul al treilea (sferturile) au 
rămas cîțiva dintre protago
niști, printre care Tican (C.S. 
Școlar), Iile (Se. sp. Oradea), 
Bertea (C.T.A.S.) In semifinala 
B, luptă ceva mai strînsă : 
Gogoașă și Georgescu au tre-

Roca
2. O.
v, 3. 

. 4—5. 
(Progresul) și

Mare)
6. D

s-au

șase

patru tu- 
serii de 
trăgători, 

au fost 
Apoi, în

cut cu cîte două victorii, L6- 
rinezi și Orban au rămas cu 
cîte o victorie. în 
două semifinale s-au 
Roca (A) și Oancea 
cîte trei victorii. O 
te: cluburile care au . ... 
mai mulți semifinaliști, Petro
lul, C.S. Baia Mare și Crișul 
(cîte doi), n-au trăit satisfac
ția prezentei în ultimul act 
al competiției. De subliniat 
pregătirea fizică a majorității 
concurenților dacă ținem sea
ma că s-a tras non-stop timp 
de 13 ore. Spectaculozitatea 
finalei de șase a scăzut însă 
simțitor din cauza repetatelor 
opriri cauzate de defecțiuni 
ale lamelor sau firelor de 
corp. Așa se face că . pentru 
desemnarea celui mai bun din 
cei șase finaliști au fost ne
cesare 150 de minute. SîmM- 
tă, proba feminină de floretă, 
la care s-au înscris 48 de 
concurente.

celelalte 
detașat 

(C), cu 
curiozita- 
avut cei

Tiberiu STAMA

Stone, Ruffles — Smith, Lutz 
6—3, 3—6, 6—4 ; Hewitt. Mc
Millan — Stockton, Tanner 6—2, 
6—2 ; sferturi de finală : Ries-

A 28 a ANIVERSARE A CREĂRII R. I». 1) COREENE

de ne- 
de ani 
crearea 
Demo-

se 
de 
la

coreeni, 
condu- 
stat în-

muncii 
au raportat 
partid și de 
succese.

în ur-

Ilie Năstase, pe terenurile de 
la Forest Hills

Telefoto : A. P. — Agerpres

sen, Okker — A. și V. Amri- 
traj 2—6, 6—4, 6—3 ; Dowdes- 
well, Kachel — Stewart, Mc
Nair 2—6, 7—5, 7—6.

de 
a- 
și

SPORTIVII COREENI SE AFIRMA

în acest an. ca 
dată, în cei 28 
au trecut de la 

Republicii Populare 
erate Coreene, în ziua de 9 
septembrie, alături de toți 
oamenii 
sportivii 
cerii de 
semnate

Cu puțină vreme 
mă. sportivii din R.P.D. Co
reeană au fost prezenți la 
Montreal, la startul celei de 
a XXI-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară. Pe bazele 
sportive olimpice tinerii spor
tivi coreeni au avut o evo
luție remarcabilă, urmărită 
cu viu interes de numeroși 
spectatori și. deopotrivă, de 
specialiști. Astfel, în arena 
„Maurice Richard" și apoi, la 
finale, pe ringul de la „Fo
rum", pugilistul de catego
rie cocoș Ciu En Zo a re
purtat un mare succes. El a 
devenit campion olimpic al 
categoriei 54 kg. obținînd 
medalia de aur într-unul din 
cele mai spectaculoase me
ciuri ale galei. Un alt bo
xer coreean, Li Ven Uk a 
fost finalist al turneului o- 
limpic la categoria semimus- 
că și a fost încununat cu 
medalia de argint. Ește in
teresant de arătat faptul că 
acești doi pugiliști au evo
luat în primăvară la Bucu
rești, în cadrul competiției 
„Centura de

Rezultate 
olimpică au 
anul acesta. 
En Nam la 

, torul Li Ho 
| §

aur“.
bune în arena 
mai înregistrat, 
și luptătorul Li 
„libere", trăgă- 
Jun la 60 focuri

UVERTURA IN NOUL SEZON
INTERNAȚIONAL

Odată cu sosirea toamnei, 
activitatea fotbalistică interna
țională intră din nou în aten
ție. în prezent, două mari 
competiții sînt așteptate cu un 
interes deosebit : startul 
pelor de club în cupele 
pene și meciurile din 
minariile campionatului 
dial, al cărui turneu final va 
avea loc în Argentina, în 1978.

înaintea primelor partide o- 
ficiale, unele formații repre
zentative au susținut meciuri 
de verificare deosebit de utile. 
La Stockholm, reprezentativa 
Suediei nu a putut trece de 
cea a Ungariei (1—1), după un 
joc de bună factură tehnică, în 
care golurile au fost marcate 
de Arvidsson (autogol, min. 
23), iar pentru gazde de 
Thorstensson, venit special 
pentru acest meci de la Ba
yern Miinchen. La Londra, bă
ieții antrenorului Don Revie 
nu au strălucit în prima lor 
apariție în acest sezon. Anglia 
a terminat doar la egalitate cu 
Irlanda : 1—1 I Gazdele au des
chis scorul prin Pearson (min. 
43), iar Daly (min. 55) a ega
lat din penalty. La Glasgow, 
tot în joc amical, Scoția a dis
pus cu 6—0 de Finlanda. în- 
tr-o partidă fără istoric, în care 
autorii golurilor au fost A. Gray 
(2), Rioch, Masson, Dalglish și 
E. Gray. în fine, la Sofia, re
prezentativa Bulgariei a 
pus cu 2—0 (2—0) 
Bohemians Praga.

Două meciuri din 
riile C. M. s-au și

echi- 
euro- 
preli- 
mon-

dis- 
de echipa

prelimina- 
desfășurat

BASCHET • Turneul de la Gies
sen (R.F.G.) s-a încheiat cu victo
ria echipei olandeze Kinzo Amster
dam cu 6 p. Pe locurile următoa
re M.T.V. Giessen — 5 p, crystal 
Palace Londra — 4 p și Jikraska 
Svlt (Cehoslovacia) — 3 p.

CICLISM ■ Etapa a 5-a a Tu
rului Franței pentru amatori, des
fășurat contracronometru Indivi
dual pe un teren muntos, a fost 
cîștigată de francezul G. Chumaz 
— 12 km în 35:19. Continuă să 
conducă suedezul S. Nilsson, ur
mat la 4:13 de spaniolul F. Oa- 
brero. • După 6 etape, rutierul 
polonez Nowicki se menține lider 
în cursa din R.F. Germania. El 
este urmat de compatriotul său 
J. Faltyn — la 33 sec. și olandezul 
F. Schuer — la 2:55. • Turul Ca- 
taloniei a început cu o etapă pro
log, disputată contracronometru 
individual în circuit la Amposta, 
în care s-a impus belgianul Roger

culcat și arcașa Ian Sun 
Bilanțul evoluției sportivilor 
coreeni a fost la Montreal 
cel mai bun. din șirul 
participări olimpice al 
cestei țări : 17 puncte 
două medalii.

Aceste succese vin să 
adauge celui înregistrat 
trăgătorul Li Ho Jun
Jocurile Olimpice din 1972, 
de la Miinchen. Pe poligo
nul de tir din capitala Ba- 
variei. Li Ho Jun a ieșit 
învingător în proba de puș
că 60 focuri culcat cu un 
rezultat de 599 puncte, care 
reprezintă recordul mondial 
al acestei specialități.

Toate aceste pregnante a- 
firmări în arena sportivă in
ternațională sînt consecința 
firească a atenției cu care 
este privită activitatea de 
educație fizică și sport în 
„Țara dimineților liniștite", 
încă din primii ani de Ia 
instaurarea puterii populare 
în R.P.D. Coreeană, sportul 
s-a situat la loc de cinste, 
în rîndul tuturor celorlalte 
activități și a fost apreciat 
ca unul dintre principalii 
factori de educație socială. 
Asociat noțiunilor de curaj, 
abnegație, rezistență și băr
băție, sportul este tratat cu 
toată atenția. în special în 
școlile de toate gradele și 
în rîndurile armatei. înre- 
gistrînd progrese însemnate 
în dezvoltarea sa multilate
rală. ceea ce contribuie la 
creșterea continuă a presti
giului internațional al R.P.D. 
Coreene.

WSZOLA ÎNVINGE
DIN NOU PE STONES !

miercuri seara. Vom nota vic
toria dificilă realizată de O- 
landa, la Reykjavik cu Islanda: 
doar 1—0, printr-un gol marcat 
de Geels din penalty (min. 40), 
apoi cea obținută de Norvegia, 
tot la limită (1—0) în fața 
veției, prin 
Lund.

Perioada 
rezervă alte 
tuala ediție 
întrecerea în cele 9 grupe eu
ropene să se încheie în luna 
decembrie a anului viitor. în- 
tr-un număr următor al zia
rului nostru vom publica pro
gramul 
niri.

Cupele 
miercuri 
dele-tur 
Un prim joc a și avut ioc în 
„Cupa U.E.F.A." : F. C. Porto 
— Schalke 04 2—2 (0—2).

golul marcat
El- 
de

ne 
ac-

care urmează 
partide pentru 
a C.M. urmînd ca

tuturor acestor întîl-

europene programează
15 septembrie, parți

ale etapei inaugurale.

MUNCHEN, 9 (Agerpres). — Orașul 
vest-german Koblenz a găzduit un 
concurs Internațional de atletism, la 
startul căruia 
medaliați la 
Montreal.

Performerul
vul polonez Jacek Wszola (19 .. . ..
campion olimpic, care a stabilit un nou 
record european în proba de săritură în 
înălțime cu rezultatul de 2,29 m. Ve
chiul record era de 2.2B ți aparținea, 
dîn anul 1963, atletului sovietic Vaier! 
Brumei. Cu acest prilej, Wszola a reu
șit să-l întreacă dîn nou pe recordma
nul mondial ol probei, americanul 
Dwight Stones, clasat pe locul doi 
cu 2,21 m.

Alțî doi campioni olimpici au termi
nat învingători : atletul maghiar 
Miklos Nemeth a ciștigot proba de 
aruncarea suliței cu 84,78 m., iar 
sprintera poloneză Irena Szewinska a 
fost cronometrată în cursa de 200 m. 
cu timpul de 23,79.

Alte rezultate : 100 m — Steinmann 
(R.F.G.) 10,55 ; 5000 m — Polleunis 
(Belgia) 13:45,6 ; lungime — Baum
gartner (R.F.G.) 7,77 m ; 1 500 m — 
Diddrikson (Islanda) 3:37.4 ; prăjină— 
Buciarski (Polonia) 5,35 m ; 1000 m — 
Boit (Kenya) 2:18,1.

au fost prezenti numeroși 
recentele J.O. de la

întrecerilor a fost sporti- 
ani).

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
ROMA, 9 (Agerpres). — La 

Monteroni di Lecco (Italia) au 
continuat întrecerile 
natelor mondiale de 
pe velodrom.

In proba de viteză 
sioniști, 
pistardului 
Nicholson, 
finală pe 
Turrini. 1 
fost cucerită de 
Yoshikasu Sugata.

campio- 
ciclism

profe- 
revenlt 

John
victoria a

l australian 
care l-a învins în 
italianul Giordano 

Medalia de bronz a 
cucerită de japonezul

Proba feminină de urmărire 
individuală a fost cîștigată de 
sportiva olandeză Kornelia van 
Oosten — 3:58,92 în finala
disputată cu italianca Luiginia 
Bissoli — 4:04,75.

La tandem amatori, 
de campioni mondiali 
nit cicliștilor polonezi 
dykt Kokot și Janusz
sky, urmați de cehoslovacii 
Ivan Kutirec și Milos Jelinek.

titlul 
a reve- 

Bene- 
Kotlin-

PE SCURT
de Vlaeminck, cronometrat 
6:13 pe 4,735 km.

MOTO • Trofeul Națiunilor des
fășurat la Wohlen (Elveția) a fost 
cîștlgat de formația Belgiei cu 52 p, 
urmată de echipele U.R.S.S. 66 p, 
Cehoslovaciei 74 p șl Suediei 77 p.

PENTATLON • Clasamentele 
finale ale campionatelor interna
ționale la pentatlon modern ale 
Poloniei : individual — 1. Kancsal 
(Ungaria) 5 417 p : 2. Bako (Unga
ria) 5 327 p : 3. Peclak (Polonia) 
5 245 p ; pe echipe — 1. Ungaria 
15 833 p ; 2. Polonia 15 302 p ; 
R.S.S. Lituaniană 14 931 p.

SCRIMA • „Cupa Balaton" 
spadă, clasament final : 1. Ulbrich 
(R.D.G.) ; 2. Nagy (Ungaria) ; 3.
Prihodko (U.R.S.S.).

ȘAH • In turneul internațio
nal de la Soci, după 7 runde 
conduce maestrul sovietic Ev-

In

3.

la

gheni Sveșnikov cu 5 puncte. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu, care In rundele a 
6-a și a 7-a a remizat cu Teș- 
kovski șl, respectiv, Zaharov, a 
acumulat 3*/2 puncte.

RUGBY o Echipa de rugby a 
Australiei va întreprinde în toam
na acestui an un turneu în Franța, 
urmînd ca primul joc cu selecțio
nata franceză sâ-l susțină la 6 oc
tombrie la Toulon.

TENIS • La Katowice au în
ceput campionatele internaționale 
ale poloniei. Primele rezultate : 
Meresz (Polonia) — Arnold 
(R.D.G.) 6—2, 6—2 ; Blrner (Ceho- 
slovacia) — Petrov (Bulgaria) 5—7, 
6—0, 6—1 ; Emmrich (R.D.G.) —
Klein (Ungaria) 6—3. 6—3 ; Slozil 
(Cehosl.) — Nestruj (Pol.) 6—0, 
6—1. ■ Intr-un concurs anterior, 
desfășurat la Zelena Gora, victoria 
a revenit lui Th. Emmrich, învin
gător în finală cu 6—2, 6—0 asupra 
polonezului M. Dobrowolski.
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