
DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI, 
LA PEKIN, DIN PARTEA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
în cadrul ceremoniilor _ fu

nerare organizate în legătură 
cu decesul președintelui Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez. Mao Tze- 
dun, în marea sală a Palatu
lui Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari. din 
Pekin, unde se află sicriul cu 
corpul neînsuflețit al marelui 
conducător dispărut, a fost de
pusă. Ia 13 septembrie, o co
roană de flori din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Pe panglica coroanei se află 
înscrise cuvintele : „în semn de 
profund omagiu pentru pre
ședintele Mao Tzedun".

Totodată, au fost depuse co
roane din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Guvernului român și ambasa
dei tării noastre la Pekin.

In aceeași zi, ambasadorul 
tării noastre la Pekin. Nicolae 
Gavrilescu, și membri ai mi
siunii române au prezentat 
condoleanțe conducătorilor de 
partid și de stat chinezi : Hua 
Kuo-fcn, Uan Hun-uen, Cian 
Ciun-ciao, Cen Si-lien. Uan 
Dun-sin, Ci Ten-kuei, Ciao 
Kuan-hua și alții, prezenfi 
lingă catafalcul președintelui 
Mao Tzedun.
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Bazele sportive ale „Voinicelului" din Capitala, de unde va 
prezentăm această imagine, vor fi din nou luate cu asalt de 
elevii din sectorul 4. Foto : I. MIHAICA

ț ncepînd de miine, sălile de clasă ale școlilor, amfitea
trele universităților și institutelor vor fi din nou pline.

£ Tinerele vlăstare ale patriei, viitorii constructori ai 
comunismului, pornesc intr-un nou ciclu al instruirii 

politice, științifice și profesionale, un nou ciclu al devenirii 
lor ca oameni de nădejde ai societății noastre. Ca de fiecare 
dată, reintilnirea tinerelor generații cu școala, cu dascălii 
care le călăuzesc drumul spre cunoaștere și le veghează 
cu grijă părintească creșterea dreaptă și demnă, va fi 
marcată de momente sărbătorești, in care bucuria și emoția 
firească debutului intr-o 
oglindi, de bună seamă, 
student.

In noul an, tineretului 
și mai bune de pregătire,

nouă etapă a pregătirii se vor 
pe chipurile fiecărui școlar sau

studios ii sînt asigurate condiții 
______ ca urmare a eforturilor constante 

pe care partidul și statul nostru le depun in această direcție. 
Mulți dintre tineri vor inaugura lăcașe noi de invățămint, 
vor avea la dispoziție laboratoare și ateliere moderne. In- 
scriindu-se in acest proces de permanentă îmbogățire in 
conținut și in condiții materiale, educația fizică — compo
nentă importantă a instruirii multilaterale a tineretului — 
va cunoaște, fără indoială, parametri superiori, cantitativi 
și calitativi. Numeroasele amenajări prin care s-a sporit 
considerabil, in această vară, baza materială necesară acti
vității de educație fizică și sport, din școli și facultăți, 
constituie o dovadă grăitoare. Firește, avind in vedere faptul 
că întregul tineret este cuprins in diverse forme de invă
țămint, că practicarea exercițiului fizic de către tineri este 
o necesitate esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă, că 
a crescut numărul celor capabili și dornici să abordeze per
formanța și, in sfirșit, că școala și facultatea au menirea 
să se constituie ca principale surse ale sportului nostru de 
inaltă performanță, eforturile pentru imbunătățirea continuă 
a bazei materiale in fiecare unitate de invățămint trebuie 
să constituie una dintre preocupările de prim ordin ale 
conducerilor acestora, ale cadrelor de specialitate. Ca și pre
ocuparea pentru creșterea calitativă a conținutului orelor de 
educație fizică și de activități sportive. Astfel incit recentele 
indicații date de tovarășul NICOLAE CEAVȘESCU, cu pri
lejul festivității de premiere a participanților la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, să fie transpuse integral in fapt. 
„Avem în vedere ca, în următorii ani, să intensificăm acti
vitatea sportivă’ în școli, să facem în așa fel încit să nu 
existe școală fără puternice echipe sportive, de gimnastică 
și în alte domenii de activitate", spunea secretarul general 
al partidului nostru. Sarcini de mare răspundere pentru în
deplinirea cărora trebuie să se depună pretutindeni toate 
eforturile, chiar de la începutul anului de invățămint.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITl-VĂț

Sjiporiui
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I La startul cupelor europene de Sotbal
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ECHIPELE ROMÂNEȘTI ANGAJATE PE CINCI „FRONTURI"!
Pentru prima oară în lunga 

„scurtă istorie" a cupelor euro
pene, fotbalul românesc se 
prezintă Ia start cu cinci echi
pe, în fața a cinci adversari 
provenind din toate colțurile 
Europei. în „Cupa campioni
lor", Steaua înfruntă pe Bruges, 
o reprezentantă a fotbalului a- 
tletic european, o reprezentan
tă a Belgiei, care tinde să preia, 
prin Anderlecht și Bruges, șta
feta „dualismului" olandez Ajax 
— Fejenoord. în „Cupa cupe
lor", C.S.U. Galați înfruntă o 
echipă portugheză (Boavista) 
care reprezintă „noul val" al 
fotbalului lusitan, un fotbal 
uzat oarecum de strălucirea ce
lor de la Benfica, dar care a 
pornit viguros pe drumul refa
cerii. în „Cupa U.E.F.A.", Di
namo înfruntă pe A.C. Milan, 
adică un club care a ilustrat 
deseori, prin prezența sa, va
loarea fotbalului italian, chiar

F.C. BRUGES

C.S.U. GALAȚI

DINAMO BUCUREȘTI
(Stadionul Dinamo,

SPORTUL STUDENȚESC
(Stadionul „23

A.S.A. TG. MUREȘ

în Cupa Campionilor Europeni
— STEAUA 

In Cupa Cupelor
— BOAVISTA PORTO 

In Cupa U.E.F.A.
--------  — A.C. MILAN

ora 16, meci televizat) 
— OLYMPIAKOS PIREU 

August", ora 19)
— DINAMO ZAGREB

dacă în momentul de față cota 
Squadrei Azzurra și a „cetăți
lor" sale fotbalistice din nordul 
peninsulei este într-o oarecare 
scădere. în aceeași „Cupă 
U.E.F.A.", A.S.A. Tg. Mureș în
fruntă pe Dinamo Zagreb, adi
că o echipă care a provocat 
întotdeauna dificultăți forma
țiilor noastre, indiferent dacă a 
fost sau nu în umbra binomu-

A lll-a [DIȚIL A „COPII MĂRII NEGRE", 
COMPETIȚIA ORAȘELOR ÎNFRĂȚITE

între 16 și 19 septembrie, 
Constanta va găzdui întrece
rile celei de a 3-a ediții a 
„Cupei Mării Negre", compe
tiție la care participă sportivi 
din Odesa, Varna, Istanbul și 
Constanța. Anul acesta, orga
nizarea întrecerilor la cele 
patru discipline — box, gim
nastică (feminin și masculin), 
haltere și înot (feminin și 
masculin) — revine orașului 
Constanța. Concursurile se vor

disputa în Sala sporturilor, 
la box și gimnastică, în sala 
din Parcul pionierilor la hal
tere și în piscina olimpică de 
la Mamaia probele de înot.

Constănțenii. care sînt ini
țiatorii acestei competiții de 
amploare. și-au propus ta 
„Cupa Mării Negre" să devină
Cornel POPA — coresp. jud.

(Continuare în pag. 2-3)

lui Steaua roșie—Partizan. în 
sfirșit, Sportul studențesc în
fruntă pe Oiympiakos Pireu, 
adică echipa unui soccer mai 
puțin cotat față de fotbalul 
nostru, dar care are, totuși, în 
panoplia sa, o prezență în finala 
Cupei campionilor, prin Panat- 
hinaikos.

„Bătălia pe cinci fronturi" în 
care se angajează miine fotba
lul românesc este așteptată cu 
nerăbdare de iubitorii acestui 
sport. Adversarii sînt puternici, 
desigur, dar nu reprezintă — 
prin valoare sau formă de mo
ment — „monștri sacri" de tipul 
lui Bayern Miinchen, Real Ma
drid sau al formațiilor engleze, 
în fața cărora echipele noastre 
au avut întotdeauna un trac 
incontestabil. Adversarii de mîi- 
ne fac parte din categoria celor 
în compania cărora lupta este 
deschisă, indiferent dacă e vor
ba de Bruges, Dinamo Zagreb 
sau A.C. Milan. Iată de ce so
cotim că „bătălia pe cele cinci 
fronturi" este deschisă și, mai 
mult decît atit, ea poate să ne 
aducă succese, cu condiția* ca 
echipele noastre să arunce în 
luptă forțele pe care le drămu
iesc, în mod inexplicabil, de 
atîtea ori. SUCCES !
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Iată un moment surprins de 
fotoreporterul nostru Dragoș 
NEAGU în timpul ineditului 

concurs de selecție.
STELE FĂRĂ NUME...

De ieri, pe terenurile de la Progresul

CAMPIONATELE NAȚIONALE
începînd din dimineața 

ieri, terenurile de tenis din 
parcul sportiv Progresul sînt 
gazda campionatelor naționale 
de seniori — ediția 1976. Timpul 
frumos și prezența la start a 
rachetelor noastre fruntașe pro
mit iubitorilor „sportului alb" 
un spectacol de calitate, pe 
care-1 vom urmări cu interes 
pînă la sfîrșitul săptămînii.

„Prologul" campionatelor l-a 
constituit ședința tehnică de 
duminică dimineața, cînd au 
fost alcătuite cele două tablouri 
ale probelor de simplu (băieți 
și fete). Iată ordinea capilor 
de serii la masculin, așa cum 
ne-a fost comunicată de orga
nizatori : U Dumitru Hărădău, 
2. Viorel Sotiriu (ambii de la 
Steaua). 3. Traian Marcu (Di
namo Brașov), 4. Viore! Marcu, 
S. Sever Mureșan (ambii Di-

de namo), 6. Mihai Tăbăraș, 7, Mi
hai Rusu, 8. Constantin Popovici 
(toți Steaua). La feminin : 1. 
Virginia Ruzici, 2. Florența Mi
hai (ambele Dinamo), 3. 
Valeria Balaj, 4. Elena Trifu 
(ambele Steaua), 5. Simona 
Nunvveiller (Progresul), 6. Iudith 
Gohn, 7. Mariana Nunweiller 
(ambele Dinamo Brașov), 8. 
Lucia Romanov (Tot înainte).

Primii au ieșit pe teren par- 
ticipanții la proba masculina. 
Si iată rezultatele înregistrate 
în turul inaugural : A. Dîrzu 
(Progresul) — P. Hutter (Poli
tehnica Cluj-Napoca) 5—7, 6—1, 
6—3 ab. ; M. Mîrza (Steaua) — 
D. Oprea (Dinamo Brașov) 6—0, 
4—6, 6—0, 6—2 : C. Popovici 
(Steaua) — L. Bukaresti (Mu
reșul) 6—3. 6—2, 6—1 ; D. Ne
meș (Jiul Petroșani) — Z. Nagy 
(Sănătatea Oradea) 6—1, 6—3,

DE TENIS
3— 6, 6—4 ; M. Tăbăraș (Steaua) 
— V. Begu (Electrica Timișoa
ra) 6—3, 6—1, 6—2 ; B. Almă- 
jan (Dinamo) — V. Tomescu 
(Construcții) 6—2, 6—3, 6—0 ; 
S. Mureșan (Dinamo) — Gh. 
Copăceanu (Electrica) 6—4, 6—4, 
8—6 ; V. Marcu (Dinamo) — A. 
Ivașcu (Constructorul Galați) 
6—1, 6—1, 6—4 ; FI. Segărceanu 
(Dinamo) — S. Niculescu (Pro
gresul) 10—8, 6—4, 6—4 ; A. 
Siito (Cuprom Baia Mare) — R. 
Hărnuțiu (Dinamo) 6—2, 6—4,
4— 0 ab. ; L. Boldor (Poli) — 
FI. Niță (Construcții) 6—3, 6—0, 
6—1 ; Tr. Marcu (Dinamo Bra
șov) — I. Zancu (Tot înainte) 
6—1, 6—3, 6—3 ; D. Hărădău 
(Steaua) — S. Basarab (Progre
sul) 6—1, 6—0, 6—3.

Reuniunile încep zilnic la o- 
rele 8 și 14.

Radu VOIA

• Gimnastica feminină a dat startul in noua campanie 
de selecție a viitorilor performeri • 30 de sportive din 
toate colțurile țării au candidat Ia un inedit examen de 

admitere • Nume despre care se va mai auzi

în sala de gimnastică „23 
August" era o liniște desăvîr- 
șită. Și, totuși, încălzirea fe
tițelor începuse ! Am simțit 
nevoia să mergem tiptil, în 
vîrful picioarelor și să ne a- 
șezăm repede pe primul scaun 
liber, ca și cum am fi întîr- 
ziat la sala de concert. Apoi 
am privit cu justificată cu
riozitate și, mai tîrziu. fasci
nați la ritualul exercițiilor de 
încălzire. Totul se desfășura 
în ■ cea mai mare liniște, pașii 
ușori abia atingînd covorul 
mătăsos.

Tăcerea aceasta de catedrală 
și chipurile serioase ale copi
lelor echipate în costume mul
ticolore trădau importanta cu 
care era privită selecția. 30 de 
stele fără nume, 30 de gim
naste dc-o șchioapă, nici una 
mai vîrstnică de 14 ani, ve
niseră din toate colțurile țării

pentru un examen greu. Era 
un fel de examen de admite
re la școala înaltei performan
te. în care elementul de difi
cultate executat la un aparat 
însemna teza, iar demonstra
rea calităților fizice — oralul ! 
Marea miză a acestui concurs 
era visul pe care îl are acum 
orice fetită, după ce a văzut 
triumful Nadiei Comăneci la 
Montreal, selectionarea în lo
tul olimpic lărgit. Fiecare fe
tită în parte se arăta dornică 
de a dovedi ce știe și ce 
poate, lăsînd să se observe o 
adevărată voluptate a mișcării, 
o bucurie inegalabilă la ur
carea pe bîrnă sau pe parale
le. la rondele-flick de la sol 
sau la zborul peste cal.

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. 2-3)



COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ
ZORILE VOIVODENI (SĂ

LAJ), CIȘTIGĂTOARE 
A „CUPEI U.N.C.A.P.” 

LA OINĂ
Duminică, la baza sportivă a 

Fabricii de zahăr din Tg. Mu
reș, s-au încheiat — într-o at- ' 
mosferă sărbătorească — între
cerile finale ale celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei U.N.C.A.P." la 
oină. Și-au disputat întiietatea 
10 echipe din mediul sătesc. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
participantele au furnizat parti
de viu disputate, spectaculoase, 
soldate cu rezultate strînse. Do
vedind un plus de pregătire 
tehnică, echipa Zorile Voivodeni, 
din județul Sălaj a intrat în 
posesia invidiatului trofeu.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
Zorile Voivodeni (antrenor prof. 
Ioan Almos) 24 puncte, 2. Uni
rea Bila (Mureș) 22 p, 3. Re
colta Lucățeni (Satu Marc) 22 
p (punctaveraj mai slab), 4. 
Victoria Cristești (Bistrița Nă- 
săud) 22 p, 5. Recolta Mărgi
neni (Bacău) 21 p, 6. Recolta 
Țiuești (Cluj) 20 p. (loan 
PAUȘ — coresp.)
CLUJENII AU DOMINAT 

CONCURSURILE 
DE PATINAJ PE ROTILE
CLUJ-NAPOCA (prin tele

fon). Pe rotonda de bitum din 
Parcul expozițional „Aurel 
Vlaicu“ s-a desfășurat, timp de 
trei zile, finala Campionatului 
republican de patinaj pe roti
le (seniori și juniori), precum 
și concursul republican al co
piilor, competiții de masă la 
startul cărora s-au aliniat 73 de 
concurenți, din 7 asociații și 
cluburi sportive din țară.

Numărul mult prea redus al 
finaliștilor (fapt motivat, întru- 
cîtva prin anularea din progra
mul competiției a probei pati
nelor gen „căruță") a diminuat, 
mai ales la unele categorii, di
namismul și tensiunea întrece
rii, conducerea federației fiind 
determinată să adreseze un a- 
pel către toți specialiștii pre- 
zenți la finala pe țară pentru 
vitalizarea acestor competiții.

întrecerile, desfășurate într-o 
organizare ireproșabilă, au pre
văzut pentru categoriile copii I 
și II, cite două probe pe dis-

STELE FĂRĂ NUME...
(Urmare din pag. 1)

Și poate că ideea selecțione
rilor de a nu solicita exerciții 
întregi și de a renunța la no
tele obișnuite a însemnat cel 
mai bun factor stimulativ pen
tru sportive, care ne-au apă
rut eliberate de crisparea ca
racteristică întrecerilor cu mi
ză ; era un fel de joacă la 
aparate, dar o joacă... serioasă, 
nu la îndemîna oricui, și care 
impunea un volum de cunoș
tințe deloc neglijabil.

Sincer vorbind, n-am văzut 
niște copii teribili, poate și 
pentru că ochii noștri s-au 
obișnuit cu perfecțiunea Na- 
diei și a Teodorei, dar este 
cert că dintre cele 30 de can
didate la consacrare, cel pu
țin 5—6 vor ajunge peste un

ELENA GONCEAR Șl ILIE BĂIAȘ CONDUC IN „CUPA F.R. POPICE"
Pe arena Voința din Tg. Mu

reș s-au desfășurat întrecerile 
etapei a IV-a a „Cupei F.R.P.". 
La femei, continuă să se afle 
pe primul loc în clasamentul 
general Elena Goncear (Voința 
Buc.) cu 19 p (1789 p d) urma
tă de Maria Popescu (Rapid 
Buc.) 15 p, cîștigătoarea etapei 
mureșene cu 444 p d — Elena 
Lupoae (Voința Buc.) 14 p. Ilie

SONOR, EROUL ZILEI
Cu două alergări semi-clasice 

și o cursă rezervată conducă
torilor amatori, în care ,,cloul“ 
a fost reapariția în probele pu
blice a lui Horia Căciulescu, re
uniunea de duminică — desfă
șurată pe o vreme splendidă — 
a recoltat un binemeritat suc
ces de asistență. Aflat în for
mă maximă și condus impecabil 
de antrenorul său, Traian Dinu, 
Sonor a recoltat al treilea suc
ces din această stagiune, cu un 
timp excepțional : 1’23”6, neu
tralized astfel toate încercările 
adversarilor de a-1 învinge. Cri
teriul cailor de 2 ani a reve
nit lui Godeanu. dar premiul 
excepțional, atribuit pentru rea
lizarea celui mai bun record 
al mînjilor, l-a recoltat Simion 
Onache, cu Sugestia : 1’27”8.

Splendid s-a comportat Rico

tanțele de 250 și 500 m, iar 
disputele seniorilor și juniorilor 
I și II au cuprins trei probe 
pe distanțe de 500, 1 000 și 1 500 
m. Cel mai bine s-au compor
tat concurenții localnici, care 
au cîștigat cinci locuri I și alte 
poziții fruntașe. Dar iată în
vingătorii : copii I — Mihai 
Corukle (C.S.M. Cluj-Napoca) 
și Uta Soke (Șc. sportivă Si
biu).; copii II — Lucian Nencze 
(Agronomia Cluj-Napoca) și 
Marilena Zahiu (Șc. sp. Sibiu), 
juniorii II — Dezideriu Jenei 
(Agronomia Cluj-Napoca) și 
Judith Balint (Mureșul-Tg. Mu
reș), juniori I — Nicolae Jenei 
(Agronomia Cluj-Napoca) ; se
niori — Mircea Vrînceanu 
(I.E.F.S. București) și Clara Mike 
(C.S.M. Cluj-Napoca). (Nușa 
DEMIAN)

„CROSUL TINERILOR 
MUNCITORI"

Aflat la cea de a II-a ediție, 
„Crosul tinerilor muncitori", 
competiție organizată de Con
siliul Central al U.G.S.R., s-a 
desfășurat la Craiova, în pito
rescul decor al „Parcului Po
porului" din localitate, reunind 
la start reprezentanții tuturor 
județelor, calificați în finală în 
urma fazelor de masă.

în deschiderea întrecerilor a 
avut loc o frumoasă festivitate, 
încheiată cu un cros popular la 
care au participat peste 2000 de 
tineri și tinere din Craiova, pe 
primele locuri clasîndu-se Iu
lian» Tigae (Electropufere) și 
Ion Ionașcu (întreprinderea de 
morărit și panificație).

Finalele, urmărite de un nu
meros public, au oferit dispute 
dîrze, la unele categorii învin
gătorii fiind desemnați pe ulti
mii metri. Primii clasați : 
FETE : cat. 18 — 21 ani (1000 
m) : 1. Ionica Calapăreanu
(Dolj), 2. Eleonora Sava 
(Neamț), 3. Eugenia Nercheș 
(S. Mare) ; cat. 22—30 ani (1500 
m) : 1. Eva Gergely (S. Mare),
2. Elena Duculeasa (Vîlcea),
3. Viorica Ciomaga (Dolj) ; 
BĂIEȚI — cat. 18—21 ani (1500 
m) : 1. loan Crăciun (Buzău), 
2. Anton Perca (Neamț), 3. Iosif 
Praszler (S. Mare) ; cat. 22—30 
ani (3000 m) : 1. Gheorghe 
Ghimpău (Dolj), 2. Florian Ro
man (Alba), 3. Marin Tricu 
(Olt). (St. GURGUI — coresp.)

an. peste doi sau peste patru 
acolo unde tinde să ajungă 
orice gimnastă — la desăvîr- 
șire.

Neobișnuit pentru un con
curs de selecție a fost și „ac
tul II“. în care s-au testat 
calitățile fizice ale sportive
lor. Tracțiunile la bară ne-au 
dezvăluit energii și forte ne
bănuite. Era de-a dreptul ui
mitor să vezi copiii aceia lup- 
tînd cu ei înșiși pentru a se 
ridica în brațe de cît mai 
multe ori : 15, 16, 17 !...

La sfîrșitul celor peste două 
ore de concurs neobișnuit, de 
tainică atmosferă, au fost co
municate numele celor 10 gim
naste alese. Acestea, deși a- 
cum nu spun nimic, sînt de 
reținut : Gabi Gheorghiu, Li
liana Talpău, Adriana Vlad 
(Galați). Daniela Brîndescu și

Băiaș (Constructorul Galați) — 
clasat pe locul secund în etapa 
a IV-a — cu 909 p d — a pre
luat conducerea la bărbați cu 
19 p (3685 p d), iar Petre Pur
ge (Voința Buc.), lider pînă la 
această confruntare, ocupă lo
cul secund. Concursul la băr
bați a revenit lui Grigore Ma
rin (Olimpia Buc.) cu 919 p d. 
(I. PAUȘ — coresp.)

șeu, care-și anunțase succesul, 
din ziua cînd a avut neșansa 
să i se spargă cauciucul de la 
o roată și totuși a sfîrșit al 
treilea. Acum, totul a rămas în 
ordine și ca atare, și-a de
monstrat adevărata valoare. La 
amatori, actorul George Buznea 
a dobîndit cu Cubista un frumos 
succes, după o cursă cap-cap, 
rezistînd la finiș atacului de
clanșat de Sipica.

REZULTATE TEHNICE : cursa 
I — Lazăr (Tr. Marinescu) 47,9, 
Franklin, simplu 6, ordine 9 ; 
cursa II — Marcus (G. Solcan) 
36,2, Rivan, simplu 3, event 22, 
ordine 43 ; cursa ni — Kera 
(G. Avram) 29,3, Poznaș, Sa- 
latiera, simplu 2, event 16, ordi
ne 12, ordine triplă 66 ; cursa IV 
— Fiesta (Gh. Tănase) 40,3, Va
leriana, simplu 4, event 9, or

„Cupa interdepartamentală44 la canotaj

O COMPETIȚIE
CU MULTE LIPSURI

Anul acesta, calendarul com- 
petitional intern de canotaj a 
prevăzut cinci mari întreceri. 
Trei s-au consumat — înainte și 
după Olimpiadă — Iar penulti
ma a fost programată la sfîr
șitul săptămînii trecute, pe lacul 
Herăstrău. Este vorba de „Cupa 
interdepartamentală" pentru pro
bele feminine — concurs, deci, 
cu caracter republican — la 
startul căruia erau invitate schi- 
fiste din întreaga țară. S-au 
prezentat doar canotoarele de la 
Metalul (clubul organizator), 
C.N.U., Voința șl Olimpia. Echi
pajele secțiilor nautice Dinamo, 
Steaua, U.T. Arad, C.F.K. Timi
șoara și altele nu au onorat a- 
ceastă tradițională reuniune 
nautică. Aceasta, după ședința 
de analiză olimpică în care evo
luția canotajului nostru la Mont
real a fost calificată ca nesa
tisfăcătoare, după angajamentele 
antrenorilor de a face totul — 
și Imediat — pentru ca schiful 
românesc să revină in eșalonul 
fruntaș al sportului internațio
nal. ..

Așadar, curse cu numai trei 
echipaje în start, într-o compe
tiție prevăzută în calendar încă 
din toamna anului trecut, în 
prezența a numai trei-patru teh
nicieni (șl nu dintre aceia 
care cer cu insistență cît mai 
multe concursuri !).

„Cupa interdepartamentală" a 
fost ciștigată de reprezentantele 
Clubului Nautic Universitar. E- 
levele antrenorului Ion Boicu au 
dominat majoritatea curselor și 
puteau puncta mai mult dacă 
în proba de schit 2 f.c. — unde 
conduceau — nu s-ar fi întim- 
plat acel abordaj cu echipajul 
Voința. A lipsit, precum se ve
de, și șalupa eu arbitrii de 
parcurs, care asigură buna des
fășurare a reuniunilor, au lip
sit multe (porta-voce. cîteva 
steaguri. la locul de sosire, 
ale cluburilor participante), a 
lipsit interesul pentru această 
competiție !

Rezultate : schif 4+1 rame ;
1. Metalul (Marla Avram, Ileana

„CRITERIUL JUNIORILOR" LA CICLISM
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

pe șoselele din Împrejurimile 
Constanței s-a disputat „Crite
riul juniorilor", la ciclism, la 
întreceri participînd peste 100

Rodie» Dune» (Baia Mare), 
Gertrude Eberle și Adina Făr- 
cuț (Arad), Lucia Negrea (Ba
cău). Gabriela Tcodorescu 
(Constanța) și Angela Bratu 
(Sibiu). De asemenea, în lot 
au mai fost cooptate și trei 
sportive care sînt deja eleve 
ale Liceului de gimnastică : 
Dumitrița Turner, Ionela Pa- 
trichi și Isabela Zamfir.

Reportajul nostru nu poate 
fi încheiat aici. Trebuie să ne 
facem datoria și față de an
trenorii care au adus aceste 
fetite și care au meritul de a 
le fi descoperit și inițiat : O- 
limpia Tofan, Marcel Bujo- 
reanu, Paul Gîlca. Aurelia Bu
ne», Mihai Demetrescu. Ma
rina si Mircea Bibire. Elena 
Marinescu, Norbert Kuhn. E- 
merie Ban, Pavel Rosenfeld, 
Barbara Frenkel, Adrian Go- 
reac. Petre Miclăuș, Elena Si
ma, Olga Ghițescu și Matei 
Stânei.

~ir
Acest concurs de gimnastică 

a marcat startul amplei cam
panii de selecție care se va 
desfășura în toate disciplinele 
olimpice. Este de așteptat ca 
și în celelalte ramuri intere
sul tuturor factorilor să fie 
la fel de mare, iar răspunsul 
la fel de prompt. Sportul ro
mânesc caută stele fără nume 
de care are nevoie acum și 
mîine...

dine 5 ; cursa V — Ricoșeu 
(N. Gheorghe) 27,1, Galen, Her- 
mafon, simplu 6, event 43, ordi
ne 22, ordine triplă 117; cursa VI 
— Godeanu (V. Gheorghe) 29,8, 
Sugestia, simplu 2, event 11, or
dine 12, triplu cîștigător 110 ; 
cursa VII — Sonor (Tr. Dinu) 
23,6, Jug, Hertz, simplu 7, event 
38, ordine 62. ordine triplă 245; 
cursa VIEI — Romas (N. Ion) 
29,2, Oaza, simplu 6, event 55, 
ordine 32, triplu cîșțigător 129; 
cursa IX — Cubista (G. Buz
nea) 30,6, Sipica, simplu 8, 
event 72, ordine 137. Pariul aus
triac ridicat la suma de lei 
51 068 a fost /cîștigat de un bu
letin cu 7 cai, revenlndu-i 25 534 
lei și 24 de combinații cu șase 
cai a 1 063 Iei fiecare.

Niddy DUMITRESCU

Burcea, Marloara Boariu, Stela 
Bandol + Elena Vasilescu) 3:10,
2. C.N.U. 3:12, 3. Voința Buc.
3:16 ; schif 2 vîsle : 1. C.N.U.
(Veronica Holmanu, Maria Ca- 
tană) 3:13, 2. Voința 3:26, 3. Me
talul 3:48 ; schif 2 f.c. : 1. Olim
pia (Ioana Ion, Gica Florea) 
3:31, 2. C.N.U... Voința (descali
ficată) ; schif 4+1 vîsle : 1.
C.N.U. (Elena Bereny, Eva 
Toth, Angela Hrebencluc, Elena 
lacob + Daniela Tlrziu) 2:58, 2. 
Voința 3:11, 3. Metalul 3:31 ;
simplu : 1. Veronica Holmanu
(C.N.U.) 3:26,5 ; schif 8+1 : 1.
C.N.U. 2:48, 2. Metalul 2:55, 3. 
Voința 2:57,5.

Clasament general : 1. C.N.U.
38 p, 2. Metalul 29 p, 3. Voința 
Buc. 23 p, 4. Olimpia 16 p.

V. TOFAN

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Reprezentativa masculină 

de seniori a susținut o întîl- 
nire amicală cu Selecționata 
Siriei, care se află în turneu 
in țara noastră. Victoria a re
venit voleibaliștilor români 
cu 3—1.

• La Timișoara s-a desfășu
rat un turneu internațional de 
volei masculin la care au luat 
parte Slavia Nitra (Cehoslova
cia), Steaua, Constructorul Brăi
la și Universitatea Timișoara. 
Pe primul loc s-a clasat for
mația Steaua. (P. ARCAN — 
coresp. județean)

• La Sibiu a avut loc o nouă 
ediție a „Cupei Cibinium", la 
care au participat echipele fe
minine I.E.F.S., Univ. Timișoa
ra, Univ. Craiova, Știința Ba
cău, „U" Cluj-Napoca și C.S.M. 
Sibiu. Trofeul a revenit for
mației Universitatea Craiova. (I. 
IONESCU — coresp.)

de alergători. De remarcat, per
formanța rutierului ploieștean I. 
Vintilă (Petrolul), care a cîști
gat detașat toate etapele, situin- 
du-se pe primul loc in clasa
mentul general la juniori mici. 
Rezultate tehnice. Etapa I (a- 
lergare în bloc — 40 km juniori 
mici, 70 km juniori mari) : 1.
L Vintilă lh 01:22 ; 2. C. Popa 
(Petrolul) lh 43:10; etapa a II-a 
(contratimp individual — 10 km 
șl 15 km) : 1. I. Vintilă 15:36 ; 
2. Gh. Lăutaru (Șc. sp. 1) 22:26 ; 
etapa a IlI-a (bloc — 20 km și 
40 km) : 1. I. Vintilă 30:36 și, 
respectiv, Gh. Batală lh 02:15 ; 
etapa a IV-a (cursă pe circuit 
20 km șl 30 km) : 1. I. Vintilă 
36:16 : 2. V. Georgescu (Petro
lul) 52:29. Clasament general — 
juniori mici : 1. I. Vintilă (Pe
trolul), 2. Gh. Bărăltăruș (Pe
trolul), 3. I. Deleanu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; juniori mari : 1. 
Gh. Batală (Hidrotehnica Con
stanța), 2. Ion Radu (Metalul 
Plopeni), 3. C. Nicolae (Voința 
Ploiești).
Cornel POPA — coresp. jud.

DtN TOATE SFORȚURLLE
AERO PESTE 60 DE sportivi,rvu băieți și fete, încep astăzi,
la Brașov, întrecerile din cadrul finalei 
campionatelor naționale de parașutism. 
Programul competiției cuprinde : sal
turi individuale de la 1000 m cu des
chiderea întîrziatâ a parașutei și ate
rizarea la punct fix, salturi individua
le de la 2000 m cu deschiderea în
tîrziatâ a parașutei și executarea de 
figuri acrobatice pe timpul căderii li
bere și salturi în grup de la 1000 m 
altitudine și aterizare la punct fix.

baschet
au luat sfîrșit întrecerile turneului in
ternațional de juniori ,,Cupa Priete
nia". Clasament fina! : 1. U.R.S.S. I, 
2. Cuba, 3. Bulgaria, 4. Polonia 5. 
U.R.S.S. II, 6. România, 7. Ungaria, 
8. Cehoslovacia o PERIOADA DE 
TRANSFERĂRI se încheie mîine. Cîteva 
din cele mai importante transferări : 
Ana Aszalos : de la Lie. ,,Bolyai" Tg. 
Mureș, la ,,U" Cluj-Napoca ; Brabo- 
veanu : de la I.E.F.S., la Dinamo Bu
curești ; Chircâ și Berceanu : de la 
I.E.F.S., la I.C.E.D.

HANDBAL Rezultate din di- nANUDAL V|Z|A B: FEMININ, 
Seria I : Rulmentul — Spartac 16—9, 
Viitorul Vaslui — Confecția Călărași 
16—14, Hidrotehnica Constanța — Ști
ința Bacău 9—7 ; Seria a |!-a : Con
structorul Hunedoara — Unirea Craio
va 18—3, Sparta Mediaș — Constructo
rul Baia Mare 16—15 !, 13 Decembrie 
Timișoara — CSM Sibiu 13—11, Oltul 
Sf. Gheorghe — Argeșeana Pitești 
14—10, Voința Sighișoara — Nitramo- 
nîa Făgăraș 9—8 ; MASCULIN, Seria 
I : Petrolul Teleajen — Metalul Vas
lui 15—14, „U" Craiova — Metalul Tîr- 
goviște 32—17, Comerțul Constanța — 
Spartac București 21—21 I CSU Sucea
va — Tractorul Brașov 20—17 ; Seria 
a |!-a : Nitramonia Făgăraș — Inde
pendența Sibiu 19—13 I, Timișul Lu
goj — A.S.A. Tg. Mureș 21—17 I, Ști
ința Petroșani — Sideful Jimbolia 
14—17 !, CUPROM Boia Mare — Me
talul Hunedoara 30—24.

DINAMO A CÎȘTIGAT
CAMPIONATUL

ECHIPELOR DE JUNIORI 
LA TENIS

Dinamoviștii bucureșteni și-au 
păstrat titlul de campioni al țării, 
în întrecerea echipelor de tenis 
(juniori), ciștigînd cu 14—11 partida 
decisivă cu Progresul (cîteva rezul
tate : segărceanu — lovănescu 6—1, 
7—5 ; Hărnuțiu — Dîrzu 4—6. 13—11,
5— 7 ; Zaharia — Zacopceanu 6—2,
6— 8, 7—5, Pană — Dîrzu 0—6, 7—5, 
1—6 ; Pană, Hărnuțiu — Dirzu, O- 
preanu 6—3, 3—6, 6—3 ; Elena Po
pescu — Lunela Orășanu 6—3, 6—2). 
In ultimele două partide ale tur
neului principal s-au înregistrat 
rezultatele : Progresul — Tot îna
inte 15—10 ; Tot înainte — Politeh
nica Cluj-Napoca 16—9.

Clasamentul final : 1. DINAMO, 
2. Progresul, 3. Tot înainte, 4. Po
litehnica Cluj-Napoca, 5. Sănătatea 
Oradea, 6. Dinamo Brașov, 7. Școa
la sportivă Constanța, 8. Școala 
sportivă steaua.

I 
I

• Noua ediție a campiona
tului Diviziei A de volei (mas
culin și feminin) va începe la 
3 octombrie, în timp ce cam
pionatul republican al juniori
lor și școlarilor va debuta la 
26 septembrie.

• La Centrul sportiv „23 Au
gust" se desfășoară în aceste 
zile consfătuirea antrenorilor 
echipelor din Divizia A.

• în vederea startului în 
noul campionat, formațiile bucu- 
reștene Progresul, C.F.R. Gri
vița Roșie, Electra, Calculato
rul, I.T.B. și Șc. sp. 2 participă 
în aceste zile la întrecerile din 
cadrul „Cupei Electra".
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„CUPA MĂRII NEGRE'*
(Urmare din pag. I)

o trambulină spre marea per
formantă și să contribuie tot
odată la menținerea unei trai
nice prietenii între sportivii 
din cele patru orașe.

Cîștigătoril ediției trecute, 
reprezentanții orașului Varna, 
vor deplasa și la această edi
ție un lot puternic. în echipa 
bulgară vor fi prezenți, prin
tre alții, dublul campion mon
dial de haltere Gheorghe To
dorov, medaliat cu argint la
J. O. de la Montreal. gim
nastul A. Keranov, înotătorul
K. Encev și boxerul B. Fugi- 
djiev.

Sportivii constănțeni speră 
să obțină victorii la box, unde 
vor evolua, printre alții, Ibra
him Faredin, Alexandru Tîr- 
boi și Gheorghe Agapșa, la 
gimnastică fete prin Constan
ța Ciocănel și Agnes Bont. Se 
pun. de asemenea, mari spe
ranțe în halterofilii N. Căpri- 
ceru, M. Chiamil și N. Tuțu- 
ianu, precum și în tinerii îno
tători Mihaela Ciurea și Vio
rel Mihaicca.

I
•

I
I
I
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MODELISM PE p!s™menajata a Clubului 
Centra! de Modelism din Capitală au 
avut loc campionatele republicane de 
automodele. Sportivii constructori au 
prezentat anul acesta aparate perfec
ționate, stabilind în cadrul întrecerilor 
două noi recorduri naționale, lată cam
pionii : cat. 1,5 cmc-elice aeriană î 
E. Bădună (Grivița Roșie), V. VarFamo- 
vici (Semănătoarea) la juniori ; cat.
2,5 cmc-elice aeriană : Gh. Olteana 
(Clubul Central de Modelism) ; cat.
2.5 cmc-tracțiune pe roată : V. Varia* 
movici (Semănătoarea) ; cat. 5 cmc : 
C. Nițâ (Politehnica Buc.) ; cat. 10 
cmc : C. Stroie (Semănătoarea) ; cat.
1.5 cmc : I. Nenciu (Semănătoarea). 
Clasament pe echipe : 1. Semănătoa
rea, 2. Politehnica Buc., 3. Clubul Cen
tral de Modelism. Noi recorduri na
ționale : Constantin Stroie (cat. 10 
cmc) — 199,585 km/h ; Ion Nenciu (cat.
1,5 cmc) — 105,246 km/h.
MOTO IN CONCURSUL INTER- 
mwsvz NAționAL DE DIRT-TRAOC 
DE LA BRĂILA — Ia care au participat 
alergători din Uniunea Sovietica, R.D. 
Germană, Ungaria și România — ur
mărit de circa 8000 de spectatori — pe 
locul întîi s-a clasat sovieticul V. Kol- 
mokov cu 15 p. urmat de Nicolae Rîu- 
reanu, W. Schneider (R.D.G.), V. Si- 
mako (U.R.S.S.) — toți cu cite 13 p.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I

tatori difl 
listic. !)<■ 
nuntă uși 
dențeascăH 
ca jucătcB 
norul I. 
de vineri 
ze în ac< 
tare cu : 
ciplină tr 
în meciu 
Simbâtă, 
n-au juc: 
cidentări, 
sigură re< 
menea, !>■ 
joc. Este, 
Bejcnaru 
de joc — 
multă în< 
la Galați 
în acest i

După o 
ore, pe rt 
— Frankf 
rești, Boa 
pitală di 
ieri dimii 
tocarul la

.Mario Wi 
hatul trec 
fica) are 
de 16 jt*< 
remarcă 
cisco Mari 
echipei, și 

Cele do 
tuat ieri 
face acela 
oaspeții v< 
zonul slad 
va găzdui 
son nc-a 
pa cu car 
Botelho — 
Artur, An

I LOJO
ULTIME

I
 COMPLETA 

REA BUL1

CONCUR

întrecerile zonale ale 
CAMPIONATULUI REPUOINĂ

BLICAN se află în plină desfășurare. 
La Craiova și Piatra Neamț au avut 
loc sîmbâtât și duminică jocuri deci
sive. Clasamentele : 1. Avîntul Curcani 
(jud. Ilfov) 12 p, 2. Jiul Gîngiova 
(Dolj) 6 p, 3. Dacia Pitești 4 p, respec
tiv — 1. Betonul Roman 18 p, 2. Di
namo Bacău 12 p, 3. Șiretul Suraîa 
(Vrancea) 11 p. Primele echipe s-au 
calificat în finala pe țară programată 
întțe 8—10 octombrie la Focșani. a 
„MEMORIALUL MANOLACHE BALAN". 
Cinci echipe au participat la această 
competiție desfășurată în comuna Rîm- 
nicelul din jud. Buzău. Clasamentul : 
T. A.S.A. Constanța, 2. Confecția Rm. 
Sârat, 3. Energia Rîmnicelul.

DE MIER<
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lul sezonului de primăvară. 
Am convingerea că vom rea
liza o partidă bună miercuri 
seara".

Campioana Belgiei a debutat 
slmbătă printr-o victorie in 
fata lui Waregem. Evoluția ei 
este considerată aici ca bună. 
Antrenorul Ernst Happel a- 
nunță o surpriză de ultimă oră : 
posibila recuperare a lui Lam
bert, golgeterul ultimelor se
zoane ale fotbalului belgian. El 
ar urma să joace in locul lui 
Verheecke. Punctul forte al 
formației îl reprezintă linia de 
mijloc Cools — Vandereyeken — 
Courant, care se confundă cu 
cea a echipei naționale.

întilnirea se va desfășura 
pe Olympia Stadion, care are 
o capacitate de 32 000 de 
locuri. Ea va începe la ora 20 
(ora 21, București) și va fi 
condusă de un trio de arbitri 
din Anglia.
Formații probabile :

STEAUA : Iordache — An- 
ghclini, Sameș, FI. Marin. Vi- 
gu — Dumitru, Agiu, Ion Ion 
— Troi, Răducanu, Iordăncscu.

F. C. BRUGES : Barth — 
Basti,ins. De Cubber, Krieger, 
Volders — Cools, Vander- 
eycken, Courant — Verheecke, 
Davies, Lefevre. Patru inter
naționali belgieni, unul aus
triac și altul danez, în rest 
o serie de componenti ai lo
tului de tineret al Belgiei In 
această redutabilă formație.

Eftimie IONESCU
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Mario, Noguicra — Albcrtino, 
Mane, Salvador. După toate 
probabilitățile, C.S.U. va Începe 
jocul în următoarea alcătuire : 
Tănasc — Pasquale, Oltcanu, 
Marta, Șarpe — Angelescu, Do- 
bre, Georgeseu, Păunescu (Be- 
jenaru) — Marinescu, Cramer.

Meciul va începe la ora 16 și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Cipru (care va sosi 
astă-seară), avîndu-I la centru 
pe Costas Xanthoulis.

............. Constantin ALEXE

A.S.A.
Interes mare, la Tg. Mureș, 

pentru noul start în „Cupa 
U.E.F.A." al echipei locale. Mîi- 
ne, A.S. Armata Tg. Mureș va 
întîlni, de la ora 16, formația 
Dinamo Zagreb, cîștigătoarea 
competiției în 1967, și toate 
glodurile localnicilor îmbină 
responsabilitatea majoră în fața 
unui asemenea adversar cu op
timismul lucid necesar oricărui 
start. De fapt, este un al doi
lea start al echipei lui Tiberiu 
Bone în „Cupa U.E.F.A.". Anul 
trecut, tot la mijlocul lui sep
tembrie, „ll“-le din Tg. Mureș 
primea în primul tur, acasă, 
replica lui Dinamo Dresda. Exa
gerata febră de start, atunci, 
la debutul în „Cupa U.E.F.A.", 
a reprezentat cauza principală 
a jocului modest și al rezulta
tului nesatisfăcător (2—2 ; în 
retur, A.S.A. avea să piardă Ia 
Dresda cu 4—1). Am amintit 
de acel debut nu prea fericit 
convinși că el a reprezentat o 
experiență utilă formației mu
reșene.

Avînd, deci, experiența unei 
participări în „Cupa U.E.F.A." 
și cunoscînd forța noului ad
versar, care sîmbătă, la Split 
(unde s-a aflat și antrenorul 
Tiberiu Bone), a pierdut cu 
3—0, A.S. Armata Tg. Mureș 
abordează partida de miercuri 
cu mai multă maturitate și în
credere în forțele proprii. Că
pitanul echipei, Ispir, a expri
mat dealtfel gîndul comun care 
înseamnă „mobilizare maximă,
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Moldovan I ți Dudu Georgeseu, între trei adversari, creează pa
nică in „16“-le -formației oaspete. Fază din meciul Dinamo — 
F.C. Constanța, disputat simbătă Foto : N: DRAGOȘ

DINAMO, DIN NOU FAȚĂ-N FATĂ 
CU O PRESTIGIOASĂ FORMAȚIE ITALIANĂ

După cele patru meciuri sus
ținute cu ani în urmă în com
pania lui Internazionale, Dina
mo întîlnește mîine, în Cupa 
U.E.F.A., o nouă prestigioasă 
formație italiană : A. C. Milan. 
Cunoscînd impresionanta carte 
de vizită a partenerei de între
cere, liderul clasamentului Di
viziei A pregătește această pri
mă manșă cu maximum de a- 
tenție. Ieri dimineață, echipa 
din șos. Ștefan cel Mare a efec
tuat, la Săftica, un antrenament 
de intensitate (fără Dinu, care 
n-are drept de joc) ; a parti
cipat în schimb Lucescu, ab
sent. cum se știe, la ultimele 
jocuri ale formației sale. El a 
răspuns bine la solicitări și 
speră să-și reia locul în atac 
pe aripa dreaptă, într-un „11“ 
care se anunță în următoarea 
formulă : Ștefan — Cheran, 
Sătmăreanu II, G. Sandu, I. 
Marin — Moldovan I, Dobrău, 
Custov — Lucescu, Dudu Geor
gescu, Vrînceanu. în cazul cel 
mai nefericit, în care Lucescu 
nu ar fi în plenitudinea forțe
lor, antrenorii Ion și Lică Nun- 
weilier pregătesc și o altă va
riantă, cu Moldovan aripă 
dreaptă — mijlocaș, cu Dudu 
Georgeseu retras în linia me
diană în locul lui Dobrău, cu 

TG. MUREȘ LA AL DOILEA START...
curaj ofensiv și atenție în a- 
părare". Vrem să credem că 
fiecare jucător mureșan care va 
intra în teren își va activiza 
la maxim talentul pe fondul 
dăruirii totale și al lucidității 
permanente. în privința echi
pei, care duminică n-a putut 
juca decît cu juniorii și cu o 
formație din campionatul jude
țean, nimic nou. Se mizează pe 
următoarea formulă de echipă : 
Solyom — Gligore, Unchiaș, 
Ispir, Onuțan — Varodi, Pîsla- 
ru, Boioni — Fazekaș, Fanici 
(Naghi), Hajnal.

Adversarii vor sosi la Tg. 
Mureș marți la prînz, după ce

REZULTATELE ETAPEI A IlI-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Metalul Botoșani — Progresul Fălti
ceni 2—1 (0—1), Dorna Vatra Dornei— 
Laminorul Roman 3—0 (1—0), Foresta 
Fălticeni — Cristalul Dorohoi 3—0 
(2—0), Danubiana Roman — Foresta 
Moldovița 5—1 (4—1), I.T.A. Piatra
Neamț — A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc 2—2 (0—0), Metalul Rădăuți — 
Cetatea Tg. Neamț 5—3 (4—1), Ci
mentul Bicaz — Bradul Roznov 2—0 
(0—,0), Avintul Frasin — C.S. Botoșani
1—2 (1-0).

Pe- primele locuri după etapa a 
lll-a : 1. DANUBIANA ROMAN 6 p 
(8—1), 2. Dorna Vatra Dornei 5 p 
(7—2), 3. Metalul Botoșani 5 p 
(4—1)... pe ultimele : 15. A.S.A. Cîm
pulung 1 p (4—3), 16. Foresta Moldo
vița 1 p (2—9).

SERIA A ll-A
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Con

structorul lași 1—0 (1—0), Hușana
Huși — Textila Buhuși 2—0 (1—0), Ni- 
colina lași — Chimia Mărășești 0—0, 
Partizanul Bacău _  Viitorul Vaslui
1— 2 (1—1), Petrolul Moinești — Pe
trolistul Dărmănești 4—0 (0—0), Oituz 
Tg. Ocna — Letea Bacău 0—0, Con
structorul Vaslui — TEPRO lași 2—0 
(2—0), Minerul Comănești — Rulmen
tul Bîrlad 5—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 6 p (11—1), 2. Viitorul Vas
lui 6 p (7—3), 3. Chimia Mărășești 
5 p (6—1)... pe ultimele : Partizanul 
Bacău 0 p (2—7), 16. Textila Buhuși 
O p (0-7).

SERIA A lll-A
Victoria Florești — Petrolul Teleajen 

Ploiești 0—0, Luceafărul Focșani — Re
colta Săhăteni 2—1 (0—0), I.R.A. Cîm- 
pina — Ancora Galați 2—1 (1—1),
Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina
2— 2 (2—1), Chimia Brazi — Chimia 
Buzău 2—1 (1—1), Avîntul Mîneciu — 
Petrolistul Boldești 1—0 (1—0), Meta- 
losport Galați — Dinamo Focșani 2—0 
(0—0), Caraimanul Bușteni — Foresta 
Gugești 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI SI
NAIA 5 p (8—3), 2—3. I.R.A. Cîmpina 
5 p (4—2), Petrolul Teleajen Ploiești 
5 p (5—3)... pe ultimele : 15_ 16. An
cora Galați 0 p (3—7), Dinamo Foc
șani 0 p (2—6).

Roznai vîrf central de atac. 
Aseară, antrenorii împreună cu 
componentii lotului dinamovist 
au analizat, încă o dată, jocul 
lui A. C. Milan așa cum l-a 
văzut, recent, Ion Nunweiller.

Dintr-un avion al companiei 
TAROM au coborît aseară, la 
ora 20,30, 67 de persoane, con
ducători, antrenori, jucători, 
ziariști și turiști. Lotul antre
norului Giuseppe Marchioro nu
mără 18 jucători. Printre aceș
tia și Giani Rivera, vedeta nr. 1 
a lui A. C. Milan, dar care 
mîine nu va juca, întrucît a 
început pregătirile cu o oare
care întîrziere. Iată și echipa 
probabilă pentru jocul cu Di
namo : Albertosi — Anquilletti, 
Bett, Turone, Boldini — Saba- 
dini, Morini, Capello — Gorin, 
Calloni, Bigon. „Singurele sem
ne de întrebare le constituie 
Sabadini și Morini", ne spunea 
antrenorul Marchioro. Astăzi di
mineață, la ora 10, A. C. Milan 
va efectua un antrenament pe 
unul din terenurile parcului 
sportiv Dinamo. Meciul va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
din R. F. Germania, avînd la 
centru pe Klaus Ohmsen.

Gheorghe N1COLAESCU

au înnoptat la București, de 
unde își continuă drumul cu a- 
vionul la Cluj-Napoca, iar de 
acolo, cu autocarul, la Tg. Mu
reș. Antrenorul Mirko Bazici 
are unele semne de întrebare 
asupra „ll"-ului cu care va in
tra pe terenul din Tg. Mureș. 
In linii mari, însă, formația va 
fi : Stincici — Huljici, Bedi 
(Kuze), Zajcc, Miljcovici — 
Bogdan, Senzen, Mustedanagici 
(Tuksa) — Bonici, Kranjciar, 
Vabec. Partida va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Grecia, formată din Marnes, 
Chitakis și Gergiecy.

Mircea M. IONESCU

SERIA A IV-A

Chimia Brăila — Unirea Eforie 1—1 
(0—0), Dacia-Unirea Brăila — Dună
rea Tulcea 3—1 (1—0), Electrica Con
stanța — Progresul Brăila 1—1 (1—0), 
I.M.U. Medgidia — Ș.N, Constanța
1— 0 (1—0), Marina Mangalia — Ci
mentul Medgidia 2—1 (0—0), S.C. Tul
cea — Gloria Poarta Albă 4—0 (0—0), 
Victoria Țăndărei — Autobuzul Făurei
3—1 (1—0), Dunărea Cernavodă —
Minerul Măcin 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
6 p (7—0), 2—3. Chimia Brăila 5 p 
(4—2). Unirea Eforie 5 p (5—3)... pe 
ultimele : 15. Minerul Măcin 0 p (0—4), 
16. Gloria Poarta Albă 0 p (3—9).

SERIA A V-A
T.M. București — I.O.R. București

2— 0 (1—0), Unirea Tricolor Bucu
rești — Sirena București 2—0 (0—0), 
Viitorul Chirnogi — Abatorul Bucu
rești 3—3 (2—1), Șoimii TAROM Bu
curești — Flacăra roșie București 3—0 
(0—0), Azotul Slobozia — Olimpia 
Giurgiu 4—1 (3—0), Electronica Bucu
rești — I.C.S.I.M. București 5—1 (2—0), 
Triumf-automecanica București — A- 
vîntul Urziceni 2—0 (1—0), Automatica 
București — Autobuzul București 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI 5 p (11—3), 2.
T.M.B. 5 p (8—2), 3. Triumf-automeca
nica București 5 p (4—1)... pe ultime
le : 15. I.O.R. București 1 p (0—5), 16. 
Olimpia Giurgiu 0 p (1—10).

SERIA A VI-A
Răsăritul Caracal — Petrolul Tîrco- 

viște 0—0, Progresul Pucioasa — Me
talul Mija 1—2 (1—1), Dacia Pitești — 
Progresul Corabia 3—1 (0—0), ROVA 
Roșiori de Vede — Cetatea Tr. Măgu
rele 2—1 (1—0). Muscelul Cîmpulung— 
Viitorul Scornicești 5—4 (2—1), Oțelul 
Tîrgoviște — Constructorul Pitești 2—1 
(0—0), Chimia Găești — Cimentul 
Fieni 3—0 (2—0), Petrolul Videle — 
Recolta Stoicănești 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL 
CÎMPULUNG 5 p (8-4), 2. Metalul 
Mija 5 p (4—2), 3—4. Petrolul Videle 
4 p (10—7), Progresul Corabia 4 p 
(7—4)... pe ultimele : 15. Cetatea Tr. 
Măgurele 1 p (3—5), 16. Progresul Pu
cioasa 1 p (2—7).

F()TIIAL
SPORTUL STUDENȚESC DEBUTEAZĂ 
ÎNTR-O COMPETIȚIE CONTINENTALA

în cea de a doua partidă a 
zilei de mîine. programată tot 
în cadrul „Cupei U.E.F.A.", 
în Capitală, Sportul studen
țesc — debutantă în această 
prestigioasă competiție euro
peană — întîlnește cunoscuta 
echipă greacă Olympiakos Pi
reu. în perspectivă, o con
fruntare care promite să fie 
atractivă, formația studenților 
bucureșteni avînd. teoretic, 
prima șansă, dacă privim lu
crurile nu numai prin prisma 
avantajului terenului, ci și 
prin aceea a virtuților colec
tive (omogenitate, bună orga
nizare a jocului, combativita
te) proprii „ll“-lui antrenat 
de cuplul A. Niculescu — I. 
Voica. Rămîne, evident. ca 
această șansă a hîrtiei să fie 
valorificată cît mai deplin în 
teren, printr-o evoluție care 
să ofere spectatorilor imaginea 
reală a jocului bun de ansam
blu practicat. în acest început 
de sezon, de echipa bucureș- 
teană. Ultimele pregătiri ale 
acesteia (antrenament indivi
dualizat, ieri după amiază, și 
un altul fizico-tactic în cursul 
acestei dimineți, la Snagov) se 
înscriu, de altfel. în ideea u- 
nor necesare retușuri în modul 
de acțiune colectivă și a îm
bunătățirii potențialului moral, 
în privința formației care va 
fi aliniată mîine. nu se anun
ță modificări față de aceea 
folosită în meciul de campio Mihai IONESCU

Acțiune de atac a studenților bucureșteni (in tricouri cu dungi) 
în meciul de sîmbătă cu Universitatea Craiova, ultima repetiție 
generală înaintea confruntării cu Olympiakos Foto : D. NEAGU

7? • La Jocul de fotbal Dinamo — A.C. Milan au acces numai per-
misele C.N.E.F.S. eliberate pentru tribuna oficială (0). Celelalte jî 

§ carnete nu au valabilitate. Accesul carnetelor — tribuna 0 se efec- 
Ș tuează prin calea Floreasca. iar al publicului plătitor prin șos.

Stefan cel Mare și str. B. Văcărescu. -2
g • S-au pus în vînzare la casele obișnuite și biletele pentru me- 
g ciul Sportul studențesc — Olympiakos Pireu.

SERIA A VH-A

Laminorul Slatina — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 2—3 (1—3), Dierna Orșo
va -— Minerul Motru 1—1 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Unirea Drăgășani 1—0 
(1—0), F.O.B. Balș — Metalurgistul 
Sadu 3—2 (1—1), Lotrul Brezoi — Pro
gresul Băilești 1—1 (1—0), Cimentul
Tg. Jiu — Constructorul Craiova 3—0 
(2—0), Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Dunărea Calafat 0—0, Chimistul Rm. 
Vîlcea — Minerul Rovinari 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1—3. CIMENTUL 
TG. JIU 5 p (7—3), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 5 p (6—2), Unirea Drobeta 
Tr. Severin 5 p (5—1)... pe ultimele : 
15. Laminorul Slatina 2 p (4—10), 16. 
Lotrul Brezoi 1 p (3—5).

SERIA A VIII-A
Electromotor Timișoara — Unirea 

Tomnatic 1—1 (0—1), Minerul Anina — 
Minerul Moldova Nouă 1—0 (0—0),
Laminorul Nădrag — Strungul Arad
3—2 (2—1), Ceramica Jimbolia — Ba
natul Timișoara 2—0 (0—0), Construc
torul Arad — Metalul Oțelu Roșu 2—0 
(1—0) Vulturii textila Lugoj — Nera 
Bozoyici 7—0 (2—0), Gloria Reșița — 
Gloria Arad 4—0 (3—0), Metalul Boc
șa — Unirea Sînnicolau Mare 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL A- 
NINA 5 p (3—1), 2. Vulturii Lugoj 
4 p (10—4), 3. Gloria Reșița 4 p
(6—1)... pe ultimele : 15. Nera Bozo- 
vicl 2 p (6—11), 16. Banatul Timișoara 
2 p (3-8).

SERIA A |X-A

Someșul Satu Mare — Minerul Baia 
Sprie 3—1 (1—0), Victoria Zalău —
Minerul Bihor 2—1 (1—1), Voința Că
rei — Minerul Băița 1—0 (1—0). Mi
nerul Suncuiuș — înfrățirea Oradea 
0—1 (0—0), Gloria Șimleu Silvaniei — 
Oașul Negrești 1—0 (0—0), Oțelul Bi
hor — Victoria Cărei 0—0, Bihoreana 
Marghita _  Recolta Salonta 0—0,
Voința Oradea — CUPROM Baia Mare 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA
ORADEA 6 p (8—3), 2. Voința Oradea 
4 p (7—2), 3. Someșul Satu Mare 4 p 
(7—4)... pe ultimele : 15. Oașul Ne
grești 2 p (5—7), 16. Minerul Bihor 
0 p (4—9).

Rezultatele ne-au fost transmise de 

nat cu Universitatea Craiova,' 
adică : Răducanu — Tănăses- 
cu, Ciugarin, Grigorc, Manea 
— Cassai, O. Ionescu, Rădulcs- 
cu — Grosu, Marica. Vlad.

Datele cele mai recente, re
feritoare la echipa din Pireu, 
ni le-au furnizat V. Kraus, 
vicepreședinte al clubului stu
dențesc bucureștean. și antre
norul M. Rădulescu, care au 
urmărit, sîmbătă, partida ami
cală susținută de Olympiakos 
în compania formației Egalco, 
pe care a întrecut-o cu sco
rul de 4—3. prin golurile rea
lizate de Hatzioannoglou. Kri- 
tikopoulos. Aidiniou și Kara- 
vitis. Antrenorul Les Shannon 
are probleme în ceea ce pri
vește alcătuirea formației cu 
Sportul studențesc. întrucît nu 
contează pe Stavropoulos (sus
pendat 4 etape de U.E.F.A.) 
și, după toate probabilitățile, 
nici pe aportul uruguayenilor 
Viera și Losada — ambii ac
cidentați. Fotbaliștii greci — 
însoțiți de un mare număr de 
suporteri — au sosit aseară, 
pe calea aerului, în Capitală. 
Ei urmează a efectua. astă 
seară, un antrenament de aco
modare pe stadionul „23 Au
gust", același pe care mîine, 
la ora 19, arbitrul elvețian 
Andre Favre va da semnalul 
de începere a primei manșe 
din dubla întîlnire Sportul stu
dențesc — Olympiakos.

SERIA A X-A
Mureșul Luduș — Bradul Vișeu 6—0 

(4—0), Metalul Sighișoara — Soda 
Ocna Mureș 1—0 (1—0), Dermata Cluj- 
Napoca — Metalul Aiud 1—2 (0—1), 
Unirea Dej — Minerul Rodna 3—0 
(1—0), Foresta Bistrița — Avîntul Re
ghin 1—1 (0—0), Cimentul Turda —
Lăpușul Tg Lăpuș 3—0 (1—0), Minerul 
Baia Borșa — Tehnofrig Cluj-Napoca
4—1 (1—0). Minerul Băiut — C.I.L.
Gherla 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BORȘA 5 p (9—4), 2. Metalul • Sighi
șoara 5 p (4—1), 3—4. Unirea Dej
4 p (4—2), Minerul Rodna 4 p (5—3)...
pe ultimele : 15. C.I.L. Gherla 1 p
(0—3), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș 0 p
(1-8).

SERIA A XI-A
Progresul Odorheiu Secuiesc — Me. 

trom Brașov 3—0 (1—0), Minerul Bă
lan — Viitorul Gheorghieni 1—2 (1—0), 
C.S.U, Brașov — Minerul Baraolt 4—2 
(3—0), Torpedo Zărnești — Forestierul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0), I.C.I.M. Bra
șov _  Unirea Sf. Gheorghe 3—0 (1—0),
Precizia Săcele — Utilajul Făgăraș 
1—o (1—o). Măgura Codlea — Carpați 
Brașov 1—0 (0—0) Mureșul Toplița — 
Chimia Victoria 1—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. BRAȘOV 
6 p (8—2), 2. I.C.I.M, Brașov 5 p 
(5—1), 3. Progresul Odorhei 4 p
(5—1)... pe ultimele : 15. Forestierul 
Tg. Secuiesc 1 p (0—4), 16. Utilajul 
Făgăraș 0 P (0—3).

SERIA A Xll-A
Textila Sebeș — Minerul Ghelar 1—2 

(0—1), C.I.L. Blaj — F.I.L. Orăștie 
0—2 (0—1), — s-a jucat la Teiuș,
U.P.A. Sibiu — Inter Sibiu 1—2 (1—1), 
Unirea Alba lulia — Constructorul Alba 
lulia 1__0 (1—0), Automecanica Me
diaș — Gaz metan Mediaș 0—2 (0—2), 
C.F.R. Simeria — Textila Cisnădie
4—0 (2—0), Știința Petroșani — I.M.I.X. 
Agnita 3—1 (2—0), Laminorul Teliuc — 
Metalul Copșa Mică 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. GAZ METAN 
MEDIAȘ 6 p (5—0), 2. Știința Petro
șani 5 p (5—2), 3. Minerul Ghelar
5 p (5—3)... pe ultimele : 15. Auto
mecanica Mediaș 1 p (1—5), 16. C.I.L. 
Blaj 0 p (0—5).

câtre corespondenții noștri voluntari



A

DELEGAȚIA
TĂRII NOASTRE
PLECAT LA C.E

| CĂDERE DE CORTINĂ LA FOREST HILLS
I • Jimmy Connors reintră în 

tarii la ultimele întreceri *

Echipa de juniori a clubu
lui Școlarul București a de
venit din nou campioană a 
tării la polo. Formația bucu- 
reșteană a terminat neînvinsă 
întrecerile turneului final des
fășurat zilele trecute la Tg. 
Mures, totalizînd 17 p (din 18 
posibile), 
sament : 
(57—33) : 
roști 13 
Arad 11 
rești 10 
Cluj-Napoca 10 p 
Dinamo București 
Politehnica Cluj-Napoca 
Formația campioană 
V. Medianu)

Au urmat-o in cla-
2. Crișul Oradea 13 p

3. Șc. sp. 2 Bucu- 
p (56—39) 
p ; 5. Șc. 
p (34—31)

; 4. Rapid 
sp. 1 Bucu- 
; 6. Voința 
(46—44) ; 7.
8 p ; 8.

4 p. 
(antrenor 

a fost alcătuită

din S. Buzac, C. Chivăran. V. 
Boga. C. Chirobocea, D. Nico- 
lau, C. Nicolae. M. Lupașcu, 
H. Niță. C. Ghizdăreanu, V. 
Tomescu. F. Dobrea și A. Bu
zac.

Iată principalele
Rapid — 
rul — Șc.
— Rapid

7-»-2 .
Șc. sp. 2 — Crișul 8—5;
— Șc. sp. 1 4—1 : 

Șc sp. 2 4—3 ;
Rapid 5—3 ; Voința — 

Șc. sp. 2 5—5 ; Școlarul —
Crișul 3—2 ; Școlarul — Șc. 
sp. 1 4—4 ; Crișul — Voința 
6—3.

sp. 1 
4—3 : 
Rapid
sp. 1
sp. 2 —

sp.

rezultate :
Crișul 5—5 ; Școla- 
sp. 2 10—4 ; Voința 

7—5 ; Crișul 
; Dinamo —

- Se. 
Voința

Sc. 
Șc.

DE TIR DE LA SKOPJE
orașul Skopje (Iugosla- 

se vor desfășura în pe-

Campionatele republicane de călărie

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE ALE JUNIORILOR
CRAIOVA, 13 (prin telefon).

Pe baza hipică 
Poporului"

din ..Parcul 
din localitate 

început întrecerile finale 
campionatului republican 
călărie, dresaj si obstacole.

Primii au intrat in concurs 
juniorii, care și-au disputat cu 
ardoare șansele pentru a intra 
in posesia mult rîvnitului titlu 
de campion. De remarcat fru
moasa comportare a călăreți
lor sibieni. aflați. printre pro
tagoniștii fiecărei probe.

întrecerile juniorilor de 16 
ani la obstacole au oferit o 
dîrză dispută în ambele man
șe. departajarea 
sati făcîndu-se

REZULTATE 
Peter Fleischer 
cu Ring 4 p (29,3 s) — 
pion republican. 2. 1
Neagu (C.S.M. Sibiu) cu 
prioara 4 p (33,3 s), 3. Romu
lus Pașcovschi (C.S.M. Cra
iova) cu Azur 4 p (35 s). 4.
Vasile Raba (Olimpia) cu Aro
gant 4 p (35.8 ș).

Proba de dresaj a fost do
minată de junioara Marsilia 
Petrescu, care a executat bine 
figurile progresiei. întrunind 
aprecierile juriului.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Marsilia Petrescu (Petrolul) cu 
Mezin 582 p — campioană re
publicană, 2. Carmen Dumi-

au 
ale
do

primilor cla
ia cronometru.
TEHNICE : 1.
(C.S.M. Sibiu)

- cam- 
Mircea 

i Că-

Mîine, start în „Dinamo- 
viada" de box — tineret

PUGILIȘTI DIN 7 ȚÂRI 
PREZENȚi LA ÎNTRECERI
Miercuri se va da startul într-o 

nouă ediție a „Dinamoviadei" de 
box (tineret) la care vor fi pre
zinți sportivi din U.R.S.S., R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, Bulga
ria, Cehoslovacia și România. în
trecerile vor avea loc pe ringul 
instalat în „Parcul sportiv Dina
mo" din Capitală, după următorul 
program : miercuri de la ora 18.45, 
joi de la ora 18,45, vineri — semifi
nale — de la ora 18 șl duminică — 
finalele — ora 10.

trescu (Steaua) cu Epigon 567 p, 
3. Aurel Lăpâduș (C.S.M. Si
biu) cu Darius 544 p.

Si cele două manșe ale pro
bei de obstacole pentru juniori 
de 18 ani au oferit o între
cere atractivă. călăreții pu- 
nindu-și în valoare

anoștințele pentru 
loc cit mai bun.

călăreții
toate cu- 
ocupa un

TEHNICE: 
(32 concu- 
pentru pro- 
urma căreia 

următoarea: 1.
(C.S.M. Sibiu)

REZULTATE 
Obstacole juniori 
renți) 3 calificați 
ba de baraj, în 
ordinea este 
Mircea Neagu 
cu Căprioara (4 p penalizare) 
37,4 p — campion național ; 2. 
Sorin Ionescu (C.S.M. Craio
va) cu Hadic (4 p) 38,2 p 3. 
Sorin Mastran (Dinamo Buc.) 
cu Succes (4 p) 38,8 p. 
Ștefan GURGUI — coresp.

In 
via) 
rioada 18—20 septembrie cam
pionatele europene de tir, re
zervate senioarelor si junio
rilor la probele de pușcă și 
pistol standard. Delegația ță
rii noastre, care s-a deplasat 
la locul competiției, este for
mată din 
Eva Olah, 
(la pușcă). Ana Ciobanu. Ani- 
șoara Matei. Maria Sălăjan (la 
pistol). Mircea Ilea, Florin 
Minișan, Dan Calalb și Ga
briel Tătara (la pușcă ju
niori). Ca antrenori s-au de
plasat Ștefan Petrescu și Da
vid Petrea.

* t
Pe poligonul din Alexan

dria s-a disputat campionatul 
republican al juniorilor mici 
(14—17 ani) la probele de 
pușcă (standard și aer com
primat). Majoritatea locurilor 
fruntașe au revenit țintașilor 
de la C.F.R. Arad, C.S.M. 
Cluj-Napoca și Școala sportivă 
nr. 1 București. Iată campionii 
pe 1976 la juniori mici : pușcă 
cu aer comprimat — Maria 
Lakatos (C.S.M. Cluj-Napoca) 
361 p și V. Popa 
Buc.) 370 p — pe echipe 
sp. 1 Buc. 1083 p 
stabilit ; 
culcat — Carmen
(C.F.R. Arad) 592 p I 
foarte bun) și FI.
(C.F.R. Arad) 587 p 
echipe Șc. sp. 1 Buc. 1738 p ; 
pușcă standard 3X20 f — Ma
ria Lakatos (C.S.M, Cluj-Na
poca) 546 p (pe poziții 191— 
169—186) și Fi. Minișan (C.F.R. 
Arad) 561 p (197—177—187) — 
pe echipe Crișul Oradea 1624 p 
— nou record realizat de E. 
Iermendi 544 p, V. Marincaș 
540 p și FI. Albu 540 p.

Melania Petrescu, 
Georgeta Chiosac

(Șc. sp. 1 
Șc. 

record 
pușcă standard 60 f 

Calalb 
(rezultat 
Minișan 

i — pe
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PRIMI. ETAPĂ A DIVIZIEI DE LUPTE GRECO-ROMANE |

Duminică au început întrece
rile campionatului republican 
pe echipe la lupte greco-roma- 
ne. Iată rezultatele înregistrate :

LA BUZĂU, în ordine s-au 
clasat : Rapid București 21 p, 
IPROFIL Rădăuți 21 p și Glo
ria Buzău 18 p. Meciuri viu 
disputate, în care sportivii din 
București și Rădăuți au cîști- 
gat primele locuri la cite pa
tru categorii de greutate. (C. 
TEODORESCU-coresp.)

LA REȘIȚA, Steaua a domi
nat clar și a obținut locul I la 
cinci categorii, totalizînd 25 p. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat : C.S.M. Reșița 19 p și 
C.S. Arad 15 p (D. 
coresp.)

LA GALAȚI pe 
s-a clasat multipla 
a țării, Dinamo București 
26 p, urmată de Dunărea Ga
lați 20 p și C.S. Botoșani 14 p. 
S-au remarcat. în mod deose
bit. Horinceanu și Ciobotaru 
(Dinamo). Tecuceanu și Bucov

PL.AV1ȚU-

primul loc 
campioană 

cu

ÎN „CUPA PRIETENIA- LA MOIOEROS

LCHIPA ROMÂNIEI A FOST RADICAL MODIFICATĂ
Echipa națională de motocros 

a României, alcătuită din Mihai 
Banu, Paul Filipescu, Ernest 
Miiiner și Gheorghe Oproiu, a 
avut o slabă comportare în e- 
tapa a treia a „Cupei Priete
nia", consumată, de curînd, în 
orașul Berkovika (R. P. Bulga
ria). Iată rezultatele : clasa
mentul individual — 1. V. Po- 
penko (U.R.S.S.)..., 16. E. Mill
ner..., 18. P. Filipescu..., 21. Gh. 
Oproiu. Campionul țării. Mihai 
Banu. de la care se aștepta 
cel mai mult, a abandonat în 
ambele manșe din cauza unor 
mici defecțiuni tehnice care ar 
fi putut fi evitate. Clasamen
tul pe echipe : 1. Cehoslovacia 
42 p..., 6. România 103 p. Aler
gătorii noștri au mai partici
pat la două reuniuni interna
ționale, organizate de gazde în 
localitățile Samakov și Kardjali, 
unde, de asemenea, au avut — 
cu excepția juniorilor E. Mill
ner și Gh. Oproiu — o evolu
ție mediocră.

Analizindu-se aceste rezultate, 
în cadrul Colegiului central de 
antrenori s-a constatat că o 
parte dintre selecționabili nu 
au respectat programul de in
struire indicat de forul de re
sort și, în plus, nu și-au în-

treținut cum trebuie mașinile 
pentru concurs. O influență ne
gativă au avut-o asupra proce
sului de pregătire schimbarea 
tehnicienilor lotului republican 
de la o competiție la alta, pre
cum și lipsa unor piese de 
schimb pentru eventualele de
fecțiuni mecanice, 
pregătire fizică 
dăunătoare, de 
drept, manifestată 
tivi au fost însă principalele 
carențe care au scăzut din po
tențialul motocrosiștilor. In 
consecință, pentru etapele „Cu
pei Prietenia" de la Budapesta 
și Kali-Mekers (R.D.G.) s-a re
nunțat la serviciile unor aler
gători consacrați (pînă cînd a- 
ceștia își vor reciștiga, prin 
muncă, locul în echipa națio
nală), selecționîndu-se o forma
ție reprezentativă radical mo
dificată, alcătuită din Ernest 
Miiiner, Gheorghe Oproiu, An
drei Benedek și Gheorghe Voi- 
cu. In conducerea tehnică a fost 
cooptat antrenorul Gheorghe 
Dumitru, iar antrenorul coordo
nator al lotului republican este 
Gheorghe Ioniță.

Insuficienta 
și concepția 
senatori de 
de unii spor-

(Dunărea). (V. ȘTEFĂNESCU- 
coresp.)

LA TULCEA după o dis
pută strinsă între Farul Con
stanta și C.S.M. Delta au cîș- 
tigat în final luptătorii con- 
stănțeni cu 23 p, iar cei de la 
Delta au totalizat 21 p. Pro
gresul București a avut _ o 
comportare modestă ocupînd 
locul 3 cu 16 p. Delta prin 
Șerban (48 kg), Iliuță (62 kg), 
Popa (74 kg). Manea (100 kg) 
și Zaharov (+100 kg) a ocupat 
locul I la cinci categorii. (GH. 
VOROVENCI-coresp.)

LA PITEȘTI : C.S.M. Pitești 
24 p, Carpați Sinaia 20 p și 
Electroputere Craiova 
(F. ILIE-coresp.)

LA BACAU — după o în
trecere aprigă între cele două 
formații locale. A.S.A. și Sport 
Club, clasamentul triunghiula
rului arată astfel : 1. A.S.A.
23 p, 2. S.C. 20 p. 3. Steagul 
roșu Brașov 16 p. (I. IANCU- 
coresp.)

LA LUGOJ, A.S.A. Cluj-Na
poca a terminat învingătoare 
cu 22 p., echipa locală Vul- 
turii-textila a obținut 19,5. p, 
iar Crișul Oradea 17,5 p. Cîști- 
gători individuali 
categoriilor) : I. Saiter 
șui). I. Toader (A.S.A.), 
David (Vulturii).
(Crișul). I. Mitroi (A.S.A.), R. 
Marta (Vulturii).
(A.S.A.), M. Nicolae (Vulturii), 
Al. Bender (Vulturii) 
gedus (A.S.A.). (C.
coresp).

LA MARGHITA : 
reana Marghita 24 p, 
Timișoara 21 p, 3. 
Mare 15 p. _
coresp.)

16 p.

(în ordinea 
(Cri- 

A. 
A. Szabo

L. Ciuntă

și I. He- 
OLARU-

1. Biho-
2. C.F.R.

p, a. C.S. Satu 
(A. PAȘCALAU-

PE SCURT • PE
ATLETISM a La Blois, Franța — Fin

landa 110—101 p. la masculin și 37—59 
p la feminin. Cîteva rezultate : 200 m
— Arame (Franța) 21,34, greutate — 
Stahlberg (Finlanda) 19,91 m ; prăjină
— Kalliomaoki (Finlanda) 5,40 m ; 
5 000 m — Boxberger (Franța) 13:46,6.

AUTO • După „Marele Premiu" al 
Italie' în clasamentul general al C.M. 
după 13 probe continuă să conducă 
Niki Lauda 61 p, urmat de James Hunt 
56 p, Joși Scheckter 38 p. Clay Regaz* 
zoni 28 p și Patrick Depailler 27 p.

BASCHET a |n turneul (masculin) de 
Ia Antibes (Franța) : Oiympique An
tibes — Sel Bratislava 108—89 ; Aka- 
demik Sofia — B.C. Torino 82—80.

Traian IOANIȚESCU
CICLISM o După 4 etape, în Turul 

Cataloniei conduce spaniolul Martinez 
Heredia, urmat de belgienii Roland de

I
I
I
I
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posesia titlului • Comen- 
Pentru prima oară s-au 

afirmat jucătoarele românce
Duminică seara — în „noc

turnă" — tribunele terenului 
central de Ia Forest Hills au 
fost ocupate de 16.000 specta
tori, cifră record pentru actua
la ediție, la disputarea finalei 
de simplu bărbați a campiona
telor internaționale de tenis ale 
S.U.A. După 3 h 10‘ de joc. de
ținătorul trofeului era desem
nat în persoana americanului 
Jimmy Connors, învingător cu 
6—4, 3—6, 7—6, 6—4, asupra
tînărului campion suedez Bjorn 
Borg. Meciul, desfășurat într-o 
explicabilă tensiune, a avut mo
mentul culminant în finalul se
tului trei, cînd Connors prin 
servicii în forță și tot atît de 
puternice retururi a reușit să 
înfrîngă rezistența tenacelui său 
adversar, punînd definitiv stă- 
pinire pe joc.

Comentînd victoria lui Jimmy 
Connors, agențiile internaționa
le de presă subliniază faptul 
că elevul celebrului Pancho 
Segura a marcat o sensibilă 
revenire de formă, după scăde
rile vădite în cursul anului tre
cut, cînd a înregistrat înfrîn- 
geri în serie. Americanul rein
tră acum în posesia titlului, pe 
care l-a deținut la ediția din 
1974 a turneului. Despre Ilie 
Năstase, învinsul lui Bjorn Borg 
din semifinale, se afirmă că el 
a evoluat din nou sub imperiul 
nervozității și tracului, care l-au

CONCURSUL ATLETIC

DE LA SIENNA
ROMA 13 (Agerpres). — In con

cursul de atletism de la Sienna 
(Italia) kenyanul Mike Boit a cîști- 
gat 800 m ini-.46,95. Alte rezultate ; 
greutate — Mac Wilkins (S.U.A.), 
18,42 m : 200 m — Pletro Mennea 
(Italia) 20,42 ; 110 mg — Willie Da
venport (S.U.A.) 13,40 1 1500 m — 
Volkov (U.R.S.S.) 3:44,08 ; înălți
me — Woods (S.U.A.) 2,18 m ; disc 
(f) — Kristyna Nadolna (Polonia) 
55,54 m.

S-A ÎNCHEIAT 
TURUL FRANȚEI 

PENTRU AMATORI
Turul ciclist al Franței pentru a- 

matori s-a încheiat la Bourg en 
Bresse cu victoria suedezului Sven 
Ake Nilsson, urmat de Milos Hraz- 
dlra (Cehoslovacia) la 9:07.0, 
Henk Lubberding (Olanda) la 
9:55,0 și francezul Claude Chabanel 
la 10 :44,0. Pe echipe a ciștigat Spa
nia, urmată la 55 sec. de Franța.

împiedicat să obțină o perfor
mantă mai bună. Campionul 
român rămine totuși prezent în 
primul eșalon al așilor tenisu
lui, fiind jucătorul care demon
strează totdeauna cea mai dc- 
săvirșită abilitate tehnică.

Pentru prima oară, în istoria 
tradiționalei competiții, tenisul 
românesc s-a făcut remarcat și 
în probele feminine, în care 
campioana noastră Virginia Ru- 
zici a figurat în sferturile de 
finală la simplu femei, pre
cum și în semifinalele de dublu. 
De asemenea. Lucia Romanov 
— campioana de junioare a 
țării noastre — s-a calificat în 
finala de simplu a tinerelor 
jucătoare.

în ultima zi s-au disputat și 
celelalte finale, începînd cu cea 
de dublu bărbați în care „vete- 

și Marty 
6—4, 6—4 
Letcher — 

___ __ __________ , _ veritabilă 
surpriză a fost furnizată de pe
rechea Linky Boshoff—liana 
Kloss, învingătoare cu 6—1, 6—4 
în fața Olgăi Morozova și Vir
ginei Wade. în fine, la dublu 
mixt, multipla campioană Billie 
Jean King și-a înscris încă o 
dată numele pe lista laureați- 
lor, alături de Phil Dent, ei 
dispunînd cu 3—6, 6—2, 7—5 de 
perechea Betty__ Stove—Frew
McMillan.

Ultima finală a competiției 
de juniori a opus doi tineri 
sud-americani, ecuadorianul Ri
cardo Icaza și argentineanul 
Jose Luis Clerc. A ciștigat lea-, 
za cu 6—4, 5—7, 6—0.

rănii" Tom Okker 
Riessen au învins cu 
cuplul out-siderilor 
Kronk. La femei, o

SCHIMBARE DE LIDER

în Marele Premiu FILT
In urma rezultatelor înregis

trate la Forest Hills, pe primul 
loc în clasamentul Marelui Pre
miu FILT a trecut J. Connors, 

urmat de R. Ramirez 
Borg 480 p. G. Villas 
Dibbs 445 p, H. Solo- 
p, M. Orantes 381 p. 
377 p, A. Panatta 370

cu 575 p, 
493 p. B. 
450 p, E.
mon 386
VV. Fibak
p, I. Năstase 310 p, R. Tanner 
294 p, J. Filiol 209 p. La în
cheierea Circuitului, primii 8 
clasați se califică pentru „Tur
neul campionilor" . (Masters) 
programat la 5—12 decembrie 
pe arena Summit Stadium din 
Houston (Texas).

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
UNGARIA (etapa a 6-a) : 

Ferencvăros — Szeged 4—0 ; 
Vasas — Diosgyor 2—0; Ujpesti 
Dozsa — Videoton 2—1 ; Dorog
— Honved 2—2 ; Dunaujvaros
— MTK 1—2. Clasament : 1. 
Ujpesti Dozsa 12 p ; 2. Ferenc
văros 11 p ; 3. Vasas 10 p.

R.D. GERMANA (etapa

I
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. _ a
2-a) : Worwărts Frankfurt pe 
Oder — Sachsenring Zwickau 
1—0 ; FC Karl Marx Stadt — 
Dynamo Dresda 2—2 ; Chemie 
Halle — Union Berlin 3—1 ; 
Dynamo Berlin — Rot Weiss 
Erfurt 3—0 ; FC Magdeburg — 
Hansa Rostock 2—1 ; Wismut 
Aue — Lokomotiv Leipzig 1—1; 
Carl Zeiss Jena — Sthal Riesa 
4—2. Clasament : 1. Dynamo
Dresda 3 p ; 2. Carl Zeiss Jena 
3 p ; 3. Vorwărts 3 p.

BULGARIA (etapa a 6-a) : 
Lokomotiv Plovdiv — Lokomo
tiv Sofia 2—2 ; ȚSKA Sofia — 
Akademik Svicitov 2—0 ; Aka- 
demik Sofia — Dunav Ruse 
0—0 ; Slavia Sofia — Pirin Bla- 
goevgrad 1—1 ; Spartak Varna

— Levski Spartak Sofia 1—4.' 
Clasament : 1. ȚSKA 10 p ; 2. 
Levski Spartak 8 p ; 3. Pirin 
8 p.

PORTUGALIA (etapa a 2-a): 
Belenenses — Estoril 1—1 ; 
Benfica — Sporting Braga 2—2; 
Vitoria Setubal — Varzim 7—1; 
Guimaraes — Sporting Lisabona 
1—3 ; Leixoes — FC Porto 0—0. 
Clasament: ' ~ 
na 4 p ; 2. 
Estoril 3 p.

OLANDA 
Amsterdam 
dam 1—3; Feyenoord Rotterdam
— Roda Kerkrade 0—2 ; Eind
hoven — FC Amsterdam 3—0. 
Clasament : 1. Roda 
11 p ; “ .
Ajax 8 p.

SPANIA (etapa a 
panol Barcelona —

1. Sporting Lisabo- 
FC Porto 3 p ; 3.

(etapa a 6-a) : Ajax
— Sparta Rotter-

Kcrkrade
; 2. Feyenoord 10 p ; 3.

2-a) : Es- 
r____  ____ Zaragoza
2—0 ; Santander — C.F. Barce
lona 1—0 ; Real Madrid — A- 
tletico Bilbao 2—3 ! Celta Vi
go — Atletico Madrid 1—0 ; 
Clasament : 1. Atletico Bilbao 
4 p ; 2. Espanol 4 p ; 3. Va
lencia 3 p.

SCURT • PE SCURT PE SCURT.
Witte, la 8 sec șl Roger de Vlaeminck 
ta 2:45,0.

HANDBAL • Orașul suedez Lund a 
găzduit intilnirea amicală dintre se
lecționatele masculine ale Suediei și 
Elveției încheiată cu victoria gazde
lor : 19—16 (10—8).

HOCHEI • La Minsk, în „Cupa zia
rului Sovîetskî Sport" : Dinamo Mos
cova — Polonia 5-—0 (1—0, 1—0, 3—0) ; 
Aripile Sovietelor Moscova — R.D. 
Germană 5—3 (0—1, 2—1, 3—1) a In 
turneul de la Lodz, Sparta Hradec 
Kralove __ Leg ia Varșovia 5—5 (1—1,
1—3, 3—1).

MOTO s „Premiul Națiunilor" des
fășurat la St. Anthonys (Olanda) a 
revenit Belgiei 
Olanda 46 p, . . . .
U.R.S.S. 85 p, S.U.A. 96 p. Anglia 
106 p etc.

cu 41 p., urmată de 
R.F. Germania 82 p.

ȘAH a Cu o runda înaintea înche
ierii turneului de la Reykjavik, condu
ce olandezul Timman cu 91/2 P (1)» 
urmat de Tukmanov (U.R.S.S.) și Naj- 
dorf (Argentina) — 9 p (1) și Olafsson 
(Islanda) — 9 p. « Turneul interna
țional, de la Sandomierz (Polonia) s-a 
încheiat cu victoria marelui maestru 
sovietic David Bronstein, care a tota
lizat 8 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.), Knaak (R.D« 
Germană) — cîte 7,5 puncte, Ciocîltea 
(România), Adamski, Shmidt, Dobosz 
(toți trei Polonia) — cite 7 puncte. 
Mihai Șubă și Volodea Vaisman au 
realizat cîte 6,5 puir*.

TENIS e In finala „Trofeului Bon- 
figlio" (jucători sub 21 de ani), des
fășurată la Milano, cehoslovacul Smid 
l-a învins cu 6—3 7—6, 6—1 pe neo
zeelandezul Lewis.
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