
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN IUGOSLAVIA
portuMOLETAM OIN TOATE ȚĂRILE,

vizitei pe 
în R.S.F.

în continuarea 
care o efectiiează 
Iugoslavia, vineri dimineața, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de tovarășul Iosip Broz 
Tito și tovarășa Iovanka Broz, 
au plecat de la Liubliana la 
Belgrad.

★
„Beograd" este 

"' . pentru
inalților soli ai

Aeroportul 
pregătit sărbătorește 
întîmpinarea ’ "
poporului român.

La coborîrea din avion, 
grup de pionieri oferă 
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori.

Cei doi șefi 
varășele Elena Ceaușescu, Io
vanka Broz, celelalte persoane 
oficiale iau loc în mașini. 
Ioana oficială, escortată de 
toclcliști, se îndreaptă 
Beigrad.

La intrarea în oraș, 
mau panouri, sînt așezate 
portretele tovarășilor Nicoiae 
Ceaușescu și losip Broz Tito. 
Pe traseul iung de 1“
km, peste 408 008 de locuitori 
ai Belgradului salută pe solii 
poporului român, își exprimă 
bucuria pentru continua dezvol
tare a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală româno- 
iugoslave, satisfacția pentru 
dialogul rodnic desfășurat în 
aceste zile 
de stat.

. Lovarășul 
și tovarășa 
tovarășul losip Broz Tiio și to
varășa' Iovanka Broz răspund 
cu căldură manifestației entu
ziaste pe 
ceste 
țării 
nilor 
șefi 
„Tito 
muite puncte de pe traseu, for
mații artistice prczin'ă progra
me de cintece și dansuri popu
lare.

Bulevardul modern ce stră
bate Belgradul de la un capăt 
la altul, Bulevardul Lenin, 
străzile Brankova, Terazie,' 
Kneaz Miloș, Bulevardul Okto- 
barska revoluția sint adevărate 
culoare vii prin care trece cor
tegiul pînă Ia Palatul Alb de pe 
Dedinie, reședința președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

După ce se întrețin cordial 
la reședință, președinții Nicolae 
Ccaușescu și losip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz se despart pen
tru a se revedea în cursul 
după-amiezii.

★
Vineri dimineața a avut loc 

sesiunea specială a Adunării o- 
rașului Belgrad, convocată cu 
prilejul decernării titlului de 
cetățean de onoare al orașului 
Belgrad, capitala R.S.F. Iugo
slavia, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sediul municipalității, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmninați, cu deosebită stimă 
și căldură, de Jivorad Kovace- 
vici, președintele Adunării oră
șenești.

Inalții oaspeți sînt conduși 
spre unul din saloanele muni
cipalității, unde membrii Con
siliului Executiv le fac o pri
mire cordială, apoi sînt invitați 
in sala de ședințe pe locurile 
de onoare. Apariția în sală a

un 
to-

de stat, to-

Co- 
mo- 

spre

pe

peste 12

între cei doi șeii

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ccaușescu,

care o cunosc în a- 
clipe străzile capitalei 

vecine. La trecerea mași- 
în care se află cei doi 

de stai se scandează : 
Ceaușescu“. în mai

oaspeților este salutată de asis
tentă cu aplauze îndelungate.

Deschizînd ședința, președin
tele Adunării a dat citire Ho- 
tărîrii din 10 septembrie 1976 
a Consiliului social-politic al 
Adunării orașului Belgrad, în 
care se spune :

„Exprimînd sentimentele sin
cere ale cetățenilor Belgradu
lui fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român 
și președintele Republicii So
cialiste România, ilustru om de 
stat, și îh semn de omagiu 
pentru contribuția sa adusă Ia 
cauza menținerii păcii în lu
me. a dezvoltării socialismului 
și a colaborării prietenești pe 
multiple planuri între Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia și Republica Socialistă 
România, Adunarea orașului 
Belgrad, în ședința Consiliului 
social-politic ce a avut loc în 
ziua de 10 septembrie 1976, în 
virtutea articolului 218 din Sta
tutul orașului Belgrad și a ar
ticolului 2 din Holărîrea cu pri
vire la instituirea - titlului de 
cetățean de onoare al Belgra
dului, capitala Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, a 
adoptat holărîrea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român și președintele Republi
cii Socialiste România, să fie 
proclamat cetățean de onoare 
al Belgradului, capitala Repu
blicii Socialiste Federative lugo- 
slaviaV.

J. Kovaeevici a rostit apoi o 
cuvîntare, după care a înmînat 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
în aplauzele asistenței, docu
mentul privind acordarea titlu
lui de cetățean de onoare al 
Belgradului.

Răspunzînd invitației ce i-a 
fost adresată " . . " ' '
adunării, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a rostit o cuvîntare, 
urmărită cu deosebit interes și 
subliniată în 
de aplauze.

de președintele

repetate rînduri

★
Republicii So- 

tovarășul
Președintele 

cialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
primit, vineri la amiază, la 
reședința de Ia Palatul Alb 
de pe Dedinie, pe șe
fii misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
care au venit, împreună cu 
soțiile, pentru a prezenta oma
giul lor șefului statului român.

Au fost prezenți ambasadori 
și însărcinați cu afaceri din 70 
de țări de pe toate continentele.

★
Vineri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat 
la un dejun oferit în cinstea 
inalților oaspeți de Dragoslav 
Markovici, președintele prezi
diului R. S. Serbia.

■A"
Vineri după-amiază, la Palatul 

Alb de pe Dedinie s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNTRECERI ATRACTIVE
IN FINALA „ CUPEI

LA OINĂ
(prin telc- 
pe terenul 

au în-

_G. MUREȘ, 10 
fon). în localitate, 
Fabricii de zahăr, 
ceput întrecerile finale ale celei 
de a IlI-a ediții a „Cupei 
U.N.C.A.P." la oină, competiție 
deschisă echipelor din mediul 
sătesc. După primele rezultate, 
din rîndul celor 10 echipe fina
liste 
Recolta 
Mare), 
Zorile

ată i 
Almaș 
vodeni 
Lucăceni (Satu 
colta Mărgineni 
pioana de anul 
Recolta Chinești 
cui Mocira (Maramureș) 14—2 ; 
Măgura Almaș (Arad) — Re
colta Mărgineni (Bacău) 2—4. 
(Ioan PAuș, coresp. județean).

s-au remarcat formațiile 
i Lucăceni (jud. Satu 

Unirea Bîla (Mureș), 
Voivodeni (Sălaj).
cîteva rezultate : Măgura 

(Arad) — Zorile Voi- 
(Sălaj) 4—12 ; Recolta 

Mare) — Re- 
(Bacău), cam- 
trecut 16—8 ; 

(Cluj) — Spî-

[ziar al consiliului național pentru EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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! POLOIȘTII ROMÂNI, ÎN PROGRES LAMONTREAL, 
POT SĂ ASPIRE ACUM LA PODIUMUL OLIMPICI

I
/

9 Se impune o optică nouă în pregătirea înotătorilor
I5 Comoditatea, lipsa de

I

și săritorilor

în calea
interes a

obținerii
unor tehnicieni

performanței

I
I

I
I

în contextul analizelor pre
gătirii și participării sportivilor 
români la J. O. de la Montreal 
s-a înscris și recenta ședință de 
lucru a Biroului Federației ro
mâne de natație. Pe ordinea de 
zi au figurat ațît probleme le
gate de activitatea din ultimul 
ciclu olimpic, cit și discuții pri
vind măsurile menite de a rea
liza un evident salt calitativ în 
vederea J. O. de la Moscova.

La ședință au fost prezenți 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S.. Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S.. Ma
ria Slăncscu, președintele F.R. 
Natație. membrii Biroului aces
tei federații, precum și o serie 
de reprezentanți ai C.J.E.F.S. și 
ai unor cluburi fruntașe (Dina
mo. Steaua. Rapid) din Ca
pitală.

Atit referatul prezentat de C. 
Mihai, secretarul F.R.N., dar

ales discuțiile
au purtat amprenta unor

participan-mai 
ților 
analize lucide, care au subliniat 
nu numai condițiile ce au pre
figurat succesul poloiștilor (lo
cul IV) . în turneul olimpic de 
la Montreal, dar și căile spre 
care trebuie să se îndrepte 
activitatea înotătorilor și a să
ritorilor, pentru ca peste 4 ani 
reprezentanții acestei importan
te discipline sportive să aibă o 
prezență și mai convingătoare 
în delegația olimpică a Româ
niei.

Pornind la urs nou drum, na- 
tația trebuie să urmeze în per
manență exemplul echipei de 
polo. Clasată pe locul VIII în 
urmă cu 4 ani, la 
formația României a 
la capătul celui mai

■ turneu olimpic (șase
15 partide s-au încheiat cu re
zultate de egalitate) — pentru

în careul celor mai

Miinchen, 
ajuns — 
echilibrat 
din cole

prima oară 
puternice reprezentative din lu
me, devansînd printre altele 
formații redutabile ca U.R.S.S. 
și Iugoslavia, foste campioane 
olimpice. Principalele atuuri ale 
„7“-Iui român — afirmă toți cei 
care au urmărit meciurile de 
la Montreal — au 1'ost buna 
pregătire fizică și tehnică, o 
ambiție și putere 
totul remarcabile, 
morală demnă de 
asemenea resurse, 
mâni s-au ridicat 
cursul turneului la înălțimea 
așteptărilor.
peste o serie de momente difi
cile (1—4 
cu Italia
Iugoslavia

de luptă cu 
o coeziune 
relevat. Cu 

poloiștii ro
pe tot par-

trecînd cu bine

și 2—4) în partidele 
(4—4) și, respectiv, 
(5—5).

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi ș/ mîine, în Divizia A la fotbal.0 ETAPĂ (INCOMPLETĂ) DOMINATĂ »E MECIUL l
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

SPORTUL STUBENTESC-UNIVERSITATEA CRAIOVA
Doar șapte meciuri, astăzi 

și mîine în Campionatul Divi
ziei A, două din jocuri (A.S.A. 
Tg. Mureș — Steaua și Jiul — 
F.C.M. Reșița) fiind amînate. 
..Capul de afiș" al rundei nr. 
5 îl deține Capitala, care va 
găzdui trei interesante partide. 
Prima dintre ele se desfășoară 
astăzi pe stadionul Republicii, 
de la ora 14, și va opune echi
pele Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova. Un meci a- 
tracti'v, în perspectivă,' în care 
formația oaspete dorește să re
pete frumoasa evoluție avută, 
pe același stadion, cu Pro
gresul, în timp ce echipa 
gazdă, neînvinsă, intenționează, 
desigur să-și mențină poziția 
fruntașă în clasament. Două 
ore mai tîrziu, iubitorii fotba
lului din Capitală se vor de
plasa spre stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare pentru a ur
mări meciul Dinamo — F. C. 
Constanța. Este ultima repeti
ție a dinamoviștilor bucureștenl 
înaintea meciului lor cu A. C. 
Milan, în Cupa U.E.F.A., o re
petiție pe care, firește, ei o 
doresc cit mai reușită. Și, cum 
și ambițiile constănțenilor sînt 
demne de luat în scamă, as
tăzi, mai mult ca oricind, pe

stadionul Dinamo se profilează 
un joc atractiv. Mîine, bucu- 
reșteanul, amator de fotbal, va 
fi prezent la un al treilea joc 
în această etapă : Rapid — 
F.C.M. Galați, programat, de 
asemenea, pe stadionul Repu
blicii. Prima șansă aparține, de
sigur, formației-gazdă aflată 
într-un sensibil reviriment față 
de trecutul sezon fotbalistic.

Provincia a rămas, deci, cu 
patru partide : „Poli" Timi
șoara — F. C. Argeș, S. C. Ba
cău — F. C. Corvinul, Politeh
nica Iași — Progresul și U.T.A. 
— F. C. Bihor. între ele, me
ciul de la Arad ni se pare a 
fi cel mai echilibrat.

în vederea Turneului de rugby de la Burgas

FOST FORMAT
LOTUL REPREZENTATIV

naționale . 
în ■ linia

Pregătirile echipei 
de rugby au intrat 
dreaptă a noului sezon inter
național 1976/77, care va în
cepe ăăptămîha viitoare. Mai 
intii, Turneul de la Burgas 
(Bulgaria) la care și-au anun
țat participarea : U.R.S.S.,

■Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germană, Iugoslavia. Bulgaria 
și România, echipă fruntașă 
a nugbyului în această . parte 
a Europei. întrecerea va dura 
de la 18 la 23 septembrie.

Deocamdată, în urma- unui 
important și sever trial, efec
tuat în Parcul Copilului, an
trenorii echipei naționale au 
reținut 23 de jucători, dintre 
care doar 19 vor face deplasa-

rea în Bulgaria. Iată-i — fun
dași : ' Bucos, Gligor ; treisfer- 
turi-aripi : Matei, lanusevici, 
Motrescu, Constantin ; centri : 
Nica, căpitanul echipei, Varga, 
A. Hariton ; mijlocaș la des
chidere : D. Alexandru, mij
locași la grămadă : Parasehiv, 
Suciu ; înaintași — linia 'a 
treia : Roman,. E. Stoica, Mii- 
rariu, Borș ; linia a doua : Da
raban, M. lonescu, Malancu ; 
linia întîi — pilieri : Băcioiu, 
Corneliu, Bucan ; tâloner : Or- 
telecan. De remarcat că din 
acest lot lipsesc doi foști titu
lari: Munteanu (suspendat din 
motive disciplinare) și Dumitru 
(accidentat la genunchi).

CLASAMENTUL LA ZI :

1. DINAMO 4 3 0 1 15- 5 6
2. Sportul stud. 3 3 0 0 8- 1 6
3. Steaua 4 3 0 1 8- 5 6
4. S.C. Bacău 4 2 1 1 8- 4 5
5. Jiul 4 2 1 1 4- 5 5
6. Rapid 4 2 0 2 5- 2 4

7— 8. Univ. Craiova 4 2 0 2 6- 4 4
A.S.A. Ta. Mureș 4 2 0 2 5 -3 4

9. „Poli“ Timiș. 4 2 0 2 5- 5 4
10—11. F.C. Bihor 4 2 0 2 3- 4 4

F.C. Argeș 4 2 0 2 3- 4 4
12. F.C. Corvinul 4 1 1 2 7- 6 3
13. F.C. Constanța 4 1 1 2 3- 3 3
14. Polit. lași 4 1 1 2 4- 5 3
15. F.C.M. Reșița 3 1 1 1 6- 8 3
16. Progresul 4 1 1 2 5-11 3
17. U.T.A. 4 1 1 2 1-10 3
18. F.C.M. Galați 4 0 0 4 1-12 0

Moment din 
(1—1) disputat

' ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'
I

I BUCUREȘTI

meciul Sportul studențesc —• Universitatea Craiova 
in campionatul trecut. Astăzi, cele două, formații 

vor fi din nou față in față
PROGRAMUL JOCURILOR

ASTĂZI

>.\\\\\\\\\\\\\\\\\w
I

Spartul stud.
(Stad. Republicii,

Dinamo 
(Stadionul

— Univ.
ora 14, meci televizat)

— F. C.
Dinamo, ora 16)

MÎINE

Craiova

Constanța

TIMISOARA 
BUCUREȘTI

IAȘI 
ARAD
BACĂU

Politehnica —
Rapid —
(Stadionul Republicii, ora 16) 
Politehnica —
U.T.A. —
Sport Club —

(ora 14, meci televizat)

F. C. Argeș
F.C.M. Galați

Progresul 
F. C. Bihor 
F. C. Corvinul



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
I
BAZELE SPORTIVE UNIVERSITARE LA

LA CRAIOVA, FINALELE 
CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE CĂLĂRIE
Sezonul competițional intern la 

călărie se apropie de sfîrșit prin 
programarea. începînd de mîine, 
a etapei finale a campionatului 
republican de dresaj și obstacole, 
întrecerile se vor disputa pe ba
za hipică din „Parcul poporu- j 
lui" din Craiova, la start fiind 
prezenți reprezentanții cluburilor 
și asociațiilor Steaua, Dinamo, 
Olimpia, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Craiova, Agrico
la Lugoj, A.S.A. Cluj-Napoca, Ve
nus Mangalia, C.S.M. Iași și Ti
miș Izvin.

Primii vor intra în competiție 
juniorii. Timp de*' paffcu zilei de 
mîine pînă miercuri, ei se vor 
întrece pentru desemnarea noilor 
campioni, la. dresaj și obstacole.

Mîjrie’, de; la ora 10 ; proba de 
dresaj, iar de la ora 15prdba 
de obstacole (juniori 16 ani).

victorii categorice. C.S.M. Cluj- 
Napoca a dispus pe „teren" 
propriu, totalizind 23 p, de Co
merțul Tg. Mureș (20 p) și 
A.S.A. Brașov (17 p).

JOCURI DE ATRACȚIE 
LA HANDBAL

Divizia A de handbal progra
mează jocurile celei de a Il-a eta
pe. Runda va fi inaugurată astăzi, 
cu o partidă interesantă din cam
pionatul feminin : Progresul Bucu
rești și Rapid (terenul din str. dr. 
Staicovici, la ora 17,15).

Mîine se vor disputa alte patru 
jocuri feminine, care se anunță 
interesante. în fruntea lor am pla
sa întîlnirile dintre Voința Odorhei 
și I.E.F.S., precum și confrunta
rea performerelor primei etape, 
„U“ București și Confecția (teren 
Olimpia, ora 17,15). La Timișoara 
are loc prima manșă a derby-ului 
local Universitatea — Construc
torul, programul rundei fiind com
pletat de meciurile Mureșul Tg. 
Mureș — „U** Cluj-Napoca și 
„U“ Iași — Textila Buhuși.

La masculin, două meciuri de 
veritabilă atracție. Primul dintre 
ele va opune, pe Dinamo București 
performerei de duminica trecută, 
Dinamo Brașov. Meciul are loc 
pe terenul bucureștenilor, de la 
ora 10,15. Campioana țării, Steaua, 
are de susținut un greu examen 
în fața studenților clujeni, pe 
terenul acestora. Iată și celelalte 
jocuri ale rundei masculine : 
Știința Bacău — CSM Borzești, 
H.C. M in aur Baia Mare — ,,U“
București, CSU Galați — Gloria 
Arad și Relonul Săvinești — 
Politehnica Timișoara.

ULTIMA ETAPĂ LA 
MOTOCICLISM VITEZĂ
Mîine, duminică, iubitorii de 

motociclism din Capitală vor avea 
prilejul să urmărească un intere
sant concurs : pe platforma Pipera 
— Toboc (traseu la.care se poate 
ajunge cu tramvaiele 16 și 17 — 
Tei) se va desfășura cea de a cin- 
cea și ultimă etapă a campionatu
lui republican de viteză pe șosea. 
Deci, alergătorii care' 3-au îrt’țre- ’ 
cut pînă ăcum' în cele patru eta
pe disputate la Reșița, Oradea/Tg. 
Mureș și Timișoara, vor lupta, în 

. Capitală, pentru ocuparea unui 
j loc pe podium la una. din cele 

șase categorii de concurs. Printre 
favoriți se află, firește, ocupanții 
primelor două locuri ale clasa
mentelor după patru etape, ei 
fiind : L. Ferencz (Oradea) și M. 
Mezincescu (Ploiești) cu 41, res
pectiv 33 de puncte — la cat. 75 
cmc ; I. Victor (Oradea) și P. 
Pascotă (Timișoara) cu 47, respec
tiv 33 p — cat. 125 cmc ; I. Pasco- 
tă (Timișoara) și G. Seuchenstein 
(Reșița) cu 51, respectiv 45 p — 
cat. 175 cmc ; I. Lăzărescu (Cîm- 
pina) și I. Pascotă (Timișoara) 
cu 42, respectiv 39 p — cat. 250 
cmc ; O. Ștefani (Brașov) și I. 
Telegescu (Cîmpina) cu 15, respec
tiv 12 p — cat. 750 cmc ; P. Po
pescu—A. Popa (Cîmpina). H.
Pancratz—H. Dovitz (Sibiu) cu 
42. respectiv 31 p — la ataș.

Tn concursul — care începe la 
ora 9.30 — vor participa 66 spor
tivi din țară (Brașov, Ploiești, 
Galați, Oradea, Zărnești. Cîmpina, 
Sibiu. Tg. Mureș, Baia Mare, Balș, 
Lugoj, ș.a.) și 20 din București. 
(M. FR.).

tidele etapei a treia a campionatu
lui. în general, cele dinții etape 
au ierarhizat valorile, dar avînd 
în vedere faptul că mai sînt încă 
patru runde nu este exclus ca să 
asistăm, în continuare la unele 
modificări, mai puțin scontate, în 
clasamentele celor 4 serii.

- în grupa A, sînt programate 
•meciurile Universitatea Timișoara
— Gloria Buzău și Politehnica Iași
—• Grivița Roșie, a doua întîlnire 
fiind, credem, cea mai echilibra
tă. în grupa B, partidele Farul 
Constanța — Olimpia și Gloria — 
C.S.M. Sibiu (duminică, teren 
Steaua, ora 10,30) — în care într
una — gazdele și în cealaltă •— 
oaspeții au prima șansă. Grupa
C, programează derbyul Știința 
Petroșani — Dinamo, clasate la 
egalitate pe primele locuri, și me
ciul Minerul G. Humorului — 
Agronomia Cluj-Napoca. în grupa
D, Steaua — Rulmentul Bîrlad 
(duminică, teren Steaua, ora 9) și 
Sportul studențesc — Rapid (sîm- 
bătă, teren Tei, ora .16,30), ambele 
partide merită a fi văzute dată 
fiind ambiția celor patru compe
titoare.

Așadar, o etapă aparent calmă, 
în care nu sînt excluse, totuși, sur
prizele...

I
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CUPLAJ INTERESANT 
LA POLO

Ca la fiecare început de 
întreprins un raid 
pentru a constata

Timișoara

prin mai 
modul în

an universitar, redacția noastră a 
multe centre universitare din țară 
care se prezintă bazele sportive.

MULTE AMENAJĂRI Șl REAMENAJĂRI
centrul univer-Scurt popas la 

sitar timișorean. La baza spor
tivă a Medicinei s-au ‘• 
retușurile la. terenul polivalent, la 
grupul sanitar al sălii și ia te
renul de tenis. Aceeași activitate . 
gospodărească am întîlnit-o și la 
Universitate, unde terenurile de 
handbal sînt gata să-i primească 
pe studenți. Totodată se finali
zează lucrările la sala de antre
nament pentru jocuri și gimnas
tică. La Institutul politehnic, prin 
eforturile colectivului catedrei de 
educație fizică și sport, a fost ga- 
zonat și împrejmuit terenul de 
fotbal de la baza I. De asemenea, 
s-au terminat terenurile de bas-

terminat

și volei de la baza achet, handbal ,
Il-a și s-a refăcut cabana de la 
baza a IlI-a. Dacă adăugăm fap
tul că, la Construcții și Mecani
că, la ridicarea unei noi săli de 
sport studenții 
de ore muncă 
imagine reală 
făptuiește aici

în fine, să ________
că s-au încheiat ultimele lucrări 
și la Centrul metodologic de stu
dii și documentare al C.J.E.F.S. 
Timiș, unde cele 5 laboratoare, 
în majoritate create cu 
locale, stau la dispoziția 
ților sportivi, ajutîndu^i 
gătirea performanțelor, 
can, coresp.)

au efectuat 30 000 
patriotică, avem o 
a ceea ce se în- 
pentru sport, 
amintim și faptul

resurse 
studen- 
în pre- 
(P. Ar-

Brașov CONDIJII BUNE In noul an

tuminată, pe 
handbal, bas 
este marcată 
nis. Porțile d 
panourile de 
și-s deteriora
studenților de 
sta trei săli 
vizate) pentr 
judo și un t

CIuj-Na
Primul popa 

prins la b^Șel 
tare clujene 1 
unde aveam 
prima noutate 
najată în inci
macie destina 
educație fizică 
tei facultăți, c 
tivități sporii 
din anii mari
dactice. Tot I 
statat preocup 
derea „tinerei' 
aer liber pri
camdată a un 
rituri și arun

DIVIZIA A LA LUPTE
Mîine, la o săptămînă după 

începerea campionatului repu
blican pe echipe la libere, in
tră în competiție și formațiile 
de greco-romane. La confrun
tare iau parte 27 de echipe 
împărțite în trei serii. în pri
ma etapă au loc opt reuniuni : 
la Marghita, Lugoj, Reșița (se
ria I), Pitești, Tulcea (seria a 
Il-a), Galați, Buzău și Bacău 
(seria a IlI-a). O întîlnire din 
seria a Il-a, cea dintre Alu
miniu Slatina, Dacia Pitești și 
Metalul București s-a disputat 
în urmă cu cîteva zile, deoa
rece formația bucureșteană 
(care a ocupat locul I) a ple
cat într-un turneu în Polonia.

Iată și unele rezultate de 
la etapa de libere : la Odor- 
heiu Secuiesc : Lemnarul din 
localitate a ocupat locul I cu 
20 p, urmată de Progresul 
București 18 p și Oltul Sf. 
Gheorghe 10 p. La Brăila, Pro
gresul a întrecut (24 p) pe 
C. S. Onești Gh. Ghcorghiu- 
Dej (21 p) și Montorul Pitești 
(15 p). Doi reprezentanți ai
brăilenilor, V< Cioacă (62 p) și 
V. Iorga (90 kg) au evoluat 
foarte bine, obținînd cîte două

Etapa a IlI-a din turul secund 
al Diviziei A la polo programea
ză duminică în Capitală (ștran
dul Tineretului, de la ora 10) un 
interesant cuplaj în care va evo
lua și campioana țării. Formația 
Rapid București va întîlni în par
tida din deschidere pe ultima 
clasată, Crișul Oradea, într-un 
meci în care are prima șansă. 
Pentru poloiștii feroviari, jocul 
de duminică va însemna o nouă 
repetiție înaintea derby-ului cu 
Dinamo (al cărei meci este amî- 
nat și în această etapă) de la 
26 septembrie și primelor me
ciuri din C.C.E.

A doua înîtlnire a cuplajului
opune echipe de forțe sensibil
egale, C.N.U. (învingătoare în
primul tur) și 
mentul :

Progresul. Clasa-

1. Rapid 7 6 1 0 57—21 13
2. Dinamo 6 5 1 0 45—2G 11
3. Voința 7 3 1 3 46—42 7
4. C.N.U. 7 2 1 4 19—42 5
5. Progresul 6 1 1 4 23—34 3
6. Crișul 7 0 1 6 19—44 1

„CUPA F.R. POPICE"
Azi la Tg. Mureș, pe arena 

Voința, se dispută etapa a 
IV-a a acestei competiții indi
viduale, la care participă ju
cători și jucătoare fruntașe. 
După trei etape conduc în 
„Cupa F.R.P.", reprezentanții 
clubului Voința București : E- 
lena Goncear 14 p (1 362 p d) 
și Petre Purge 15 p (2 759 p d).

LA RUGBY VA FI 
O ETAPĂ CALMĂ ?

în cadrul Diviziei A de rugby 
sînt programate, azi și mîine, par

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI- LA TENIS
COSTINEȘTI, 10 (prin telefon). 

Ajunsă în etapa superioară la 
toate cele trei categorii de .vîr- 
stă, „Cupa Scînteii tineretului"'la 
tenis continuă șă ofere meciuri 
din ce în ce mai atractive, mai 
ales în grupa concurenților de 
10—14 ani.

în semifinale (fete 10—14 ani) 
am asistat la două meciuri în 
care micuțele jucătoare au de
monstrat o bună cunoaștere a 
procedeelor tehnice. Mihaela Di- 
mitriu (Galați), s-a impus net, în- 
vingînd cu 6-0, 6-2 pe Anca Pru- 
teanu (București), iar Francisc 
Kosa (Maramureș) a dispus cu 6—0,

6—1 de Roxana Pascu (Teleor
man). într-un meci de mare a- 
tracție Ligia Grosu (Cluj) a 
întrecut-o la limită cu 7—5, 
6—4, pe Liliana Iliescu (Dîm
bovița), dar învinsa a demonstrat 
la rîndul ei reale calități. ALTE 
REZULTATE : băieți (10—14 ani), 
sferturi : T. Gheorglie (Gorj) — 
O. Biciușcă (Bacău) 6—1, 6—2 ; 
V. Căciulescu — L. Dragoș (Ca- 
raș Severin) 6—1, 6—2 ; A. Fătu 
(Brăila) — A. Mărmureanu 6—1, 
6—1 ; fete, 15—19 ani, semifina
le : Ligia Grosu — Carmen
Șchiopu (București) G—0, 6—3 ;
Marica Diamandis (Dolj) — Au
relia Prună (Prahova) 7—5, G—0.
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SIMBATA

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, de 
la ora 8 : „Cupa Interdepartamen
tală".

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 12 : ■ Sportul studențesc — „U" 
Craiova (juniori), ora 14 : Sportul 
studențesc — „U" Craiova (Divi
zia A) ; stadionul Dinamo, ora 
14 : Dinamo — F.C. Constanța 
(juniori), Dinamo — F.C. Constan
ța (Div A) ; stadionul Steaua, 
ora 16 : Șoimii Tarom— Flacăra 
roșie (Div. C) ; teren Bragadiru, 
orc 16 : Unirea Tricolor _  Sirena
(Div. C).

RUGBY. Teren Tei, ora 16,30 : 
Sportul — Rapid (Divizia A).

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 10 : „Cupa Metalul".

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 14 : Rapid — F.C.M. Galați 
(juniori), ora 16 : Rapid — F.C.M. 
Galați (Divizia A) ; stadion 
Steaua, ora 11 : Steaua — Jiul 
(meci amical) ; teren Metalul, ora

ADRIANA BĂCIOI, 
CAMPIOANĂ 
DE JUNIOARE 
LA FLORETA

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 
Gonfirmînd previziunile, flore- 
tista Adriana Băcioi a cucerit 
titlul de campioană a țării la 
junioare mari și încă într-o 
manieră care în general nu a 
lăsat dubiu asupra valorii ei. 
Beneficiind de o mare mobili
tate și de un foarte dez
voltat simț al distanței, Băcioi 
și-a apropriat victoriile în toate 
asalturile din turneul final : 
5—2 la Luminița Popa, Martha 
Szatmary și Angela Popa, 5—3 
la Felicia Truț și, în cel mai 
spectaculos asalt, 5—4 Ia Otilia 
Hochdorfer. în această ultimă 
confruntare, Băcioi a fost con
dusă la un moment dat cu 
4—1... Campioana de anul tre
cut, Luminița Popa, s-a clasat 
pc locul 2 după o evoluție ine
gală, mai ștearsă în prima par
te a turneului final și apoi în 
revenire. De notat faptul că 
primele două clasate sînt pre
gătite de profesoara Elena 
Bej an.

Clasament final : 1. ADRIA
NA BĂCIOI (Dinamo București) 
5 v, 2. Luminița Popa .(Dinamo 
București) 3 v (coeficient plus 
5), 3. Felicia Truț (Progresul 
București) 3 v (coeficient zero), 
4. Angela Popa (Șc. sp. Viito
rul București) 2 v, 5. Otilia 
Hochdorfer (C.S. Satu Mare) 1 
v (coeficient minus 6), 6. Martha 
Szatmary (Crișul Oradea) 1 v 
(coeficient minus 7).

Sîmbătă are loc proba de 
spadă, iar duminică cea de 
sabie. (Tiberiu ST AM A).

ÎNTRECERILE 
TENISMANILOR JUNIORI

Pe cele trei baze sportive din 
Capitală — Progresul, Tenis-club 
București și Școala sportivă 
Steaua — au continuat întîlnirile 
din cadrul campionatului națio
nal de tenis pentru echipe de 
juniori. Se dispută ultimele me
ciuri din cadrul turneelor pen
tru locurile 1—4 și 5—8, urmînd 
ca astă seară să fie cunoscută 
echipa campioană. Iată ultimele 
rezultate înregistrate în cadrul 
turneului principal : Progresul — 
Politehnica Cluj-Napoca 20—5, Di
namo — Tot înainte 18—7, Dina
mo — Politehnica Cluj-Napoca 
22—3.

DISPUTA CELOR MAI 
TINERI TRĂGĂTORI

Azi și mîine, juniorii de 
14—17 ani participă la cam
pionatele republicane de tir la 
arme cu glonț și aer compri
mat. Probele de pușcă stan
dard (60 f culcat și 3 X 20) și 
cu aer comprimat se vor dis
puta pe poligonul din Alexan
dria, iar cele de pistol (stan
dard și aer comprimat) la 
Brașov.

11 : Metalul — Ș.N. Oltenița ; 
teren ora 11 : T.M. Buc. —
i.O.R. ; teren Electronica, ora 
11 : Electronica — I.C.S.Î.M. :
teren Triumf, ora 11 : Triumf — 
Avîntul Urziceni ; teren I.C.S.M., 
ora 11 : Automatica — Autobuzul 
(meciuri în cadrul Diviziei C).

MOTOCICLISM. Platforma Pipera 
— Toboc (tramvaie 16 și 17), de la 
ora 9.30 : ultima etapă a campio
natului republican de viteză.

POLO. Ștrandul Tineretului, ora 
10 : Rapid — Crișul ; ora 11 : Pro
gresul — C.N.U. (Divizia A).

RUGBY. Teren Steaua, de la ora 
9: Steaua — Rulmentul Bîrlad, 
Gloria București — C.S.M. Sibiu 
(Divizia A).

I 
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Studenții din Centrul universi
tar Brașov vor avea în noul an 
de învățămînt condiții foarte bu
ne pentru sport. Catedra de re
sort a Universității, sprijinită 
activ de factorii cu răspunderi, 
a luat toate măsurile necesare în 
această privință : pe 
stadion s-a așternut

pista de la 
______________________ zgură, iar 
sala de sport de pe Colină este 
gata să primească studenții. Ba
za materială s-a îmbogățit cu un 
teren de fotbal în vecinătatea 
stadionului. El va fi dat în folo
sință la începerea cursurilor și

I București; PROIECT PENTRU
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Academia de Studii Economice, 
din plin centrul Capitalei, nu 
dispune încă de o bază sportivă 
proprie. Șeful catedrei de specia
litate, conf. univ. Mircea Tătaru, 
neja mărturisit însă că în scurtă 
vreme vor începe lucrările la 
noua bază sportivă atît de nece
sară celor 10 000 de studenți. Pro
iectul prevede construirea a 4 
săli de sport și a unui bazin o- 
limpic acoperit.

pentruva fi folosit îndeosebi 
activitatea de masă.

La corpul T se află în 
amenajare două terenuri 
chet. în acest an va fi redată 
activității

curs de 
de bas-

și fosta

situată în 
re a fost

sală de sport

Completul s 
lor gălățeni se 
începutul nou

RAID-ANCHETĂ

această 
folosită 

tor. (C. Gruia,

zonă, sală ca- 
drept labora- 

coresp.)

mînt, 
(sala 
chet,

j
în condi 
de sport, 
handbal ș

0 FRUMOASĂ BAZĂ SPORTIVĂ
Completîndu-1 pe responsabilul 

catedrei, maestrele emerite ale 
sportului, lector univ. Sonia Io- 
van și asistenta univ. Elena Do- 
brovolschi-Fodor au arătat că 
prin amenajarea complexului, ac
tivitatea sportivă a ’ studenților de 
la A.S.E. se va ridica la cote 
superioare, înscriindu-se mai 
ferm în circuitul performanței și 
amplifieîndu-și sfera de mase. 
(P.l.)

LE VA OFERI I.C.M.6 0 SURPRIZĂ PLĂCUTĂ MEDICINIȘTlLOR ?
I.M.F. București tinde să rea

lizeze o performanță fără prece
dent, intrînd în al 6-lea an de 
cînd nu beneficiază de o bază 
sportivă proprie ! în locul fostu
lui complex sportiv, dezafectat 
din motive obiective, a fost pro
iectat un altul, dar darea lui în 
folosință este... departe. I.C.M. 6 
(constructorul) cu care s-a în
cheiat un contract (fără termene 
ferme), tergiversează lucrările 
căutînd să le... paseze altei uni
tăți (I.C.R.A.L. Cotroceni). Păcat

de eforturile mediciniștilor, care 
au efectuat 8 205 zile de muncă 
patriotică. Ce au făcut ei la com
plexul lor sportiv (lucrări de să
pături, alei, nivelări) e bun fă
cut, dar mai sînt necesare gru
puri sociale, drenări, rețea de 
apă etc. în aceste condiții, ca și 
în anii trecuți, se va repeta, din 
păcate, dificila problemă a în
chirierilor bazelor sportive care 
costă mult. Se mai speră, totuși, 
într-o surpriză plăcută oferită de 
I.C.M. 6... (T. St.)

(raiov
Cei peste 6 00 

Centrul univer: 
teaptă cu viu i 
rea cursurilor.
mulți dintre e 
însemne perspe 
unei rodnice < 
Patru săli de s
paratura necesa

C0
Mai mult do 

lucrau la amen 
ren de fotbal 
unei suprafețe 
ră, pentru han< 
studente se găi 
sport vopsind i 
lînd ferestrele ; 
pleteau garduri 
împrejmuirea AB; 
sfîrșit, citeva' fe 
stropeau terenul 
rezumat, aceasta 
tea unei di mir 
cînd am vizitat 
gogic. Lectorul 
de catedră, cart 
studenți, ne-a sj

lași: ACOLO UNDE NU SE
• Vizita noastră în Centrul uni

versitar Iași a început pe Dealul 
Copoului, primul popas fiind fă
cut la Institutul agronomic, a 
cărui bază sportivă ne-a îneîn- 
tat. Am văzut o sală de jocuri, 
spațioasă, strălucind de curățe
nie, căreia i s-au mai făcut în 
această vară unele lucrări de 
vopșitorie și de faianțare a săli
lor de dușuri. La fel de bine pu
se la punct, o sală mai mică,

LOTO - PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 10 

SEPTEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 786.006 lei din care 
115.103 lei report

EXTRAGEREA I : 69 73 43
61 2 60 54 78 85

EXTRAGEREA a Il-a : 49 8
22 53 4 48 57 10 77

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2 DE MIINE.

□upr o FORmuin tehhiih 
RTRntTiun

3 din 75
Se cîștigă cu 2 numere din 4 

și .cu 3 numere din 12 extrase.
Participînd cu mai multe bile

te vă măriți șansele de cîștig.

Tragerea va avea loc mîine, Ta 
București, în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17,45. 
în continuare va rula filmul „Pi
sicile aristocrate".

VEDE MINA GOSPODARULUI
tot de jocuri și alta, bine dota
tă, pentru gimnastică. Ne-a plă
cut și baza sportivă în aer liber 
compusă din terenuri de hand
bal, tenis (bituminate), baschet 
(zgură) • La Universitatea „Al. 
Ion Cuza“ am găsit patru săli 
(două pentru jocuri, una pentru 
gimnastică și alta pentru forță), 
precum și o bază sportivă în aer 
liber, despre care se pot spune 
multe lucruri bune. Totuși, spiri
tul gospodăresc este în multe 
locuri absent. Sălile și vestiarele, 
au pereții murdari, cu tencuiala 
căzută, coșurile de baschet au 
„resturi" de plase, vestiarele n-au 
lumină, lipsesc geamuri... Sala 
de jocuri de la Medicină se pre
zintă bine. Nu același lucru se 
poate spune însă despre baza în 
aer liber. Groapa de sărituri și 
pista betonată a acesteia sînt lă
sate în paragină. Suprafața bi-

Din soni 
versitat 
acestor 

de specialitat 
punct a bazi 
studenții să < 
performanță, 
este vîrsta m< 
manță, că ni 
românesc in 
și, deci, își d 
de sport ale 
unele neajuni 
ca factorii cu 
în primul rine 
toate măsurili 
de pregătire s

MIRCEA POPOVICI, HUNE
DOARA. După prima etapă a 
campionatului Diviziei A la fot
bal, cum s-a întîmplat și în alți 
ani, mai multe echipe realizînd

victorii la aceeași diferență de 
goluri, s-au găsit la o egalitate 
...perfectă, ca să spunem așa și, 
deci, au ocupat în clasament 
aceiași loc : 2—4 (Rapid, A.S.A. 
Tîrgu Mureș, Politehnica Timi
șoara), 5—7 (Steaua, Sportul stu
dențesc, Jiul) etc.) Ordinea este 
pur și simplu întîmplătoare, ne- 
fiind' determinată, în asemenea 
cazuri, de vreun criteriu regu
lamentar. Ca atare, la fel de va
labil ar fi fost și un clasament 
în care locurile 2—4 ar fi fost 
ocupate de A.S.A. Tîrgu Mureș, 
Politehnica Timișoara, Rapid sau 
de Politehnica Timișoara, Rapid, 
A.S.A. Tîrgu Mureș și așa mai 
departe. Au ieșit discuții între 
suporteri, chiar după prima e- 
tapă ?

MARIAN ZOTTU, BUCUREȘTI. 
De acord cu dv. : oricît ar fi ba
lonul de... rotund, este greu de 
acceptat un asemenea rezultat : 
Universitatea Cluj-Napoca — Ar
mătura Zalău 0—1 ! Este surprin
zătoare — chit că e vorba de

un meci jucat îr 
înfrîngerea de d 
pei C.S.U. Gala- 
toriei Tecuci.

D. ALEXANDB 
supunînd că ați 
dat cîteva rîndu 
torului Mircea F 
nedoara, sînteți 
tură cu clasame

UN GRUP DE 
REGHIN și TG. 
carnetului, arbiti 
orice categorie s 
orice mecVfde c 
sia județeariă d 
să intervină per 
să li se acorde

altfel, în tribu 
infinit mai... in< 
teren !

MANOLE PRE: 
mai tînăr camj 
box la toate c 
Floyd Patterson, 
ani. în 1956. cînc 
nul" lui Dem 
Rocky Marcianc

VIOREL DIÎW 
DA. Marcu a fo 
me, doar spect; 
Universității Cr; 
că s-a accident



ERE A CURSURILOR 1
le juca aer liber, ceea ce este foarte I 
I tenis puțin.,. Ar mai fi de amintit te- ■ 
L... te- renul bituminat de la căminele 
plpii și studențești, dar el este ca și pă- I 
I ruginit răsit : un singur panou de bas- I 
tpoziția chet, nici un marcaj ! îți conclu- ■ 
că vor zie : multe din bazele sportive 
impro- studențești ieșene... nu-și așteap- I 
tive și tă — așa cum ar fi de dorit — I
fhet în oaspeții. (M. Fr.) ■

FOTBAL D/'n activitatea centrelor de copii și juniori 

REPERE PROMIȚĂTOARE IA F. C. BIHOR...

TAȚI
l între- O noutate și la „Agronomie" : 
IriV&si- platforma bituminată din incintaI I.at.F., căminului studențesc, bază ce o-
hăm și feră un cadru adecvat pentfu în-
ă ame- viorarea de dimineață și pentru
de far- activitățile recreative.

klor de De asemenea, după cum ne re- 
br aces- lata șeful de catedră, conf. univ.
blor ac- Abro Cozanlian, noutăți vor in-
denților terveni și în activitatea cadrelor
31or di- didactice :. urmează să ia ființă
n con- un micro-laborator de explorări

extin- funcționale (cîteva dintre piesele
•tive în necesare sînt deja achiziționate),
;a deo- menit să sprijine atît activitatea
de să- de cercetare cît și de performanță

de la clubul „Agronomia" (Nș. D.)

iți: INSUFICIENȚE...

I
I 
I
I 
I
I

Divizia A, etapa a V-a

VEȘTI DE LA ECHIPE

ituderrți- 
icum. la 
învăță-

I - x nzatoare 
' de bas-
fost re

novate și marcate). în schimb, I 
pista de atletism este denivelată. | 
Gospodarii complexului ne-au a- 
sigurat că pînă la începerea ■ 
cursurilor și aceasta va fi pusă I 
la punct. De asemenea, stadionu- | 
lui „Portul roșu" i s-au făcut noi 
amenajări. Totuși, față de numă- | 
rul mare de studenți de la Uni- I 
versitatea gălățeană, precum și | 
de interesul pe care aceștia îl 
manifestă pentru sport, baza exis- I 
tentă este încă insuficientă... (T. I 
Siriopol, coresp.) I

RU SĂLI
fienți din 
■ova aș- 
peschide- 
cei mai 
vrea să 

sfășurării 
I sportive, 
ite cu a- 
ăzdui în-

AFECTATE GIMNASTICII
trecerile de gimnastică și pe cele 
de jocuri sportive. Totodată baza I 
sportivă a Spitalului clinic a tre- I 
cut în administrarea Universită- I 
ții. Ea va fi folosită îndeosebi 
de studenții mediciniști. Se află I 
în curs de amenajare o platfor- I 
mă (handbal și volei) pentru I 
studenții de la Agronomie. (Șt. 
Gurgui, coresp.)

: STUDENȚI PE ȘANTIERE I
I studenți 
loului te- 
rrminarea 
I cu zgu- 
rco 10—15 
I sala de 
I și spă- 
Idenți îm- 
păA pentru 
ptwe ; în 
liva băieți 
I tenis. în 
I activita- 

dimineții 
tul peda- 
|Albu, șef 
ia printre 
’rin mun

ca efectivă a viitorilor profesori, . 
au fost amenajate un teren de I 
handbal și încă două de tenis. | 
Au muncit, aproape zi de zi, 
studenții din anul III Valentin Do- g 
brin, Ion Savu și Nicolița Po- I 
pescu, Ilie Coman din anul I, Eu- | 
genia Tăbuci din anul II și mulți 
alții. Sîntem, de asemenea, pe g 
cale de a termina o nouă sală de | 
sport. La baza nautică, prin gri- | 
ja antrenorului (în același timp 
un priceput marangoz), fostul I 
campion Ion Alexandru, s-au ter- I 
minat reparațiile tuturor ambar
cațiunilor și au fost confecționa- ■ 
te altele noi". (C. Popa-coresp.)

Efectuat Ia cîteva din marile centre uni- 
Ițarâ rezulta câ în marea majoritate a 
■anele de conducere, precum și cadrele 
■acordat o atenție deosebita punerii la 
bortive, asigurării condițiilor pentru ca 
pare o larga activitate de masa și de 
lu-se seama, insa, câ virsta studenției 
[afirmări în domeniul sportului de perfor- 
Li dintre tinerii care reprezintă sportul 
b confruntări internaționale sînt studenți, 
para pregătirea pe terenurile și în sălile 
ersitâților, nu putem trece cu vederea 
are mai există pe alocuri. Este necesar 
puții in activitatea sportivă universitară și 
isterul Educației și invățămîntului să ia 
ntru continua îmbunătățire a condițiilor 
ta a studenților.

v\
"‘MS--

lasare 
că a

fața

— și
echi-
Vic-

Pre->EVA.
răspunsul 

ai sus citi- 
ci din Hu
lit în legă- 
respectiv. 
BITRI DIN 
EȘ. în baza 
j fotbal de 
>er acces la 
onat. g&mi- 
tbal trebuie 
ca arbitrilor 
t drept. De

■>-

arbitrii sînt 
ivi de^ît pe

BUZĂU. Cel 
mondial de 

>riile a fost 
avea 21 de 

ircat pe ,,tro-
Joe Louis,

țiile pe care le deținem, această 
...vacanță nedorită nici de el, nici 
de iubitorii fotbalului (de craio- 
veni, nu mai vorbesc !) este pe 
sfîrșite.

MINODORA BĂDOIU, SATUL 
PIETRARI. Nu m-a supărat cîtuși 
de puțin scrisoarea dv. și aș dori 
să nu vă supere nici pe dv. răs
punsul meu : nu avem fotografii 
ale sportivilor noștri fruntași. Din 
cînd în cînd, cluburile respective 
pun în vînzare astfel de foto
grafii.

I. CONSTANTINESCU, BUCU
REȘTI și GHEORGHE FEDERO- 
VICI, BUCIUMENI. Nu publicăm 
poezii. Adresați-vă unor publica
ții literare. Citindu-vă versurile, 
am impresia că. într-o zi, ați 
putea să aveți unele „încercări 

", ca să mă exprim, to
tuși, în limbaj sportiv.

GEORGETA GANEA, BUCU
REȘTI. în nici un caz. fotbalis
tul din fotografia pe care o a- 
veți, nu este Manea. El a lipsit 
din formația Rapidului, la 26 a- 

cînd giuleștenii au 
5—2 meciul cu Di-

reușite",

TUR- 
n ultima vre- 
la meciurile 
, din cauză 
Din informa-

prilie 1976, 
pierdut cu 
namo.

ANGHEL
Nu v-ați înșelat, arbitrul N. 
Raab este fostul jucător al Ra
pidului de acum 12—15 ani. A 
fost un jucător bun. Să sperăm 
că va fi un arbitru și mai bun !

BUZEA, GIURGIU, 
arbitrul

Ilustrații : N. CLAUDIU
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I 
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• politehnica timișoara, 
în afara ciclului de antrenamen
te al săptămînil, â susținut 
miercuri un joc-școală cu divi
zionara C, Electromotor. Stu
denții așteaptă cu optimism me
ciul de mîine, în lot neexistînd 
alte indisponibilități în .afară lui 
Anghel și a lui Roșea (suspen
dat pentru 3 cartonașe galbene).
• F.C. ARGEȘ a jucat joi cu 
echipa Muscelul, antrenată de 
fostul internațional piteștean Ion 
Barbu, pe care a învins-o cu 
5—2. Golurile au fost marcate de 
Mustățea, Toma, Radu III (2) și 
Leșeanu. La indisponibilitățile 
mai vechi (lovănescu, Ivan) au 
apărut altele : Radu II și Dobrin, 
ambii sub semnul incertitudinii 
pentru duminică. Echipa plteș- 
teană a sosit aseară în orașul 
de pe Bega, pe calea aerului.

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

• SPORT CLUB BACĂU, afec
tată de contraperformanța din 
meciul cu Progresul, pregătește 
cu mare atenție meciul cu o altă 
promovată : F.C. Corvinul. Sint 
posibile modificări în formație, 
ca, de pildă, intrarea lui Sinău- 
ceanu în locul lui Volmer. Dacă 
pentru acest post va fi preferat, 
totuși. Lunca, locul lui „pe stin
gă" va fi luat de Margasoiu. în 
atac, antrenorii , oscilează între 
Băluță și Florea. Pentru postul 
de centru înaintaș, Munteanu va 
fi preferat lui Botez. • F. C. 
CORVINUL HUNEDOARA acor
dă o mare importanță debutului 
său în fața... telespectatorilor. 
Din păcate, Tonca (trei cartona
șe galbene) nu va putea juca. 
In locul lui va trece Gruber. De 
asemenea, Jurcă va evolua în lo
cul lui Banciu, Dumitriu IV își 
va relua locul în linia de mij
loc.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Va- 
silescu I (București).

• RAPID a susținut antrena
mentele obișnuite, ea dovedind, 
în amicalul de la Rm. Sărat, cu 
Olimpia (2—1) o bună dispoziție 
de joc. Antrenorii Ion Motroc 
și Vasile Copil anunță în teren 
echipa care a evoluat la Arad. 
Rîșniță este în convalescență.
• ' F.C.M. GALAȚI, avind la cîr- 
mă pe mai vechiul ei antrenor 
Guță Tănase, s-a antrenat cu 
multă intensitate pentru partida 
de la București. Se pare câ gă- 
lățenii sînt pe cale de a-și res
tabili echilibrul psihic după in
cidentul petrecut la Bacău. Joi, 
F.C.M.-U1 a învins acasă pe Re- 
lonul Săvinești cu 4—1. Voîchin 
este pe mai departe indisponibil, 
Radu Dan s-a accidentat și el 
ușor în amicalul de joi. In 
schimb va juca Gherghe, recent 
transferat de la divizionara B 
F.C.M. Steagul roșu Brasov.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
Jucan (Mediaș).

• SPORTUL STUDENȚESC, pro
gram obișnuit de pregătire. M. 
Sandu, accidentat în etapa a 
IlI-a, împptriva Progresului, are 
piciorul în ghips. Conducerea 
tehnică s-a gîndit Ia utilizarea 
lui Marica în centrul liniei de 
atac. în răgazul pe care l-a a- 
vut (nu a disputat meciul de la 
Reșița, duminica trecută, din mo
tivele care se cunosc), Sportul 
studențesc a efectuat cîteva 
jocuri-școală cu echipa proprie 
de juniori. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Antrenorul C. Teașcă 
anunță multe indisponibilități : 
Țarălungă, Negrilă, Cămătaru, 
Constantinescu, Oblemenco și De-

selnicu, cu toții accidentați. Une
le șanse de recuperare pînă la 
ora întîlnirii, nu au decît Oble
menco și Deselnicu. Echipa a 
sosit ieri seară Ia București, cu 
autocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Cursâru (Ploiești).

• POLITEHNICA IAȘI. Pe lin
gă antrenamentele zilnice, stu
denții au mai susținut un meci 
amical cu C.F.R. Pașcani 
(miercuri, scor 1—1), iar vineri, 
după-amiază, un joc-școalâ cu 
echipa de juniori. Antrenorul 
Ilie Oană are dificultăți în al
cătuirea formației deoarece Dă- 
nilă și Sofian nu sînt complet 
restabiliți după accidentările su
ferite. In schimb, în linia de 
atac va reapare Nemțeanu, re
făcut • PROGRESUL BUCU
REȘTI a susținut miercuri un 
joc-școală cu formația de juniori 
a clubului. Se contează pe re
intrarea iul D. ștefan, restabilit 
după o gripă. Echipa va pleca 
astăzi după-amiază, cu avionul, 
la Iași.

ARBITRUL PARTIDEI : O. An- 
derco (Satu Mare).
• U.T.A. Miercuri, în jocul de 

verificare cu Indagrara, arădenii 
au avut o mulțumitoare presta
ție, punînd în aplicare unele 
scheme tactice cu care intențio
nează să abordeze partida de 
mîine eu F.C. Bihor. Pojoni și 
Ologeanu continuă să fie indis
ponibili. Antrenorul C. Manola- 
che va menține aceeași formație 
care a obținut victoria la limită 
cu Rapid • F.C. BIHOR. Oră- 
denii au dificultăți în privința 
alcătuirii formației. Florescu sus
pendat trei etape (dintre care 
una a și efectuat-o). Albii și el 
absent mîine pentru acumularea 
a trei cartonașe galbene și Kun 
II accidentat, sînt marile proble
me ale antrenorului R. Cosmoc. 
Bihorenii pleacă astăzi cu auto
carul spre Arad.

ARBITRUL PARTIDEI : C. PC- 
trea (București).
• DINAMO, în paralel cu ac

tivitatea de pregătire, a avut și 
probleme de recuperare a jucă
torilor care au acuzat în ultimul 
timp diferite indisponibilități. Lu- 
cescu, Al. Moldovan și Roznai 
sînt, la această oră, apți de joc. 
Un semn de întrebare mal ridică 
D. Georgescu (cu o ușoară jenă 
musculară), dar se speră că și 
golgeterul campionatului va fi 
apt de joc și prezent în partida 
de azi după-amiază. A F. C. 
CONSTANȚA a rămas în con
tinuare Ia Tîrgoviște, după par
tida amicală susținută acolo 
miercuri, pregătindu-se pe sta
dionul din localitate. Pe lingă 
Mateescu, încă nerefăcut, vor 
absenta din formație Buduru 
(ciupitură de menise) șl Mărcu- 
lescu (întindere musculară). Vor 
juca, în schimb, Petcu și Drag- 
nea.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Ghi- 
ță (Brașov).

Succinta discuție avută, re
cent, cu antrenorul Alexandru 
Muta, conducătorul tehnic al 
divizionarei de juniori F.C. Bi
hor, coordonatorul centrului și, 
totodată, secundul lui Robert 
Cosmoc Ia echipa de seniori, a 
fost iscată de următoarea în
trebare :

— Dacă nu ne înșelăm, dc Ia 
Sătmăreanu II incoace nu se 
mai poate vorbi de un alt ma
re talent dat de școala fotba
lului orădean. Și sint ani buni 
de atunci ! Este motivată o a- 
semenea îngrijorătoare stagna
re, ca să ne exprimăm așa ?

— N-am căderea să-i judec 
pe alții, ni s-a răspuns. Știu 
însă că, la 1 iulie a.c., cînd am 
venit la F.C. Bihor de la Școa
la sportivă din Brașov, am gă
sit aici condiții excelente pen
tru o activitate rodnică, centrul 
avînd ca dascăli cîteva foste 
glorii fotbalistice cum ar fi 
Bartha, Ferenczi, Iuhasz, oa
meni harnici și inimoși, la care 
se adaugă Szillai și Vicsai. Cei 
140 de copii și juniori au a- 
cum la dispoziție un teren cu 
gazon și un altul cu zgură, ei 
beneficiind de toate condițiile 
igienice și de recuperare la ni
velul primei echipe. Ca să nu 
mai vorbesc de abundenta echi
pamentului și materialului spor
tiv ajutător procesului de in
struire. de ajutorul oferit de 
organele locale.

— Să deducem din aceasta

că, în viitorul apropiat, în cir
cuitul fotbalului orădean și. im
plicit, al fotbalului nostru, vor 
apare noi talente capabile de 
marea performanță ?

— Da ! în județul Bihor, din- 
tr-o investigație sumară, am 
Constatat că există material 
uman cu o dezvoltare somatică 
excelentă. Pe baza unui plan 
de acțiune, care va fi declan
șat odată cu începerea noului 
an școlar, vom întreprinde în 
tot județul ample testări la toa
te nivelele de vîrstă. începind 
de la 9 ani. Pentru elevii-juni- 
ori. care vor fi încadrați în șco
lile orădene. se intenționează 
aplicarea unui riguros program 
de activitate menit să asigure 
un volum sporit de muncă pe 
ambele planuri — învățămînt și 
sport. în ceea ce ne privește, 
nc-am propus să fim cit mai 
exigenți în munca pe caro o 
desfășurăm, cu aceia pe care îi 
modelăm.

...Așadar, citeva repere, cîte
va promisiuni fotbalistice biho- 
rene. Prezenta în plutonul frun
taș al clasamentului Diviziei na
ționale de juniori a echipei con
dusă de Alexandru Muta este 
un semn bun. Acolo sînt nume 
despre care, sîntem siguri, se va 
vorbi : Mihele (fundaș dreapta), 
Schvarczman (atacant), Hor
vath („libero") și Galovici (mij
locaș) ■

Stelian TRANDAFIRESCU

LA SIBIU, UN PROCES DE CONSOLIDARE
în primăvara lui 1974, la Si

biu s-a înființat un centru de 
copii și juniori. 600 de mici 
fotbaliști și-au probat calită
țile sub ochii a trei pedagogi 
versați : Viorel Mureșan (ac
tualul președinte al lui F. C. 
Șoimii), Florin Mihăescu (co
ordonatorul centrului) și Oscar 
Recer (multă vreme compo
nent de nădejde al formației 
C.S.M.). Sita exigențelor a cer
nut („am dat credit elemente
lor bine dotate fizic, corespun
zătoare, în perspectivă, preten
țiilor fotbalului modern", ne 
spunea V. Mureșan) și cifra ce
lor admiși s-a fixat la 130. Ce 
a realizat în scurtul răstimp de 
la înființarea centrului de co
pii și juniori sibian și, mai 
ales, ce anunță el pentru vi
itorul apropiat ? A dat lotului 
național de juniori patru ju
cători : Titus Orza, Stelian 
Popa, Nicu Aron și Werner 
Draser. Producție acceptabilă, 
spunem noi, mai ales că pro
cesul de instruire a suferit din 
pricina unei baze materiale, 
pînă nu demult, precară. Res
ponsabilii centrului știu însă că 
performanța viabilă este condi
ționată de o dotare corespun
zătoare. Este, de altfel, tărî- 
mul pe care și-au concentrat 
toată priceperea și energia lor.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MÎINE, IN MECI AMICAL : 

STEAUA — JIUL. Jn cadrul pre
gătirilor pe care le efectuează 
în vederea meciului cu F.C. Bru
ges, în „Cupa campionilor euro
peni", Steaua va susține milne 
un meci amical în compania e- 
chipei Jiul. Jocul se desfășoară 
pe stadionul Steaua, de la ora 11. 
a S-AU PUS ÎN VÎNZARE, atît

la casele clubului din șoseaua 
Ștefan cel Mare cît și la cele 
obișnuite, biletele pentru meciul 
Dinamo — A.C. Milan care se 
dispută miercuri în „Cupa 
U.E.F.A.".

In vederea evitării aglomerării 
șl a oricăror perturbări in ziua 
meciului, biletele se vor vinde 
pînă marți seara.

în recenta noastră vizită la Si
biu, vorbind la timpul prezent, 
ei ne-au prezentat noul Vestiar, 
solid, încăpător, curat.' plin cu 
echipament, străjuit de ' o lo
zincă pe care fiecare copil își 
lipește privirea, cel puțin dc 
două ori pe zi, la venire și 
plecare : FOTBAD = TALENT, 
PASIUNE, MUNCA. Si, vor
bind la viitor, ne-au fost ghizi 
în incinta viitoarelor terenuri', 
în construcție, rodul unor in
vestiții din posibilitățile locale 
și al prestației voluntare', pa
sionate, a tineretului din oraș, 
a micilor fotbaliști înșiși. S-au 
înfiripat, astfel, la cîtiva pași 
de stadionul Șoimii, șantierele 
unui teren gazonat și al altuia 
de zgură. Au fost dizlocati și 
cărati mii de metri cubi de 
pămînt, 400 de tone de piatră ; 
un alt perimetru, deja bitumi
nat, luminat fluorescent, aș
teaptă reamenajări în vederea 
unei duble funcționări : mini- 
fotbal și tenis de cîmp. Acest 
avînt organizatoric în raza fot
balului „mic" trebuie coroborat 
cu altul, vizînd sfera fotbalu
lui „mare", concretizat prin 
asfaltarea curții stadionului 
Șoimii, amplificarea capacității 
tribunelor cu încă 8 000 de 
locuri, precum și reamenajarea 
bazinului de înot aflat în in
cinta stadionului și lăsat în pă
răsire mai bine de un deceniu.

Bate, așadar, un vint bun 
prin fotbalul sibian. S-a înțeles 
că pretențiile au nevoie de a- 
coperire faptică, că nu se mai 
poate pleca Ia un drum, pe 
care-1 vrei biruitor, punîndu-sc 
căruța înaintea cailor. Se începe, 
deci, cu A.B.C.-ul fotbalului, 
consolidîndu-sc sectorul de co
pii și juniori.

Ion CUPEN

în Divizia B UN OM DE ORDINE 
CERTAT CU... ORDINEA !

Deși s-au consumat, doar trei 
etape, întrecerea divizionarelor B 
este neașteptat de agitată. La 
multele rezultate-surpriză, se a- 
daugă — din păcate — fapte re
probabile. Dincolo de dorința a- 
firmării, a obținerii unui rezultat 
favorabil, în condițiile regulamen
tare, au apărut fapte care de
notă că goana după cele două 
puncte înfierbîntă mințile unor 
jucători, antrenori sau chiar... oa
meni de ordine. Cum spuneam 
și în alt comentariu, ne aflăm 
abia la începutul campionatului, 
dar au și apărut aspecte nedo
rite. Este și cazul partidei C.I.L. 
Sighet — C.F.R. Timișoara, dispu
tat în etapa a Il-a. Duritățile 
din teren, cărora echipa gazdă, 
văzînd că nu se desprinde în 
cîștigătoare, „le-a dat tonul", 
creînd o atmosferă nepropice, 
au abundat. Pentru lovire reci
procă cu pumnul, cînd jocul era 
oprit, Z. Cioban (C.I.L.) și Băr- 
buț (C.F.R.) au fost eliminați, 
fapte pentru care comisia de 
disciplină i-a suspendat pe cite 
patru etape. Dar, lucrurile nu 
s-au terminat aici. Portarul ti
mișorean Suciu, vrînd să ia ba
lonul din spatele porții, a fost 
lovit de un... „om de ordine". 
Rar ne-a fost dat să auzim așa 
ceva ! Pe bună dreptate se pune 
întrebarea, ce căuta acest indi
vid în spatele porții echipei oas
pete, cînd misiunea Iui era cu to

tul alta ? Sau, poate, el avea 
„misiunea" de a interveni în... 
desfășurarea jocului ? Se vede 
treaba că asociația C.I.L. Sighet, 
lăudată anul trecut pentru re
zultate frumoase obținute de 
formația sa, a uitat de îndato
ririle elementare, de altfel re
gulamentare, de bună gazdă. A- 
nalizînd faptele petrecute, comi
sia de disciplină a hotărit sus
pendarea terenului din Sighet pe 
trei etape. Rămîne acum să aș
teptăm măsurile pe care însăși 
asociația trebuie să le ia împo
triva celor vinovați.

Am relatat acest caz pentru 
a atrage atenția tuturor divizio
narelor B asupra datoriei pe ca
re o au de a organiza în cele 
mai bune condiții întîlnirile, asu
pra muncii de educație pe care 
trebuie s-o desfășoare cu jucă
torii. în ultima sa ședință, co
misia de disciplină a mai luat 
și alte măsuri, printre care sus
pendarea pe două etape a lui 
Selimesi (Mureșul Deva), pentru 
proteste vehemente și repetate la 
deciziile arbitrului, iar Palii (Ni- 
tramonia Făgăraș) se adaugă pe 
lista jucătorilor suspendați pen
tru acumularea a trei cartonașe 
galbene.

Vizavi de aceste aspecte atît 
de neplăcute, este cazul să scoa
tem în evidență corectitudinea 
care caracterizează conducerea 
clubului „U" Cluj-Napoca, care

^\\\\\\\\\\\\\\\  ̂ si ARBITRII ETAPEI A IV-A
SERIA I : • Prahova Ploiești — C.S.M. Suceava : C. Szilaghi (Baia 

Mare) • Ceahlăul P. Neamț — Metalul Plopeni : D. Isâcescu (Bucu- 
rești) e F.C. Gloria Buzău — Victoria Tecuci : I. Branga (Tg. Jiu) Q 
Minerul Gura Humorului — F.C. Petrolul Ploiești : C. Manușaride (Bucu 
rești) • C.S.U. Galați — Olimpia Rm. Sărat : C. Bârbulescu (Bucu- 
rești) — se dispută sîmbătă, de la ora 16. • C.S. Oltul Sf. Gheorghe — 
C.S.M. Borzești : V. Tătar (Hunedoara) • Celuloza Călărași — C.F.R. 
Pașcani : Gh. Retezan (București) • F.C. Brăila — Relonul Săvinești : 
M. Buzea (București) • Unirea Focșani — Portul Constanța : R.
Stîncan (București).

SERIA A ll-A : Metalul București — Ș.N. Oltenița : Al. Ghiger
(Bacău) & Metalurgistul Cugir — Chimia Rm. Vîlcea : M. Morarii 
(Ploiești) ® Tractorul Brașov — Dinamo Slatina : M. Fediuc (Suceava^
O Nitramonia Făgăraș — Tehnometal București : V. Vîlcu (Timișoara)
• F.C.M. Giurgiu — F.C.M. Steagul roșu Brașov : T. Balanovici (lași)
• Unirea Alexandria — Chimia Tr. Măgurele : E. Blacioti (Constanța)
Q F.C. Șoimii Sibiu — Chimica Tîrnăveni : Gh. Popa (Pitești) • Fia
căra Automecanica Moreni — Voința București : N. Raab (Cîmpia Turzii)

^2 • Electroputere Craiova — C.S. Tîrgoviște : O. Sîreng (Oradea).
SERIA A Hl-A : ® Minerul Cavnic — Victoria Călan Gh. lonescu 

(Brașov) @ Aurul Brad — Dacia Orăștie : Al. Izvernariu (Bocșa) • 
C.F.R. Cluj-Napoca — Sticla Turda : T. Andrei (Sibiu) • Armătura 
Zalău — C.F.R. Timișoara : M. Popescu (București) • Rapid Arad — 
Gloria Bistrița ; R. Șerban (Craiova) @ Mureșul Deva — F.C. Olirrțpio 
Satu Mare : T. Podaru (Brăila) • Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Lu- 
peni : Al. Ene (Craiova) O F.C. Baia Mare — ,,U“ Cluj-Napoca : F. 
Coloși (București) • U.M. Timișoara — C.I.L. Sighet : N. Petriceanu 
(București).

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

într-un moment destul de greu 
pe care îl străbate acum, e- 
chipa de fotbal are numai cu
vinte de laudă la adresa arbi
trajului prestat de O. Anderco la 
meciul cu Sticla Turda. Deși, „U" 
a fost învinsă, conducătorii și 
antrenorii echipei studențești au 
tăria să-și recunoască propriile 
lipsuri și să nu arunce vina pe 
arbitraj. Sperăm că exemplul 
respectiv va fi urmat și de alte

formații, care, nu de puține ori, 
își argumentează eșecurile cu... 
lipsurile arbitrilor.

Și încă un exemplu : un meci 
deosebit de important, C.S.U. Ga
lați — F.C. Petrolul Ploiești, s-a 
desfășurat într-o deplină sporti
vitate, la reușita spectacolului 
contribuind atît formațiile res
pective cît și publicul, care â apla
udat de nenumărate ori pe oas
peți. Deci, se poate și așa! (AI. V.)
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VIZITA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

CEI MAI VALOROȘI TENISMANI DIN LUME 
AU RĂMAS ÎN CURSĂ LA FOREST HILLS

IN IUGOSLAVIA
^\\\\\\\\\\\\\\\\\W „CEI 4“ ÎNAINTEA SEMIFINALELOR \\\\\\\\\\\\\\\\W 
I CONNORS, S.U.A.

(Urmare din pag. 1)

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
caracterizată printr-un înalt 
grad de înțelegere, încredere și 
stimă reciprocă.

La Palatul Alb de pe Dedinie 
a avut loc, în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
tovarășului Iosip Broz Tito și 

- a tovarășei Iovanka Broz, ce
remonia semnării documentelor 
oficiale ce sintetizează rezulta
tele deosebit de fructuoase ale 
convorbirilor româno-iugoslave 
la nivel înalt.

Tovarășii Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
Iosip Broz Tito, 
R.S.F. Iugoslavia, 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, au semnat „Declarația 
Comună" și ,Acordul între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia 
colaborării 
potențialului hidroenergetic 
Dunării".

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito se felicită călduros, își 
string cordial mîiniie. se îm
brățișează.

în cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășii' Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primul 
ministru al guvernului român, 
și Gemal Bicdici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., au semnat „Acordul 
între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Socialiste Federative

Ceaușescu,
Partidului 

președintele 
România, și 
președintele 
președintele

privind extinderea 
în scopul utilizării 

al

bssi

Iugoslavia privind modificarea 
și completarea convenției între 
Republica 
Republica 
Iugoslavia 
sistemului 
navigație 
fluviul
30 noiembrie 1963 la Belgrad".

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, tovarășele Elena Ceaușescu 
și Iovanka Broz, ceilalți parti- 
cipanți la ceremonie au închi
nat o cupă de șampanie.

tV
în după-amiaza zilei de vi

neri, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită 
Broz, a

Populară Română și 
Socialistă Federativă 
privind exploatarea 
hidroenergetic și de 
Porțile de Fier pe 

Dunărea, semnate la

de tovarășa Iovanka 
vizitat orașul Belgrad.

★ 
seara, la Palatul Alb
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Vineri 
de pe Dedinie a avut loc ce
remonia decorării tovarășei 
Elena Ceaușescu și a tovarășei 
Iovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a înminat tovarășei Iovanka 
Broz, în semn de respect, Or
dinul „23 August" clasa I cu 
eșarfă.

Tovarășa Iovanka Broz a 
mulțumit călduros pentru înalta 
distincție.

La rîndul său, tovarășul Iosip 
Broz Tito a înminat tovarășei 
Elena Ceaușescu, ca semn al 
respectului și prieteniei dintre 
țările noastre, Ordinul „Steaua 
Iugoslavă" cu eșarfă.

Primind înalta distincție, to
varășa Elena Ceaușescu 
țumit călduros.

★' 
tovarășul 
și tovarășa 

au participat la un

a mul-

Nicolae
Elena

Seara,
Ceaușescu 
Ceaușescu 
dineu oferit în onoarea lor de 
tovarășul Iosip Broz Tito 
tovarășa Iovanka Broz.

S*
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JIMMY
(Nr. 1)
(24 ani; cîștiga Forest Hilfs, Winy 
bledon, Melbourne — 1974) 
vinge 
ming 
6—3 ;
Ko des

. __ . . in-
pe Hewitt 6—3, 6—3 ; Fle-
6— 1, 6—0 ; McNair 7—5, 
Gerulaitis 6—4, 6—3, 6—1 ;
7— 5, 6_3, 6—1.

GUILLERMO VILAS, Argentina 
(Nr. 3)
(24 ani ; c. Marele Premiu FILT 
1974—75 ; „Masters" 1974) — 
Schneider 6—4, 6—4 ; Case 6—2, 
6—4 ; Johansson 6—3, ab. ; Kaku- 
lia 7—5, 6—4, 6—0 ; Vilas 6—1, 
2—6, 7—6, 7—6.

NĂSTASE, România (Nr. 5)
c.

ILIE
(30 ani ; c. Forest Hills 1972 ; 
Roland Garros 1973 ; Marele Pre
miu FILT 1972—73 ; „Masters" 
1971—72—73—75) — Paruh ab. ;
Pohmann 7—6, 4—6, 7—6 : Riessen
6— 2, 7—5 ; Tanner 7—5, 6—7, 1—6,
7— 6, 6—4 ; Stockton 4—6, 6—4,
6—2, 6—3.

BJORN BORG, Suedia' (Nr. 2) 
(20 ani ; c. Roland Garros 1974— 
75 ; W.C.T. 1976 ; Wimbledon 
1976) — Letcher 6—2, 6—2 ; Filial
4— 6, 6—2, 7—6 ; Lloyd 6—3, 6—3; 
Gottfried 6—7, 3—6„ 6—4, 6—4, 
6—2 ; Orantes 4—6, 6—0, 6—2,
5— 7, 6—4.

pe lenismanul american în di
ficultate. Iar atunci cînd 
Stockton a reușit să returneze 
mingea, Năstase s-a aflat me
reu bine plasat la fileu reali- 
zînd puncte cu lovituri deci
sive". După meci, Dick Stock- 
ton a declarat comentatorului 
agenției Reuter : „Năstase a 
jucat foarte bine în această 
partidă. El a reușit multe 
mingi dificile, obligîndu-mă să 
greșesc".

La rîndul său, Bjiirn Borg 
se prezintă la acest turneu în- 
tr-o formă remarcabilă. în 
„sferturi" suedezul l-a elimi
nat în cinci seturi cu 
6—0, 6—2, 5—7, 
niolul

Astăzi, pe terenul central de 
la Forest Hills, se vor dispuța 
partidele semifinale ale pro
bei de simplu bărbați, din ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale S.U.A. Din
tre 
au luat startul la 1 septembrie 
în acest adevărat „maraton" al 
tenisului, au mai rămas în 
lupta pentru mult rîvnitul titlu 
românul Ilie Năstase, ameri
canul Jimmy Connors, suede
zul Bjiirn Borg și argentinia
nul Guillermo Vilas, cotați la 
ora actuală drept cei mai va
loroși jucători din lume.

Cu mult interes. este aștep-

numeroșii campioni care

GIMNASTELE BĂIMĂRENCE
ÎNVINGĂTOARE LA LONDRA

tată partida dintre campionul 
român Ilie Năstase și tenisma- 
nul suedez Bjorn Borg, o reedi
tare a finalei de la Wimbledon 
și un prilej pentru Ilie Năstase 
de a-și lua revanșa pentru în.— 
frîngerea suferită 
ultimele
Năstase _ __  _ _.
reușind victorii în fața ambi
țioșilor J
Roscoe Tanner și Dick Stockton. 
Pe marginea jocului cu Stock- 
ton, disputat în sferturile.. de 
finală, agenția Associated 
Press scrie : „Năstase a obți
nut o victorie meritată, la ca
pătul unei partide de un bun 
nivel tehnic. în tot cursul în- 
tîlnirii, primul său servici a 
fost sigur și precis, punîndu-1

atunci. în 
partide disputate, Ilie 

a avut o evoluție bună

jucători americani

4—6,
6—4 pe spa- 

Manuel Orantes, cîști- 
gătorul ediției trecute. Partida 
a durat 3 ore și 10 minute, 
fiind apreciată de agențiile in
ternaționale de presă ca „pa
sionantă".

Au fost desemnate și semi- 
finalistele probei de dublu fe
mei, printre care figurează și 
cuplul Virginia Ruzici (Româ
nia) — Mima Jausovec (Iugo
slavia), care au întrecut cu 
6—4, 4—6, 7—6 redutabila pe
reche Rosemary Casals (S.U.A.)
— Franțoise Durr (Franța). Ele 
urmează să întîlnească în se
mifinale cuplul Linky Boshoff
— Ilona Kolss. în cealaltă se
mifinală vor juca perechile 
Olga Morozova — Virginia 
Wade și Mona Guerrant — Ann 
Kiyomura.

> -

La Londra s-a desfășurat o 
" I.- U— „1___ ri.j ferrii-

între echipele C, S. Baia 
și Leydwell din capitala 
Britanii. Concurînd foarte 

tinerele sportive din Baia 
au obținui o conforta-

IN FRUMOS SUCCES AL JUNIOAREI I IJfll ROMANOV

I La Londra s-a desfa< 
întilnire de gimnastică 
nină între echipele C. !

jucătoare canadience : 7—6, 7—5 
cu Patricia Sinclair și 6—3, 6—3 
cu Lise Senn. în semifinalele 
probei, tenismana noastră a ce
dat în fața puternicei jucătoa
re cehoslovace Hanna Stracho- 
nova, cu 3—6, 3—6. în finală : 
Burckhart (S.U.A.) — Sitracho- 
nova (Cehoslovacia) 7—6, 6—3.

Un ' ’ ■/ '
Lucia Romanov în proba de 
dublu ' .
pereche cu americanca Burck- 
liart. Ele au cîștigat trofeul, 
dispunînd în finală de cuplul 
Sauba (Australia)—Ninna (Sue
dia) cu 6—7, 6—3, 6—3.

Tînăra noastră jucătoare de 
tenis Lucia Romanov, dețină
toarea titlului de campioană de ■ 
junioare a României, a obținut 
o serie de. rezultate remarca
bile cu prilejul participării sale . 
la recentul turneu internațio
nal de la Toronto (Canada).

în această prestigioasă com
petiție, . rezervată tinerilor te- 
nismani (juniori și junioare), 
talentata sportivă 
că — membră a 
înainte" — a reușit să se cla
seze printre fruntașele probei 
de simplu feminin. Lucia Ro
manov a învins pe rînd două

nina 
. Mare

Marii 
bine, 
Mare 
bilă victorie : 176,50—172,25. Pe 

:uri în clasamentul 
individual compus : 1. Daniela 
Brindescu, 2. Amalia Cîmpan, 
3. ludita Marcu.

Ibilă victorie 
primele loc, 
individual c

8
bucureștean- 

clubului „Tot

frumos succes a obținut

feminin, unde a făcut

POLOIȘTII ROMÂNI, ÎN PROGRES LA MONTREAL
(Urmare din pag 1)

Rezultatul obținut de echipa 
de polo a României în marea 
confruntare olimpică se înscrie 
pe linia obiectivului pe care și 
l-a propus F.R.N. înaintea ci
clului olimpic. Unii dintre par- 
ticipanții la djscutii Și în pri
mul rînd Cornel Rusu, căpita
nul echipei. împreună cu an
trenorul Anatol Grințescu, au 
afirmat însă că performanța 
selecționatei noastre putea fi Și 
mai bună,, deși atît compo
nența grupei preliminare (cu 
U.R.S.S., Olanda și Mexic), cit 
și programul jocurilor în tur
neul final au fost departe de a 
ne avantaja. La Montreal, în 
condițiile eliminării fostei cam
pioane olimpice din turneul fi
nal, echipa României ar fi pu
tut cîștiga chiar o medalie, pe 
cea de argint sau bronz. Și a- 
ceasta dacă. în primul rînd, toți 
cei 11 jucători folosiți ar fi e- 
voluat la registrul maxim.

Pentru a se evita pe viitor 
o serie de greșeli și lipsuri în 
pregătirea echipei, participanții 
la discuții au subliniat că echi
pa națională nu a fost angre- 

-natâ, încă din primul an al ci
clului, într-o pregătire asiduă, 
aceasta începîndu-se practic a- 
bia în 1975 ; că în spatele aces
tei selecționate nu a existat și 
o formație secundă cu un ca
lendar competițipnal precis și 
că mai ales echipa de juniori 
nu participă de mai multi ani 
la 1—2 'turnee într-un sezon. 
S-a amintit, de asemenea, că 
nu s-a lucrat suficient pentru 
pregătirea portarilor (au avut 
evoluții modeste și inconstan
te la Montreal), că unii dintre 
jucători (Florin Slavei. Viorel 
RuȘ) au. încercat uneori să se 
sustragă de la efortul general 
în antrenament, iar alții (Gh. 
Zamfitescu. Adrian Schervan) 
nu au fost folosiți — din mo
tive obiective, dar și subiecti
ve — în toate ciclurile pregă
tiri'.

J bună parte a .discuțiilor 
din cadrul ședinței s-au purtat 
în jurul activității înotătorilor 
și a săritorilor, a rezultatelor 
obținute, care deși au înregis
trat un progres, nu au atins 
insă nivelul mondial. Antre- 
noarea Cristina Balaban-Șoptc- 
reanu a subliniat că recordu
rile si performanțele mai bune 
ale fetelor („avem cîteva ta
lente deosebite — Bunaciu, Cos- 
tea. Anastasescu") se explică 

prin faptul că acestea au lucrat 
mai mult și mai bine în ulti
mii doi ani. Antrenorul Dan 
Ionescu justifica slaba compor
tare a echipei .masculine de înot 
prin plafonarea unor sportivi 
cu vechi state de serviciu, care 
nu au putut fi înlocuiți cu îno
tători mai tineri, deoarece pro
gresează extrem de încet, ca și 
prin lipsa de informare a an
trenorilor privind metodica an
trenamentului modern.! ? ! Dar 
despre ce „lipsă de informare" 
mai poate fi vorba cînd Ia două 
mari competiții internaționale 
găzduite de capitala țării noas
tre, într-un interval de numai 
8 zile, aproape toti antrenorii 
din Ploiești, Brăila, Galați, Cluj- 
Napoca. Reșița și Oradea au 
strălucit prin absență !...

Sintetizînd cele cîteva căi pe 
care trebuie să se îndrepte vii
toarea activitate a înotătorilor 
și a săritorilor, tov. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., a apre
ciat în primul rînd că ; „opti
ca tehnicienilor noștri nu este 
propice obținerii unor rezultate 
de valoare mondială și ea tre
buie radical modificată. Como
ditatea, indiferenta, lucrul cu 
sportivi plafonați, statornicirea 
la metode învechite sînt tot atî- 
tea frîne în calea obținerii ma
rii performanțe. Va trebui să 
orientăm pregătirea .1. O. de la 
Moscova pe cu totul alte jaloa
ne. în primul rînd să ne cîn- 
dim la o politică prioritară a 
celor trei ramuri ale natațici pe 
centre, pentru a asigura per
formerilor cele mai bune con
diții de lucru. Apoi, este nece
sară o mai mare preocupare 
pentru creșterea bazei dc ma
să, capitol la care natația în 
general continuă să fie serios 
deficitară : cit mat multe con
cursuri pentru copii, o largă 
selecție mai ales în centrele ca
re au la dispoziție și bazine 
acoperite. Totodată se impune 
și o mai atentă folosire a ca
drelor existente, care vor tre
bui să-și axe-o întreaga mun
că pe o serie de parametri foar
te preciși. Anii 1977 și 1978 tre
buie să aducă o consolidare a 
poziției poloișlilor noștri și, în 
același timp, apariții certe ale 
înotătorilor și săritorilor în cir
cuitul marilor competiții".

în încheierea sec’inf“i a luat 
cuvîntul general lt. Marin, Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S. Re- 
levînd meritele echipei de polo, 
care a dat dovadă de seriozi
tate în pregătire și o deosebită 
tenacitate pe parcursul întrece

rilor, obținînd rezultate, ce fac 
cinste sportului românesc, vor
bitorul a precizat că există toa
te argumentele pentru ca în 
1980, la Moscova, poloiștii ro
mâni să-și propună obținerea 
unei, medalii. „Ei vor trebui să 
confirme la campionatele euro
pene și mondiale din 1977 și 
1978 poziția lor fruntașă în ie
rarhia mondială, să se pregă
tească cu toată ambiția de care 
ne-au convins, pentru ca peste 
4 ani să-i vedem și pe podiu
mul olimpic. Totodată sînt con
vins că dispunem de copii la- 
lentați, dornici de afirmare și 
alături de ei suficiente cadre 
pentru ca și săritorii. împreună 
cu înotătorii, să se apronie de 
nivelul atins de poloișți. Va tre
bui să renunțăm la acei tehni
cieni ce vădesc comoditate, ce 
se împotrivesc sistematic nou
lui și manifestă lipsă de inte
res. Acum, după ce am văzut 
cu toții nivelul atins de nata- 
ția mondială, se impune mai 
mult ca oricind trecerea la o 
specializare pe ramuri, la pro
grame de muncă realiste. Ia fo
losirea metodicii antrenamentu
lui modern. Medicina sportivă 
și cercetarea științifică, care, să 
recunoaștem, au făcut foarte 
puțin pentru acest sport, vor 
trebui să-și aducă un aport 
substanțial. Numai astfel, pro
punerile care s-au făcut în a- 
ceastă ședință vor prinde viață 
și vor contribui la apropierea 
natației românești de nivelul 
mondial, astfel ca natația să fie 
peste 4 ani reprezentată în de
legația olimpică a României, pe 
măsura marii importante a a- 
cestui sport".

LA VOLAN —LAUDA!
Pentru prima oara de la 

accidentul suferit luna tre
cută pe circuitul de la 
Nii.rburgring, cunoscqtul 
automobilist austriac Niki 
Lauda a efectuat un antre
nament pe circuitul de la 
Moderia, la volanul uhei 
mașini ,,Ferrari" de formula 
I. Aflat în convalescență 
la Ibiza (Itălia), campionul 
mondial a declarat că, 
în cazul unui aviz favora
bil al medicului, ar fi pro
babil să participe la Ma
rele Premiu al Italiei, pro
gramat duminică la 
Monza.

DRIBLING
Cel mai lung dribling din 

lume pare să fie opera 
unor fotbaliști din clubu

CEHOSLOVACIA-CANADA 1-0 ÎN „CUPA CANADEI" LA HOCHEI
MONTREAL, 10 (Agerpres). 

Competiția internațională de 
hochei pe gheață „Cupa Cana
dei" a programat în sala „Fo
rum" din Montreal, partida- 
derby dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Canadei, la 
care au asistat 16 000 de spec
tatori. La capătul unui meci 
de un excelent nivel tehnic, 
echipa Cehoslovaciei, deținătoa
rea titlului mondial, a obținut 
victoria cu 1—0 (0—0, 0—0,
1—0), prin golul înscris îp. 
min. 56 de Novy.

La Winnipeg echipa Finlan
dei a reușit să întreacă cu 
8—6 (1—3, 4—2, 3—1) formația 
Suediei. Finlandezii au avut 
cel mai bun om în Oksanen, 
care a marcat ultimele două 
goluri.

In revenire de formă, repre
zentativa U.R.S.S. a învins, la 
Philadelphia, cu 5—0 (3—0, 1—0, 
1—0), formația S.U.A., prin 
punctele realizate de Aleksan
drov (2), Jlutkov, Vikulov și 
Retnev.

C. M. DE CICLISM
La Monteroni. di Lecco, în ca

drul campionatelor mondiale de 
ciclism pe velodrom, finala pro
bei de semifond cu antrenament 
mecanic pentru ' amatori a reve
nit olandezului. Gaby Minneboo 
— 50 km în 41:16,0 (medie ora
ră 76,697 km), urmat de spanio
lul B. Caldentey și vest-germa- 
nul R. Podlesch.

,,Cupa Europei” a fost 
găzduită pe pantele înver
zite de la Mulhouse, în 
Franța. Câștigătorii : Cari- 
ne Winter (R.F. Germania) 
la feminin și Franco Kais- 
ser (Italia) la masculin.

rile amatoare ale comitatu
lui Gloucester (Anglia). 
Ei au organizat o ,,ștafe
tă" pe 443 km, conducînd 
balonul în dribling (printre 
obstacole fixe), în cadrul 
unei acțiuni demonstrative 
pentru culegerea de fon
duri în scop de binefacere. 
Acțiune încununată de suc
ces și avînd ca rezultat 
acest original record.

SCHI ESTIVAL
Schiul pe iarbă, un sport 

considerat minor, a pur
ces la programarea pri
melor sale competiții de 
anvergură. Recent, în 
ultimele zile ale lui august,

DIN NOU LO BELLO...
După ce și-a cucerit o 

fairhă internațională ca ar
bitru de fotbal și una mai 
modestă ca deputat în par
lamentul italian. Concetto 
Lo Bello a reapărut din 
nou în activitatea sportivă, 
dar — curios I — în ca
drul altor discipline, polo 
și handbal. Criticînd fap

în clasament conduce Ceho
slovacia — 7 p, urmată de
Canada — 6 p, U.R.S.S. — 5 p, 
Suedia — 3 p, Finlanda — 2 p 
și S.U.A. — 1 p.

In ultima etapă sînt progra
mate jocurile : Finlanda —■ 
S.U.A. ; Cehoslovacia — Sue
dia și U.R.S.S. — Canada. Pri
mele două clasate își vor dis
puta finala în două manșe • 
la Toronto (13 septembrie) și 
Montreal (15 septembrie).

• PE SCURT •
ATLETISM • La Koblenz 

(R.F.G.), în ziua a doua, neoze
elandezul Dixon — 7:49,05 — l-a 
învins pe polonezul Malinowski — 
7:50,0 — în cursa de 3000 m. In 
alte probe : disc .— MacWilkins 
64,28 m ; greutate — Feuerbach 
19,48 m ; 400 m — Hoffmeister 
47,07 ; 100 m (f) — Szewinska
11,56. • întîlnire de decatlon, la
Halle: R.D.G. — U.R.S.S. 37 770— 
38 344. La individual, primul s-a 
clasat sovieticul Anisimov, cu 
7 824 p.

AUTO a ,,Cele 500 mile" de la 
Ontario aus confirmat din nou su
perioritatea ..veteranului" Bobby 
Unser (pe ..Tire Cobra") — medie 
orară 230,531 km.

MOTO a La Wroclaw (Polonia), 
finala C.M. de dirt-track a re
venit motociclistului englez Peter 
Collins.

ȘAH a După 12 runde, la Reyk
javik, egalitate pe primele patru 
locuri ale clasamentului : Najdorf, 
Olafsson, Tukmakov, Timman — 
8'/2 p.

tul că fotbalul polarizează 
interesul și investițiile fi
nanciare în Italia, Lo Bello 
a lansat un apel în favoa
rea altor sporturi, care 
merită mai multă atenție. 
Federația italiană de. hand
bal l-a ales președinte, 
iar clubul de polo din 
Siracusa, orașul său na
tal, de asemenea. El a 
inițiat, în momentul de 
față, o susținută campanie 
de jocuri demonstrative de 
handbal prin orașele pe
ninsulei, pentru a atrage 
publicul la acest sport 
puțin cunoscut de compa- 
trioții săi. De remarcat, 
totuși, că numele de Lo 
Bello nu a dispărut din 
fotbal, fiul său — Rosario 
— fiind actualmente arbi
tru de primă categorie.
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