
/

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚELE

ARGEȘ Șl VILCEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 17 septembrie, 
o vizită de lucru in județele 
Argeș și Vilcea.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului s-au aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Gheorghe Oprea, Teodor 
Coman și Ion Ursu.

Este a treia zi consecu
tivă în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit eu oame
nii muncii din Capitală și 
mai multe județe ale țării. Dia
logul permanent al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu făuri
torii bunurilor materiale și spi
rituale a devenit o realitate 
scumpă tuturor, ea semnificind 
contactul neîntrerupt și rodnic 
pe care secretarul general al 
partidului il are cu țara, cu 
poporul, cu realitățile construc
ției socialiste.

Venind din nou în mijlocul 
locuitorilor de pe meleagurile 
argeșene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, la fața 
locului, impreună cu cadre de 
conducere din ministere, cu re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat, cu specialiști, 
probleme referitoare la dezvol
tarea și modernizarea industriei 
constructoare de ma$ini — in
dustrie ce deține un loc de sea
mă in economia județului, pre
cum și la bunul mers al activi
tății in domenii de importanță 
economică deosebită în concor
danță cu obiectivele actualului 
cincinal al revoluției tchnico- 
stiințifice. Locuitorii județului 
l-au înconjurat cu dragoste și 
Stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au exprimat ma
rea bucurie de a se reintilni cu 
secretarul general al partidului.

în această ambianță de a- 
naliză profundă, eficientă, in 
această atmosferă însuflețită, 
caracteristică tuturor intilniri- 
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Caiacul și canoea românească la Montreal

lor de 
general 
lășurat 
gcs.

Au fost vizitate întreprinde
rea de autoturisme din Pitești, 
Institutul de tehnologie nu
cleară Colibași-Pitești, în
treprinderea mecanică Muscel, 
șantierul viitoarei 
și fibre sintetice 
lung-Muscel.
’ Vizita de lucru 
Argeș a cuprins întreprinderea 
de porțelan, unitate reprezen
tativă a industriei noastre de 
bunuri de larg consum și șan
tierul viitoarei întreprinderi de 
proteine.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat au vizitat între
prinderea „Electroargeș".

uzinc de fire 
din Cîmpu-

Ia Curtea de

In cursul după-amiezii, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
preună cu tovarășa 
Ceaușescu, cu tovarășii Ghcor-
ghe Oprea, Teodor Coman, Ion 
Vrsu, a continuat, în județul 
Vilcea, vizita de lucru.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe platforma mare
lui Combinat chimic din Rîmni- 
cui Vilcea prilejuiește o vibran
tă manifestare de entuziasm, 
de dragoste față de partid, 
față de secretarul său general. 
Mii de locuitori ai municipiu
lui, precum și din localitățile 
învecinate fac o caldă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Noua inlilnire a secretarului 
general al partidului cu oame
nii muncii din acest județ 
constituie o reluare a analizei 
principalelor probleme privind 
dezvoltarea economică și socia
lă a județului și municipiului, 
măsurile ce se impun in con
tinuare in vederea realizării 
importantelor sarcini ale aces
tui cincinal.

Unitate reprezentativă pentru 
dezvoltarea in ritm susținut a 
întregului județ, Combinatul 
chimic Rîmnicul Vilcea se află 
intr-un amplu proces de mo
dernizare și creștere oglindit, 
printre altele, și de faptul că 
in 1980 nivelul producției sale 
va fi de 2,7 ori mai mare de- 
cit la sfirșitul cincinalului tre
cut, in condițiile ridicării con
tinue a nivelului calitativ 
diversificării producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat, impreună cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai ministe
relor, ansamblul măsurilor ce 
se impun pentru înfăptuirea 
obiectivelor majore din 
județ in cadrul actualului 
cinai.

Discuția cu factorii de 
pundere ai județului și minis
terelor de resort a relevat» tot
odată, existența unor impor
tante rezerve a căror punere 
în valoare poate și tre
buie să accelereze ritmul edifi
cării economice din județ, să 
asigure Înfăptuirea sarcinilor 
majore puse in fața comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri de 
cumentele programatice ale 
lui de-al XI-lea Congres 
partidului.

La plecare, pe platforma ma
relui Combinat chimic din Rim
nicul Vilcea are loc o emoțio
nantă demonstrație a profun
dului atașament față de partid, 
față de secretarul său general 
— expresie elocventă a hotărî 
rii oamenilor muncii i 
a traduce în viață sarcinile mo
bilizatoare ce le revin în acest 
cincinal.
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PENTRU AFIRMĂRI VIITOARE 
Șl MAI CATEGORICE

Analiza pregătirii și partici
pării caiaciștilor și canoiștilor 
noștri la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, precum și alcătui
rea planului de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității în per
spectiva J.O. din 1980 de la 
Moscova, au constituit Subiectul 
recentei ședințe de lucru a Bi
roului federației române de 
caiac-canoe.

La ședință au fost prezenți 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S.. Emil Ghibu, 
secretar, Vasile Șlicariu, pre
ședintele F.R.K.C., membrii 
Biroului federal, reprezentanți 
ai cluburilor care au furnizat 
sportivi lotului olimpic, ai unor 
consilii județene 
fizică și sport.

După cum este 
Montreal caiacul 
românească și-au 
poziția fruntașă in 
ternațională, pe 
rit-o mai multe generații de 
sportivi, cucerind 4 medalii : 
una de aur prin Vasile Diba 
la caiac simplu 500 m (primul 
titlu olimpic al caiacului româ
nesc I), una de argint — Gheor
ghe Danilov și Gheorghe Si- 
mionov la canoe dublu 1 000 m 
și două de bronz — Diba la 
caiac 1 000 m și perechea La- 
rion Serghei—Policarp Malihin 
la caiac dublu 500 m. Cele 33 
de puncte aduse de caiaciști și 
canoiști zestrei delegației noas
tre au contribuit substanțial Ia 
obținerea unei poziții superioa
re în clasamentul general pe 
națiuni, cea mai bună din isto
ria participării olimpice a 
României.

în același timp, se poate spu
ne — această concluzie s-a des
prins, dealtfel, atît din rapor
tul prezentat de președintele 
federației cît și din luările la 
cuvînt ale participanților la șe
dință — că rezultatele sînt, în 
ansamblul lor, sub posibilități
le reale ale sportivilor noștri 
care ar fi putut aduce acasă 
mai multe medalii, ar fi putut 
obține mai multe puncte.

Am notat cu satisfacție că, 
deși am asistat la analiza unui 
bilanț remarcabil, atît raportul 
cît și discuțiile, care au dat 
nota generală a ședinței, au a- 
vut un pronunțat caracter critic 
și autocritic,: că menționarea

• Analiza pregătirii și parti
cipării la J. 0. a relevat resurse
superioare, noi posibilități de

de educație 

cunoscut, la 
și canoe» 
reconfirmat 
ierarhia în

carc au fău-

succeselor s-a făcut cu ponde
re iar marea majoritate a timpu
lui a fost consacrată analizei 
lucide, intr-un spirit de exigen
tă, a pregătirii pentru J.O., a 
comportării sportivilor în com
petiția olimpică, a cauzelor — 
metodice, tehnice, tactice, dis
ciplinare — care au împiedicat 
realizarea unui succes mai de
plin, precum și 
mai bune măsuri 
pentru continua 
sportului padelei 
pentru tot mai 
afirmare în arena 
lă și obținerea unui bilanț su
perior la viitoarele confruntări 
mondiale și în special la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Intr-un raport documentat, 
sintetic, președintele federației 
Vasilc Șlicariu a făcut analiza

afirmare • Măsuri ample pentru
continua dezvoltare a sportului 

padelei și pagaei

găsirii celor 
și mijloace 

dezvoltare a 
și' pagaei, 

puternica sa 
internationa-

pregătirii și participării fiecă
ruia din echipajele aliniate la 
Montreal. S-a subliniat că pa
rametrii planurilor de pregătire 
au fost realizați integral, făcîri- 
du-se referirea la ultimele piste 
de control dinaintea plecării la 
J.O. care au arătat că toți com- 
ponenții lotului și-au atins o- 
biectivele de rezultat fixate.

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 6-a)

MUNCĂ SI PASIUNE...
af

...este ceea ce am întîlnit și la 
Liceul ,,Gheorghe Șincai" din Ca
pitală, în aceste zile care mar
chează începutul noului an de 
învățămînt. Spiritul de ordine 
și de disciplină, de efort con
știent și susținut constituie

educațietia. și profesorul de 
fizică Victor Tibacu (anul II 
F). diriginte. cadru didactic 
cu o bogată experiență peda
gogică. initiator a numeroase 
acțiuni destinate să asigure 
participarea efectivă a tuturor

Elevii de la Liceul „Gh. Șincai" la prima lor oră de educație 
fizică în noul an școlar. Foto : V. BAGEAC

nota dominantă a muncii fie
cărui ■ profesor.
specialitatea sa. Printre accș-

indiferent de

ETAPA DE MIINE A DIVIZIEI A LA FOTBAL

CAP DE AFIȘ
7

AL DOILEA CUPLAJ INTERBUCURESTEAN
7

Spre deosebire de etapele a 
4-a și a 5-a, cînd cîteva parti
de nu s-au disputat, miine va 
fi o „rundă plină" 
natul primei noastre divizii.

în campio- 
.......... O
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CLASAMENTUL LA ZI :
1. DINAMO 5 4 0 1 19— 5 8
2. Sportul stud. 4 3 1 0 9— 2 7
3. Rapid 5 3 0 2 8— 4 6
4. S.C. Bacău 5 2 2 1 8— 4 6
5. Steaua 4 3 0 1 8— 5 G
6. „U“ Craiova 5 2 1 2 7— 5 5
7. „Poli“ Tim. 5 2 1 2 7— 7 5
9. Jiul 4 2 11 4—5 5

F.C. Argeș 5 2 1 2 5— 6 5
10. Progresul 5 2 12 G—11 5
11. U.T.A. 5 2 1 2 3—11 5
12. A.S.A. 4 2 0 2 5— 3 4
13. F.C. Corvinul 5 1 2 2 7— 6 4
14. F.C. Bihor 5 2 0 3 4— 6 4

-16. F.C.M. Reșița 3 111 6—8 3
Polit. Iași 5 113 4—6 3

17. F.C. Const. 5 113 3—7 3
18. F.C.M. Galați 5 0 0 5 3—15 0

care succede startului înetapă
ansamblu sub așteptări al echi
pelor noastre în cupele euro
pene și care este dominată de 
cel de al doilea cuplaj inter- 
bucureștean al sezonului. Și 
dacă primul cuplaj s-a bucu-

rat de un mare succes de pu
blic (circa 80 000 de spectatori), 
datorită îndeosebi tradiționalu
lui derby Dinamo — Steaua, de 
această dată cele două puter
nice echipe bucureștene — pro
babil în aceeași ambiantă de... 
public — vor primi replica 
unor out-sidere, Rapid și Pro
gresul, victorioase- în etapa 
precedentă, ambele cu un mare 
număr de simpatizanți și capa
bile oricînd să realizeze surpri
ze de proporții, cum se întîm- 
plă de obicei cînd se întîlnesc, 
între ele formațiile bucurește- 
ne. „Poli“ Timișoara, F.C. Con
stanța, F.C. Argeș, F.C.M. Ga
lați și F.C, Corvinul găzduiesc 
meciuri în care pornesc cu pri
ma șansă. In schimb, la Oradea 
și Reșița, se vor disputa două 
partide care se anunță deosebit 
de echilibrate. Pentru că, atît ■ 
Sportul studențesc (singura e- 
chipă neînvinsă), cît și Univer
sitatea Craiova au probat că 
știu să joace în deplasare, fiind 
foarte

Dar, 
calcul 
miine 
buie să fie jocurile de calitate, 
desfășurate în spiritul fair-

greu de învins.
dincolo de acest sumar 

al șanselor. etapa de 
(al cărei imperativ tre-

play-ului) constituie și un ul
tim examen pentru componen- 
ții lotului reprezentativ înain
tea meciului de miercuri, cînd, 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, Răducanu, Sătmărea-

nu II, Dinu, Iordănescu și cei
lalți colegi ai lor din echipa 
națională vor primi 
unui adversar redutabil : selec
ționata Cehoslovaciei, campioa
na Europei.

replica
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Oradea : F.C. BIHOR — SPORTUL STUDENȚESC
N. Rainea — D. Munteanu (ambii din Bîrlad) și C. Săndulescu (Vaslui)

Timișoara : POLITEHNICA — POLITEHNICA IAȘI
V. Tatar — I. Ștefânițâ (ambii din Hunedoara) și N. Cursaru (Ploiești)

Hunedoara : F. C. CORVINUL — A.S.A. TG. MUREȘ
N. Petriceanu — Gh. Manta și C. Jurja (toți din București)

Reșița : F.C.M. - UNIVERSITATEA CRAIOVA
M. Popescu — I. Pop și 1. Roșogb (toți din București)

Constanța : F.C. — S.C. BACĂU
Gh. lonescu — Tr. Moarcâș și C. Braun (toți din Brașov)

Pitești : F.C. ARGEȘ — JIUL
Ăl. Ghige-a — M. Feciorescu (ambii din Bacău) și Gh. Vasilescu I (Buc.)

Galați : 
I. Ciolan

București
c.

București

F.C.M. — U.T.A.
— V. Naumcef Cambii dirijași) și A.Avramescu (Ploiești)

STEAUA — PROGRESUL
Bârbulescu — Gh. Dumitru și Gh. Dragomi-r (toți, din București) 

Stadionul „23 August", ora 15,45
: DINAMO — RAPID

F. Coloși — I. Urdeq și R. Platoș (toți din București) 
Stadionul „23 August", ora 17,30, meci televizat

elevilor la „orele de sănătate", 
eficienta lor sporită. Cum ? 
„Prinlr-un caracter mereu mai 
atractiv al exercițiilor cuprin
se în programă — ține să sub
linieze prof. Tibacu — pe care 
le completăm cu activități di
namice. jocuri sportive. De
prinderea pentru mișcare oda
tă creată, am reușit să impri
măm elevilor preocuparea pen
tru practicarea unei discipline 
sportive. după aptitudini și 
implicit să eliminăm mult con
troversata problemă a scutiri
lor medicale. Ce urmărim în 
mod deosebit in noul an șco
lar ? Să continuăm 
activității sportive 
prin concursuri și 
la nivelul tuturor 
stabilirea sportivilor 
lor fruntașe pe liceu. Pe de 
altă parte, vom rămîne cre
dincioși ideii de a jalona per
formanța. îndeosebi in baschet, 
sport în care liceul nostru s-a 
afirmat in ultimii ani. cîști- 
gînd campionatul pe sector la 
-promoție" și aflindu-se 
tre fruntașe, 
-onoare"".

Cadre de 
Detente și 
Drof. Tibacu 
Anca Klaici 
cut), înțelegerea nemijlocită a 
conducerii liceului. prin prof. 
Felicia Haica. si o bază mate
rială foarte bună (două săli 
de sport. terenuri pentru 
jocuri, gimnastică și atletism), 
iată atu-urile care 
reușita activității 
elevilor din acest 
liceu bucureștean.

T’.'jeriu STAMA

tradiția 
de masă, 
competiții 

claselor și 
si cchipe-

prin-
in municipiu, la

specialitate 
pasionate 
aflîndu-se 
și Cornel

com- 
(lingă 
prof. 
Dini-

concură la 
sportive a 
important
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Avem in vedere ca, în următorii ani, să intensificăm activitatea sportivă în școli, să facem in așa 
fel încît să nu existe școală fără puternice echipe sportive, de gimnastică și în alte domenii de activi
tate. Să întărim activitatea cluburilor școlare, a cluburilor universitare, cluburilor muncitorești, cluburilor 
sătești, în așa fel încît mișcarea noastră sportivă să se transforme într-o puternică mișcare de masă care 
să cuprindă practic întregul tineret al patriei.
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NICOLAE CEAUȘESCU

RĂSPUNDERl CRESCUTE PENTRU UNITĂȚILE DE INVAȚAMINE

ACȚIUNI IMEDIATE PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ 
A SARCINILOR ÎNCREDINȚATE DE PARTID

Documentele partidului nostru refe
ritoare la educația fizică a cetățe
nilor, precum și la sportul de per
formanță situează, pe bună drepta

te, școala printre factorii cu cea mai 
mare forță de influențare și cu o foarte 
cuprinzătoare rază de acțiune. Rolul si 
răspunderea deosebită ce revin instituții
lor de învățămînt au fost puse în evi
dență și în cuvîntarea rostită recent de 
secretarul general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, la festivita
tea de premiere a sportivilor medaliați 
la J.O. de la Montreal. Din indicațiile 
date cu acest prilej se desprind sarcini 
de mare importanță în domeniul sportu
lui școlar și universitar. Avînd în față 
acest nou, strălucit și stimulator îndrep
tar, direcția de resort din Ministerul E- 
ducației și învățămîntului își intensifică 
și-și canalizează eforturile spre coordo
narea activității în direcțiile prioritare.

Astfel, în noul an de învățămînt acor
dăm o deosebită atenție sporirii eficien
ței educației fizice în școli și universități, 
în acest scop s-au adus îmbunătățiri pro
gramelor și se află deja sub tipar o pro
gramă de gimnastică respiratorie, lucrare 
deosebit de utilă și de interesantă. De 
asemenea, împreună cu C.N.E.F.S. și 
I.C.P.P.D., căutăm noi modalități de per
fecționare a cadrelor de specialitate. Pe 
de altă parte, continuăm acțiunea de în
drumare a învățătorilor în organizarea 
lecțiilor de educație fizică la clasele 
mici, precum și a educatoarelor. Totoda
tă avem în vedere ca accentul să cadă 
mai cu seamă pe activitățile în aer liber 
(la gimnastică, atletism, sporturi de iar
nă, natație, jocuri, sportive).

O altă direcție căreia îi acordăm o 
mare importanță este aceea a cuprinderii

Începerea noului an școlar și universitar, puternic marcat 
de importanta cuvintare a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, inseamnă intrarea pe un nou 

făgaș a invățămintului nostru de toate gradele. In acest context, 
de ample eforturi, se inscrie și invățămintul de educație fizică și 
sport. In dorința de a reliefa o serie de aspecte referitoare la 
asemenea preocupări de evidentă actualitate, am vizitat o serie de 
unități școlare și de invățămint superior.

BUCUREȘTI : INDICI SUPERIORI IN TOATE 
DOMENIILE DE ACTIVITATE

Amplele dezbateri prilejuite de 
recenta consfătuire a peste 1000 de 
cadre de specialitate au reliefat 
important^ sarcini și direcții de 
activitate pentru noul an sportiv 
școlar bucureștean, care, de altfel, 
va fi inaugurat de „Festivalul 
sportiv al școlilor și liceelor din 
Capitală", programat să aibă loc 
pînă la 10 octombrie cinci se m 
desfășura etapa finală pe munici- 
piu.

Dintre măsurile preconizate pen
tru impulsionarea întregii activi
tăți de educație fizică șl sport dl* * 
unitățile de învățămînt bucurește- 
ne amintim :

• Școlile sportive nr. 1 și 2 
din Constanța sint gata să-și 
primească elevii pe frumoase 
baze sportive. Atrag atenția în
deosebi terenurile de tenis ale 
Școlii sportive 2, care alcătuiesc 
un veritabil complex, -cel mai 
important — la nivelul școlilor 
— de pe Litoral.

• Ca și în anii precedenți,’ 
baza sportivă a Școlii sportive 
din Oradea va fi gazda a nu
meroase concursuri de selecție 
cu participarea elevilor din 
toate școlile generale și liceele 
orașului. Se estimează la circa 
25 la sută creșterea efectivului 
secțiilor pe ramură de sport ale 
acestui „laborator al performan
ței".

• Modernizarea conținutului și 
a modului de predare a lecțiilor 
• Realizarea unor indici valorici 
superiori de dezvoltare a calități
lor șl deprinderilor motrice de ba
ză • Perfecționarea continuă a 
activității de gimnastică zilnică • 
Organizarea săptămimală la nivelul 
fiecărei școli a cît mai multor ac
țiuni sportive cu caracter de masă, 
asociațiile sportive urmînd să co
laboreze mai eficient cu cadrele 
de specialitate • Participarea a 
cel puțin 70 la sută dintre elevi la 
„Cupa tineretului", complexul 
„Sport și sănătate", crosuri și

BRAȘOV : FORME NOI, MIJLOACE ATRACTIVE 
Șl EFICIENTE

„La Universitatea din Brașov debu
tul noului an de învâțâmînt coincide 
și din unghiul de vedere al activității 
sportive cu sarcinile, exigențele și res
ponsabilitățile sporite pe care partidul 
le-a încredințat școlii și cadrelor di
dactice — ne spunea conf. univ. C. 
Dtaconescu, șeful catedrei de educație 
fizica a Universității brașovene. Ne-am
gMa—BMIRWf IITflnffMMMEMME
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tuturor elevilor și studenților în practi
carea exercițiului fizic și sportului. In 
acest scop ne vom preocupa, mai intens 
de stimularea unei activități viabile in 
interiorul fiecărei instituții de învățămînt, 
ceea ce va determina, fără îndoială, și 
apariția unor puternice reprezentative 
școlare și universitare în toate unitățile 
noastre. Ponderea cea mai însemnată în 
programele sportive ale acestora o vor 
avea, firește, disciplinele ce figurează în 
„Cupa tineretului" și în complexul „Sport 
și sănătate", dar vom încuraja și alte 
competiții ce se bucură de vechi tradiții 
ori de sufragiul tinerilor. De asemenea, 
studiem împreună cu C.N.E.F.S. și cu or
ganizațiile de copii și tineret modalită
țile de organizare a unor festivaluri cul
tural-sportive. Trebuie să mai adaug că 
profesorii vor avea curînd la îndemînă 
o lucrare de concepție nouă privind c- 
ducația fizică și activitatea sportivă de 
masă în școli.

Sarcini de mare răspundere revin uni
tăților noastre ca surse pentru sportul 
de mare performantă, pentru buna re
prezentare a culorilor țării în competi
țiile internaționale și mai ales la J.O. 
Avînd în vedere experiența pozitivă în 
domeniul organizatoric, vom acorda prio
ritate acelor ramuri la care sportivii 
elevi și studenți pot să aducă o contri
buție valoroasă : gimnastica, atletismul, 
sporturi nautice, lupte, înot ș.a. Pentru 
transpunerea în fapt a indicațiilor date 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ministerul nostru va adopta o serie de 
măsuri, care au fost dezbătute și cu pri
lejui consfătuirilor cu profesorii de edu
cație fizică, organizate la nivelul fiecă
rui județ la sfîrșitul săptămînii trecute.

De altfel, în curînd Biroul executiv al 
Consiliului de conducere al M.E.I. va 
discuta și aproba un plan de măsuri pe 
perioada' 1976—1980. In proiectele noastre 
figurează, printre altele, crearea de noi 
unități școlare după modelul liceului real- 
umanist din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, realizarea unor puternice clu
buri studențești pe ramură de sport, ase
mănătoare celor de atletism și sporturi 
nautice, lărgirea profilului absolvenților' 
I.E.F.S., astfel ca ei să poată desfășura 
și o competentă muncă de antrenori, deci 
să fie mai utili sportului nostru de per
formanță.

Firește, la obținerea unor rezultate 
bune trebuie să concure și o bază mate
rială corespunzătoare. în acest sens, sub
liniem eforturile făcute în acest an pen
tru amenajarea unor baze sportive pe 
lîngă școli și universități, atît în Capi
tală cît și în județele Bacău, Constanța, 
Galați, Maramureș și altele. Acțiunile de 
îmbunătățire a condițiilor de pregătire a 
tineretului studios se cer însă continuate 
eu sprijinul tuturor factorilor cu atribuții 
și responsabilități în mișcarea noastră 
sportivă.

O atenție sporită va fi acordată edu
cării tineretului studios, și prin sport, în 
spiritul principiilor și normelor etice ale 
societății noastre, în cultul muncii, al 
dăruirii totale pentru culorile patriei, 
pentru prestigiul de care se bucură po
porul nostru în lume.

Conf. univ. CORNELIU BÂJENARU 
director al Direcției științelor sociale, 

activităților educative și sportive 
din Ministerul Educației și învățămîntului

competiții interne • inițierea unui 
număr sporit de „duminici spor
tive" Și serbări cultural-sportive 
• Organizarea unul program spor
tiv zilnic în toate școlile cu inter
nat — începînd cu gimnastica de 
înviorare • Selecționarea și pregă
tirea elevilor arbitri și instructori 
sportivi • Obligativitatea fiecărui 
cadru didactic ca, în raport de 
specializarea sa și de condițiile 
materiale concrete din fiecare 
școală, să pregătească și să pre
zinte în competițiile organizate în 
afara școlii cel puțin o echipă de 
elevi • întărirea colaborării dintre 
catedrele de educație fizică și u- 
nitățile sportive școlare de per
formanță pentru aplicarea siste
mului național de selecție și în
drumarea unui număr cît ' mai 
mare de elevi spre practicarea 
sportului de performanță • Stabi
lirea unor obiective precise pentru 
ca școlile sportive bucureștene să 
aducă o contribuție crescută în 
etapa de pregătire pentru repre
zentarea țării noastre in marile 
competiții internaționale și îndeo
sebi la Jocurile Olimpice de la 
Moscova.
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propus să lărgim activitatea sportivă 
de masă, continua interlocutorul nos
tru, și în acest scop, începînd din 
acest an, am introdus zile speciale 
ale unor probe atletice. De pildă, 
ziua recordului la înălțime, la greu
tate, la lungime sau alergări în care 
vom încerca să cuprindem majoritatea 
masei studențești. Am introdus la 
complexele studențești nuclee perma
nente pentru gimnastica de întreține
re ; la două cămine ou fost montate 
spaliere, ele fiind dotate cu gantere și 
extensoare, acțiunea de dotare urmînd 
a fi extinsă. Specialiștii au elaborat 

complexe de exerciții de gimnastică, 
selective cu care vor fi instruiți stu
denții. Am căutat și credem că am 
găsit soluții mai bune în structura 
formelor competiționale ale sportului 
de masă, înter-grupe, inter-ani și în- 
ter-facultăți după sistemul Diviziei uni
versitare, Ne strădui™ să lărgim și 
să dăm un conținut mai bogat drume
ției, activităților turistice, taberelor de 
iarnă și de vară. Și în planul activi
tății sportive de performanță Univer-

PLOIEȘTI: INIȚIATIVE
BAZEI

Tn municipiul Ploiești s-a lan
sat o întrecere a școlilor gene
rale pentru realizarea celei mai 
bune baze materiale pentru acti
vitatea sportivă.

în acest fel, marca majoritate a 
școlilor generale ploieștene și-au 
asigurat, prin muncă voluntară, 
un minim de amenajări pentru 
sport. Ca urmare, orele de edu
cație fizică vor avea loc, la a- 
ceste unități de învățămînt, in 
condiții corespunzătoare. Se vor 
putea organiza totodată o serie 
de activități sportive permanente, 
competiții pe clase si inter-clase. 
întrecerea continuă...

Cine aspiră la primele locuri 
în clasamentul ce va fi întocmit 
la finele trimestrului I, după în
cheierea activității sportive în 
aer liber din acest an ? In pri
mul rînd, Școala generală nr. 25 
(director prof. N. Ștefănescu). 
Un spațiu ideal a fost afectat

• Elevii Liceu’ui industrial 
nr. 3 din Tîrgoviște au asigurat 
b haină nouă bazei sportive 
pe care au asfaltat-o. La ordi
nea zilei în programul sportiv 
al liceului se vor afla întrece
rile de baschet și handbal. (M. 
Avanu — coresp.)

• Un număr dc aproape 400 
de pionieri și școlari din Bistri
ța, grupați în echipe reprezen- 
tînd străzi și cartiere, au luat 
parte la întrecerile pentru 
„Cupa Cutezătorii" la fotbal și 
tenis de masă. (I. Toma — co
resp.)

• La Urziceni, județul Ilfov, 
din inițiativa și cu sprijinul 
edililor locali, au fost amena
jate sau reamenajate noi spații

I 
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sitatea își reconsideră aportul la spor
tul brașovean și național. S-au stabi
lit norme de performanță ridicate 
pentru actualele secții de tir, atle
tism, baschet, alpinism, schi și auto- 
kartîng ; s-au completat secțiile cu 
sportivi studenți, se revizuiește conți
nutul și structura procesului de Ins
truire, astfel că anul care începe să 
consemneze creșterile de valoare pro
puse*.

Mihai BARA

PENTRU DEZVOLTAREA 
MATERIALE
exercițlllor fizice, jocurilor snor- 
tlve. A fost dată in folosință o 
sală de gimnastică (111X9). Este 
in proiect un bazin, școala fiind 
profilată pe natație. După aceea, 
Școala generală nr. 6 (prof. V. 
Solohan) cu terenuri pentru fot
bal si handbal, o curte interi
oară asfaltată sl ° sală de sport 
(dlntr-o clasă) cu o largă func
ționalitate ; școala generală nr. 
1 (prof. G. Goruneanu) în care 
pe lîngă amenajări In aer liber 
pentru jocuri sportive s-a amena
jat o sală de gimnastică, dintr-o 
fostă baracă de tablă aparțlnînd 
T.C.I Ploiești ; Școala generală 
nr. 12 (prof. VI. Botezatu), cu 
o curte transformată într-un 
veritabil complex sportiv.

O idee bună pe care ar putea 
s-o aplice cu succes și unitățilo 
de invățămint din alte municipii. 
(T. St.),

de joacă și sport pe lîngă Li
ceul real-umanist, Școala gene
rală nr. 2 și Liceul de con
strucții.

• Pentru elevii din satul 
Frăsinet, comuna Băbăița, ju-

e ...

IN SE M N AR I..,
dețul Teleorman, noul an școlar 
va coincide cu folosirea bazei 
sportive amenajate prin muncă 
patriotică pe un fost teren vi
ran. Un prilej pentru a lărgi 
calendarul competițiilor de ma
să la care vor fi invitați, ca 
și în anii precedenți, și cole
gii lor din așezările învecinate.

ÎMBINAREA 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
CU ACTIVITATEA 

PRACTICĂ
Interviu cu prof. univ. 

Ion Șiclovan, rector al I.E.F.S.
Institutul de educație fi

zică și sport din București 
este, fără Îndoială, unitatea 
pilot a invățămintului nos
tru superior de educație 
fizică, fapt care ne-a de
terminat. și în acest în
ceput de an universitar, să 
facem o vizită aici, în do
rința de a afla cu ce in
tenții pornesc la drum pro
fesorii și studenții bucureș- 
teni. Pentru aceasta, ne-am 
adresat prof. univ. Ion Și
clovan, rectorul Institutului, 
care a răspuns cu amabili
tate la întrebările noastre.

— Așadar, a început un 
nou an universitar...

— ...In care dorim, ală
turi dc celelalte instituții 
de învățămînt superior, să 
ne desfășurăm în așa fel 
activitatea. încît să îndepli
nim cît mai bine sarcinile 
ce ne revin în pregătirea 
unor cadre sportive cu un 
bogat bagaj de cunoștințe 
teoretice, dar și cu o foar
te bună pregătire practică.

— Din cite înțelegem, vă 
preocupă realizarea unei 
depline corelații pe linia 
invățămint — cercetare — 
producție. Cum se vă ma
terializa acest lucru în ca
zul institutului dv. ?

— în ceea ce privește le
garea învățămîntului cu 
producția. ne-am propus 
ca, începînd din acest an, 
40 la sută din orele prac
tice să se desfășoare în 
școli sportive. în unități 
școlare care au clase cu 
program special de educație 
fizică, în asociații si clu
buri sportive, alternînd. în 
cadrul unui semestru. in
tervalele de pregătire teo
retică cu cele de practică.

— Din cite știm, o pro
blemă esențială în activita
tea institutului o constituie 
și munca de cercetare. Ce 
nc puteți spune în acest 
sens ?

— împreună cu celelalte 
unități care au în vedere 
problemele de cercetare, 
vom acționa, de această da
tă. după un plan unitar. 
Dorim, printre altele. să 
introducem în mod experi
mental. cu sprijinul inspec
toratului școlar, in unele 
Scoli din București preda
rea pe una-două ramuri 
sportive, depășind astfel li
nia tradițională printr-un 
plus de sportivizare. dar 
care să se înscrie perfect 
în cadrul programului de 
învățămînt.

— Ce alte preocupări 
mai există pe agenda dc 
lucru ?

— Mă voi referi doar la 
una : la aceea că dorim să 
organizăm cîteva centre 
pilot în localități din preaj
ma Capitalei. Vom patrona 
Liceul din Brănești și o 
școală din comuna .,30 De
cembrie".- nu numai în 
scopul de a depista unele 
elemente talentate, dar și 
pentru a veni în sprijinul 
procesului de învățămînt.

începem un nou an uni
versitar cu o gamă largă 
de preocupări. și sperăm 
ca. la sfîrșitul anului. să 
avem rezultate dintre cele 
mai bune.

Emanuel FANTANEANU



STARTUL PREGĂTIRILOR PENTRU J. 0. DIN 1980
PERFECȚIONAREA MĂIESTRIEI SPORTIVE PRIN MUNCĂ, PERSEVERENȚĂ, DISCIPLINĂ, DĂRUIRE,
OBIECTIV PERMANENT AL SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ
Recenta ședință lărgită a 

Biroului Executiv al

C.N.E.F.S.  care a analizat 
pregătirea, participarea și 

rezultatele obținute de sportivii 
români la Jocurile Olimpice de 
la Montreal și a stabilit prin
cipalele măsuri și acțiuni ale 
Programului de pregătire pen
tru Jocurile Olimpice din anul 
1980, a constituit startul spor
tului de performanță românesc 
intr-un nou ciclu olimpic dc 
patru ani, 1976—1980.

Succesele înregistrate la 
Montreal de sportivii români, 
cele mai mari din istoria par
ticipării României la Jocurile 
Olimpice și înalta prețuire acor
dată acestora de către condu
cerea partidului și sta
tului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, și satis
facția sutelor de mii de iubitori 
ai sportului din țara noastră, 
și-au găsit în ședința Biroului 
Executiv locul pe deplin meri
tat, în continuare caracterul șe
dinței fiind de analiză critică 
și autocritică, a tuturor aspec
telor legate dc ceea ce ar fi 
putut fi evitai ca nerealizare, 
dc tot ccca ce s-ar fi putut 
transforma in medalii și puncte 
în plus, față de ceea ce s-a ob
ținut. De altfel, o asemenea ati
tudine de exigență permanentă 
a caracterizat, în ultimii ani, 
fiecare ședință de lucru dinain
tea Olimpiadei de la Montreal, 
și a Instaurat astfel un avînt 
general de autodepășirc, de 
mobilizare, chiar dacă pe 
alocuri pretențiile păreau exa
gerate și obiectivele foarte greu 
de atins. Această stare dc spi
rit pozitivă, în acord cu avîn- 
tul general al tuturor activități
lor din țara noastră, a străbă
tut întreaga activitate olimpică 
de pregătire pentru realizarea 
obiectivelor pretențioase pro
puse. „Dacă vă mai amintiți, a 
spus președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea în 
cuvîntul său, cînd cu trei ani 
în urmă ne-am propus în șe
dința cu conducerile federații
lor, ca sportivii noștri să ob
țină la Montreal în jur de 30 
de medalii și 180 de puncte, 
foarte mulți cunoscători și chiar 
specialiști au zîmbit, sau și-au 
dat cu coatele, considerînd că 
este imposibil să se realizeze 
un asemenea salt într-un timp 
atît dc scurt. Acum putem a- 
firrna că îndrăzneala ne-a răs
plătit, rezultatele cunoscute, 27 
medalii și 179,5 puncte, arată că 
nu am fost nici idealiști, nici 
utopiști și că bilanțul realizat 
a fost rodul cutezanței, al mun
cii fără preget, al dăruirii, al 
atitudinii patriotice, al dragos
tei fierbinte față de țară și de 
partjd“.

într-adevăr. obiectivul de 30 
de medalii părea în 1973 de 
neatins. Aceasta însemna a- 
proape dublarea realizărilor de 
la Miinchen la medalii (16) și 
iată că acum fără să se exa
gereze se poate afirma că cifra 
de 30 de medalii putea fi 
chiar depășită Ia Montreal, da
că în 2—3 sporturi s-ar fi cu

cerit medaliile așteptate în 
mod justificat.

Analiza exigentă făcută de 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
nu a urmărit să facă doar pro
cesul a ccca ce nu s-a obținut, 
ci în primul rînd să găsească 
noi căi de consolidare a dru
mului pe care s-a pornit.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
se călăuzește după îndemnuri
le atît de calde, clare și con
vingătoare ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu
prinse în cuvîntarea rostită la 
festivitatea de premiere a spor
tivilor olimpici fruntași : „Desi
gur, sîntem la o festivitate de 
premiere, de aceea mă voi rezu
ma si eu să vorbesc mai mult 
de lucrurile bune și să adre
sez, încă o dată, felicitări tu
turor sportivilor ce au parti
cipat la competiții — chiar 
dacă. de această dată. unii, 
dintr-o cauză sau alta, au 
avut insuccese sau nu au ocu
pat locul pe care îl meritau 
pe drept — să exprim urarea 
și îndemnul de a face în con
tinuare eforturi pentru a se 
perfecționa, spre a putea ocu
pa în competițiile viitoare — 
nu numai Ia Jocurile Olimpice 
din 1980, pină atunci sint încă 
i ani — locuri și mai bune, 
încă din anul acesta vor în
cepe multe competiții și va 
trebui fiecare să se străduiască 
să-și perfecționeze măiestria 
pentru a putea obține rezul
tate tot mai bune în întrece
rile și competițiile care vor 
avea loc atit pe plan național, 
cît și interbalcanic. european, 
precum și pe plan mondial, în 
următorii 4 ani“.

Pornind de la această pre
țioasă indicație, Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S. a stabilit 
principalele măsuri și acțiuni 
ale Programului de pregătire 
pentru Jocurile Olimpice din 
anul 1980 : • Promovarea lar
gă a sportului de masă • A- 
tragerea întregului tineret în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, organizarea unei te
meinice activități sportive în 
toate școlile, crearea unei pu
ternice baze de selecție a ele
mentelor talentate. în special 
pentru sporturile olimpice • 
Sprijinirea prioritară a ramu
rilor sportive cu pondere în 
programul olimpic, care s-au 
dovedit eficiente în decursul 
anilor, dar și stimularea pen
tru a realiza un însemnat salt 
valoric a altor sporturi și 
probe olimpice ® O pregătire 
intensă și continuă, pe întrea
ga perioadă a celor i ani, în 
condițiile unui mare volum de 
muncă executat la un nivel 
calitativ superior • Extinderea 
și la alte unități școlare simi
lare a experienței liceului cu 
program de gimnastică din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, formă organizatorică 
care permite realizarea unui 
mare volum de antrenament, 
o pregătire sportivă și educa
tivă multilaterală. în paralel 
cu o pregătire școlară temei

nică • Creșterea substanțială 
a aportului științei și medici
nii sportive în dirijarea pro
gramată a procesului de antre
nament. în sporirea capacității 
de efort a sportivilor • Perfec
ționarea cunoștințelor profesio
nale ale antrenorilor, ale altor 
specialiști, in concordanță cu 
exigențele olimpice, in scopul 
realizării unui proces de pre
gătire sportivă bazat pe cele 
mai noi date și metode știin
țifice • îmbunătățirea și in
tensificarea activității de se
lecție prin realizarea unor ac
țiuni speciale, introducerea 
unor criterii și parametri me
niți să asigure depistarea unor 
tineri cu calități deosebite • 
Perfecționarea conținutului
muncii ideologice și de educa
ție politică și patriotică in 
rinduriie sportivilor și tehni
cienilor • Modernizarea și do
tarea unităților și bazelor spor
tive cu aparatură și materia
lele necesare etc.

Acest program este comple
tat cu obiective de performan
ta. intermediare și olimpice 
'80, obiective mai temerare, 
însă justificate, avind in 
vedere recolta de medalii și 
puncte de la Montreal ’76.

în ședința lărgită a Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S. s-a ară
tat că este necesar ca toți cei 
care activează in domeniul e- 
ducației fizice și sportului, in 
primul rînd sportivii de pers
pectivă și antrenorii lor, 
C.N.E.F.S. și secțiile sale, con
siliile județene, asociațiile și 
cluburile, ministerele și orga
nizațiile cu atribuții in sport 
să facă din pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice din 1980 prin
cipalul obiectiv al activității 
sportive de performanță, să 
muncească zi de zi, cu dorința 
arzătoare ca mișcarea sportivă 
românească să facă la Jocurile 
Olimpice din 1980 noi pași îna
inte pentru o afirmare și mai 
prestigioasă în arena sportivă 
internațională.

Noul ciclu olimpic a început ! Semnalul a fost dat de gimnastică, 
prin concursul de selecție desfășurat in urmă cu citva timp in 

Capitală, unde am surprins acest aspect
Foto : Dragoș NEAGU

O MĂSURĂ EFICIENTĂ: 

PROFILAREA SPORTIVĂ

A JUDEȚELOR

Profilarea sportivă a ju
dețelor tării pe anu
mite ramuri, in funcție 
de tradițiile existente, 

de baza materială, de nu
mărul și specializarea tehni
cienilor, s-a dovedit o mă
sură salutară, care s-a con
cretizat intr-o serie de re
zultate bune, obfinute in 
ultimii ani.

lată că acum, odată cu 
startul in noul ciclu olimpic, 
s-a procedat la extinderea 
acestei idei prin stabilirea 
riguroasă a disciplinelor 
sportive prioritare pentru 
fiecare județ în parte. Iată 
șl citeva exemple de județe 
cu ramurile de sport la care 
se vor specializa în princi
pal : Bacău — gimnastică 
(f), atletism, handbal (m, f), 
canotaj și fotbal ; Brașov — 
atletism, ciclism, scrimă (sa
bie, spadă), lupte libere și 
greco-romane, judo, tir (puș
că, pistol), patinaj (artistic, 
viteză), schi, biatlon ; Bistri
ța — atletism și haltere ; 
Botoșani — atletism ; Cluj 
— gimnastică (m), haltere, 
natație (inot, polo), tir (puș
că), atletism, baschet (f), 
handbal (m) și volei (m) ; 
Bihor — natație (inot, polo, 
sărituri), atletism, baschet 
(m), gimnastică (f) și fotbal.

Pentru fiecare dintre a- 
ceste discipline prioritare 
este stabilită unitatea de 

bază (asociație, club spor
tiv), care poartă principala 
răspundere in activitatea de 
descoperire și pregătire a 
performerilor. Bineînțeles, 
către disciplinele prioritare, 
cu caracter olimpic, se va 
îndrepta toată atenția și vor 
fi concentrate toate efortu
rile factorilor răspunzători. 
Pornind de la asigurarea 
unei baze materiale optime 
și pină la încadrarea sec
țiilor cu tehnicieni de valoa
re, disciplinele prioritare 
trebuie să beneficieze de 
condiții de activitate cît mat 
bune, de un cadru adecvat 
muncii intense, de înaltă 
performanță.

Această profilare a jude
țelor pe anumite discipline 
nu presupune, cituși de pu
țin, o Bl MIT ARE A ARIEI 
SPORTIVE. Pentru a nu da 
posibilitatea apariției aces
tei greșeli, C.N.E.F.S. a creat 
— la nivelul județelor — și 
alte două categorii de spor
turi. mai precis le-a așezat 
pe două trepte. Este vorba 
de treapta sporturilor de ni
vel REPUBLICAN și de cea 
a disciplinelor de nivel JU
DEȚEAN. fiecare dintre ele 
urmind să beneficieze, in 
funcție de importanta lor, de 
condiții corespunzătoare.

S-a realizat, astfel, o mai 
rațională împărțire a sportu
rilor practicate in toate col
țurile țării, care permite nu 
numai menținerea în cen
trul atenției a principalelor 
discipline olimpice, de la 
care mișcarea noastră spor
tivă așteaptă rezultate me
reu mai bune pe plan na
țional și internațional, ci și 
concentrarea tuturor forțelor 
umane și materiale spre cele 
mai productive secții și clu
buri. In același timp devine 
posibilă revitalizarea activi
tății sportive din județele 
rămase in urmă, mărirea a- 
portului unor cluburi și a- 
sociații sportive și, totodată, 
eliminarea investițiilor inu
tile în secții și implicit în 
sportivi care, de ani de zile, 
nu aduc nici un rezultat 
notabil.

Deci, extinderea profilării 
sportive a județelor țării 
este o măsură care va con
duce, in mod indiscutabil, 
la creșterea valorii generale 
a sportului românesc, la mai 
puternica sa afirmare pe 
plan internațional.

PRIMELE
O SALĂ PENTRU ATLETISM 

LA CRAIOVA

C.J.E.F.s. DOLJ (secretar, C. Bogdan) : 
„Pentru zilele imediat următoare am con
vocat la un instructaj special pe toți antre
norii și profesorii de educație fizică din ju
deț care pregătesc grupe de copii la atle
tism, baschet, fotbal, handbal, judo, lupte, 
scrimă și volei. Vom stabili împreună un 
plan larg al unei selecții pe care o vom 
întreprinde în lunile octombrie și noiem
brie. Apoi, pe baza unor norme foarte exi
gente vom trece la alcătuirea grupelor de 
lucru, în care vom încadra sportivii cu 
perspectivă de a ajunge în lotul olimpic. 
Totodată, ne preocupă în aceste zile pro
blemele legate de îmbunătățirea bazei ma
teriale. în mod sigur, atleții noștri vor 
putea lucra în această iarnă într-o sală 
nou amenajată pentru ei.

6 SPORTURI PRIORITARE 
ÎN MARAMUREȘ

C.J.E.F.S. MARAMUREȘ (secretar, Ovi- 
diu Todor) : ,,tn campania de pregătire a 
J.O. din 1930 ne vom axa activitatea pe 
șase sporturi : atletism, inot, handbal (fete 
șl băieți), gimnastică, tir și volei (băieți), 
în prezent, lucrăm la elaborarea unor pla
nuri concrete de acțiune la toate cele șase 
discipline, planuri care după ce vor fi a- 
probate, săptămîna următoare, de Biroul

ACȚIUNI...
Consiliului nostru județean vor deveni o- 
bligatorii pentru toată lumea. în octombrie 
vom declanșa și o largă acțiune de selec
ție. Pentru a îmbunătăți activitatea com- 
petițională județeană, am trecut totodată 
și la revizuirea unor comisii pe ramură de 
sport11.

O AMPLĂ ACȚIUNE DE SELECȚIE

F.R. ATLETISM (secretar general, Victor 
Firea) : „Pină la 15 octombrie vom termina 
testările complexe asupra calităților fizice 
ale tinerilor atleți, testări efectuate în sco
pul depistării posibilităților de realizare a 
marilor performanțe. La 29—30 octombrie 
și 1—2 noiembrie, în cinci centre (Bucu
rești, Cîmpulung Muscel, Cluj-Napoca, Ti
mișoara și Roman) va avea loc o mare ac
țiune de selecție (în colaborare cu inspec
toratele școlare și consiliile județene pen
tru educație fizică și sport) în rîndurile 
elevilor din toate județele țării. Vor fi revi
zuite principiile de antrenament privind 
volumul și intensitatea muncii, educația și 
disciplina sportivilor. între 8 și 14 noiem
brie se va desfășura (cu sprijinul Ministe
rului Educației și Tnvățămîntului) cursul de 
reciclare a antrenorilor și profesorilor de 
educație fizică din școlile sportive și licee. 
Va fi revizuit, în scopul îmbunătățirii lui, 
calendarul intern și internațional pe anul 
1977“.

ATENȚIE TINERILOR PUGILIST!
F.R. BOX (Ion Popa, antrenor emerit) : 

„Debutăm în noul ciclu olimpic cu o se

rie de concursuri în care vom urmări se
lecția tinerilor pugiliști apți a fi incluși în 
viitorul lot pentru Moscova 1980. în mo
mentul de față, „Cupa Muscelul11, cu 12 
echipe de juniori din tot atitea orașe ale 
țării, este în curs de desfășurare, deci în 
atenția observatorilor delegați. Membrii Bi
roului federal, cei ai Colegiului central de 
antrenori vor urmări, în continuare, „Cri
teriul tineretului11, de la Galați, fazele cam
pionatelor republicane de box pentru se
niori. întreceri la care participă și tineri 
pugiliști născuți în anul 1957, adică în pri
mul lor an de seniorat. în atenția selecțio
nerilor stau, de asemenea. Campionatele 
europene de box pentru tineret de la Iz
mir, Dinamoviada — în general toate con
cursurile organizate și chemate să prefigu
reze componența lotului pentru viitoarea 
ediție a J.O.“.

SE CAUTĂ NOI LUPTĂTORI 
TALENTAȚI

F.R. LUPTE (ion Corneanu, antrenor e- 
merit) : „Pentru alcătuirea viitorului lot o- 
limpic, specialiștii Federației române de 
lupte au în vedere pe toți acei tineri care 
se vor evidenția în diferite concursuri și 
acțiuni programate special în acest scop. 
■Este vorba de Concursul republican de 
toamnă, care va reuni în luna octombrie la 
Suceava (greco-romane) șl la Timișoara 
(libere) pe primii șase juniori clasați la 
campionatele naționale (cu o invitație anu
me pentru tinerii luptători de cat. 100 și 
4-100 kg). în iarnă, o tabără de pregătire 
și selecție va oferi, de asemenea, posibili
tatea completării lotului ; apoi „Cupa 16 
februarie" la lupte libere și greco-romane, 
concursurile de selecție ale secțiilor școli
lor sportive din Rădăuți (greco-romane), 
Tg. Mureș (libere) și Constanța (greco-ro- 
mane)**.

La nivelul organelor și organizațiilor mișcă* 
rii noastre sportive, în cadrul federațiilor 
de specialitate au și fost luate primele 
măsuri vizind activitatea viitoare, progra

mul general de pregătire in vederea competiții
lor internaționale din anii următori și în spe. 
cial a Jocurilor Olimpice din 1980.

O atenție deosebită este acordată amplelor 
acțiuni de selecție a celor mai talentate ele
mente, maj . dotate pentru sportul de perfor
manță. lată, in cele ce urmează, cîteva puncte 
mai .'"Portante din „agenda de lucru" a unor 
consilii județene pentru educație fizică și sport 
și a citorva federații sportive...

GIMNASTELE AU ÎNCEPUT 
PREGĂTIREA PENTRU J.O.

BACAu (prim-vicepreședinte 
Mihai Grigoraș). „Am luat măsuri pentru 
ca unitățile cu sportivi vizați să facă parte 
din loturile olimpice să-și întocmească pla
nuri de pregătire multilaterală, care vor fi 
verificate periodic, în. etape intermediare. 
Pentru gimnastele din municipiul Gh 
Gheorghiu-Dej, pregătirea în vederea Jo
curilor Olimpice de la Moscova a început 
“e,..Pe ,acum* Lor 11 s-au adăugat cele 10 
fetițe alese cu prilejul concursului de se
lecție organizat de federație în Capitală. 
De miercuri, ele au început anul școlar 
procesul instructiv-educativ și sportiv ală
turi de Nadia Comăneci, Teodora Ung’urea- 
nu și celelalte fruntașe ale gimnasticii ro
manești, sub îndrumarea profesorllor-an- 
trenori Marta și Bela Karoly și a celorlalți 
profesori și tehnicieni. Ne preocupăm, de 
asemenea, de îmbunătățirea condițiilor ma
teriale, în special în unitățile cu sportivi 
în loturile olimpice, precum și de ridicarea 
nivelului cunoștințelor antrenorilor care lu
crează cu acești sportivi".



Divizia A,
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0 SITUATE CARE TREBUIE
SA DEA DE GÎNDIT

ACTU

VESTI DE»
LA CELE 18 ECHIPE

• DINAMO. După prima 
manșă a întîlnirii cu Milan, 
jucătorii dinamoviști au con
tinuat antrenamentele. Cu ex-; 
cepția lui Lucescu (care va fi; 
indisponibil, 
babilitățile.
retur cu A.C. Milan), toți com
ponenta lotului sînt valizi. 
Candidați pentru postul lui 
Lucescu : Moldovan II și Chi- 
taru. Probabilă, folosirea lui 
Roznaî. • RAPID. La antrena
mentul de joi, în compania 
propriei echipe de juniori, au 
evoluat și jucătorii ^înă de cu- 
rînd indisponibili !. Rîșniță, 
Niță, Grigoraș și Adrian Du
mitru (acesta din urmă o re
priză). Primii doi vor reintra 
chiar în partida de mîine.

• STEAUA s-a reîntors joi
seara de la Bruges, conducerea 
tehnică avînd ca primă sar
cină completa recuperare fi
zică a celor care au jucat. 
Antrenamente mai susținute au 
efectuat rezervele, 
mează să intre în teren echi
pa care a evoluat Pe Olympia 
Stadion, minus Dumitru, cane 
mai are de efectuat 3 etape
de suspendare • PROGRESUI*  
în afara antrenamentelor zii-*
nice, (uneori cite două), a sus
ținut, la mijlocul săptămînii, 
un joc-școală cu echipa de ju
niori. Incerți pentru mîine : 
Moraru și Gh. Ștefan.

• F.C. BIHOR. Conștienți de 
dificultatea partidei cu echipa 
studenților bucureșteni. care 
este singura neînvinsă în cam
pionat. orădenii s-au pregătit 
cu multă atenție. Joi. ei au 
susținut un joc-școală cu pro
pria echipă de juniori. Pentru 
meciul de mîine este sigură 
reintrarea portarului Albu. dar 
incertă folosirea lui Kun II» 
accidentat • SPORTUL STU
DENȚESC va pleca în această 
după-amiază cu avionul la 
Oradea. Intrucît Marica nu va 
putea juca, avînd trei carto
nașe galbene, el va fi — pro
babil — înlocuit cu Cazan. în 
rest, aceeași formație care a 
învins miercuri pe Olympia- 
kos. întrucît M. Sandu și Pe- 
treanu sînt. în continuare, in
disponibili.
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA. După „dușul" din ultime
le minute ale partidei cu F.C. 
Argeș, timișorenii au avut o 
săptămînă de lucru intens. S-a 
ivit. însă. o indisponibilitate. 
Tînărul Nucă, remarcat în ul
timul timp, nu va putea juca 
(colică 
babilă : 
tinișan. 
Roșea.
Floares. Șerbănoiu, Covalcic 
• POLITEHNICA IAȘI a ple
cat vineri Ia Timișoara fără 
Dănilă (accidentat) și Costca. 
„11 "-le probabil : Costaș — 
Micloș, Anton, Ciobanu. Cio- 
cîrlan — Romilă (Banu), Ursu, 
Simionaș — D. Ionescu. Tran- 
dafilon, Florian. Acesta din 
urmă este un junior care pro
mite.

O CORVINUL HUNEDOARA 
nu va schimba, se pare, for
mația cu care a terminat par
tida de duminica trecută, de 
la Bacău, 
continuat 
derurgiștii 
joc-școală 
niori. • A.S.A,

după toate pro- 
pînă la partida

Mîine ur

renală). Formația pro- 
Catona — Vișan, Păl- 
Mehedințu, Maier — 

Dembrovschi. Cotec — 
Șerbănoiu

și-au 
si- 
un

Pregătirile
ritmul obișnuit.

disputînd joi 
cu formația de ju-

TG. MUREȘ

și-a continuat pregătirile obiș
nuite după partida de miercuri, 
cu Dinamo Zagreb. Militarii 
nu au nici o indisponibilitate, 
dar antrenorul Bone s-a pre
ocupat de îmbunătățirea ran
damentului liniei de atac. Mu
reșenii vor pleca spre Hune
doara în cursul acestei dimi
neți. cu autocarul.

• F.C.M. REȘIȚA, 
rioada dificilă prin 
trecut, ca urmare a

După pe- 
care au 
unei into-

(Doboș, Deleanu. Augustin, To
ma și Stoica — accidentați ; 
Bădin, Mulțescu si Sălăjan — 
suspendați pentru acumularea 
a 3 cartonașe galbene).

• F.C. CONSTANTA a par
curs un ciclu de pregătire cu- 
prinzînd 9 antrenamente. un 
joc-școală (marți) cu propria 
echipă de juniori și un altul 
.joi. o repriză cu Marina Man
galia și una cu S.N.C. 
tentialul 
creștere

Po- 
echipei se află în 

prin reintrărilexicații. jucătorii reșiteni și-au

Deși în ultima confruntare cu Rapid, dinamoviștii au terminat 
învingători, Dudu Georgescu înscriind două goluri, partida de 

mîine se anunță deosebit de disputată.
reluat pregătirile miercuri 8 
septembrie. In prezent. între
gul lot se află apt de joc. 
Miercuri. F.C.M. a susținut un 
meci de verificare în compania 
divizionarei C Metalul Bocșa, 
pe care a_întrccut-o cu

VA a jucat marți 
cu Dierna (2—1), 
formația de juniori completată 
cu cîteva rezerve 
reapărut la antrenamente Măr
cii, dar mai mult ca sigur _el 
nu va putea juca mîine. 
continuare 
stantinescu 
certi. după 
conducerea 
sînt Lung, 
Beldcanu.

• F.C.

______ ________: _ 5—1
UNIVERSITATEA CRAIO- 

la Orșova, 
iar joi cu

(12—1). A

indisponibili, 
si Cămătaru. 
cum ne 
tehnică 
Negrilă.

în 
Con- 

In- 
informează 
a echipei, 

Deselnicu și

Pregătiri 
după ega- 
Timișoara. 

lotul pi
la Bucu- 

„ami- 
Auto- 
urmat 

că

ARGEȘ, 
susținute, moral bun 
Iul nesperat de la 
Miercuri dimineața, 
teștean s-a deplasat
rești. pentru a susține 
calul" cu divizionara C 
buzul (3—3). Dobrin a 
programul echipei, semn 
este apt de joc • JIUL a evo
luat joi la Lupeni. în compa
nia unei combinate Minerul — 
Știința Petroșani (scor : 6—1). 
Antrenorul Oh. Ene se con
fruntă cu grele probleme în 
alcătuirea echipei, deoarece 
are multe indisponibilități

Mateescu și Mărculcscu. Mîine 
nu va juca Nistor, suspendat 
pentru cele 3 cartonașe galbe
ne • SPORT CLUB BACAU a 
evoluat joi la Moinesti. in 
compania divizionarei C Pe
trolul (4—1). Antrenorii Dumi
tru Nicoiae-Nicușor si Nicolae 
Vătafu au pus accent în pre
gătiri pe problemele ridicate 
de ineficacitatea atacului, dar 
și pe acelea ale realizării unei 
defensive fără breșe. Nici o 
indisponibilitate.

• F.C.M. GALAȚI. Pregătiri 
obișnuite, punctate de un meci 
disputat joj în compania divi
zionarei C Metalo-Sport Ga
lati. (Scor : 7—2). Este incertă 
participarea la joc a portarului 
Hagioglu, accidentat. Va rein
tra. în schimb. Constantinescu, 
a cărui suspendare a expirat. 
Nu va juca însă Haiduc, care 
a acumulat trei cartonașe gal
bene • U.T.A. Marți și miercuri 
cite două antrenamente. la 
Arad. după care a plecat la 
Brăila, sediul pregătirilor în 
vederea întîlnirii de mîine. 
Joi a disputat un meci, avînd 
ca adversară pe F. C. Brăila. 
Au cîștigat arădenii cu 4—3. 
în continuare, vineri, două an
trenamente. iar astăzi va urma 
o ședință de intensitate medie. 
Plecarea la Galați. în ziua jo
cului.

MÎINE, ÎNMÎNAREA „TROFEULUI PETSCHOVSCHI" 
PUBLICULUI DIN

Mîine dimineață, pe stadionul 
Olimpia din Satu Mare, în pau
za partidei de campionat F.C. 
Olimpia — Industria sirmei 
Cîmpia Turzii, se va desfășura 
festivitatea de înmînare a „Tro
feului Petschovschi", decernat 
anual de ziarul nostru celui mai 
sportiv public. Reamintim că 
acest trofeu a fost cucerit de

SATU MARE
sătmăreni în ediția trecută a 
campionatului Diviziei A.

Pină acum, pe tabloul de o- 
noare al cîștigătorilor trofeului 
se află înscrise, în ordine, nu
mele orașelor Craiova, Petro
șani, Cluj-Napoca, Pitești și 
Timișoara (ambele de cîte două 
ori consecutiv).

VAE VICTIS!... LOTO
Mereu în dificultate cu validitatea 

picioarelor, fapt pentru care a și 
pierdut, de o nimica toată laurii 
Derbyului, Ornament — reprezen- 
tînd în stagiunea trecută „calul a- 
nului" pentru cele șapte 
lese pe parcursuri de 
diferite — nici acum, în 
a noua ieșire publică, 
să mai procure vreo 
Sub apăsătorul tribut al ___
litățji fizice, a galopat imediat după 
semnalul plecării, lăsînd totul la dis? 
creția adversarilor și fugind apoi, 
aparte, dezolant de singur, cu mult 
în urma plutonului I... A fost o du
reroasă încercare de restabilire a 
unui valoros trăpaș, handicapat fizic, 
pentru care viitorul are — nu nu
mai pentru pista cîmpului de curse 
— porțile închise I In concluzie, nu 
ne-a rămas altceva de făcut, 

drama unui 
la fel cu multi alfli 
istoria hipică din toa- 
sfîrși cu o soartă vi-

HIPISM
..calul 

victorii cu- 
dimensiuni 

toamnă, la 
n-a reușit 
satisfacție, 

indisponibi-

decît 
maresă consemnăm 

cursîer, care 
menționați de 
tă lumea, va 
tregă...

Rezultatele _______ _ r__ _____
de joi, desfășurată intr-o ambianță 
atmosferică foarte plăcută, au fost 
dominate de performanța Iul Hăulit, 
prezentat la cota maximă de va-

reuniuniî suplimentare

loare, în baza căreia șî-a adjudecat, 
dezinvolt și elegant, cele două hi- 
turi în care a concurat. Un dublu 
succes a realizat și antrenorul Tra
ian Marinescu, cu Hinsar și Onica, 
ultima profitînd prompt de pasivi
tatea adversarilor.

REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
Vlahița 
simplu 
Hinsar 
simplu 
III - 
Rulota, 
ordine 24, ordine triplă 300; cursa IV — 
Rețeta (Tr. Dinu) 27,4, Odolina sim
plu 7, event 17, ordine 30 triplu cîș- 
tigător 68, cursa V — Onica (Tr. 
Marinescu) 33,5, Orestica, Sitar, 
simplu 2 event 8, ordine 22, ordine 
triplă 407 ; cursa V| — Hăulit (M. 
Ștefănescu) 25,7, Sacou, simplu 2, 
event 5, ordine 10, triplu cîștigător 
32 ; cursa VII — Hoda (G. Avram) 
31,8, Parada, simplu 2, event 8, 
ordine 24.

Niddy DUMITRESCU

(S. Onache) 40,5 Satirica, 
2, ordine 17 ; cursa II — 
(Tr. Marinescu) 34,1, Macrou, 
4, event 15 ordine 17 ; cursa 
Hăulit (M. Ștefănescu) 25,4, 
Petala, simplu 3, event 26,

Iată situația la zi a cartonașe
lor galbene aflate la „activul" 
jucătorilor celor 18 divizionare A:

DINAMO : Moldovan I, Mol
dovan li si Ghiță — cîte 2, 
Roznai, Chitaru, G. Sandu, Dinu, 
Ștefan și D. Georgescu — cîte 1.

SPORTUL STUDENȚESC : Ciu- 
garin, Tănăsescu, Cassai. M. 
Sandu și Răducanu — cîte 2, 
Rădulescu, Petreanu, Predeanu 
și Manea — cîte 1.

RAPID :
pan — 
Rîșniță,

S. C.
Botez, 
cîte 2, 
rea, TI 
cîte 1.

STEAUA : Anghelini, Iordache. 
Nițu, Moraru si Zamfir — cîte 
2, Vigu, Sameș, Agiu, Dumitru, 
Răducanu si ion Ion — cîte 1.

UNIV. CRAIOVA : Negrilă, Ti- 
lihoi, Cîrțu, Beldeanu și Desel
nicu — cîte 2, Lung, Țarălungă, 
Oblemenco, Purima, Berneanu, 
Ștefănescu, Bălăci, Marcu, Bol- 
dici si Pițurcă — cîte 1.

„POLI" TIMIȘOARA : Mehe-
dințu, Istrătescu și Vișan — cîte 
2, Mioc, Maier, Păltinișan, Dem
brovschi, Anghel, Covalcic, Floa- 
reș, Barna și șerbănoiu — cîte 1.

Stoichiță, 
Bucu- 

Deleanu și Stoi-

Teleș- 
Neagu, 
cite 1.

D.--Popescu si 
cite 2, Petcu, Pop, 
Șutru și Niță —
BACAU : Catargiu, Pană,
Sinăuceanu si Duțan — 
Pruteanu, Volmer, Flo- 

Timofi, Lunca si Zamfir —

JIUL : Homan — 2, 
Covaci, Dumitrache, 
rescu, Augustin, ~ * 
ca — cîte 1.

F.C. ARGEȘ : 
Speriatu — cîte 
Dumitrescu, Mustățea, 
stea, Radu II, Radu 
lescu, Stan, Cristian, 
și Zamfir .— cîte 1.

PROGRESUL : Țevi,
Giron, Badea, Grama l_ 
— cîte 2, Roșu, D. ștefan si Li
bra — cîte 1.

U.T.A. : Kukla, Uilecan, 
par și Giurgiu — cîte 
Pojoni, Schepp. Jivan, 
Nedelcu II — cîte 1.

Roșu,
2,

, Dobrin, 
Iovănescu, 

Toma, Cîr- 
III, — 
D.

Bărbu- 
Nicolae

si
Dragu, 
Nignea

Gaș-
2, Sima, 
Cura si

A.S.A. TG. MUREȘ :
Boloni, Hajnal, Naghj si
— cite 2, Fazekaș, Gligore, Is- 
pir, Pîslaru, Both II si Vunvulea
— cite 1.

Varodi, 
Unchi aș

CORVINUL : Georgescu. Vlad, 
și Iancu — cîte 2, Agud, Bolo- 
gan, Jurcă, Miculescu și Gruber 
— cîte 1.

F.C. BIHOR : Kun I. Florescu, 
și Georgescu — cîte 2, A. Naghi, 
E. Naghi, Naom, Popovici, 
Lucaci, Kun n și Ghergheli — 
cîte 1.

F.C.M.
Florea și 
Căprioru, 
Jacotă, ’ 
și Porațchi

POLITEHNICA 
naș, Costea, D.

REȘIȚA :
Hergane — cite 
Grigore, Kiss, 

Boțonea, _ “ 
cite

portic,
1.

Filipescu,
2, Ilieș, 

Gabei, 
Tănase

IAȘI :
Ionescu,

Simio-
Anton

REZULTATE
Joi a avut loc o nouă etapă în 

„Cupa României", la care au par
ticipat și divizionarele B. Iată o 
parte dintre rezultate :

C.F.R. Simeria — Dacia Orăștie 
2—1 (2—0), Progresul Brăila — 
F.C. Brăila 5—4 (1—0, 1—1, 1-1) - 
după lovituri de la 11 m, Cimentul 
Tg. Jiu — Minerul Rovinari 2—1 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Metalul 
Plopeni 1—0 (0—0), Caraimanul 
Bușteni — Petrolul Ploiești 0—2 
(0—1), Petrolul Berea — Poiana 
Cîmpina 4—1 (1—1), Minerul
Ghelar — Aurul Brad 2—1 (1—1).
Metalul Botoșani — C.S. Botoșani 
0—2 (0—2), Muscelul Cîmpulung — 
Cimentul Fieni 4—0 (2—0), Crista
lul Dorohoi — C.S.M. Suceava 
2—1 (2—1), Metalul Mija — Flacă- 
ra-automecanica Moreni 3—1 (0—0), 
Chimia Găești — Tehnometal 
București 2—1 (0—0), Minerul
Baia Borșa — Minerul Cavnic 1—3 
(0—1), A.S. Miercurea Ciuc — 
Viitorul Gheorghieni 2—0 (1—0).
Autobuzul București — Celuloza 
Călărași 2—0 (1—0), Laminorul

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 
19 SEPTEMBRIE

Participînd cu cît 
bilete ’ 
șansa 
Dacia 
cursii 
mană, 
sau Predeal, bilete 
ment la Herculane 
premii în bani.

Tragerea are loc mîine, la 
București, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17,45. 
In continuare va rula f ’ 
tistic „Cursa grea“.

Intrarea gratuită. 
NUMERELE EXTRASE 
GEREA LOTO DIN 17

BRIE 1976 :
FOND GENERAL DE 

GURI : 831.368 lei.
Extragerea I : 4 79 

17 34 63 66
Extragerea a Il-a : 84 

50 44 81 48 18
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București de la 27 sep-

mai multe 
la această tragere aveți 
de a cîștiga autoturisme 
1300 și Skoda S 100, ex- 
în U.R.S.S., R. D. Ger- 
bilete de odihnă la Sinaia 

Predeal, bilete de 
la Herculane sau

trata- 
Felix,

filmul ar-

LA TRA- 
SEPTEM-

CIȘTI-

78 16 10

11 87 35

tembrie pînă la 17 noiembrie 
a.c., în țară, de la 30 septembrie 
pînă la 17 noiembrie a.c., iar 
prin mandate poștale începînd de 
la 30 septembrie 1976.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 SEP

TEMBRIE 1976 :
Categoria 1 : (13 rezultate) =

1,50 variante a 30.918 lei.
Categoria 2 : (12 rezultate)

47,55 variante a 1.170 lei.
Categoria 3 : (11 rezultate) 

612.35 variante a 136 lei.
Cîștigul de categoria 1 a 

obținut de IUL1U TOROK, 
Teliu — Brașov.

CÎȘTIGURILE TRAGERII _ DIN 12 SEPTEMBRIE 
1976 :

1: 2 variante 25% a 
lei ; Cat. 2 : 5,25 a
Cat. 3 : 16,25 a 3.077

78,25 a 639 lei ; Cat.
‘ ’ 6: 1574

LOTO „2“

fost 
din

Categoria 
cîte 50.000 
9.525 lei ; 
lei; Cat. 4 : 
5 : 253,75 a 200 lei; Cat. 
a 100 lei ;

REPORT CATEGORIA 1 : 31.650 
lei.

Cele două 
lei au fost 
DINICa din 
și respectiv 
Dolat-Timiș.

cîștiguri a cite 50.000 
realizate de MARIN 
Moreni — Dîmbovița 
IOSIF DARAZS din

șl Dănilă — cîte 2, Sofian, Tran- 
dafilon, Ciocîrlan, — —
Micloș — cîte 1.

F. C. CONSTANȚA 
cu, Bălosu, Mustafa, 
Turcu — cîte 2, 
Petcu, Sălceanu, Lică 
— cîte 1.

F.C.M. GALAȚI : Morohai si 
Frunză — cîte 2, Nuțescu, Po
pescu, Tolea, Nedelcu și Ghir- 
ca — cîte 1.

Nu este vorba de o simplă 
statistică. Cifrele cu adevărat a- 
larmante prezentate aici, după 
desfășurarea a cinci etape în 
campionatul Diviziei A, trebuie 
să dea de gîndit fiecărei formații 
în parte si tuturor la un loc, 
chiar dacă această situație „la 
zi“ a cartonașelor galbene are 
în vedere T' : 
campionatul trecut, a căror vala
bilitate n-a expirat. 
tea Craiova 
exemplu — a ajuns la 20 de car
tonașe, cinci dintre cei 15 jucă
tori ai săi avertizați avînd cîte 
două cartonașe si aflîrțdu-se ast
fel la un pas de suspendare.

Trebuie întărit spiritul de dis
ciplină la jucători. Trebuie evi
tate noi abateri de la acest spi
rit. Este în folosul fotbalului, în 
primul rînd, dar și al echipelor 
noastre.

Romllă șl

: Antones- 
Dragnea si 
Hofmeister, 
si Livciuc

și cartonașele din

_ . ... Universita- 
ca să luăm un

• COMISIA 
NA l-a suspem 
jucătorul 
Iași). De 
8 etape 
Vaslui).

Și în 
juniori s-au protfl 
disciplină. JucăB 
Reisz. (U.T.A.) ș(H 
au fost suspend» 
etape. 1

• CLUBUL iJ 
TEA CLUJ-NARCl 
o adresă F.R.F. pd 
că i-a suspendat a 
jucătorii Batacliu |

• AȘA CUM'. 
MEAZA Colegiul q 
trenorilor, Cursul 
al antrenorilor div
B, programat ân 
27—28 septembrîb 
amînat pentru d 
fi anunțată ulteiți

• BILETELE 5] 
pentru meciul dai 
nia — CehoslovaJ 
în ziua de 22 îl 
stadionul „23 Avi 
puse în vînzare cj 
luni la casele sta 
August", Repubi’l 
Steaua și Ciulești
C. C.A. și Loto-P 
pasajul tie lari 
din strada Haleipr 
C.N.E.F.S.

Apefl 
asemer 
Anghel

Divizii

Pe marginea îmbolnăvirii unor jucători de lalF

URMĂRILE NEPLĂCUTE ALE NEG
După cum se știe, meciurile 

echipei F.C.M. Reșița din cadrul 
etapelor a IV-a și a V-a ale 
Diviziei A au fost aminate din 
cauză că un număr de 9 jucă
tori ai acestei echipe (Atodi- 
resei, Bora, Ilieș, Windt, Jaco- 
tă, Boțonca, Portic, Tănase, 
Kiss) au fost internați în ziua 
de 2 septembrie, începînd de 
la ora 10, în Spitalul județean 
Reșița, cu diagnosticul de toxi- 
infecție alimentară. Această îm
bolnăvire s-a produs — după 
cum reiese din datele cuprinse 
în dosarul aflat la F.R.F. — 
din cauza consumării, după me
ciul din 1 septembrie, de la 
Hunedoara — a unor alimente 
Ia pachet, luate dimineața de 
la Deva și ținute in condiții 
necorespunzătoare, pină seara, 
cînd au lost servite jucătorilor, 
în afara fotbaliștilor, s-au mai 
îmbolnăvit antrenorul secund, 
masorul și... medicul echipei.

Iată, deci, ce urmări neplă
cute a putut avea neglijența, 
superficialitatea, tratarea cu 
ușurință a unei probleme atit 
de importante cum este igiena 
alimentară, nu numai pentru

DIN „CUPA 
Tcliuc — Mureșul Deva 3—2 (1—0, 
2—2), Vulturii textila Lugoj — 
C.F.R. Timișoara 2—3 (1—0), Tex
tila Buhuși — Minerul Comănești
2— 4 (1—1, 2—2), Bradul Vișeu —
C.I.L. Sighet 0—1 (0—0), Rapid
Jibou — Minerul Băița 3—1 (2—0), 
înfrățirea Oradea — Voința Ora
dea 0—4 (0—0), Recolta Salonta — 
„U“ Cluj-Napoca 3—2 (0—1),
CUPROM Baia Mare — F.C. Baia 
Mare 1—2 (0—1), Gaz metan Mediaș 
— Chimica Tîrnăveni 1—0 (1—0).
Foresta Bistrița — Gloria Bistrița
3— 4 (0—0 după 120 de minute).
Constructorul Pitești — Voința 
București 1—0 (0—0, 0—0), Unirea 
Drăgășani — Lotrul Brezoi 3—0 
(0—0), Someșul Satu Mare — Olim
pia Satu Mare 0—5 (0—0), Victoria 
Cărei — Voința Cărei 3—0 (2—0),
Chimistul Rm. Vîlcea — Chimia 
Rm. Vîlcea 0—2 (0—1), Bihoreana 
Marghita — C.F.R. Cluj-Napoca 
3—4 (1—2, 3—3), Luceafărul Foc
șani — Unirea Focșani 0—3 (0—3), 
Sticla Tîrnăveni — Constructorul 
Alba Iulia 7—8 (0—0 după 120 de 
minute), Victoria Zalău — Armă
tura Zalău 2—5 (2—3), Dermata
Cluj-Napoca — Libertatea Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0, 0—0), Construc- 
tii-montaj Cluj-Napoca — soda 
Ocna Mureș 1—0 (0—0), Rulmentul 
Bîrlad — Victoria Tecuci 6—5 
(0—0, 2—2, 2—2), Viitorul Vaslui — 
Constructorul Vaslui 2—0 (1—0),
Inter Sibiu — Șoimii Sibiu 0—2 
(0—0), Torpedo Zărnești — Steagul 
roșu Brașov 0—2 (0—2), C.S.U. 
Brașov — Tractorul Brașov 2—1 
(1—1), Stejarul Homorod — ICIM 
Brașov 2—3 (1—0, 1—1), Stăruința 
Bodoc — Metrom Brașov 0—4 
(0—1), Constructorul Iași — Nicoli- 
na Iași 4-0 (1—0), Utilajul Făgă
raș — Nitramonia Făgăraș 0—3 
(0—0, 0—0), Dacia-Unirea Brăila — 
Olimpia Rm. Sărat 1—0 (1—0),
Oțelul Galați — Ancora Galați 0—3 
(0—3), U.P.A. Sibiu- ... ......................
Cugir 
Sadu — Minerul Lupeni 3—0 (for
fait, jucătorii de la Lupeni n-au 
avut asupra lor legitimațiile). 
Minerul Motru — Electroputere 
Craiova 3—2 (0—1), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — C.S.M. Borzești 
0—1 (0—1). Automecanica Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu 3—0 (0—0. 
0—0). Chimia Buzău — Gloria 
Buzău 3—4 (0—0, 2—2), A.S. Rm. 
Sărat — Foresta Gugești 3—0 (0—0 
după 120 de minute). Carpați Si
naia — Prahova Ploiești 1—0 
(1—0), ICSIM București — Ș.N. 
Oltenița 4—2 (3—0). Unirea Alba 
Iulia — Sticla Turda 0—3 (0—2),

Metalurgistul
6—0 (2—0), Metalurgistul

sportivii de per: 
pentru orice om !

Cazul echipei 
obligă conducerile 
asociațiilor sportii 
atenție sporită al 
ționale și igienice 
planificării atente 
a programului d 
competiții, pe seu 
pectclor legate 
sportivilor. în m 
atrage atenția nae 
în primul rînd, 
vegheze la călită 
ei, să fie atenți 
se servește sport 
păstrează mincari 
sezonul cald, cir 
gorii de alimente 
puse alterării.

De data aceast 
ceptat amînare 
S-ar putea îfisă-u 
tunci cînd se :v 
s-au produs în 
cauza neglijenței 
a medicilor, să 
probe perturbări 
lui competition^ 
culpă suportînr 
propriilor lor gr

ROMA
Aripile Bacău t- 
(0—0, 1—1, 1—1) 
— Minerul Bihor 
2—2), C.S.M. Drc 
Unirea Drobeta T 
Doma Vatra D 
Gura Humorul’ 
Cimentul Bicaz 
Neamț 1—2 (0—1 
rești — Automat! 
(0—0). Lacul 1 
Avîntul Reghin 1 
Tg. Neamț — CJ 
(2—3), Chimia 
București 2—3 C

PROGRAMUL
SERIA I : ip 1 

C.S.M. Borzeștr'x 
rești) • Portul 
ria Buzău : C. I 
• Relonul Să'ț 
Rm. Sărat : Gr. 
rești) o C.F.R. 
Galați : D. Glie 
Petrolul Ploiești 
peni : C. Ghiță j 
Focșani — Ceahla 
Jucan (Mediaș) , 
va — Oltul Sf. 
zinichi (Bucureși 
lărași — Prahovi 
ban (Craiova) J 
Minerul Gura -1 
Georgescu (Buci

SERIA A II-A 
năveni — ;Nitrai 
Szilaghi ’VBaia 
lexandria — Flai 
Moreni : I. Chî 
Steagul roșu Br 
biu : O. Ander< 
C.s. Tîrgoviști 
Cugir : Gh. Isj 
Tehnometal B 
București : Gh. 
rești) • Meta 
F.C.M. Giurgii 
(Constanța) • J 
namo Slatina : 
iești) • Chimia 
mia Tr. Măgure 
• Electr£puter( 
torul Brașov : ?

SERIA A III-; 
Mare — Ind. si 
Andrei (Sibiu) 
F.C. Baia Mî 
(Iași) — se dis 
de la ora 13* a 
Victoria



ATI
DISCIPLI- 
i 3 luni pe 

l (Nicolina 
nu va juca 

(Viitorul

I ațională de
I 'acte de in- 
jil'J vinovați,

Ibu (Rapid), 
l‘;pe cite 4

[NIVERSITA-
CA a trimis 
lin, care arată 
Fe doi ani pe 
șii Vaczi.

NE INFOR- 
entral al an- 
de reciclare 

izibnari A și 
ițial pentru 
1976, a fost 
lată care va

’ INTRARE 
dbal Româ- 

a< programat 
tembric, pe 

ust“, vor fi 
începere de 

dioanelor „23 
till, Dinamo, 
, la agențiile 
nbsport (din 
niversitate și 
I si la sediul

C.M. Reșița

MEI
irmanță, dar

'.C.M. Reșița 
cluburilor și 

: să acorde o 
ncntațici ra- 
a . jucătorilor, 
șb judicioase 
plasărilor la 
, tuturor as- 
de sănătatea 
1 i special, se 
cilor că este, 
dori a lor să 
1 alimentați- 
a ce și cum 
ilor, cum se 
, mai ales in 

unele cate- 
ânt ușor ex-

F.R.F. a ac- 
imeciurilor. 

pe viitor, a- 
constata că 
lriăviri din 
uburilor sau 
ise mai a- 

e programu- 
jfhipele în
Consecințele 
li.

IEI“
tea Bacău 5—6 
lihorul Beiuș 
5 (1—1, 2—2,
u Tr. Sev. — 
3V. 3—1 (1—1), 
:1 — Minerul
1—0 (1—0). 

Ceahlăul P. 
(ulcan Bucu- 
3ucurești 2—0

Sovata —
1— 0), Cetatea 
Pașcani 4—3

Metalul
2— 2).

zi

Divizia națională de juniori

CITEVA
După primele 3 

juniori era condus 
a 4-a insă, echipa 
teșii și F.C. Argeș a ciștigat la un scor de... neprezentare. în 
aceeași etapă, Dinamo învingea la Galați șl prelua șefia clasa
mentului. Un adevărat derby a programat „runda" a 5-a : Di
namo—F.C. Constanța. Echipa dinamovistă, pregătită de har
nicul și ambițiosul Gh. Timar (iată lotul juniorilor de la Di
namo : Cotîrță, Sandu, Ciotîrnel, Manea, Mânu, Raicea, Molnar, 
Brumaru, Șomănescu, Gh. Cristian, Mărgincanu, Tănase, Graff, 
M. Dumitrache, Ncagu, Pctran) a ciștigat cu 1—0, Dinamo fiind 
singura echipă care realizează punctajul maxim. în imediata 
sa apropiere se află, însă, S.C. Bacău (cel mai percutant atac : 
Alcxa, Tismănaru, Pandichi, Antohi) și Politehnica Iași. După 

"i« spre poziții fruntașe Uni- 
. , U.T.A. și F.C. Argeș, echipe pregătite de

antrenori cu mare experiență în activitatea cu juniorii. în 
contradicție cu condițiile avute la dispoziție se află comportă
rile de pîoă acum ale echipelor Steaua, A.S.A. Tg. Mureș, 
„Poli" Timișoara și Sportul studențesc.

Iată acum relatări de la cîteva dintre meciurile etapei 
ccdente. disputate duminica trecută.

PARTIDE CU PROBLEMELE LOR
etape, plutonul celor 18 echipe din Divizia de 
cu dezinvoltură de F.C. Constanța. în etapa 
antrenată de I. Biikossy s-a deplasat la Pi-

------- , -------------- 7 ------------ , ---- -— 
g starturi ratate, încet, încet, ,,urcă' 

versitatea Craiova, U.T.A. și F.C.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA (antrenor — T. Itincanțu) 
— F.C. ARGEȘ (antrenor — L. 
Ianovschi) 2—2 (0—0). Joc vioi 
și cu" numeroase realizări teh
nice. Un plus de inventivitate 
și orientare tactică în teren 
l-am sesizat la echipa oaspe, 
ca demonstrînd o știință a jo
cului pe contraatac. Dealtfel, 
ea a condus în două rînduri 
prin golurile spectaculoase mar
cate de extrema stingă Voicu- 
leț, junior exploziv și cu dri
bling derutant, cum era Jercan. 
Pe partea dreaptă, alt talent, 
Popa, copie a lui Troi. Din for
mația timișoreană, dotată fizic, 
însă mai lentă în joc, l-am re
ținut pe mijlocașul Tornorea- 
nu, atacanții Iancu și Farka 
(ultimii doi, autorii golurilor e- 
galizatoare). Formații : POLI
TEHNICA : Rupp — Ignat, Ur- 
sulescu, Hard, Biriș — Torno- 
reanu, Horvat, Gruin — Farka, 
Iancu, Slroie (Bunea) ; F. C. 
ARGEȘ : Istratc — Dănescu, 
Marin, Anuțescu. Diniță (Stan- 
cu) — Dicu, Rădulescu, Nica 
(Stanciu) — Popa, Popescu, 
Voiculeț. (S. T.)

• SPORTUL STUDENȚESC 
(antrenor — M. Rădulescu) — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(antrenor — C. Oțet) 0—4 (0—2). 
Disproporție valorică între par
tenere, reflectată, dealtfel, și 
pe tabela de marcaj. Atu-urile 
craiovenilor au fost sporul de 
viteză, dinamismul, superiorita
tea de gabarit. Bucureștenii, Ia 
al patrulea eșec consecutiv, au 
dovedit lacune mari în apărare, 
incapabilă să se replieze prompt 
și ferm. Conducătorul jocului, 
FI. Anuțescu (Pitești), a găsit 
de c.uviință, pe bună dreptate, 
să laude in mod special în 
foaia de arbitraj pe Ion Geol- 
gău de la Universitatea Craio
va. Despre acest mijlocaș, el a 
notat următoarele : „Bine dez
voltat fizic (1,70 m) pentru 
vîrsta Iui (15 ani), tehnică deo
sebită"... Autorii golurilor : 
Ciobanu (min. 8 și 70) și Croi- 
toru (min. 10 și 57). A impre
sionat plăcut calitatea impeca
bilă a echipamentului celor 
două echipe. SPORTUL STU
DENȚESC : Măciucă — M. Po
pescu, Pană, Gh. Ionescu (Șer- 
bănoiu), Bănoiu — Drăgnoiu, 
Margelatu — Clei, Negoiță, An- 
timiu, Alecu ; UNIVERSITA
TEA : Titirică (Gh. Bălăci) — 
Dumitrică, Enache, Sandu (Țu- 
că), Drinccanu — Geolgău 
(Neacșu), Croitoru — Ciobanu,

ARBITRIL-ETAPEI A V-a A DIVIZIEI B
•iajTecuci — 
iv£Eea~*(Bucu-  
;anța — Glo- 
i (București) 
1 — Olimpia 
eluță (Bucu- 
ini — C.S.U. 
Sucurești) • 
Metalul Plo- 
>v) • Unirea

Neamț: Gh. 
S.M. sucea- 
•ghe : C. Bi- 
Celuloza Că- 
ești : R. Șer- 
X Brăila — 
arului. : N.

reș) • C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca : C. Dinulescu (Bu
curești) » Sticla Turda — U.M. 
Timișoara : R. stincan (București) 
e Mureșul Deva — Rapid Arad : 
O. Streng (Oradea) • ,,U“ Cluj- 
Napoca — Aurul Brad : AI. Ene 
(Craiova) • Gloria Bistrița — Mi
nerul Cavnic : M. Fediuc (Sucea
va) a Minerul Lupeni — Dacia 
Orăștie : V. Murgășan (București).

pre-

(O-Buică, Băluță, V. Popescu 
răscu) (I. C.)

• POLITEHNICA IAȘI 
Kurt Gros) — PRO- 
BUCUREȘTI (antre- 
Iordache) 1—0 (0—0).
cu numeroase nere- 
mai ales în prima

(an-
trenor — 
GREȘUL 
nor — E.
Joc dîrz, 
gularități, 
repriză, sub privirile îngădui
toare ale arbitrului V. Popovici 
(Botoșani). în min. 10, Pîrvu 
(Progresul) a lovit intenționat 
pe, fundașul Cojocaru, pentru ca 
după cîteva minute Cojocaru 
să lovească un adversar, dar 
ambii fost sancționați cu

•••
transformat-o mijlocașul Popa. 
Greu de remarcat vreun jucător 
din cele două formații. U.T.A. : 
Szabo — Mate, Mocuța, Reisz, 
Cilan (Dragoș) — Iova (Măruș- 
ter), Roda, Popa — Ernestin 
(Vlad), Lesan, Bucados (Cui) ; 
F.C. BIHOR : Orosz — Mihelea, 
Horvath I, Horvath II (Bac), 
Cadar — Galovitz, Kiss, Toth 
(Haiaș) — Schwartzman, Csesz, 
Pato (Elisie). (Gh. N.)

CLASAMENT
1. Dinamo 5 5 0 0 7^- 1 10
2. S. C. Bacău 5 4 0 1 15— 3 8
3. Polit. Iași 5 4 0 1 8—5 8
4. Corvinul 5 3 1 1 10— 6 7
5. F.C. Constanța 5 3 0 2 11— 6 6
6. Univ. Craiova 5 3 0 2 8—4 6
7. U.T.A. 5 3 0 2 7—5 6
8. F. C. Bihor 5 3 0 2 5—3 6
9. Rapid 5 2 2 1 5—6 6

10. F. C. Argeș 5 1 2 2 8—9 4
11. Progresul 5 2 0 3 7—9 4
12. F.C.M. Galați 5 1 1 3 3—5 3
13. Steaua 4 1 1 2 4— 8 3
14. A.S.A. 4 1 1 2 3—8 3
15. F.C.M. Reșița ’3 1 0 2 4—6 2
16. Polit. Tim. 5 0 2 3 3—7 2
17. Sportul stud. 4 0 0 4 2—10 0
18. Jiul 4 0 0 4 1—10 0

• RAPID (antrenor — B. 
Marian) — F.C.M. GALAȚI (an
trenor — M. Greabu) 0—0. Pro
gramat în deschidere la partida 
dintre echipele divizionare A, 
întîlnirea acestor formații de 
juniori a beneficiat de asistența

O fază din partida Sportul studențesc 
disputată intr-una din etapele

După pauză, 
prevederile

cartonaș galben, 
arbitrul a aplicat 
regulamentare și a eliminat pe 
Andriescu (Politehnica) — pen
tru lovirea adversarului fără 
balon, și pe Patracioc (Progre
sul) — pentru atac violent a- 
supra adversarului. Unicul gol 
a fost realizat de Florean (min. 
50). POLITEHNICA : Verdeș — 
Cojocaru, Tipișcă, Haișan, Răi- 
leanu — Onofrei (Opaiț), Mi- 
halcea — Andriescu, Straian, 
Florean, Mantale. PROGRE
SUL : Iordăchescu — Magercu 
(Soare), Neacșu, Pîrvu, Bogdă- 
nescu — Patracioc, Nicolae — 
Stoica, Dinu (Chișescu), Strîm- 
beanu. Iliescu. (P. V.)

• U.T.A. (antrenor — Al. 
Dan) — F.C. BIHOR (antrenor 
— AI. Muta) 1—0 (0—0). întîl- 
nirea de la Arad s-a desfășu
rat la un nivel surprinzător de 
scăzut, vrînd parcă să demon
streze că cele două centre. Arad 
și Oradea, cu vechi tradiții (cu 
ani în urmă 
nesecat izvor 
află încă într-un mare impas. 
Jocul 
dență 
toate 
două 
lipsiți 
forță, 
lent, avind o tehnicitate scăzu
tă și tocmai din acest motiv 
fazele de poartă au fost foarte 
rare. U.T.A. a atacat mai mult 
și a ciștigat cu 1—0 grație unei 
lovituri de la 11 m, pe care a

reprezentau un 
de talente), se

ca atare a scos în evi- 
deficiențe aproape la 

capitolele. Juniorii celor 
formații, cei mai mulți 

de calități fizice (viteză, 
mobilitate), au acționat

trecute
- Politehnica Iași (0—1), 
ale Diviziei de juniori.
Foto : Dragoș NEAGU

public destul de numeros 
în tribunele stadionului

BOSFORULUI"
Cele două selecționate de juni

ori ale țării noastre au efectuat, 
cu puțin timp in urmă, turnee 
peste hotare. Echipa de perspec
tivă a susținut două jocuri în 
Bulgaria, la Plovdiv. în primul 
meci a întîlnit selecționata de ju
niori a țării gazdă, de care a fost 
învinsă cu 3—1 (1—0). în partida 
a doua, echipa pregătită de Eugen 
Popescu șl Gheorghe Cristolovea- 
nu — din rîndurile căreia s-au re
marcat doar Iordăchescu, D. Popa 
și Cernescu — a jucat ceva mai 
bine, pierzînd, totuși, la limită : 
0—1 (0—1) cu Turcia. Și dacă evo
luția acestei selecționate nu poate 
fi calificată ca satisfăcătoare, în 
schimb un frumos succes au obți
nut componenții lotului U.E.F.A. 
’77 care, săptămîna trecută, s-au 
aliniat la startul primei ediții a 
„Turneului Bosforului". Iată re
zultatele înregistrate : Turcia —

România 0—1 (0—0). A marcat
- Turbatu ; România — Bulgaria 

1—0 (0—0). A înscris Ancuța ; Is
tanbul — România 0—5 (0—4). Au
torii golurilor : Mușat (2). Pcicu 
(2) șt șt. Popa. Meciurile s-au ju
cat pe stadioanele Anadolu și 
Inonă și au fost urmărite de un 
număr mare .de spectatori. Antre
norul '*  ‘ "
loslt 
bază : 
cău)
Ploiești). miuutu*,  (u.i.A.j, 
Ciric (F.C. Constanta), Albu (Cor
vinul) — Ignat (F.C. Constanța), C. 
Solomon (S.C. Bacău), Șt. Popa 
(Steaua) — Dobrotă („U“ s: 
Napoca), .Mușat (Celuloza Călă
rași), Ancuța (F.C. Argeș).
mai jucat : Șai („Poli" Timișoa
ra), Oloșutcan („U“ Cluj-Napoca),' 
Constantin (Petrolul), Turbatu 
(Progresul București) și Petcu 
(Corvinul).

Constantin Ardeleanu a fo- 
următoarea formație de 

Mîndrilă (S. C. Ba- 
— Mihalache (Petrolul 

Hirmler, (U.T.A.),

Cluj--

Au

Fotbaliștii juniori $1 școlari Ia start

Depistarea jucătorilor valoroși, necesitate
primordială a campionatului

unitățile 
această 

să des-

Ihimica Tîr- 
Făgăraș : c. 
• Unirea A- 
utomecanica 
(Pitești) • 

- Șoimii Si
tu Mare) • 
Metalurgistul 
onstanța) • 
ti — Voința 
zan (Bucu- 
lucurești — 
4h. Manole 
tenița — Di- 
oraru (Plo- 
îlcea — Chl- 
Igna (Arad) 
va -—(Trac- 

(C. Turzii).

llimpia Satu 
. Turzii : T. 
L. Sighet —

Balanovici 
Satu Mare, 

ir» Zalău — 
SțTg. Mu-

0 FRUMOASA INIȚIATIVA
dențesc) cîte trei lovituri de 
penalty. Singurul 
transformat 
rian Chivu 
gînd locul 
cluburilor 
Steaua, cu

Federația de specialitate și 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor au luat recent 
o inițiativă, înscrisă in aria 
mai largă a stimulării activită
ții copiilor și juniorilor, orga- 
nizînd concursuri- de executare 
a loviturilor de la 11 m. Cea 
mai proaspătă acțiune de acest 
gen s-a desfășurat în pauza 
meciului Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova. Protago
niști au fost reprezentanții cen
trelor de copii și juniori din 
Capitală. Pentru Steaua — So
rin Costachi ; Dinamo — Flo
rin Trandafir ; Rapid — Călin 
Rădulescu ; Progresul — Ma
rian Chivu ; Sportul studențesc 
-- Mircea Crișan ; Metalul — 
Ilie Niță ; T.M.B. — Bogdan 
Ștefănescu.

S-au executat în poarta apă
rată de Bunea (Sportul stu-

______ 1 care le-a 
pe toate a fost Ma- 

(Progresul), cîști- 
I. Reprezentanții 

Metalul. Rapid și 
numai două reuși

te, și-au disputat locurile 2—3 
într-o serie suplimentară, de 
baraj. Clasamentul final : 1.
Marian Chivu (Progresul). 2. 
Călin Rădulescu (Rapid), 3. Ilie 
Niță (Metalul). Bineînțeles, fra
gezii fotbaliști (vîrsta tuturora : 
12 ani) au fost premiați de 
F.R.F. și C.N.O.P. Dar parcă 
cel mai frumos premiu l-a con
stituit lansarea lor într-un a- 
semenea concurs pretinzînd 
tehnicitate deosebită și moral 
bun, într-un asemenea climat 
ca acela de pe stadionul Re
publicii, sub privirile interesate 
a mii de spectatori.

unui 
aflat 
Republicii. Din păcate, jocul a 
fost — așa cum îl aprecia și 
arbitrul meciului, Gh. Burzu 
(din Slobozia) — de un nivel 
mediocru. Și mai supărător a 
fost, însă, faptul că pe par
cursul disputei s-au înregistrat 
unele abateri disciplinare ale 
jucătorilor din ambele formații, 
în consecință, au primit carto
naș galben Popescu și Stanciu 
(F.C.M. Galați), precum și N. 
Cipu (Rapid), iar rapidistul 
Albu a fost chiar eliminat de 
pe teren pentru lovirea adver
sarului. Formațiile. RAPID : 
Dumitrache — Cr. Cipu (Nedel- 
cu), Ivănescu, Dicu, N. Cipu — 
N. Radu, Spiroiu (Sotir) — 
Albu, Marta, Caragea, Florea 
(Oancea). F.C.M. GALAȚI : 
Pîrvu — Moțoc, Popescu. Mo- 
goș, Prangate (Vasilc) — Zaha- 
ria, Bogatu. Stamate — Marin, 
Nicu, Stanciu. (C. F.)

Duminieă 19 septembrie se 
■vă-da startul și în campiona
tul republican ar juniorilor și 
•școlarilor, la care au fost în
scrise' 112 echipe, reprezentan
te ale tuturor cluburilor și a- 
socia'țiilor din Diviziile A, B 
și C, precum și din 
sportive școlare. La 
competiție — menită
copere talentele de care fot
balul nostru are acută nevoie
— vor putea participa jucători 
de 16—17 ani (născuți după 
1 august 1959) și chiar mai 
mici, dacă aceștia vor îndrep
tăți speranțele unor promovări 
timpurii. De asemenea, ținînd 
cont de faptul că numărul ju
niorilor mari selecționați pen
tru divizia națională este to
tuși limitat. F.R.F. a hotărît 
ca echipele din acest campio
nat să poată folosi și 3 jucă
tori născuți după 1 august 1958.

Iată cum se prezintă com
ponenta celor 8 serii și care 
sînt meciurile primei etape : 
Liceul de fotbal Bacău — Șc. 
sp. Tecuci. Polit. Iași — Rul
mentul Birlad. Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț. C.S.M. 
Suceava — Șc. sp. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, C.F.R. Pașcani — 
Liceul „A. I. 
C.S. Botoșani 
Iași. Viitorul 
Bacău (seria 
rești — F.C. 
studențesc — 
Șc. sp. 2 București 
Galați. 
Șc.sp. 
zia — 
F.C.M. 
Tulcea 
rești (seria a Il-a) ; Progresul 
București — Gloria Buzău, 
T.M.B. — Chimia Găești. Li
ceul ,.D. Petrescu" București — 
Petrolul Ploiești, Flacăra Au- 
tomecanica Moreni — C.S. Tîr- 
goviște. Poiana Cimpina — Ș.N. 
Oltenița, F.C.M. Giurgiu — Di
namo București. Șc. sp. Ale
xandria — Voința București 
(seria a IlI-a) ; Șc. sp. Craiova
— F.C. Argeș, Cimentul Tg.

Cuza“ Focșani.
— Liceul nr. 2 
Vaslui — S. C.

I) ; Rapid Bucu- 
Brăila. Sportul 
F. C. Constanta, 

C.S.U.
Metalul București — 

Călărași. Azotul Slobo- 
Autobuzul București, 

Galați — Steaua. S.C. 
— Flacăra roșie Bucu-

Jiu — Chimia Rm. Vilcea. Li
ceul nr. 1 Caracal — Minerul 
Lupeni. Știința Petroșani — 
Univ. Craiova. Metalul Drobeta 
Tr. Severin — Dinamo Slatina, 
Minerul Motru — Electropu- 
tere Craiova. Șc. sp. Drăgășani
— Șc. sp. Curtea de Argeș, 
(seria a IV-a) ; Viitorul Timi
șoara — „Poli" Timișoara, 
U.T.A. — F.C.M. Reșița. Șc. sp. 
Caransebeș — Șc. sp. Gloria 
Arad, C.F.R. Timișoara — Șc. 
sp. Jimbolia. U. M. Timișoara
— Strungul Arad, Rapid Arad
— Șc. sp. Lugoj. Dierna Orșo
va — Liceul nr. 4 Timișoara 
(seria a V-a) ; .,U“ Cluj-Na
poca — Șc. sp. Victoria Cărei, 
F.C; Bihor — Ind. sîrmei C. 
Turzii. F.C. Baia Mare — Mi
nerul Cavnic. Olimpia S. Mare
— Gloria Bistrița, Armătura 
Zalău — Șc. sp Baia Mare, 
C.I.L. Sighet — Șc. sp. Oradea, 
Sticla Turda — C.F.R. Clu.i- 
Napjoca (scria a Vl-a) ; F.C. 
Șoimii Sibiu — Șc. SP- Hune
doara, C.F.R. Sighișoara — Me
talurgistul Cugir. Gaz metan 
Mediaș — Liceul nr. 2 Deva, 
Corvinul Hunedoara — C.F.R. 
Simeria. Metalul Aiud — . Șc. 
sp. Mediaș. Mureșul Deva — 
Șc. sp. Sibiu. Unirea Alba 
Iulia — Șc. sp. Șoimii Sibiu 
(scria a Vil-a); Tractorul Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe. Șc. 
sp. Toplița — Șc. sp Odorhei, 
A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Miercurea Ciuc. Șc. sp. Tg. Se
cuiesc — Steagul roșu Brașov, 
Șc. sp. Cristur — Șc. sp. Tg. 
Mureș, Șc. sp. Gheorghieni — 
Chimica Tîrnăveni. Nitramonia 
Făgăraș — Șc. sp. Brasov (se
ria a VIII-a).

Celelalte etape . ale turului 
sînt programate la 26 septem
brie. 3, 10. 17, 24 și 31 octom
brie. 7. 14. 21 și 28 noiembrie, 
5 și 12 decembrie. Echipele 
claăate pe primul loc în fie
care serie se vor califica pen
tru turneul final al campiona
tului. iar cîștigătoărca aces
tuia va fi declarată campioa
nă republicană juniori II.
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ECHIPA CEHOSLOVACIEI, CAMPIOANA EUROPEI,
ÎNAINTEA MECIULUI DE LA BUCUREȘTI

9

Pentru prima oară, după suc
cesul repurtat in turneul final al 
campionatului european de fot
bal desfășurat in vara aceasta in 
Iugoslavia, reprezentativa Ceho
slovaciei, deținătoarea titlului 
continental, va evolua in acest 
sezon. Echipa pregătită 
Vaclav Jezek va intilni 
tămina viitoare, mai 
miercuri, la București, 
zentativa României. Fără 
doială, avind in vedere carac
terul său amical, meciul acesta 
va constitui un bun prilej de 
verificare a potențialului celor 
două reprezentative, înaintea 
intilnirilor din preliminariile 
campionatului mondial. Se știe 
că atit Cehoslovacia, cit și 
România fac parte din grupe 
dificile ale preliminariilor C.M. 
Reprezen'zitiva țării noastre va 
avea de înfruntat, in lupta pen
tru primul loc pe cea a Scoției, 
iar echipa României face parte 
din grupa a 8-a, împreună 
Iugoslavia și Spania.

Se pune întrebarea dacă,

de 
săp- 

exact 
repre- 

in-

cu

a-

cum echipa Cehoslovaciei, in 
care vor evolua cițiva jucători 
tineri, iși va putea menține și 
la București invincibilitatea din 
cele 21 de partide disputate in 
ultimii ani. Fără îndoială, Vac
lav Jezek are unele probleme in 
legătură cu alcătuirea 
deoarece cițiva dintre 
ultimului campionat 
sint accidentați, după 
etape de campionat. Printre a- 
ceștia se află portarul Ivo Vik
tor, accidentat la coloana ver
tebrală, precum și Panenka, 
Moder și Pivarnik, care, deși 
fac parte din lot, nu sint încă 
complet restabiliți. Cu excepția 
lui Viktor, ceilalți vor face insă 
deplasarea la București.

Iată, in linii mari, lotul care 
se va reuni după etapa de cam
pionat de simbătă. In poartă, 
Vencel de la Slovan sau tinăra 
speranță Michalik, din 
campioană Banik Ostrava, 
fundași . au fost selecționați 
sor (Slavia Praga), care-l va 
locui probabil pe Pivarnik

lotului, 
„eroii" 

european 
primele

echipa
Ca
Bi- 
în- 
in

cazul cind acesta nu va fi apt 
de joc, Ondrus (Slovan), care 
este și căpitan al echipei, Cap- 
kovic (Slovan), Jurkemik (Inter 
Bratislava) și impetuosul Gogh. 
In linia de mijloc vor evolua, 
probabil, cunoscuții Dobias, 
Pollak, Panenka, oamenii de 
bază ai turneului final al C-E. 
Dacă Panenka nu va 
juca, locul 
Moder. In 
bucureșteni 
pe Masny 
(Dukla Praga) și pe 
Kroupa (Brno), care 
marcat in ultimele etape 
golurile spectaculoase pe 
le-a marcat. Din lot mai 
parte și alți jucători tineri, ca 
Slany (Ostrava). Kozak (Loko
motiv Kosice), Knapp (Banik 
Ostrava). J. Svoboda (Brno), a- 

consacrații Galiș 
Vesely (Slavia

lături de 
(Kosice) și 
Praga).

redactor

putea
său va fi luat de 

atac,
ii vor putea vedea 
(Slovan),

spectatorii

Nehoda 
tinărul 

s-a re- 
prin 
care 
fac

IVAN ANDREADIS
la „Ceskoslovensky 

sport"



înaintea campionatelor europene

TINERII BOXERI ROMÂNI 
SE PREGĂTESC TEMEINIC (Urmare din pag. 1)

Peste puține zile, cei mai 
buni pugiliști români se vor a- 
linia la startul competiției con
tinentale de tineret. Campiona
tele europene de tineret vor fi 
găzduite de orașul Izmir (Tur
cia), în perioada 25 septembrie 
— 4 octombrie. în vederea a- 
cestui important eveniment 
sportiv, forul nostru de spe
cialitate a încredințat sarcina 
de pregătire a lotului colecti
vului de antrenori format din 
Eustațiu Mărgărit (antrenor co
ordonator), Ion Monea și Con
stantin Ciucă. Cei trei tehni
ci “ni au întreprins o amplă ac
țiune do selecție, verificînd — 
în diferite competiții și meciuri 
de antrenament — un număr 
mare de tineri și oprindu-se a- 
supra celor mai valoroși.

Zilele trecute i-am vizitat 
la un antrenament pe „cadeții" 
boxului românesc. Pe terenul 
de atletism de la Centrul spor
tiv „23 August" i-am recunos
cut pe proaspeții campioni bal
canici Traian Georgca (Trac
torul Brașov), Nicolae Șeitan 
(Litoral Mangalia), Alexandru 
Giurgiu (B. C. Brăila), Fănică 
Ciocoiu (Metalul București), pe 
craioveanul Mareei Sîrba, reși- 
teanul Francisc Luxemburger 
ș.a., efectuînd exerciții 
îmbunătățirea pregătirii 
I-am urmărit executînd 
spt inturi cu pauze
scurte, cei doi foști mari per-

pentru 
fizice, 

zeci de 
foarte

UN SEZON SLAB AL ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
Intr-un sezon în care înotă

toarele noastre au realizat un 
progres evident, apropiindu-și 
foarte mult recordurile de ni
velul bunelor performanțe eu
ropene, evoluțiile înotătorilor — 
intr-un trecut nu prea înde
părtat, punctul de susținere al 
înotului românesc — au fost, 
dimpotrivă, mai mult decît mo
deste.

In urmă cu cîțiva ani, țara 
noastră avea brasiști de valoa
re internațională ; în 1973, ștafe
ta crauliștilor români candida la 
un loc în finala primului cam
pionat mondial. Chiar și în a- 
cest an, tînărul Alex. Szabo a- 
nunța pretenții justificate la 
un loc pe podiumul de pre
miere după cursele de bras din 
cadrul campionatelor europene 
de juniori. Bilanțul final 
activității înotătorilor 
este însă foarte slab : nici un 
reprezentant în vreo finală a 
„europenelor" de la Oslo, iar 
echipa masculină s-a clasat, 
după multe eforturi, abia pe 
locul IV în grupa B a „Cupei 
Europei" și locul III la Balca
niadă. Nivelul foarte scăzut al 
înotului masculin este certifi
cat și de un clasament pe 
care l-am alcătuit pe baza tu
turor rezultatelor (cele trei 
grupe) în fiecare probă ale 
principalei competiții continen
tale a 
ierarhie, 
pă doar 
formații 
Este cel

al 
în 1976

sezonului. In această 
echipa României ocu- 
locul XV între cele 17 
care au luat startul, 
mai slab rezultat din

SCHIMBĂRI IN REGULAMENTUL
JOCULUI DE BASCHET

Cu ocazia Congresului F.I.B.A.,' 
desfășurat la Montreal în timpul 
Jocurilor Olimpice, a fost aproba
tă modificarea unor reguli ale jo
cului de baschet care vor fi apli
cate. la noi în țară, chiar din a- 
ceastă lună, cînd vor începe cam
pionatele republicane. Noile mo
dificări au fost discutate de arbi
tri cu prilejul Conferinței pe țară 
a acestora, iar Colegiul central al 
arbitrilor a luat măsuri pentru ca 
regulamentul să fie dezbătut șl în 
rindul echipelor divizionare A, B, 
școlare și de juniori. Iată acum 
principalele puncte ale regulamen
tului afectate de schimbările inter
venite :

— în cazul unei greșeli personale 
comise asupra unui jucător care 
aruncă la coș (și coșul a fost în
scris), jucătorul respectiv va be
neficia în plus de 1 aruncare li
beră (la care nu se poate renun
ța) ; în caz că o încercare la coș 
a fost ratată din cauza unei greșeli 
personale, jucătorul faultat are 
dreptul la două aruncări libere și 
la una suplimentară în cazul că a 
ratat una din primele două (aceas
tă ultimă regulă nu se aplică dacă 
executantul comite o abatere, a- 
dică depășește sau calcă linia ori 
mingea nu atinge inelul) ;

— după ce o echipă acumulează 
10 greșeli personale sau tehnice 
(pe repriză), toate greșelile vor 

Sportul

former! ai boxului românesc 
I. Monea și C. Ciucă dovedin- 
du-se exigenți cu elevii lor. A- 
cestor tineri antrenori le sînt 
încă proaspete în memorie e- 
forturile pe care le-au depus 
pentru obținerea marilor per
formanțe.

La sfîrșitul lecției am purtat 
o scurtă discuție cu cei doi 
tehnicieni. Am aflat că alți 
componenți ai lotului lipsesc 
motivat de la pregătire, ei gă- 
sindu-se angrenați în competi
ția ce se desfășoară în aceste 
zile, Dinamoviăda pentru ti
neret.

— Chiar dacă ne mai despar
te puțină vreme de ziua înce
perii campionatelor europene 
— ne-a spus antrenorul Ion 
Monea — am considerat nece
sar să-i mai supunem pe cîțiva 
dintre componenții lotului la 
meciuri de verificare. în fond, 
și concursurile fac parte din 
programul de pregătire. Dumi
tru Cipere (muscă), Ion Antone 
(pană) și Ion Cernat (grea) sînt 
boxeri care au susținut mai 
puține meciuri în acest an și 
de aceea i-am înscris în com
petiție pe acești tineri dina- 
moviști.

— Asupra căror sportivi v-ați 
oprit pentru C.E. de la Izmir?

— A fost stabilită următoa
rea formație, în ordinea celor 
11 categorii : N. Șeitan, D. Ci
pere, T. Vass, I. Antone, Tr.

Pregătirea necorespunzătoare, lipsa de curaj în pro
movarea unor tineri cu calități au dus la slabele evoluții 

ale echipei reprezentative in 1976
înotători- 
Europei“. 
de probe 
liber, 2Q0 
o treime

istoria participărilor 
lor români în „Cupa 
Mai mult, la o serie 
(200 m bras, 1500 m 
m și 400 m mixt) — 
din cursele individuale — spor
tivii români (Aimer, Resler, 
Zahiu) au obținut cele mai sla
be rezultate.

Cum se explică regresul evi
dent al înotului masculin ? în 
primul rînd, prin slaba pregă
tire a sportivilor la cluburi : 
volum scăzut, intensitate redu
să, absențe repetate de Ia an
trenamente. Octavian Kesler, 
Eugen Aimer, llarion Sveț, An
drei Zahiu, Adrian Adam și 
într-o mal mică măsură Adrian 
Horvat, Marian Slavic, Ion Mi- 
clăuș au trăit tot sezonul în- 
tr-un dolce farniente sub pri
virile destul de îngăduitoare ale 
antrenorilor Gh. Marinei și 
Dan Ionescu. Săptămîni în șir 
ei s-au antrenat la nivelul... 
copiilor din țările unde înotul 
cunoaște o largă dezvoltare.

Erori au comis și antrenorii 
înotătorilor noștri în alcătuirea 
planurilor de antrenament. în 
decembrie, de pildă, tineri spor
tivi ca Alex. Szabo și Horațiu 
Neagrău stabileau noi 
pe distanțe de 50 m 
cînd mai firesc era 
materializeze orele de

recorduri 
și 100 m, 
ca ei să 
îndelungi

fi penalizate cu cite 2 aruncări li
bere, cu excepția cazurilor în care 
o greșeală personală este comisă 
de un jucător £n timp ce echipa 
sa se afla în posesia mingii. In a- 
cest caz mingea va fi repusă în 
joc, de la linia laterală, de echipa 
adversă ;

— în cazul executării de arun
cări libere, minutele de întrerupe
re șl schimbările nu pot fi făcute 
decît înaintea executării primei a- 
runcări sau după executarea celei

un săritor de înălțime, nici o săritoare 
___________________________________I................................................ ■ ......................  

de a doua. în a doua ipoteză, poa- 
te fi înlocuit numai jucătorul care 
a executat aruncarea și numai da- ji 
că înlocuirea respectivă a fost a- 
nunțată înaintea executării primei__ șg
aruncări libere (în această situație, Și
echipa adversă are și ea dreptul 
să înlocuiască un jucător) ; g

— la o greșeală tehnică comisă fî 
în timpul pauzelor (dintre reprize sjj 
sau dintre prelungiri) jocul va fi -î 
reluat prin două aruncări libere și îj 
angajare între doi (de Ia centru) ;

— controlul asupra mingii înce- Jî 
tează cînd aceasta părăsește mîna 5- 
jucătorului;

— la o aruncare de deasupra 1- ș
nelului, se poate atinge (involun- jî 
tar) inelul, dar nu poate fi agățat jS 
(agățarea de inel se sancționează 
cu greșeală tehnică — 2 aruncări 
libere șl anularea coșului) ; g

— cronometrai pornește doar a- îs
tunci cînd mingea este atinsă de 
un jucător aflat în teren ; sS

— arbitrii sînt obligați să schim-
be între ei locurile în teren după ș 
fiecare decizie de angajare între sS 
doi și la orice fel de greșeală g; 
personală și tehnică. %,\

Proaspătul campion balcanic 
Nicolae Șeitan este unul dintre 
candidații la medaliile campio

natelor europene
Georgca, Al. Giurgiu, S. Pos- 
tolache. M. Sîrba, F. Ciocoiu. 
Fr. Luxemburger și I. Cernat. 
Sperăm ca pînă luni, cînd vom 
pleca spre locul de desfășurare 
a competiției. să nu survină 
nimic care să ne oblige să e- 
fectuăm schimbări în echipă.

— Care sînt tinerii pugiliști 
cărora le acordați cele mai 
multe șanse la competiția de 
la Izmir ?

— Toți băieții sînt la fel de 
bine pregătiți. Totuși, cîțiva 
dintre ei au e mai mare expe
riență competițională și spe
răm că vor putea urca pe po
diumul de premiere : Dumitru 
Cipere. Traian Georgca, Nico
lae Șeitan 
Aceasta nu 
ceilalți nu 
competiție, 

și Fănică Ciocoiu. 
însemnează însă că 
participă și ci 
cil șanse.

Mihai TRANCĂ

la

de 
au
Ia 
fi 

de

acumulări (ceea ce se recoman
dă în lunile de toamnă) prin 
rezultate mai bune pe distan
țele lungi sau în probele 
mixt. Antrenorii loturilor 
dat dovadă de slăbiciune și 
începutul anului, cînd ar 
trebuit să renunțe la o serie 
sportivi plafonați, fără perspec
tive și fără dorința de a se 
supune eforturilor cerute. Ei 
n-au făcut acest lucru, și nu 
au încercat, cu curaj, să pro
moveze o serie de tineri cu ca
lități, pentru ca cel puțin în 
anii viitori să putem spera în- 
tr-o redresare a echipei mas
culine !

Adrian VASILIU

NOTE CRITICE • NOTE CRITICE • NOTE CRITICE

UNDE NE SÎNT ATLEȚII ?
„Cupa Metalul", unul din puținele con

cursuri atletice internaționale organizate de 
vreun club bucureștean care tinde să-și for
meze o tradiție, și-a desfășurat o nouă edi
ție duminică dimineața pe stadionul Repu
blicii. Am așteptat cu interes acest concurs 
care umplea un gol de multe săptămîni — 
chiar luni — în activitatea atletică bucureș- 
teană. La stadion am avut însă neplăcuta 
surpriză de a vedea că alături de un grup de 
atleți polonezi (din Lodz și Gdynia), un altul 
din Siria și de 3—4 sportivi italieni — în 
marea lor majoritate de valoare modestă — 
au concurat aproape în aceeași proporție 
atleți din Capitală. Am fost astfel martorii 
unor situații jenante — clubul organizator nu 
are nici o vină ! — în care, la un concurs 
internațional de atletism, desfășurat in Bucu
rești, proba de săritură în înălțime bărbați 
să se „bucure" de participarea a numai doi 
săritori: un polonez și un sirian ! ! Situație 
aproape identică la aruncarea suliței, unde 
doar decatlonistul Mihai Nicolau a avut bună
voința de a concura alături de doi aruncă
tori din Siria. In schimb, la lungime fete, 
cele trei săritoare de la Baltika Gdynia și-au 
disputat în familie proba... Nu s-au găsit nici 

? în 
lungime duminică în București ? Unde ne sînt 
atleții ?

Așteptăm răspunsuri la aceste întrebări din 
partea celor în drept. Duminică, pe marginea 
pistei am numărat mai mulți antrenori de
cît concurenți. Cu o asemenea „activitate", 
rezultatele nu pot fi decît așa cum sînt... (VI. 
MORARU).

întreaga suprafață de joc, făcînd marcajele 
de-a dreptul invizibile. Acest lucru a deter
minat o rapidă ștergere cu... cirpa udă a 
prafului de pe semicercuri, înaintea începerii 
meciului și la pauză. S-a omis, insă, și scoa
terea la lumină a tușelor, ca și a liniei por
ții, iar dacă ne aducem bine aminte, un gol 
nu a fost acordat de arbitri tocmai pentru că 
mingea nu depășise LINIA PORȚII I

Să mai adăugăm că din cele două tri
bune care existau pe marginea . acestui teren 
a rămas una singură, și ea foarte mică pen
tru a putea găzdui cele cîteva sute de specta
tori care vin în mod obișnuit la jocurile din 
Divizia A. Organizatorii au obligații elemen
tare, de care trebuie să se achite altfel de- 
cit formal ! (Al. HORI A).

BILANT NEGATIV...
al participării selecționatelor de 
țării noastre la competițiile in- 
oficiale din primul semestru al 
îngrijorător, deoarece rezultatele

OBLIGAȚII FORMALE
Ne-am obișnuit ca la meciurile din campio

natul de handbal al primei divizii cadrul or
ganizatoric să fie optim, dar iată că dumini
că, după amiază, la jocul Universitatea Bucu
rești — Confecția, lucrurile n-au mai stat așa.

Terenul Olimpia, pe care s-a desfășurat 
meciul, a fost recondiționat în această vară, 
zgura fiind înlocuită cu bitum. Nu știm dacă 
noul spațiu de joc a fost și omologat, dar bă
nuim că da. însă dacă așa stau lucrurile, 
omologarea — ca și prezentarea terenului 
pentru partide oficiale — s-au făcut formal.

Un strat considerabil de praf alb acoperea

Un bilanț 
baschet ale 
ternaționale 
anului este 
se ridică cel mult la nivelul mediocrității Jj 
(așa cum s-au petrecut lucrurile și anul tre- 0 
cut). Concret, la campionatele europene, lo- f? 
tul de senioare a ocupat locul 9 (din 13 fi- 
naliste), iar cel de junioare II locul 8 (din gs 
16) ; la campionatele balcanice, juniorii s-au |s 
clasat pe locul 3 (din 4) și junioarele pe lo- g 
cui 2 (din 3) ; la „Cupa Prietenia" pentru ju- s| 
niori, echipa română s-a clasat a șasea (din șg 
8 participante). Este drept că senioarele și si 
junioarele au ratai posibilitatea unor perfor- șj 
manțe bune prin pierderea partidelor deci- g: 
sive la diferențe minime și după prelungiri, țî 
și că ulterior formația de senioare a cîștigat g: 
două turnee internaționale (amicale, însă), ss 
dar aceste fapte nu scad din amărăciunea îs 
produsă la timpul cuvenit, la încheierea com- 
petițiilor amintite. Așadar, un bilanț negativ îs 
după prima jumătate a anului. îs

Urmează, însă, un al doilea sezon care pro- |s 
gramează și el competiții oficiale de o în- § 
semnătate majoră. Este vorba, în primul rînd, |s 
de campionatele balcanice de seniori și seni- șS 
oare (ambele se vor desfășura în luna decern- sî 
brie, în Bulgaria) și apoi de Cupele euro- £ 
pene. Respectivele confruntări trebuie să fie sî 
abordate cu deplină responsabilitate, tradusă îs 
prin muncă mult mai intensă, o disciplină 0 
fără cusur, dorință de reabilitare. (D. ST AN- sî 
CULESCU). Z

Caiacul și cauoca
românească la Montreal

care cea mai 
pare insufi- 

în regim de 
duce la pier- 

pe ultima 
și cu

(K 2 — 
500 m, K 4 — 
unele din cele 
mai valoroase, 
totodată, unc-

Totuși, cu foarte puține excep
ții, la Montreal, rezultatele ob
ținute au fost mai slabe — în 
unele cazuri cu 10—11 secunde. 
Și chiar dacă condițiile sînt 
diferite, acest aspect ne arată 
clar că unii componenți ai lo
tului nu s-au aflat, la ora Jocu
rilor, la cel mai înalt nivel al 
potențialului lor.

Oprindu-se asupra cauzelor 
care au grevat obținerea unui 
bilanț superior, raportul a sub
liniat bă unele aspecte negative 
apărute în pregătire fuseseră 
confirmate de rezultatele între
cerilor regatei Moscova, ultima 
confruntare internațională dina
intea J.O. — pregătire inegală, 
în salturi, lipsă de conștiincio
zitate. de seriozitate (Larion 
Serghei, Maria Mihoreanu), d<r- 
clinul lui Ivan Patzaichin. Co
roborate cu o serie de deficien
țe mai vechi, cunoscute de mai 
mulți ani — între 
importantă ni se 
cienta rezistență 
viteză, care poate 
derea unor curse 
parte a întrecerilor 
unele greșeli de orientare tac
tică, de nerespectare a grafice
lor de cursă, ele au dus la ra
tarea posibilității de a se ob
ține și alte medalii 
1000 m, C 2 — 
1 000 m) sau ca 
cucerite să fie
S-au menționat, ___
le carențe ale pregătirii psihi
ce, manifestate în special la Ivan 
Patzaichin, sportivul cu cea 
mai bogată experiență interna
țională, pentru care vîntul — 
e drept, un factor important 
la canoe — a ajuns o adevă
rată obsesie.

Al doilea mare capitol al lu
crărilor ședinței a fost consa
crat dezbaterii unor probleme 
legate de îmbunătățirea activi
tății viitoare, de continua dez
voltare a caiacului și canoei 
in țara noastră.

Sintetizînd problemele majore 
ale ciclului olimpic 1976—1980, 
tovarășul Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S., a punctat direc
țiile principale de, acțiune : lăr
girea ariei de selecție prin : 
organizarea, anual, a unei ac
țiuni condusă de Biroul federal, 
înființarea de secții noi și întă
rirea tuturor secțiilor existen
te, înființarea unor unități spor
tive școlare ; creșterea număru
lui secțiilor de performanță de 
nivel internațional prin iniție
rea unor baze-pilot la Tulcea, 
Brăila și Galați ; îmbunătățirea 
metodicii antrenamentului (cu

alcătui- 
de acti- 
de ju-

pârtiei-

accent pe creșterea rezistenței 
în regim de viteză) ; 
rea unui plan special 
vitale pentru lotul 
niori etc.

în iritervențiile lor, 
panții la ședință au completat 
aceste linii de referință cu su
gestii, propuneri concrete de 
realizare practică a acestor o- 
biective. Amintim cîteva: • îm
bunătățirea calității pregătirii 
la toate eșaloanele • Crește
rea numărului de specialiști 
prin organizarea unor cursuri 
de pregătire • îmbunătățirea 
calendarului intern • îmbună
tățirea și dezvoltarea bazei ma
teriale, dotarea cu ambarcațiuni 
din material plastic, ieftine, a 
secțiilor cu grupe de începă
tori • Dezvoltarea caiacului și 
canoei în sportul școlar, care 
nu și-a adus pînă acum con
tribuția la obținerea de succese 
internaționale. In ceea ce pri
vește activitatea loturilor na
ționale. s-a subliniat necesita
tea întineririi loturilor, a cuprin
derii în pregătire a unui nu
măr mai mare de echipaje la 
fiecare probă — pentru a nu 
exista senatori de drept —, 
creșterea numărului de specia
liști și utilizarea celor mai buni 
tehnicieni la pregătirea loturi
lor, îmbunătățirea asistenței 
științifice și medicale, de cer
cetare științifică și documenta
re etc.

în încheiere a luat cuvîntul 
general lt. Marin Dragnca, pre
ședintele C.N.E.F.S. „Rezultate
le obținute la Montreal au lost 
bune. Ele reflectă activitatea 
Biroului federal, munca tehni
cienilor, dăruirea sportivilor. 
Trebuie să spunem însă că mul
țumirea noastră nu e deplină, 
că se mai puteau ciștiga încă 
3 medalii ! Din acest unghi 
trebuie privită activitatea de
pusă, și, fapt care ne bucură, 
în acest spirit s-a desfășurat 
ședința noastră. Am ascultat 
un raport clar» critic și auto
critic, au fost discuții intere
sante, propuneri valoroase, con
crete, care trebuie cuprinse în 
planul de muncă al federației. 
Să facem totul pentru întărirea 
și dezvoltarea caiacului și ca
noei, să căutăm și să creștem 
noi sportivi ca Dîba, Patzaichin. 
Danilov și Simionov. Să înlătu
răm greșelile, să 
bine și mai mult 
ediția viitoare a 
limpice, în 1980, 
unde concurența va fi și mai 
puternică, acest sport să fie la 
înălțimea tradiției și a rezulta
telor de pînă acum, iar obiec
tivele să fie îndeplinite inte
gral".

■ X

muncim mai 
pentru ca la 
Jocurilor O- 
la Moscova,



ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI 
LA TURNEUL DE LA BURGAS

SE APROPIE UN NOU SEZON 
VOLEIBALISTIC iffiersemîi

După cum i-am mai informat 
pe iubitorii sportului cu _ ba
lonul oval, echipa națională de 
rugby va debuta zilele acestea 
în noul sezon international de 
toamnă, participînd la un im
portant turneu, organizat la 
Burgas de federația de resort 
bulgară. întrecerea se va des
fășura între 19 și 23 septem
brie si la jocuri vor lua parte 
echipele reprezentative ale 
Cehoslovaciei. R. D. Germane, 
Poloniei, României, U.R.S.S., 
Bulgariei ș.a.

Pentru a evita orice surpriză 
neplăcută și a apăra prestigiul 
de care se bucură rugbyul ro
mânesc pe continent, antrenorii 
-selecționeri Valeriu Irimescu 
Si Petre Cosmănescu au alcă
tuit o formație redutabilă care, 
sperăm, va face față cu deplin 
succes dificultății întrecerii. 
S-au ivit însă cîteva nedorite 
indisponibilități, de ultim mo
ment. Astfel, nu se va putea 
conta pe serviciile impetuosului 
taloner al ultimilor ani. stelis- 
tul Mircea Munteanu, suspen
dat pentru unele acte de indis
ciplină pe terenul de joc. Dea- 
semenea. redutabilul jucător al 
iui „U“ Timișoara, Gheorghe 
Dumitru s-a accidentat la ul
timul joc public și nu va face 
deplasarea, ca și Andrei Hariton 
(Sportul studențesc) — reținut 
de sarcini profesionale. Dar 
iată-i pe cei 19 tricolori care 
.vor pleca astăzi la Burgas :

CAMPIONATE...
CONCURSUL 

DE AEROMODELE 
CAPTIVE : „INTER-AERO 

1 1976"
Intr-un frumos decor de toam

nă, ieri, pe malul lacului Băneasa, 
la Clubul central de modelism. a 
început ediția a IX-a a Concursu
lui internațional de aeromodele 
captive : „Inter-Aero ’76". Festi
vitatea de deschidere a reunit în 
jurul pistei special amenajată în 
vederea acestor întreceri sportivi 
din Austria, Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia, U.R.S.S. și România.

Conform programului anunțat, 
concursul a debutat cu proba de 
viteză. La primul start, aeromode- 
•lul sportivului polonez Andrei 
Rachwal a realizat o viteză de 
235 km/h situîndu-se în fruntea 
clasamentului. Celelalte rezultate : 
Hrito Kitipov (Bulgaria) 232 km/h, 
Boris Taumanov (U.R.S.S.) 227
km/h, Ștefan Purice (România) 
218 km/h, Irji Giintler (Cehoslova
cia) 218 km/h, Elvira Purice (Ro
mânia) 213 km/h, Alexandru Cso
ma (România) 194 km/h, Nikola 
Koparanski și Doncev Sedet (Bul
garia) — evoluții ratate.

Manșa a doua a întrecerilor de 
viteză a fost dominată, de aseme
nea, de constructorul aeromodelist 
polonez Andrei Rachwal (240 km/h 
— cel mai bun timp al concursu
lui). O evoluție bună au avut și 
sportivii bulgari Doncev sedet 
(236 km/h) și Hrito Kitipov (232 
km/h). In acest al doilea start, ca 
și în ultimul, sportivii români au 
realizat rezultate modeste, influ
ențate de defecțiunile tehnice în
registrate (Ștefan Purice și Ale
xandru Csoma, bunăoară, au ratat 
în startul III).

Rezultate finale : 1. ANDREI 
RACHWAL (Polonia) 240 km/h, 2. 
Doncev Sedet (Bulgaria) 236, 3. 
Hrito Kitipov (Bulgaria) 232. 4. Bo
ris Taumanov (U.R.S.S.) 232, 5.
Ștefan Purice (România) 218, 6.
Irji Giintler (Cehoslovacia) 218, 7. 
Elvira Purice (România) 213, 8. A- 
lexandru Csoma (România) 194, 9. 
Nikola Koparanski (Bulgaria) 0.

★
Astăzi, începînd de Ia ora 9, 

concursul internațional de aero
modele captive continuă cu pro
ba de acrobație, iar duminică, 
de la aceeași oră, vor avea loc 
întrecerile finale rezervate 
curselor. (V. TOFAN).

START IN DIVIZIA A LA 
POPICE

Azi începe o nouă ediție, a 
IX-a, a campionatului Diviziei A 
■la popice, competiție ia care 
participă 20 de echipe feminine si 
tot atitea masculine, împărțite în 
serii de cite 10 formații. Startul 
întrecerilor â fost precedat de 
reomologarea tuturor sălilor de 
joc, de o intensă pregătire a 
echipelor, de selecționarea celor 
mai buni tineri popicari în for
mațiile de bază, deoarece regula
mentul prevede. în continuare. 
Ca fiecare divizionară să aibă 
în permanență în joc cite doi 
juniori sau două junioare.

Începînd de astăzi, pa
tinoarul artificial „23 Au
gust” din Capitală va fi 
pus la dispoziția publicu
lui. Programul este ur
mătorul : joia și simbăta, 
între orele 17—19 ; dumi
nica, intre orele 10—12 
și 17—19. 

fundaș : Bucoș (Farul) ; trei- 
sferturi : Ianusevici și Motrescu 
(ambii Farul), Nica și Constan
tin (ambii Dinamo) ; mijlocași:
D. Alexandru și Suciu (ambii 
Steaua). Paraschiv (Dinamo) ; 
înaintași:' Murariu (Steaua), 
Borș și Roman (ambii Dinamo),
E. Stoica (Știința Petroșani) ; 
M. lonescu (Steaua). Daraban 
(Farul), Malancu („U“ Timi
șoara) ; Băcioiu (Farul). Orte- 
lecan (Știința Petroșani). Cor- 
neliu (Steaua) și Bucan (Poli
tehnica Iași). Așadar, o forma
ție în care experiența unor titu
lari se îmbină cu talentul 
„noului val“.

AZI SI MÎINE, MECIURI 
IN „CUPA F.R.R."

In absența internaționali
lor, Divizia națională A își 
suspendă desfășurarea. fiind 
înlocuită de „Cupa F.R.R.“. Se 
remarcă partida primei etape 
în care se vor înfrunta astăzi, 
pe terenul Steaua (ora 16,30), 
echipele noastre fruntașe Steaua 
și Dinamo.

ÎNCEPE $1 DIVIZIA B
Tot astăzi se va da star

tul și în campionatul Divi
ziei B. organizat pe o formulă 
îmbunătățită : 4 serii (pe cri
terii geografice). încep jocurile 
în seriile I (8 echipe), II (8) și 
IV (9) ; seria a IlI-a, cu doar 
6 echipe, va intra în compe
tiție abia în octombrie.

CONCURSURI...
Aria sportului popicelor de per

formanță s-a extins, ea cuprinde 
acum noi localități ca, de pildă, 
Iași și Odorheiu Secuiesc, dato
rită noilor promovate în divizie, 
echipele Nicolina Iași (f) și Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc (m). 
Celelalte sexteturi calificate în 
„A“ —- provin din orașe cu vechi 
tradiții în sportul popicelor : 
Voința Ploiești, Textila Timi
șoara, Electromureș Tg. Mureș 
(la femei), Dacia Ploiești, Unio 
Satu Mare și Voința Tg. Mureș 
(la bărbați).

Regulamentul noii ediții a cam
pionatului prevede o modificare 
privind ultimul act al luptei pen
tru cîștigarea titlurilor de cam
pioane ale țării. Primele trei cla
sate în serii, după disputarea 
turului și a returului, vor intra 
în turneul final cu punctele obți
nute în meciurile directe între ele.

în prima etapă, azi și mîine, 
echipele campioane — Voința Tg. 
Mureș (f) și Constructorul Ga
lați (m) — nu joacă, meciurile 
lor au fost aminate, deoarece ele 
sînt angrenate în „Cupa campio
nilor europeni".

Turul campionatului, care pre
vede nouă etape, se va încheia 
la 12 decembrie.

C.E. DE TIR 
LA SKOPJE

La Skopje, în Iugoslavia, încep 
azi întrecerile Campionatelor eu
ropene de tir rezervate senioare
lor și juniorilor (băieți și fete). La 
confruntarea continentală partici
pă sportivi din 24 de țări, printre 
care și România. Reprezentanții 
noștri care, de cîteva zile, se 
află la locul de desfășurare a eu
ropenelor, vor participa la probele 
de pușcă standard 60 f culcat și 
3X20 f (senioare și juniori) și pis
tol standard (senioare). Delegația 
țării noastre este compusă din : 
Melania Petrescu, Eva Olah, 
Georgeta Chiosac (la probele de 
pușcă), Ana Ciobanii, Anișoara 
Matei și Măria Sâlăjan (la pistol), 
Mircea Ilea, Florin Minișan, Dan 
Calalb șl Gabriel Tătaru (la pușcă 
juniori). Ieri, sportivii noștri au 
participat la antrenamentul oficial 
al competiției, iar azi concurează 
la proba de pușcă 60 f c și pistol 
standard.

CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE CĂLĂRIE - SE

NIORI
CRAIOVA, 17 (prin telefon). 

La baza hipică din localitate au 
fost reluate întrecerile din ca
drul etapei finale a campionatu
lui republican de călărie, dresaj 
și obstacole, de data aceasta 
fiind programate probele rezer
vate seniorilor.

Pe o vreme foarte bună, în 
fața unul numeros public, s-au 
prezentat la start specialiștii în 
probele de dresaj. Conform pro
gramului, în prima zi a avut loc 
disputa la categoria ușoară. Exe- 
cutind cu mai multă precizie 
figurile progresiei, Anghel Dones- 
cu (Steaua) cu Triumf a fost 
notat cu calificative bune, ceea 
ce l-a permis să cîștige detașat 
proba.

REZULTATE TEHNICE 5 1. An
ghel Donescu (Steaua) cu Triumf 
680 p — campion republican, 2. 
Dumitru Loneanu (Steaua) cu 
Mister 625 p. 3. Dumitru Lonea
nu cu Șiret 613 p.

O dispută atractivă au oferit 
șl călăreții înscriși în proba de 
obstacole, cat. semiușoară. După 
disputarea celor două man'șe, din
tre cel 38 de concurenți prezenți 
la start doar șase au terminat 
fără penalizare. Pentru desemna-

• Apropierea startului în 
campionatele naționale se face 
simțită atît prin intensificarea 
pregătirilor pe care le efectu
ează echipele din toate eșaloa
nele voleibalistice, cit și prin 
numeroasele întîlniri amicale. 
Printre acestea se numără și cea 
masculină, desfășurată timp de 
5 zile în Capitală. „Cupa Elec
tra”. cîstigată de formația aso
ciației organizatoare, urmată de 
I.T.B.-Stela. Calculatorul. Pro
gresul, C.F.R., Grivița Roșie și 
Școala sportivă 2. Tot în Ca
pitală s-a încheiat ieri cea de 
a 3-a ediție a „Cupei Voința”, 
la care au participat diviziona
ra A Maratex B. Mare și divi
zionarele B Olimpia București, 
Voința M. Ciuc, I.T.B.. C.P.B. 
Si Voința București. Cupa a 
revenit formației I.T.B. (N. 
Matcescu).
• Reprezentativa noastră mas

culină (sub 23 de ani) a cîști- 
gat și ultimele două confrun
tări cu selecționata Siriei, care 
a efectuat un turneu amical în 
tara noastră : 3—0 și 3—1. Vo
leibaliștii români se vor întîlni 
cu cei sirieni și la Damasc. în
tre 24 și 29 septembrie.

0 Divizionarele A, Penicili
na Iași (fete) și C.S.M. Delta 
Tulcca (băieți) se află în tur
neu în Polonia și. respectiv. în 
Cehoslovacia.

0 Campionatul Diviziei B va 
începe la 26 septembrie. Parti
cipă 24 de echipe masculine și

CAMPIONATE
rea învingătorului a fost nece
sar un parcurs de baraj. Avînd 
un timp cu două secunde mai 
bun decît al bucureșteanului Ni- 
colae Gheorghe cu Rondel, si- 
bianul Mircea Neagu cu Căpri
oara a ocupat locul întîi în cla
samentul probei.

REZULTATE TEHNICE : 1. M. 
Neagu (C.S.M. Sibiu) cu Căprioa
ra 0 p. (32,5 s) — campion re
publican, 2. N. Gheorghe (Steaua) 
cu Rondel 0 p (34,3 s), 3. N.
Gheorghe cu Goliat 4 p.

întrecerile continuă sîmbătă, 
de la ora 9, (dresaj, cat. Sf. 
Gheorghe) și ora 14,30 (obstacole, 
cat. ușoară) și duminică, de la 
ora 9 (dresaj, cat. intermediară) 
și ora 14,30 (obstacole, cat. mij
locie).

ȘT. GURGUI — coresp.

COMPETIȚII INTERNAȚIO
NALE DE JUDO

Lotul reprezentativ de judo se
niori a plecat în Siria, pentru a 
participa la Campionatele inter
naționale, care se vor desfășura 
la Damasc. în ordinea categori
ilor, lotul este alcătuit din: Mar
cel Nuțu, Loghin Lazăr, Cornel 
Roman, Toma Mihalache, Ionel 
Lazăr și Iacob Cortrea. Echipa 
este însoțită de antrenorul Gheor
ghe Donciu și de arbitrul interna
țional Mihai Platon • O INTIL- 
NIRE INTERNAȚIONALA va avea 
loc duminică dimineață, de Ia ora 
9.30, în sala Olimpia din Capitală. 
Participă formația Dozsa Buda
pesta, Selecționata divizionară de 
juniori a României și echipa Șco
lii sportive Energia » CAMPIO-

* NATELE INTERNAȚIONALE ALE 
ROMÂNIEI, programate la finele 
săptămînii viitoare, vor reuni la 
București un număr record de 
țări participante. La această a 
V-a ediție a întrecerii, rezervate 
tineretului, vor evolua judoka din 
11 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Elveția, Franța, 
R. F. Germania, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Siria și România.

ETAPA JUDEȚEANĂ A 
CAMPIONATELOR DE 

CROS
O acțiune deosebit de importan

tă, căreia trebuie să i se acorde 
toată atenția, este etapa județea
nă a campionatelor republicane 
de cros, la -care pot participa 
sportivi legitimat!, chiar și fără 
clasificare la atletism. Este vor
ba deci de competiția atletică cu 
cel mai larg caracter de masă, 
care poate evidenția noi talente 
pentru alergările de semifond și 
fond. Mîine vor avea loc între
cerile județene la Alexandria, 
Pitești, Călărași, Oradea, Botoșani, 
M. Ciuc, Caracal și Buzău pentru 
care forurile sportive locale au 
luat din timp măsurile corespun
zătoare. AZI ȘI M1INE, la Po
iana Brașov, are loc meciul echi
pelor de tineret ale Bulgariei, 
R.S.S. Ucrainene și României care 
prezintă multe dintre speranțele 
pentru J.O. ’80 !

ACTUALITATEA LA 
LUPTE

Formațiile de „libere" din cam
pionatul republican Divizia A 
participă începînd de ieri la tur
neele individuale pe categorii. 
Este vorba de turneele de... pri
măvară, care la timpul respectiv 
au fost aminate și se desfășoară 
acum la Brașov, Brăila și la Tg. 
Mureș. întrecerile se vor încheia 
duminică. Turneul similar la gre- 
co-romane se va ține la sfîrșitul 
săntâmînii viitoare.

Mîine se dispută prima manșă 
pentru calificare în Divizia A. 

tot atitea feminine, împărțite 
în cite două serii. La aceeași 
dată se dă startul într-o nouă 
ediție a Diviziei naționale a 
juniorilor și școlarilor. Divizia 
A(12 echipe masculine și 12 
feminine) își începe noua edi
ție o săptămînă mai tîrziu, la 
3 octombrie.

0 In zilele de 10 și 11 sep
tembrie voleibaliștii și voleiba
listele primului eșalon s-au 
prezentat la acțiunea de tre
cere a probelor și normelor de 
control. Echipele participante 
la turneul timișorean dotat cu 
„Cupa Politehnica” urmează să 
susțină aceste norme Ia 20 sep
tembrie, cînd se acordă un nou 
termen pentru aceia care nu au 
reușit să îndeplinească haremu
rile stabilite. După cum se știe, 
trecerea probelor și normelor 
de control este o condiție „sine 
qua non” pentru participarea 
sportivilor în campionat.

0 în organizarea clubului de 
volei Penicilina, în perioada 
24—26 septembrie se va desfă
șura competiția feminină dota
tă cu „Cupa lașului”.

0 La Albac (județul Alba) 
s-a desfășurat turneul mascu
lin dotat cu „Cupa Cerbul”, 
competiție prin care s-a sărbă
torit împlinirea a 25 de ani de 
la înființarea echipei locale 
„Cerbul”. Trofeul a revenit for
mației Otelul Oraș Dr. Petru 
Groza.

CONCURSURI...
Echipele de greco-romane se în
trec la Baia Mare, Suceava și la 
Rm. Vîlcea, iar cele de ,,libere" 
la Arad, Tg. Mureș și la Orșova. 
Returul, manșa a II-a, va avea 
loc în ziua de 26 septembrie.

CONCURS 
DE MOTOCROS LA 

SF. GHEORGHE
înaintea etapei finale a cam

pionatului republican de moto- 
cros (reprogramată pentru ziua 
de 26 septembrie, la Vălenii de 
Munte), alergătorii fruntași își 
vor verifica potențialul în con
cursul care se va desfășura mîine 
la Sf. Gheorghe, pe traseul de pe 
dealul Berghina. Și-au anunțat 
participarea concurențil de la Po
iana și Energia Cîmpina, I.T.A. Tg. 
.Tiu, Locomotiva Ploiești, Steagul 
roșu Brașov, Automobilul Buzău, 
Mușcelul Cîmpulung, Flacăra- 
Automecanica Moreni, Torpedo 
Zărnești și, bineînțeles, de la 
Electro Sf. Gheorghe, organiza
toarea acestui concurs. în pro
gram figurează probe pentru se
niori, juniori și posesori ai moto
retelor „Mobra“.

„MARELE PREMIU" AL 
MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI LA 

AUTOMOBILISM
Iubitorii automobilismului vor 

putea urmări mîine dimineață — 
începînd de la ora 9.30 — un inte
resant concurs de automobilism : 
„Marele premiu" al municipiului 
București. După cum am mai 
anunțat, acest concurs tradițional 
prezintă o importanță deosebită 
prin aceea că el este considerat 
ca cea de a cincea și ultima eta
pă a campionatului republican de 
viteză pe circuit. După patru eta
pe (care au avut loc la Timișoara 
Brăila, Baia Mare și Cluj-Napoca) 
pe primele locuri se află urmă
torii : Cornel Căpriță și Nicolae 
Mihăilescu — la clasa pînă la 
1100 cmc ; Doru Gîndu (virtual 
campion, pe baza punctelor adi
ționate pînă acum) —- clasa pînă 
la 1150 cmc ; Eugen lonescu Crîs- 
tea — clasa pînă la 1300 cmc ; 
Ștefan lancovici, Petre Vezeanu — 
clasa peste 1300 cmc ; Ludovic Ba- 
lint, Virgil Bălaș, Mircea Chiciu, 
E. lonescu Cristea, Dorin Motoc 
și Vasile Ștefan — la clasa „Dacia 
1300" grupele 1 și 2.

Accesul publicului se va putea 
face pe oricare din laturile trase
ului aflat pe bcL Sălăjan — str. 
Baba Novac — str. Cățelu — str. 
Liviu Rebreanu. Astăzi, de la ora 
16, are loc antrenamentul oficial.

LA POLO, ETAPA DINAIN
TEA DERBY-ULUI

Penultima etapă a turului se
cund din cadrul Diviziei A la po
lo readuce în scenă echipa Dina
mo București, una din pretenden
tele la titlu. Foștii campioni, care 
s-au reîntors recent de Ia un tur-

LA PAȘCANI: FINALA
La sfîrșitul acestei săptămîni 

în orașul Pașcani va avea loc 
finala unei ample manifestări 
cultural-sportive de masă. Este 
vorba de ultimul act al „Cupei 
textilistului". Vor fi prezenți 
campionii asociațiilor sportive 
din industria ușoară, care se 
vor întrece la atletism, volei,

SIMBATĂ

BASCHET. Sala Fioreasca, ora 
18 : Steaua — Lublianka Lublin 
(amical).

FOTBAL. Stadion Dinamo, ora 
16 : Dinamo — Rapid (juniori).

MODELISM. Clubul central 
(lacul Băneasa, aleea Mateloțt- 
lor 2), de la ora 9 : Campio
natele internaționale de aero
modele captive.

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 15 : Voința București — 
Voința Ploiești ; arena Giufești, 
de la ora 15 : Rapid — Gloria, 
meciuri in cadrul Diviziei A la 
fete.

RUGBY. Teren Steaua, ora 
16.30 : Steaua — Dinamo ; teren 
Giulești, ora 16,30 : Rapid — 
Gloria, meciuri în cadrul ,,Cu
pei Federației".

TENIS. Terenurile Progresul, de 
la ora 12 : campionatele republi
cane de seniori (finale).

VOLEI. Saia Fioreasca, ora 16: 
Steaua — Ț.S.K.A. Sofia (amical).

DUMINICA

AUTO. Circuitul bd. Sălăjan 
— șos. Cățelu — str. Baba No
vac — str. Liviu Rebreanu, de 
la ora 9,30 : Marele premiu al 
municipiului București.

BASCHET. Sala Politehnica, 
ora 10.30 : Politehnica — K.P.V. 
Halle (feminin), meci amical.

BOX. Parcul sportiv Dinamo, 
de la ora 10, întrecerile Dina- 
moviadei (finale).

FOTBAL. Stadion Steaua, ora 
10 : Steaua — Progresul (ju
niori) ; stadion „23 August", ora 
15,45 : Steaua — Progresul (Div.
A) , ora 17,30 : Dinamo — Ra
pid (Div. A) ; teren Laromet, 
ora 11 : Tehnometal — Voința 
(Div, B) ; teren Metalul, ora 11: 
Metalul — F.C.M. Giurgiu (Div.
B) ; teren Triumf, Ora 11 : Aba
torul — Unirea Tricolor (Div. C) ; 
teren Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie — T.M.B. (Div. C) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — Auto
matica (Div, C) ; teren F.R.B., 
ora 11 : I.O.R. — Viitorul Chir- 
nogi (Div. C) ; teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Șoimii 
TAROM (Div. C) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Azotul Slo
bozia (Div. C).

HANDBAL. Teren Universitatea 
(fost Drept), ora 9 : Spartac — 
Vulturul Ploiești (f.B), ora 10,10 : 
Spartac — C.S.M. Suceava (m.B), 
ora 11,25: Dinamo — Știința Ba
cău (m.A), ora 17 : Universita
tea — I.E.F.S. (f.A) ; teren Pro
gresul, ora 10,10 : Progresul — 
,,U" Cluj-Napoca (f.A).

MODELISM. Clubul central, de 
la ora 9 : Campionatele inter
naționale de aeromodele captive.

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 : Voința — Dacia Ploiești 
(m.A).

RUGBY- -Teren Parcul copilu
lui, ora 9,30 : Grivița Roșie — 
Olimpia („Cupa Federației") ; 
teren Tineretului II, ora 9 : Ae
ronautica — Rulmentul Alexan
dria, ora 10,30 : Arhitectura — 
S.N. Oltenița ; teren Tineretului 
IV, ora 10 : A.S.E. — Vulcon, 
meciuri în cadrul Diviziei B.

TENIS. Terenurile Progresul, de 
la ora 10 ; campionatele repu
blicane de seniori (finale).

neu internațional amical desfășu
rat la Neapole (5-—5 cu Partizan 
Belgrad, campioana Europei, 5—6 
cu Ferencvaros Budapesta, cîști- 
gătoarea turneului și 5—7 cu Ca- 
nottieri Napoli, rezultat influențat 
de arbitraj) întîlnesc duminică di
mineață (ora 10), la bazinul din 
șos. Ștefan cel Mare, formația 
C.N.U.

Mult mai interesantă și mai 
echilibrată apare cea de a doua 
partidă programată duminică în 
Capitală (ștrandul Tineretului, 
ora 11.15) care opune actualei 
campioane, Rapid București. o 
echipă incomodă, capabilă de sur
prize, Progresul București. în 
sfîrșit. la Oradea, Crișul va încer
ca să-și mărească zestrea de 
puncte într-un joc dificil, cu Vo
ința Cluj-Napoca.

ETAPA A IV-A DIN 
DIVIZIA A DE HANDBAL

Mîine sînt programate jocurile 
celei de a IV-a etape a Diviziei 
A de handbal. Meciurile care de
țin „capul de afiș" al acestei run
de sînt : „U“ București —
I.E.F.S. la feminin (teren Univer
sitatea, fost Drept, de la ora 17) 
și H.C. Minaur Baia Mare — 
C.S.M. Borzești la masculin. Iată 
programul complet al etapei : 
Mureșul Tg. Mureș — Constructo
rul Timișoara, Progresul — „U“ 
Cluj-Napoca (teren Progresul, de 
la ora 18.10), „U“ Iași — Rapid și 
Textila Buhuși — Confecția, la 
feminin, Dinamo București — Ști
ința Bacău (teren universitatea, 
de la ora 11.25), C.S.U. Galați — 
„U“ București, Relonul Săvinești 
— Gloria Arad, la masculin.

„CUPEI TEXTILISTULUI"
handbal și fotbal. Manifestarea 
este organizată de Consiliul ju
dețean Iași al sindicatelor, cu 
sprijinul C.J.E.F.S.

Sportul! Pag, a 7-



Dinamoviada de box pentru tineret
A '

ȘAPTE PUGILIȘTI ROMANI 
CALIFICAȚI ÎN FINALE

terenulVineri după-amiază. 
de handbal din Parcul sportiv 
Dinamo a găzduit cele 
reuniuni 
moviadei di 
neretului.
evoluat toți cei 11 reprezen
tanți ai clubului Dinamo Bucu
rești, șapte dintre ei reușind 
frumoasa performanță de a se 
califica in finala competiției.

Primul dintre tinerii dinamo- 
viști care a urcat treptele rin
gului a fost „musca" Dumitru 
Cipere. El l-a intilnit pe sovie
ticul Ș. Kneahanov, în compa
nia 
tre 
ale 
fost 
dere tehnic adversarului 
trei dintre cei cinci arbitri 
declarat învingător pe Kneaha
nov (?!). Ion Antone (cat. pană) 
a fost învins prin abandon în 
prima repriză de sovieticul I. 
Krccetov. Au urmat apoi trei 
victorii consecutive ale dina- 
movistilor bucureșteni. Primul 
calificat în finală a fost ușorul 
Gheorghe Simîon, care l-a de
pășit la puncte pe Al. Ionov 
(Dinamo U.R.S.S.). La cat. mij-

două
Dina- 

box rezervată ti- 
Cu acest prilej au

11

semifinale ale

căruia a realizat unul din- 
cele mai frumoase meciuri 

a 
ve- 
său, 
l-au

reuniunii. Deși Cipere 
superior din punct de

locie mică, Petre Stere l-a scos 
din luptă (abandon) în repriza 
secundă pe polonezul M. Biedr- 
zyski. Semigreul Valentin Sila- 
ghi l-a silit pe K. Becsei (Un
garia) să abandoneze după nu
mai un minut de luptă.

Cea de-a doua reuniune a 
fost mai fructuoasă pentru re
prezentanții clubului Dinamo. 
Ea a debutat cu victoria la 
puncte obținută de „semimusca" 
Ion Boboc în fața polonezului 
J. Pietrzykowski. Titi Cercel 
l-a scos din luptă (abandon) în 
ultimul rund pe D. Cubanak 
(Cehoslovacia), iar Ilie Drago- 
mir l-a 
secundă 
(Gwardia 
clară la .
nut și semimijlociul Stan Pos- 
tolache, în dauna polonezului 
P. Kubis.

întrecerile internaționale „Cupa Mării Negre"

DE LA C.N.E.F.S.
în 

brie 
Ioc cea de a IV-a sesiune a 
Comisiei mixte permanente de 
colaborare dintre C.N.E.F.S. și 
Uniunea Bulgară de "Cultură 
Fizică și Sport.

Planul de schimburi sportive 
pe anul 1977 a fost semnat de 
către Miron Olteanu, secretar 
al C.N.E.F.S. și Gruiu Iurukov, 
vicepreședinte al Uniunii Bul
gare de Cultură Fizică și Sport 
în prezența tovarășului general 
lt. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., care s-a întreținut 
cordial cu delegația bulgară.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și de deplină înțele
gere reciprocă.

perioada 13—16 septem- 
a.c. la București a avut

LA BASCHET,
STEAUA — LUBLIANKA

100-58
Desfășurat ieri în sala Flo- 

teasca, meciul de baschet mas
culin dintre echipele Steaua și 
Lublianka Lublin s-a încheiat 
cu succesul net al bucurește- 
nilor. Aceștia s-au impus din 
primele minute (datorită jocu
lui agresiv în apărare și nume
roaselor intercepții urmate de 
contraatacuri) și au cîștigat . 
cu scorul de 
Antrenorul 
pe to(i cei 
trccUți pe 
mai multe 
Pîrșu 16

și . _ .
100—58 (59—30).

M. Nedef a folosit 
12 baschetbaliști 

foaia oficială. Cele 
puncte : Cernat 17. 
pentru Steaua, res

pectiv Szabalka 12. Menționăm 
că la această partidă au fost 
aplicate pentru prima dată mo
dificările aprobate de F.I.B.A. 
la Congresul de la Montreal 
(G. ROSNER — coresp.)

AWWWWWWW

FOTBALISTUL NR. 1
In urma unei anchete în

treprinse in rindul ziariști
lor sportivi. Hans-Jiirgen 
Croy, portarul reprezenta
tivei R.D. Germane, a fost 
desemnat drept cel mai 
bun fotbalist al cam
pionatului tării, în e- 
diția 1975—76. In vîrstă de 
29 de ani, component al 
formației Sachsenring
Zwickau, lirrgen Croy a 
evoluat pină in prezent 
de 73 de ori in echipa na
țională. El a făcut porte 
din selecționata care a 
cucerit medalia de aur la 
J.O. de. ta Montreal.

PRIMII CAMPIONI
Peste 200 000 de specta

tori ou asistat la festivita
tea de închidere a Jocu
rilor sportive din Laos, des
fășurate recent pe stadio
nul central din Vientiane. 
In această competiție de 
amploare, aflată la prima 
ediție, echipa Armatei 
populare de eliberare a 
ocupat primul loc în turne
ul de fotbal. In competi
ția de volei, de aseme
nea, echipa militarilor a 
reușit să-și adjudece titlul. 
In schimb, însă, la fete, 
■a fost înregistrată o sur»

*»-CONSTANTA, 17 (prin tele
fon). După frumoasa festivitate 
de deschidere a celei de a 3-a 
ediții a competiției sportive in
ternaționale dotate cu „Cupa 
Mării Negre", reprezentanții o- 
rașelor participante — Istanbul, 
Odesa, Varna și Constanța — 
au început vineri dimineață în
trecerile la cele patru ramuri 
sportive cuprinse în program : 
înot, gimnastică, haltere și box.

Disputele de înot au avut loc 
în, piscina hotelului „Parc" din 
Mamaia. Din rindul competito
rilor se detașa, prin performan
țele anterioare, sportiva sovie
tică Marina Jurkenia, cîștigă- 
toarea medaliei de argint în 
cursa de 200 m bras și fina
listă la 100 m bras la Jocu
rile Olimpice de la Montreal. 
Evoluția Marinei Jurkenia în 
bazinul de la Mamaia a fost 
subliniată prin aplauze, iar vic
toriile sale în probele de 200 
m mixt (2:42,6) și 200 m bras 
(2:54,1) au confirmat din plin 
valoarea ridicată a acestei spor
tive. Iată și alți cîștigători din 
prima zi a concursului de înot : 
400 m liber : Zina Vaksmina 
5:02,7 și Sergej Kiselev 4:23.2 
(ambii din 
bras : Oleg 
2:41,1.

Concursul 
gimnaștilor a avut * loc în Sala 
sporturilor, unde am asistat la 
reale demonstrații de virtuozi
tate a foarte tinerilor compe
titori. Rezultate pe echipe : fe
minin : 1.

260,95 p, 2. Odesa 260,25 p, ... 
Constanța 255,25 p. întrecerile 
pe aparate au loc sîmbătă.

Halterofilii și-au disputat 
întâietatea în sala Tomis. Iată 
cîșligătorii pe categorii : 52 kg : 
I. Tkaci (Odesa) 195 
kg : E. Ghenov (Varna) 
60 kg : -----
235 kg ; 
(Varna) 
Dimiter 
kg : B. 
kg : 90 kg : V. Kuharski (Ode
sa) 325 kg ; 110 kg : A. Kalaida 
(Odesa) 320 kg ; peste 110 kg : 
I. Gireev (Varna) 310 kg. Cla
sament pe echipe : 1. Varna 50 
p, 2. Constanța 40 p, 3. Odesa 
38 p, 4. Istanbul 13 p.

La box. in cadrul categoriei 
muscă, Faredim Ibrahim, cam
pion al României, a demonstrat 
încă o dată că poate obține re
zultate de valoare doar la a- 
ceastă categorie. El 
cut clar la puncte 
Carabulet (Istanbul), 
zultate : cat. cocoș : 
(Constanta) b.p. R. Muhamedi- 
nov (Odesa). E. Fabri (Istan
bul) b.p. S. Dobromir (Varna) ; 
cat. pană : Al. Kavali (Odesa) 
b.ab. 2 N. Nezim (Istanbul). K. 
Seviliev (Varna) b.p. I. Guță 
(Constanța) ; cat. ușoară : I. 
Oancea (Constanța) b.p. St. 
Vahanov (Varna), G. Milinev- 
ski (Odesa) b.p. A. Guler (Is
tanbul) ; cat. mijlocie mică : 
Al. Tirboi (Constanța) b.ab. 1 
A.' Salinov (Odesa). ,

Celelalte rezultate : (muscă) : 
Z. Husnaj (Ceh.) b.k.o. 2 S. So- 
merfeld (R.D.G.) ; pană : “
Dimcewski (Bulg.) b.p. H. Ro
senthal (R.D.G.) ; ușoară : 
Gichin (Bulg.) b. p. I. Bozoghi 
(Ung.) ; mijlocie mică:_A. An- 
gov (Bulg.) b.p. V.
(U.R.S.S.) ; semigrea : L. Ghe- 
varkian (U.R.S.S.) b. ab. 1 M. 
Ranghelov (Bulg.) ; semimuscă: 
V. Denisov (U.R.S.S.) ; b.ab. 2 
J. Lutz (R.D.G.) ; cocoș : A. Da- 
niliuk (U.R.S.S.) b.p. T. Stem- 
plewski (Pol.) ; semiușoară : V. 
Krecetov (U.R.S.S.) b.p. K. Tra- 
ianov (Bul.) ; semimijlocie : L. 
Laburda (Ceh.) b.p. V. Petrov 
(Bulg.) ; mijlocie : H. Schuman 
(R.D.G.) -----
(Ceh.), V.
b. ab. 2 C. 
vac (Ceh.) 
(Bulg.), V. 
b. ab. 2 I.

D.

E.

Cikirinda

kg I 56 
210 kg; 
(Varna) 
Ghenov 
kg : A.

M. Beloslav
67,500 kg : V.
267,5 kg ; 75 
(Varna) 285 kg ; 82.500
Blagoev (Varna) 310

în repriza
Kauzîclski

făcut k.o. 
pe

Polonia). O victorie 
puncte (5—0) a obți-

T. b.ab. 3 I. Potmesil 
Gardaev (U.R.S.S.) 

Badea ; grea : I. Si- 
b.k.o. 3 V. Vclcov 

Niceporuz (U.R.S.S.) 
Cerna t. l-a între- 

pe Iusuf 
Alte re- 

Al. Barbu

în campionatele naționale de tenis

AU FOST DESEMNAT! FINALIȘTII
PROBELOR DE SIMPLU

întrecerea pentru titlurile de 
campioni ai țării la tenis a a- 
juns la linia finișului. De azi 
după-amiază, pe zgura >,centra
lului" de la Progresul (adus la 
condiții apropiate celor necesare 
unor jocuri oficiale) se dispută 
finalele.

Ieri, semifinalele. Cu învingă
tori scontați în toate partidele 
disputate, la masculin și femi
nin. Dar foarte aproape de a 
ne furniza o surpriză de pro
porții, în două momente ale 
confruntării dintre Traian Mar- 
eu (Dinamo Brașov) și Mihaî 
Rusu (Steaua). Intr-adevăr, a- 
cesta din urmă — creditat doar 
cu nr. 7 pe lista favoriților — 
a condus cu 2—1 la seturi și 
5—4 la ghemuri, a fost egalat 
de brașovean, -ca apoi, în setul 
decisiv să conducă din nou 
(4—3 și 2 mingi de break, ra
tate 1), pentru a ceda pină la 
urmă, după aproape 4 ore de 
dîrză și frumoasă luptă.

Lucruri bune s-ar putea scrie 
și despre cealaltă semifinală 
masculină, opunînd pe Dumitru 
Hărădău (Steaua) și Viorel 
Marcu (Dinamo), deși scorul a 
fost mult mai net, în favoarea 
primului. S-a jucat totuși fru
mos și mereu inimosul Viorel 
a avut o notabilă revenire în 
ultima parte a meciului, cînd a 
și ajuns la două setbaluri. Re
plica primului favorit al probei 
a pus însă capăt disputei. Hă
rădău arată un progres sensi
bil în execuții tehnice 
za de joc.

La fete, victorii nete 
lor două protagoniste.
Ruzici și Florența Mihai (am
bele Dinamo), n-au lăsat, în to
tal, decît patru ghemuri adver
sarelor lor. Finala, din după- 
amiaza de azi. se anunță deo- ■ 
sebit de interesantă.

Lupta se apropie de sfîrșit

și vite-

ale ce-
Virginia

Odesa) ; 200 m
Fedorov (Odesa)

gimnastelor și

PROGRAMUL -
ora 12 : finala 

bărbați, urmată 
de simplu femei și

AZI, 
dublu 
finala 
semifinalele de dublu mixt.

de 
de

MÎINE, ora 10 : finalele de 
simplu bărbați, dublu femei 
și dublu mixt.

trei probe de dublu, 
vom vedea, de ase-

și in cele 
In finale 
menea, pe cei mai buni jucă
tori ai întrecerilor. Chiar dacă, 
de pildă, cuplul favoriților D. 
Hărădău—Tr. Marcu a suportat, 
ieri, o dîrză rezistență din par
tea tinerilor M. Tăbăraș și M. 
Mîrza, partida trebuind să fie 
întreruptă din cauza întuneri
cului.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

Iată rezultatele înregistrate : 
SIMPLU BĂRBAȚI. Semifinale : 

D. Hărădău — V. Marcu 6—0, 6—1, 
8—6 ; T. Marcu — M. Rusu 2—6, 
6—1, 2—6, 8—6, 6—4. SIMPLU FE
MEI. Semifinale : Virginia Ruzici 
— Elena Trifu 6—0, 6—1 ; Florența 
Mihai — Valeria Balaj 6—2, 6—1. 
DUBLU BARB AȚI. Sfeturi de fi
nală : M. Tăbăraș, M. Mîrza — C. 
Dumitrescu, M. Rusu 6—2, 8—6 ; 
C. Popovici, L. Țiței — S. Mure- 
șan, B. Almăjan 6—3, 6—2 ; V. 
Marcu, I. Kerekeș — Gh. Boaghe, 
R. Bădin w.o. : semifinale : D.
Hărădău, T. Marcu — M. Tăbăraș, 
M. Mîrza 6—4, într. ; V. Marcu. I. 
Kerekeș — C. Popovici, L. Țiței 
6—3, 6—4, 6—2. DUBLU FEMEI. 
Semifinale : Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai — Lucia Romanov, 
Maria Romanov 6—1, 6—2 ; Valeria 
Balaj, Mariana Nunweiller — Ele
na Trifu, Simona Nunweiller 8—6, 
într. DUBLU MIXT. Sferturi de 
finală : T. Marcu, Virginia Ruzici 

. — A. Dîrzu, Elena Trifu 6—3. 2—6, 
6—1 : I. Kerekeș, Camelia Chiriac 
— FI. Segărceanu, Cosmina Pope
scu 6—4, 6—4.

priză, voleibalistele 
Iii medii „Șekhai" 
gînd in finală formația 
studentelor Institutului pe
dagogic. Acestea din 
urmă au cucerit victoria 
la baschet feminin. Dis
tincțiile au fost înmînate 
primilor campioni ai Lao- 
sului de către ministrul 
tineretului. Lîm Insingsien- 
mai.

OLIMPIADA ’80
La Moscova au ■ apărut 

primele numere ale u- 
nor publicații editate de 
Comitetul de organizare 
a ' ~ ’
nul 
avea 
știe, 
Este vorba 
piada ’80“, 
lunară,

de 
J.O. de vară 

1980, jocuri 
loc, după 

în capitala 
de 
cu

din
ce

cum
U.R.S.S.

„Olim- 
apariție 

„Panorama 
revistă ilus.

a- 
vor 
se

tămîni, asupra insulei bri
tanice, pare să fi pus 
probleme deosebit de grele 
celor care au în grijă în
treținerea faimoaselor te
renuri de gazon ale sta
dioanelor din Anglia. Sesi
zat de situația creată, 
guvernul englez a delegat 
pe secretarul de stat Denis 
Howell pentru a face cer
cetări la fata locului. Pri
ma sa vizită ,,pe teren*  
urma să aibă loc la 
Edgbaston, unde se dis
puta întîlnirea internaționa
lă de cricket Anglia — 
India. Dar, în ziua meciu

lui, o furtună s-a 
^’asupra numitului

Inundînd întreaga 
față acoperită cu
Problema s-a dovedit, 
fapt, rezolvată...

CARTONAȘE

a bătut 
stadion, 

supra- 
iarbâ. 

în

Odesa 181,70 p.
Constanța 179,40 p, 3. 
170,10 p ; masculin : 1.

2. 
Varna 
Varna

Paul IOVAN 
Cornel POPA

TRIUNGHIULARUL DE ATLETISM
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA. 17 (Agerprcs).
— Meciul triunghiular de atle
tism dintre echipele masculine 
ale Cehoslovaciei. Iugoslaviei 
și Ungariei, disputat la Buda
pesta. s-a încheiat cu urmă
toarele scoruri : Cehoslovacia
— Ungaria 108—104 p ; Ceho-

TURNEE DE TENIS
Năslasc învins în linalâ

dc la Guadalajara
In finala turneului de tenis 

de la Guadalajara, Bjorn Borg 
l-a întrecut cu 6—3. 7—5 pe 
Ilie Năstase. în întîlnirea pen
tru locul, “ 
dispus cu 
Laver.

slovacia — Iugoslavia 129—82 
p.; Ungaria — Iugoslavia 123— 
88 p. Campionul olimpic Mi
klos Nemeth (Ungaria) a cîști— 
gat aruncarea suliței cu 92.08 
m. iar pe 800 m iugoslavul Sa- 
vici a realizat 1:47,3. Alte re
zultate : 3 000 m obstacole — 
Moravcik (Cehoslovacia) 8:38,2; 
înălțime — Kclemen (Ungaria) 
2,16 m ; 10 000 m — Suchan 
(Cehoslovacia) 28:30,4. în întîl
nirea feminină : Ungaria —
Cehoslovacia 67—79. Citeva re
zultate : înălțime — Mracnova 
(Cehoslovacia) 1.85 m ; lungi
me — Nygrinovâ (Cehoslova
cia) 6,60 m ; suliță — Fekete 
(Ungaria) 56,28 m.

3. Guillermo Vilas a
6—2, 6—1 de Rod

★
meciuri din turneul de 

Vijay Amritraj
, Primele 

la Newport :
— Montano 6—2, 7—5 ; Dibley
— Austin 6—1, 6—4 ; Estep — 
Svensson 6—4. 6—3.

★
In turul 2 al turneului fe

minin de la Atlanta (Georgia): 
Mărise Kruger — Franțoise 
Durr 6—4. 3—6, 6—2 ; Betty 
Stove — Martina Navratilova 
6—1, 3—6. 6—3 ; Dianne From- 
holtz — Mary Struthers 6—1, 
6:—4 ; Brigitte Cuypare — Ca
rie Smever 7—6. 6—2.

sis- 
îm- 

fotbal. 
mai 
șco-

și vestigii ale palestrelor 
și gimnaziilor existente
aici cu peste 2 000

Dupâ cum 
la Nemeea

de

PE SCURT

Și 
olimpică", o 
trată trimestrială. Ambele 
publicații sînt editate în 
cinci limbi : rusă, • en
gleză, frqncezg, germa
nă $i spaniolă.

SECETA ENGLEZĂ
Seceta nemiloasă care 

s-a abătut, timp de sap-

Senor Pablo Oliveiras 
din Caliente (Argentina) 
este un învățător model, 
ale cărui noi metode pe
dagogice pot constitui un 
„start" plin de perspec
tive. El poate fi socotit

primul care a introdus 
în disciplina școlară 
ternul cartonașelor, 
prumutat de la 
Văzînd că nu o
scoate la capăt cu 
larii săi și cunoscînd pa
siunea acestora 
jocul cu balonul i 
Oliveiras a apelat 
inovație, 
la 
că.
rată 
naș galben.
severează în greșeli, ime
diat apare cartonașul ro
șu și elevul știe că tre
buie să părăsească cla
sa. Jocul a plăcut imens 
copiilor și pe întreg par
cursul ultimului an. școlar, 
învățătorul nu a arătat 
decît un 
roșu, depășind cu r 
în rezultate pozitive, 
arbitrii campionatului 
gentînian de fotbal 
spun gurile rele.

SĂPATURI 
ARHEOLOGICE

. . menită a 
arhivă nuiaua 
Vinovatului i 
imediat un 

Dacă

pentru 
rotund, 

la o 
trece 
dosi

se a- 
carto- 

i per

singur cartonaș 
depășind cu mult, 

pe 
ar-.

Cu ocazia săpăturilor: 
arheologice efectuate în 
Valea Nemeea (Pelopo- 
nez), ou fost descoperite- 
ruinele unui stadion cu 
tribune de piatră, precum

ani în urmă, 
se știe, 
dișputau la fiecare 4 ani 
jocuri atletice a căror 
faimă era întrecută doar 
de cele din Olimpia.

MEDICI PE 
BICICLETĂ

se

Un lot de aproape 300 
de participanți va reuni la 
start cel de-al treilea C 
teriu mondial ciclist ai 
medicilor, programat pe 
cei 70 km ai circuitului 
de la Grammont (Belgia). 
Ei provin nu numai din țări 
europene, ci și d:n S.U.A., 
Venezuela, Peru, Mexic, 
Australia. întrecerea, care 
tinde să devină tradiționa
lă, se recomandă a fi de 
un ridicat nivel tehnic, 
dacă ținem seama că la 
precedentele sale două 
ediții, desfășurate în Fran
ța, media orară atinsă de 
cîștigători a depășit ono
rabilă cifră de 40 km. 
Dovadă că medicii nu se 
limitează numai să reco
mande pacienților lor 
binefacerile sportului pe 
două roți, cl îl practică 
ei înșiși cu convingere.

ATLETISM 
trovsk, Raisa „ _ __T._
gat proba de 3 000 m în 8:49,2. 
iar Tatiana Skaciko a cîștigat 
la lungime cu 6,43 m. • La Le
ningrad, Anatoli Piskulin a ter
minat învingător la triplu salt, 
cu 16,71 m.

AUTO • 
Niirburgring, 
mașinilor de sport 
australianului 
(„Porsche — 
medie orară de

BASCHET • Primele clasate 
în turneul masculin de la Kosi
ce : 1. Slavia, 
pesta, 3. VSS Kosice, 
wia Reszow.

CICLISM c A 2-a etapă 
rului Bulgariei (Sofia — 
149 km) a fost cîștigată de An
dreas Petermann (R.D.G.) care l-a 
îrttrecut la sprint pe polonezul 
Zawada, ambii fiind cronometrați 
în 3h52:15. în clasamentul gene
ral conduce Debreczeni 
ria), urmat la 10 sec de Peter
mann. Pe echipe conduce Bulga
ria.

FOTBAL • în Cupa U.E.F.A.: 
Lokomotiv Plovdiv — Steaua ro
șie Belgrad 2—1 (1—1).

HANDBAL. • în meci amical 
masculin, la Reykjavik : ' Elveția 
— Islanda 20—18 (11—10). • în
competiția masculină de la Trna- 
va : U.R.S.S. — Polonia 24—22 
(13—11). Cehoslovacia — Ungaria 
24—21 (12—12).

HOCHEI • ... -
vietski Sport*  
trei partide : 
Polonia 5—1 
Spartak Moscova 
divizionară din România 
(6—1. 4—0, 3—2). Punctele
mațieî române au fost înscrise 
de Pană, Tureanu și Coștea ; 
Ț.S.K.A. Moscova — Lukko (Fin
landa) 14—2 (7—0. 5—1. 2—1'.

MOTO • Cursa clasei 750 cmc,’ 
de la Mallory Park, a fost cîs- 
tigată de americanul Steve Bar
ker („Yamaha"), cu o ” 

154,600 km.
(„Yamaha")

• “
la

• La Dneprope- 
Katiukova a cîști-

Pe circuitul de la 
rezervată 

revenit 
Schenken 

cu o

cursa
a

Tlm
Turbo 44“) <

153.458 km.
Primele

1. 2. M.A.F C.
4.

Buda- 
Reszo-

a Tu- 
Vrața,

(Unga-

„Cupa ziarului So- 
a programat alte 

Kristal Saratov — 
(1—0, 1—0, 3—1) ;

Selecționata 
13—3 
for-

rară de 
Agostini 
locul 5 
track de 
fost cîștigat 
I. Mauger. 
Ole Olsen • 
lui european 
ciclete cu ataș) 
Erbach (R.F.G.t_ 
de elvețienii 
(„Norton").

medie o- 
Glacomo 

a ocupat 
de dirt- 
Lazne a

Concursul 
Marianske

de neozeelandezul 
urmat de danezul 
Finala campionatu- 

de motocros (moto- 
desfășurată lâ 

a fost cT-tigată 
Grogg sl Huesse
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