
VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALA LAOȚIANA

CONDUSA DE TOVARĂȘUL
KAISONE PHOMVIHANE

guDelegația de partid și 
vernamentală laoțiană, condusă 
de tovarășul Kaisone Phomvi
hane, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos, și-a început luni, 20 sep
tembrie, vizita oficială de prie
tenie in țara noastră, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl 
a Guvernului Republicii Socia
liste România.

Expresie a prieteniei și so
lidarității militante dintre par
tidele, țările și popoarele noas
tre, vizita înalților reprezen
tanți ai Laosului eroic — care 
și-a cucerit, nu de mult, prin 
luptă dirză, plină de sacrificii, 
dreptul de a-și făuri o viață 
nouă, in concordanță cu aspi
rațiile sale legitime — pune în 
evidență hotărirca reciprocă de 
a consolida și amplifica conlu
crarea româno-laoțiană, voința 
comună de a acționa pentru 
realizarea aspirațiilor de pace, 
libertate și independență, de 
progres și colaborare ale tutu
ror națiunilor.

Pășind pe pămintul țării 
noastre, solii poporului laoțian 
s-au bucurat din prima clipă 
de o caldă și entuziastă pri
mire.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit festiv.

La coborirea din avion, to
varășul Kaisone Phomvihane a 
fost salutat cu multă cordiali
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și-au strins îndelung 
m'inile.

în intimpinarea distinșilor 
oaspeți au venit, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Cornel 
Gheorghe Cioară, 
Oprea, Ion Pățan, 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Andrei, Teodor Coman, 
Ion Dincă, Nicolae Giosan, 
Aurel Duma, George Macoves- 
cu. membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor 
alți membri ai C.C.
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, ge
nerali.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kaisone 
Phomvihane.

Ceremonia a continuat cu 
prezentarea onorului de către 
garda militară.

Au fost intonate apoi imnu-

rile de stat ale celor două 
In semn de salut au răsunat 
21 de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone 
trecut in revistă 
noare.

Pe 
meni 
derile 
și-au 
facție 
poporului laoțian, pentru intîl- 
nirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaisone Phomvi
hane. 
tenia
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Phomvihane 
garda de

au 
o—

oa-aeroport, 
ai muncii 
și instituțiile Capitalei 

manifestat deplina satis- 
față de vizita solilor

numeroși 
din intreprin-

S-a aclamat pentru pric- 
româno-Iaoțiană.

★
Palatul Republicii au în-

| MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST", ÎNTR-UN ATRACTIV MECI DE FOTBAL

I ECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE

Burtlcă, 
Gheorghe 

Dumitru

'» 
externe, 

al P.C.R.

La 
ceput, în ziua de 20 septembrie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kaisone Phomvi
hane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos.

După o scurtă întrevedere, 
desfășurată într-o ambianță de 
caldă prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kaisone Phomvi
hane au continuat schimbul de 
vederi în prezența celor două 
delegații.

In timpul convorbirilor au 
fost subliniate cu satisfacție re
lațiile de strînsă prietenie, soli
daritate și colaborare existente 
intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Popular Revoluțio
nar Laoțian, intre România și 
Republica Democrată Populară 
Laos.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească, de înțelegere și res
pect reciproc. ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
a oferit, 
onoarea 
Phomvihane, _______
al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Laoțian, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Democrate 
Populare Laos.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kaisone 
Phomvihane au rostit toasturi, 
urmărite cu interes de cei pre- 
zenți.

Român, președintele 
Socialiste România, 
luni, un dineu in 

tovarășului Kaisone 
secretar general

HANDBALUL DUPĂ
ALE DIVIZIEI A

• PROGRESE EVIDENTE IN PREGĂTIREA ECHIPELOR 
FEMININE • „U“ TIMIȘOARA Șl TEXTILA BUHUȘI, 
DOUA SEMNE DE ÎNTREBARE • CRIZA PORTARILOR 
CONTINUA • LA BĂIEȚI, BĂTĂLIA PENTRU EVITAREA 

RETROGRADĂRII S-A DECLANȘAT DIN START

Ajuns la etapa a IV-a. cam
pionatul de handbal. Divizia A, 
a intrat de acum în ritmul op
tim. Atît la fete, cît și la 
băieți, echipele se apropie de 
forma maximă și. drept ur- 
m re, meciurile cunosc un ni
vel tehnic în creștere.

Startul fetelor a fost evident 
superior celui din ediția tre
cută a campionatului. Se ob
servă Ia unele formații 
(I.E.F.S., Rapid ș.a.) o substan
țială îmbunătățire a pregătirii 
fizice și chiar a celei tehnico- 
tactice. La fel de îmbucurător 
este și faptul că în majoritatea 
loturilor divizionare își face 
din plin afirmată prezența 
..noul val". Multe jucătoare ti
nere au și devenit titulare și 
dacă nu întocmim acum o listă 
a evidențiatelor este pentru a 
le lăsa timp să-și confirme va
loarea și utilitatea. Poate că 
n-ar fi rău dacă și selecțio
nerii lotului reprezentativ le-ar 
privi cu atenție deosebită, iar 
pe cele mai bune, pe cele cu 
reală perspectivă le-ar selec
ționa pentru alcătuirea viitoa
rei echipe naționale.

Două dintre divizionarele fe
minine A ridică serioase semne 
de întrebare. Este vorba, mai 
întîi. de Universitatea Timi
șoara, formație care nu peste 
multă vreme ne va reprezenta 
în Cupa campionilor europeni.

In revenire de 
formă, Adrian
Cosma este unul 
dintre cei mai pro
ductivi jucători ai 
liderului campio
natului masculin 
de handbal, Divi
zia A. Iată-l pe 
dinamovist înscri
ind spectaculos în 
partida cu S. C. 
Bacău.
Foto : V. BAGEAC

I
IPE CAMPIOANA EUROPEI, CEHOSLOVACIA
I Așadar, campioana 

echipa ' '
rești ! 
echipa 
Masny 
atît de 
raportăm la finalista Campio
natului mondial din 1934 (Ita
lia—Cehoslovacia 2—1, la Roma, 
după prelungiri) sau la finalista 
Campionatului mondial din 
1962 (Brazilia — Cehoslovacia 
3—1, la Santiago de Chile).

La meciul de mîine cu re
prezentativa României, campi
oana Europei se prezintă cu o I recentă carte de vizită care de
pășește condiția ei de dublă fi
nalistă a campionatului mon
dial. Pentru a deveni oampioana 

i 1975, echipa Cehoslova- 
înfrînt rezistența Angliei 

în grupă, pe cea a echipei 
- U.R.S.S. în sferturile de finală, 

"i nu mai vorbim de su.c- 
- cesele din turneul final, în 
_ dauna reprezentativelor R.F.G- și 

i carte de vizită 
_ ____ .... dincolo de titlul du-
_ ropean cucerit, echipa Ceho- 

instalătă pe un 
în clasamentul

I
I
I
I

Europei, 
Cehoslovaciei, la Bucu- 
Și poate că niciodată 

lui Pollak, Nehoda și 
nu . a avut o valoare 
ridicată, chiar dacă o

I Europei 
ciei a î.

IU.R.S. 
ca să 
cosele

Olandei. Această 
a făcut ca, dinco

(slovaciei să fie 
detașat loc întîi

I
I
I
I
I

O parte din lotul fotbaliștilor cehoslovaci, la sosire, pe aeropor
tul Otopeni. Foto : Dragoș NEAGU

al revistei „Francepe 1975
Footbal".

Jocul de 
deosebit _
dacă recentul-succes al echipei

mîine se anunță 
de atrăgător, chiar

>\\\\\\\\\\\\\\ ROMÂNIA \\\\\\\\\\\\\\\\\\^

IRăducanu
Cheran G. Sandu Sătmâreanu II Manea

Dumitru Dinu Bălăci
Troi D. Georgescu lordânescu

Arbitri : P. Kirelopoulos, N. Lekkas, E. Tsionas — Grecia
Meciul va începe la ora 17,30 și va fi televizat

Kroupa Nehoda
Panenka Pollak

Gogh Jurkemik
Vencel

Masny 
Dobias 

Ondrus Biros
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PRIMELE ETAPE

și care la ora actuală prezintă 
pe foaia de arbitraj doar 7 ju
cătoare de cîmp. Restul sînt fie 
indisponibile, fie inexistente... 
Puternicul club timișorean are 
datoria să analizeze această si
tuație și să ia măsuri urgente 
pentru rezolvarea ei. La fel de 
inexplicabilă apare și evoluția 
Textilei Buhuși. Altădată frun
tașă în Divizia A, Textila se 
prezintă lamentabil în acest 
campionat. 4 meciuri — 4 in
fringed (dintre care două pe

teren propriu), 48 de goluri 
marcate — 68 primite ! Un bi
lanț întristător, mai ales prin 
perspectiva pe care o deschide, 
aceea de a pierde un centru 
handbalistic cîndva redutabil. 
Poate că la Buhuși se mai 
poate face ceva. Poate că strîn- 
gerea rîndurilor. un mai pu
ternic sprijin din partea aso
ciației. ar duce la redresarea

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Cehoslovaciei în campionatul 
european ar lăsa impresia unui 
avantaj al oaspeților pe „hîr- 
tia de calcul" a fotbalului. în 
jocul, de mîine, „tricolorii" au

însă un avantaj psihologic nu 
lipsit de însemnătate, determi
nat de un excelent palmares în 
compania Cehoslovaciei, în ul
timii șase ani. La Guadalajara, 
în 1970, România a învins cu 
2—1. A urmat o înfrîngere la 
Bratislava — 1971 — în minu
tul 88 (0—1). Revanșa de la 
București, din toamna aceluiași 
an 1971 (2—1, pe stadionul „23 
August") stăruie în amintirea 
tuturor. în sfîrșit, în martie 
1975, la Praga, România a reu
șit o remiză de luptă (1—1), 
care a subliniat echilibrul din 
ultimii ani creat în întîlnirile 
de fotbal româno-cehoslovace.

Mîine, pe stadionul „23 
gust", echipa României are 
lejul de a face un joc în 
sniritul ei ofensiv să nu 
fie ipotecat de calculul puncte
lor și șanselor. Mîine, „trico
lorii" au posibilitatea de a se 
legitima, ca echipă. în structura 
de astăzi, care este o îmbinare 
de jucători consacrați și alții 
care încearcă să se consacre.

(Continuare in pag. 2-3)

Au- 
pri- 
care 
mai

0 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ
Am asistat, la Hotarele (jud. 

Ilfov), la o duminică cultural 
sportivă, organizată de asocia
ția comunală (președinte Flo
rian Dinu), în colaborare cu 
cadrele didactice ale școlilor 
generale (sufletul întregii ac
țiuni fiind profesorul de educa
ție fizică Mircea Ionescu). 
Ceea ce ne-a impresionat, în 
primul rind, a fost masiva par
ticipare a tineretului la pro
gramele desfășurate pe bazele 
sportive — terenuri excelent 
întreținute și frumos pavoa
zate. Erau prezenți sute de e- 
levi, țărani cooperatori, meca
nizatori agricoli din Hotarele. 
Greaca, Izvoarele, Scărișoara. 
Herăști, Budcști.

„Atmosfera entuziastă pe 
care o vedeți — ne spune pri
marul comunei, Mihail Ristea — 
este prilejuită și de faptul că 
ieri am încheiat campania de 
recoltare a florii soarelui, suc
ces la care a contribuit cu hăr
nicie și tineretul nostru spor
tiv". Așadar, o sărbătoare a 
muncii și a sportului.

Programul a început la școa
la generală, pe terenul multi
funcțional, de curînd bitumi- 
nat (cu sprijinul C.J.E.F.S.), 
unde s-au desfășurat, toată 
ziua. întreceri de handbal, în- 
cepînd cu echipele claselor 
mici ale școlilor și terminînd 
cu reprezentativele C.A.P.-uri
lor din comunele amintite 
(printre cadrele de specialitate, 
profesorii : Mircea Ionescu,
Adrian Manolescu, Mihail Pa
nă, Vasile Apău). Cu mult en
tuziasm au fost încurajați de

spectatori participanții la ci- 
clocrosul organizat pe șoseaua 
ce traversează localitatea (cîș- 
tigători : M. Dumitrașcu, Șt. 
Florea și O. Năvîrgeac). Apoi, 
pe baza sportivă comunală s-au 
desfășurat numeroase întîlniri 
la volei, trîntă (s-au remarcat 
Const. Oprea și Ion Soare), 
demonstrații de gimnastică ar
tistică, fotbal (cea mai intere
santă partidă fiind Hotarele — 
Budești 4—0), jocuri distracti
ve, programe cultural-educati
ve.

Viorel TONCEANU

LA BRĂILA

DESCHIDEREA ANDEUI
SPORTIV ȘCOEAR

Duminică a avut loc în mu
nicipiul Brăila deschiderea a- 
nului sportiv școlar și de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei. După defilarea 
celor peste 2000 de elevi au fost 
premiați cei mai buni sportivi 
care s-au evidențiat anul tre
cut în activitatea de masă și 
performanță.

în continuare s-au desfășurat 
numeroase întreceri sportive 
de handbal, volei, mini-fotbal, 
karting și cros (cu 2000 de par- 
ticipanți), precum și spectacole 
cu caracter patriotic.



ÎN TURNEELE INDIVIDUALE, LA LUPTE LIBERE PRI^A RUNDA

Duminică s-au încheiat la 
Brașov, pe aerodromul aeroclu
bului „Mircea Zorileanu". în
trecerile din cadrul celei de 
a XlV-a ediții a Campionatelor 
republicane de parașutism. Cei 
peste 70 de sportivi, reprezen- 
tînd aerocluburile și secțiile de 
parașutism județene au avut de 
luptat — de-a lungul întregu
lui concurs — cu capriciile unei 
vremi instabile, ceea ce a in
fluențat negativ rezultatele. 
Din acest motiv, din cele trei 
probe programate initial n-au 
putut fi executate decît două : 
salturi individuale de la 2000 m 
altitudine, cu efectuarea unui 
program de evoluții acrobatice 
pe timpul căderii libere și sal
turi individuale de la 1000 m 
cu aterizare la punct fix. Iată 
și rezultatele înregistrate :

Proba de 2 000 m altitudine, 
stil, fete : 1. Florica Uță — 
campioană națională (Aeroclu
bul „Aurel Vlaicu" București), 
timpul mediu de executare a 
programului de acrobație (două 
răsturnări și patru răsuciri de 
180 grade pe orizontală) 9,250 s
— 4,625 p ; 2. Eva Lutsch
(„Someșul" Cluj-Napoca) 10,200 
s — 5,100 p ; 3. Maria Iordă- 
nescu („Aurel Vlaicu" Buc.) 
10,700 s — 5,350 p. Băieți : 1. 
Ilie Neagu — campion național 
(„Aurel Vlaicu" Buc.) 8,350 s — 
4,175 p ; 2—3. Ion Bucurescu
(„Gheorghe Bănciulescu" Plo
iești) și Ionel Iordănescu („Au
rel Vlaicu" București) 9,300 s
— 4,650 p.

Proba de 1000 m altitudine 
cu aterizare la punct fix, fete : 
L Eva Lutsch 0,55 m față de 
punctul fix (media a șase sal
turi) — campioană națională ; 
2. Valerica Ciurea („Aurel 
Vlaicu" Buc.) 0,60 m ; 3. Maria 
Iordănescu 1,66 m. Băieți : 1. 
Ion Bucurescu 0,06 m (trei ate
rizări pe zero) — campion na
tional ;
(„Mircea . .
0,21 m ; 3. Ilie Neagu 0,30 m.

în clasamentul general indi
vidual pe primele trei locuri 
s-au situat : EVA LUTSCH — 
campioană absolută, Florica 
Uță, Maria Iordănescu și ILIE 
NEAGU — campion absolut, 
Ion Bucurescu, Vasile Mihan
ciu.

STEAUA ȘI ECHIPELE
SI STEAGUL ROȘU PE PRIMELE LOCURI

IN „CUPA F.R. RUGBY
Șl DIVIZIA B

2. Vasile Mihanciu
Zorileanu" Brașov)

V. T. MURES

MOTOCROSIȘTII DIN NOU
IN LUPTĂ CU VREMEA REA

Ca șl astă-prlmăvară, cel de-al 
doilea concurs republican de 
motocros găzduit de orașul Sf. 
Gheorghe, în organizarea (bună) 
a asociației Electro, s-a desfășu
rat pe o ploaie rece și deasă, 
supunînd pe alergători la un di
ficil examen.

Plusul de experiență șl virtuțile 
tehnice și-au spus în final cu- 
vîntul, cunoscuții sportivi Mihai 
Banu (antrenor — Șt. Chițu) și 
Traian Moașa (antrenor — O. 
Stephanl) împărțlndu-șl victoriile 
în cele două manșe. El au avut 
în maestrul sportului Aurel Io
nescu, Petre Luca, Gheorghe 
Barbu, Constantin Goran, Teodor 
Băiănoiu, Nlcolae Murgoci și 
Iosif Barta adversari redutabili, 
care ni s-au părut mal în ,vervă 
ca altă dată. La juniori s-au 
impus ploieșteanul Nicolae Ara- 
badgi șl brașoveanul Alex. En- 
ceanu, dar ultimul a ratat, din 
păcate, cîteva porți. In proba 
motoretelor „Mobra", duelul din
tre Alex. Ilieș și Răzvan Bîrzu 
s-a încheiat, de data aceasta, cu 
victoria primului.

CLASAMENTELE : seniori —
1. M. Banu (Poiana Cîmpina).
2. Tr. Moașa (St. roșu Bv.), 3. 
P. Lucaci (St. roșu Bv.) ; juniori 
— 1. N. Arabadgl (Loc. Ploiești),
2. E. Laub (Torpedo Zărnești),
3. L Popa (Torpedo).

Tr. IOANITESCU

(Urmare din pag. 1)

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, echipele participante la 
campionatul republican Divizia 
A la lupte libere și-au disputat 
întîietatea în cadrul unui 
turneu pe categorii. Iată rezul
tatele :

DA BRAȘOV s-au întîlnit 
echipele din seria I. Victoria a 
revenit formației DINAMO 
BRAȘOV care a totalizat 71 p. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat : 2. C.F.R. Timișoara G8 p, 
3. Vulturii Textila Lugoj 60 p, 

Timișoara 51 p, 5. 
C. S. Satu Mare 48 p, 6. Jiul
4. U. M.

A FOST INAUGURATA
DIVIZIA A LA POPICE

7. Constructorul
40 p. 8. C.S.M.

p, 9. C.S.M. Reșița 
evidențiat, dînd do- 
bună pregătire teh- 

Em. Cristian, St.

Petrila 46 p, 
Hunedoara 
Craiova 38
28 p. S-au 
vadă de o 
nică,
(Dinamo Brașov) și P. 
(C.F.R. Timișoara), C. 
— coresp.

Morcov 
Ccarnău
GRUIA

Au început întrecerile noii e- 
ditii a campionatului divizio
nar de popice. Dacă la băieți, 
confruntările au fost... calme 
gazdele cîștigînd peste tot, fete
le au furnizat cîteva surprize 
mari în această etapă inaugu
rală, desfășurată sîmbătă și du
minică. Două echipe. Rapid 
București și Cetatea Giurgiu, 
care de obicei nu pierd pe arenă 
proprie, au fost întrecute de 
către Gloria București și res
pectiv, Voința Galați. N-au re
ușit să-și valorifice avantajele 
de gazde nici sextetele Metrom 
Brașov (a pierdut la Laromet 
București care a jucat excelent, 
toate componentele ei înscriind 
peste 425 p d — media fiind 
437 p d) și Nicolina Iași —noua 
promovată în divizie, care a ce
dat în fata echipei Petrolul 
Băicoi.

Ploiești 5256 — 4974 © Progre
sul Oradea — Olimpia Reșița 
5327 — 5111 • Electromureș Tg. 
Mureș — Unio Satu Mare 
5423 — 5046.

(Meciurile Constructorul Ga
lați — Rulmentul Brașov — 
masculin și Voința Tg. Mureș — 
Voința Oradea — feminin au 
fost aminate, deoarece echipele 
Constructorul și Voința Tg. Mu
reș au jucat sîmbătă în cadrul 
C.C.E.).

RETURUL DIVIZIEI A
DE TENIS PE ECHIPE

FEMININ
• Voința Timișoara — Hidro

mecanica Brașov 2340 — 2184 
p d • Cetatea Giurgiu — Voin
ța Galați 2341 — 2419 © Voința 
Cluj-Napoca — Electromureș 
Tg. Mureș 2480 — 2261 • Voin
ța București — Voința Ploiești 
2586 — 2284 © Nicolina Iași — 
Petrolul Băicoi 2283 — 2321 • 
Metrom Brașov — Laromet 
București 2543 — 2624 © Ra
pid București — Gloria Bucu
rești 2446 — 2462 • U.T. Arad 
— Textila Timișoara 2409 — 2339 
• Voința Craiova — C.S.M. Re
șița 2617 — 2466.

MASCULIN
© Aurul Baia Mare — Voin

ța Tg. Mureș 5209 — 5055 p d
• Petrolul Teleajen Ploiești — 
Flacăra Cîmpina 5248 — 4932
• Voința Cluj-Napoca — Elec
trica Sibiu 5230 — 4713 • Ra
finorul Ploiești — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc 5207 — 4992
• Voința București — Dacia

începînd de azi, la CIuj-Napoca se 
vor desfășura primele meciuri ale re
turului Diviziei A de tenis pe echi
pe. jn prima etapă vor avea loc 
întîlnirile : Steaua — Progresul.
C.S.U. Construcții București — Di
namo București și Politehnica CIuj- 
Napoca — Dinamo Brașov ; etapa 
a Ii-a, care are loc miercuri, pro
gramează partidele : Construcții — 
Steaua, Dinamo Brașov — Dinamo 
București și Politehnica — Progresul

După o zi de pauză (joi), întrece
rile vor continua la Brașov unde sîn* 
programate următoarele întîlniri : Di
namo Brașov — Steaua, Politehnica 
— Dinamo București și Progresul — 
Construcții (etapa a IIl-a) ; Politeh
nica — Steaua, Progresul — Dinamo 
București și Dinamo Brașov — Con
strucții (etapa a IV-a) ; Dinamo 
București —- Steaua, Progresul •— Di
namo Brașov și Politehnica — Con
strucții (etapa a V-a).

CAMPIONATUL DE SENIORI 
AL CAPITALEI

întrecerile campionatului municipal 
de tenis, rezervat seniorilor, s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : Io 
masculin titlul a revenit dinamovistu- 
lui Viorel Marcu, care l-a învins cu 
6—3, 7—9, 7—5 pe Marian Mîrza 
(Steaua), în timp ce la femei victoria 
a fost obținută de Elena Trifu 
(Steaua), cîștigătoare cu 6—3, 6—3 
în fața colegei sale de club, Valeria 
Balaj.

LA TG. MUREȘ, 
formațiilor seriei a 
încheiat cu succesul 
brașovene STEAGUL 
(67 p) care s-a detașat 
sensibil de următoarele ______
în clasament, pe locurile 2—9 
s-au înșirat echipele : Mureșul 
Tg. Mureș 59 p, C.S.M. Cluj- 
Napoca 59 p, C. S. Tîrgoviște 
55 p, Lemnarul Odorhei 53 p, 
Progresul București 53 p, Co
merțul Tg. Mureș 45 p, Oltul 
Sf. Gheorghe 43 p. și A.S.A. 
Brașov 13 p. Pe primele locuri, 
la individual, s-au clasat : 48 
kg — R. Lupșa (St. r. Brașov), 
52 kg — Gh. Bîrcu (St. r. Bra
șov), 57 kg — Gh. Erimia 
(Progresul Buc.), 62 kg — A. 
Șuba (Comerțul Tg. M.), 68 kg 
— L. Sandor (Lemnarul Odor
hei), 74 kg — C. Fodore (St. r. 
Brașov), 82 kg — L. Ambruș 
(Mureșul Tg. M.), 90 kg — I. 
Lup (St. r. Brașov), 100 kg — 
I. Marton (C.S.M. Cluj-Napoca). 
4-100 kg — L. Simon (Mureșul 
Tg. M.). I. PAUȘ — coresp.

, disputa 
Il-a s-a 

echipei 
ROȘU 

în mod 
clasate.

LA BRAILA competiția a 
fost dominată, cum era de aș
teptat, de către reprezentanții 
clubului STEAUA, care la pa
tru categorii au ocupat primul 
loc și au totalizat 75 p. Pe ur
mătoarele locuri s-au clasat •
2. Hidrotehnica Constanța 67 p,
3. Rapid Buc. 63 p, 4. Dunărea 
Galați 58 p, 5. Progresul Brăila 
47 p, 6. Nicolina Iași 46 p, 7 
C. S. Onești Gh. Gheorghiu- 
Dej 43 p, 8. C.S.M. Iași 41 p, 9 
Montorul Pitești 0 p. Printre 
concurenții remarcați, în mod 
deosebit, s-au aflat : V. Iorga 
— cat. 90 kg (Progresul Brăila), 
V. Pușcașu 100 kg (Steaua) și 
S. Szell +100 kg (Steaua). 
N. COSTIN — coresp.
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După cum se știe, Sn perioada 
de întrerupere a campionatului 
Diviziei A (cum a fost cazul și 
duminică cînd echipa națională 
a fost prezentă la turneul din 
Bulgaria), federația de rugby or
ganizează „Cupa F.R.K.". Prima 
etapă a consemnat rezultatele :

SERIA I : Agronomia Cluj-Na
poca — Știința Petroșani 3—4 
(3—0). Joc foarte echilibrat. Rea
lizatori : Balint (1. p.) pen
tru gazde, respectiv Fi. Du
mitru (încercare). (I. POCOI. — 
coresp.) ; C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Timișoara 4—0 (0—0).
A marcat Burcea. (I. BOȚOCAN 
— coresp.)

SERIA A II-A : Minerul Gura 
Humorului — Rulmentul Birlad 
10—10 (4—10). Au înscris Wilt
(încerc.) și Circiumaru (2 l.p.c.) 
pentru gazde, respectiv Dima 
(încerc.) și Mihalcea (l.p. și 
l.p.c.). (D. BOLOHAN — coresp.);
Politehnica Iași — Gloria Buzău 
4—0. Antrenorul studenților, D. 
lonescn, a cerut confruntarea le
gitimațiilor buzoienilor cu jucă
torii, in fața arbitrului. Oaspeții 
au refuzat, arbitrul consemnînd 
astfel... forfait. Se 
rea : Cine suportă 
cestei deplasări ? 
NESCU — coresp.

SERIA A III-A : 
șic — Olimpia 24—19 (16—6). Joc 
spectaculos, Olimpia răspunzînd 
curajos unei echipe cu mai multe 
valori ; Farul — Sportul studen
țesc 13—9 (7—3). Chiar fără șase 
titulari, campioana a reușit să 
întreacă formația studenților 
bucureștcni. <S. NACE-coresp.).

SERIA A IV-A : Steaua —
Dinamo 12—6 (12—3). Ambele e- 
chipe au evoluat_fără multi oa
meni de bază. 
București 14—0

Ranid
(3-0).
yr
noua ediție a Di-

Seria
A început și 

viziei B. Rezultate : Seria I : 
A.S.E. — Vulcan 14—44, Arhitec
tura — Ș. N Oltenița 19—6, Pe
trochimistul Pitești — Dunărea 
Giurgiu 3—0 ; seria a Il-a : Con
structorul Alba Iulia — Uni
rea Săcele 6—3, I.O.B. Balș
— Electrotimiș Timișoara 31—9,

Lupeni — Motorul 
9—10 1 (un rezultat 
bun pentru o echi- 
înființată), C.F.R. Bra- 

Dacii I.P.A. Sibiu 24—4 ; 
IlI-a : nu a început încă 

seria a IV-a (con- 
Dacia-Olimpia — 

— 13—13,
Portul 36—0, 

Medgidia

Minerul 
Arad 
foarte 
pă nou 
șov — 
seria a 
întrecerea ; 
stănțeană) :
Chimia Năvodari 13—13,' Con
structorul — Portul 36—0, C.F.R. 
— Cimentul Medgidia 7—14, 
Voința — I.T.C. 7—14. (Corespon
denți : S. Ionescu, I. Filipescu, 
I. Cotescu, L. Măgurean, 
Gruia, T. Enache).

DIN TOATE SPORTURILE
RACrHFT ECHIPA MASCULINA 

u,njversitate<J civj-Na- 
poca s-a înapoiat din turneul între
prins în Polonia și Ungaria, unde a 
înregistrat următoarele rezultate: 75— 
68 și 89—87 cu Gwardia Wroclaw, 
79—45 cu Za stal Zielona Gora, 83—95 
cu K.S. Gornik Waîbrzych (toate jocu
rile au avut Ioc la Wroolaw), 79—63 
cu T. F. Budapesta. Cei mai con
stanți, la o valoare ridicata : Cră- 
ciun, Roman, Barna și Mate. (NUȘA 
DEMIAN-coresp.) O FETELE DE LA 
METALUL SALONTA au cîștigat tur
neul desfășurat în Ungaria, la Szar- 
vas. In finală, Metalul — A.F.E. Sz. 
Szarvas 57—31. S-au remarcat : Maria 
Mănaș-Bogdan, Rodica lovan, Ecate- 
rina Csuih, Grime Szell și Elisabeta 
Maria, (FR. DARVAȘI-coresp.). 
PREZENTAREA MODIFICĂRILOR
GULAMENTULUI pentru jucătorii, an
trenorii și arbitrii din Capitală 
avea loc mîine la ora 20, în ___
Floreasca. A FORMAȚIA FEMININA 
RAPID a plecat ieri la Lodz, unde va 
lua parte la un turneu internațional, 
alături de echipe din Cehoslovacia, 
R. F. Germania, Polonia și U.R.S.S.
CAIAC- 
CANOE 
de clubul 
ticipat și 
și canoiști 
tivii români 
ric întrecerile, cîștigînd 9 din 
10 probe desfășurate și locul I în cla
samentul general. A JOI, LA SNA-

RE-

GOV va avea loc o atractiva tntîlnîre 
internațională de caiac-canoe care 
va opune echipele cluburilor Steaua 
și M.T.K. Voros Meteor din Buda
pesta (în rîndul căreia va evol-ua și 
renumitul can-oist Tamas Wichmann). 
Concursul se va desfășura în două 
reuniuni, dimineața de la ora 9, du
pă amiaza de la ora 16,30 și va cu
prinde probele olimpice.
CANOTAJ SCHIFISTELE DE LAVOINTA QU aținut

SOSI®
pune întreba- 
eheltuiellle a- 
(D. DIACO- 
jud.).

Grivița Ro-

(Urmare

1
I

1
I
I
I
I
I
I
IGloria

I
I
I
I
I
I

c. I
I
I
I
I
I
!
I
I

După o destu 
dă de insatis 
prin necalific 
Europei" și 
jului de a 
echipa Romă 
chcze startul 
„campania 
cepe în prims 
ciul de mîine 
și mai ales r 
ga, care se 
mai două să 
prilejuri bine 
luarea potent 
„tricolorilor", 
perspectivelor 
balului nostr

Ieri, după 
portul Otope 
de fotbal a C 
pioana conțin 
gat țecenț, la 
port, oaspeții 
nați de mem 
riști și fotore 
sportivilor cel 
dusă de ing. 
ședințele cole 
al federației 
Cehoslovacia.

în vederea 
ne, viitorii n 
deplasat un 
cători, dintre 
joritate au e 
turneu final i 
PORTARI 
Bratislava), 
Ostrava) ; F 
(Slavia Prag 
Praga), Ondr 
kemik (Inter 
(Slovan), Bar 
LOCAȘI — 
Trnava), Poli 
Panenka (B 
ÎNAINTAȘI : 
van), Nfcod 
(Z.K.L. /rnc 
Kozak (Lok

După cum 
lot foarte va

La sosire, 
Jezek ne-a.,- 
meciul are 
el este greu 
pare rău că

_________  obținut 
un frumos bilanț la triunghiularul 
desfășurat, în urmă cu cîteva zile, la 
Poznan. In compania canotoarelor din 
Ungaria și Polonia, reprezentantele 
noastre au realizat 4 victorii prin Au
relia Irimia (schif simplu), Elena Con
stantin — Aurelia Irimia (2 vîsle), 
Niculîna Mihai _ Olimpia Romașcu 
(2 f.c.) și Silvia Nedelcu, Margareta 
Garaiman, Ana Popescu, Alexandrina 
Pisargîac 4- Ioana Ghițâ (44-1 rame). 
De asemenea, elevele antrenorilor 
Gheorghe Spița și Ion Grigorițâ au 
mai obținut un loc II, la 44-1 rame, 
și trei locuri III, la schif simplu, 2 
vîsle și 4-4-1 vîsle.
rid KM CAMPIONATUL DE 

CICLOCROS a fost re- 
programat. Printr-o hotărîre a Birou
lui F. R. Ciclism, ultimele două faze 
ale campionatului de ciclocros au fost 
reprogramate după cum urmează : e- 
tapa pe județe se va desfășura la 31 
octombrie, iar etapa finală, la Bra
sov. Ic 7 noiembrie.
HANDRA! DIVIZIA B a oferit în nAWUDftL efapa a iv_a< desfâșu. 
rată duminică, meciuri interesante, 
încheiate cu rezultate în general 
scontate. Feminin, Seria I : Spartac 
București — Vulturul 9—9, Știința 
Bacău — Relonul 8—3, Confecția Că
lărași — Hidrotehnica 14—22, Rul
mentul — Viitorul Vaslui 13—8 ; Seria 
a Il-a : Unirea Craiova — Nitramo- 
nia 14—9, Argeșeana — Voința Sighi
șoara 15—9, CSM Sibiu — Oltul 
10—8. Constructorul Baia Mare — 13 
Decembrie Timișoara 21—10, Construc
torul Hunedoara — Sparta 
16—9 ; masculin. Seria I : 
Vaslui — Tractorul Brașov 
Spartac București — CSU 
18—14, Oltul — Comerțul
16—14, Metalul Tîrgoviște — Locomo
tiva 12—11, Petrolul — ,,U" Craiova 
13—12 ; Seria a ll-a : Independența 
— Metalul Hunedoara 26—21, Sideful 
Jimbolia — CUPROM 14—14, ASA Tg. 
Mureș — Știința Petroșani 
CSM Reșița — Timișul Lugoj 
Nitramonia — Voința Sebeș 
(Corespondenți : D. Daniel, 
povici, C. Gruia, Gh. Briotă, 
zăr, G. Carol, I. Florea, M. Niță, 
V. Săsaranu, |. Ionescu, V. Cîrdeî, A. 
Szabo. M. Avanu, O. Bălteanu, D. 
Glăyan, N. Monenciu, R. George. I. 
Vlad. Al. Momeîe). ® „CUPA INDE
PENDENȚEI", desfășurată la Cluj- 
Napo-ca, a fost cîștigată de formația 
masculină Universitatea din localita
te, care a cucerit trofeul oferit de 
CJ.E.F.S. Cluj. Elevii lui R. Sot'riu au 
întrecut pe ZAB Dessau (°.D. Ger 
mană) cu 25--15 și pe A7S Po-non 
(Polonia) cu 27—19 (P. RADVANY-co 
resp.).

va 
salalimitele regulamentului, aceste 

lucruri ne bucură. Din păcate, 
însă, avem unele indicii 
ne conduc la concluzia că 
putele se vor transforma 
tr-o luptă oarbă, deoarece 
ciurile pe teren propriu 
unora dintre formațiile 
doresc cu orice preț să rămînă 
în 
fel
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58—41
56—43
70—48
55—51
39—37
51—53
46— 52
34—36
54—57
54—75
47— 51
48— 68
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1. „U" TIMIȘOARA
2. I.E.F.S. 

„U* |oșî 
„U" București 
Confecția 
„U" CIuj-Napoca 
Rapid 
Progresul

9. Constr. Timiș.
10. Mureșul Tg. M.
11. Voința Odorhei
12. Textila Buhuși

condu-
Bu-

situatiei. Ce părere are 
cerea asociației 
huși ?

Continuă, din 
ceeași acuitate. 
lor.

La băieți, etapele de debut 
au fost subțiate prin amînarea 
meciurilor formațiilor Steaua 
și „U“ Cluj-Napoca. Ceea ce 
au evidențiat primele 4 runde 
este faptul că lupta pentru evi
tarea retrogradării s-a declan
șat — ca niciodată — chiar 
din start. Formațiile vizate își 
dispută, uneori cu disperare (a- 
tenție arbitri !). punctele. nu 
țin seamă de cărțile de vizită 
ale ^adversarelor (vezi înfrînge- 
rile suferite de H C. Minaur 
Baia Mare. Politehnica Timi
șoara și „U“ Cluj-Napoca). 
Atit timn cit nu sînt depășite

Textila

păcate 
criza

cu a- 
portari-

Divizia A au devenit 
de... corrida.

CLASAMENTELE
MASCULIN

1. DINAMO Buc.
2. Steaua
3. Dinamo Brașov
4. Poli Timișoara
5. H.C. Minaur
6. Relonul Sâvineștî
7. CSM Borzești
8. CSU Galați
9. Știința Bacău

10. Gloria Arad
11. „U“ București
12. ,,U* CIuj-Napoca

4 4
2 2
3 2
3 2

O O 
O O
O
O

4 2 0
3 2 0
4 2 0

un

3.
4.
5.
6.
7.
8.

O
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3
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LA PRAGA s-a desfă
șurat o regată 
națională 

Dukla, la
un

de
au

inter- 
organizată 

ca re a pa r- 
lot de caiacjști 

la Steaua. Spor- 
dominat catego- 

cele
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I
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67—41
34—22
51—41
57—53
64—61

INEGALABILA VÎLTAVA I8
4
4
4
4

47—46 4
63—65 4

1
1
2
1
2

4 1 1 2 52—63 3
4 1 1 2 43—54 3
4 1 0 3 58—63 2
4 0 2 2 37—53 2
3 0 0 3 46—57 O

de 
de

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce Ia cunoștința ce

lor interesați câ, la finele lunii septembrie 1976, va avea 
loc, in studioul televiziunii, tragerea de amortizare lunara» 
obișnuita, a asigurărilor mixte de viața.

Cu acest prilej se va organiza și o tragere de amortizare 
speciala, la care se vor extrage 5 combinații de litere.

La cele doua trageri de amortizare la care se vor extrage 
13 combinații de litere participa toate asigurările mixte de 
viața pentru care ratele de prima sînt achitate la zi.

La ultima tragere de amortizare similara s-au plătit asigu- 
-'stilor peste un milion de lei. (10458)

:^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Elita trăpașilor noștri — cu- 
prinzînd cinci elemente sub gra
nița recordului de 1’24” pe km ! 
— a fost angajată într-o splen
didă confruntare în „Premiul 
Piatra Craiului'4, sprijinită și de 
faptul că alergarea a avut un 
număr redus de partanți, ceea ce 
a permis concurenților să acțio
neze, fără probleme în efectua
rea parcursului. Cu un start ex
ploziv — singura tactică vala
bilă — „blonda'4 Vîltava s-a 
instalat imediat în vecinătatea 
liderului, Topaz, iar în final s-a 
impus fără emoții. împotriva 
vremii nefavorabile — burniță — 
eleva lui Mircea Ștefănescu a 
corectat, cu stilul ei, elegant, re
cordul anului la 1’23”1. O vedetă 
inegalabilă pe parcursul de o 
milă !...

„Premiul de septembrie'4 adre
sat drix-erilor ajutori ai antreno
rilor, l-a cules Gheorghe 
banu, cu Campaner, aflat 
formă maximă. Notabil este 
succesul aprantiului Linius Vi
nogradof, cu Cravașa, singurele

Cio- 
în 
și

ei victorii, reale, în trei ani 
cînd concurează pe cîmpul 
curse, cucerind, acum, ambele 
hituri ale „Premiului Prahova44.

REZULTATE TEHNICE :
cursa I — Fulda (Tr. Dinu) 51,4, 
Jora, simplu 4, ordine 20 ; cursa 
II — Cravașa (Vinogradof) 28,4. 
Frîu, simplu 4, event 16, ordine 
16 ; cursa III — Marcus (D. Voi- 
nea) 32,4, Ripan, Oranjada, sim
plu 7, event 52, ordine 130, or
dine triplă 458 ; cursa IV — Hai- 
ducel (Ion C. Nic) 28,5, Cubista, 
simplu 4, event 98. ordine 661, 
triplu cîștigător 349 ; cursa V — 
Campaner (Gh. Ciobanu) 29,8. 
Anicuța, Hermafon, simplu 13, 
event 28, ordine 173, ordine tri
plă 298 ; cursa VI — Cravașa 
(Vinogradof) 29,8, Reactor, sim
plu 3. event 17, ordine 108, triplu 
cîștigător 98 ; cursa VII — Pig
meu (D. Stan) 30,7, Hoya. Kera, 
simplu 5, event 8, ordine 9, or
dine triplă 65 ; cursa VIII — Vîl
tava (M. Ștefănescu) 23,1 Jug. 
simplu 7, event 21, ordine 19, 
triplu cîștigător 49 : cursa IX — 
Zapolia (G. Avram) 42.6, Ver- 
seta. simplu 1. event 17, ordine 
13. Retrageri : Ricoșeu

Niddy DUMITRESCU
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Concomiten 
mei reprezen 
reunit în Ca 
B și de tiner 

Echipa sec
tre, pregătit 
Constantin C 
ticipa la un 
compania div 
ța București, 
pe stadionul
prinde pe u 
Iordache și 
Tănăsescu, Z 
geș), Paltin 
•Ciugarin, Ko 
Ștefănescu, I 
— mijlocași ;
fir (S. C? Ri 
poslol, Aclci 
Ieri, selection 
un program ( 
astăzi vor ef( 
namente pe 1 
gust“. Starea 
tului este bui 
Ion Ion, ușor

Lotul de t 
antrenorul C 
va pleca în c 
spre localitate 
(Cehoslovacia) 
mîine selecți 
țării gazdă.

Mediaș 
Metalul

12—24, 
Suceava 

Constanța

26—14,
18—13, 
25—11.
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Această trag 
guri în autoti 
și Skoda S 10( 
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cursii în R D 
Ungară cu peti 
premii în bani

Vă reamintir 
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și cu 3 numei 
mere din 5 e:

Nu lăsați în 
rea bileteLor.

ProcurațT <iin 
numerele dv, 
toate agențiile

Rețineți ! Va 
participă la t< 
geri.
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ÂNIA - CEHOSLOVACIA
din pag. I)

de lungă pcrioa- 
facții, concretizată 
irea în „sferturile 
rin ratarea prile- 
uca la Montreal, 
iei poate să mar- 

său de fapt în 
pndială“ care în- 
vara viitoare. Me- 
, de la București, 
ivanșa de la Pra- 
ra juca peste nu- 
atămîni. sînt două 
venite pentru eva- 
i aiului actual al 
pentru evaluarea 

I imediate ale fot- 
i. SUCCES !

. OASPEȚILOR
amiază, pe aero- 
li. a sosit echipa 
’ehoslovaciei, carn
etului, titlu cîști- 
Belgrad^-Pe acro- 
au fost întîmpi- 

>ri ai F.R.F., zia- 
iorteri. Delegația 
oslovaci este con- 
Jiri Starosta, pre- 
iului de antrenori 
le specialitate din

meciului de mîi-

„Secvență" din meciul Steaua — Progresul, disputat duminică 
pe „23 August". Iordăncscu, care controlează balonul, și Troi (care 
iși urmărește atent coechipierul) sînt doi din „tricolorii" ce vor 

evolua mîine, pe același teren, in compania Cehoslovaciei.
fost accidentați în ultimele e- 
tape de campionat și ca urma
re, nu au putut face deplasa
rea. Totuși, sper că publicul

bucureștcan va fi mulțumit 
de evoluția reprezentativei 
noastre, care este neînvinsă în 
ultimele 21 de meciuri".

A 25-a INIIIMIII DIREtlĂ
iștri adversari au 
lumăr de 16 ju- 
care, marea ma- 
oluat la recentul 
1 C.E. Iată lotul :

Vencel (Slovan 
Wichalik (Banik 
NDAȘI — Biros 
, Dvorak (Dukla 
s (Slovan), Jur- 
Bratislava), Giigh 
os (Inter) ; MIJ- 
Dobias (Spartak 

c (V.S.S. Kosice), 
îemlans Praga) ; 
— Masny (Slo- 
(Dukla) ; Kroupa
Mraz (Inter) și 

lotiv Kosice), 
se vede, este un 
ros.
ntrenorul Vaclav 
declarat : „Deși 
’ caracter amical 
icntru noi. îmi 
iii jucători au

© Meciul de mîine România 
— Cehoslovacia este cel de-al 
281-lea din palmaresul echipei 
noastre. Din cele 280 disputate 
pînă acum, 116 au revenit „tri
colorilor", 67 s-au încheiat la 
egalitate, iar 97 au fost pier
dute. Golaveraj : 489—463.

® în palmaresul celor două 
echipe sînt cuprinse 24 de în- 
țîlniri directe. Primul meci s-a 
jucat la 1 iulie 1923 la Praga. 
Cele șapte victorii românești 
au fost realizate în 1931 (4—1
la Oradea), 1948 (București, 
2—1), 1952 (București, 3—1),
1965 (București, 1—0), 1970
(Guadalajara, 2—1), 1971 (Bucu
rești, 2—1). în 1964, meciul din
tre reprezentativele olimpice 
ale celor două țări a revenit 
României cu 4—1. Cinci întîl- 
niri s-au încheiat la egalitate, 
iar de 12 ori au învins oaspeții 
noștri de mîine. Golaveraj : 
52—34 în favoarea acestora.

UNIREA LOTURILOR B

© Ultimul meci dintre cele 
două echipe s-a disputat la 31 
martie 1975, la Praga, și s-a 
încheiat la egalitate : 1—1. Au 
marcat Nehoda (min. 41) și 
Kun II (min. 76). Arbitrul po
lonez W. Karolek a condus a- 
tunci echipele : CEHOSLOVA
CIA : Viktor — Pivarnik, On- 
drus, J. Kapkovici, Koubek — 
Bikovsky, Panenka, Gajdusek 
(min. 85 Hamrik) — Masny, 
Svehlik (min. 79 Jurkanin), Ne
hoda ; ROMANIA : Răducanu 
— Cheran, Sătmăreanu II, G. 
Sandu, Anghelini — Dumitru, 
Dinu, Dudu Georgescu — Nun- 
weiller VI (min. 59 Crișan),Kun 
II, Lucescu (min. 74 Bălăci).

O Iată numărul de partide 
internaționale susținute de 
membrii lotului nostru : N. 
Răducanu 51, Cheran 22, Săt
măreanu II 14, G. Sandu 21, 
Sameș 10. Anghelini 21, Dumi
tru 44, Boliini 9, Dinu 63, Bă
lăci 11. Troi 11, Dudu Geor
gescu 20, Iordănescu 33, M. 
Răducanu 2.

ii

m r-un întreg cam-
■ pionat, o notă a 
g rămas permanentă. 

Aceea acordată de 
cronicarii noștri de fotbal 
publicului din stadion 
pentru atitudine față de 
fotbal, fotbaliști, arbitri, 
in fapt o notă pentru 
comportarea civilizată a 
spectatorilor in tribune. 
Suma notelor pentru 
sportivitatea spectatorilor 
pe terenul propriu indică 
orașul clștigător al tro
feului care 
mele unui 
fotbalist al 
lor noastre, 
Petschovschi. 
acest trofeu, 
ziarul „Sportul", face o- 
colul țării. Anul acesta a 
poposit la Satu Mare. In
tr-un an cind echipa 
F. C. Olimpia, dragostea 
sportivă a sătmărenilor, 
a retrogradat, dar ni
meni nu a uitat că și 
in acele clipe grele ale 
sfirșitului campionatului 
trecut, suporterii sătmă
reni au prețuit chiar pe 
aceia care i-au trimis in 
divizia B. A trecut o 
vară, a început un nou 
campionat. Orgoliul rănit 
s-a vindecat odată cu 
renașterea speranțelor de 
promovare. Stadionul e 
parcă mai plin decit in 
returul din primăvară. 
Sătmărenii vor să reciș- 
tige ceea ce au pierdut. 
Duminică au obținut o 
speranță în plus. Au pri
mit „Trofeul Petschov
schi", trofeu pentru Divi
zia A. A fost un mo
ment sărbătoresc. Vestea 
primirii trofeului făcuse 
ocolul orașului. Stadio
nul a fost plin. A fost 
soare. A fost fanfară. So
lemnitatea a fost privită 
și ascultată in picioare. 
Primarul orașului, tova
rășul Iosif Tincu, inter
preta acest succes ca o 
consecință a însușirii eti
cii noi, 
tre cei 
în Satu 
mândru.
15 000 de spectatori con
firmau pe primar și in 
peisajul 
pe care orașul nou suri- 
dea in 
sătmărean plutea parcă, 
in aer și promitea noi 
succese !

poartă nu- 
fost mare 

stadioane- 
regretatul 
Din 1968 

instituit de

socialiste, de că- 
ce iubesc sportul 
Mare. Și era tare 

Aplauzele a

5

soare, orgoliul

stadionului de

a. n.

REVIRIMENTUL. Iubitorilor 
sportului cu balonul rotund, 
prezenți duminică pe stadionul 
din Ploiești, nu le-a fost greu 
să sesizeze un fapt: în acest 
centru cu tradiții în fotbalul 
nostru există un evident revi
riment. A fost o zi mohorîtă, 
friguroasă, cu ploaie măruntă 
și deasă, de toamnă, și totuși, 
toate drumurile au dus spre 
stadion, dovadă fiind faptul că 
numărul biletelor vîndute s-a 
ridicat la peste 14 000. Atmos
feră entuziastă, un gazon exce
lent și două formații bune au 
creat condițiile unei întreceri 
reușite. De o parte, noua echi
pă a Petrolului (Gh. Constan
tin — Gh. Dumitrescu, Ene, 
Sotir, I. Constantin — N. Flo
rian, Negoiță, Fl. Dumitrescu
— Pantea. Simaciu, State), de 
partea cealaltă Metalul Plopeni, 
nu întîmplător lideră după eta
pa a treia, cu 7—8 ex-petrolișli 
plini de ambiția de a arăta că

'Ar ★

DERBY-UL FEROVIAR. Du
minică. la Timișoara, s-au ju
cat două derby-uri. Cel de 
după-amiază („Poli" Timișoara
— Politehnica Iași) a fost pre
cedat de jocul' feroviarilor 
(C.F.R. Timișoara — C.F.R. 
Cluj-Napoca). „Matineul" a 
fost interesant în primul rînd 
pentru că oferea posibilitatea 
confruntării unei echipei con
stante în B în ultimii ani 
(C.F.R. Timișoara) și o pînă 
de curînd competitoare a pri
mei divizii : C.F.R. CIuj-Napo-. 
ca. în prima parte, clujenii 
ne-au amintit că au fost o e- 
chipă de A, prin binecunoscuta 
lor organizare de joc, care a 
contracarat elanul timișoreni
lor. în partea a doua, C.F.R. 
Cluj-Napoca n-a mai fost ace
eași echipă, elementul întâm
plării intrînd în arenă. Fără 
să exceleze. C.F.R. Timișoara a

mai pot juca încă un fotbal 
bun (Gruber, Țaporea, N. Io- 
nescu, Spiridon, Florea etc.). 
Meciul, excelent condus de 
brașoveanul C. Ghiță, „s-a si
tuat, timp de 75 de minute, 
cum spunea însuși arbitrul 
partidei, peste nivelul multor 
jocuri de Divizia A cu anga
jament. ritm, faze frumoase la 
porți, mingi scoase in extremis 
de cei doi portari — Gh. Con
stantin și G. Ionescu". Am mai 
reținut și comportarea celor 
doi juniori care nu s-au de
osebit de coechipieri prin pres
tația lor, evoluînd, deci, ca 
titulari de drept și nu impuși 
de... regulament. Aceștia sînt 
I. Constantin (Petrolul) și C. 
Savu (Metalul), ultimul născut 
la 12 octombrie 1959, care a ju
cat pînă acum toate cele 450 de 
minute și pe care antrenorul 
echipei naționale de juniori, C. 
Ardeleanu, ar treba. să-1 ur
mărească. (AI. O.).

★
fost mult mai insistentă, mai 
ales prin stoperul Crîngașu, 
conducătorul de joc Chimiuc și 
„vîrful 11“ Munteanu, un jucă
tor trecut de prima tinerețe, 
dar deosebit de înzestrat. Ca 
de obicei. C.F.R. Cluj-Napoca 
n-a oferit individualități de
osebite. Intr-un sens negativ a 
excelai portarul Moldovan, vi
novat la ambele goluri. (Arbi
trul C. Dinulescu a fost mai 
puțin ferm decit altă dată. El 
a acordat un gol clujenilor, la 
situația de 1—1, dar a revenit 
asupra deciziei, după ce s-a 
consultat cu arbitrul de linie, 
care ridicase evident steagul 
în faza anterioară, pentru un 
ofsaid oare a făcut ca defen
siva timișoreană să se oprCas-, 
că). în concluzie, un joc plăcut, 
în care o fostă divizionară 
„s-a nivelat" spre etalonul Di
viziei B (I. Ch.).

DOMINARE STERILĂ. Su
porterii formației Tehnometal 
București, cei care de obicei, 
judecă mai mult cu... inima, 
sperau că duminică favorita lor 
va termina învingătoare in fa
ța Voinței București. Dar, și 
de data aceasta, Tehnometal 
a părăsit învinsă terenul, deși 
a dominat în majoritatea tim
pului. în acest sens este grăi
tor raportul de cornere, favo
rabil ei : 12—1. Dar, înghesu- 
indu-și partenerii de întrecere 
în jumătatea lor de teren, îna
intașii Tehnometalului — Ior- 
dactie, Lupu, Duță și Tronaru 
— n-au reușit să fructifice

nici una dintre ocaziile avute, 
în schimb, echipa Voința a 
arătat că știe să reziste unei 
dominări fără orizont și apoi 
să contraatace decisiv. De alt
fel, unicul gol a fost realizat 
dintr-o asemenea acțiune,' con
cepută de Danciu și finalizată 
de Costache. Evoluția bună și 
din întîlnirea de duminică, du
pă victoriile obținute la Moreni 
și Tîrnăveni, confirmă forma 
ascendentă a elevilor antreno
rului Gavriiă în acest sezon. 
Merită subliniat și arbitrajul 
foarte bun al brigăzii Gh. Re- 
tczan, C. Mateescu și Tr. Ale- 
xandrescu. (P.V.).

■ TINERET
cu acțiunea pri- 
tive, ieri s-au 
tală și loturile 

(21 de ani).
dă a țării noas- 

de antrenorul 
năianu, va par
ed de trial în 
ionarei B Voin- 
nîine dimineață, 
esteia. Lotul cu- 
îătorii jucători : 
ran — portari ; 
ifir (F. C. Ar
in, Mehedințu, 
ir — fundași : 

Ion, Mdlțescu 
Lțqdiresei, Zam- 
juȚ, Roznai, A- 
i — înaintași, 
lilii au urmat 

recuperare, iar 
ua două antre- 
idionul „23 Au-
■ sănătate a lo- 

cu excepția lui 
ccidentat.
iret, condus de 
avian Popescu, 
sul zilei de azi 
Hradec Kralove 
unde va întîlni 
ata similară a 

lot figurează :

(21 DE ANI)
Cristian, Ioniță — portari ; 
Tilihoi, Pîrvu, Slancu (F. C. 
Argeș), Agiu, Zahiu, Bărbu- 
lescu — fundași ; Petcu (Ra
pid). Florea (Steaua). Șoșu, 
Banu — mijlocași ; Chitara, 
Cirțu, Radu II, Vrînceanu, 
Șurcnghin — înaintași.

ACTUALITĂȚI
o SÎMBATA, un nou cu

plaj PE STADIONUL „23 AU
GUST". iubitorii de fotbal din 
Capitală au posibilitatea să vi
zioneze sîmbătă după-amiază un 
nou cuplaj de Divizia A. Este 
vorba de întîlnirile Progresul 
București-—A.S.A. Tg. Mureș și 
Sportul studențesc—Politehnica 
Timișoara, care se vor disputa pe 
stadionul „23 August", cu înce
pere de la ora 15.45,

• BILETELE PENTRU ME
CIUL ROMANIA—CEHOSLOVA
CIA au fost puse în vînzare la 
casele obișnuite de la stadioanele 
„23 August". Republicii, Dinamo, 
Steaua și Giulești, la agențiile 
C.C.A și Loto-Pronosport (din 
Pasajul de la Universitate și din 
str. Halelor) și la sediul 
C.N.E.F.S.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERE 

PRONOEXPRES 
EMBRIE 1976

atribuie cîști- 
;me Dacia 1300 
jxcursii în R. P.

și Turcia. Ex- 
rermană și R. P. 
jrea revelionului.

că se extrag 44 
faze.
îulei se concre- 
;ul că se cîștigă 
lin 6 sau 3 nu- 
ise.
ima zi procura- 

râme biletele cu 
referate de la 
)to-Pronosport. 
oțele de 15 lei 
} cele 8 extra-

CÎȘTIGURILE
TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 15 SEPTEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 100% un autoturism 
„Dacia 1300“ și 1 variantă 10% 
a 7.000 lei ; cat. 2 : 2 variante
50% a 20.130 lei și 3 variante 10% 
a 4.026 lei ; cat. 3 : 5,40 variante
a 9.692 lei ; cat. 4 : 25,00 a 2.094
lei ; cat. 5 : 76,25 a 686 lei ;
cat. 6 : 2.638,10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 192.036 
lei

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria B : 10,10 variante a 5.912
lei ; cat. C : 38,90 a 1.535 lei ; 
cat. D : 1.572,25 a 60 lei ; cat. E : 
80,20 a 200 lei ; cat. F • 1.813,70
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
210.316 lei

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de CHILNICEAN 
GHEORGHE din Timișoara.

REZULTATELE ETAPEI A IV-a ÎN DIVIZIA C
SERIA I

Avîntul Frasin — Danubiana Ro
man 2—1 (2—0), Cristalul Doro-
hoi — Metalul Botoșani 1—0 (1—0), 
Foresta Moldovița — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc 2—5 (1—1), 
Cetatea Tg. Neamț — Foresta Făl
ticeni 3—0 (0—0), Progresul Făl
ticeni — Cimentul Bicaz 2—1 
(1—0), C.S. Botoșani — Dorna Va
tra Dornei 7—0 (2—0), Laminorul 
Roman — I.T.A. Piatra Neamț 
2—0 (0—0), Bradul Roznov — Me
talul Rădăuți 0—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după patru etape : 1. METALUL 
RĂDĂUȚI 6 p (14—6), 2. C.S. Bo
toșani 6 p (12—5), 3. Danubiana 
Roman 6 p (9—3)... pe ultimele :
14— 15. I.T.A. Piatra Neamț 2 p 
(3—6), Bradul Roznov 2 p (0—3), 
16. Foresta Moldovița 1 p (4—14).

SERIA A II-A

Viitorul Vaslui — Chimia Mără- 
șești 3—0 (1—0), TEPRO Iași — 
Petrolul Moinești 3—1 (1—0), Rul
mentul Bîrlad — Oituz- Tg. Ocna 
2—0 (0—0), Constructorul Iași — 
Partizanul Bacău 4—1 (1—0), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Hușana 
Huși 4—0 (2—0), Letea Bacău — 
Constructorul Vaslui 5—0 (2—0),
Petrolistul Dărmăneștl — Nicoli- 
na Iași 2—2 (2—1), Textila Bu- 
huși — Minerul Comănești 0—1 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 8 p (10—3), 2. Petrolul 
Moinești 6 p (12—4), 3—4. Mine
rul Comănești 6 p (8—2), Construc
torul Iași 6 p (8—2)... pe ultimele:
15— 16. Textila Buhuși 0 p (0—8), 
Partizanul Bacău 0 p (3—11).

SERIA A IH-A

Dinamo Focșani — Chimia Brazi 
2—2 (1—0), Poiana Cîmpina — 
Avîntul Mîneciu 1—0 (0—0), Pe
trolistul Boldești — Luceafărul 
Focșani 3—0 (1—0), Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Foresta Gugeștl 
2—1 (1—1), Recolta Săhăteni -
Caraimanul Bușteni 0—0, Ancora 
Galați — Victoria Florești 1—1 
(0—0), Chimia Buzău — I.R.A. 
Cîmpina 2—0 (0—0), Carpați Sina
ia — Metalosport Galati 4—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPATJ 
SINAIA 7 p (12—3), 2. Petrolul
Teleajen PI. 7 p (7—4), 3. Poiana 
Cîmpina 6 p (6—3)... pe ultimele : 
15—16. Ancora Galați 1 p (4—8). 
Dinamo Focșani 1 p (4—8).

SERIA A IV-A

Dacia-Unirea Brăila — Progre
sul Brăila 2—3 (0—2), Cimentul 
Medgidia — Chimia Brăila 2—1 
(0—0), Dunărea Tulcea — I.M.U. 
Medgidia 1—1 (0—1), Minerul Ma
cin — Electrica Constanța 3—2 
(1—0), Ș.N. Constanța — S.C. Tul
cea 1—1 (0—0), Unirea Eforie — 
Victoria Țăndărei 1—1 (1—1), Glo
ria Poarta Albă — Dunărea Cer
navodă 0—3 (0—2), Autobuzul Fău- 
rei — Marina Mangalia 1—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 7 p (8—1), 2. Dunărea Cer
navodă 6 p (8—3), 3. Progresul 
Brăila 6 p (7—4)... pe ultimele :
15. Electrica Constanța 2 p (3—6),
16. Gloria Poarta Albă 0 p (3—12).

SERIA A V-A

Abatorul București — Unirea 
Tricolor București 1—0 (0—0),
Flacăra roșie București — T.M. 
București 1—1 (0—1), Sirena Bu
curești — Automatica București 
0—1 (0—1), I.O.R. București — Vi
itorul Chirnogi 2—0 (2—0), Auto
buzul București — Șoimii TAROM 
București 0—0, Olimpia Giurgiu — 
Automecanica București 0—1 
(0—1), I.C.S.I.M. București — Azo
tul Slobozia 2—0 (2—0), Avîntul 
Urzicenl — Electronica București 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTOME
CANICA BUCUREȘTI 7 p (5—1), 
2. T.M B. 6 p (9—3), 3. Automatica 
București 6 p (5—6)... pe ultimele:
15. Flacăra roșie București 2 p 
(3—7), 16. Olimpia Giurgiu 0 p 
(1—11).

SERIA A VI-A

Viitorul Scomiceștl — Progresul 
Pucioasa 2—1 (2—0), Petrolul Tîr- 
goviște — ROVA Roșiori de Vede 
2—1 (1—1), Cetatea Tr. Măgure
le — Oțelul Tîrgoviște 5—1 (2—0), 
Recolta Stoicănești — Dacia Pi
tești 0—0. Constructorul Pitești — 
Chimia Găești 1—0 (1—0), Petro
lul Videle — Metalul Mija 0—2 
(0—0), Progresul Corabia — Ră
săritul Caracal 2—0 (0—0). Cimen
tul Fieni — Muscelul Cîmpulung 
0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 7 p (10—4), 2. 
Metalul Mija 7 p (6—2), 3. Pro
gresul Corabia 6 p (9—4)... pe ul
timele : 15. Oțelul Tîrgoviște 2 p 
(3—10), 16. Progresul Pucioasa 
1 p (3-9).

SERIA A VII-A

Metalurgistul Sadu — Cimentul 
Tg. Jiu 0—0, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Chimistul Rm. Vîlcea 
1—0 (0—0), Minerul Rovinari —
F.O.B. Balș 3—1 (0—1), Minerul
Motru — C.F.R. Craiova 2—0 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Dierna Orșova 2—0 (0—0), Dună
rea Calafat — Unirea Drăgășani 
6—0 (3—0), Laminorul Slatina —
Lotrul Brezoi 1—1 (1—1), Progre
sul Băilești — Unirea Drobeta Tr. 
Severin 4—0 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 7 p 
(7—2), 2—3. Minerul Motru 6 p 
(7—3), Cimentul Tg. Jiu 6 p 
(7—3) .. pe ultimele : 15. Dierna 
Orșova 2 p (2—5), 16. Unirea Dră
gășani 2 p (2—9).

SERIA A VIII-A

Metalul Oțelu Roșu — Gloria Re
șița 2—0 (2—0), Gloria Arad — 
Banatul Timișoara 1—0 (0—0),
Unirea Sînnicolau Mare — Vultu
rii Textila Lugoj 0—2 (0—1). Mi
nerul Moldova Nouă — Metalul 
Bocșa 4—2 (0—1), Electromotor Ti
mișoara — Ceramica Jimbolia
1— 0 (0—0), Unirea Tomnatic —
Laminorul Nădrag 2—0 (0—0),
Strungul Arad — Constructorul 
Arad 2—2 (0—1), Nera Bozovici — 
Minerul Anina 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 6 p (12—4), 2. Mine
rul Moldova Nouă 6 p (9—3), 3. 
Minerul Anina 6 p (4—2)... pe ul
timele : 15. Nera Bozovici 3 p 
(7—12), 16. Banatul Timișoara 2 p 
(3-9).

SERIA A IX-A

Oașul Negrești — Voința Oradea 
0—0, Bihoreana Marghita — Glo
ria Șimleu 4—0 (3—0), Minerul Bi
hor — Minerul Șuncuiuș 4—0 
(2—0), Minerul Baia Sprie — 
Voința Cărei 5—0 (2—0), Victoria 
Cărei — Someșul Satu Mare 2—0 
(1—0), înfrățirea Oradea — Mine
rul Băița 4—0 (1—0), CUPROM Ba
ia Mare — Oțelul Bihor 3—1 (0—1), 
Recolta Salonta — Victoria Zalău
2— 1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 8 p (12—3), 2. Vo
ința Oradea 5 p (7—2), 3—5. Bi
horeana Marghita 5 p (8—4), Mi
nerul Baia Sprie 5 p (8—4), Vic
toria Cărei 5 p (7—3)... pe ulti
mele : 15. Minerul Bihor 2 p (8—9),
16. Minerul Băița 2 p (5—7).

SERIA A X-A

Soda Ocna Mureș — Unirea Dej 
1—0 (0-0), Bradul Vișeu — C.I.L. 
Gherla 3—2 (0—0). Lăpușul Tg. 
Lăpuș — Minerul Băiuț 0—0. A- 
vîntul Reghin — Dermata Cluj- 
Napoca 1—0 (1—0), Minerul Rod- 
na — Minerul Baia Borșa 3—0 
(3—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Foresta Bistrița 1—0 (1—0), Meta
lul Aiud — Cimentul Turda 1—0 
(1—0), Mureșul Luduș — Metalul 
Sighișoara 2—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 6 p (8—3), 2. Metalul Si
ghișoara 6 p (6—3), 3—4. Tehno
frig Cluj-Napoca 6 p (6—4). Me
talul Aiud 6 p (5—3)... pe ultime
le : 15. C.I.L. Gherla 1 p (2—6), 
16. Lăpușul Tg. Lăpuș 1 p (1—8).

SERIA A XI-A

Forestierul Tg. Secuiesc — Pre
cizia săcele 0—0, Chimia Or. Vic
toria — Progresul Odorheiu Secu
iesc 0—0, Metrom Brașov — Mine
rul Bălan 1—1 (0—0), Unirea Sf. 
Gheorghe — C.S.U. Brașov 3—0 
(1—0), Carpați Brașov — Mureșul 
Toplița 0—0, Viitorul Gheorghi- 
eni — I.C.I.M. Brașov 0—0. Utila
jul Făgăraș — Măgura Codlea 1—1 
(0—0), Minerul Baraolt — Torpedo 
Zărnești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV G p (5—1), 2. C.S.U. Bra 
șov 6 p (8—5), 3. Progresul Odor- 
hei 5 p (5—1)... pe ultimele : 15. 
Forestierul Tg. Secuiesc 2 p (0—4), 
16. Utilajul Făgăraș 1 p (1—4).

SERIA A XII-A

Textila Cisnădie — Știința Pe
troșani 2—1 (1—0), Automecanica 
Mediaș — Inter Sibiu 0—0, Unirea 
Alba Iulia — C.I.L. Blaj 2—0 
(1—0), U.P.A. sibiu — Laminorul 
Teliuc 2—1 (2—1), F.I.L. Orăștie
— Constructorul Alba Iulia 1—0 
(0—0), Minerul Ghelar — Gaz me
tan Mediaș 2—0 (0—0), Metalul 
Copșa Mică — C.F.R. Simeria 4—0 
(2—0), I.M.I.X. Agnita — Textila 
Sebeș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
GHELAR 7 p (7—3), 2. Gaz metan 
Mediaș 6 p (5—2), 3. U.P.A. Sibiu 
6 p (5—3)... pe ultimele: 15. Au
tomecanica Mediaș 2 p (1—5), 16. 
C.I.L. Blaj 0 p (0—7).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



„INTER-AERO '7G“

0 REUȘITĂ ÎNTRECERE 
DE AEROMODELE CAPTIVE

SPORTUL
BELGIA 1NTÎLNEȘTE ROMANIA VICTORIA MOTOCICLIȘTILOâ

La Clubul central de mode- 
lism de pe lacul Băneasa a 
continuat, sîmbătă și duminică, 
concursul internațional de aero- 
modcle captive „Inter-Aero ’76“. 
La startul celor patru probe, 
desfășurate pe o vreme capri
cioasă, s-au aliniat 68 de spor
tivi aeromodeliști din șase 
țări. Iată rezultatele la catego
ria acrobație, întrecere urmări
tă cu interes de toți cei pre- 
zenți în jurul pistei special a- 
menajată în 
probe : 1.

România II (Ere-

vederea acestor 
Carol Plotsinsh 

(U.R.S.S.) 5986 p. 2. Zdenek 
Krizka (Cehoslovacia) 5733 p, 
3. Mihai Muscă (România) 
5605 p, 4. Valentin Apostol 
(România) 5599 p, 5. Constan
tin 
5222 
(România) 4837 p.

Și de data aceasta, disputa 
din cadrul categoriei curse a 
constituit un spectacol frumos, 
mult aplaudat. Cele 200 de ture 
din finala probei au fost aco
perite intr-un timp remarcabil 
— 8:24,4 — de către cuplul
austriac Paul Bugl (pilot) și 
Hans Stranik (mecanic) — 
campion european. Pe locul 
secund s-a clasat echipajul so
vietic format din Viktor Bar
kov și Vladimir Suraev — de
ținător al titlului de campion 
mondial (8:31,2), iar pe poziția 
a treia s-au situat constructorii 
de aeromodele 
rov și Branimir 
garia) 8:54,9.

Rezultatele la 
bat (F 2 D) : 1. 
Doroshenco — pilot și Vladimir 
Suraev — mecanic), 2. Româ
nia (Constantin Apăvăloaie. Lu
ca Ferentz), 3. Bulgaria (Gheir- 
ghi Cinev, Vlaicu Vlaev), 4. 
Cehoslovacia (Milan Hirș, Irji

Giirtler), 5. 
mia Dobre, Edison Băducă).

Cum era de așteptat (pros
pectarea se făcuse cu mult 
înaintea prezentării aparatului), 
aeromodelul — IAK 18 M.P. — 
construit de sportivul sovietic 
Viktor Yugov (vicecampion 
mondial) a întrunit punctajul 
maxim la categoria machete.

Viktor Yugov 
p (stand), 2. 

(Cehoslovacia) 
Enache (Româ-

A
IN „CUPA

20 (Agerpres).
Bruxelles, me- 
dintre echipele 

contind 
primul tur al „Cupei 
(ediția 1976—77) s-a în- 

cu scorul de 3—2 în fa- 
gazdelor.
rezultatele înregistrate :

BRUXELLES, 
— Disputat la 
ciul de tenis 
Belgiei și Bulgariei 
pentru 
Davis“ 
cheiat 
voarea

Iată

Apăvăloaie (România) 
p, 6. Gheorghe Csoma

Rezultate : 1. 
(U.R.S.S.) 1849 
Dușac Barna 
1066 p, 3. Man 
nia) 1286 p.

Așadar, la sfîrșitul celor cinci 
categorii de zbor, reprezentan
ții țării noastre au ocupat 
locul trei : 1. U.R.S.S., 2.
Cehoslovacia, 3. România, 4 
Bulgaria, 5. România II, 6—7. 
Polonia, Austria.

V. TOFAN

BORG-NASTASE 2-1
CIUDAD DE MEXICO. 20 

(Agerpres). — Turneul interna
țional de tenis de la Ciudad 
de Mexico s-a încheiat cu vic
toria suedezului Bjorn Borg. în 
finală, Bjorn Borg l-a întrecut 
în trei seturi, cu 6—7. 6—0,
6—1, pe jucătorul român Ilie 
Năstase.

în turneul de rugby de la Burgas
ROMANIA - BULGARIA 100-0 !

Peter 
Iordanov

Tiham>- 
(Bul-

categoria 
U.R.S.S.

com-
(Oleg

DAVIS- ROMÂNI LA ȘUM1N

SOFIA 20 (De la corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Amariței) : în cea de-a 2-a zi 
a turneului internațional de 
rugby de la Burgas, selecțio
nata României a întâlnit re
prezentativa Bulgariei. în ver
vă deosebită de joc sportivii

români au obținut victoria 
un scor puțin obișnuit 
și la rugby : 100—0.
dintre selecționatele U.R.S.S. și 
Poloniei s-a încheiat cu sco
rul de 33—4 în favoarea rug- 
byștilor sovietici.

cu 
chiar 

Partida

TINERII PUGILIȘTI
între 25 septembrie și 4 oc

tombrie va avea loc la Izmir 
(Turcia) cea de a IV-a ediție a 
campionatelor europene de box 
pentru tineret. Ca și la edițiile 
anterioare, țara noastră va fi

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

ROMANI LA C. E. 
reprezentată de o echipă com
pletă. Reprezentativa română a 
plecat luni dimineață, cu avio
nul, spre Izmir. Iată echipa, în 
ordinea categoriilor : Nicolae 
Șeitan, Dumitru Cipere, Tibe- 
riu Vass, Ștefan Ștefana, Tra
ian Georgia, Alexandru Giur
giu, Stan Postolache, Marcel 
Sirba, Fănică Ciocoiu, Francise 
Luxemburger și Ion Cernat.

IN fPUMOS SUCCES LASSE VIREN A CISTIGAT

AL SPORTIVILOR SIRIENI
CRAIOVA, 20 (prin telefon). 

Pe baza hipică din localitate 
— una dintre cele mai bune de 
care dispunem în prezent — 
s-a desfășurat proba de obsta
cole pe echipe, întrecere-test 
a posibilităților fiecărei gru
pări. în general, se poate apre
cia că există suficiente resurse, 
dar că ele nu sînt încă pretu
tindeni eficient valorificate, la 
nivelul cerințelor. Că se poate 
mai mult ne-au dovedit-o, cu 
deosebire, călăreții sibieni, care 
la actuala ediție a campiona
tului s-au numărat cu regulari
tate printre fruntași. Este, de
sigur, meritul sportivilor Al. 
Bozan. A. Lepăduș, I. Vescan 
și Gh. Rusu, dar și al antreno
rului 
că la Sibiu se lucrează cu pa
siune ’ • •• ■
poate 
piu și pentru ceilalți.

Revenind la întrecerile 
luni, trebuie să remarcăm 
tul că întreaga dispută a ___
sub semnul echilibrului pînă la 
încheierea evoluției ultimului 
călăreț. Din această întrecere 
pentru primele poziții a lipsit 
Steaua, o echipă indicată de 
mulți, înainte de start, ca prin
cipală favorită. 6 explicație o 
poate constitui și absența din

C. Smarandache. Semn

și seriozitate, ceea ce 
constitui un bun exem-

formație a lui D. Velea și, 
poate, a proaspetei campioane 
Dania Popescu, călăreții de
semnați să reprezinte culorile 
clubului prezentîndu-se ne
așteptat de slab (o excepție, 
Ion Popa cu Drumeț), ceea ce 
a determinat retragerea lor din 
concurs după prima manșă.

Dinamo a condus cu 4 punc
te după manșa 1. fiind urmată 
de C.S.M. Sibiu cu 8 puncte. 
Avînd doi călăreți fără pena
lizare șansele înclinau aprecia
bil spre Dinamo, dar situația 
s-a echilibrat în manșa secun
dă, pentru ca, în cele din ur
mă, balanța să încline în fa
voarea sibienllor, care pe fon
dul unei evoluții mai precise 
au profitat de cîteva mici ine
xactități ale adversarilor.

REZULTATE TEHNICE : 
C.S.M. Sibiu (Al. Bozan

CROSUL „RUDE PRAVO"
PRAGA, 20 (Agerpres). — Tra

diționalul cros internațional or
ganizat de ziarul „Rude Pravo" 
s-a încheiat cu victoria finlande
zului Lasse Viren, dublu cam
pion olimpic, cronometrat pe 
distanța de 11,400 km cu timpul 
de 33:20,0. Pe locurile următoare: 
Ivan Parlui (U.R.S.S.) — 33:20,6, 
Anacleto Pinto (Portugalia) — 
33:31,0, Peter Suchan (Ceho
slovacia) — 33:38,0, Marcus Ryf- 
fel (Elveția) — 33:44,8 și Isma 
Toukonen (Finlanda) — 33:48,6. 
Primul clasat dintre concurenții 
români a fost Florea Șandru, 
care a obținut timpul de 35:14,0.

de 
fap- 
stat

1. 
cu 

Cerbul. A. Lepăduș cu Ghinion. 
I. Vescan cu Erou, Gh. Kusu 
cu Sarai) 16 p. , — campioană 
republicană, 2. Dinamo 20 p; 
3. C.S.M. Iași 47 p (3:50,9), 4. 
C.S.M. Craiova 47 p (3:53,3). 
Marți și miercuri de la ora 
10,30 au loc ultimele două pro
be de obstacole.

Emanuel FANTÂNEANU

IUGOSLAVIA (etapa a 6-a) : 
Echipa Dinamo Zagreb, adver
sara formației A.S.A. Tg. Mu
reș în Cupa U.E.F.A., a cîștigat 
cu 1—0 partida susținută pe 
teren propriu cu echipa Rijeka 
Alte rezultate : Napredak—
O.F.K. Belgrad 3—0 ; Olimpia 
Liubliana—Partizan Belgrad 
4—2 ; Buducnost—Zagreb 4—0 ; 
Radnicki Niș—Velez Mostar
1— 0 ; Zelezniciar Sarajevo— 
Borac Banja Luka 0—0 ; Celik 
Zenica—Sarajevo 0—0 ; Steaua 
Roșie Belgrad—Hajduk Split
2— 0 ; Sloboda Tuzla—Vojvodina 
Novi Sad 0—0. Clasament : 1. 
Steaua Roșie Belgrad 10 p ; 2.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ® PE SCURT

Mignot — Ghenov 6—1, 2—6, 
6—3, 1—6, 0—6 ; Hombergen — 
B. Pampulov 8—6, 6—3, 5—7, 
4—6. 6—0 ; Mignot, Hom
bergen — B. și M. Pampulov 
6—3, 6—4, 6—2 ; Mignot - M. 
Pampulov 6—2, 6—4, 6—4 ; Ghe
nov — Hombergen 2—6, 6—3, 
4—6. 6—3, 6—1.

în turul II al competiției, c- 
chipa Belgiei va întilni, in lu
na mai a anului viitor, la Bucu
rești, formația României.

I

1

SOFIA, 20 (Agerpres). — Mo- 
tociclistul român Nicolae Rîu- 
reanu a terminat învingător in 
concursul internațional de dirt- 
track desfășurat în localitatea 
bulgară Șumen. Nicolae Rîu- 
reanu a totalizat 14 puncte, fi
ind urmat de Petar Ivanov 
(Bulgaria) și Ion Bobîlneanu 
(România) — ambii cu 
puncte. La întreceri 
participat sportivi din 
Germană și Ungaria.

FIȘIER
MIKLOS NEMETH (Ungaria)

Cu puțin timp înaintea J.O. 
de vară de la Montreal, în ca
drul unul concurs de verificare 
desfășurat la Budapesta, Mi-

cite • 11 
au mai
R. D.

ĂTLETISM

klos Nemeth (fiul campionuli. 
olimpic din 
ciocanului,

o
m la

1948, la aruncare; 
Imre Nemeth) >■ 
performanță d' 
aruncarea suliței

obțînut
89,56 
Prin acest rezultat, el devenea 
unul din candldații la meda 
llile olimpice. Iată însă, că 
„noul** Nemeth, care deținea și 
recordul Ungariei, cu un rezul
tat de 91,38 m. se întrece net 
pe sine la Montreal și devine 
campion olimpic cu un nou re
cord mondial : 94,58 m !

Deși a început activitatea 
competlțlonalâ încă la o vîrstă 
destul de fragedă (18 ani), Ne- 
meth nu obținuse încă succese 
de răsunet : la J.O. din Mexic 
din 1968, el nu se califică în fi
nală ; 4 ani mal tîrziu, la Miin- 
chen, ocupă locul 7 ; la C.E. se 
clasează al 5-lea în 1966, al 
9-lea în 1971 si al 7-lea în 1974.

Miklos Nemeth este compo
nent al clubului Vasas Budn 
pesta, fiind antrenat de un aii 
aruncător renumit de suliță. 
Gyorgy Kulcsăr. S-a născut la 
23 octombrie 1946 ; are 1.83 m 
șl 87 kg ; este de profesie func
ționar comercial.

BOX

3

ATLETISM • La Crystal Pa
lace din Londra : 1 milă — Wal
ker (N.Z.) 3:55,10 ; greutate —
Capes (M.B.) 20,74 m ; 100 m (f) 
— 1. Annegrei Richter (R.F.G.) 
11,52 ; 2. Irena Szewinska (Pol) 
11,55 ; 400 m — Jenkins (M.B.) 
47,31 ; 200 m — Quarrie (Jam) 
21,15 ; suliță — Bielczyk (Pol) 
83,58 m : 2 mile — Dixon (N.Z.) 
8:23.95 ; prăjină — Buciarski (Pol) 
5,30 m ; 400 mg — Pascoe (M.B.) 
49,60 : 200 m (f) — Irena Sze
winska (Pol) 23.32. • La Paris : 
400 mg — Bolding (S.U.A.) 49.8 : 
prăjină — Pullard (S.U.A.) 5,40
m : triplusalt — Lamit’e (Fr) 
16.54 m ; 200 m ({) — Hagmann 
(Fini) 23,29. • Cursa pe tor^n 
variat de la Lynchburg (Ca
lifornia) ; 1. Bill Rodgers 47:43
(pe 16 km), 2. Frank Shorter 
48:53.

AUTO. La Nogaro (Elve>!a) în 
cursa pentru C.E. (formula 2) : 
1. Patrick Tambay (Franța) 
202,800 km în lh 20:12,0, cu' o

medie orară de 151,692 km ; 2.
Jacques Laffite ; 3. Michel Le
clerc. • După prima etapă în Tu
rul Franței (ediția 35) conduce 
Jean-Claude Andruet (..Lancia- 
Stratos“), urmat de Jacques Al- 
meras și Raymond Touroul (ambii 
pe Porsche").

BASCHET q în turneul mas
culin de la Verona : Olimpia
Liubliana—Industromontaj Zagreb 
13S—101 și Canon Veneția — Snai- 
dero Udine 82—66 • în turneul 
masculin de la Viena : Dinamo 
Moscova—Vasas Budapesta 102—73, 
Banik Ostrava—ABC Viena 79—73. 
Dinamo — Banik 97—93, ABC 
— Dinamo 98—95, Banik — 
Vasas 107—78. Clasament final : 
1. Banik, 2. Dinamo, 3. AEC, 4. 
Vasas.

CAlArie • „Premiul națiuni
lor", la Laxenburg (Austria): 1. 
Elveția (Candrlan, Fuchs, Ga- 
bathuler. Friedli) 36 p. 2. R. F. 
Germania 44 p, 3. Franța 48 p, 
4. Austria 51 p.

CICLISM • în Turul Bulgariei, 
etapa a 5-a (Ruse—Șumen, 124 
km) a fost cîștigată de elveția
nul Gisiger în 3h 01:34. în cla
samentul general conduce Kalis 
(Cehoslovacia), urmat de Gusiat- 
nikov (U.R.S.S.) la 10 sec și 
Hartnick (R. D. Germană) la 20 
sec • Turul Piemontului (ediția 
64) a revenit belgianului Michel 
Pollentier (85 km în 2 h 15 min), 
urmat de italianul Franco Bi- 
tossi și campionul mondial Fred- 
dv Maertens (Belgia).

TENIS • în semifinalele tur
neului feminin de la Atlanta 
(Georgia) : Virginia Wade—Di
anne Fromholtz 4—6. 6—4. 6—4 și 
Betty Stove—Wendy Turnbull 
6—1. 6—2 • Finala turneului
masculin de la Newpont : Vijay 
Amritraj—Brian Teacher 6—3,
4— 6, 6—3, 6—1 • în finala tur
neului de dublu de la Wood
lands (Texas) : Gottfried, Ra
mirez—Dent, Stones 6—1, 6—4,
5— 7, 7—6.

aur). Este adesea comparat cu 
Cassius Clay, datorită incredi
bilei sale viteze de execuție cu 
brațele șl a extraordinarei sale 
mobilități în ring.

HOWARD DAVIES (S.U.A.)
Cu trei ani în urmă, în iulie 

1973, la Brăila, juniorul ameri
can Howard Davis-junior (ve
gheat la colț de tatăl și antre
norul său Howard Davis-seni
or) pierdea la puncte în fața 
juniorului român Florian Ghi- 
ță. Peste numai un an, la Ha
vana, tînărul Davis devenea 
campion mondial al categoriei 
pană, la doar vîrsta de 18 ani. 
în 1976, la 20 de ani, Davis tre
ce în limitele categoriei supe
rioare și valorifică din nou ex
cepționalele sale calități, cîști- 
gînd titlul de campion olimpic 
la categoria semiușoară, după 
finala cu simion Cuțov de la 
Montreal. Fiu al unui fost bo
xer profesionist, s-ar putea ca 
Howard Edward Davis-junior 
să treacă el însuși în rîndurile 
profesioniștilor. S-a născut la 
14 februarie 1956 și are 1,77 m 
înălțime. A cîștigat 4 ani la 
rînd celebrul turneu american 
,.Golden Gloves" (Mănușile de

Pra- 
0—0 ;

Borac 8 p ; 3. Hajduk 7 p ; ... 
8. Dinamo Zagreb 7 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 
6-a) : Z.V.L. Jilina-—Lokomotiv 
Kosice 3—1 ; Bohemians 
ga—Slovan Bratislava
Inter Bratislava—Jednota Tren- 
cin 1—0 ; V.S.Z. Kosice—Dukla 
Praga 2—3 ; Spartak Trnava— 
Slavia Praga 0—0 ; Sparta 
Praga—Zbrojovka Brno 3—1 ; 
Ostrava—Sklo Union Teplice 
1—1. Clasament : 1. Inter 10 p ; 
2. Dukla 9 p.

R. D. GERMANĂ (etapa 
3-a) : Dynamo 
wărts Frankfurt pe Oder 7—1 ; 
Sachsenring
Zeiss Jena 3—1 ; Union Ber
lin—FC Karl Marx Stadt 1—2 ; 
Rot-Weiss Erfurt—Chemie Halle 
1—0 ; Hansa Rostock—Dynamo 
Berlin 2—3 ; Lokomotiv Leip
zig—F.C. Magdeburg 3—3 ; 
Stahl Riesa—Wismut Aue 2—0. 
Clasament : 1. Dynamo Dresda 
5 p ; 2. Dynamo Berlin 4 
Sachsenring Zwickau 4 p.

UNGARIA (etapa a 
Ujpesti Dozsa—Honved t—i , 
Csepel—Ferencvăros 0—5 ; Va
sas— Kaposvăr 0—0 ; Dunauj- 
văros—Salgotarjân 4—0 ; Râba 
Eto—Videoton 3—1 ; M.T.K.—
Szombathely 1—3 ; Bekesc-

a
Dresda—Vor-

Zwickau—Carl

p ; 3.

7-a) :
4—1 ;

saba—Tatabănya 1—0.
ment : 1. Ujpcsti Dozsa 
2. Fercncvăros 13 p ; 3. 
11 p.

OLANDA (stapa a
Ajax Amsterdam—Eindhoven
3—2 ; P.S.V. Eindhoven—Twen
te Enschede 3—0 ; N.E.C. Nij
megen—Feyenoord Rotterdam

Ruda Kerkrade—F. C. Am- 
Haarlem—F. C. 
Clasament : 1.

Feyenoord 12 p ;

7-a) :

1— 3; 
sterdam 
Utrecht 
Roda 13 
3. Ajax

SPANIA (etapa a 3-a) : Za
ragoza—Elche 5—3 ;
Las Palmas 2—1 ; C.F. 
lona—Real Madrid 3—1 ; 
tico Madrid—Salamanca 
Burgos—Betis Sevilla
Valencia—Espanol 4—1 ; 
tico Bilbao—Malaga 1—1. 
sament : 1.
Sevilla 5 p ;
5 p.

FRANȚA 
Lyon—Nisa 
deaux 7—3 ;
2— 0 ; Rennes 
Lille 
Germain Paris 
Sochaux 
Nimes -
1. Lyon 11 p ; 2. Nisa — 11 p î 
3. Bastia — 10 p.

3—0 ;
3—0.

P ; 2.
10 p.

Valencia 5 
; 3. Atletico

Sevilla— 
Barce- 

Atle- 
2—1 ; 
2—1 ; 
At’e- 
Cla- 

p : 2.
Bilbao

7-a) :(etapa a
4—1 ; Nancy—Bor- 

Bastia — Metz 
— Nantes 2—1 ; 

St. Etienne 1—0 : St. 
Reims 2—1 ; 

— Valenciennes 2—1 ; 
Lens 0—2. Clasament :

MÎINE, UN BOGAT PROGRAM
în cadrul preliminariilor Cam

pionatului mondial de fotbal 
— ediția 1978 se dispută 
miercuri meciul dintre selecțio
natele Finlandei și Luxembur
gului (grupa a 2-a europeană).

în aceeași zi sînt programate 
partidele amicale : Austria — 
Elveția ; Danemarca — Italia ; 
Norvegia — Suedia ; Bulgaria
— Turcia și R. D. Germană
— Ungaria.
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