
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
CONSFĂTUIRE DE LUCRU 

LA C.C. AL P.C.R. PRIVIND ACTIVITATEA 
ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII 

Șl CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți, 21 
septembrie, a avut loc, la C.C. 
al P.C.R., o consfătuire de lu
cru privind activitatea în do
meniul proiectării și construc
țiilor industriale.

Au luat parte tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar.

La consfătuire au participat 
miniștri, cadre de conducere 
din ministere, instituții econo
mice centrale, din institute de 
cercetare și proiectare în con
strucții, reprezentanți ai orga
nizațiilor de construcții, specia
liști, cadre didactice din învă- 
țămintul superior.

Consfătuirea, organizată din 
inițiativa secretarului general al

Returul Diviziei A de tenis

SURPRIZE ÎN PRIMELE ETAPE
CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te

lefon). Pe terenurile din parcul 
municipal și din parcul sportiv 
studențesc s-au desfășurat, 
marți și miercuri, două etape 
ale returului campionatului Di
viziei A de tenis. Competiția a 
avut loc pe o vreme mohorită 
și in fața unui număr neaștep
tat de mic de spectatori. Ab
senții au avut însă ce regreta, 
multe dintre partide dovedind 
fie virtuți tehnice, fie spectacu
lare, Așa au fost simplurile 
V. Marcu (Dinamo București) 
— I. Kerekeș (Dinamo Brașov), 
meci cîștigat de bucureștean cu 
6—4, 2—6, 7—5 după două ore 
de luptă extrem de echilibrată 
și S. Mureșan (Dinamo Bucu
rești) — O. Vîlcioiu (Dinamo 
Brașov), partidă cîștigată de 
brașovean cu 3—6, 6—2, 8—6. 
Dar cea mai mare surpriză a 
furnizat-o L. Boldor (Politeh
nica Cluj-Napoca), învingător 
cu 6—2, 6—3 asupra brașovea
nului T. Marcu. Sportivul clu
jean are astfel meritul de a fi
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S-au încheiat campionatele republicane de călărie

OSCAR RICIFI Șl MIHAI SILVESTRU, ULTIMII ÎNVINGĂTORI
CRAIOVA, 22 (prin telefon). 

Cu probele de obstacole la ca
tegoriile semigrea și grea s-au 
încheiat Campionatele republi

Ciștigătorul celei mai dificile probe de obstacole, Oscar Recer, 
surprins in momentul unei sărituri

partidului, a luat in discuție 
unele probleme legate de felul 
in care se aplică directivele 
Congresului al XI-lea al parti
dului, prevederile legilor țării 
noastre cu privire la proiectare 
și realizarea construcțiilor in
dustriale și cu altă destinație 
economică.

In cadrul consfătuirii au fost 
analizate rezultatele obținute in 
domeniul proiectării și execu
ției construcțiilor in industrie 
și in alte domenii economice, 
măsurile ce trebuie aplicate în 
vederea realizării în condiții cit 
mai bune, cu soluții moderne 
și cit mai eficiente, a importan
telor obiective de investiții pre
văzute în planul național unic 
de dezvoltare a țării în pe
rioada actualului cincinal 1976— 
1980.

In încheierea consfătuirii a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

învins pe finalistul probei de 
simplu de la recentele campio
nate naționale și de a-și fi 
luat revanșa pentru înfrîngerea 
suferită în optimile de finală 
din cadrul aceleiași competiții. 
Rezultatele primei etape :

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI : 7—3 la masculin și 
4—1 la feminin (B. Almăjan — 
P. Dumitrescu 2—6. 6—0, 4—6 : 
V. Marcu, FI. Segărceanu — I. 
Geantă, FI. Niță 8—6, 6—4) : 
PROGRESUL — STEAUA : 
0—10 și 3—2 ; POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA — DINAMO 
BRAȘOV : 3—7 și 0—5. Etapa 
a Il-a : CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI — STEAUA : 0—10 ; 3—2.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV : 7—3 ; 5—0.

POLITEHNICA CLUJ-NAPO
CA—PROGRESUL : 6—4 ; 0—5.

Următoarele trei etape vor 
avea loc Ia Brașov, în zilele de 
vineri, sîmbătâ și duminică.

Nușa DEMIAN, coresp.

cane de dresaj și obstacole, e- 
tapa finală oferind concurenți- 
lor, mai mult decît la prece
dentele ediții, posibilitatea de
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în partida amicală de fotbal disputată aseară

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 1-1 (1-1)
® Echipa noastră — deficitară mai ales |a capitolul pregătirii fizice — n-a cores
puns decît în primele 45 de minute © Oaspeții au prestat un joc superior după 

pauză, confirmîndu-ți frumoasa lor carte de vizită

Ultima mare ocazie (min.89) ; O. Ioneșcu este la 8 m de poartă, dar Biroș ii plonjează in picioare 
și mijlocașul nostru șutează pe lingă buturile apărate de Vencel. Foto : Dragoș NEAGU

Echipa României a încheiat 
la egalitate un „amical“ de 
mare luptă cu campioana Eu
ropei, Cehoslovacia, care își 
continuă tuful de forță, acela 
de a nu fi pierdut nici unul din 
ultimele 22 de jocuri interna
ționale, deși a întilnit — în ul
timii doi ani — întreaga elită 
a fotbalului european.

Echipa României a avut două 
reprize deosebite. Dacă, în pri
mele 45 de minute ea a ju
cat bine și a amenințat deseori 
poarta adversă, practicînd un 
joc în profunzime, oarecum 
inedit, în care s-au remarcat 
Dinu și Bălăci, în partea a 
doua echipa Cehoslovaciei a 
controlat meciul, mai ales în 
ultima jumătate de oră, mani- 
lestind o netă superioritate la 
capitolul pregătirii fizice, după 
chipul și asemănarea lui Pollak, 
al cărui tempo a crescut în 
ultimele minute, antrenînd în 
atac elasticul și mobilul sextet 
ofensiv, în care s-au mai re
marcat, în mod special, Pa- 
nenka și Dobias.

„Tricolorii" ar fi putut avea 
o evoluție generală superioară, 

a-și pune în valoare întreaga 
gamă de cunoștințe tehnico- 
tactice. Dificultatea crescută a 
parcursurilor a scos în eviden
ță faptul că echitația noastră 
dispune de un material caba
lin capabil să facă față unor 
probe dificile, dar că este ne
cesar — in același timp — un 
lucru mai atent în cadrul pro
cesului de antrenament.

Revenind la întrecerile de 
marți și miercuri, subliniem că 
ele au reprezentat de această 
dată cu adevărat probe de ca
tegorie grea și semigrea. De a- 
ceeași părere sînt, de. altfel, a- 
atît antrenorii cit și sportivii. 
La categoria semigrea, după 
disputarea probei numărul 1, se 
întrevedea o dispută strînsă în
tre D. Velea (Steaua) și O. Re- 
cer (Dinamo),' ambii încheind 
parcursul fără pena’izări. Ei 
erau urmați îndeaproape de ste- 
listul Mihai Silvestru, care co
misese o singură eroare. Dar 
proba numărul 2 avea să pro
ducă multe perturbații în cla
sament. în timp ce Mihai Sil
vestru cu Piersic termina cu 0 p

Emanuel FANTANEANU 

(Continuare in pag. 2-3)

dar. pe lingă handicapul unei 
pregătiri fizice insuficiente, ei 
au avut și pe cel al scăderii 
de formă manifestate de doi 
dintre oamenii săi de bază — 
Dumitru și Iordănescu — care, 
în ultima vreme, nu au avut 
ritmul necesar unei forme spor
tive. în același timp, trebuie 
menționat faptul că echipa 
României a jucat realmente 
fără extremă dreaptă, deoarece 
Atodiresei, pe lingă tracul ine
rent debutului, s-a văzut do
minat fizic în duelurile cu ma
sivii apărători cehoslovaci.

VOLEIUL NOSTRU TREBUIE 
SĂ TRAGĂ ÎNVĂȚĂMINTE 
DIN BĂTĂLIILE PIERDUTE 

PE DRUMUL SPRE MONTREAL
Lacunele activității interne, Ia baza insucceselor 

® Măsurile preconizate pentru noul ciclu olimpic să nu 
rămînă pe... hîrtie © Obiectivele anilor viitori — califi
carea pentru turneul final al J.O. și un loc pe podium 

la Moscova, in 1980 !
Analiza voleiului nostru în 

baza rezultatelor internaționale 
și in perspectiva pregătirii pen
tru viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, analiză care a consti
tuit obiectul ședinței Biroului 
federal de la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, a pornit de la cu 
totul alte premise decît dezba
terile pe aceeași temă organi
zate la alte discipline olimpice. 
Fiindcă se analiza nu compor
tarea voleibaliștilor și voleiba
listelor din echipele reprezen
tative în arenele Montrealului. 
ci nerealizarea calificării aces
tora pentru marea confruntare 
din Canada.

La ședință au fost prezenți 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., și conf. 
univ. Corneliu Băjenaru, pre
ședintele F.R. Volei, membrii 
Biroului federal, invitați. Din 
atmosfera în care s-au desfă
șurat lucrările, dip materialele 
prezentate și din. intervențiile 
celor prezenți. a rezultat nemul
țumirea față de situația voleiu
lui, față de activitatea generală 
plină de neajunsuri care a ge
nerat necalificarea, precum și 
dorința de a pune mai hotărît 
umărul la îndreptarea stării de 
lucruri în noul ciclu olimpie.

Recunoscîndu-se faptul că în 
ciclul olimpic trecut, în ciuda

Care ar fi elementele pozi
tive în jocul de aseară ?

Să notăm în primul rînd for
ma remarcabilă a lui Răducanu, 
care are o reală contribuție la 
menținerea scorului. Să mai no
tăm omogenitatea efectivă a li
niei de tund, cu o mențiune 
specială pentru limpezirea in
tervenită în jocul lui Cheran. 
Să menționăm și debutul ono
rabil al lui Manea, care a reu-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3) 

unor căutări de soluții care să-1 
sprijine ascensiunea, voleiul ro
mânesc nu a obținut — la ni
velul echipelor naționale de se
niori, tineret sau juniori — re
zultate pe măsura posibilități
lor sale reale și a condițiilor 
create, planul de acțiune pe pe
rioada următoare implică. în 
primul rind, punerea în prac
tică a măsurilor stabilite de 
plenara Comitetului federal din 
acest an. astfel incit o serie 
de neajunsuri manifestate în 
procesul de instruire, în siste
mul de selecție și in cel com- 
petițional, în promovarea ti
nerelor talente, precum și 
în atitudinea față de tre
cerea probelor și normelor de 
control să fie lichidate fără în- 
tîrziere. Firește, ne-am fi aș
teptat la o dezbatere mai pro
fundă a factorilor care au frî- 
nat performanța, pentru ca pe 
baza unei astfel de evaluări 
critice a voleiului nostru actual 
și în strînsă corelație cu situa
ția la nivelul vîrfurilor mon
diale. să se stabilească măsuri 
mai concrete, cît mai adecvate 
scopului urmărit : revenirea în 
rîndul elitei. Concentrîndu-și a-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



NOUTĂȚI ÎN AJUNUL
CAMPIONATELOR DE BASCHET

Perjoada dinaintea începerii 
sezonului competițional in
tern la baschet a fost carac
terizată, așa cum era normal, de 
o intensă activitate organizato
rică din partea federației de 
specialitate, colegiilor și comi
siilor sale și a echipelor din Di
viziile A, B, școlară și de ju
niori. în rîndurile de mai jos, 
prezentăm cîteva din cele mai 
importante vești în legătură cu 
campionatele republicane care 
vor fi inaugurate vineri (cel 
masculin) și sîmbătă (cel femi
nin), precum și cu Divizia B.

• Dubla legitimare, acțiune 
care a permis afirmarea în for
mațiile de seniori și senioare 
a numeroase elemente de mare 
talent, rămîne în continuare în 
vigoare. In ultima sa ședință, 
Biroul F. R. Baschet a adus 
însă cîteva precizări : dubla le
gitimare este valabilă riumai cu 
avizul M.E.I. și doar pentru cei 
cu perspective reale (a doua 
condiție 
derație). 
normele 
trol vor 
chipelor
Te pentru care optează cei cu 
dublă legitimare, precum și că 
nu se admite nici o amînare de 
meci din cauza dublei legi
timări.

• Echipe din „A“ cu antre-

fiind analizată de fe- 
S-a mai menționat că 
fizice și tehnice de con
ți trecute în cadrul e- 
de seniori sau senioa-

CAMPIONATELE
DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. I)

și se instala la conducere, D. 
Velea avea să fie penalizat pen
tru trei greșeli, iar Kecer pen
tru două. De asemenea, E. Io- 
nescu (Dinamo) cu Vals, care în 
manșa întîi acumulase 8 p. în 
cea de a doua termina numai 
cu 4, intrînd în lupta pentru 
poziția a treia. Aceeași situație 
și pentru campionul balcanic 
Al. Bozan (C.S.M. Sibiu). Pen
tru definitivarea clasamentului 
s-a luat în considerare timpul 
înregistrat în manșa a doua. 
Rezultate tehnice : 1. Mihai Sil
vestru (Steaua) cu Piersic 4 p 
■— campion republican, 2. O. 
Recer (Dinamo) cu Begonia 8 p, 
3. E. Ionescu (Dinamo) cu Vals 
12 p (82,7 s), 4. Al. Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu Călin 12 p 
(85 s), 5. D. Velea (Steaua) cu 
Sonor 12 p (89,7 s).

La categoria grea, doar trei 
sportivi 1 Și în această probă 
lupta pentru primul loc a fost 
deosebit de echilibrată, învin
gătorul fiind cunoscut abia 
după ultima săritură. Victoria 
la limită a lui Oscar Kecer cu 
Begonia este pe deplin meri
tată. Rezultate tehnice: 1. Os
car Recer (Dinamo) cu Begonia 
28 p — campion republican, 2. 
C. Vlad (Dinamo) cu Sondor 
28’/, P, 3. D. Velea (Steaua) cu 
Sonor 32 p.

EVENIMENT SPORTIV IN VIATA UNUI ORAȘ: 
„CUPA TEXTILISTULUr

Organizată Ia Pașcani, etapa județeană a competiției a cistigat
și mai mult

Desfășurată trei ediții doar 
pînă Ia nivel de întreprinderi, 
„Cupa textilistului“ — compe
tiție de masă organizată de 
Consiliul județean Iași al sin
dicatelor, în colaborare cu U- 
niunea sindicatelor din indus
tria ușoară și cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Iași — a reunit, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
reprezentanții sportivilor din 
unitățile de confecții și trico
taje din Iași și Pașcani, în e- 
tapa județeană. Referindu-se la 
această manifestare, tovarășul 
Teodor Călușer, președintele 
Consiliului județean Iași al sin
dicatelor, ne spunea : „Am 
considerat că dispunem de toa
te condițiile pentru ca această 
competiție cu larg caracter de 
masă să aibă, in acest an, și 
etapă județeană. La nivelul în
treprinderilor industriei ușoare 
din municipiul Iași și din Paș
cani întrecerile s-au bucurat 
de multă popularitate. Datorită 
preocupărilor susținute ale co- 
mLaielor sindicatelor, Ia startul 
întrecerilor din cadrul grupelor, 
atei’erelor, secțiilor au fost pre- 
zenți, practic, aproape toți ti
nerii și tinerele care lucrează 
la Jeiătura, Victoria, Confec
ția, Moldova, Textila — din 
Ir.~’, precum și cei de la între
prind rea de tricotaje și per
dele din Pașcani. Ne gîndim, 
avind in vedere faptul că 
„C;:~a tex'.ilisfului** a devenit 
fo-.-te nopu’eră printre lucră
torii din industria ușoară a 
județului, ca această manifes- 

nori noi: Universitatea Timi
șoara (m) — Anton Minius, 
i.E.F.S. (m) — Lucian Vasiles- 
cu, Politehnica Iași (m) — E- 
manuel Kăducanu, Steaua — A- 
lexandru Fodor (ca secund al 
lui Mihai Nedef).

• O nouă bază a fost omolo
gată în Capitală șl va fi folo
sită pentru meciurile diviziona
re A șl B : sala A. S. Construc
ția, situată în cartierul Vitan- 
Bîrzești (bd. Energeticienilor, 
autobuz 35 — stația Grup șco
lar Construcțli-Montaj). In sala 
Construcția vor fi programate 
jocurile echipei I.C.E.D. atunci 
cînd aceasta va fi gazdă.

• Recordul de noi legitimați 
este deținut de formația mas
culină I.E.F.S. care are în com
ponență doar patru dintre ju
cătorii folosiți în ediția trecută 
a competiției, restul fiind dehu- 
tanți în prima divizie a țării.

• Baschetbalistele din Divi
zia A (din București și din pro
vincie) care nu au trecut pînă 
acum normele de control, pol 
face acest lucru inline, în Ca
pitală.

• Au fost stabilite datele 1.» 
care echipele din „B“ vor trece 
normele de control : 11 și 12 
octombrie. Acțiunea va avea 
loc, pe grupe, în orașele Tg. 
Mureș, Cluj-Napoca, Oradea, 
Timișoara, Pitești, Constanța, 
Sibiu, Iași și Ploiești.

• O primă amînare : partida 
I.E.F.S. — Rapid (Divizia A, fe
minin) se va desfășura la 27—28 
octombrie. Ămînarea a fost ho- 
tărîtă deoarece la 25—26 sep
tembrie (data inițială a întîlni- 
rii) feroviarele se înapoiază de 
la turneul din Polonia (Lodz).

ATLETISMUL REINTRA IN ACTUALITATE
Sîmbătă și duminică etapa a ll-a

în „Cupa
După o îndelungată pauză 

competițională, atletismul rein
tră în actualitate. Sîmbătă 
după-amiază și duminică dimi
neața pe stadionul Republicii 
din București se va desfășura 
ce-a de-a doua etapă a con
cursului pe echipe „Cupa 
României" pentru formațiile 
din grupa A, în care sînt an
grenate cele mai puternice 9 
colective atletice din țară. A- 
ceastă a doua etapă este de 
fapt... penultima : prima s-a 
desfășurat la sfîrșitul lui apri
lie, ultima, a treia va avea loc 
la 2-3 octombrie și la capătul 
ei vom cunoaște campioana 
pe echipe a țării.

Iată cum arată clasamentele 
înaintea concursului de sîmbă
tă și duminică : 1. STEAUA
320 p (masculin 220, femi
nin 100), 2. Clubul Atletic Uni
versitar 217 p (142+75), 3. Di
namo 216 p (146+70), 4. Rapid 
112 p (66+46), 5. Cluj 108 p

in popularitate

tare să fie inclusă in calendar 
ca principală formă de atrage
re în practicarea exercițiilor 
fizice a tinerilor și tinerelor 
din unitățile amintite".

Ideea de a se organiza la 
Pașcani etapa județeană a „Cu
pei textilistului" s-a dovedit a 
fi inspirată. Sîmbătă și dumi
nică acest oraș cu vechi tradiții 
sportive a fost o foarte bună 
gazdă pentru cei peste 400 de 
finaliști ai competiției. Stadio
nul, bazele sportive ale licee
lor și școlilor generale au fost 
pregătite special pentru între
ceri, organele locale acordînd 
întregul lor sprijin. Tovarășul 
Dionisie Vlase, reprezentant al 
Uniunii sindicatelor din indus
tria ușoară, prezent la finala 
județeană, și-a exprimat con
vingerea că extinderea expe
rienței ieșene și la celelalte u- 
nități din țară a devenit un 
obiectiv ce va sta în fața u- 
niunii pe ramură.

CÎȘTIGATORII FINALELOR. 
Atletism. 100 m. : Elena Ma- 
nole și V. Ungureanu (ambii 
de la I.T.P. Pașcani) ; 800 m. : 
Tudorița Feraru (Victoria Iași) ; 
1 500 m. : Gh. Grămadă (I.T.P.); 
lungime : Elena Manolache și 
Gh. Atudorei (I.T.P.) ; greuta
te : Elena Manole și M. Striblă 
(Victoria) ; fotbal : Țesătura 
Iași ; handbal fete : Moldova — 
tricotaje Iași ; volei : fete — 
Țesătura Iași, băieți — Con
fecția Iași.

Ion GAVRILESCU

ȘAHIȘTII IN TATA UNUI SEZON 
(OMPTiniONAL B06AT

REAMENAJAREA TRAS

Sezonul șahlst de toamnă se 
anunță deosebit de bogat pentru 
jucătorii noștri, aflați în preajma 
unor importante competiții in
terne și internaționale, indivi
duale și pe echipe.

Lotul reprezentativ se află reu
nit la Snagov, pentru un scurt 
stagiu de pregătire în comun, in 
vederea întilnirii cu formația 
R.F. Germania, programată la 
București în zilele de 2 și 3 oc
tombrie.

Oaspeții alcătuiesc una dintre 
cele mal omogene șl mai puter
nice echipe ale lumii, avînd în 
formația anunțată patru mari 
maeștri (Schmid, Darga, Pficger, 
Hecht) și doi maeștri internațio
nali (Kestler șl Teschner). Se va 
juca la 10 table (7 seniori, 2 se
nioare șl un junior), dublu tur. 
Din reprezentativa noastră 
face parte : Fl. Gheorghiu,

vor 
v. 

Ciocâltea, M. Subă, Th. Ghițescu,
M. Pavlov, A. Urzică, V. Valș- 
man, M. Ghindă, Elisabeta Poli- 
hroniade, Margareta Mureșan și 
O. Foișor.

Intre 9 și 16 octombrie va avea 
loc la Atena cea de a 7-a Bal
caniadă șahistă. Se dispută, 
după cum se știe, 4 titluri : se
niori (la 6 table) șl juniori (3 
table), pe echipe, senioare și 
junioare (turnee individuale).

Iată loturile noastre : FI.
Gheorghiu, V, Ciocâltea, M. Șubă, 
Th. Ghițescu, M. Pavlov, A. Ur
zică, C. Botez (seniori), O. Foi
șor, C. Ionescu, A. Negulescu,
N, Barbu (juniori) Elisabeta 
Polihroniade (senioare) și Vio
rica Ilie (junioare). înaintea Bal
caniadei (5—8 octombrie) se va 
disputa meciul România—Grecia, 
revanșa partidei desfășurată a- 
nul trecut, la București. Se va 
juca la 8 table (6 seniori și 2 
juniori) dublu tur.

La Budapesta (25—29 octombrie) 
este programată dubla întîlnire 
(juniori și junioare) Ungaria— 
România. Antrenorul Corvin Ra-

României“
(53+55), 6. Argeș 80 p (21+59), 
7. Brașov 79 p (52+27), 8. Con
stanța 74 p (42+32), 9. Metalul 
56 p (22+34). Steaua are, după 
cum se vede, un avantaj con
siderabil și șanse mari de a-și 
apăra titlul cucerit anul trecut, 
dar ordinea finală a clasamen
tului nu va fi cunoscută decît 
la 3 octombrie. Etapa a doua 
poate aduce însă clarificări, 
atît în partea superioară a cla
samentului, cît și în lupta pen
tru evitarea ultimului loc, deci 
a retrogradării, în care sînt an
grenate mai multe echipe.

★
Sîmbătă și duminică, Marici- 

ca Puică, Elisabeta Enache și 
Rafira Lovin vor participa, la 
Baku, la concursul internațio
nal „Cei 26 de comisari".

VOLEIUL NOSTRU TREBUIE SĂ TRAGĂ ÎNVĂȚĂMINTE
(Urmare din pag. 1)

reprezentative ; 
procesului in-

tenția mai mult asupra proiec
telor pentru noul ciclu olimpic, 
atit materialele prezentate în 
ședință, cît și discuțiile au cu
prins o serie de observații și 
propuneri. Intre măsurile meni
te să ducă la întărirea bazei de 
masă a performanței, planul de 
acțiune al federației prevede, 
printre altele. înființarea unor 
unități specializate pe lingă li
cee : creșterea calitativă a ac
tivității secțiilor ; îmbunătățirea 
bazei materiale ; asigurarea 
continuității în pregătire pen
tru sportivii care nu fac parte 
din loturile 
perfecționarea 
structiv-educativ ; îmbunătățirea 
sistemului de selecție ; pregă
tirea într-o concepție unitară (și 
într-o strînsă legătură) a lotu
rilor naționale, astfel, incit să 
se permită un flux permanent 
de Ia loturile de juniori mici 
la cele de tineret și seniori : 
conlucrarea eficientă între an
trenorii de loturi și cei de club 
pentru asigurarea unei pregătiri 
superioare a sportivilor selec
ționați ; controlul activității în 
secții de către colective de spe
cialiști ; stimularea și încuraja
rea acelor tehnicieni care acor
dă atenție prioritară selecției ; 
perfecționarea ciclică a cadre
lor ; intensificarea muncii de 
educație la toate eșaloanele etc. 
Vorbitorii au adus o serie de 
completări planului de acțiune 
al federației, dintre care am 
reținut pe cele referitoare la 
continuitatea în pregătire a e- 
chipclor divizionare.
narea intereselor de club celor 
ale reprezentativelor, prospecta
rea mai insistentă, în cadrul 
acțiunilor de selecție, a școlilor 
profesionale, întărirea climatului 
educativ Ia toate nivelele (dr. 
Miron Georgescu, vicepreședinte
le federației) ; obligația fiecă

subordo-

dovici va dispune de următoarea 
garnitură : O. Foișor, M.
Dominte, Const. Ionescu, cr. lo- 
nescu, N. Barbu, I. Mărășescu, 
S. Biro, M. Suciu, Viorica Ilie și 
Dana Nuțu.

In sfîrșlt, la București (30 oc
tombrie—3 noiembrie) urmează 
să se dispute meciul România— 
Bulgaria (senioare și junioare). 
Pentru echipa română au fost 
selecționate : Elisabeta Polihro-
niade, Gertrude Baumstarck, 
Margareta Mureșan, Margareta 
Perevoznic, Lia Bogdan, Dana 
Nuțu, Ligia Jicman, junioarele 
Viorica Ilie și Judit Kantor. An
trenor : Mircea Pavlov.

Pe plan intern, atrage atenția 
noua ediție a campionatului na
țional care, începînd din acest 
an, se desfășoară după o for
mulă nouă, superioară din punct 
de vedere calitativ.

înaintea etapei finale A, 
care se dispută titlul, are 
etapa finală B, organizată
două grupe (5—22 octombrie), 
după cum urmează :

CONSTANTA : Mititelu, Ghindă, 
Voiculescu, Biriescu, 
Griinberg, Bondoc, 1 
tariu, Chiricuță, 
meanu, Spulber, ' 
roftei și Tudor.

SATU MARE : 
Stanciu, Reicher, 
luliu Szabo, Pușcașu, Suta, Ker- 
tesz, Ott, Iosif Szabo, Tăcu, 
Bușu, Rășinaru și Hosszu.

Primii 5 din fiecare grupă se 
califică în turneul de elită, la 
care au drept direct de partici
pare următorii : Gheorghiu, Cio- 
câltea, Ghițescu, Ungureanu, Ra
dovici, Pavlov, Stoica, Botez, 
Vaisman, Șubă și Urzică. (V. Ch.)

în 
loc 
în

, Georgescu, 
Butnaru, Ko- 
Chcșcă, Sei- 

Ștefanov, Do-

Ilijin, Neamțu, 
Fischer, Nacht,

Campioana țării la popice, 
echipa masculină Constructorul 
Galați s-a calificat, după cum 
am mai anunțat, în turneul fi
nal al „Cupei campionilor eu
ropeni", în urma rezultatelor 
obținute cu prima echipă a 
campionatului Ungariei, Papai 
Vasas. în cele două partide, 
gălățenii au obținut următoa
rele rezultate : la Galați
5535—5239 p.d., la Papa 5451— 
5732 p.d. — deci scor general 
egal : 1—1, dar Constructorul
are un plus de 15 „bețe", care 
i-a adus calificarea. In jocul 
de la Papa, care s-a disputat 
pe o arenă „canalizată** (toți 
componenții formației gazdă au 
realizat peste 900 p.d., iar ju-

In meci restanță la polo 
DINAMO - PROGRESUL 6-0

Desfășurată ieri după amiază 
în bazinul din șos. Ștefan 
Mare, partida s-a încheiat 
scorul de 6—0 (1—0, 1—0,
1—0) în favoarea dinamoviștilor. 
Elevii lui Anatol Grințescu au 
lăsat impresia că se menajează 
în vederea derby-ului de dumi
nică, cu Rapid. Totuși, diferența 
netă de valoare dintre ei și 
poloiștii de ia Progresul și-a

cel 
cu 

3—0,

de Divizia A 
se prezenta Ia con- 

internaționale cu o 
de concurs mai ma- 
pregătire superioară 
aspectele (N. Sotir.

rui antrenor de la echipele din 
divizia școlară de a forma în 
timp de un an-doi cel puțin 
un element de reală perspec
tivă, de clasă internațională ; 
cerințe sporite față de unitățile 
care beneficiază de condiții 
foarte bune de pregătire (Gh. 
Constantinescu, antrenor eme
rit). necesitatea ca jucătorii și 
jucătoarele loturilor naționale 
de juniori mari să participe Ia 
activitatea competițională în ca
drul echipelor de seniori, în
deosebi in cele “ —- - -
pentru a 
fruntările 
experiență 
re, cu o 
sub toate 
antrenor emerit). Desigur, aces
te măsuri au un scop lăudabil 
— acela al redresării voleiului 
nostru și. ca urmare, al îmbu
nătățirii performantelor pe plan 
internațional, obiectivul esențial 
constituindu-1 Jocurile Olimpice 
din 1980. Cel mai important 
lucru nu este insă formularea 
măsurilor care se impun pen
tru această redresare, ci pu
nerea în practică a tot ceea 
ce s-a stabilit, fixarea respon
sabilităților concrete (nu 
modul general) ce revin 
rui membru 
ral, fiecărui

Apreciind 
bit de utilă 
itoare a federației, 
general It. Marin Dragnea a 
subȚiiat îndatoririle de înaltă 
răspundere ce revin federației, 
tuturor activiștilor, tehnicieni
lor și sportivilor. „Dacă se va 
acționa cu seriozitate și fer
mitate în pregătirea sportivilor 
noștri, încă de pe acum — a 
spus în încheiere președintele 
C.N.E.F.S. — nu încape îndoială 
că vom reuși să clădim echipe 
reprezentative cu care să 
mînarim. Se cere continuată 
acțiunea de depistare a unor

la 
fiecă- 
fede- 
volei.

deose-

al Biroului 
activist din 
ședința ca 
pentru munca vi- 

tovarășul

ne

ACȚIUNE A
Conform unei hotărîri a bi

roului federal, anul acesta a 
început reamenajarea traseelor 
de motocros după ultimele ce
rințe regulamentare, pentru a 
putea fi omologate. Muncă des
tul de grea dacă avem în ve
dere multitudinea instalațiilor și 
a aparaturii necesare bunei 
desfășurări a unui concurs. Cum 
au înțeles cluburile și asociații
le sportive să transpună în fap
te indicațiile forului de resort ? 
Răspunsul la această întrebare 
l-am căutat prin mai multe 
centre de motociclism.

PROIECTE ÎNDRĂZNEȚE

petițiilor intern 
rii motociclismu 
vor să transfo 
geriș într-o mo 
motocros, cu sp 
lui popular, al c 
întreprinderi, Sc 
(directdr — dr. 
Guțu) și Aulom 
tor — ing. Toma 
cum și al celor 
teresați în dez 
lui

Iată, pe scurt, noutățile apă
rute pe traseul de pe Dealul 
Sîngeriș, de la marginea orașu
lui Moreni : o bună parte a 
drumului de acces a fost asfal
tată, s-au construit un turn pen
tru oficiali și o tribună mobilă, 
s-a radioficat zona centrală, 
s-au strîns cauciucuri auto vechi 
pentru a se marca cu jaloane 
fixe parcursul, iar, în curînd, 
va începe amenajarea unor 
trambuline din resurse proprii. 
Președintele secției de motoci
clism a A.S. Flacăra-Autome- 
canica Moreni, ing. Ioan Nicu- 
lescu, ne-a informat că a invi
tat o comisie de tehnicieni ai 
federației, care a ales un nou 
teren de concurs, adecvat com-
pnanKtsi’ MMiuMKjarza ---------------------

ECHIPELE NOASTRE DE POPICE ÎN C.C.E.
cătorul Makai chiar 1010 p.d.) 
popicarii de la Constructorul au 
obținut următoarele rezultate : 
I. Tismănar 935, I. Bice 930, A. 
Chirilă 929, I. ~
Radu 876, Gh. 
C. Lebădă (208)

Voința Tg. 
campionatului 
mai are de susținut un joc în 
compania campioanei R. D. 
Germane, puternica echipă 
Buna Hallo. Această partidă va 
avea loc simbătă, la Tg. Mureș. 
In prima confruntare, la Halle. 
Voința a pierdut cu 2432—2554 
p.d. și astfel pentru califica
rea în turneul final are nea
părată nevoie de o victorie la 
o diferență de cel puțin 123 p.

Băias 881, P.
Dajboc 692 și 

— 900.
Mureș, lidera 
nostru feminin,

spus cuvîntul, mai ales că Di
namo a avut ieri un jucător in 
mare vervă — Gheorghe Zamfi- 
rescu. La polul opus s-a situat 
însă. Dinu Popescu, extrem de 
neinspirat, el ratînd,. printre al
tele, două mari ocazii de gol. De 
notat că ambele formații au iro
sit cîte o lovitură de la 4
Au marcat : Zamfirescu 4, Nas- 
tasiu si D Popescu.

m.

clemente cu gabarit și cu ca
lități de excepție, sondîndu-șe 
în acest scop cu deosebire șco
lile profesionale. Succesul ac
țiunilor menite să readucă vo
leiul românesc în rindul spor
turilor noastre de elită și, deci, 
pe o treaptă fruntașă în ierar
hia mondială va depinde în 
primul rînd de instaurarea unui 
climat de exigență, de muncă 
responsabilă, la nivelul cerin
țelor nu numai sub aspect 
cantitativ, ci mai cu seamă ca
litativ, de întărire a relației 
cercetare — medicină — pre
gătire sportivă, de găsirea unor 
elemente originale, de perma
nenta asimilare a tot ce e nou 
și valoros in voleiul mondial, 
în felul acesta, echipele noastre 
vor putea să-și îndeplinească 
obiectivele pe care și le propun 
pentru J.O. de Ia Moscova : ca
lificarea pentru turneul final și 
ocuparea unui loc pe podium".

cu motor di

v RAID-A

GAZDE E

DEALUL M
IȘI SCHIM

lntTeprind 
rești vă invi

Consiliul as 
ve Poiana Cîm 
— Ion Nenișanu 
nistrează baza

SPIRIT

DIN TO A TE SPORT-
AIPfNKMÎN ZONA CHEILOR

BICAZULUI a început 
luni etapa finală a Alpiniadeî repu
blicane pentru categoriile seniori, 
tineret și feminin,

CAIAC- astazi, pe lacul sna. 
r-AMOc GOV, caiaciștil și canoiș- 
Lz-lrfOu tii de la clubul Steaua, 
își vor disputa întîietatea în com
pania sportivilor de la M.T.K. Voros 
Meteor din Budapesta. întrecerea, 
care programează probe olimpice, 
va cuprinde două reuniuni : prima, 
începînd de la ora 10 (rezervată 
curselor pe distanța de 500 m), iar a 
doua, de la ora 16 (starturi pe 
tanța de 1000 m)'.

HAMDRAI Reprogramare DiV|ZiA A. Astâzi

Mușcelului, a 
dificultate a tr 
du-i în același t 
le îmbunătățiri 
mobilă, semafor 
pentru numerot 
lor la intrarea 
care, două „vi
șeuri de metal 
au fost realizat 
conducerii Intre 
parat motoare ș 
(director
Chivu), lucrările 
executate în o 
către membrii 
frunte cu antre 
trul sportului 
Gazdele ne-au 
viitorul concurs 
stalația electrică 
nouă trambulini

Secțiile de 
Zărnești. Brașo 
și municipiul 
Dej au reușit 
fiecare dată 
prilejul — gazd 
liere. acorâînd 
tenția cuvenită 
tat corespunzăt 
rului dat de or 
organizarea înt 
rația de special 
bazele de m 
orașe, unde 
Miilner (Torped 
Stephani (Stea 
și instructorii 
(Electro Sf. Gh

Excursii d 
6,30 din Pi 
Al. Vlahuță 
Odobești.

Excursii 
12,00 din 
Buzău — 
Mărășești

Excursii 
vaporașul. 
Hale.

Excursii 
fatlar Băne 
orele 12,00

In podgo 
Dunării într 
mătate.

Pentru gr 
înscrieri

asigură filia 
B-dul Repu

RADIO
Io Poiana Brașov 
lui campionat r 
goniometrie oper 
vulpi").

VOLEI g™, 
șov și Stela Bucur 
bat denumirile. E 
zonul care încep 
mele de Chimpe 
Brașov și respect 
nea, în divizia j 

„ formația de bâi 
nist Zalău a 
A PROF. DE 
antrenor federal 
Roman Q ,,CU 
desfășurata în C 
gată de echipa 
de Dacia Pitești, 
tatea, Medicina 
din București.

dis-

IN 
du- 

pâ amiază va avea Ioc la Cluj-No- 
poca meciul dintre divizionarele mas
culine A, Universitatea din localitate 
Si Dinamo București, conțină pentru 
etapa a Vlll-a a campionatului •



ELOR DE MOTOCROS, I
LUI GOSPODĂRESC
Ionale. Iubito- 
li din Moreni 
i> Dealul Sîn- 
»rnă arenă de 
jinul Consiliu- 
lor două mari 
ela petrolieră 
ing. Grigorc 

icanica (direc- 
Prandea), prc- 
ilți factori in
citarea sportu- 

tara noastră.

Boatcă (C.S.M. Borzești) consti
tuie sufletul sportului cu motor.

RECORD DE... DEFECȚIUNI

SCELULUI 
IA FAȚA

rației sporti- 
na (președinte 

care admi- 
de pe dealul

CHETĂ

ărit gradul de 
seului, aducîn- 
mp următoare- 
« trambulină 

la start, tăbelă 
■ea concurcnți- 
e linia de ple- 
lucte" din de- 
Toate acestea 

cu sprijinul 
rinderii de re- 
tractoare grele 

ig.' Gheorghe 
respective fiind 
sie libere de 
ecției moto, în 
orul lor, maes- 
Ștefan Chițu. 
asigurat că la 
va fi gata in
și va apare 
pe traseu.

o

CELENTE

lotociclism din 
, Sf. Gheorghe 
h. Gheorghiu- 
să fie — de 
:înd s-a ivit 
> bune, ospita- 
oncurenților a- 
i un traseu do- 
•. grație ajuto- 
lanele locale în 
acerilor. Fede- 
riie a omologat 
:A>s din aceste 
intrenorii Paul 
Zărnești), Otto 

il roșu Brașov) 
Kndrei Fazekaș 
îorghe) și loan

Dacă cei aproape 20 000 de 
spectatori din Cîmpulung Mus
cel au fost satisfăcuți de spec
tacolul furnizat de participanții 
la cea de a doua etapă a 
campionatului de motocros, în 
schimb alergătorii s-au decla
rat, pe bună dreptate, nemul
țumiți de condițiile în care au 
fost nevoiți să-și dispute în- 
tîietatea. Traseul, cu improvi
zații și porțiuni de piatră, a 
produs cele mai multe strică
ciuni aduse pînă în prezent mo
tocicletelor la vreun concurs. în 
plus, după cursă prăfuiți și is
toviți de eforturile depuse, mo- 
tocicliștii nu s-au putut nici 
spăla. întrucît n-a existat nici 
măcar o cisternă cu apă. Și 
cînd te gîndești de cită popu
laritate se bucură motocrosul 
în rîndurile iubitorilor de mo- 
tociclism din Cîmpulung Mus
cel, nu poți înțelege de ce con
ducerea asociației sportive Mus
celul continuă să lase în voia 
soartei traseu] de pe Dealul 
Grui.

NU S-A SCHIMBAT NIMIC !
Traseul de la Tg. Jiu devine 

din ce în ce mai impracticabil, 
nu este dotat cu aparatura 
regulamentară, iar drumurile 
de acces s-au deteriorat. în po
fida repetatelor critici adresate 
consiliului asociației sportive 
I.T.A. Tg. Jiu și comisiei locale 
de specialitate, care răspund de 
întreținerea acestui traseu 
(cîndva a găzduit importante 
manifestări internaționale), ni- 

schimbat.
★
se poate vedea, 
aducere la cote 
a traseelor de

mic nu s-a

După cum 
acțiunea de 
regulamentare 
motocros poate fi terminată cu 
succes prin folosirea resurselor 
locale și mult spirit gospodă
resc. La Cîmpulung și Tg. Jiu, 
însă... Nu am inclus pe ruta 
raidului nostru la bazele din Tg. 
Mureș și Vălenii de Munte 
pentru că pe ele urmează să 
aibă loc concursuri cu caracter 
republican și se află în curs 
de pregătire. Sperăm că orga
nizatorii apropiatelor curse, a- 
nimați de exemplul bunilor 
gospodari, vor oferi oaspeților 
surprize de natură să bucure 
pe toată lumea.

Traian IOANIȚESCU

UT, PE CULME, TOAMNA
rea de Turism, Hoteluri și Restaurante Bucu- 
ă în podgorii ;

PE MELEAGURI VRINCENE
! o zi, cu plecarea în fiecare duminică la orele 
ța Unirii — Hale. Se vizitează Casa memorială 
(Dragosloveni) și podgoriile Cotești, Focșani,

a o zi și jumătate. Plecarea simbăta la orele 
ața Unirii — Hale; pe traseul;
m. Sărat — Cotești — Focșani — 
Panciu.

Urziceni — 
Odobești —

PRIN ȚINUTURI DOBROGENE
> o zi la Ostrov. Dejun pescăresc, 
ecări — duminica la orele 6,30 din

plimbări cu
Piața Unirii-

s o zi și jumătate : Hîrșova — Mamaia — Mur- 
isa — Ostrov — Călărași. Plecarea simbăta la 
din Piața Unirii Hale.
ia de la Niculițel, se ajunge prin . . . Delta 
o excursie de neuitat, cu durata de 3 zile și ju-

puri organizate- plecări în fiecare zi.
- relații — amănunte — rezervări de locuri, vă 
lele de turism din B-dul N. Bălcescu nr. 35 și 
jlicii nr. 68.

1 ■ C ■ ■ O 0

(între 23—26 SEP
TEMBRIE are loc 

I prima etapă a nou- 
[publican de radio- 
ttivâ („vînâtoa re de

>NARELE B Petrolul 
ița (f), C.S.U. B.a- 
ești (m) și-au schim- 
e vor activa în se- 
i duminica sub nu- 

Constanța, I.C.I.M.
v, I.T.B. De aseme- 
nioriior și școlarilor, 
:ți Liceul real-uma- 
^rit Șc. sp. Zalău. 
WăTEI a fost numit 
în locul Iul Ștefan 
A FLACĂRA ROȘIE", 
rpitalâ, a fost cîști- 
rpanizatoare. urmata
Șc. sp. 1, Univers!- 

și Spartac — toate

Lupta pentru balon intre Masny și Bălăci

ROMANIA - CEHOSLOVACIA 1-1
(Urmare din pag. 1) măritoare, 

se văd în
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FOTBAL
FILMUL MECIULUI

șit să-și repare greșeala de la 
golul lui Panenka, prin acea 
frumoasă centrare din care s-a 
născut golul egalizator, dar a 
manifestat carențe în faza de 
apărare.

în linia de mijloc, să apre
ciem jocul bun al lui Dinu în 
prima repriză, cînd a dirijat 
foarte bine cîteva pase lungi, 
la „firul ierbii", care au pus 
în situații favorabile toate cele 
trei vîrfuri, lucru care nu i-a 
mai reușit după pauză, odată 
cu scăderea resurselor fizice. 
Să subliniem excelenta primă 
repriză a Iui Bălăci, care a 
dat culoare jocului prin nerv, 
abilitate tehnică și printr-o 
mare dirzenie, în ambele faze 
ale meciului. Credem că, după 
acest joc, Bălăci are dreptul 
(și obligația) de a se menține 
in primul „11" al țării.

în atac, elementele pozitive 
lipsesc. Dudu Georgescu a fost, 
parcă, mai 
Are meritul 
sivul" unei 
late, care a 
cehoslovaci

Ce a lipsit jocului nostru ?
Pregătirea fizică insuficientă 

(și nu numai la capitolul re
zistență), rămine o dominantă 
a partidei. Ea a determinat de
marcări mult mai timide decît 
cele ale masivilor fotbaliști 
cehoslovaci. Această situație a 
frînat și inițiativele ofensive 
ale liniei de fund, al cărei a- 
port creator s-a limitat mai 
mult la... forțarea jocului la 
ofsaid. în sfîrșit, absența rai
durilor atît de așteptate ale lui 
Dumitru (cum a fost cazul celui 
din primul minut după pauză), 
legată și de jocul șters al ex
tremelor, a făcut ca atacul să 
aștepte, oarecum pasiv, „capul" 
lui Dudu Georgescu, care a 
venit, e adevărat, dar care ne 
amintește mereu absența unui 
vîrf -capabil să „răsucească" o 
apărare prin forță și viteză de 
reacție.

Echipa Cehoslovaciei s-a do
vedit incă o dată o formație 
de clasă. Ea are multe din a- 
tributele jocului modern : miș
care, regrupări rapide. în am
bele faze, sprinturi colective în 
jurul omului cu mingea, forță 
in duelurile individuale. în jo
cul oaspeților s-a simțit, de 
asemenea, lipsa unui vîrf per
cutant, așa cum a fost Moder 
in turneul final al Campiona
tului european.

Jocul de ieri și cel care va 
urma, peste două săptămîni, la 
Praga, oferă echipei noastre o

veritabilă oglindă 
în această oglindă 
primul rînd insuficiențele la 
capitolul pregătirii fizice, ab
sența omogenității de gîndire și 
tempo în linia de mijloc și, 
mai ales, lipsa unor atacanți 
pe cont propriu. Deocamdată, 
vîrfurilc noastre se „rezumă" 
la a irosi deseori realizările 
colective ale întregii echipe. 
Dar oamenii care „să facă di
ferența", la capătul efortului 
colectiv, întîrzie să apară. Pre
zența în echipă a lui Atodiresei 
și Florea nu face decît să con
firme acest lucru și să invite 
la criterii mai aspre în efortul 
de selecție.

încă din primele minute e- 
chipa noastră obține două cor- 
nere consecutive la poarta apă
rată de Vencel. ca urmare a 
șuturilor periculoase expediate 
de Iordănescu (min. 3) și Ato- 
diresei (min. 4). Oaspeții trec 
și ei pe lingă deschiderea sco
rului în min. 5. Atunci, la cen
trarea lui Panenka. Kroupa tri
mite cu capul de puțin pe lin
gă poartă ; Răducanu, fusese 
pironit din fentă, pe mijlocul 
porții. Jocul este alert, plăcut, 
spectaculos, fazele alternînd de 
Ia o poartă la cealaltă. Dudu 
Georgescu este căutat în per
manentă cu mingi în careu. 
Echipa oaspe. condusă magis
tral de Pollak, are o mișcare 
de morișcă permanentă în te
ren. nici unul din jucători ne- 
actionînd pe zone fixe. Aceasta 
creează fotbaliștilor noștri difi
cultăți de marcaj. în min. 22 
echipa României are cea mai 
mare ocazie de goi : la acțiu
nea Iui Bălăci. D. Georgescu 
este faultat de Jurkcmik la 17 
m. perpendicular pe poartă. 
Dumitru execută puternic lovi-

activ ca altădată, 
golului, dar și „pa- 
imense ocazii ra- 
permis fotbaliștilor 

să deschidă scorul.

DECLARAȚII
VACLAV JEZEK (antreno

rul echipei cehoslovace) : „Ju
cătorii mei au știut să 
pecte sarcinile de joc. 
cu alte ocazii, ' , ' 
lipsiți de aportul a trei titu
lari, echipa a avut o compor
tare care mă mulțumește. 
Compartimentul defensiv a fă
cut totuși unele greșeli care 
trebuie remediate. Selecționata 
României m-a impresionat în 
primele 45 de minute cînd, cu 
un plus de șansă, ar fi putut 
să deschidă scorul și apoi să-l 
și majoreze. După pauză, însă, 
jucătorii români au avut o 
scădere vizibilă, fapt pentru 
care noi am trecut la cîrma 
jocului pe care, în final, pu
team să-1 și cîștigăm".

POLLAK: ..Am venit 
București cu dorința de a oferi 
publicului un joc spectaculos 
și mă bucur că am reușit. A 
fost o partidă îndîrjită, care 
putea reveni oricărei comba
tante. Cred că jucătorii români, 
pe lingă tehnica pe care o au, 
trebuie să-și îndrepte atenția 
spre o dezvoltare a calităților 
fizice, capitol la care mi s-au 
părut inferiori. Am reținut în 
mod special comportarea exce
lentă a portarului Răducanu, 
jocul laborios al lui Dinu și 
Bălăci".

ONDRUȘ : „Sînt bucuros în 
primul rînd că, și cu această 
ocazie, am reușit să rămînem 
neînvinși după 22 de partide 
consecutive. Deși a purtat un 
caracter amical, întîlnirea a 
avut cursivitate, faze de poar
tă, ceea ce demonstrează că 
fiecare partidă dintre România 
și Cehoslovacia se ridică la 
im nivel tehnic și spectacular. 
Remarc deplina sportivitate, 
ca și perfectul arbitraj prestat 
de P. Kirelopoulos".

DUPĂ JOC
res- 

Ca și 
deși am fost

la

P. KIRELOPOULOS (arbitrul 
meciului) : „Echipa română a 
jucat bine numai în prima re
priză. Cehoslovacii au practi
cat un fotbal modern, cu ac
țiuni purtate în viteză, fiecare 
jucător demonstrînd deosebite 
calități fizice. într-un cuvînt, 
o echipă care nu a ajuns în- 
tîmplător în 
europene".

ȘTEFAN 
președinte al F.R.F.) : .. 
priză, prima, excelentă a echi
pei' noastre, perioadă de timp 
cînd mijlocașii au știut să se 
impună printr-o activitate la
borioasă. în ultima parte 
intîlnirii, 
nuiți în campionat, ei 
mai putut să facă față ritmu
lui impus de adversar. în ziua 
în care vom putea juca 90 de 
minute, așa cum am făcut-o în 
prima repriză, vom putea spu
ne că reprezentăm într-adevăr 
o forță pe plan european. Sînt 
mulțumit de Răducanu, Sătmă- 
reanu, Cheran, Dinu, Bălăci și 
D. Georgescu. In schimb, G. 
Sandu si Manea au fost depă
șiți deseori. Dumitru a vrut 
prea mult și a obosit. Ceho
slovacia 
masivă, 
rești cu 
vățată".

DINU :
țin că Cehoslovacia 
titlul de campioană 
cu puțină șansă, eu 
zic, căci echipa lui 
noaste foarte bine 
practicînd un fotbal 
angajament. Trebuie să înțe
legem că astăzi nu se 
poate juca fără un efort ma
xim, care presupune pressing, 
marcaj strict și o circulație 
continuă, dar extrem de sim
plă a balonului".

fruntea ierarhiei

COVACI (vice- 
„O re-

a
așa cum sînt obiș-

n-au

a prezentat o echipă 
care a venit Ia Bucu- 
o lecție perfect In-

„Chiar dacă unii sus- 
a cîștigat 
a Europei 
îi contra- 
Jezek cu- 
„meseria", 

de mare

mai

în meciul de verificare susținut ieri

LOTUL B VOINȚA BUCUREȘTI 6-0 (2-0)
Ieri dimineață, lotul B de 

fotbal al țării noastre a susți
nut o partidă de verificare în 

seriei a 
formația

compania liderului 
Il-a din Divizia B, 
bucureșteană Voința, pe tere-

nnBQBOBHEiaBBa

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 19 SEPTEM
BRIE 1976.
zultate) : 
lei ; < 
293,25 
rla 3 
riante

Categoria 1 (13 re- 
11,20 variante a 8.566 

categoria 2 (12 rezultate) :
variante a 333 lei ; catego- 
(11 rezultate) : 3.350,30 va- 

• a 45 lei

26 SEPTEMBRIE 1976, O
TRAGERE EXCEPflO- 
PKONOEXPRES. Se a-

autoturisme Dacia 1300 și 
S 100. excursii de cîte

LA : 
NOUA 
NALA 
cordă 
Skoda 
2 locuri cu petrecerea revelionu
lui în ~
gară, 
gări a 
carul, 
numere câștigătoare.

Nu lăsați în ultimele zile pro
curarea biletelor.

etapă a cupelor europene la fot
bal, miercuri 29 septembrie 1976 
un interesant concurs Prono
sport. In agențiile Loto-Prono- 
sport s-au pus în vinzare bule
tinele pentru acest concurs.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 22 SEPTEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I: 18 38
25 24
EXTRAGEREA a II-a : 5
16 9
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1,111.681 lei din care
402.352 lei report.

Plata cîștigurilor va începe 
în Capitală de la 30 septembrie 
pînă la 22 noiembrie ; în țară 
de la 4 octombrie pînă la 22 
noiembrie inclusiv ; prin man
date poștale de la 4 octombrie 
1976. t

27
8

21

R.D. Germană șl R.P. Un- 
execursii în Turcia. Bul- 
și în Grecia cu auto- 
în total se extrag 44 de

3

CUPELE EUROPENE LA PRO
NOSPORT. A.S. Loto-Pronosport 
organizează cu ocazia desfășură
rii meciurilor retur din prima

a
nul acesteia. Avînd la dispozi
ție, din motive obiective, un e- 
fectiv foarte restrîns, antreno
rul C. Cernăianu a fost obligat 
să folosească o formulă de e- 
chipă fără cinci dintre jucătorii 
de bază : O. Ionescu și Atodi
resei — chemați la lotul A, Ion 
Ion și Păltinișan — accidentați, 
Aelenei — bolnav de amigda- 
lită. în această situație, lotul a 
început întîlnirea în următorul 
„11“ : Iordache — Tănăsescu, 
Ciugarin, Mehcdințu, Kolcr — 
A. Moldovan, Ștefănescu, Mul- 
țescu — Floarcș, Roznai, Apos
tol. Meciul a fost, la început, 
la dispoziția lotului B, care a 
acționat cu multă dezinvoltură 
și eficacitate în primele 20 de 
minute ale reprizei, cînd de 
altfel a și marcat de două ori 
prin Apostol (min. 8) și Floa
rcș (min. 15). obținînd și două 
bare prin Mulțescu și Roznai. 
în continuare, tempo-ul jocului 
a mai scăzut, acțiunile de atac 
au mai pierdut din consistență 
și situațiile realmente pericu
loase la poarta Voinței au fost 
destul de rare.

După pauză, singurele trei 
rezerve disponibile — Jivan, 
M. Zamfir si T. Zamfir — au 
luat locul lui Iordache, Tănăses-

cu și, respectiv, Fioareș. Repli
ca divizionarei B, antrenată de 
P. Gavrilă, a fost timp de a- 
proape o jumătate de oră mai 
activă, partida a avut un aspect 
echilibrat și, drept urmare, 
scorul a rămas neschimbat. In 
ultimul sfert de oră, jucătorii 
lotului au apăsat ceva mai 
mult pe accelerator și — în 
condițiile în care în formația 
adversă au fost operate nume
roase 
reușit 
prin : 
țescu 
(min. 
(min.
rul final al întîlnirii la 6—0.

După meci, antrenorul C. 
Cernăianu, subliniind utilitatea 
unei astfel de verificări, își ex
prima speranța că la viitoarea 
acțiune a lotului de a cărui 
pregătire răspunde va avea po
sibilitatea folosirii și a celor
lalți jucători — ieri indisponi
bili — și că, prin retușurile în 
jocul de ansamblu al formației, 
reprezentativa B a țării noas
tre va putea da o replică co
respunzătoare selecționatei se
cunde a Poloniei în partida 
programată la 6 octombrie la 
Lodz. (M. I.)

modificări — ei au mai 
să înscrie de patru ori, 
Roznai (min. 75), Mul- 
(min. 80), T. Zamfir

83) și din nou Roznai 
86), care a stabilit sco-

tura liberă. Vencel respinge cu 
dificultate. în față, la D. Geor
gescu. dar acesta, vrînd parcă 
să ..spargă" plasa. șutează 
violent, de la 3—4 m în bară ! 
Minutul următor este favorabil 
oaspeților : Pollak centrează de 
pe stingă, în diagonală. Ia Mansy, 
dribling prelungit al acestuia, 
Manea a părut ca hiptonizat, 
urmează o pasă înapoi de 
linia de aut a careului mic 
PANENKA trimite simplu 
sigur în gol : 0—1. Situația 
ceasta descumpănește pe jucă
torii noștri, dar ei obțin, apoi, 
după opt minute, egalarea : 
Manea centrează ideal, punîn- 
du-i Iui D. GEORGESCU min
gea pe cap, și 
vinge 
lung.

La 
nostru 
nere consecutive, 
are aceleași resurse fizice ca 
în primele 30 de minute, și este 
dominat pe toate planurile, 
oaspeții etalînd excelentele lor 
calități de tehnicieni și tacti
cieni. Astfel. Răducanu și apă
rarea imediată este supusă la 
grele încercări (min. 50 — Po
llak este la un pas de golj 
min. 54 — Răducanu blochează 
șutul lui Dobias : min. 57 — 
Răducanu planează la șutul- 
centrare al lui Masny ; min. 60
— Nehoda șutează peste poarta 
goală, dar în faza inițială a 
construirii acestei acțiuni cre
dem că a fost ofsaid ; min. 80
— Jurkemik îl „arcuiește" pe 
Răducanu ; min. 83 — Panenka 
îl obligă pe portarul nostru să 
trimită în corner). „Tricolorii" 
au. în această parte a jocului, 
doar două ocazii : min. 65 — 
cînd D. Georgescu șutează nă- 
praznic din afara careului, Ven
cel se ... clătină, dar ne alegem 
doar cu o lovitură de colț și, 
min. 89, cînd o minge trimisă 
în adincime îl găsește pe O. Io
nescu în careu, dar din lateral- 
stînga. el 
poartă.

Arbitrul 
POULOS a 
toarele ___
RADUCANU 
Sandu, 
nea — 
nescu), 
Atodiresei (min. 66 Florea). D. 
Georgescu, 
SLOVACIA : 
JURKEMIK, Ondrus, 
DOBIAS. POLLAK. 
KA — MASNY. 
Kroupa (min. 64 Mraz).

la 
și 
Și 
a-

,optarul“ îl în-
pe Vencel în unghiul

reluare. „unsprezecele" 
debutează cu două cor- 

însă nu mai

șutează pe lingă

grec P. KIRELO- 
„ condus bine urmă- 

formatii : ROMÂNIA : 
CHERAN. G. 

SATMÂREANU, Ma- 
Dumitru (min. 66 O. Io- 

DINU. Iordănescu —•

Balaci ; CEHO- 
Vencel — Biros, 

;, Gogh — 
PANEN- 

NEHODA,

ACTUALITĂȚI
• MECIUL STEAUA—F.C.M. 

REȘIȚA se va disputa simbăta, 
cu începere de la ora 15, pe sta
dionul Steaua. Partida face parte 
din etapa a 7-a a Diviziei A
• BILETELE PENTRU CU

PLAJUL DE SÎMBATA, DE PE 
STADIONUL „23 AUGUST-, se 
pun în vînzare, cu începere de 
astăzi, la stadioanele „23 August4*. 
Steaua, Dinamo, Republicii, Giu- 
lești la casele Loto-Pronosport 
din Pasajul Universității și str. 
Halelor. Programul cuplajului de 
sîmbătă este : Progresul—A.S.A. 
Tg. Mureș (la ora 15,45) și Spor
tul studențesc —Politehnica 
mișoara (la ora 17.3G).

• DINAMO SLATINA a 
nunțat, de comun acord cu 
trenorul 
serviciile acestuia. Urmează 
în zilele următoare, 
bilească noul conducător tehnic 
al acestei divizionare B.

• SAPTAMINA
cele 
ale -------------- —
ține partidele retur în competi
țiile europene la care participă. 
Meciurile lor vor fi conduse de 
următorii arbitri : Steaua—F.C.
Bruges : ORHAN CEDE (Turcia); 
Boavista Porto—C.S.U. Galați : 
JOHN HUNTING (Anglia) ; ‘ “
Milan—Dinamo : JOHN 
SON (Scoția), Dinamo Zagreb— 
A.S.A. Tg. Mureș : WT
HORBAS (Cehoslovacia), 
piakos Pireu—Sportul
țese : THOMAS r.Z
(Taia Galilor).
• AZI, LA GALAȚI,

C.S.M. SUCEAVA. ” 
dispută astăzi meciul de 
vizia B, seria ’ " *T
SUCEAVA, 
6-a.

Gheorghe Dungu,

să se

Ti-

re- 
an- 

la
ca, 

sta-

VIITOARE,
cinci echipe reprezentante 

fotbalului nostru vor sus-

. . A.C.
PATER-

MARTIN 
Olym- 

studen- 
REYNOLDS

C.S.U.—
La Galați se 

Di- 
I, C.S.U.—C.S.M. 

... ... din cadrul etapei a 
_ Partida va începe la ora 16 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din București, formată 
din I. Roșoga (la centru). V. 
Teciu și R. Platoș.
• ECHIPA ETAPEI. întocmită 

pe baza notelor acordate jucăto
rilor, echipa etapei a Vl-a a Di
viziei A are următoarea alcătuire: 
RADUCANU — TANASESCU, CIU
GARIN, CATARGIU, MANEA — 
DOBRAU, DINU, BORA — 
GROSU, O. IONESCU, FLOREA 
(F.C.M. Reșița).



SPORTIVI ROMANI
RUGBYSTII, CÎSTIGATORI 

IN BULGARIA

Turneul de rugby desfășurat 
în stațiunea bulgară „Țărmul 
însorit" de lîngă Burgas s-a în
cheiat marți cu victoria repre
zentativei României. în ultimul 
meci, jucătorii noștri au obți
nut o altă victorie categorică, 
de data aceasta în fața echipei 
Poloniei : 58—6. în cealaltă
partidă : U.R.S.S. — Bulgaria 
27—13. Clasamentul final 
comnetitiei : 1. România 9 
2. U.R.S.S. 7 p, 3. Bulgaria 5 
4. Polonia 3 p.

al 
P. 
P.

BALCANIADA DE YACHTING
La campionatele balcanice de 

yachting de la Varna, clasa 
„Optimist", prima regată a fost 
ciștigată de Cristian Tabacu.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE PENTATLON MODERN

55 de sportivi din 21 de țâri 
participă la cel de-al 11-lea 
campionat mondial de pentatlon 
modern pentru juniori, care se 
desfășoară la Zielona Gora 
(Polonia). în proba de călărie a 
.cîștigat suedezul Per Huit, 1100 
p — timp 1:33.30, urmat cu a- 
celași punctai de spaniolul Ca- 
merero. elvețianul Schilt. polo
nezul Markowski , și românul 
Galovits. După două probe (că
lărie și scrimă) echipa Româ
niei se află pe locul 2 cu 5742

PESTE HOTARE 
p după cea a Ungariei — 5896 
p. în clasamentul general, după 
două probe. Sorin Crăciuneanu 
se află pe locul 3 cu 2050 p, 
după Bellmann (R.F.G.) — 2110 
p și Dobi (Ungaria) 2100 p.
TURNEUL DE TENIS DE MASA 

DE LA ȘANHAI
în primul tur al competițiilor 

pe echipe din cadrul turneului 
de tenis de masă de la Șanhai 
s-au înregistrat 
masculin : R. 
Suedia 5—1.
România 5—4, 
slavia 5—3 ;
Chineză — Iugoslavia 3—1, Ja
ponia — România 3—1. Franța 
— R. F. Germania 3—0.

VOLEIBALISTELE DIN IAȘI 
CiȘTIGATOARE IN POLONIA 
în turneul feminin de volei de 

la Czarnj Slupsk (Polonia), e- 
chipa Penicilina Iași a întrecut 
cu 3—0 formația Spojnla 
Gdansk. în ultimul meci sus
ținut, voleibalistele românce au 
învins cu scorul de 3—2 echipa 
poloneză C.H.K.S. cîștigînd tur
neul.

CONCURS ATLETIC LA PLSEN
Atletul Florea Șandru a cîș

tigat proba de 1 500 m din ca
drul concursului de la Plsen, 
realizînd timpul de 3:51,0, iar 
Aurel Niculescu s-a situat pe 
locul 4 în proba de 5 000 m cu 
timpul de 14:12,0.

rezultatele : 
P. Chineză — 
Iugoslavia — 

Japonia — Iugo- 
feminin : R. P.

BUNA COMPORTARE A REPREZENTANTELOR NOASTRE IA C.E. DE TIR
Bucureștiul va găzdui, anul viitor. Campionatele europene de tir

ale seniorilor la
Ieri s-a întors în țară dele

gația sportivilor români care au 
participat la întrecerile campio
natelor europene de tir ale se
nioarelor și juniorilor, disputate 
recent la Skopje (Iugoslavia). 
După cum am anunțat, fetele 
noastre au avut o comportare 
remarcabilă reușind să urce, 
toate, pe una din treptele po
diumului de premiere, iar Ana 
Ciobanu chiar pe cea mai înal
tă, obținînd medalia de aur la 
pistol standard. Un bun prilej 
de a angaja un scurt dialog cu 
antrenorul 
ne, Ștefan 
zentantele 
comportare 
Laude i se cuvin cu prioritate 
Anei Ciobanu, care a dominat 
cu autoritate barajul cu sovie
tica Beidina. Aș zice chiar că 
a făcut o demonstrație de tă
rie psihică și de bună pregă
tire. Alături de Ana Ciobanu o 
frumoasă 
Melania 
standard, 
siguranța 
strata de 
clasată — 
multipla 
Nina Stolcarova. Sub 
s-au situat pușcașii juniori, ca
re n-au făcut o figură la fel 
de frumoasă, în probele

campioanei europe- 
Petrescu. „Repre- 

noastre au avut o 
in general bună.

comportare a avut 
Petrescu, la pușcă 

De menționat este și 
în concurs 

tinăra Maria
la egalitate 

campioană

SCRISOARE DIN MOSCOVA

O NOUA SALA DE SPORT IN COMPLEXUL LUJNIKI
Aici, totul — machete, albu

me, desene, schițe — vorbește 
despre un singur subiect și a- 
nume despre sala de sport po
livalentă. 
Olimpice 
se vor 
turneului 
praf ața arenei . . . .... ___
un imens patrat (42 X 42 m), 
iar înălțimea de 15 m. Sala va 
dispune de două tabele electro
nice. iar reprezentanții presei, 
radioului și televiziunii vor 
putea urmări, pe mai multe 
mici ecrane, competițiile dispu
tate simultan pe alte arene.

Toate acestea se discern lim
pede din proiectul arhitecților 
sovietici, care vor ridica una 

mai frumoase con-

în care — la Jocurile 
de vară din 1980 — 
desfășura întrecerile 
feminin de volei. Su- 

principale este

ternaționale de volei, Paul 
Libaud, , care i-a dat o înaltă 
apreciere. Sala va putea adă
posti nu numai întreceri de 
volei, ci și de lupte, box, gim
nastică, scrimă, baschet, hand
bal. tenis.

Pentru aceasta, sala va fi 
construită în două „straturi" : 
primul va fi staționar, iar al 
doilea „strat" va fi mobil, for- 
mind un mare spațiu pentru 
diferitele ramuri sportive. Sub 
sala principală se află săli de 
antrenament, fiecare cu dimen
siunile 18 x 36 m. Numărul te
renurilor de antrenament se 
poate mări, cind în sală nu se 
dispută mari competiții. Gar
deroba pentru spectatori se 
află în patru foaiere, fiecare

în fotografie : macheta sălii care va îmbogăți peisajul sportiv 
moscovit.

Noua sală va fi construită în 
apropierea cunoscutelor tere
nuri de tenis de la 
Cîteva detalii despre 
tura noii construcții, 
este aproape ovală, ea 
grează reușit în ansamblul ar
hitectonic al marelui complex 
sportiv. Seara, în special, sub 
jerba de lumini a reflectoare
lor, ea va oferi o priveliște 
splendidă, privită de pe coline
le Lenin. Acoperișul este din 
elemente unificate de beton ar
mat, asamblate pe pămînt și 
ridicate la înălțimea de 20 m. 
Stîlpii de susținere (28 la nu
măr) cintăresc, fiecare, cîteva 
zeci de tone și au lungimea de 
27 m. Toate elementele din 
beton armat se construiesc la 
baza Institutului de cercetări 
științifice și proiectări experi
mentale din Moscova. Sistemul 
de aer condiționat nu va lipsi, 
iar pe acoperiș va fi lipit un 
material izolator de căldură, ce 
va fi acoperit 
aurie.

Lujniki. 
arhitec- 

Forma 
se inte-

strucții sportive ale Moscovei, 
gazda celei de-a XXII-a Olim
piade. Proiectul a fost aprobat 
de președintele Federației in-

în formă de inel, care — prin- 
tr-un sistem ingenios — se pot 
transforma în tot atîtea săli 
de antrenament.

PE SCURT • PE
AUTO. • Cursa de la Cambridge 

Jonction (Michigan) a revenit ameri
canului Budde Backer, cu o medie 
orară record de 233,500 km pe dis
tanța de 160 km. Cu acest prilej, 
cunoscutul . pilot englez James Hunt 
a evitat un accident fatal. Rănit 
ușor, Hunt a fost internat într-o clinică 
pentru un examen medical. • Cam
pionatul mondial de karting, desfă
șurat la Hagen (R.F.G.), a fost cîști
gat de suedezul Leif Larsson, urmat 
de M. Korten (R.F.G.), M. Bott 
(R.F.G.), F. Rovelli (Italia) și L. 
Speed (S.U.A.).

CICLISM. • A 62-a ediție a cursei 
Milano — Torino a fost ciștigată de 
Enrico Padini, cronometrat pe 146 
km cu timpul de 3h 05 (medie orară 
47,351 km). Pe locurile următoare. 
Franco Bitossi și Eddy Verstraeten. • 
Etapa a 6-a a Turului Bulgariei (Șu- 
men — Burgas, 148 km) a revenit la 
sprint polonezului J. Brzezny, cronome
trat în 3h 33:28. Lider se menține 
cehoslovacul F. Kalis, urmat de bul
garul G. Popov, la 7 sec și sovieti
cul V. Gusîatnikov, la 10 sec.

FOTBAL, • Selecționata secundă a 
Ungariei a întrecut cu 2—0 (2—0) 
formația similară o R. O. Germane, 
în meciul disputat la Debreczen. La 
tineret : R. D. Germană __ Ungaria
2—1 (2—0) • Echipa Southampton,
cîștigătoarea Cupei Angliei, a învins 
cu scorul de 1—0 formația italiană 
A.C. Napoli, In meci amical. • Me-

pistoale și pușcă
pușcă, ca senioarele, ocupante 
ale locului 3 pe echipe (amin
tim că la trecutele campionate 
europene ele s-au clasat pe po
ziția a 5-a — n.red.). Aș dori, 
de asemenea, să menționez bu
na organizare și instalațiile 
complete asigurate întrecerilor 
de către gazdele noastre".

întrucît la Skopje a avut 
loc și o conferință a reprezen
tanților federațiilor naționale 
participante la competiție, ac
țiune în cadrul căreia s-au luat 
cîteva hotărîri importante pri
vind activitatea internațională, 
am solicitat tov. Gavrilă Ba
rani, prim-vicepreședinte al U- 
niunii Internaționale de Tir, cî
teva informații : „Cu acest pri-

lej au fost stabilite datele prin
cipalelor competiții mondiale 
ale anului viitor. Ca o recu
noaștere a valorii și prestigiului 
tirului românesc, Bucureștiul 
va fi, între 28 august și 5 sep
tembrie, gazda campionatelor 
europene de pistoale și pușcă 
liberă, rezervate seniorilor. La 
Conferința C.I.O. de la Barce
lona, din luna octombrie, vom 
propune includerea unora din
tre probele feminine în progra
mul J.O. de la Moscova, din 
anul 1980“.

. Amintim faptul că, la aceas
tă conferință, tov. Niculina 
Predescu, secretara Comitetului 
feminin al Confederației Euro
pene de Tir 
conferință 
performanței

a ținut o apreciată 
despre obținerea 
în tirul feminin.

Radu TIMOFTE

demon- 
Sălăjan, 

— cu 
sovietică 
așteptări

Gavrilă Barani, prim-vicepreședinte al atribuind prețioasa
medalie fe aur obținută de Ana Ciobanu, noua campioană euro

peană la pistol standard.

DUhPJiIo1R97S6T ILIE nâstase PE LOCUL 3

IN CLASAMENTUL AȘILOR RACHETEI

cu o culoare 
Proiectul sălii este în

tocmit de un colectiv de autori 
de la „Mosproiekt-II“ și de in
gineri de la același institut.

...Dincolo de porțile împodo
bite cu inelele olimpice, munca 
pe șantier a 
polivalentă își 
țile cu un an 
piadă.

și început. Sala 
va deschide por- 

înainte de Olim-

V. VOLODIN
Sovielski sport“ — Moscova

TURNEUL DE TENIS
Favoriții au debutat cu vic

torii în turneul de tenis de la 
Los Angeles. Hie Năstasc l-a

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ciurile disputote in prima zi a tur
neului pentru juniori de la Polo (Iu
goslavia) s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Grecia — Bulgaria 1—0 ; 
Austria — Ungaria 2—2 ; Franța — 
Tunisia 2—1 ; Iugoslavia — Turcia 
2—0. • Rezultate din turul Iii al Cu
pei ligii engleze : Blackpool — Arse
nal 1—1 ,* Aston Villa — Norwich 
2—1 ; Charlton Athletic — West Ham 
United 0—1 ; Nottingham Forest — 
Coventry 0—3.

ȘAH. • Meciul 
Portisch, ce urma 
la Milano, a fost ______  ,_____  ___
bâtă din cauza îmbolnăvirii lui Petro
sian. Turneul de la Milano va de
semna un participant la turneul 
candidaților la titlul mondial. • In 
turneul de la Ivinici Zdroj (Polonia), 
după 3 runde conduce bulgarul Peter 
Poriazov, cu 3 puncte, D. Bronstein, 
E. Nacht, A. Marcovici au realizat 
cite 1’/2 P, iar M. Cojocaru și E. Groza 
cîte 1 p.

Taî — Petrosian — 
să înceapă [uni 

□ minat pentru sîm-

Mandelstam 6—3, 6—4. • Turneul fl- 
minln de la Atlanta (Georgia) a fost 
cîștigat de jucotparea engleză Virgi
nia Wade învingătoare cu 5—7, 7—5, 
7—5 în finala cu olandeza Betty 
Stove. • Partide din primul tur la 
Los Angeles : Rahim — Filial 
7—6, 6—4 ; Smith — Fleming
6— 7, 7—5 ; Dibbs — Pattison
7— 6 : Tanner — Cramer 6—3, o—** ; 
Pasarell — Menon 6—4, 6—2 ; Bunis 
— Hewitt 7—6, 6—3 ; Bertram — Pa- 
run 7—5, 6—3.

6—7,
6—3,
6—4,

6—4 ;

TENIS. • Turneul de la Hamilton 
(Insulele Bermude) a fost cîștigat de 
americanul Cliff Richey, învingător cu 
7—6, 6—2 în finala susținută cu tî- 
nărul său compatriot Gene Mayer. • 
Tenismanul columbian Alvaro Beton- 
cour a terminat învingător in turneul 
de la Bogota, în finala căruia a dis
pus cu 2—6, 6—2, 6—3 de bolivianul 
Benavides, in finala de dublu : Ro- 
driguez, E. Ewert — N. Spear, R.

TENIS DE MASĂ. • Probele de 
simplu din cadrul turneului de la 
Șanhai au fost ciștigate de reprezen
tanții R. P. Chineze : la feminin : 
Cian Li a întrecut-o în finală cu 3—1 
pe Kuo Sin-ai, Iar la masculin Li Cen- 
Shih a cîștigat cu 3—1 finala dispu
tată în compania lui Li Kuo-lian. lată 
și rezultatele celorlalte finale : dublu 
bărbați : Secretin, Birocheau (Fran
ța) — Surbek, Jurciai (Iugoslavia) 
3—1 ; dublu feminin : Yokota, Shin- 
po (Japonia) — Cian Li, Cian Tehin 
(R.P. Chineză) 3—0 : dublu mixt : 
Surbek, Palatinul (Iugoslavia) — Na- 
kandakare, Yokota (Japonia) 3—2.

VOLEI. • In ultimul meci al turneu
lui întreprins în S.U.A., echipa mas
culină a Japoniei a fost întrecută, 
surprinzător, cu 3—2, de formația 
țării-gazdâ. In cele două partide an
terioare, voleibaliștii niponi clștlga- 
seră cu scorul de 3—0.

NEW YORK (Agerpres). 
Clasamentul celor mai buni 
jucători de tenis din lume, 
stabilit de un computer ameri
can, pe baza rezultatelor obți
nute în marile turnee interna
ționale și a întîlnirilor directe 
dintre jucătorii fruntași, din 
actualul sezon, se prezintă ast
fel : 1. Jimmy Connors (S.U.A.) 
1904 puncte (77 victorii — 7 
înfrîngeri) ; 2. Bjorn Borg
(Suedia) 1892,70 p (55—12) ; 3. 
ILIE NASTASE (România) 
1892,40 p (63—10) ; 4. Guillermo 

(Argentina) 1876,30 p 
Eddie Dibbs 
p (61—19) ; 6. 
(S.U.A.) 1865,42 
Raul Ramirez 
p (61—22) ; 8.
(Spania) 1858,11

P (52—14) : 9. Adriano Panatia 
(Italia) 1856,99 p '
Ken Rosewall 
1854,79 p. (22—11). 
pe primul loc 
Evert, urmată 
lagong, Rosie 
Wade. Diâne 
tina N avratilova. Kery 
lie, Mima Jausovec, 
Richey (învinsa Virginiei 
la Forest Hills), Olga 
«ova.

(38—13) ; 10.
(Australia)

La feminin, 
află Chris 

Evonne Goo- 
Virginia

se
de
Casals,

Fromholtz, Mar- 
Melvi- 
Nancy 
Ruzici 
Moro-

Vilas
(60—13) ; 5.
(S.U.A.) 1865,87 
Harold Solomon 
p (51—J9) ; 7.
(Mexic) 1862,19
Manuel Orantes

TURNEUL MASCULIN 
DE HANDBAL 

AL ARMATELOR PRIETENE

(Agerpres). 
de handbal

DE LA LOS ANGELES
învins cu 6—0, 4—6, 6—3 pe ar
gentinianul L. Alvarez. Alte 
rezultate : Connors — Waltke 
6—4, 6—2 ; Vilas — Cahill 6—4,
6— 2 ; Ramirez — K. Johansson
7— 5, 3—6, 6—3 ț Dent —— Tea
cher 7—5, 6—3 ; Dibley — Bo- 
rowiak 6—4, 6—7, 7—5 ; V.
Amritraj — Whitlinger 4—6, 
6—1, 6—Î.

de echipa ȚSKA 
urmată în clasamen- 
de formația Steaua 
Iată rezultatele obți-

MOSCOVA. 22
Turneul masculin
al Armatelor prietene, desfășu
rat la Soci, a fost cîștigat (la 
golaveraj) 
Moscova.
tul final 
București.
nute de handbaliștii de la Steaua 
București : 23—21 cu ȚSKA 
Moscova. 19—20 cu Legia Var
șovia. 23—20 cu Dukla Praga, 
28—24 cu Vorwărts Berlin și 
18—15 cu ȚSKA Sofia.

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE*

In meciul echipelor de tineret : 
CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 1-0 (1-0)

Aseară, la Hradec Kralove, 
Într-un meci amical de fotbal, 
s-au întîlnit reprezentativele de 
tineret (sub 21 de ani) 
Cehoslovaciei și 
După o partidă 
victoria a revenit 
1—0 (1—0). Singurul 
marcat de Farkas

ale
României, 

echilibrată, 
gazdelor cu 
punct a fost 
în min. 45,

din lovitură liberă. Selecționata 
română a folosit următoarea 
formație : Cristian — Tilihoi, 
Pîrvu, Stancu, Bărbulescu — 
Zahiu, Agiu, Petcu — Șosu» 
Radu II, Vrinceanu.

Partida a fost condusă de ar
bitrul cehoslovac Kopal.

INTILNIRI INTERNATIONALE DE FOTBAL
Aseară, In mol multe orașe de pe 

continent, s-au desfășurat meciuri in
ternaționale de fotbal. Iată rezulta
tele pe care le-am primit ptnă la în
chiderea ediției.

IN PRELIMINARIILE C.M. (gr. 2) 
Helsinki : Finlanda — Luxemburg 
7—1 (3-0)

MECIURI AMICALE
Vi&no : Austria — Elveția 3—1 (0—0) 

Copenhaga : Danemarca —
0—1 (0-1)
Sofia : Bulgaria — Turcia 2—2 
Berlin : R.D.G. — Ungaria 1—1 
Patras : Grecia — Israel 0—1

Alte rezultate și amănunte în zia
rul de mîine.

Italia

(2-0) 
(1-1) 
(0—0)
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