
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
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în campionatul Diviziei A la fotbal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat vineri la mani
festările consacrate împlinirii 
a 1600 de ani de la prima 
mențiune documentară a Buzău
lui. Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
vizită de lucru în orașul Buzău.

Secretarul general al partidu
lui a fost insolit dc tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Gheorghe Oprea, Teodor Co
linul și Constantin Dăscălescu.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat la sărbătorirea acestei stră
vechi așezări a reunit, într-o 
atmosferă de vibrant patrio
tism. de mîndrie pentru rolul 
pe care l-a jucat Buzăul în 
dezvoltarea civilizației româ
nești și pentru succesele do- 
bindite de acest centru eco
nomic și social-cultural în 
plină ascensiune, pe toți locui
torii orașului, cărora li s-au 
adăugat alte zeci de mii de 
cetățeni din orașele și comu
nele județului. în această clipă 
înălțătoare dc cinstire a tre
cutului de luptă al poporului 
nostru pentru dreptate socială 
și libertate națională, ei și-au 
exprimat cu puternic entuziasm 
bucuria fierbinte de a-1 avea 
în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au dat glas, 
înir-o impresionantă unanimi
tate, dragostei lor față de 
partid și secretarul său general.

Cu aceeași mare bucurie și 
dragoste a fost întîmpinat 
secretarul general al partidului 
pe străzile Buzăului și in zona 
industrială a orașului, unde a 
făcut o vizită de lucru.

După vizita de lucru a secre
tarului general al partidului, 
in parcul „Crîng“ a avut loc 
un moment semnificativ al fes
tivităților : dezvelirea obeliscu
lui ridicat în cinstea jubileului.

La sosirea în parc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu sint întîmpinați 
cu același entuziasm care a 
caracterizat întreaga atmosferă 
a vizitei : corul, reunind an
samblurile artistice ale orașu
lui, 
bun

intonează 
venit, se

cîntece de 
aplaudă cu

căldură, răsună ovații, se 
aclamă — „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

In uratele și aplauzele celor 
prezenți, tovarășul Nicolae

Ceaușescu dezvelește monu
mentul ridicat pentru a marca 
momentul aniversar al celor 
16 secole de existență docu
mentar atestată a Buzăului.

în această atmosferă, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă, împreună cu ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, spre marea 
adunare populară care încu
nunează această sărbătoare.

Sărbătorirea Buzăului milenar 
a reunit, într-o vibrantă at
mosferă de entuziasm, de mîn
drie patriotică pentru trecutul 
plin de fapte al acestui centru 
de civilizație, pentru prezentul 
și viitorul său luminos, zeci 
de mii de cetățeni in piața 
„Dacia", în cadrul ansamblului 
modern al centrului civic al 
municipiului.

în continuare, s-a dat citire 
Decretului prezidențial, prin care 
se conferă municipiului „Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I pentru contri
buția adusă de cetățenii Buzăului 
de-a lungul veacurilor la lupta 
întregului popor pentru libertate 
și progres social și pentru par
ticiparea activă la înfăptuirea 
politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

în aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
inminează înalta distincție to
varășului Gheorghe Milu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, primarul mu
nicipiului Buzăv,

în uralele mulțimii, ia cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată 
cu îndelungi aplauze, cu urale 
și ovații, buzoienii reafirmîndu-și 
încă o dată încrederea deplină 
în partid și secretarul său ge
neral, hotărîrea lor nestrămu
tată de a merge neabătut pe 
calea luminată de partid — ca
lea socialismului și comunismu
lui, a fericirii întregului popor. 
Ei și-au exprimat, totodată, 
voința fermă de a transpune în 
viață îndemnurile mobiliza
toare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a munci cu tot 
elanul pentru înflorirea județu
lui lor, a patriei socialiste.
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I ETAPA A 7-a, ÎN „DOUĂ ACTE"

CLASAMENTUL LA ZI

1. DINAMO
2. Sportul stud.
3. Steaua

6 5 0 1 22— 6
5 4 10 12— 2

10
9
75 3 1 1 9— 6

4— 5. Polit. Tim. 6 3 1 2 9— 8 7
F. C. Argeș 6 3 12 7— 6 7

6. S. C. Bacău 6 2 2 2 9— 6 6
7. Rapid 6 3 0 3 9— 7 6
8. Corvinul 6 2 2 2 8— 6 6
9. Progresul 6 2 2 2 7—12 6

10. U.T.A. 6 2 2 2 4—12 6
11. U. Craiova 6 2 13 9— 8 5
12. FCM Reșița 4 2 11 9—10 5

13—14. Jiul 5 2 12 4— 7 5
F. C. Const. 6 2 13 5— 8 5

15. ASA Tg. M. 5 2 0 3 5— 4 4
16. F. C. Bihor 6 2 0 4 4— 9 4
17. Polit. Iași 6 114 6— 8 3
18. FCM Galați 6 0 15 4—16 1
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încerca să repete o lecție cît 
cit utilă miercurea 
Milano.

Cinci partide rămîn, 
în programul zilei de 
F.C. Argeș — F.C.M. 
U.T.A. — Jiul, Politehnica Iași 

" " Bacău, Universitatea 
Craiova — Rapid și F.C. Bihor 
— F.C. Constanța. Cinci jocuri 
cu un numitor comun : echipe
le gazdă pornesc favorite.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR \\\\\\\\\\\\\\^ 
ASTĂZI

PROGRESUL

Din mijlocul unui careu aglomerat, Sameș a reluat cu capul 
spre poarta oaspeților. Fază din meciul Steaua—F.C.M. Reșița, 

disputat in campionatul trecut.

va desfă- 
acte“. Tu- 
participante 

doua a cu- 
acordat 
(pentru 
forțelor 
așadar,

în compania Universității Cra
iova. Tot astăzi se dispută par
tida Corvinul Hunedoara — 
Dinamo, în care formația oâspe

viitoare,

așadar, 
mîine : 
Galați,

s.c.
Etapa a 7-a se 

șura în „două 
turor echipelor 
la manșa a 
pelor europene li s-au
o zi de odihnă în plus 
a fi in plenitudinea 
miercuri) și vor evolua, 
astăzi în „primul act". Două din
tre ele, A.S.A. Tg. Mureș și 
Sportul studențesc, vor juca în 
cuplaj, pe stadionul „23 Au
gust", primind replica formați
ilor Progresul și, respectiv, Po
litehnica Timișoara. în perspec
tivă, un cuplaj atractiv : elevii 
lui Bone și ai lui Angelo Nicu- 
lescu țin să demonstreze iubi
torilor fotbalului că se află în
tr-o bună formă sportivă în
aintea partidelor pe care le 
vor susține, miercuri, la Zagreb 
și Atena ; pe de altă parte, nici 
partenerele lor nu se vor lăsa 
mai prejos, dorind cu aceeași 
ardoare victoria. Dar amatorii 
de fotbal bucureșteni sînt ten
tați să urmărească și jocul 
Steaua — F.C.M. Reșița, progra
mat cu 45 de minute mai devreme 
decît meciul care va deschide 
cuplajul de pe ..23 August". Pe 
stadionul din Ghencea. echipa 
campioană deține, firește, pri
ma șansă, dar și elevii lui 
Reinhardt pot emite pretenții, 
mai ales după jocul remarca
bil prestat în etapa anterioară

fWWWWWWWWW

București : _____________ T
C. Ghițu — Gh. Racz (ambii din Brașov) și T. Podaru (Brăila).

(Stadionul ,,23 August", ora 15,45, meci televizat) 
București : SPORTUL STUDENȚESC — POLITEHNICA TIM.
I. Chiiibar— I. Răileanu și FI. Anuțescu (toți din Pitești).

(Stadionul „23 August", ora 17,30)
București : STEAUA — F.C.M. REȘIȚA
N. Rainea — D. Munteanu (ambii din Bîrlad) și C. Sandulescu (Vaslui).

(Stadionul Steaua, ora 15)
Hunedoara : F.C. CORVINUL — DINAMO
O. Anderco — I. Taar (ambii din Satu Mare) și V. Catană (Cărei).

MÎINE
Pitești : F.C. ARGEȘ — F.C.M. GALAȚI
C. Dinulescu — Gh. Vasilescu II și Gr. Angheiuță (toți din București). 

(Meciul începe la ora 14, fiind televizat)
U.T.A. — JIUL

— V. Navrovschi și I. Puia (toți din București). 
POLITEHNICA — S.C. BACĂU

Svitlec (ambii din București) și V. Dumitru (Oltenița). 
UNIVERSITATEA — RAPID

Gligorescu (ambii din Ploiești) și V. Pîrvescu (Buzău).
F.C. BIHOR — F.C. CONSTANȚA

— A.S.A. TG. MUREȘ

Em.

Arad :
Gh. Retezan

lași :
C. Petrea —
Craiova :
M. Moraru — V.
Oradea :
Gh. Vasilescu | — N. Gheorghe și N. Pâvâlugâ (toți din București).

surpriză in prima zi a Diviziei A dc Daschct masculin

Raidul 1 ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR, 
nostru AMPLIFICAREA Șl DIVERSIFICAREA 

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
Un recent contact cu activi

tatea sportivă de masă la ni
velul județului Dolj, ne-a per
mis să constatăm că principala 
preocupare o constituie reali
zarea unei activități continue, 
in concordanță cu preferințele 
cetățenilor, tineri și virstnici, 
atit in localitățile urbane cit și 
în cele rurale.

De altfel — după cum ne 
spunea prof. Ion Rinderu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
— in momentul de față „toți 
cei care avem răspunderi în 
acest domeniu acționăm în pre
zent cu forțe susținute pen
tru a îndeplini sarcinile re
ieșite din importanta cuvîn- 
tarc a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, rostită cu 
prilejul sărbătoririi sportivilor 
olimpici, printre acestea la 
loc de frunte situîndu-se și a- 
ceea de a transforma activita
tea sportivă într-o puternică 
mișcare de masă care să cu
prindă întregul tinerel".

UN BOGAT CALENDAR 
COMPET1ȚIONAL PENTRU ELEVI

începută cu doi ani în urmă, 
acțiunea de așezare a activită
ții sportive școlare doljene pe 
baze mai largi, care să angre

neze în întreceri pe toți copiii, 
de la grădiniță la liceu, a 
prins un contur definitiv în a- 
ceste zile. Materializarea ini
țiativei nu aparține numai In
spectoratului școlar, ci la ea 
și-au adus o egală contribuție 
toți factorii cu atribuții.

— Am plecat de Ia ideea că 
nu sint suficiente numai com
petițiile prevăzute în calenda
rul republican — ne-a spus 
prof. Vasile Tilcă, de Ia In
spectoratul școlar. Pentru a 
cultiva mai bine la cei mici 
dragostea față dc educația fi
zică, față de sport, ani inițiat 
un sistem competițional în ca
re să fie cuprinse toate școlile 
generale și liceele din județul

nostru. Grupate în 30 de cen
tre, pentru a facilita desfășu
rarea întrecerilor (cu dale pre
cise dc disputare a fiecărei e- 
tape), toate școlile sint practic 
cuprinse intr-o activitate con
tinuă. Deocamdată, în program 
figurează 5 discipline (atle
tism, fotbal, handbal, baschet, 
volei) pentru elevii din orașe 
și două discipline (atletism, 
fotbal) pentru cei din localită
țile rurale.

— Ce alte exemple ne mai 
puteți oferi 1

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

In sala Floreasca, azi și mîine

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
Cei mai buni tineri judoka din 

Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger- 
m:.na, R.F. Germania, Elveția, 
Franța, Iugoslavii, Polonia, Por
tugalia, Siria $i România vor par
ticipa, astăzi și mîine, în . sala 
Floreasca din Capitală, la cea de 
a V-a ediție a Campionatelor in
ternaționale ale României. Com
petiția constituie și o importantă 
verificare înaintea C.E. de ju

niori : 9—14 noiembrie la Lodz 
(Polonia).

Din țara noastră vor concura 
cite 5 sportivi la fiecare catego
rie de greutate Azi. de la ora 
10, vor avea loc primele două 
tururi, iar după-amiază, de la Ora 
16.30, meciurile turului III, ale 
recalificărilor și sferturilor de fi
nală. Mîine, de la ora 10, semi
finalele și finalele

C.S.U. BRASOV - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
105-85 (62-36)

CONSTANȚA, 24 (prin tele
fon). Etapa inaugurală a edi
ției a 28-a a campionatului re
publican de baschet masculin, 
găzduită în condiții optime de 
sala Sporturilor din localitate, 
a prilejuit cîteva jocuri atrac
tive și chiar unele surprize, 
în rîndurile de mai jos amă
nunte de la cele mai intere
sante meciuri și rezultatele ce
lorlalte.

C.S.U. BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 105—85 
(62—36). O mare surpriză rea
lizată de brașoveni, care au 
atacat permanent, curajos și 
eficace. Antrenorul timișorean 
A. Minius a scuzat slaba com
portare a echipei sale prin 
oboseala drumului de la... Mis- 
kolk — Ungaria (de unde „U“ 
a venit direct, după turneul 
susținut acolo). Dar. adăugăm 
noi, antrenorul și conducerea 
tehnică nu cunoșteau data în
ceperii campionatului national?

RAPID — POLITEHNICA 
IAȘI 66—65 (42—23). Desfășu
rarea primei reprize nu lăsa să 
se întrevadă cu nimic ce avea 
să urmeze. Dar ieșenii și-au 
organizat mai bine acțiunile, 
în partea a doua a întîlnirii. 
și profitînd de inexactitățile în 
serie ale adversarilor au recu

perat punct cu punct șl în 
min. 36 au luat conducerea s 
59—58 ! Cu 90 de secunde îna
intea fluierului final Politeht- 
nica obținuse un avans de 3 
puncte (65—62). care părea de
cisiv. Și totuși nu a fost așa, 
deoarece Rapid a reușit să 
preia conducerea. în ultimele 
34 de secunde ieșenii au fost 
în posesia mingii însă nu au 
fructificat.

FARUL — I.C.E.D. 101—82 
(48—42). Meci de luptă în care 
gazdele au înfruntat un adver
sar tenace și în plus au su
portat și lipsa din formație a 
2 jucători de bază, Gh. Dumi
tru și Tecău. care au solicitat 
transferul. Totuși Farul a ciști- 
gat derby-ul zilei datorită plu
sului de coeziune, ambiție și 
maturitate.

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 75—74 
(34—38). Partida extrem de 
echilibrată, cîștigată în final de 
Steaua, după ce studenții au 
condus pînă în min. 37 ! Deși 
învinși, clujenii merită felicitări 
pentru evoluția lor.

DINAMO — C.S.U. GALAȚI 
135—61 (71—28).

DINAMO ORADEA — I.E.F.S. 
82—74 (46—49).

Dumitru STANCULESCU
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
i ÎNCEPUT DE SEZON COMPETipONAL
g IN HOCHEI Șl BASCHET FEMININ g

(Amănunte în paginile 2—3)



CAMPIONATE ® COMPETIȚII „CUPA ROMÂNIEI
Azi și mîine, 

pe stadionul Republicii 
ETAPA A ll-A 

A „CUPEI ROMÂNIEI*' 
LA ATLETISM

Astăzi după-amiază de la 
14,30 și mîine dimineață de 
ora 9, pe stadionul 
din București se desfășoară cea 
de-a doua etapă a concursului 
pe echipe „Cupa României", re
zervat echipelor din prima grupă 
valorică a competiției. Vom ve
dea în întrecere cele mai bune 
9 echipe ale țării. 5 din Bucu
rești — Steaua, Clubul Atletic 
Universitar, Dinamo, Rapid și 
Metalul — și patru reprezenta
tive județene : Cluj, Argeș, Bra
șov și Constanța care înglobea
ză marea majoritate a- atleților 
noștri fruntași.

Putem aprecia, deci, că „Cupa 
României*4 este cel mai impor
tant eveniment al acestui sfîrșit 
de sezon, un sezon destul de să
rac atît în ceea ce privește nu
mărul de concursuri — în afara 
campionatelor naționale de la 
mijlocul lui august atleții seniori, 
excluziîndu-i pe cei care au luat 
parte la Jocurile Olimpice, nu 
au mai participat la concursuri 
importante din iunie, de 
Jocurile Balcanice — cît și 
performanțelor realizate. Să ve
dem dacă aceste ultime două e- 
tape ale „Cupei4* — ultima pro
gramată la 2—3 octombrie — 
vor reuși să le mobilizeze resur
sele, să vedem dacă în perioada 
de pauză competițională s-au 
pregătit cu seriozitate.

înaintea concursului de azi și 
mîine Steaua conduce detașat în

ora 
la 

Republicii

la 
al

MECIURI DIRZE
IN RETURUL

clasamentul competiției, avînd 
peste 100 p avans față de C.A.U. 
și Dinamo (320 — 217 — 216).

In Divizia A de handbal 
MECIUL MINAUR—DINAMO 

BUCUREȘTI DOMINĂ 
ETAPĂ A V-A

Duminică sînt programate 
jocurile etapei a V-a din Divi
zia A de handbal. Această rundă 
este dominată de jocul masculin 
H. C. Minaur Baia Mare—Dina
mo București. Băimărenii, cu 
două înfringeri în patru etape, 
sînt dornici de reabilitare, iar 
jocul de duminică, în compania 
liderului, este un prilej foarte 
bun. în acest timp, dinam oviștii 
bucureșteni, care au abordat și 
noul campionat cu deosebită se
riozitate și ambiție vor încerca 
să continue seria de succese. în 
perspectivă, deci, un derby de 
atracție, interesant de urmărit și 
pe care-1 dorim desfășurat în 
limitele sportivității. Celelalte 
jocuri ale etapei masculine sînt : 
CSM ~ - -
Arad—Poli
Brașov—Relonul . ,
ța Bacău—CSU Galați și 
București—„Uf ’ _
ren Universitatea, de la ora

La feminin bucureștenii 
posibilitatea să urmărească 
nou formația I.E.F.S., care 
evolua în compania echipei 
lași (teren Tineretului, de 
ora 11.25). Tot în Capitală, 
meci care se anunță dirz : 
pid—Textila Buhuși 
Iești, de la ora 10).

în celelalte orașe 
mate următoarele 
Constructorul Timișoara 
fecția, „U“
București __  __ _
viu disputat). „U“ Timișoara— 
Progresul București și Mureșul 
Tg. Mureș—Voința Odorhei.

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE KARTING

Borzești—Steaua, Gloria
Timișoara, Dinamo 

Săvinești, Știin- 
“ - - • „U“

(te- 
10). 
au 

din 
va

la 
un 

Ra- 
(teren Giu-

Cluj-Napoca

sînt progra- 
întîlniri :

Con- 
‘ Cluj-Napoca — ,.U“ 
(alt joc ce se anunță

DIVIZIEI A
LA TENIS

disputate au 
publicului. din păcate 

puțin numeros, un spec- 
de calitate. S-a detașat, 
nota de încordată luptă. 

Steaua si Di- 
în cadrul căruia
l-a învins

6—4 pe

BRAȘOV. 24 (prin telefon). 
— Vineri au început pe tere
nurile Dinamo și Olimpia în
trecerile ultimelor trei etape 
ale returului Diviziei A la te
nis. întîlnirile 
oferit 
prea 
tacol 
prin
meciul dintre 
namo Brașov. 
Traian Marcu 
2—6. 6—3, 
Hărădău. brașoveanul luîndu-și 
astfel revanșa pentru 
rea suferită în finala 
lor campionate individuale ale 
țării. Din cadrul aceleeași în
tâlniri 
cate 
sînt notați 
I. Kerekcs 
povici—O. 
6—1 ; M. 
6—3. 6—2 ; 
2—6, 5—7 ; 
rekes 6—3, 
laj—Mariana 
6—4 ; Valeria 
Chiriac 6—4, 3—6. 3—6.

Rezultate tehnice : STEAUA— 
DINAMO BRAȘOV 6—4 (la 
băieți) și 1—4 (la fete) : DI
NAMO—POLITEHNICA CLUJ- 
NAPOCA 9—1 și 5—0 ; PRO
GRESUL—C.S.U. CONSTRUC
ȚII 6—4 și 5—0.

Mihai BÂRĂ

Duminică se desfășoară cea de 
a cincea și ultima etapă a cam
pionatului republican de karting, 
întrecerea — în organizarea Fe
derației române de automobilism 
și karting, a asociațiilor sportive 
Motor — IRA Cluj-Napoca 
Șoimii—ITA Cluj-Napoca 
loc pe kartodromul din 
piui Cluj-Napoca din 
Gheorghieni, începînd 
ora 9.

Concursul este organizat 
două categorii de vîrstă (juniori 
între 16—18 ani și seniori) la trei 
clase de cilindree (50 cmc 125 
cmc și 175 cmc). Se dispută tit
lurile de campioni republicani la 
clasele 50 cmc juniori, 50 cmc se
niori, 125 cmc seniori și 175 cmc

și 
are 

munici- 
cartierul 

de la

pe

cu
Dumitru

înfrînge- 
recente-

făcut remar-
(bucureștenii

s-au mai 
partidele 

primii) : M. Rusu— 
3—6. 2—6 : C. Po- 
Vîlcioiu 4—6. 6—2,

Mîrza—D. Oprea 
M. Rusu—T. Marcu 
D. Hărădău—I. Ke-
6—3 ; Valeria Ba- 

Nunweiller 6—4,
Balaj—Camelia

seniori. După concursul oficial 
va avea loc o manșă pentru tit
lul la „tinere speranțe44, partici- 
panți fiind...................................... '
16 ani.

FINALA
DE

pionieri și tineri sub

CAMPIONATULUI 
MOTOCROS

Amînată din cauza timpului 
nefavorabil, etapa finală (a V-a), 
a campionatului republican de 
motocros a fost reprogramată 
pentru mîine la Vălenii de Mun
te, în organizarea asociației Lo
comotiva Ploiești. în 
figurează trei probe.

M. Banu, E. Miilner, 
pescu (la seniori), R. 
N. Arabadgi, Gh. Oproiu 
juniori), Al. Ilieș și R. Birzu (la 
motoretele ,,Mobra“) sînt despăr- 
țiți de diferențe mici în clasa
mente, ceea ce îi anunță ca 
principali favoriți la clasele res
pective. Nu sînt excluse însă 
nici surprizele. întrecerile de du
minică constituie și o ultimă ve
rificare a potențialului alergăto
rilor vizați a ne reprezenta la 
ultima etapă a „Cupei Prietenia44.
LA POLO •’ DINAMO SI RAPID 

FAȚĂ ÎN FATĂ
Ultima etapă a turului secund 

J.„. campionatul Diviziei A la 
polo programează toate cele trei 
partide mîine dimineață, 
ora 10, la bazinul Dinamo 
Capitală. „Capul de afiș44 al 
niunii îl reprezintă în mod 
îndoielnic întrecerea dintre 
namo și Rapid (programat 
ora 12), echipe care de 
mulți ani își dispută titlul 
publican.

Pentru iubitorii acestui sport, 
partida de mîine va însemna în 
primul rînd o reîntîlnire cu cei 
10 olimpici — 6 de la Dinamo și 
4 de la Rapid — clasați pe lo
cul IV în turneul de la Mont
real, aflați de această dată față 
în față într-o confruntare impor
tantă a competiției.

în jocul din primul tur, care 
a avut un final dramatic, Dina
mo a condus cu 6—3 dar ac
tualii campioni au reușit o nes
perată egalare (6—6), e drept și 
ca urmare a unui arbitraj nesa
tisfăcător. De această dată F.R.N. 
a delegat pe unul dintre cei mai 
buni arbitri, R. Schilka.

Formațiile probabile : DINAMO: 
Spînu (Frățilă) — Zamfirescu, 
Nastasiu, Lazăr, Răducanu, V. 
Rus, D. Popescu, A. Munteanu, 
Gaiță, Lorinez (Gheorghevici). 
rapid : FI. Slăvei (Mureșan) — 
Țăranu, C. Rusu, 
Olac, I. Slăvei, Ilie 
Schervan, FI. Teodor, 
(Băjenaru).

Celelalte meciuri din 
progresul—Crișul și 
Voința.

program

P. Fili-
Diaconu,

(la

din
de la 

din 
reu- 
ne- 
Di- 

la 
mai 
re-

Bartolomeu.
Gheorghe, 

Mustață

program:
C.N.U.—

AMPLIFICAREA Șl DIVERSIFICAREA ACIIVIIA1II
(Urmare din pag. 1) ele activitatea 

cunoscut fiind

DE HOCHEI
Actualul sezon compctițional 

intern va fi inaugurat, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, printr-o 
nouă ediție a „Cupei Româ
niei". Pentru prima oară la fa
za preliminară, programată în
tre 26 septembrie și 5 octom
brie, la Miercurea Ciuc, nu vor 
lua parte cele două formații 
fruntașe ale hocheiului nostru : 
Steaua — campioana tării și 
Dinamo București, ocupanta lo
cului secund. Cele opt echipe 
participante la acest tur preli
minar sînt : S. C. Miercurea 
Ciuc, Dunărea Galați, A.S.E. 
Sportul studențesc București, 
Unirea Sf. Gheorghe, Tîrnava 
Odorhei, Agronomia Cluj-Na
poca, Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc și Avîntul Gheorghieni.

EXPLICAȚIILE UNUI 
EXAMEN NEREUȘIT..

La întoarcerea 
tre din Uniunea 
de a luat parte, 
„Cupa Sovietski 
solicitat antrenorului 
prof. Șt. Ionescu cîteva expli
cații in legătură cu slabele re
zultate obținute de hocheiștii 
români la această întrecere. 
Iată ce ne-a declarat acesta : 
„întrecerea constituind prologul 
campionatului unional, toate e- 
chipele de primă ligă din 
U.R.S.S. s-au prezentat cu o 
pregătire superioară. Noi ne-am 
dus, în schimb, cu 
scădere de formă, 
sele antrenamente 
după participarea 
und Taxis Pokal“ 
zică a lotului a 
cădere, datorată

echipei noas- 
Sovietică, un- 

la Riga Ia 
Sport44, am 

federal

o echipă în 
După inten- 
din vară și 
la „Thurn 
valoarea fi- 
înregistrat o 
faptului că 

pregătirea Ia cluburi a avut 
alt ritm și că majoritatea eom- 
ponenților echipei s-au aflat in 
examene. Trebuie să mai adaug 
că primii trei centri s-au acci
dentat sau s-au îmbolnăvit în 
această perioadă (Tureanu, Gh. 
Huțanu și Hălăucă), iar cei 
trei portari s-au comportat, în 
general, slab. Dat fiind faptul 
că ne aflăm Ia începutul sezo
nului în care selecționata țării 
va evolua în grupa A a C.M. 
consider că acest ,»șoc" pre- 
competițional a prins foarte 
bine tuturor componenților lo
tului".

SPORTIVE DE MASA

— Relicfind buna activitate 
care se desfășoară Ia liceele 
„Frații Buzești44, „N. Bălcescu", 
„Chimie", „Energetic", „Peda
gogic" din Craiova, la școlile 
generale 2, 21, 12, la Lișteava, 
Ia Seaca de Cîmp, Ia Lie. real- 
umanist Băilești, vreau să sub
liniez faptul că ne străduim 
ridicăm activitatea tuturor 
nivelul cerințelor. Apreciem 
dorim să lărgim întâlnirile 
laterale intre școli — un exem
plu în această privință îl con
stituie cele dintre Calafat și 
Băilești —, cu care ocazie se 

un bogat program 
De asemenea,

mult familia 
sportivă școlară, 
faptul că din partea părinților 
putem primi un real ajutor 
pentru îndeplinirea sarcinilor. 
Totodată aș vrea să amintesc 
și de acțiunea intitulată 
elevii pe stadion*4, o 
gerea școlilor fiind 
trecerii normelor din 
„Sport și sănătate44.

„Toți 
zi la ale- 

dcdicată 
complexul

să 
la 
și 

bi

LARGĂANTRENAREA MAI
A TINERILOR DE LA SATE

desfășoară 
cultural-sportiv. 
de străduim să apropiem mai

SIMBÂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 14,30 : „Cupa Româ
niei" (etapa a ll-a).

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora 
13 : Steaua — F.C.M. Reșița (ju
niori), ora 15 : Steaua — F.C.M. 
Reșița (Divizia A) ; stadionul Pro
gresul, ora 10 : Progresul — 
A.S.A. Tg. Mureș (juniori), sta
dion „23 August", ora 15,45 : 
Progresul — A.S.A. Tg. Mureș 
(Div. A) ; ora 17,30 : Sportul stu
dențesc — Politehnica Timișoara 
(Div. A) ; stadionul Politehnica, 
ora 10 : Sportul studențesc — Poli
tehnica Tim. (juniori).

JUDO. Sala Floreosca, de la o- 
rele 10 și 16,30 : Campionatele in
ternaționale de tineret ale Româ
niei.

POPICE. Arena Clubului între
prinderii Republica, de la ora
14.30 : Glorio Buc. — Metrom 
Brașov ; arena Voința, de la ora
13.30 : Voința Buc. — Cetatea 
Giurgiu (Divizio A, feminin).

VOLEI. Sala Progresul, ora 18 : 
Progresul — Grivița Roșie (B, m) ; 
sala Construcția, de la ora 18 : 
Voința — Flacăra roșie și Medi
cina — C.P.B. (B, f.).

DUMINICA

Vilcea (Div. B) ; teren Laromet, 
ora 11 : Tehnometal — Electropu- 
tere (Div. B) ; teren I.C.S.I.M., 
ora 11 : Automatica — Avîntul Ur- 
ziceni ; teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Triumf ; teren Bra- 
gadiru, ora 11 : Unirea Tr. — 
T.M.B. ; teren Flacăra, ora 11 : 
Flacăra roșie — Sirena ; teren 
F.R.B., ora 11: I.O.R. — I C.S.I.M.; 
teren Triumf, ora 11: Abatorul — 
Olimpia Giurgiu (Divizia C.).

HANDBAL. Teren Giulești, ora 
10 : Rapid — Textila Buhuși (A, 
f.) ; teren Universitatea, ora 10 : 
„U" Buc. — „U" Cluj-Napoca (A, 
m.) ; teren Tineretului, ora 11,25 :
l. E.F.S. — „U44 lași (A. f.).

JUDO. Sala Floreasca, de la ora 
10 : Campionatele internaționale 
de tineret ale României.

POLO. Bazinul Dinamo, de la 
ora 10 : Progresul — Crișul Ora
dea, C.N.U. — Voința Cluj-Napo
ca și Dinamo — Rapid 
A).

POPICE. Arena Voința, 
ora 8 : Voința Buc. — 
Teleajen Ploiești (Div. A, 
lin).

RUGBY. Teren Tei, ora 10 : 
Sportul studențesc — Steaua (Div. 
A) ; stadion Tineretului |V, ora 9: 
A.S.E. — Aeronautica ; teren 
can, ora 10,30 : Vulcan — 
nărea Giurgiu (Div. B).

VOLEI. Sala Electra, ora
C.F.R. — C.S.U. Pitești (B, mj ; 
sala Olimpia, de la ora 9 : “ 
culatorul — Medicina Tim.
m. ), 
șov (B, f. 
10 : * - - 
(B. m.).

Caracteristic pentru activita
tea sportivă a tinerilor din me
diul rural este organizarea și 
desfășurarea „Cupei satelor 
doljene" și „Spartachiada fete
lor de Ia sate". Dar aceasta nu 
e totul...

— Este greu ca să rezum în 
cîteva cuvinte întreaga activi
tate sportivă ce se desfășoară 
în cele 105 asociații sportive 
sătești — ne-a declarat Sma- 
rande Toma, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. Aș 
vrea să subliniez existența u- 
nor
ve,

festivaluri cultural-sporti- 
la Plcnița, Zăval, Poiana 

Mare, a „Cupei mecanizatoru
lui", a unor crosuri intrate deja 
în tradiția multor sate, fiecare 
constituind tot atitea puncte de 
atracție. Sint de remarcat, în 
acest sens, satele Lișteava — 
Ostroveni, Celaru, 
Afumați, Gingiova, 
fiecare remareîndu-se 
șitelc înregistrate în 
județene.

Intenții ? „Desigur 
a continuat interlocutorul nos-

Boureni — 
Coșoveni, 
prin reu- 

înlrccerilc

multe

HIPISM
de la 

Petrolul 
mascu-

f I

ATLETISM. Stadionul 
de la oro 9 : „Cupa 
(etapa a l!~a).

CAIAC-CANOE. Lacul 
de la ora 8,30 : 
sportve nr. 2".

FOTBAL. Teren Voința, ora 11 : 
Voința Buc. — Chimia Rm.

Republicii, 
României-

Herăstrău,
„Cupa Școlii

Vul- 
Du-

10 :
n.; ;
Cal-

(B,
Olimpia — G.I.G.C.L. Bra-
T. f) ; sola Progresul, ora
I.E.F.S. — Farul Constanța

Cea de a 31-a reuniune din ca
drul actualei stagiuni, bucurîn- 
du-se de ambianța favorabilă 
creată de starea atmosferică — 
după ce dimineața, la ploiești, 
aceasta nu prevestea deloc așa 
ceva — a generat alergări spec
taculoase, încheiate cu sosiri 
foarte strînse. Din ansarpblul re
zultatelor înregistrate nu se 
poate desprinde nici o perfor
manță deosebită a vreunui con
curent. Menționăm ceea ce ni 
s-a părut notabil. După cele re
latate de noi săptămîna trecută, 
Ornament s-a comportat ca yn 
meteorit, cucerind la luptă pri
mul hit al ..Premiului Postă- 
varu44, cu o sensibilă ameliorare 
a recordului, pentru a arăta, 
apoi, că este incapabil să mai

trii — toate vizînd cuprinderea 
unui mai mare număr de ti
neri. Aș menționa doar două : 
mărirea numărului acțiunilor 
cultural-sportive, pe care să le 
finalizăm cu o etapă județeană, 
și intensificarea muncii de pro
pagandă în domeniul educației 
fizice și sportului. Este, de ase
menea, știut faptul că mulți 
tineri uteciști lucrează în în
treprinderi și instituții, că prin
tre aceștia se află și multe fe
te. Iată 
care se 
noastre, 
persistă 
cient să 
sens, întreprinderea 
ții, Arta populară și Indepen
dența, unde, în plus, nici con
ducerile administrative nu a- 
cordă un sprijin real în dez
voltarea activității sportive".

o nouă direcție spre 
îndreaptă preocupările 

deoarece 
neajunsuri.
menționez,

maiaici
Este sufi- 
in 

de confec-
acest

20 000 DE PARTICIPANT! 
LA ACȚIUNILE SPORTIVE 
INITIATE DE SINDICATE

Fără îndoială, cifra de mai 
sus reprezintă un frumos an
gajament din partea asociați
ilor sportive sindicale, dacă a- 
vem în vedere că ea se limi
tează doar la două competiții : 
„Cupa sindicatelor doljene" și 
„Spartachiada fetelor", între
ceri tradiționale, care, însă, în 
acest an vor marca, după cite 
ni s-a spus, trecerea spre o 
activitate și mai intensă.

— Am avut multe realizări 
bune, ne-a spus Smarăndache 
Troica, responsabilul comisiei 
sport-turism la Consiliul jude-

la un scurt stagiu de 
la Opava (Ceho- 

după care vor dispu- 
jocuri în R.F.G. la 

Frankfurt pe Main.

Dinamo.

■PRIMA COMPETIȚIE 
A SEZONULUI

Primele partide vor avea loc 
duminică 26 septembrie, progra
mul fiind astfel alcătuit incit 
el cuprinde zile cu cite patru 
jocuri și altele cu cite două 
jocuri, în întreaga perioadă e- 
xistînd și două zile de pauză 
(28 septembrie și 3 octombrie).

Se va juca sistem turneu, 
fiecare cu fiecare, primele două 
clasate urmind să ia parte, în 
a doua jumătate a lunii oc
tombrie, la un turneu final ce 
va avea loc la București și cu 
participarea formațiilor Steaua 
Și

NOTE, ȘTIRI...
• Dinamo București a plecat 

intr-un turneu de pregătire și 
verificare în Cehoslovacia și în 
R. F. Germania. Jucătorii dina- 
moviști, din rindurile cărora 
lipsesc Tureanu și Vișan (acci
dentați), precum și Nuțescu 
(reținut pentru examene), vor 
lua parte 
pregătire 
slovacia), 
ta cîteva 
Essen și

• Buletinul transferărilor a- 
rată că formațiile fruntașe 
și-au primenit serios rindurile. 
De pildă, Dinamo București va 
beneficia 
Nagy, 
Ia S. 
doriu 
ceul 
A.S.E.
avea 
Georgescu, Matache — 
la Școlarul București și pe 
Moiș (Dinamo), iar S. C. Mier
curea Ciuc a transferat un 
grup de la liceul din localitate 
(Lukaci, Prakab, Daniel, Feke- 
te, Balogh), pe Tamas și Denes 
de la Agronomia Cluj-Napoca 
și pe Eriis de la Tractorul 
Brașov, etc.

• Și echipa campioană a ță
rii. Steaua, va efectua un tur
neu peste hotare. Hocheiștii de 
la Steaua sînt începînd de vi
neri oaspeții formației TSKA 
Moscova, cu care vor efectua 
antrenamente în comun, dis- 
putînd și cîteva jocuri de veri
ficare.

Rubrică redactată de 
Călin ANTONESCU

de aportul lui Z. 
Solyom și Bariales — de 
C. Miercurea Ciuc, Teo- 
și Bela Nagy de la Li- 
nr. 1 Miercurea Ciuc ;

Sportul studențesc va 
pe Grădinaru, Marian, 

toți de 
și

Campj 
baschet 
a 28-a, 
meciuri 
mîine :
Bucureșt 
Politehni 
sitatea 
Bucureșt 
versitate: 
Mare — 
I.E.F.S. 
pentru 

în ac 
cipaiwle 
semnate

I.E.F.S. 
Ștefania 
Mihalik 
bia (1,76 
Eugenia 
Steinberg 
(1,78), II 
toria FI 
mionescu 
nescu (1. 
Maria B 
kacs (1,7 
colau.

RAPID 
silescu ( 
(1.75), Ile 
nița Ghe' 
colaj,. (1. 
(1.74K St

( 
M

Csikos 
(1,84) 
Angela I
(1.70) , FI 
Florentini 
ta Bădin
(1.70) . Ai

POLITE 
Cornelia 
Ciocan (1 
Ma’Meta 
Savu (1,7 
Marii ena 
Dumitresc 
(1.82), C< 
Elena Fiii
(1.70) , Mi 
Racovicea 
cală (1,78 
tescu.

OLIMPI 
drina Bîri 
(1.75), FI 
Viorica 
Nicolau 
sescu (1, 
Alexandrii 
Roșea (1,1 
(1,80), Va. 
silica Zan 
Brin zei ( 
(1,69), Ge< 
Violeta 
Rusu (1,7 
zărescu.

UNIVERJ 
Ghizzela 
Groskopf- 
Goian (1,

întîlnirile de volei figurează totdeauna în ? 
din cadrul competițiilor sportive de mase

țean al sindicatelor, după cum 
am avut și unele rămîncri în 
urmă. Pornind de la experiența 
trecută, dorim să extindem 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă, astfel ca numărul 
practicanților să crească la 
16 000, precum și intensificarea 
acțiunilor de trecere a norme
lor din complexul „Sport și 
sănătate", numărul celor cu 
normele îndeplinite urmind să 
ajungă Ia 12 000 de angajați.

Deci, multe promisiuni că 
activitatea sportivă doljeană va 
face un important salt calita
tiv. ' . .. .
din convorbirea
Bogdan, secretar al C.J.E.F.S., 
că „existența unei bune cola
borări cu toți factorii, a unor 
direcții comune de acțiune, va 
duce intr-un scurt răstimp, la 
o activitate sportivă de masă 
capabilă să angreneze un nu

Am reținut pentru final 
cu Constantin

ALERGĂRI APRIG DISPUTATE
doilea. în 
despre el

efectueze și hitul al 
concluzie cele scrise 
rămîn valabile

în rest. Odolina a 
o formă remarcabilă ; 
— restabilit — începe 
spre vîrful ierarhiei ; 
menține la cea mai bună 
loare ; iar Orar a cucerit prima 
lui victorie din acest an — de 
o manieră discutabilă în compa
rație cu cea demonstrată în re
uniunea precedentă — dar, 
e mai puțin adevărat că 
beneficiarul unui 
curs survenit în 
care a scos din 
lui adversari.

manifestat 
; Rin.xi.on 
■ să urce

Orion se
vă

nu 
a fost 

incident de par- 
ultima turnantă, 
cursă principalii

Siminiea, simplu 3, ordine : 
cursa 11 — Ornament (Gh. r 
nașe) 24,7, Odolina, simplu 
event 18, ordine 7 ; cursa III 
Rimifon (Gh. Tănase) 33.9, Ke- 
len, Silicia, simplu 2, event 5, 
ordine 14, ordine triplă 92 ; cursa 
IV — Orion (1. Moldoveanu) 27,1, 
Hemiona, simplu 3, event 19 or
dine 289, triplu cîștigător 56 ; 
cursa V — Orar (N. Gheorghe) 
30.7, Reclama, Rulota, simplu 22, 
event 280, ordine 159. ordine tri
plă 644 ; cursa VI — Odolina (V. 
Gheorghe) 28,1 
4, event 
cîștigător 
mera (M. 
simplu 2

3i ; 
Tă-

2,

Amazon, simplu 
ordine 51, triplu 
cursa VII — Ra- 

29.1, Migdal,

ii 9.
774 ;

Iorga) 
event 16, ordine 8.

REZULTATE TEHNICE : cursa I
- Metolin (M. Ștefănescu) 39,6, Niddy DUMITRESCU

măr sporii 
același tin 
pistarea u 
tate pentr 
manță".

AERO ti 
cu motor, c 
mul aeroclub 
Pitești, a fos 
aterizare la 
două manșe 
fost ocupate 
clubul „Ghe 
iești), Dorin 
meșul" Cluj-I 
lea (Aeroclu 
tești).

VOLW
ția 1976—197: 
A s-au prezeni 
cere a normt 
trol. La fete, 
jucătoare nu 
că haremurile 
pregătirea fii 
dintre divizio 
tei corigențel 
C.S.M. Sibiu 
toare a reuși 
le I) și Univ 
mai multe n 
trat la deten 
ment baze 
jucătoare care 
o probă vor 
la 1 noiembri 
(odată cu ce| 
ține examenul) 
nu au trecut 
drept de joc 
sînt mai 
prezent 13*^^ 
vizia A nu < 
privind activii 
cut. Au fost
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Secară 
,65), Va-

Mihaela 
Popescu 

(1,72), 
Aida 

Gh. Lă-

IIȘOARA.
Ana

Rodica 
Colțescu I

(1,84), Monica Hohl (1.73), Fe
rica Chirița (1,76), Simona Wol
fer (1,79), Dana Czencz (1,80). 
Angela Silin (1,90), Bogdana 
Diaconescu (1,85) Mirela Casetti
(1,70),  Georgeta Ardelean (1,76), 
Adriana Cristea (1,72), Sarolta 
Santha (1,82), Antrenor: L.
Bachner.

„U“ CLUJ-NAPOCA. Doina 
Mate (1.83), Mariana Merca
(1.70) , Agnes Farkas (1,70), Floa
rea Anca (1.70), Manoliu Ciubăn- 
can (1,82), Cristina Petrovan 
(1,81), Ioana Vintilă (1,80), Au
rora Mazilu (1,78), Viorica Mo
rarii (1.79). Anna Miko (1,76), 
Irina Mocuța (1,77), Eugenia Ca- 
tană (1,80), Lidia Tordai (1,75), 
Adriana Mangu (1,77), Irina 
Ienac (1.68), Ana Aszalos (1,75). 
Antrenor : N. Martin.

CRIȘUL ORADEA. Viorica 
Boca (1,80), Ana Dudaș (1,77), 
Magdalena Szekely (1,70), Otilia 
Neizer (1,72), Adriana Constanti- 
nescu (1,85). Adriana Sălăjan 
(1,65), Eugenia Baciu (1,65), Ma
ria Varga (1.65), Ecaterina Szabo 
(1,74), Franciska Funkenhauser 
(1,84), Elena lonescu (1,80), Go- 
lid Kerekes (1,74), Ibolya Kiss 
(1,65), Dalma Covaci (1,77). An
trenor : Tr. Constantinescu.

C.S.U. GALAȚI. Tatiana Radu
lescu (1,74), Georgeta Bunea
(1.71) , Gheorghița Bolovan (1,86), 
Camelia Spătărescu (1,78), Ana 
Sarchisian (1,78), Rodica Răuță 
(1,61), Rodica Țuțuianu (1,82), 
Gabriela Nuț (1,78), Neluța Ște
fan (1,61), Lucia Moraru (1.80), 
Sorina Stoy (1,79). Antrenor : C. 
Hinsa.

SANATATEA PLOIEȘTI. Li
liana Ciobotaru (1,72), Maia Cu- 
țov (1,80), Maria Murariu (1,75), 
Elena Săcui (1,67), Lidia Pîrvu
(1.71) , Rodica Canja (1,81), Vic
toria Chirițescu (1,81), Ana Bon- 
drea (1,69) Cătălina Gura (1,75), 
Eugenia Zăhărăchescu (1.74), 
Elena Căpraru (1,71), Ninia Vin- 
tilă (1,69), Sinziana Boteanu 
(1,68), Roxana Pasat (1,80). An
trenor : G. Nâstase.

VOINȚA BUCUREȘTI. Gabriela 
Strugaru (1,75), Livia Tudor
(1,80), Cristina Savu (1,78), Ver- 
gilia Soare (1,69) Rodica Cio-
ranu (1,68), Maria Nazarie (1,70),
Maria Vișovschi (1,72), Doina
Stancu (1,82), Estela Tomescu
(1.71) , Georgeta Mirgoace (1,70), 
Viorica Avramescu (1,68), Ana 
Lorincz (1,78), Maria Guranda
(1.72) . Antrenori : M. Strugaru 
și M. Fomino.

MOBILA SATU MARE. IldikO 
Villanyi-Mihalka (1,74), Elisabeta 
Dobosi-Eiekes (1,64), Ileana Pe- 
trușca (1,70), Tamara Todosciuc- 
Bogdan (1,68). Lucia Lazăr (1,80), 
Eniko Farkas (1,80), Ildiko Fiillop 
(1,74), Liana Fernea (1,75), Geor
geta Lucaciu (1,84), luliana An- 
derco (1,84), ludita Gross (1,78), 
Monica Așteleanu (1,77), Agneta 
Barha (1,68), Erica Sas (1,76), 
Marta Szigeti (1,71), Susana Ke- 
resztasi (1,78). Antrenor : Ga
briela Both.

VOINȚA BRAȘOV. Cornelia- 
Petric (1,81), Doina Iftimie (1,58), 
Elena Opriciu (1,86), Maria Las- 
zlo (1,73), Maria Damian (1,77). 
Mirela Neuman (1.80), Adriana 
Rusnac (1,68), Rodica Cantemir 
(1,80), Liliana Catincescu (1,72), 
Paula Lupuian (1.58), Elena Ma
rica (1,83), Eva Adler (1,72) Bri
ght Lorincz (1,84). Antrenor : 
D. Crăciun.

trecerilor 
il Dolj

, dar, în 
tă și de- 
î talen- 
î perfor-

,r

TABLOUL DE ONOARE

Campionatele naționale femi
nine de pînă acum au fost cîști- 
gate de următoarele echipe :

Știința București : 1950, 1963,
1964 ; Locomotiva C.F.R. Bucu
rești : 1951, 1952 ; Știința Cluj- 
Napoca : 1953, 1954 ; I.E.F.S. :
1955, 1975, 1976; Energia-Construc- 
torul București : 1956, 1957, 1958,
1959 : Rapid București : 1960, 1961, 
1962, 1965, 1969, 1972 ; Politehnica 
București : 1966, 1967, 1968, 1970,
1971, 1973, 1974.

campiona- 
» de zbor 
e aerodro- 
jandă" din 
na proba : 
După cele 

locuri au 
Ibu (Aero- 
îscu" Plo- 
lubul ,,So- 
>rghe Duv- 
xindâ” Pi-

darea pe o lună O ȘTIINȚA BACĂU 
(Div. A, feminin) și Foresta Arad (B, 
m) nu s-au înscris pentru ediția 
1976—1977 a campionatelor • DI
VIZIONARA B masculină Grivița Ro
șie nu s-a prezentat la probele de 
control I

COMISIA DE DIS
CIPLINĂ a hotărît 

o serie de sanc- 
atenția suspendarea 

Munteanu (Tex- 
o etapă (26 
Elenei Ado- 

pen-

or Diviziei 
e de tre- 
3r de con- 

de 46 de 
ndeplineas- 
monstrează 

a unora 
capul lis- 

i formațiile 
gura jucă- 
ate probe- 
ova. Cele 
□ u înregis- 
elan (ele- 
ltiiU24 de 
nai ra cite 
e joc pînă 
>r prezenta 
putut sus- 

. Cele care 
obe nu au 
restanțierii 

Z| pînă în 
5<î de Di- 
informârile 
ezonul tre- 
j retrogra

HANDBAL
zilele trecute 
țiuni. Rețin 
jucătoarei Emilia 
tila Buhuși) pentru 
septembrie) și a 
chiței (Constructorul Baia Mare) 
tru 4 etape (începînd din 19 septem
brie) « AL TREiLEA EXAMEN pentru 
trecerea normelor de control va avea 
loc la București, in ziua de 4 oc
tombrie, orele 14. Sportivii care nu 
reușesc să promoveze nici de această 
dată nu vor avea 
în primăvară, cînd 
mătorul examen.

drept
se va

PESCUIT CEI MAI BUNI
cpADTIU 20 de Pescari spor-OrtUKIIV tivi, primii 10 de
la finala concursului republican 
categoria ,,B“ și cei clasați pe locu
rile 1—10 în campionatul de anul 
trecut, s-au reunit zilele trecute pe 
Mureș, la Tg. Mureș, pentru a-și dis
puta finala campionatului national ca
tegoria A la pescuit staționar seniori. 
După cele patru manșe — în două 
zile — titlul de campion absolut ol 
țării a revenit orădeanului Zoltan 
Kosa, care a prins 207 pești în greu
tate de 6875 gr. Pe locurile următoa
re s-au clasat : losif Kelemen (Hu
nedoara) și Mihai Ambrozie (Bucu
rești — A.V.P.S. Sectorul 3).
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Divizia A, etapa a VH-a

VEȘTI DE LA CELE 18 ECHIPE
• SPORTUL STUDENȚESC 

a făcut un ultim antrenament 
fizico-tactic ieri dimineață. Lui 
M. Sandu i s-a scos ghipsul și 
el și-a reluat pregătirile, dar 
continuă să fie indisponibil. 
Marica și-a efectuat etapa de 
suspendare, în schimb nu va 
putea fi utilizat Ciugarin, care 
a totalizat trei cartonașe gal
bene. • POLITEHNICA TI
MIȘOARA a susținut, marți, 
un meci de antrenament, la 
Lugoj, cu formația locală Vul
turii Textila, pe care a între
cut-o cu scorul de 4—1. (Au 
marcat : Cotec — 2, Dembrov- 
schi și Șerbănoiu). Păltinișan 
are o ușoară întindere, dar se 
speră în recuperarea lui.

a PROGRESUL BUCUREȘTI 
s-a antrenat intens, cu un bun 
moral după ultimele două e- 
tape. In afara antrenamentelor 
zilnice, echipa din str. Dr. 
Staicovici a susținut miercuri 
și un meci amical cu Autobuzul 
(scor 1—1), în care a rulat în
treg lotul. Există o singură in
certitudine : Gh. Ștefan. Dacă 
el nu va putea juca, locul său 
in apărare va fi luat de Gra
ma. a A.s. ARMATA TG. 
MUREȘ a venit ieri după-amia- 
ză în Capitală cu speranța 
unui reviriment de formă și 
de... puncte. Mai mult ca sigur 
va juca Ilajnal, care va debu
ta, astfel, în această ediție de 
campionat

a STEAUA are destule di
ficultăți pentru stabilirea for
mației care va evolua astăzi. 
Iordănescu (lichid Ia genunchi), 
Troi (lovitură la genunchi), Ion 
Ion (ușoară accidentare) sînt 
incerți. Medicul Mugur Ghim- 
pețeanu depune toate eforturile 
spre a-i face apți de joc. In 
plus, Anghelini, avînd trei car
tonașe galbene, nu va putea fi 
utilizat. Vineri seara s-au în
tors din Cehoslovacia și cei doi 
componenți ai lotului de tine
ret (Agiu și Zahiu). Abia azi 
la ora prînzului se va stabili 
„ll“-le de începere. • F.C.M. 
REȘIȚA a făcut, joi, un meci- 
Scoală cu formația de juniori. 
Florea și Atodiresei au rămas 
la București, după jocul echi
pei reprezentative, și au făcut 
„joncțiunea" cu coechipierii lor 
vineri la amiază, cînd F.C.M.-ui 
a sosit în Capitală. Nu sînt a- 
nunțate indisponibilități în Iot.

a F.C. CORVINUL a pregă
tit cu multă atenție dificila 
partidă pe care o are astăzi de 
susținut cu liderul clasamentu
lui. Pe lingă antrenamentele 
efectuate, hunedorenii au sus
ținut joi un joc-școală cu pro
pria echipă de juniori, la care 
a lipsit Șurenghîn, plecat cu 
lotul de tineret în Cehoslova
cia. In meciul de azi, Corvinul 
nu-i va putea folosi pe Geor
gescu ' (suspendat pentru trei 
cartonașe galbene) și Jurcă 
(accidentat), a DINAMO și-a 
adunat numeroșii săi jucători 
de prin loturi și ieri a plecat 
Ia Hunedoara. Lucescu nu va 
fi folosit în jocul de azi, el ur- 
mînd a reintra în partida de 
miercuri, de la Milano. In 
schimb, este posibilă utilizarea 
lui Roznai.

a F.C. ARGEȘ a susținut 
ieri un joc de verificare la 
Cîmpulung cu divizionara C 
Muscelul (scor 5—4), fără jucă
torii care, miercuri, au făcut 
parte din loturile B și de tine
ret. In cursul acestei dimineți, 
cînd este programat un antre
nament, urmat de un joc-școa
lă, vor fi prezenți Ia Pitești și 
„selecționabilii". a F.C.M. GA
LAȚI a urmat un susținut ci-

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 24 SEPTEMBRIE 1976

Extragerea I : 66 51 69 71 2 
37 63 68 31. Extragerea a II-a : 
4 55 29 23 56 87 41 58 39.

Fond general de cîștiguri : 
834.118 lei.

Plata la această tragere se 
va face astfel : în municipiul 
București de la 4 octombrie 
pînă la 24 noiembrie a.c.. în 
tară de la 6 octombrie pînă la 
24 noiembrie a.c.. prin man
date poștale începînd de la 6 
octombrie 1976. 

clu de antrenamente.. De 
miercuri, la cîrma echipei se 
află un nou antrenor. Viorel 
Tîlmaeiu. Ieri, formația de pe 
Dunăre a susținut un .ioc a- 
mical Ia Ploiești, în compania 
echipei Petrolul. De la Ploiești, 
în cursul acestei dimineți, gă- 
lățenii vor pleca cu autocarul 
spre Pitești.

a U.T.A. a efectuat, în săp- 
tămîna premergătoare partidei 
cu Jiul, un ciclu de antrena
mente fără obișnuitul joc de 
verificare programat, de regulă, 
miercurea. N-au participat la 
pregătiri cei doi fundași cen
trali, Pojoni și Ologeanu, acci
dentați. In locul acestora vor 
evolua, ca și în etapa prece
dentă, Kukla și Schepp a JIUL 
a jucat joi cu Știința Petroșani, 
în fața căreia a cîștigat cu 
7—1, prin golurile marcate de 
Dumitrache (2), Mulțescu (2), 
Sălăjean, Stoichiță și Stoica. Au
gustin și Deleanu sînt, în con
tinuare, nerefăcuți după acci
dentările suferite în primele e- 
tape ale campionatului. Jiul 
se deplasează, astăzi, cu auto
carul, la Arad.

a POLITEHNICA IAȘI. Stu
denții au efectuat programul 
de pregătire obișnuit, punctat 
și de un joc-școală cu propria 
echipă de juniori. Au fost re
cuperați Sofian și Dănilă, în 
schimb Trandafilon are piciorul 
în ghips. Nu va juca nici An
ton, care a acumulat trei car
tonașe galbene. Intr-o ședință 
care a avut loc în această săp- 
tămină, prof. univ. Gheorghe 
Chiriță a fost ales președin
tele clubului a S.C. BACAU. 
Antrenamente zilnice, cu ca
racter de omogenizare. S-a lu
crat mai mult cu compartimen
tul ofensiv, care s-a dovedit 
deficitar în ultimele etape. Joi, 
băcăuanii au susținut un meci 
amical cu Minerul Comănești 
(scor : 5—0).

a UNIVERSITATEA CRA
IOVA. După jocul de la Reșița 
conducerea tehnică a echipei a 
reținut și unele deficiențe asu
pra cărora s-a insistat pe par
cursul întregului ciclu de pre
gătire al acestei săptâmini. 
Craiovenii au repetat „lecția" 
de mîine într-un joc-școală dis
putat în compania juniorilor. 
Probabil nu vor interveni mo
dificări în formație, a RAPID 
s-a pregătit și ea cu intensi
tate în speranța de a obține la 
Craiova un rezultat bun. La 
mijlocul săptămînii, feroviarii 
au susținut un joc cu propria 
echipă de juniori. Nu sînt in
disponibilități. Se prevede ca 
Rîșniță să intre în teren din 
primul minut de joc.

a F.C. BIHOR anunță pentru 
mîine o echipă în care își vor 
face reintrarea Kun II (res
tabilit după accidentul 
și Florescu (care și-a efectuat 
suspendarea) ; va lipsi, in 
schimb, portarul Albu, suspen
dat pe trei etape în urma car
tonașului roșu primit duminica 
trecută. In locul lui va apăra 
Vidac. Formația antrenată de 
R. Cosmoc a dovedit o bună 
eficacitate în partida amicală 
de miercuri, cu Bihoreana Mar- 
ghita, cînd a înscris 9 goluri 
(Florescu, Ghergheli, Suciu, Al. 
Naghi cîte 2. Naom — 1). Kun 
II a fost folosit doar o repri
ză. a F.C. CONSTANȚA va 
pleca azi la amiază, cu avionul, 
spre Oradea. Se anunță aceeași 
echipă din meciul cu S.C. Ba
cău. Formația litoralului a tn- 
tîlnit joi Portul Constanța și a 
cîștigat cu 1—0. prin golul în
scris de Buduru. Peniu conti
nuă să fie indisponibil.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPRES

Vă reamintim că această tra
gere acordă autoturisme Dacia 
1300 și Skoda S 100, excursii cu 
petrecerea revelionului în R. D. 
Germană și în Ungaria, excursii 
în Bulgaria, Grecia sau Turcia,' 
ciștiguri în bani.

Tragerea are loc miine la 
București, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doam
nei nr. 2 cu începere de la

Marginalii la Divizia de juniori

SELECȚIA JUCĂTORILOR NU SE FACE DE LA SINE
Cu puțin timp în urmă, după 

una din cele 5 înfrîngeri conse
cutive ale echipei sale, Sportul 
studențesc, în Divizia națională de 
juniori, antrenorul Mircea Rădu- 
lescu afirma, referitor la compor
tarea jucătorilor pe care îi pre
gătește : „Există în echipă vreo 
5—6 jucători care, efectiv, nu au 
ce căuta în Divizia națională, per
spectivele lor fiind extrem de re
duse". Iată o opinie surprinză
toare care, dincolo de sinceritatea 
autorului ei, ascunde o realitate 
anormală la unul din cele 48 de 
centre de copii și juniori ale țării, 
Sportul studențesc ; o opinie care 
constituie, de fapt, un vot de blam 
dat activității unei unități chema
tă să contribuie la formarea unor 
jucători de valoare necesari îm
prospătării Ioturilor formațiilor di
vizionare. Cei 5—6 jucători lipsiți 
de perspectivă din echipa de ju
niori Sportul studențesc, ca de alt
fel și comportarea acesteia în 
campionat (priviți clasamentul de 
mai jos), pun sub semnul între
bării activitatea celor ȘAPTE actu
ali antrenori (plus a celor care au 
fost, în anii trecuți, angajați ai 
centrului) : I. Pîrcălab, M. Radu
lescu, V. Anton, A. Măndoiu, I. 
Cotruț, D. Popescu, I. Morărescu 
și loan Stoișor, ultimul — anga
jat de curînd — fiind scos din 
cauză. Preluînd rolul de coordo-

CLASAMENTUL 
DIVIZIEI NAȚIONALE 

DE JUNiORI
1. DINAMO 6 5 10 8— 2 11
2. S.C. Bacău 6 4 0 2 15— 4 8
3. F.C. C-ța 6 4 0 2 12— 6 8
4. F.C. Bihor 6 4 0 2 9— 3 8
5. Corvinul 6 3 2 1 12— 8 8
6. Polit. lași 6 4 0 2 9— 7 8
7. Univ. Craiova 6 3 12 10— 6 7
8. Rapid 6 2 3 1 6— 7 7
9. F.C. Argeș 6 2 2 2 13— 9 6

10. U.T.A. 6 3 0 3 7— 6 6
11. Steaua 5 2 12 9— 9 5
12. F.C.M. Galați 6 2 13 4— 5 5
13. „Poli" Tim. 6 12 3 5— 8 4
14. A.S.A. 5 12 2 5—10 4
15. Progresul 6 2 0 4 8—14 4
16. F.C.M. Reșița 4 112 6— 8 3
17. Sportul stud. 5 0 0 5 2—14 0
18. Jiul 5 0 0 5 1—15 0

o«B DESPRE REZUETATEIE - SURPRIZĂ
Șl INCUNSIANH UNOR ECHIPE

întrecerea divizionarelor B 
rămîne, în continuare, interesan
tă. Echipe favorite sînt învinse 
pe teren propriu sau obțin cu 
greu rezultate de egalitate, în 
timp ce formații mai mici se în
torc din deplasări cu succese ne

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA A Vl-A

SERIA I : a Metalul Plopeni — C. S. Oltul Sf. Gheorghe : C. lo- 
niță II (București) — se dispută azi, de la ora 15,30 a C.S.M. 
Borzești — Celuloza Călărași : A. Ianusi (București) a Prahova 
Ploiești — Portul Constanta : FI. Cenea (Caracal) a Gloria Bu
zău — Relonul Săvineșli : C. Braun (Brașov) a Minerul Gura 
Humorului — C.F.R. Pașcani : E. Feldman (Baia Mare) a Olim
pia Km. Sărat — Unirea Focșani : Al. Drăguț (Zimnicea) a Ceah
lăul P. Neamț — Petrolul Ploiești : M. Buzea (București) a Vic
toria Tecuci — F. C. Brăila : are loc la 6 octombrie.

SERIA A IlrA : a Voința București — Chimia Km. Vîlcea : T. 
Moisescu (Drobeta Tr. Severin) a Dinamo Slatina — Metalul 
București : E. Călinescu (Reșița) a Chimica Tîrnăveni — C. S. 
Tîrgoviște : T. Gaboș (Cluj-Napoca) a Tractorul Brașov — Ș. N. 
Oltenița : A. Forwirt (Timișoara) a F.C.M. Giurgiu — Unirea 
Alexandria : I. Storog (Bacău) a Șoimii sibiu — Metalurgistul 
Cugir:'Fl. Pitiș (Oradea) a Flacăra Automecanica Moreni. — 
Steagul roșu Brașov : I. Ștefăniță (Hunedoara) a Chimia Tr. Mă
gurele — Nitramonia Făgăraș : Gh. Burzu (Slobozia) a Tehno- 
metal București — Electroputere Craiova : Gh. Avram (P. Neamț).

SERIA A III-A : aDacia Orăștie — Gloria Bistrița : C. Blaj 
(București) a „U“ Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca : M. Fediuc 
(Suceava) a Minerul Cavnic — F. C. Olimpia Satu Mare : V. Po- 
povici (Botoșani) a C.F.R. Timișoara — U. M. Timișoara : N. 
Barna (Tîrnăveni) a F. C. Baia Mare — Armătura Zalău : P. 
Baban (Sibiu) o Ind. sîrmei C. Turzii — Sticla Turda : Gh. Jucan 
(Mediaș) a Victoria Călan — Mureșul Deva : V. Grigorescu 
(Craiova) a Minerul Lupeni — Rapid Arad : N. Lambru (Rm. 
Vîlcea) a C.I.L. Sighet — Aurul Brad : V. Naumcef (Iași) — se 
dispută ia Satu Mare, terenul echipei C.I.L. fiind suspendat.

scontate. Startul eșalonului se
cund este marcat de aceste rezul
tate care se abat de la regula 
ce se statornicise cu ani în ur
mă, conform căreia în Divizia B, 
gazdele... erau dinainte învingă
toare. Un exemplu apare tipic 
în acest sens ; el e poate unic 
în istoria competiției. Flacăra- 
Automecanica Moreni a pierdut 
meciurile de pe teren propriu cu 
Chimia Rm. Vilcea și Voința 
București, dar a realizat un scor 
egal la Cugir și două victorii, in 
deplasare, la București (în dau
na Tehnometalulul) și la Alexan
dria. Legat de acest ultim re
zultat al jucătorilor din Moreni, 
asociația Unirea Alexandria re
cunoaște ca fiind meritat succe-

ora 17,45. în continuare va 
rula filmul artistic „Corupție 
pe autostradă".

NU UITATI ! MIERCURI 29 
SEPTEMBRIE 1976 CUPELE 
EUROPENE LA PRONO
SPORT.

Depuneți din vreme buleti
nele ! 

nator al centrului, prof. I. stoișor 
— ambițios și harnic, cum il cu
noaștem și cum îl recomandă fru
moasele succese de la fostul liceu 
de fotbal „Mihai Viteazul" — va 
pune ordine, sintem siguri, la a- 
cest centru, bineînțeles dacă va fi 
sprijinit eficient de conducerea 
clubului.

Exemplul cu „cei 5—6 de la 
Sportul studențesc" nu este însă 
singular. Dimpotrivă. Iar princi
pala cauză care a generat și con
tinuă să genereze o astfel de stare 
de lucruri o constituie MODUL 
SUPERFICIAL DE EFECTUARE A 
SELECȚIEI la eșalonul copii-ju- 
niori. Și, vorbind despre cîtă a- 
tenție se acordă acestui proces de 
o deosebită importanță in viața 
fiecărei pepiniere a fotbalului, nu 
putem să nu amintim o situație 
supărătoare, care denotă lipsa de 
preocupare a antrenorilor în ve
derea efectuării unei selecții rigu
roase. De 6 ani. Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, în co
laborare cu F.R.F., organizează o 
competiție de mare amploare pen
tru copiii nelegitimați (pînă la 12 
ani). „Invitam mereu Ia meciurile 
Cupei Speranțelor antrenorii de la 
centre — sublinia tovarășul Dan 
Matei, de la C.N.O.P. — dar foar
te rar i-am avut ca oaspeți. Și e 
păcat, pentru că, să dăm numai 
un exemplu. în actuala echipă de 
juniori F. C. Constanța se află 4 
jucători descoperiți de această 
cupă a speranțelor (Borali, Pacea, 
Zamfir, Rusu)“. Exemplul este 
semnificativ, dar aproape unic, și 
demonstrează clar că nu sînt u- 
tilizate TOATE POSIBILITĂȚILE 
DE SELECȚIE și că, în general, 
această acțiune se face superficial. 
De altfel, în sprijinul afirma
ției vine și... regulamentul Divi
ziei de juniori, care permite celor 
18 echipe să legitimeze jucători tot 
timpul, fără nici o îngrădire, a- 
ceasta avînd drept scop promova
rea celor mai dotați dintre ju
niori. Dar, pentru a fi promovați, 
el trebuie să fie CĂUTAȚI. Or cei 
mai mulți antrenori așteaptă să li 
se OFERE astfel de jucători, ui- 
tînd că tocmai descoperirea ta
lentelor este DATORIA lor prin
cipală.

Laurențiu DUMITRESCU

sul oaspeților și, printr-o scrisoa*- 
re trimisă redacției, remarcă ar
bitrajul prestat de brigada I. Chi- 
libar, FI. Anuțescu si Gh. Voicu. 
Ar mai putea fi dat exemplul 
formației ;,U" Cluj-Napoca, care, 
după ce a pierdut acasă în fața

Armăturii Zalău, a cîștigat. apoi 
la Baia Mare.

Aceste rezultate dezvăluie însă 
și un alt aspect, acela al Incon
stanței unor formații, care nu se 
'regăsesc nici în fața unor adver
sari veniți din Divizia C. Secre
tarul asociației Relonul Săvinești, 
V. Dimitriu, ne mărturisea că 
se aștepta ca șocul, Ia reintîlni- 
rea cu eșalonul secund, să fie 
mai puternic. Dar iată că for
mația din Săvinești, doar cu trei 
jucători noi, dintre care un ju
nior, poale aspira la uri loc bun, 
pentru că de pildă. C.F.R. Paș
cani se prezintă mai slab declt 
în anul trecut sau că F.C. Brăila, 
una dintre candidatele la pro
movare, nu are resurse fizice de- 
cît pentru o repriză.

Cîteva cuvinte despre arbitraje. 
Numărul „cavalerilor fluierului*' 
intransigenți nu numai față de 
oaspeți, ci si față de jocul une
ori dur al gazdelor este în creș
tere. Cei mai mulți dintre el, 
însă, sînt din lotul A sau din 
Capitală. In general, echipele- 
oaspe se plîng de prestațiile unor 
arbitri din alte orașe, mai puțin 
experimentați, care trec de mul
te ori cu vederea neregularitățile 
jucătorilor localnici. Dar, si fa 
aceste condiții, numărul cartona
șelor galbene si ai eliminărilor 
rămîne încă destui de ridicat.
Grăitoare in acest sens este si
tuația echipei F.C. Baia Mare,
care, duminică, nu poate folosi
patru jucători : Borz — suspen
dat patru etape, Koler, Ariciu si 
Condruc, care au acumulat cîte 
trei cartonașe galbene ! Iată un 
subiect de mejittie nu numai 
pentru formația din Baia Mare, 
ci și pentru alții. (AL. V.).



JBEHEBr G V1LLERM0 VILAS Lfl BOBEȘTI

C Reîntors de la Forest Hills, 
maestrul emerit al sportului 
Ion Țiriac nc aduce o veste 
niare :

— Guillermo Vilas va fi oas
petele nostru, în săptămîna vi
itoare. Vine la București pen
tru o escală de 
timp în care se 
pentru viitoarele 
bineînțeles — va 
tință cu meleagurile 
tre, pe care de mult dorea s-o 
viziteze. Desigur, mă gindesc 
că nu trebuie să irosim acest 
fericit prilej de 
mijlocul nostru 
cei i 
lume, 
tenis, 
vite 
nian (n.r. de două ori 
al Marelui Premiu 
1974—75) la un meci 
strativ. Aceasta, la 
săptămînii viitoare, la 
sul, sau, dacă timpul va fi ne
favorabil, la Palatul Sporturi
lor.

cîteva zile, 
va antrena 

turnee și — 
face cunoș- 

țării noas

a-1 avea 
pe unul 

tenismani 
română 

intenția

mai buni 
Federația 

, are
pe campionul

în 
din 
din
de 

in-să-1 
argenti- 
laureat

F.I.L.T., 
demon- 
sfirșitul 
Progre-

ION ȚIRIAC

<r i— Pînă se va stabili exact 
data și locul acestui atractiv e- 
veniment sportiv, spuneți-ne și 
cine va fi adversarul lui Vilas?

— Bineînțeles, Ion Tiriac. De 
mai multă vreme, Guillermo 
îmi este obișnuit partener de 
dublu și l-am secondat în ul
timele turnee. împreună, la

Forest Mills, 
„optimi", 
pe Ashe și Pasarell 
6—4. Cu același scor 
dut la Dowdeswell -
Pe deținătorul Marelui Premiu 
cred că nu este nevoie să vi-1 
recomand, îi cunoașteți bine 
cartea de vizită. în ce mă pri
vește, pot să adaug că, recent, 
mi-am completat palmaresul cu 
o semifinală.
Hills ! Da, 
la turneul 
„peste 35 
vins decit 
6—4 
torul probei. Deci, pot 
că sînt

— Ce 
de Ia 
can ?

— Cred că trebuie subliniată 
prezența, pe locuri de prim- 
plan, a fetelor noastre. Prima 
prezență de acest fel din is
toria prestigioasei competiții, 
cum bine s-a spus. Este și un 
moment favorabil acum în 
tenisul feminin, cînd se produ
ce un schimb de generații și 
cind trebuie luptat pentru ocu
parea unor poziții cit mai bune. 
De aceea apreciez, în special, 
performanța celei mai tinere 
dintre jucătoarele noastre, ta
lentata Lucia Romanov, fina
listă la junioare. Am văzut-o 
jucînd și cred că este capabilă 
de progrese rapide.

— Așadar, pentru noi, meci 
Villas — Tiriac 
Apoi ce avefi în

— Vilas este 
continuare (n.r. 
brie) la Teheran, 
la Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, 
trei turnee „Mini—Grand Prix", 
la care mai joacă Ilie Năstase 
și Adriano Panatta. Inițial al 
patrulea participant fusese de
semnat Manuel Orantes, dar 
campionul spaniol absentează, 
așa că, foarte probabil, tot eu 
va trebui să completez lista. 
După aceste turnee „de 4“, re
luăm participarea la ultimele 
etape ale Marelui Premiu.

— încă dinainte de finiș, în
cep să apară clasamentele ași
lor tenisului. Cum credeți, cine

REUNIUNE 1 COMITETULUI DT ORGANIZARE 
VARĂ ’80A J. 0. RE

nc-am calificat în 
învingînd printre alții 

cu 6—2, 
am picr- 
- Kachel.

tot la Forest 
am fost pe podium 
rezervat jucătorilor 

ani" și nu m-a în- 
în set decisiv — cu 

Marty Riessen. cîștigă- 
spune

în formă, 
ne mai puteți 

ultimul „opcn“
relata 

ameri-

la București, 
program 7
așteptat în 

4—10 octom- 
apoi vom fi 

Santiago și 
pentru cele

GUILLERMO VILAS

dcva cîștiga laurii sfîrșilului 
an ?

— Computerul A.T.P. l-a 
șezat primul pe Connors, urmat 
de Borg, Năstase și Vilas. Este 
foarte probabil că aceasta va 
fi și ordinea finală, deși unii 
specialiști îl vor prefera pe 
suedez, pe baza victoriei sale 
la Wimbledon. Dar Connors l-a 
învins mereu și are un procen
taj 
pe 
am 
tul 
pildă, Panatta — 
Roland Garros și 
poate fi numai al 
mai sus. Cred că Masters-ul, 
ultima probă majoră, va de
cide, chiar pentru primul loc.

— Năstase poate să se cali
fice între 
ters ?

— Poate 
poate să-1 
na... Este, 
vedea, 
vechii generații, 
„noului val“ în 
campioni — ca Borg, 
sau Vilas — încep să 
tanțeze tot mai mult.

Pentru moment, atît. 
și firesc, 
Ion Țiriac, 
rind, în paginile ziarului și pe 
terenurile de tenis. Bineînțeles, 
împreună cu Guillermo Vi
las I

a-

excelent (n.r. 91,58_la sută, 
întregul sezon).
rezerve față
computerului

Personal, 
de clasamen- 
american. De 
cu victorii la 
Roma — nu 

9-lea, ci mult

cei 8 pentru Mas-

să se califice și 
cîștige. Ca totdeau- 
cum se poate ușor 

singurul tenisman 
care 
care

al 
rezistă 
tineri 

Connors 
se dis-

Cum e 
ne dăm întâlnire cu 

pentru foarte cti-

Radu VOIA

La IT octombrie, start în C. f. de rufibij TURNEUL DIN BULGARIA,
UN TEST UTIL PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI

puține file 
pînă la data

rămîn
de 17

Tot mai 
în calendar 
octombrie, zi în care echipa na
țională de rugby a României 
susține (in deplasare) primul 
meci, cu Polonia, într-o nouă 
ediție a campionatului euro
pean. Iată, deci, că o discuție 
cu cei doi responsabili ai lotu
lui, antrenorii emeriți Petre 
Cosmănescu și Valeriu Irimes- 
cu> apare oportună.

— Să ne oprim asupra 
recentului turneu din Bul
garia ; ce a însemnat el 7

— Această competiție, cu ca
racter de verificare pentru 
C.E., ne-a arătat că echipa na
țională poate primi încrederea 
noastră în continuare. Turneul 
din stațiunea „Țărmul însorit"

— deși slab pe plan valoric — 
a fost, totuși, folositor mai 
ales pentru câ ne-a dat încre
dere în capacitatea jucătorilor 
noștri de a aplica acea concep
ție ofensivă la care 
atîta timp.

— Cele trei 
fost realizate de 
care necesită unele expli
cații...

— Am vrea să precizăm că 
nu scorurile ne-au interesat, ci 
evoluția „XV“-lui nostru. Pri
mul meci, cu U.R.S.S., s-a dis
putat pe ploaie, pe un teren 
desfundat, iar arbitrajul rigid 
nu ne-a dat posibilitatea să ne 
desfășurăm jocul obișnuit, a- 
cesta fiind fragmentat perma
nent. Am învins cu 14—3 (2

visăm de

victorii au 
o manieră

Duminică se reia campionatul de rugby

CAP DE AFIȘ": SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA
Miine se reia campionatul 

Diviziei A la rugby, odată cu 
disputarea etapei a IV-a. Este, 
de fapt, vorba despre prima 
secvență a returului fazei pre
liminare : întrecerea în cele 
patru grupe. Capul de afiș al 
programului îl reprezintă me
ciul de miine dimineață din 
•Tei : Sportul studențesc — 
Steaua, derby al seriei D. Stu
denții își vor juca, poate, ulti
ma șansă pentru promovarea 
în turneul final 1—8. mai ales 
că Rulmentul Birlad nu cre
dem că poate pierde acasă în 
fața Rapidului. Surprinzător de 
slaba evoluție de pînă acum a 
Sportului studențesc înclină 
balanța pronosticurilor spre e- 
chipa cu — momentan — cea 
mai puternică înaintare: Steaua. 
Și totuși știm că Nicoles- 
cu, Fugigi, frații Alanasiu, A. 
Hariton și ceilalți sînt capabili, 
printr-o totală dăruire, de re
zultate superioare. Așa că se 
poate anticipa un meci de ma
re luptă. O altă partidă de a- 
tracție promite să fie întilnirea

• r
de la Timișoara, din seria A, 
în care Universitatea primește 
vizita Griviței Roșii. Gazdele 
speră să-și ia revanșa după 
acel 6—12 de la București. De 
cealaltă parte, tinerii jucători 
pregătiți de Viorel Moraru și 
Radu Demian vor să dovedeas
că că formează o ECHIPA. Ce
lălalt meci al seriei, Politehni
ca Iași — Gloria Buzău are ca 
favorită formația ieșeană. Este 
un joc care opune fosta și ac
tuala echipă a antrenorului e- 
merit D. Ionescu... In seria B, 
tot gazdele sînt favorite : 
C.S.M. Sibiu — Olimpia și Fa
rul — Gloria București. Va 
reuși echipa campioană un nou 
scor fluviu 7 — iată 
semn de întrebare 
XV-le lui Mihai Naca. 
programează partidele 
mia Cluj-Napoca — Dinamo și 
Știința Petroșani
Gura 
șansă 
respectiv, pentru studenții din 
Valea Jiului...

singurul 
pentru 

Seria C 
Agrono-

Minerul 
Humorului, cu prima 

pentru dinamoviști și,

2 încerc.) o formație cul p. și
o grămadă tenace și jucători 
înalți. Partida cu Bulgaria, în 
care s-a înregistrat acel incre
dibil scor record (100—0), ne
cesită cîteva explicații. Pe de 
o parte, formația gazdă a prins 
una din cele mai slabe zile ale 
ei. pe de alta, băieții noștri au 
fost foarte serioși, au combi
nat pînă la capăt, reușind să 
înscrie nu mai puțin de 19 în
cercări, dintre care 12 transfor
mate. Meciul al treilea are o 
semnificație mai mică, deoare
ce am întilnit o formație de 
tineret a Poloniei (58—6).

— Care a fost formula 
de echipă întrebuințată 7

— Bucos — Constantin, Var
ga, Nica. Ianusevici — Ale
xandru, Paraschiv — Stoica, Dă- 
răban, Murariu — Malancu, M. 
Ionescu — Corneliu. Ortelecan, 
Băcioiu. Au 
trescu, Suciu,

— Știm 
dv. intră

— In funcție de evoluția lor 
in campionat mai pot obține 
un tricou cu tricolor Dumitru, 
Munteanu. Dinu. Mușat, Pin- 
tea, Matei, A. Hariton și al
ții. (G. R.).

mai jucat : Mo- 
Roman, Bucan.
că în vederile 

și alți jucători...

4**4**.

UN GEST FRUMOS
Precum se știe, prima e- 

diție a „Cupei Canadei* 
la hochei a opus, în par- 
tidele-derby, echipele Ca
nadei și Cehoslovaciei. Au 
cîștigat canadienii, care 
s-au făcut remarcați și la 
festivitatea de premiere 
printr-o scenă admirată de 
întreaga asistență. Cînd 
crainicul a anunțat „Cel 
mai bun Jucător al tur
neului — Bobby Orr", pe 
gheață a apărut un jucă
tor în echipamentul albas
tru al Cehoslovaciei, a- 
vînd pe spate inscripția 
„Machac". Același lucru 
s-a repetat cînd a fost 
chemat cel mai bun por
tar al turneului, Rogatien 
Vachon, la premiere opă
rind de asemenea un ju
cător în echipament ce
hoslovac, purtînd inscripția

ba Moscova, prima reuniune 
a Comitetului de organizare a 
J.O. de vară din 1980 a fost 
consacrată în special activității 
delegației sovietice la Olimpia
da de la Montreal, participarea 
la sesiunea CIO, convorbiri cu 
oficialități sportive din diferite 
țări. Un raport în acest sens a 
fost prezentat de președintele 
Comitetului de organizare. I. 
Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
De asemenea, au fost examina
te unele probleme de primă 
urgență ale viitoarei Olimpiade, 
cum ar fi costul lucrărilor de 
construcție a unor importante 
instalații sportive și a satului 
olimpic, activitățile și sarcinile 
unor ministere și departamente 
care participă la organizarea 
Olimpiadei etc.

După cum s-a mai anunțat, 
pentru Olimpiadă, la Moscova 
vor fi construite o sală poliva
lentă (lucrările au început de 
cîteva zile), un velodrom, o 
piscină, arenă pentru tirul cu 
arcul, un stadion acoperit, o 
bază nautică, iar stadionul 
„V. I. Lenin" de la Lujniki va

fi modernizat și dotat cu in
stalații noi. Bazele sportive din 
Moscova vor putea primi con
comitent în timpul Olimpiadei 
peste 300 000 de spectatori.

Recent a fost prezentată la 
Moscova expoziția „Tehnica și 
Olimpiada", în cadrul căreia 
312 companii, firme și asociații 
din 22 de țări au expus mate
rial sportiv, instalații electroni
ce pentru stadioane, furnituri 
pentru telecomunicații, televi
ziune șl informatică, echipa
ment hotelier etc.

DIN FOTBALUL
INTERNAȚIONAL

La Los Angeles
R. TANNER

IN TURUL
ELIMINAT

DOI I
(Agerpres).YORK, 24 , _ _

internațional de tenis de 
Angeles a continuat cu

NEW 
Turneul 
la Los _ 
disputarea ultimelor partide din 
turul II al probei de simplu băr
bați, Ilie Năstase l-a eliminat 
în două seturi, cu 6—1, 6—2 pe 
americanul Tom Gullikson. Favo
ritul nr. 1 al concursului, Jim
my Connors a dispus cu 6—1, 
7—6 de Geoff Masters, iar tînărul 
tenisman englez John Lloyd a 
obținut o surprinzătoare victorie 
în fața lui Roscoe Tanner, cu 
1—6, 6—2, 7—6.

Alte rezultate : C. Dibley — V. 
Amritraj 6-^4. 6—2 ; D. Stockton 
— B. Fairlie 6—2, 7—6 ; S.
Mayer — P. Dent 6—3, 6—0 ; E. 
Dibbs — G. Mayer 6—3, 6—3.

0 în orașul La Valletta (Mal
ta) în Cupa cupelor (meci tur) : 
Floriana — Slask ‘ “
lonia) 1—4 (0—1).

0 în turneul de juniori de la 
Pola ’ ’ ’ ' ------ ’’
Franța 
3—2.

0 în campionatul 
Dinamo °-
0—0; Spartak Moscova 
Lvov o—1; Aripile Sovietelor Kui- 
bîșev — Dinamo Tbilisi 1—2; Di
namo Minsk — Ararat Erevan 
1—2; Zaria Voroșilovgrad — Tor
pedo Moscova 0—2. în clasament 
conduce Torpedo Moscova cu 
11 P.

0 Surprize în turul 3 al „Cu
pei Ligii engleze" : Wrexham (li
ga 3) — Tottenham 3—2 ! ; Bri
ghton (liga 3) — West Ham Uni
ted 2—0 !; Derby — Notts County
1— 1; Bulham — Bolton 2—2 ; 
Newcastle — Stoke 3—0 ; Man
chester United — Sunderland
2— 2; Torquay — Swansea 1-

0 In meciurile tur din 
turile de finală ale „Cupei 
ției" : Aberdeen — Stirling 
bion 1—0; Albion Rovers — 
tic Glasgow 0—1; Hearts — 
kirk 4—1; Rangers Glasgow 
Clydebank 3—3,

0 Campionatul Amerid! 
Nord a fost cîștigat pentru

Wroclaw (Po-

(Iugoslavia) :
1—1; Grecia

Turcia —
— Ungaria

Kiev
1 U.R.S.S. : 

Șahtior Donețk 
Karps tl

sfer- 
Sco-

Al-
Cet- 
Fal-

te 
____  „ ___ ,___ pri
ma oară de o echipă canadiană • 
„Toronto Metros" a învins în 
finală cu 3—0, formația Min.n«- 
sotta (S.U.A.).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a Belgianul Albert 

van Damme a ctștlgat proba de 
800 m a concursului de la_ Bru
xelles cu timpul 
locurile 
kenyenii Kipkurgat 
Mwanso ' 
mans și-a adjudecat victoria 
cursa de 5000 m, ' 
trat în 13:35,4. Alte 
înălțime 
m — II 
marș desfășurată

de 1:46,7. Pe 
s-au situat 

— 1:47,4 și 
Emile Putte- 

în 
fiind cronome- 

rezultate : 
.3 — Moreau 2,10 m ; 1 500 
Hoving 3:47,8. A Cursa de 

____ 21 "r, ..'1 la Roubaix a 
fost cîștigată de atletul olandez 
Jean Wos, care în 28 de ore a 
parcurs 235,500 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat comoatrio- 
tul său De Jonge — 229,700 km 
și francezul Bralet — 213,900 km.

BASCHET. • In cadrul turneu
lui masculin care se desfășoară 
în orașul Gydr, selecționata Un
gariei a întrecut 
89—63 (45—30) *
ABC Viena.

BOX • La 
„Memorialului 
gilistul român 
că, Niță Robu,

următoare

1:48,2.

:~t cu scorul de 
formația austriacă

Ostrava, în cadrul 
V. Prohaska", pu- 
de categoria mus- 

___ — l-a întrecut la 
puncte pe Durian (U.R.S.S.). In 
limitele categoriei pană, italia
nul Russolll a cîștigat în fața 
lui Polak (Cehoslovacia), iar la 
categoria mijlocie mică, Butenko 
(U.R.S.S.) a dispus la puncte de 
Strassburger (R.D.G.).

CICLISM, a Etapa a 8-a a Tu
rului Bulgariei (Sliven — Kazan- 
lîk, 177 km) a revenit polonezu
lui Ebel, în 4h 56:48. In clasa
mentul general, pe primul loc a 
trecut rutierul bulgar Stoikov. ur
mat la 4 sec de fostul lider, ce
hoslovacul Kalis. « Cursa de la 
Isbergues a revenit francezului 
Bertin — 230 km în 5h 48:30.

HANDBAL a In ziua a doua a 
turneului feminin de la Odesa, 
reprezentativa U.R.S.S. a cîștigat 
cu 20—14 (9—5) meciul cu for
mația R.D. Germane. Celelalte 
partide : Ungaria — Cehoslovacia 
21—8 (11—4) și Iugoslavia —
U.R.S.S. (junioare) 18—18 (9—9).

PENTATLON, a Campionatele 
mondiale de pentatlon modern 
pentru juniori au continuat, la 
Zlelona Gora (Polonia), cu pro

ba de natație. O performanță 
deosebită a realizat Alexander 
Terlance (S.U.A.), clasat pe pri
mul loc cu 1 336 p. Pe echipe: 
S.U.A. 3 752 p, Ungaria 3 684 p. 
U.R.S.S. 3 652 p. Juniorii români 
au evoluat mai slab, obținînd 
3 128 p. După patru probe, la in
dividual conduce Dobi~ (Ungaria) 
cu 4 234 p, urmat ’ 
hoslovacia) 4 190 
(U.R.S.S.) 4 176
juniorii români 
lovici cu 4 044 
echipe conduce 
p, urmată de 
R.F. Germania __
României se află pe locul 6, cu 
11 632 p.

ȘAH • In turneul de la Ivo- 
nici-Zdroj (Polonia), după 5 run
de conduce maestrul polonez 
Bogdan Petrusiak cu 4,5 p. ur
mat de maestrul bulgar Peter 
Pora.iev cu 4 p. A. Marco vi ci șl 
E. Nacht cîte 2 puncte.

POPICE In „Cupa campioni
lor europeni" (masculin), la Bra
tislava, echipa Carl Zeiss Jena 
(R.D. Germană) a întrecut cu 
scorul de 5087—5028 p.d. formația 
locală Energia.

TENIS • La Lisabona a înce
put meciul Portugalia — Mona- 

pentru ..Cupa Davis* 1976— 
77. Dună prima zi, scorul este 
favorabil cu 2—0 oaspeților. Tată 
rezultatele înregistrate : Bernard 
Baleret — Jose Vilela 0—6, 6—2. 
6—3, 6—3; Louis Borfiga — Ser
gio Cruz 6—2 6—4 6—3. • La
Roma, Italia — Australia 1—1. în 
semifinalele interzonale ale „Cupei 
Davis“. Rezultatele primei zile : 
Corrado Barazzutti — John New
combe 7—5, 6—1, 6—4 ; John A- 
lexander — Adriano Panatta 7—5, 
6—3. 6—4.

TENIS DE MASĂ • La Plovdiv. 
în cadrul „Cupei orașelor tîr- 
guri“, echipa vest-germană TC. 
Saarbriicken a întrecut cu sco
rul de 5—3 formația Akademik.

VOLEI 0 La Laval (Franța) Se
lecționatele universitare ale Polo
niei (masculin și feminin) au în
trecut cu același scor : 3—1 pe 
cele ale Franței.

de Bartu (Ce- 
p si Libeev 
Primul dim re 
află Iuliu Ga- 
(locul 8). Pe 
------ cu 12 170

p-
se
PU.R.S.S.
Ungaria 12 052 p.
11 950 p. Echipa

co,
_____„__a — Mona-
„Cupa Davis* 1979—

..Dzurilla’’. De fapt, erau 
jucătorii canadieni, care—• 
după ce schimbaseră tri
courile cu adversarii lor

mini. Potrivit inițiatorilor, 
această noua disciplină 
școlară este menită să 
stimuleze în mod deose-

cai.ei<iosc<M»
— au ținut să-i onoreze în 
aceasta ma-nieră, astfel 
sâ se poatâ spune că 
ceștia meritau premiile 
egală măsură.

ȘAH IN ȘCOALA
în școlile poloneze, 

noutate în anul de 
țămînt abîă 
troducerea 
de studiu c 
șah. In orașul 
elevii primelor clase vo< 
avea ca obîect de studiu 
obligatoriu jocul de șah, 
cîte o oră la două sâptă-

ca 
a- 
îi»

o 
învă- 

i început : în
că disciplină 
a jocului de 

Cracovia,

bit gindirea și inventivita
tea copiilor în primele 
clase.

PE ROTILE
Cursa de schi pe rotile, 

desfășurată pe distanta de 
15 km, la Otepia (URSS), 
a fost cîștigată de Fedor 
Kolcin în 41:30. La Ote
pia funcționează de mai 
mulți ani o școală specia
lă pentru schiori tineri, 
pregătirile în sezonul cald 
fiind făcute pe schiori cu 
rotile. învingătorul cursei 
de la Otepia este fiul cu-

noscuților schiori sovietici 
Alevtina si Pavel Kolcin.

LA 101 ANI
Jack Johanssen, cana

dian de origină norvegia
nă, a devenit „doctor ho
noris 
tații 
unde 
specializat în profesii 
gate de sport. Pe perga
mentul 
ai diplomei, 
tru activitatea sa 
gata de 
turilor de 
este in 
ani (!) și 
pe ztlnk 
pe schiuri, 
zita prietenii 
zare a 
care 
numele de „Marele bunic 
al zăpezilor".

causa" ol Universi- 
McGMI din Toronto, 

ființează un curs 
le-

frumos împodobit 
scrie : „Pen- 

îndelun- 
pionier al spor- 
iarnă". Johanssen 
vîrstă de 101 
străbate aproa- 

50 de kilometri 
pentru a-și vi- 

dintr-o așe- 
indienilor irochezi, 

i-au acordat supra-
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