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TOT MAI MULȚI TINERI PE STADIOANE!
In întreaga țară continuă să se desfășoare numeroase și 

eficiente acțiuni sportive de masă la care participă zeci de 
mii de elevi, studenți, tineri din întreprinderi și cooperația 

meșteșugărească, de la sate, lată cîteva relatări de la unele din 
competițiile care au avut loc simbătă și duminică.

ÎN CAPITALĂ, „FESTIVALUL INAUGURAL
AL ANULUI SPORTIV ȘCOLAR“

Manifestările prilejtiite de
Festivalul inaugural al anului 

sportiv școlar" au continuat 
duminică în majoritatea școli
lor din Capitală. Din multitu
dinea de unități care au or- 

^ganizat întreceri sportive, la 
* grupul școlar Electronica, de 
exemplu, pe platforma Pipera, 
au fost prezenți pe terenul de 
sport aproape 2 000 de elevi 
(din totalul de 3 600), care, sub 
conducerea profesorilor de e- 
ducație fizică Ion Neagu, Vic
tor Velea, Elena Ciovași, Jeana 
Enescu, Ana Taloș, Dumitru 
Mânu, și în prezența directo
rului coordonator al școlii, ing. 
Steiian Pătruțescu, au prezen
tat un frumos ansamblu (mixt) 
de gimnastică, după care au 

Elevele și elevii grupului școlar Electronica prezentînd un an
samblu de gimnastică.

Foto: V. BAGEAC
avut loc competiții de volei, 
handbal și baschet. In finalul 
bogatului program al acestor 
acțiuni s-a desfășurat un cros 
cu participarea a peste 1 000 de 
tineri și tinere.

Duminică dimineața, la baza 
sportivă „Voinicelul" a fost de 
asemenea animație deosebită. 
Toate terenurile sportive au 
fost asaltate de elevii și ele
vele grupului școlar I.O.R. Prof. 
Dan Ionescu ne-a relatat că zil
nic au loc numeroase întreceri, 
că baza sportivă este la dis-

STEAUA (m) Șl DINAMO BUCUREȘTI (f) 
CAMPIOANE ALE ȚÂRII LA TENIS

Durainică s-a încheiat la Bra
șov Campionatul Diviziei A de 
tenis. In fruntea celor două 
clasamente finale s-au situat 
~ așa cum se sconta, de alt
fel — echipele STEAUA (la 
masculin) și DINAMO BUCU
REȘTI (la feminin). Formația 
militară, antrenată de Gh. Vi- 
ziru și Constantin Chivaru. a 
terminat victorioasă și în ulti
mele două etape (și-a adjude
cat cu 8—2 întîlnirea cu Poli
tehnica Cluj-Napoca și cu 6—4 
pe aceea cu Dinamo București), 
încheind această ediție a cam
pionatului fără nici o înfrînge- 
re. Aici se află, de altfel, și 
lotul cel mai valoros de tenis- 
mani. în frunte cu campionul 
national. Dumitru Hărădău. Iată 
și numele celorlalți componenți 
ai echipei campioane : M. Itusu, 
C. Popovici, M. Tăbăraș și M. 
Mirza.

La rîndul ei. Dinamo Bucu
rești, deși a pierdut în tur în- 
tilnirea cu Dinamo Brașov (ju- 
cînd atunci fără Virginia Ru- 
zici și Florența Mihai), a cîști- 
fiat pe merit titlul de campioa- 

poziția elevilor de la I.O.R., 
precum și a celor din alte u- 
nități școlare. Duminică s-au 
disputat întrecerile pe clase la 
majoritatea ramurilor sportive 
cuprinse în programul „Festi
valului inaugural al noului an 
sportiv".

Am continuat acest itinerar 
duminical în alte școli bucu- 
reștene. Ne-am convins și mai 
mult că peste tot întrecerile 
etapei I, de masă, din cadrul 
„Festivalului" s-au bucurat de 
tțn frumos succes, iar organi
zarea lor a fost Ia înălțime. 
Asemenea aprecieri merită, în 
mod deosebit, școlile generale 
70, 94, 86, 195, 199, precum și 
liceul Mecanic 18, grupul șco
lar F.R.B. ș.a.

Deci, startul în noul an spor
tiv școlar s-a bucurat de o 
prezență masivă, ce ne face să 
sperăm în realizarea unor re
zultate tot mai bune pentru 
sportul școlar din Capitală.

Paul IOVAN

500 DE UCENICI LA STARTUL 
UNOR ATRACTIVE ÎNTRECERI

Stadionul Voința din Capi
tală a fost gazda, duminică di
mineață, a unei atractive ma

nă la feminin. Contribuția Vir- 
ginlei Ruziei și a Florenței Mi
hai la obținerea acestui succes 
a fost hotărîtoare. aceste două

CLASAMENTE FINALE 
MASCULIN

1. STEAUA 10 1» 0 2«
2. Dinamo București 10 8 2 16
3. Dinamo Brașov 10 6 4 12
4. Poli. Cluj-Napoca 10 4 6 8
5. C.S.U. Conslr. Buc. 10 1 9 2
6. Progresul 10 1 9 2

FEMININ
1. DINAMO BUC. 10 9 1 18
2. Dinamo Brasov 10 9 1 18
3. Progresul 10 3 7 6
4. Steaua 10 3 1 6
5. CSU Constr. Buc. 10 2 8 4
6. Poli. Cluj-Napoca 10 0 10 0

jucătoare — foarte bine cotate 
și pe plan mondial, ele fiind, 
după cum se știe, semifinaliste 
la Roland Garros (ediția din a- 
cest an) — aducînd în fiecare 

nifestări tinerești : deschiderea 
anului sportiv școlar pentru 
elevii-ucenici din cooperația 
meșteșugărească. Au avut loc 
— Ia start fiind prezenți peste 
500 de sportivi — întreceri de 
handbal, volei, cros, precum și 
numeroase alte probe atletice. 
Cîțiva cîștigători : Elena Ne- 
goiță (Tehnometalica) și D. Ți
ței (Electrobobinajul) — la 
cros ; Tehnometalica și Electro
bobinajul — la handbal mas
culin și feminin ; Tehnometa
lica și Automatica — la volei, 
feminin și masculin.

DINANOVIADA DE ATLETISF1 
ÎN „CUPA TINEIIEIULUr
In zilele de 25 și 26 septembrie, 

pe Stadionul 1 Mai din Constanța 
a avut loc finala pe țară a Dina- 
moviadei de atletism din cadrul 
celei de-a treia ediții, de vară, a 
„Cupei tineretului". Au participat 
53 de asociații Dinamo și peste 400 
de concurenți (categoriile I și a 
11-a). Competiția a fost organizată 
de comisia pentru educație fizică 
și sport a Ministerului de Interne 
în colaborare cu A.S. Dinamo 
Constanța și cu organele de edu
cație fizică și sport locale. Iată 
rezultatele obținute cu acest pri
lej la categoria I : 100 m — Octa
vian Chițu (Dinamo B.) 
11,2 ; 1 000 m — Doru Manea (Di- 
namp B.) 2,47,8 ; greutate — 
Ion Gîlmeanu (Dinamo Brașov) 
11,77 m ; lungime — Gheorghe 
Matache (Dinamo Ilfov) 6,02 m ; 
înălțime — Augustin Stan (Dina
mo Pompieri) 1,70 m ; categoria a 
Il-a : 100 m — Vasile stanca (Di
namo Pompieri) 11,2 : 400 m — 
Ion Crișan (Dinamo Bacău) 52,0 ; 
3 000 m — Ion Busuioc (Dinamo 
Pompieri) 8:56,6; 1 500 m — 
Gheorghe Vișinescu (Dinamo 
Pompieri) ; lungime — Dumitru 
Vizitiu (Dinamo Timiș) 6,24 m ;

(Continuare în pag. 2-3)

„CUPA ROMÂNIEI" LA ATLETISM, 0 COMPETIȚIE 
GREVATĂ DE REZULTATE SUBMEDIOCRE

GREȘELI DE ALCĂTUIRE A CALENDARULUI, DAR SI ... VACANTĂ 
ÎNAINTE DE TERMEN • CINE SE MULȚUMEȘTE CU PUTIN. PUTIN 
ARE! • SCHIMBAREA MENTALITĂȚII, CONDIȚIE DE BAZĂ A 

CREȘTERII VALORII PERFORMANȚELOR iN ATLETISMUL NOSTRU

Așezat la finele unui sezon 
care se încheiase, practic, cu 
mai bine de o lună în urmă, 
odată cu desfășurarea campio
natelor .naționale — pentru unii 
atleți el luase sfîrșit și mai 
devreme, la Montreal — con
cursul din cadrul celei de-a 

meei cile 5 puncte (adică maxi
mum posibil) formației lor. Pro
fesorul Aurel Segărceanu, an
trenorul echipei (la pregătirea 
formației, pini recent, cînd s-a 
pensionat, o substanțială con
tribuție a adus-o și antrenorul 
emerit Marin Bădin) a avut Ia 
dispoziție, în afara celor două 
jucătoare și pe Elena Popescu și 
Gabriela Dinu. în ultimele două 
etape Dinamo București a cîști- 
gat cu același scor, 5—9, atît 
confruntarea cu Progresul, cit 
și pe aceea cu Steaua.

Celelalte rezultate ale etape
lor a IV-a și a V-a : Dinamo 
București —• Progresul 9—1 la 
masculin ; Politehnica Cluj- 
Napoca — Steaua 1—4 la femi
nin ; Dinamo Brașov — C.S.U. 
Construcții București 9—1 la 
masculin și 3—2 la feminin ; 
Politehnica Cluj-Napoca—C.S.U. 
Construcții 6—4 și, respectiv, 
0—5 ; Dinamo Brașov — Pro
gresul 10—0 și. respectiv, 4—1. 
Au retrogradat din Divizia A 
echipele Progresul (la mascu
lin) și Politehnica Cluj-Napoca 
(ia feminin).

Miine, tn cupele europene Ta fotbal

ECHIPELE NOASTRE DE CLUB
SUSȚIN MECIURILE-RETUR

Un aspect de la antrenamentul efectuat ieri, imediat după sosire, 
de către jucătorii belgieni. Foto : I. MIHĂICĂ

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
BUCUREȘTI (stadionul Steaua, ora 15) : STEAUA — F.C. BRU

GES (în tur : 1—2) — se transmite la radio și la televiziune.
CUPA CUPELOR

PORTO (stadionul Bessa Boavista, ora 16 ; Ia București ora 18) t 
BOAVISTA — C.S.U. GALAȚI (3—2).

CUPA U.E.F.A.
MILANO (stadionul San Siro, ora 20,30 ; Ia București ora 21,30) i 

A.C. MILAN — DINAMO (0—0) — se transmite la televiziune.
ZAGREB (stadionul Maksimir, ora 18 ; la București 19): DINAMO 

—A.S.A. TG. MUREȘ (1—0).
ATENA (stadionul Karaiskakis, ora 21 ; Ia București ora 20) s 

OLYMPIAKOS — SPORTUL STUDENȚESC (0—3) — se transmite 
la radio.

Miine se desfășoară parti- 
dele-retur din cadrul primului 
tur al cupelor europene la fot
bal, ediția 1976/1977, în care vor 
evolua și cele cinci echipe ro
mânești. Patru dintre ele vor 
juca în deplasare și a cincea 

‘pe teren propriu. Deși compor
tarea de ansamblu și rezulta
tele meciurilor-tur nu au fost 
de natură să satisfacă, sperăm 
ca, în această a doua apariție 
a lor în marile competiții con
tinentale, Steaua (în partida 
de pe teren propriu cu F. C. 
Bruges), C.S.U. Galați (in jo
cul de la Porto, cu Boavista), 
Dinamo (in intilnirea de la 
Milano, cu A. C. Milan), A.S.A. 
Tg. Mureș (în meciul cu Di
namo, de Ia Zagreb) și Sportul

Citiți in paginile 2—3

doua etape a „Cupei României" 
a fost transformat de avalanșa 
de performanțe submediocre 
intr-un apendice inutil, desfă
șurat ca o obligație, cu gîndul 
la apropiata vacanță. Aceasta 
a fost impresia pe care ne-au 
produs-o cele două zile de în
treceri de pe stadionul Repu
blicii.

Așteptările dinaintea acestei 
etape, pe care în avancronica 
concursului o socoteam un test 
al seriozității in pregătire a 
atlețitor fruntași, nu au fost 
împlinite. Cu foarte puține ex
cepții, rezultatele înregistrate 
pe foile de concurs se situează 
la un nivel supărător, departe 
de- cele mal indulgente... exi
gențe. Este (dar că atleți i au 
luat concediu înainte de termen!

Se poate invoca, acum, ea 
scuză, greșit» alcătuire a ea- 
lendarulai competițional. De la 
mijlocul lui iunie, cînd intram 
în miezul perioadei competițio- 
nale. vîrfurile atletismului nos
tru au fost angrenate în trei 
mari concursuri : Jocurile Bal
canice de la Celje (16—19 iunie), 
Jocurile Olimpice — unde par-

TRAGEREA LA SORȚI ÎN COMPETIȚIILE
EUROPENE

La. Viena a avut loc trage
rea la sorți a grupelor preli
minare din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" și „Cupei cu
pelor" la polo. Campioana țării 
noastre. RAPID BUCUREȘTI, 
va evolua între 22 și 24 octom
brie în Olanda, alături de 
Ț.S.K.A. Moscova, S.K.K. Stock
holm, Ethnikos Pireu și cam- 

studențesc (in întrecerea de Ia 
Atena, cu Olympiakos) să facă 
totul spre a îmbunătăți această 
comportare și, mai cu seamă, 
spre a obține calificarea in eel 
de al doilea tur.

Sperăm ca — dovedind o 
putere de luptă superioară și 
o capacitate de joc îmbunătă
țită — C.S.U. Galați. Dinamo 
și A.S.A. Tg. Mureș să recîștige 
din terenul pierdut la 15 sep
tembrie, după cum credem că 
Steaua și Sportul studențesc 
vor utiliza, cu maximă efica
citate, posibilitățile de califi
care pe care Ie au. Urăm suc
ces tuturor reprezentantelor 
fotbalului nostru în întâlnirile 
de mîine !

avancronicile acestor intilniri.

ticiparea a fost restrînsă — șl 
campionatele naționale, de la 
mijlocul lui august. Pentru ma
rea majoritate a atleților frun
tași. doar Jocurile Balcanice și 
campionatele naționale au con
stituit punete de interes, pentru 
că, pe toată durata verii, nu a 
mai fost organizată nici o com
petiție la nivel central.

Poate fi adusă în discuție și 
greșita orientare de a nu tri
mite Ia concursurile internațio
nale, foarte numeroase, organi
zate după Olimpiadă, atleți va
loroși. „olimpici" sau ,,neolim* 
pici". Nici Megelea, nici Floroiu, 
nici Menis nu au mai concurat 
după J.O., în timp ce am no
tat, de pildă, peste o duzină 
de concursuri numai în luna 
august în dreptul unui Jacelc 
Wszola sau Dwight Stones, 
uaui Miklos Nemeth sau John 
Walker. An tMt trimiși. însă» 
in majoritatea cazurilor I» con
cursuri obscure, atleți ta fel d« 
obscuri, care nu figurează nici 
in primele 5—6 locuri în ierar
hiile interne in probele res
pective.

Aceste argumente nu justifici 
căderea bruscă a performanțe-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

DE POLO
pioana Olandei. DINAMO BUCU
REȘTI, care ne va reprezenta 
în „Cupa cupelor", va juca în 
grupa de la Atena, între 15 și 
17 octombrie, cu Olympiakos 
Pireu, Primorje Rijeka, A. S. 
Novaci (Cehoslovacia), S. K. 
Odense (Danemarca) și Leving- 
ton Coverlovvn (Anglia)-



>

E. MULNER, R. DlACONU Șl AL. ILIEȘ CUPA ROMÂNIEI" LA TIR

ROMEO DlACONU

NUME NOI PE TABLOUL CAMPIONILOR LA
Ultima etapă (a V-a) a cam

pionatului republican de moto- 
cros, ediția 1976, desfășurată 
duminică la Vălenii de Munte 
a întrunit toate atributele unei 
reușite finale pe tară : timp 
excelent, public numeros (peste 
10 000 de spectatori), dispute a- 
tractive, corp de oficiali com
petent și operativ, organiza
re ireproșabilă, asigurată de 
asociația Locomotiva Ploiești.

întrecerile clasei pină la 500 
Cmc s-au încheiat cu victoria 
talentatului 
Mulner, care 
celași timp 
mantă de a 
seniorilor la ___
Fostul deținător al titlului, li
derul clasamentului general 
pină duminică, Mihai Banu, nu 
a putut să-și apere poziția, da
torită unei defecțiuni mecanice 
(evitabilă dacă ar fi acordat o 
mai mare atenție întreținerii 
motocicletei) apărută la cutia 
de viteze încă din prima manșă. 
In absenta acestuia, maestrul 
sportului Aurel Ioneseu .(in 
vervă deosebită) și Traian 
Moașa au fost cei mai puter
nici adversari ai tînărului cam
pion. S-au mai remarcat Gbeor- 
ghe Barbu, Petre Lucaci și 
Constantin Goran.

Avînd doar un avantaj de 
două puncte în clasament, ju
niorul R. Diaconu și principalii 
lui adversari N. Arabadgi și 
<ih. Oproiu s-au angajat din 
Start într-o pasionantă dispută, 
completată, spre satisfacția pu
blicului, de evoluția surprinză
tor de bună a lui C. Băjan, în
vingătorul nescontat al etapei. 
{Tricoul de campion a fost cu-

alergător Ernest 
a obținut în a- 

frumoasa perfor- 
deveni campionul 
vîrsta de 17 ani. ERNEST MCLNER 

cerit, pe merit, de Romeo Dia
conu, grație unui evident plus 
de pregătire fizică, tehnică și 
a mașinii pentru concurs. 
Neavînd contracandidați la titlu, 
Al. Ilieș nu a forțat în proba 
motoretelor „Mobra“, clasîn- 
du-se pe locul 3.

E. Mulner, R. Diaconu și Al. 
Ilieș și-au înscris pentru prima 
oară numele pe tabloul cam
pionilor la clasele respective.

Rezultate tehnice : seniori — 1. E. 
Mulner (Torpedo Zărnești) 15 p, 2. 
A. Ioneseu (Energia Cîmpina) 1'2 p, 3. 
Tr. Moașa (St. R. Bv.) 10 p ; juniori 
•— 1. C. Băjan (Muscelul Cîmpulung) 
15 p, 2. R. Diaconu (Flacăra-Autome- 
canica Moreni) 10 p, 3. N. Arabadgi 
(Loc. PI.) 10 p ; motoreta „Mobra” — 
1. P. Titilencu (Torpedo Zărnești) 
15 p.

CLASAMENTELE GENERALE : seniori 
— 1. E. Mulner 62 p, campion republi
can, 2. M. Banu (Poiana Cîmpina) 
55 p, 3. P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 
41 p, 4. Tr. Moașa 39 p, 5. .Gh. 
Barbu (Loc. PI.) 29 p, 6. P. Lucaci 
(St. R. Bv.) 26 p ; juniori — 1. R. 
Diaconu 57 p, campion republican, 2.

Oproiu 
p ; motoreta

ALEXANDRU ILIEȘ
N. Arabadgi 53 p, 3. Gh. 
(Poina Cîmpina) 49 , .
„Mobra* — 1. Al. Ilieș (Torpedo Zâr- 
nești) 61 p, campion republican, 2. 
R. Birzu (Muscelul Cîmpulung) 42 p, 
3. P. Titilencu 39 p, 4. Gh. Șchiopu 
(St. R. Bv.) 39 p.

Traian IOANIȚESCU

Una dintre competițiile re
zervate trăgătorilor care nu au 
depășit vîrsta de 25 de ani 
s-a consumat sîmbătă și dumi
nică pe poligonul „Victor 
Babeș" din municipiul Cluj- 
Napoca. Este vorba despre 
„Cupa României", întrecere re
publicană, menită să însemne 
o treaptă intermediară între 
concursurile juniorilor și cele 
ale seniorilor, adică o confrun
tare în care tineri ce au de
pășit de curînd vîrsta juniora
tului să-și poată măsura între 
ei forțele. Concursul de la 
Cluj-Napoca și-a atins în mare 
măsură scopul. Totuși, vom 
scoate în evidență două as
pecte mai puțin plăcute : nu
mărul destul de restrîns al 
participanților și faptul că ma
rile cluburi bucureștene Dina
mo, Steaua și I.E.F.S., nu și-au 
trimis reprezentanți la o ase
menea întrecere. REZULTATE 
TEHNICE : pușcă standard, 60 
f c, băieți : 1. A. Mircea (Pe
trolul) 591 p, 2. M. Borugă (O-

p ; fete : 1. Lia
Cluj-Napoca) 593 

băieți : 1. C. Ma-

limpia) 590 
Pop (C.S.M. 
p ; 3 X 20 f, 
nole (Petrolul) 560 p, 2. S. Gro- 
saru (U. Iași) 554 p ; fete : 1. 
Georgiana Oprișan (Unirea Foc
șani) 556 p. 2. Nicoleta Manea 
(Olimpia) 553 p, 3. Lia Pop 
551 p.

• CAMPIONATUL MUNICI
PIULUI BUCUREȘTI, rezervat 
seniorilor, se desfășoară la po
ligonul Tunari. De remarcat că 
după J.O. de la Montreal a- 
cesta este primul concurs la 
care iau parte unii dintre „o- 
limpicii" noștri. Astfel, ca un 
început al noului ciclu olimpic, 
s-a desfășurat o întrecere la 
care au fost prezenti cei mai 
buni pistolari viteziști. Con
cursul a fost ciștigat de M. 
Stan (Steaua) cu 592 p, urmat, 
în ordine, de V. Atanasiu 590 p 
și C. Ion 589 p (ambii Steaua), 
M. Roșea (Dinamo) 588 p etc. 
La pușcă liberă, 60 f c. pe locul 
întîi s-a clasat Eugen Satală 
(Dinamo), cu 594 p.

In campionatul diviziei A, la grcco-romanc

CATEGORII

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

La sfîrșitul săpt.ăminii trecu
te au avut loc turneele indivi
duale pe categorii ale campio
natului republican de lupte pe 
echipe Divizia A, la 
romane.

greco-

DIVIZIA A,
campio- 

popice 
următoarele

LA POPICE s-a în-
anume

In etapa a doua a 
natului diviziei A la 
s-au inregistrai 
rezultate :

MASCULIN

FEMININ
)’

SERIA SUD : Voința Bucu
rești—Cetatea Giurgiu 2 617-2 366 
p d. Gloria București — Me- 
trom Brașov 2 444 — 2 292, 
Voința Galați — Nicolina Iași 
2 434 — 2 324, Voința Ploiești — 
Laromet București 2 440 —2 476, 
Petrolul Băicoi — Rapid Bucu
rești 2 603 — 2 437.

O- 
Petrolul

4 703 — 4 860 
Brașov — O-
5 518 — 5 145, 
— Construc-

— 5 125, Voin- 
Rafinorul Plo-

SUD : Tehnoutilaj 
Secuiesc 
Ploiești

SERIA NORD : Hidromeca
nica Brașov — Electromureș 
Tg. Mureș 2 436 — 2 352. Voin
ța Oradea — U.T. Arad 2 440 
— 2419. Voința Timișoara — 
Voința Craiova 2 328 — 2 361, 
Textila Timișoara — Voința 
Cluj-Napoca 2 338 — 2 337.

SERIA 
dorheiu 
Teleajen 
p d. Rulmentul 
limpia București 
Flacăra Cîmpina 
torul Galati 4 832 
ta București — 
iești 5 357 — 5 143, Dacia Plo
iești — Gloria București 5137
— 5115. în meci restantă din 
etapa I : Olimpia București — 
Gloria București 5 178 — 5118.

SERIA NORD : Electrica Si
biu — Progresul Oradea 5 455
— 5 348. Olimpia Reșița — Jiul 
Petrila 5 057 — 4 977. Electro- 
mureș Tg. Mureș — Aurul Ba
ia Mare 5 438 — 5 318. Voința 
Tg. Mureș — Voința Cluj-Na
poca 5151 — 5192, Unio Satu 
Mare — Metalul Hunedoara 
4 915 — 5 005.

LA CLUJ-NAPOCA 
registrat o surpriză, și 
clasarea pe locul secund a e- 
chipei Steaua (care s-a prezen
tat cu un concurent linsă, la 
categoria 74 kg). Pe primul loc 
s-a situat, după o comportare 
bună, formația locală A.S.A. 
care a totalizat 69 p. în ordine 
s-au clasat : Steaua 65 p. C.F.R. 
Timișoara 54 p, Vulturii Textila 
Lugoj 53 p. Crișul Oradea și 
C.S.M. Reșița cite 48 p. Biho
reana Marghita 41 p, C.S. Satu 
Mare 39 p și C.S. Arad 32 p. 
Pe categorii de. greutate au ie
șit învingători : 48 kg — FI. 
Gheorghe (C.F.R. Tim.). 52 kg

C. Alexandru (Steaua), 
kg — I. Gyongyosi (Crișul).

LA BOTOȘANI. în confrun
tarea echipelor din seria a IÎI-a, 
Dinamo București. multipla 
campioană a tării, a avut un 
adversar redutabil în formația 
ÎPROFIL Rădăuți, care a ocu
pat locul secund — după Di
namo 66 p — cu 64 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 3. 
Rapid Buc. 57 p. 4. C S. Boto
șani 55 p, 5. A.S.A. Bacău 49 _ . .. - 7

Brașov 47 p. 8. 
38 p, 9. C.S. Ba- 
menționat că di- 
cîștigat. la indi-

p. 6. Dunărea Galați 47 p. 
Steagul roșu 
Gloria Buzău 
cău 57 p. De 
namoviștii au ___
vidual, patru locuri I. (S. Lam- 
fit, coresp.).

LA PITEȘTI, principalele 
competitoare au fost Aluminiu 
Slatina și Metalul București 
(seria a Il-a), primul loc. în 
clasament, revenind pe merit,

formației slătinene cu 65 p, 
Metalul a ocupat locul secund 
cu 63 p. în continuare s-au 
clasat : Dacia Pitești 56 p, C.S.ltț. 
Pitești 52 p. Farul Constanța 
47 p. Progresul Buc. 46 p, Car- 
pați Sinaia 44 p, Electroputere 
Craiova 41 o și Delta Tulcea 
33 p. Cîstigători pe categorii de 
greutate : 48 kg — C. Scuturici 
(Carpati Sinaia). 52 kg — S. 
Marinescu (Metalul Buc.), 57 
kg — M. Boțilă (C.S.M. Pi
tești). 62 kg — I. Dulică (C.S.M. 
Pitești), 68 kg
(Aluminiu Slatina), 74 kg — 
E. Hupcă (Metalul Buc.), 82 
kg — C. Radu (Dacia Pitești). 
90 kg — A. Vasile (Progresul 
Buc.). 100 kg — I. Silvestru 
(Aluminiu Slatina) și +100 kg 
— N. Mandea (Aluminiu Sla
tina). (I. Fcteanu, coresp.).

D. Obrocea

TOT MAI MULTI TINERI PE
Tudor Viad (Dinamo Brașov) 
70,88 m.

Clasament general : categoria I 
— 1. Dinamo B. ; 2. Dinamo
Constanța ; 3. Dinamo Victoria 
București ; categoria a Ii-a 
Dinamo B., 2. Dinamo 
pieri, 3. Dinamo Constanța.

/■ (Urmare din pag. 1)

Înălțime — Vladimir Popescu 
(Dinamo Grădiștea) 1,80 m ; greu
tate — Victor Pop (Dinamo Tu
nari) 13,01 ; aruncarea grenadei —

— 1. 
Pom-

LA SALONTA, UN VERITABIL FESTIVAL AL
SPORTULUI DE MASA

I
I
I
I
I
I
I

57
62 kg — I. Baciu (Steaua), 68 
kg
Napoca),
(C.S. Satu Mare), 82 kg — 
Prentiu (A.S.A.), 90 kg —
Ciobanu (C.F.R. Tim.), 100 kg
— N. Neguț (Steaua) și +100 kg
— R. Codreanu (C. S. Arad). 
(Gh.. Lozincă, coresp.).

M. Mitroi (A.S.A. Cluj-
74 kg — Fr. Szabo 

V.
I.

STADIOANE I

CUPA ROMÂNIEI LA ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

I

Prima ediție a „Festivalului 
sportiv bihorean", amplă com
petiție de masă organizată de 
Consiliul județean Bihor al sin
dicatelor, în colaborare cu or
ganele locale din Salonta, se 
înscrie în șirul manifestărilor 
menite să contribuie la atrage
rea oamenilor muncii la prac
ticarea, în timpul liber, a exer- 
cițiilor fizice. Se poate vorbi 
— referindu-ne la întrecerile 
încheiate duminică seara, tîr- 
ziu, în orașul Salonta — de un 
ciștig pe cel puțin două pla
nuri. Mai întîi faptul că pe 
10 baze sportive au fost pre- 
tfenți peste 2 000 de tineri și 
tinere, reprezentind 30 de aso
ciații sportive sindicale din ju
dețul Bihor, demonstrează a- 
tracția pe care sportul o exer
cită asupra oamenilor muncii. 
Cei 2 000 de participant! au 
lost, de fapt, exponenții zeci
lor de mii de angajați care, la 
Oradea, Beiuș, Salonta, oraș» 
Or. Petru Groza, Aleșd, Mar- 
gbita etc. s-au întrecut în eta
pele pe asociații și pe locali
tăți. Cel de-al doilea ciștig, de
loc de neglijat, este interesul 
pe care această manifestare l-a 
trezit printre locuitorii 
lui Salonta. Duminică, 
mulți dintre locuitorii ______
așezări s-au aflat ■ fie pe sta
dionul Recolta, fie in sălile 
unde au avut loc meciurile de 
box, cele de baschet sau între
cerile de lupte, fie de-a lun
gul largilor* artere de circula-

tie, urmărind cursele cicliste și 
de karting. Referindu-se la a- 
cest ultim aspect, tovarășul 
Zoltan Cseh, primarul orașului,

orașu- 
foarte 

acestei

Ciștigători. Aeromodelism: 
planoare 1. Boruj (Plastica 
Oradea), propulsoare I. Fo- 
dor (Metalul Salonta), moto- 
modele A. Csoma (Plastica) ; 
atletism : 100 m A. Teorean 
(Metalul) și Lucia Levinta 
(Rapid Oradea), 800 m Ma
riana Bercea (Metalul), 1 500 
m C. Goina (Bihorul Beiuș), 
lungime A. Teorean, Felicia 
Nistor (Metalul) ; aruncarea 
mingii de oină : A. Teorean, 
Cornelia Lele (Confecția O- 
radea) ; tir : S. Pal (Miorița 
Oradea), Mansiela Borțan 
(Alumina Oradea) ; oină : 
Recolta (comuna Simbăta) ; 
baschet : Rapid Oradea (m) 
și Metalul Salonta (f) ; 
înot : F. Darnics (I.A.M.T. 
Oradea) și Renala Volgyesi 
(Favorit Oradea) ; handbal ; 
Oțelul oraș Or. P. Groza (m) 
și Miorița Oradea (f) ; șah : 
A. Micliiu (Eternit Oradea) 
și Magdalena Brinzaș (Chi
mia Oradea).

rienlă pentru noi, dovedind cit 
de mari sînt resursele organi
zatorice de care dispunem. Lo
cuitorii orașului nostru, pc care 
nu-i știam chiar 
tori ai sportului, 
toate așteptările'*.

Biroul executiv 
județean Bihor al sindicatelor 
(președinte tovarășul Mihai 
Mangra) a sprijinit efectiv or
ganizarea acestui festival, ma
nifestarea fiind inclusă, după 
cum ne spunea șeful comisiei 
sport al acestui organism, Va
sile Derșidan (unul dintre prin
cipalii activiști căruia îi revine 
meritul reușitei acțiunii), in ca
lendarul 
mind ca 
găzduită 
care an.

atît de iubi- 
au întrecut

al Consiliului

sportiv de masă, ur- 
etapa județeană să fie 
de un alt oraș în fie-

lor la cote pe care le socotim 
inadmisibile, nu justifică și nu 
explică indiferența cu care a 
fost tratată această etapă a 
„Cupei". Iar rezultatele consem
nate reflectă fidel și atitudinea 
față de pregătire • în toată a- 
ceastă perioadă. Cum să înțe
legem altfel contrapcrformanțe 
ca 1,70 m la săritura în înălți
me (și toate înălțimile ante
rioare trecute la cea de-a 3-a 
încercare), 72,58 m la aruncarea 
suliței (locul 3) și 12,5 la 100 m 
(locul 6 ! !) trecute în dreptul 
numelor Virginlei loan, ale. lui 
Gheorghe Mogelea și Valeria 
Ștefănescu ? Orice vedetă, chiar 
și a arenei sportive, trebuie să 
se respecte indiferent de cir
cumstanță. să-și îngrijească fie
care apariție publică, pentru a 
nu-și știrbi prestigiul. Or... (Nu 
îi scuzăm, dimpotrivă, pe cei 
care au lipsit de la concurs 
fără temeiuri obiective. în ca
zul lor. totala indiferență tre
buie să dea și mai mult de 
gîndit.)

Am încercat sentimentul ne
plăcut că multi dintre con- 
curenți au venit sîmbătă și du
minică la stadion cu gindul la

week-end-ul stricat. Lor și an
trenorilor lor. sulitașul Sandor 
Boros de la Dozsa
(prezent 
București) le-a oferit prilejul 
unei teme de meditație, dove
dind cu aruncarea de 88,42 m 
că se pot obține performanțe de 
nivel mondial și în pragul Iui 
octombrie.

Dacă cei mai buni atleți obțin 
la un concurs considerat al doilea 
ca importanță în sezonul intern 
rezultate ca acelea amintite, să 
ne mai mirăm, oare, că la în
trecerea care angrenează cele 
mai puternice colective atletice 
din țară pe foile de concurs pot 
fi citite „performanțe" ca 5,60 m 
la săritura în lungime, 4:10.1 la 
1 500 m. 61.5 la 400 mg, 55.62 m 
la aruncarea suliței băieți, 5:17,7 
la 1 500 m, 9,92 m la greutate, 
5,02 m la lungime, 34,82 m la 
disc, la fete ? Și — culmea ! — 
unele dintre „performanțele" 
citate „au adus puncte" in cla
samentele pe echipe ! !

Acest 
explică 
calendar. 
Este, în

Budapesta
în concursul de la

concurs
printr-o greșeală 
Răul e 
primul

ratat nu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ion GAVRILESCU

ÎNCERCAREA N-A REUȘIT

se 
de 

mai profund, 
rînd, o pro

blemă de mentalitate, a sporti
vilor și antrenorilor lor. învățați 
să se mulțumească cu puțin, că
rora li se admite să se mulțu
mească cu puțin. Datoria atle
tismului s-a mărit 1

I
I
I

spectacol s-a desfășurat 
amatorilor", în care vic-

ne spunea : „Mărturisesc că o 
astfel de manifestare tinerească 
nu a mai fost găzduită la Sa- 
lonla. Acest festival al sportu
lui constituie o bună expe-

Noua tentativă întreprinsă de elita 
trăpașilor noștri pentru ameliorarea 
recordurilor n-a izbutit. Cu tot startul 
ei exploziv — în baza căruia a iichî- 

. dat repede conturile cu Sonor, Turei 
și Jug — deși solicitată ■ energic, 
apoi, pe întreg parcursul, Vîltova n-a 
reușit decît să ocupe locul al treilea, 
după Topaz și Hilton, realizînd timpul 
de 1 :24.0 pe km. Acceptind că vin- 
tul rece care a suflat a constituit 
pentru ea — amatoare de căldură 
toridă — un serios impediment, avem 
totuși impresia că acuză și o ușoară 
oboseală. „Metronomul" Turei a 
impresionat doar cu finișul său pu
ternic, efectuînd parcursul cu timpul 
de 1:25,2 pe km.

Cele două reprize ale „premiului 
Tineretului" — confruntare între mînji 
și caii de 3 ani — s-au încheiat 
printr-un „draw". In prima repriză 
a ciștigat calul de trei onî Galen, 
iar in a doua, minzo Sivena.

Un frumos 
în „Premiul 
toria a cules-o Romas, după .o inte- 

, ligentă cursă de așteptare efectuată 
de driverul său, scriitorul Vintilă 
Ornaru. REZULTATE TEHNICE : cursa I
— Strugurel (Tr. Marinescu) 44,4, 
Horniș, simplu 2, ordine 12 ; cursa II
— Romas (Vintilă Ornaru) 28,7, 
Oaza, simplu 5, event 13, ordinea 29; 
cursa III — Suta (I. Crăciun) 29,4, 
Habona, Hanca, simplu 15, event 
173, ordine 80, ordine triplă 393 ; 
cursa IV — Hoya (Ion T. Nic) 31,9, 
Maia, simplu 7, event 53, ordine 20, 
triplu ciștigător 398 ; cursa V — 
Galen (V. Gheorghe) 26,5, Oranjada, 
Rondo ; simplu 17, event 100, ordine 
288, ordine triplă 1092 ; cursa IV — 
Topaz (S. Onache) 26,9, Hilton, 
simplu 6, event 297, ordine 15, triplu 
ciștigător 2061 : cursa Vil — Sivena 
(Gh. Tănase) 32,5, Hanger, Tub, sim
plu 2, event 13, Ordine 25, ordine triplă 
251 ; curse VIII — Lazăr (Tr. Mari
nescu) 44,1, Melodic, simplu 2, event 
10, ordine 38, triplu ciștigător 6,3.

Niddy DUMITRESCU

Stadiei 
pentru ■ 
meci cl 
eu roncnl 
misele <■ 
zinte uB 
gazdă, ■ 
in jtei’uB 
pioană a 
iirinătoal 
l'crența I 
dut in ■ 
înscris ■ 
sare ; 2.1 
al înclin 
Aliniazăl 
său în I 
mitru, TI 
fir. Evol 
gerea, cl 
nația cal 
cese, cl 
poate col 
să troaca 
că 4>’a fii 
vom fi I 
dacă voii 
derile, sil 
vinge, I 
NESCU. I 
dului noi 
dionul J 
puternic. I 
să, uite I 
îmmrajărl 
momente] 
mai mari 
și formal 
Jenei și 
nează săi 
dache —I 
Marin, V 
Ion, lord 
canu. Za

6 dintrJ 
echipei 
Milano p 
ploioasă, I 
șa a doul 
reîntîlnesq 
moșul ora 
diei. Ștefa 
G. Sandi 
Dudu Gen 
lano, lgF“ 
în calitate 
tului nați 
amicalul 
Lucescu, 
crescut la 
tru intern 
deplasarea 
restabilit, 
care l-a

linia de e 
miine : A 
mijlocaș) 
nu. In re 
nr. 7 : Șlef 
du, Sătmă 
Dobrău, D 
(rezerve : 
Marin, I. 
Astfel stî 
tează 
a doi 
Dudu 
de planul 
repetat și 
luni — I. 
său pun i 
psihic, pul 
tuind, cur 
care Dina 
succese dt 

în meci 
'itina tre
Italiei (1- 
deplasare^ 
la Roma), 
și Bernar 
Capello, 
în formă 
alături, n 
tatul Rive 
ție de to 
de 11-le < 
cu Dinam 
vera nu 
Pentru m 
norul Mai 
în echipă

pe

DIN TOATE SP&
BASCHET
ca București a plecat la 
unde va participa, de miercuri 

un turneu, daturi 
R.F. Germania, 
Polonia, Ungaria

duminică, la 
formații din 
Iugoslavia, 
U.R.S.S.

HANDBAL

FEMI- 
Politehni- 
Varșovia 

pină 
de 

Italia, 
»i

SURPRIZE 
PROPORȚII în

B. In

DE
, . eta

pa a IV-a a Diviziei B. In fruntea 
acestora se situează înfrîngerea sufe
rită pe teren propriu de Hidrotehni
ca Constanța în fața Rulmentului și 
eșecul Confecției Calarați la Relonul 
Săvinești. lată rezultatele rundei : 
feminin, scria I : Viitorul Vaslui — 
Spartac 5—5, Hidrotehnica — Rul
mentul 11—12 !, Relonul — Confecția 
Călărași 15—13 I, PTT București — 
Știința Bacău 5—15 ; Seria a ll-a : 
Sparta Mediaș — Unirea Craiova 
13—10, 13 Decembrie Timișoara —

Sf. Gheorcl 
Mare 9 — 
CSM Sibiu 
raș — Arg« 
culin, Seric 
talul Vaslui 
rești — P< 
Comerțul C 
viște 13—11 
Sf. GÎ^orc 
șov — Sp< 
Seria a l!-< 
pervdența I1 
tramonia 2< 
CSM Roșițc 
Mare — AJ 
balul Hune 
22—21. (Qj 
Mtndrescu, 
C. Oiaru, 
săronu, D. 
Rusu, M< 
nu, V. Lax



NOASTRE DE CLUB SUSȚIN MECIURILE-RETUR r.—.

GARNITURA COMPLETĂ, TREBUIE SPORTUL STUDENȚESC PORNEȘTE CU ȘANSE REALE
AVANTAJELE

H găzduiește H mîine, un 
■■ampionilor B toate pre- 
■t să repre- 
| formatiei- 
ftictuia arc, 
Bibilț cam-
■ C. Bruges, 
■te : 1. Di- 
lire a pier- 
Baptul că a 
Bcea depla- 
Icrcnului și 
Alicului ; 3. 
Iun „11“ al 
lapare Du
lii și Zam- 
lită convin- 
li și imagi- I atîtea suc- 
■oastră își 
Isul cu care 
| tur. „Știm I. Dav dacă
■ în' teren, 
leu pătrunsă vom în- I IORDA- 
Iportul cal- 
Ide pe sta- 
lie cit mai I nu trebuie 
mt este ca 
I tocmai in 
linei cînd ai 
p ele". Iată
I antrenorii 
Iu intențio- 
kocul : Ior- 
| Sameș, FI. 
umitru. Ion 
I’roi, Kădu-

F. C. Bruges a sosit ieri după 
amiază la București și a ple
cat de la aeroport direct 
stadionul Steaua unde a 
cut un prim antrenament, 
tăzi, elevii lui Ernst Happel 
mind să mai efectueze o 
dintă de pregătire. Mîine, cam
pioana Belgiei prezintă in teren 
cel mai bun „11", în care rein
tră internaționalii austrieci 
Krieger și Volker, care nu au 
jucat in partida-tur, ambii titu
lari in apărare, semn că oas
peții sînt pregătiți pentru 
meci de apărare cu lansare 
contraatacuri. Un semn în 
ceasta din urmă privință e 
acela că pe extrema dreaptă 
va fi utilizat Verheecke, cel 
mai rapid om din lotul belgian, 
în locul englezului Davies. Dar 
iată formația probabilă : Jen
sen — Bastjins, De Cubber, 
Krieger, Volker — Cools. Cou- 
rant, Vandereycken — Verhee
cke, 
chipă compusă numai din in
ternaționali A, 
trieci și danezi !

Meciul va fi 
„trio" de arbitri 
vîndu-1 la centru 
Cebc.

Lambert,

la 
fă- 
as- 
ur- 
șe-

un 
de 
a- 
și

Lefevre. O e-

belgieni, aus-

condus de un 
din Turcia a- 

pe Orhan

Eftimie IONESCU
Precizare : în cazul cînd, 

după 90 de minute, se înregis
trează scorul de la Bruges, dar 
în favoarea echipei noastre, se 
dispută prelungiri. Dacă e tot 
egalitate, se execută 
naltyuri.

pe-

,RĂ LUCESCU. MILAN CU RIVERA
I jucători ai I- sosită la 
lie închisă, 
Iustine man- 
fc. Milan — I timp, fru- 
la Lombar- 
In, Dobrău, 
leanu II și I fost la Mi- 
[■ftjnii iunie, 
jmenți ai lo- 
e a susținut I Italiei. Cu I lor ar fi 
loscutul nos- 
B a efectuat 
rid complet 
b notabilă, 
lat pe Ion 
lifice. astfel, 
L meciul de 
lan (aripă-

— Vrincea- 
a tricoul cu 
Bran, G. San-

Lucuță — 
kescu, Custov 
Iu,

ra și Silva, așa că va evolua 
următoarea formație : Albertosi 
— Collovati, Bet, Turrone, Mal- 
dera — Capello, Morini, Rive
ra — Silva, Calloni, Bigon. Me
ciul va fi condus de arbitrul 
scoțian Patterson.

Gheorghe NICOLAESCU

Ghiță, I. 
Chitaru).
se con-ile, 

în formație 
pl, Roznai și 
bar, dincolo 

jocului — 
namentul de 
er și fratele 

pe factorul 
luptă consti- 
, atuuri cu 
iurtat multe

linute săptă- 
I selecționata 
lanemarcst in 
W- Iugoslavia 
rii Bearzot li utilizat pe 
litrocampisto" 
le îl va avea I experimen
tat în forma
le. Dar, față 
Iceput .meciul 
lucurești, Ri- 
ura noutate. 
I mîine antre- 
i-a introdus 
pvati, Malde-

■ ra 9—7 !. Oftul 
Ltructorul Baia 
1 Sighișoara — 
litramonia Făgă- 
pști 12—6 ; mas- 
I Croi ova — Me- 
locomotiva Buou- 
eajen 15—15 1, 
l- Metalul Tîrgo- 
Lcoava — Oltul 
, Trasorul Bra- 
tureștl 12—10 ;

Sebeș — lnde- 
șul Lugoj —- Ni- 
nta Petroșani — 
CUPROM Baia 

reș 21—19 I, Me- 
Sideful Jimbolia

C. Popa, I. 
ânu, V. Popovici, 
it. Boloi, V. Sâ- 
P. Enoche, C. 
oțu, Z. Rîșnovea- 
riotă, I. Turjan).

Formația 
reșteni este, 
a frumoasei 
Plecată din 
mineață, pe 
Istanbul, 
români a 
rul orei 
nată de . ______ __ __
bului Olympiakos, de ziariști și 
fotoreporteri. Atenția acestora 
din urmă a fost îndreptată, fi
rește, asupra internaționalilor 
echipei — Manea, O. Ionescu 
și, în mod special, asupra por
tarului reprezentativei noastre 
naționale, Răducanu. în cursul 
zilei de luni, jucătorii antrenați 
de A. Niculescu și I. Voica au 
făcut un antrenament cu ca
racter fizic și de acomodare pe 
terenul stadionului Karaiskakis, 
unde se va desfășura partida 
de miercuri cu Olympiakos. Ju
cătorii noștri privesc cu încre
dere întîlnirea cu fotbaliștii 
greci, dar consideră, în același 
timp, că perspectiva calificării 
lor în turul II 
U.E.F.A.",

studenților bucu- 
de aseară, oaspete 
capitale a Greciei. 
București ieri di- 

o rută ocolită, prin 
delegația fotbaliștilor 
sosit la Atena în ju- 

16 și a fost întîmpi- 
reprezentanti ai clu-

al „Cupei 
pe care le-o oferă 

victoria obținută la București, 
nu se va putea transforma în 
realitate decît printr-o evolu
ție foarte bună a întregii for
mații, care — după toate pro-

babilitățile — va avea urmă
toarea alcătuire : Răducanu — 
Tănăsescu, Ciugarin, Grigore, 
Manea — Cassai, Cazan, Rădu- 
lescu — Grosu, O. Ionescu, 
Vlad (Marica).

Veștile din tabăra adversari
lor noștri nu oferă, pînă la a- 
ceastă oră, multe noutăți. Este 
certă ' ” .
Viera și foarte posibilă utili
zarea ’ ‘ ~ _ ■;______
L. Shannon intenționează să a- 
linieze următorul „11“ : Kele- 
sidis — Gaitatzis, Kirastas, 
Siokos, Angelis — Sinetopoulos, 
Delikaris, Karavitis — Losada, 
Galakos, Davourlis. în ciuda 
handicapului de trei goluri,. 
conducătorii clubului gazdă ma
nifestă multe speranțe într-o 
comportare de excepție a echi
pei lor și intr-un rezultat care 
să le asigure nu o simpă vic
torie, ci chiar calificarea. în 
această idee, este de reținut și 
interesul mare pe care-1 suscită 
meciul de miercuri în rîndurile 
iubitorilor de fotbal atenieni. 
Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Țara Ga
lilor, avîndu-1 la centru pe 
Thomas Reynolds.

indisponibilitatea lui

lui Losada. Antrenorul

Mihai IONESCU

C.S.U. GALAȚI VA ÎNCERCA SĂ REALIZEZE MAI MULT DEClT ACASĂ
Orașul Porto, de pe malul A- 

tlanticului, este de duminică 
noaptea gazda fotbaliștilor de la 
C.S.U. Galați. Miercuri după-a- 
miază arbitrul englez John Hun
ting va conduce întîlnirea retur 
din cadrul Cupei cupelor dintre 
Porto Boavista și C.S.U. Galați. 
Deși la Galați victoria a revenit 
echipei portugheze cu 3—2, me
ciul de mîine este așteptat cu 
deosebit interes. Iubitorii fotba
lului din Portugalia știu că C.S.U. 
este o echipă capabilă de sur
prize. cunoscîndu-se rezultatele 
obținute de ea în „Cupa Româ
niei44, ca și victoria realizată în 
fața lui Napoli, în deplasare. 
Aceste date, de altfel, au fost 
prezentate pe larg. în ziarul „A 
Boia", care apare la Lisabona, 
neocolindu-se nici... amănuntul 
că, la Galați, Boavista a avut 
multă șansă în realizarea victo
riei.

A.S.A. A PLECAT LA ZAGREB CU UN MORAL CRESCUT
După 

în fața _ 
cat duminică dimineață 
vionul la Timișoara, unde a în
noptat, iar luni în zori a pornit 
cu un autocar, cu care a stră
bătut aproape 550 de kilometri 
pînă în orașul de pe malul stîng 
al Savei, unde a ajuns după- 
amiază Succesul de la Bucu
rești, în campionat, a mai ridi
cat moralul echipei lui Bone, 
stare întărită și de refacerea lui 
Hajnal. în acest context, se mi
zează pe un joc bun miercuri 
seara pe stadionul Maksimir (ca
pacitate — 60 000 de locuri) din 
Zagreb. Boloni, Ispir, Naghi, 
Pîslaru și ceilalți, afectați de în
frângerea din partida-tur, consi
deră că victoria de la București 
poate reprezenta „punctul moral 
de sprijin pentru returul cu Di
namo Zagreb*4. Ușoara creștere 
de formă a echipei (care promi
te, prin căpitanul ei. Ispir, o 
mobilizare maximă miercuri sea
ra) ne oferă speranța unei com
portări bune a mureșenilor, în 
contrast cu optimismul mult prea 
exagerat al gazdelor. Pentru că 
antrenorul Mirko Bazici și. în 
special, portarul Stincici nu vor
besc decît 
scor sever, 
tisment pe 
A.S.A. l-au __________ __ -
de la... Tg. Mureș, după meciul 
tur.

în privința formației gazdă, 
cîteva elemente noi. A reapărut 
în formație Zajec, care a și 
marcat singurul gol al ultimei 
partide de campionat, acasă, cu 
Rjeka. Vabec nu a fost folosit în 
acea partidă, dar sînt speranțe 
pentru utilizarea lui în meciul 
cu A.S.A. Campionatul iugoslav 
a fost întrerupt pentru partida 
amicală dintre selecționatele Ita-

vlctoria de la București, 
Progresului, A.S.A. a ple- 

cu a-

și Iugoslaviei, care s-a dispu- 
sîmbătă la Roma.

iiei 
tat

întîlnirea Dinamo Zagreb — 
A.S.A. Tg. Mureș va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din Ceho
slovacia, avîndu-1 la centru pe 
Martin Horbas.

Mircea M. IONESCU

Fotbaliștii gălățenl au, desigur, 
o misiune foarte grea la primul 
lor meci oficial susținut în de
plasare, pentru că valoarea ad
versarului este, evident, superi
oară, dar el sînt dornici să aibă 
o comportare bună șl să obțină 
un rezultat onorabil. Cu atît mai 
mult cu cît adversarii lor de inli
ne au dat semne de slăbiciune 
în campionatul intern, pierzlnd 
în ultima etapă, pe teren pro
priu, cu 3—2, în fața echipei 
Varzim. Mai menționăm și fap
tul că Boavista va fi lipsită inli
ne de serviciile lui Mane, Trin- 
dade și Salvador, titulari în me
ciul de la Galați, neutillzabill a- 
cum din cauza unor accidentări. 
In privința formației noastre, 
există două semne de întrebare : 
portarul Tănase și atacantul Cra
mer. Folosirea lor va fi decisă 
marți seara. Se așteaptă. în ori
ce caz. din partea studenților 
gălățeni o mobilizare totală, o 
dăruire de care au arătat, nu o 
dată, că sînt capabili.

Antrenorii M. Wilson și Ion 
Zaharia intenționează să înceapă 
partida cu următoarele formații: 
BOAVISTA : Botelho — Alberto, 
M. Joao, Artur, Amaral — Fr. 
Mario, Barbosa, Albertino — Jor
ge, Chelso, Nogueira ; C.S.U. : 
Tănase (Chiriazic) — Pasquale, 
Olteanu, Marta, Șarpe — Bejena- 
ru, Păunescu, Angelescu — Cra
mer (Dobre), Marinescu, Geor
gescu.

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI
• JOI, LA PETROȘANI : JIUL

— F.C.M. REȘIȚA. Această parti
dă, restanță din etapa a V-a a 
Diviziei A, se va desfășura joi, 30 
septembrie, cu începere de la ora 
16, și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din București, avîndu-1 
la centru pe C. Dinulescu, iar la 
linie pe M. Păvălucă și C. Bizi- 
nichi.

dinți organizează în 
Drobeta Turnu Severin, 
lejul inaugurării noului 
o competiție fotbalistică 
cu

de o victorie la un 
E, desigur, un aver- 
care jucătorii de la 
primit, de fapt, chiar

DE LA F. R. RUGBY
Comisia de competiții și dis

ciplină a F.R. Rugby, blind 
în discuție incidentele petrecute 
la partida Sportul studențesc— 
Steaua, din cadrul Diviziei A, 
disputată duminică 26 septem
brie și întreruptă în min. 46 
(conform consemnării din foaia 
de arbitraj) la scorul dc 3—13, 
a hotărit, în conformitate cu 
prevederile regulamentare : Me
ciul se reia din minutul între
ruperii, joi după-amiază, de la 
ora 16,30, pe același stadion și 
cu aceiași jucători existenți in 
teren in momentul întreruperii.

în legătură cu acele incidente, 
aceeași comisie, in prezenta 
conducerilor celor două secții, 
urmează să vizioneze filmul 
meciului și să decidă în con
secință asupra abaterilor disci
plinare.

FOTBAL
DIVIZIA Cr ETAPA A V-a

SERIA I
C.S. Botoșani — Bradul Roznov 

3—0 (2—0), A.S.A. Cimpulung — 
Laminorul Roman 0—0, Cetatea 
Tg. Neamț — Avîntul Frasin 3—0 
(0—0), Foresta Fălticeni — Metalul 
Botoșani 0—0, Foresta Moldovița
— Progresul Fălticeni 1—0 (0—0), 
Metalul Rădăuți — Cristalul Doro- 
hol 3—1 (2—1), Danubiana Roman
— Dorna Vatra Dornei 4—1(3—1), 
Cimentul Bicae — I.T.A. Piatra 
Neamț 2—0 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a V-a : 1-2. METALUL 
RADAUTI 8 p (17—7), C.S. BO
TOȘANI 8 p (15—5), 3. Danubiana 
Roman 8 p (13—4)... pe ultimele 
locuri : 15. I.T.A. Piatra Neamț 2 
p (3—8), 16. Bradul Roznov 2 p 
(0-6).

SERIA A II-A
Oituz Tg. Ocna — Textila Bu- 

huși 3—2 (2—0), Constructorul
Vaslui — Viitorul Vaslui 
(2—1), Minerul Comăneștl 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
(0—1), Nicolina Iași — TEPRO 
0—1 (0—0), Chimia Mărășești 
Petrolistul Dărmănești 2—0 (1—0), 
Rulmentul Bîrlad — Petrolul Moi- 
nești 2—2 (1—2), Hușana Huși — 
Constructorul Iași 0—0, Partizanul 
Bacău — Letea Bacău 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 10 p (14—5), 2. Petrolul 
Moinești 7 p (14—6), 3—4. Minerul 
Comănești 7 p (9—3), Constructo
rul Iași 7 p (8—2)... pe ultimele : 
15—16. Partizanul Bacău 0 p 
(3—12), Textila Buhuși 0 p (2—11).

SERIA A III-A
Recolta Săhătenl — carpați Si

naia 1—3 (1—2), petrolul Teleajen 
Ploiești — Chimia Buzău 3—1 
(0—1), Metalosport Galați — Ca- 
raimanul Bușteni 0—3 (0—2), Lu
ceafărul Focșani — I.R.A. Cîmpi
na 4—1 (2—1), Poiana Cîmpina — 
Chimia Brazi 4—0 (2—0), Foresta 
Gugești — Dlnamo Focșani 2—2 
(1—1), Victoria Floreștl — Petro
listul Boldești 1—2 (1—0), Avîntul 
Mîneciu — Ancora Galați 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 9 p ........... “ —. ..........
Teleajen 9 p

I.T.A.

2—4

1—1
Iași

J

(15-4), 2. 
(10—5), 3.

Petrolul 
Poiana 

Cîmpina 8 p (10—3)... pe ultimele: 
14—15. Ancora Galați 2 p (5—9), 
Dinamo Focșani 2 p (6—10), 
Recolta Săhătenl 2 p (4—9).

SERIA A IV-A
Progresul Brăila — Minerul 

Macin 5—0 (3—0), Chimia Brăila 
— Autobuzul Făurei 4—0 (0—0),

Constanța — Dacla-Unirea 
1—1 (0—0), Cimentul Medgi- 
Gloria Poarta Albă ' * 
Dunărea Cernavodă 
Medgidia 1—0 (0—0), 
— Electrica Constanța 
Unirea Eforie — Dunărea 
1—0 (0—0), Victoria Țăndă- 

0—1 (0—0). • 
S.C. TUL- 
Progresul 

Dunărea 
pe ultlme-

16.

• BILETELE PENTRU MECIUL 
STEAUA — F.C. BRUGES, care 
se dispută mîine pe stadionul 
Steaua, s-au pus în vînza- 
re la agențiile C.C.A., Loto- 
Pronosport din str. Halelor, 
C.N.E.F.S. din str. Vasile Conta, 
precum și la stadioanele Steaua, 
Republicii, „23 August44 și Giulești. 
In ziua meciului nu se vor vinde 
bilete la casele stadionului 
Steaua. Accesul autoturismelor in 
zona stadionului este permis nu
mai pe * : “ _ ' *
acest meci sînt valabile 
permisele C.N.E.F.S. de 
roșie (din piele) și 
(pentru ziariști).

municipiul 
cu pri- 
stadion, 

dotată 
_?Cupa Drobeta- 2 00044. Compe

tiția se va organiza cu regularita
te între anii 1976—2000. La ediția 
inaugurală participă divizionarele 
A Universitatea Craiova și Poli
tehnica Timișoara, precum și di
vizionarele C F. O. B. Balș și 
C.S.M. Drobeta Turnu Severin 
(Gh. Manafu-coresp.).

• MECIURILE ECHIPELOR RE
PREZENTATIVE B ȘI DE TINE
RET de săptămîna viitoare se vor 
desfășura după următorul pro- 

Polonia B — Româ- 
B, miercuri 6 octombrie 
Lodz ; România (tine- 
— Cehoslovacia (tineret), 

5 octombrie la Drobeta Tr.

bază de parbrize. La 
....................... numai 

culoare 
cele roșii

• JOI 30 SEPTEMBRIE LA 
TÎRGOVIȘTE, cu începere de Ia 
ora 16, se dispută pe Stadion-ul 
Municipal un interesant meci 
amical între C.S. Tîrgoviște și di
vizionara A F.C. Argeș Pitești.

• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită 
pe baza notelor acordate jucători
lor, echipa etapei a 7-a a Diviziei 
A se prezintă astfel : ȘTEFAN — 
SOFIAN, SATMAREANU II, G. 
SANDU, VIGU — I. ION, MATE- 
ESCU, BROȘOVSCHI — MOLDO
VAN I., D. GEORGESCU, MARCU.

• „CUPA DROBETA — 2000“ în 
perioada 30 septembrie — 3 oc
tombrie a.c., Consiliul județean al 
sindicatelor și C.J.E.F.S. Mehe-

ÎNTiLNIRE CU CITITORII
Azi, la ora 18:30, la librăria 

..Mihail Sadoveanu“ din Capita
lă. va avea loc o întîlnire a 
cititorilor cu scriitorul Pop Si- 
mion, întîlnire prilejuită de a- 
pariția, în Editura Sport-Tu- 
rism, a cărții acestuia. „Amfi
trion". Prezentarea cărții va fi 
făcută de scriitorul Ioan Gri- 
gorescu. Cu acest prilej auto
rul va da autografe.

gram: 
nla 
la 
ret) 
marți
Severin.
• SLAVIA SOFIA — POLITEH

NICA TIMIȘOARA IN „CUPA 
BALCANICA» (competiția clubu
rilor ediția 1976/77). Meciul-tur va 
avea loc la 10 noiembrie la Sofia, 
data intîlnirli retur urmînd a fi 
fixată ulterior.

• ROMANIA — TURCIA ÎN 
„CUPA BALCANICA44 INTER- 
ȚARI. Prima întîlnire a noii ediții 

Balcanice44 (rezervată 
reprezentative) se va 

la 23 martie 1977, la 
șl va opune selecționa-

a „Cupei 
echipelor 
desfășura 
București, ___ ______ ,____
tei noastre pe aceea a Turciei. In 
aceeași zi, la Ankara, se vor în- 
tîlni reprezentativele de tineret 
ale celor două țări.

Ș.N. 
Brăila 
dia — 
(3-1), 
I.M.U. 
Tulcea 
(1-0), 
Tulcea 
rel — Marina Mangalia

Pc primele locuri : 1. 
CEA 9 p (11—1), 2.
Brăila 8 p (12—4), 3. 
Cernavodă 8 p (9—3)... _ 
le : 15. Minerul Măcin 2 p (3—11), 
16. Gloria Poarta Albă 0 p (4.—16).

SERIA A V-A
Automatica București — Avîntul 

Urziceni 2—0 (0—0), Electronica 
București — Automecanica Bucu
rești 0—1 (0—1), Unirea Tricolor 
București — T.M. București 1—0 
(0—0), Flacăra roșie București — 
Sirena București 2—1 (1—0), I.o.R. 
București — I.C.S.I.M. București 
1—2 (0—1), Viitorul Chirnogi — 
Șoimii TAROM București 2—2 
(1—1), Abatorul București — 
Olimpia Giurgiu 2—0 (2—0), Azo
tul Slobozia — Autobuzul Bucu
rești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AUTOME
CANICA BUCUREȘTI 9 p (6—1), 
2 Automatica București 8 p 
(7—6). 3. Unirea Tricolor București 
7 p (12—4)... 'pe ultimele : 15. Si
rena București 2 p (2—6), 
Olimpia Giurgiu 0 p (1—13).

SERIA A VI-A
Recolta stoicănești — Răsăritul 

Caracal 1—1 (0—0), Metalul Mija
— Chimia Găeștl 4—0 (2—0), Vii
torul Scornicești — Petrolul Vide
le 1—1 (0—1), Progresul Corabia
— Constructorul Pitești 2—1 (1—0), 
Dacia Pitești — Oțelul Tîrgoviște 
3—0 neprezentare, Progresul Pu
cioasa — Muscelul Cimpulung 0—2 
(0—0), ROVA Roșiori — Cimentul 
Fieni 2—0 (1—0), Petrolul Tîrgo
viște — Cetatea Tr. Măgurele 
3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. META
LUL MIJA 9 p (10—2), Muscelul 
Cimpulung 9 p (12—4), 3. Progre
sul Corabia 8 p (11—5)... pe ulti
mele : 15. Oțelul Tîrgoviște 2 p 
(3—13), 16. Progresul Pucioasa 1 p 
(3-11).

4—1

s.c.
3—0

IC.

SERIA A VII-A
Minerul Motru — Dunărea Ca

lafat 3—0 (0—0), Lotrul Brezoi — 
F.O.B. Balș 1—0 (0—0), Chimistul 
Rm. Vîlcea — Progresul Băileștl 
5—0 (3—0), Pandurii *'
Minerul Rovinarl 
C.S.M. Drobeta Tr. 
Unirea Drobeta Tr.
(3—0), C.F.R. Craiova 
torul Craiova 2—1 (2—1), ’
Drăgășani — Metalurgistul 
0—1 (0—0), Dierna Orșova 
minorul Slatina 2—1 (1—1).

Pe primele 
DROBETA “ 
(14—2), 2. 
(10—3), 3. 
(9—3)... pe 
rul slatina . .
Drăgășani 2 p (2—10).

SERIA A VIII-A
Ceramica Jimbolia — Nera Bo- 

zovici 3—1 (0—1), Laminorul Nă
drag — Minerul Moldova Nouă 
2—0 (0—0), Minerul Anina — Glo
ria Arad 3—0 (0—0), Unirea Sln- 
nlcolau Mare — Constructorul Arad 
2—1 (1—1), Metalul Bocșa — Uni
rea Tomnatic 4—0 (1—0), Banatul 
Timișoara — Metalul Oțelu Roșu 
1—2 (1—1), Vulturii Textila Lugoj
— Gloria Reșița 2—1 (1—0), Strun
gul Arad — Electromotor Timi
șoara 5—4 (3—0).

■Pe primele locuri : 1. VULTURII 
LUGOJ 8 p (14—5), 2. Minerul
Anina 8 p (7—2), 3. Minerul Mol
dova Nouă 8 p (9—5)... pe ultime
le : 15. Nera Bozovici 3 p '
16. Banatul Timișoara 2 p

SERIA A IX-A
înfrățirea Oradea — Voința Ora

dea 1—1 (0—0), Gloria Șimleu — 
CUPROM Baia Mare 2—1 (1—0)j
Someșul Satu Mare — Bihoreana 
Marghita 2—2 (1—1), Oțelul Bihor
— Minerul Bihor 1—1 (1—1), Vic
toria Zalău — Minerul Baia Sprie
1— 1 (1—1), Voința Cărei — Victo
ria Cărei 0—2 (0—2), Minerul
Bălța — Recolta Salonta 3—1 
(2—0), Minerul Suncuiuș — Oașul 
Negrești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 9 p (13—4), 2. Vic
toria Cărei 7 p (9—3). 3. Voința 
Oradea 6 p (8—3)... pe ultimele : 
15 Oașul Negrești 3 p (5—9), 16.
Voința Cărei 3 p (2—12).

SERIA A X-A
Minerul Baia Borșa — Metalul 

Sighișoara 4—1 (0—0). Cimentul 
Turda — Mureșul Luduș 0—1 
(0—1). Avîntul Reghin — Bradul- 
Vișeu 1—2 (0—1), Minerul Băiuț
— Unirea Dej 2—0 (1—0), Dermata 
Cluj-Napoca — Tehncfrlg Cluj- 
Napoca 1—1 (1—0), C.I.L. Gherla
— Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 (0—1), 
Foresta Bistrița — Soda Ocna 
Mureș 3—0 (2—0), Metalul Aiud — 
Minerul Rodna 2—3 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 8 p (11—5), 2. Minerul 
Borșa 7 p (13—8), 3. Tehnofrig 
Cluj-Napoca 7 p (7—5)... pe ulti
mele : 15. Dermata Cluj-Napoca 2 
p (2—5), 16. Lăpușul Tg. 
1 p (2—10).

SERIA A XI-A
Utilajul Făgăraș — 

Gheorghieni 1—1 (1—0), 
Codlea — Minerul Baraolt 3—0 
(2—0), C.S.U. Brașov — Carpați 
Brașov 2—0 (1—0). Progresul
Odo'rhelu Secuiesc — Forestierul 
Tg. Secuiesc 3—1 (1—0), Torpedo 
Zărnești — Chimia Or. Victoria
2— 3 (0—2), Mureșul Toplița —
Minerul Bălan 3—2 (2—1), I.C.I.M. 
Brașov — Metrom Brașov 4—1 
(1—1). Unirea Sf. Gheorghe — 
Precizia Săcele 0—0.

Pe primele locuri : 1. 
BRAȘOV 8 p (9—2), 
Brașov 8 p (10—5), 3. 
Odorhei 7 p (8—2)... pe 
15. Utilajul Făgăraș_2 p 
Forestierul Tg. 
(1-7).

Tg. Jiu — 
2—0 (0—0).' 
Severin — 

Severin 7—0 
— Construc- 

Unirea 
Sadu

— La-

locuri : 1. C.S.M. 
TR. SEVERIN 9 p
Minerul Motru 8 p

Pandurii Tg. Jiu 8 p 
ultimele : 15. Lamino- 
3 p (6—13), 16. Unirea

(8-15), 
(4-11).

Lăpuș

Viitorul
Măgura 

Minerul Baraolt
Brașov
(1-0).

I.C.I.M.
2. C.S.U. 
Progresul 
ultimele : 

. (2—5), 16.
Secuiesc 2 p

SERIA A XII-A
Inter Sibiu — F.I.L. Orăștle 1—1 

(0—1), Gaz metan Mediaș— Me
talul Copșa Mică 0—0, Constructo
rul Alba Iulia — I.M.I.X. Agnita 
2—0 (1—0), Știința Petroșani — 
Automecanica Mediaș 5—1 (2—1),
C.I.L. Blaj — U.P.A. Sibiu 3—2 
(1—2), Textila Cisnădie — Unțrea 
Alba Iulia 2—0 (1—0), Textila
Sebeș — Laminorul Teliuc 3—1 
(3—0). Minerul Ghelar — C.F.R. 
Simeria 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 
GHELAR * “ ‘
troșani 7 
Mediaș 7 
15. C.I.L. 
mecanica

1. MINERUL
9 p (9—3), 2. știința Pe- 
p (11—5), 3. Gaz metan 
p (5—2)... pe ultimele : 

Blaj 2 p (3—9), 16. Auto- 
Medlaș 2 p (2—10).

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

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU COM
PLETAREA ȘI DEPUNEREA BU
LETINELOR LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DE MllNE

Acest concurs Pronosport., orga
nizat cu prilejul meciurilor retur 
din prima etapă a cupelor euro
pene la fotbal „Cupa Campionilor 
Europeni", „Cupa Cupelor" și 
„Cupa UEFA“ este deosebit de 
interesant și- prin miza din jocu
rile pentru etapele următoare.

Capul de afiș al concursului 
este deținut de jocurile echipelor 
noastre : Steaua, CSU Galați. Di
namo, A.S.A. Tg. Mureș și Spor
tul studențesc.

Reamintim că prima etapă a

fost plină de surprize și se 
rează altele în jocurile de 
Participând cu cit, mai multe va
riante la acest concurs vă măriți 
șansele de cîșlig.

contu
ra îi ne.

REPORT 
108.000 lei.

CATEGORIA I

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 22 SEPTEMBRIE 

1976

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : una 
variantă 25% autoturism Dacia 
1300 și 2 variante 10% a .28.000 lei ; 
cat. 2 : 2 variante 25% a 13.142 lei 
și 3 variante 10% a 5.257 iei ; cat. 
3 : 11,75 a 3.579 lei ; cat. 4 : 40,10 
a 1.049 Iei ; cat. 5 : 98,50 a 427 lei ; 
cat. 6 : 3.675,95 a 40 lei.

EXTRAGEREA a n-a : Cat. 
una variantă 25% autoturism n 
cia 1300 și

a :
___  _________ Da

una variantă 10% a 
28.000 lei ; cat. B : 7,15 a 6.094 lei ; 
cat. C : 51,25 
1.348.15 a 60 
200 lei ; - cat.

REPORT
155.889 lei.

CATEGORIA

Autoturismele Dacia 1300 au 
obținute de COCA M1HAI 
BUCUREȘTI și G ORO VEI ION 
ROȘCANI-GALATL

lei.

A S

fost 
din 
din \



ÎNAINTEA, meciului SPORTIVI ROMÂNI PISTE HOTARE Astă noapte la New York

TIRIAC - VILAS
In plin sezon de toamnă, te

nisul este menit să capteze din 
nou atenția iubitorilor de sport 
din țara noastră. Așa după cum 
am anunțat, la sfirși.tui acestei 
săptămini, Capitala găzduiește 
meciul demonstrativ susținut de 
doi ași ai rachetei, camoionul 
argentinian Guillermo Vilas și 
maestrul emerit al sportului 
Ion Tiriac, fost multiplu cam
pion național.

Sîntem în măsură să furnizăm 
noi amănunte, legate de apro
piata întîlnire. în urma unei 
convorbiri telefonice, care a 
avut loc duminică noaptea, 
Guillermo Vilas a anunțat de 
la Los Angeles — unde s-a aflat 
pentru disputarea turneului in
ternațional „Pacific Southwest 
Open" — că intenționează să 
sosească la București in cursul 
âilei de miercuri. în funcție, de 
programul șederii sale în țară, 
urmează fie stabilită exact 
data disputării meciului cu Ion 
Tiriac. După toate probabilită
țile. acesta va fi programat 
pentru după amiaza de sîmbătă. 
pe terenul central din parcul 
sportiv Progresul.

Se va juca după sistemul „cel 
mai bun din 5 seturi", deci o 
întîlnire in condiții oficiale. în 
caz că timpul va permite, cei 
doi jucători vor apare alături 
și într-o partidă demonstrativă 
de dublu.

ILIE NĂSTASE ÎNVINS 
LA LOS ANGELES

NEW YORK, 27 (Agerpres).— 
Finala turneului internațional 
de tenis de la Los Angeles se 
va disputa între jucătorii ame
ricani Arthur Ashe si Brian 
Gottfried. în semifinale. Brian 
Gottfried l-a întrecut cu 2—6, 
6—4, 7—5 pe tenismanul român 
Ilie Năstase, iar Arthur Ashe 
a dispus cu 6—3. 6—3 de me
xicanul Raul Ramirez.

MIHAI ALBU, CAMPION NAȚIONAL ABSOLUT
LA ZBOR

La Pitești, pe aerodromul 
Aeroclubului „Henri Coandă", 
s-au încheiat întrecerile din 
cgdrul campionatului național 
de zbor cu motor, competiție 
organizată de Aeroclubul Cen
tral Român. După proba de 
aterizare Ia punct fix, cîștigată 
de pilotul Mihai Albu (Aero
clubul „Gheorghe Bănci ulescu" 
Ploiești), s-a dat startul într-un 
raid de regularitate pe ruta : 
Geamăna — Clinceni — Strcj- 
nic — Geamăna, un zbor des
tul de dificil dacă ținem sea
ma că timpul a fost foarte ca
pricios. Mihai Albu a cîștigat 
din nou. A urmat, apoi, piatra 
de încercare a măiestriei în 
arta pilotajului: proba de acro
bație aeriană.

Este de notat aici, cu satis
facție. că după o destul de lun
gă perioadă de timp în care 
acrobația aeriană n-a făcut 
obiectul preocupărilor organe
lor de specialitate, ne aflăm în 
fata unui apreciabil lot de a- 
crobați de înaltă clasă. între
cerile de la Pitești au demon
strat-o din Plin. Campionul 
balcanic de anul trecut în a- 
ceastă probă Mihai Albu, a

LUPTĂTORII BRAȘOVENI 
AU DOMINAT TURNEUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA SF. GHEORGHE
La St. Gheorghe. în organi

zarea C. S. Oltul, a avut loc 
uh turneu internațional de lupte 
libere, la care au participat e- 
chipele A.S.K. Vorwărts Frank
furt pe Oder (K.D.G.). Steagul 
roșu Brașov si Oltul din lo
calitate. întrecerea a fost do
minată de brașoveni, care au 
cîștigat șase locuri I (S. Velicu 
— 44 kg. Gh. Barcu — 52 kg, 
I. Breazu — 62 kg. A. Stroe — 
68 kg. C. Fodore — 74 kg și 
I. Lup — 82 kg). De la Vor
wărts a cîștigat F. Hierte — 48 
kg. iar de la localnici M. Dru- 
gea — 57 kg și Gh. Balint — 
90 kg. Echipa Vorwărts evo
luează marți la Brașov.

Gh. BRIOTA. coresp.

NiTÂ ROBU A CÎȘTIGAT 
TURNEUL PROHASKA
La Ostrava s-a încheiat cea 

de-a 19-a ediție a tradiționalei 
competiții de box „M'-morialul 
Vaclav Prohaska". Printre în
vingătorii turneului s-a numă
ratși pugilistul român Niță 
Robu. cară l-a întrecut Ia 
puncte, în finala categoriei 
muscă, pe polonezul Henryk 
Srednicki. Celălalt boxer român 
prezent în gala finală. Ion Ră- 
ducu (cat. mijlocie) a pierdut 
la puncte în fața cehoslovacu
lui Jan Tabacek. Iată ceilalți 
ciștigători : semimuscă : Ramos 
(Cuba) : cocoș : Vrba (Ceho
slovacia) ; pană : Kolikov
(U.R.S.S.) ; semiușoară : Kaspar 
(Cehoslovacia) ; ușoară : Jacob 
(R. D. Germană) ; scmimijlo- 
cic : Montoya (Cuba) : mijlo
cie mică : Butenko (U.R.S.S.) ; 
semigrea: Pustai (Cehoslovacia); 
grea : Gorstkov (U.R.S.S.).

ȘAHISTELE NOASTRE 
LA SUBOTIȚA

în orașul iugoslav Subotița 
se desfășoară un turneu inter
național feminin de șah, la 
care participă și maestrele ro
mânce Gertrude Baumstarck și 
Margareta Perevoznic. în runda 
a doua, Gertrude Baumstarck a 
remizat cu Suzana Veroczy 
(Ungaria), rezultat consemnat 
și in partida Margareta Pere
voznic — Amalia Pihailici (Iu
goslavia). în clasament conduc 
Veroczy, Pihailici și Cejici (Iu
goslavia). cu cite l’/j P- Șahis- 
tele românce totalizează cite */, 
p. avînd întrerupte partidele 
din prima rundă.

DACIA 1 300 PE LOCUL 2 
ÎN RALIUL TATRA

Competiția automobilistică 
„Raliul Tatra" s-a încheiat cu 
victoria echipajului cehoslovac 
Hubacek — Minarik („Alpine- 
Renault"), situat pe primul Ioc 
în clasamentul general cu 9 7.3-1 
puncte penalizare, urmat de

CO MOTOR
executat un program de ade
vărată virtuozitate. Trebuie spus 
că la buna pregătire a acroba
ților (antrenor Bănică Enciu- 
lescu. maestru a! sportului) au 
contribuit si demonstrațiile a- 
viatice organizate în acest an 
de către federația de speciali
tate.

REZULTATE TEHNICE. Raid 
de regularitate : I. Mihai Albu
— 3 995 p. 2. Gheorghe Uță 
(Aeroclubul ..Aurel Vlaicu" 
București) — 3 985 p; 3. Con
stantin Opriș (Aeroclubul 
„Henri Coandă" Pitești) — 2 945 
p. ; acrobație ; 1. Mihai Albu
— 2 295 p. 2. Cezar Rusu — 
2 238 p. 3. Octavian Uliei (Ae
roclubul Central Român) — 
2 010 p. Clasament general : 1. 
Mihai Albu — campion națio
nal absolut — 8170 p. 2. Cezar 
Rusu — 7 753 p. 3. Gh. Uță — 
7 669 p... Organizarea a fost 
excelentă.

Viorel TONCEANU

„CUPA ROMÂNIEI1 LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 27 (prin 

telefon). Pe patinoarul artifi
cial acoperit din localitate au 
continuat jocurile din cadrul 
preliminariilor „Cupei Româ
niei* la hochei.

După primele jocuri, patru 
echipe îșî dispută — cu șansele 
cele mal mari — locurile frun
tașe : Spori Club Miercurea 
Ciuc, Sportul studențesc-A.S.E. 
București, Dunărea Galați și 
Unirea Sf. Gheorghe.

Luni a fost din nou o „zi 
plină", cu patru jocuri. Iată 
rezultatele : Agronomia — Tîr- 
nava 8—6 (3—3, 2—2, 3—1).
Dunărea — Unirea 3—1 (0—1,
2—0, 1—0). Sportul studențesc- 
A.S.E. — Liceul nr. 1 M. Ciuc 
14—2 (1—0. 3—0, 10—2). Sport 
Club — Avîntul 10—4 (3—2, 5—1. 
2-1).

Marți este zi de odihnă. Tur
neul se reia miercuri, cu ur
mătoarele partide : Avîntul — 
Liceul nr. 1 și Unirea — Agro
nomia (de la ora 9), Tîrnava — 
Dunărea și Sport Club — Spor
tul studențesc (de la ora 16). 
ultima fiind un derby al com
petiției.

V. PAȘCANU, coresp. 

norvegienii Hauglan și Berglund
(..Skoda 130“) — 9 946 p.p. E- 
chipajul român Ștefan Ianco- 
vici — Petre Vczeanu („Dacia 
1300") a ocupat locul 2 la clasa 
pinâ la 1 300 cmc.

BASCHETBALISTELE
FEROVIARE ÎN POLONIA

Competiția feminină de bas
chet din orașul polonez Lodz a 
fost ciștigată de echipa locală 
L.K.S.. urmată de formațiile 
Slavia Praga. T.V.G. Diissel- 
dorf și Rapid București. în ul
tima zi a turneului : T.V.G. 
Diisseldorf — Rapid București 
68—66 (36—36) : L.K.S. Lodz — 
Slavia Praga 78—63 (37—34).

PRIMA EDIȚIE A CE. DE HOCHEI 
PE IARBĂ PENTRU JUNIORI

MUNCHEN, 27 (Agerpres). 
— Prima ediție a campionatu
lui european de hochei pe iar
bă pentru juniori s-a disputat 
la Hamburg și a fost cîștigată

BOXFIȘIER
CIU EN ZO (R.P.D. COREEANĂ)

în aprilie, anul acesta, du
pă ce cîștigase magistral — 
pentru a doua oară — „Cen
tura de aur", ne-am convins 
și am susținut că tînărul Ciu

ANDERS GĂRDERUD (SUEDIA)
Victoria lui Anders Garde- 

rud în finala curseide 3 000 
m obstacole Ia J. 
Montreal 
firmarea 
Suedezul 
cu cele

O. de la 
a reprezentat con- 

unui pronostic logic, 
se prezenta la start 
mai multe atuuri : 

recordman mondial (8:09,8, ta 
1975. singurul alergător din 
lume care coborîse sub 8:10,0), 
cel mai bun performer al se
zonului, cel mai bun rezultat 
în alergările pe plat dintre 
finaîiști (13:17,6 la 5 000 m). 
E drept, pînă la Montreal el 
nu avea în palmares — 
ca senior — nici o victorie 
într-o cursă mare, nici un 
titlu, deși era considerat de 
mat multi ani printre cei 
mai buni specialiști ai pro
bei. Alergînd inteligent, do- 
zîndu-și foarte bine efortul 
în urma „iepurilor** Malinow
ski și Baumgartl. Gjirderud 
a obținut o victorie clară — 
ușurată, e drept, de acciden
tul lui Baumgartl —. dublată 
de un nou record al lumii : 
8:08,03. Așadar, la 30 de ani 
(s-a născut Ia 28 august 1946, 
are 1.86 m înălțime și 68 kg) 
G&rderud își vede răsplătite 
eforturile făcute timp de a- 
proape un deceniu — și cu 
deosebire în ultimii 4—5 ani 
— pentru progresul unei spe-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Pilotul francez J. P. 

JabouiUe (po «Elf Renault*) a 
cîștigat campionatul european de 
formula 2 cu 53 p. urmat în cla* 
samentul final de compatriotul 
său Ren6 Arnoux — 52 p.
BOX > Venezuelanul Luis Es- 

taba și-a păstrat titlul mondial 
la categoria semimuscă. In me
ciul disputat la Caracas. Lui» 
Estaba (în vîrstă de 35 de ani) 
l-a învins prin k.o. tehnic în 
repriza a 10-a pe argentinianul 
Rodolfo Rodriguez (22 de ani).

CICLISM a Cel de al 26-lea 
Tur al Bulgariei s-a încheiat cu 
victoria rutierului sovietic Alek
sandr Gusiatnikov, urmat de T. 
Mytnik (Polonia) la 16 sec. și R. 
Hartnick (R. D. Germană) la 
1:17. în clasamentul pe echipe a 
cîștigat U.R.S.S.. urmată de Po
lonia. R. D. Germană. Bulgaria, 
Cehoslovacia etc. a Tradiționala 
cursă Tours — Versailles a reve
nit rutierului belgian Ronald de 
Witte, cronometrat pe 253 km cu 
5 h 49:30 urmat la numai o se
cundă de francezul R. Poulidor,

HANDBAL a în turneul femi

MECIUL DE BOX
NEW YORK, 27 (Agerpres).— 

La „Yankee Stadium" din New 
York, se va disputa marți 
seara meciul dintre actualul 
campion al lumii la categoria 
grea, Cassius Clay, și șalange— 
rul său Ken Norton. Aceasta 
este a treia întîlnire dintre cei 
doi boxeri americani de cu
loare. Prima, disputată în 1973 
la San Diego, s-a terminat cu 
victoria neașteptată a lui Nor
ton, cu o decizie netă la puncte, 
după ce acesta — printr-o lo
vitură năpraznică — fracturase 
maxilarul lui Cassius Clay. 
Al doilea meci, desfășurat în 

de echipa Olandei. învingătoa
re cu scorul de 2—0 (2—0) în 
finala susținută cu formația 
Spaniei.

En Zo din R.P.D. Coreeană 
este favoritul nr. 1 al catego
riei cocoș la turneul olimpic 
de box. Pronosticul nostru s-a 
adeverit : printre numeroșii 
candidați asiatici la toate ca
tegoriile mici, el este singu
rul pugilist din Asia care a 
reușit să obțină titlul de cam
pion olimpic. (Să amintim că 
la cat. semimuscă Li Ven Uk, 
compatriotul său și de ase
menea cîștigător al „Centurii 
de aur", a pierdut în finală 
la Montreal). Ciu En Zo (ca
re apare pe tabela olimpică 
în grafia occidentală: Gu 
Yong Jo) a împlinit 21 de 
ani în ziua inaugurării Jocu
rilor Olimpice (fiind născut 
la 17 iulie 1955). Destul de 
înalt (1,72 m) pentru cate
goria sa, ostașul din Phenian 
practică un box ofensiv, ba
zat în special pe excelentul 
tir al directelor sale. Este re
cunoscut și respectat. în ring, 
pentru torta loviturilor, dîr- 
zenia și rezistența sa în luptă.

ATLETISM

cialități considerată multă 
vreme un refugiu al alergă
torilor barați în alergările pe 
plat. Azi, proba de 3 000 m 
obstacole are, datorită lui în 
primul rînd, un record mon
dial comparabil, ca valoare, cu 
cel al curselor de plat. Din
colo, deci, de prestigiul unui 
campion al pistei, Ggrderud 
va rămîne în istoria probei 
ca un pionier.

nin de la Odesa : U.R.S.S.—Ceho
slovacia 17—14 (•—; Ungaria — 
U.R.S.S. (junioare) 19—13 (10—6); 
Iugoslavia — H. D. Germană 14—9 
(7—4). a Turneul masculin de la 
Leipzig a fost cîștigat de echipa 
poloneză Pogon Zabrze — 6 p, 
urmată In clasament de forma
țiile S. C. Leipzig — 5 p, Kun- 
taevo Moscova — 5 p etc.
RUGBY a Echipa Japoniei, care 

întreprinde un turneu în Europa, 
a jucat în compania selecționa
tei Scoției. Partida s-a încheiat 
cu 34—9 (14—3) în favoarea sco
țienilor.

ȘAH a După 12 runde. în tur
neul internațional de la Kikinda 
continuă să conducă Radulov 
(Bulgaria) cu 9 p urmat de Py- 
tel (Polonia) 8’A, Krnici (Iugo
slavia) și Pîdevskl (Bulgaria) — 
8 p. a în vederea Balcaniadei, 
ce se va desfășura între 10—26 
octombrie la Atena, federația 
iugoslavă de specialitate a de
semnat următoarea echipă : Ma- 
tanovici, Bukicl Hulak. Parma. 
Kurajița, Raicevicl, Mincici și 
Raikovici.

CLAY-NORTON
același an la Los Angeles, a 
revenit, tot la puncte, lui 
Cassius Clay. Ambii pugilișli 
se află la crepusculul carierei 
(Clay — 34 de ani, Norton — 
31 de ani). Se așteaptă ca 
peste 40 000 de spectatori să a- 
siste la dispută în care se în
fruntă doi boxeri de aceeași 
talie (înălțime 1,90 m), apro
piat! ca greutate (99 kg Norton, 
contra 100,500 kg Clay) și mai 
ales cu stiluri de luptă ase
mănătoare. Pronosticurile sînt 
în favoarea lui Clay, dar ni
meni nu neglijează șansele șa- 
langerului. De altfel Clay, mar 
puțin optimist ca de obicei, a 
declarat „Trebuie să cîșlig in 
primele cinci reprize, altfel risc 
să am neplăceri, dacă meciul 
se va prelungi prea mult și a- 
tunci Norton ar putea ii noul 
campion în noaptea de marți".

CAMPIONATE
U.R.S.S. (etapa a 7-a) : Cernomo- 

ret Odesa — Dinamo Moscova 2—1; 
Lokomotiv Moscova — Dnepropetrovsk 
2—0. In clasament : Torpedo Moscova 
11 p, Karpatî Lvov și Zenit Leningrad 
cite 8 p, Dinamo Moscova 7 p.

UNGARIA (etapa a 8-a) : Ujpestl 
Dozsa — Vasas 5—4 ; Ferencvâros — 
Bekescsaba 1—1 ; Honved — Csepel 
1—0 ; Dorog — Salgotarjăn 1—0 ; 
Haladâs — Diosgyor 2—1. Clasa
ment : 1. Ujpesti Dozsa 16 p ; 2. Fe
rencvâros 14 p ; 3. Haladâs 13 p.

BULGARIA (etapa a 7-a) : Loko
motiv Sofia — Botev Vrața 0—1 ; Bla- 
goevgrad — Spartak Varna 1—0 ; P&r- 
nik — Lokomotiv Plovdiv 0—0 ; Sliven 
— Stara Zagora 3—0 ; Ruse — Marek 
1—1 ; Levski Spartak — T.S.K.A. 3—2: 
Slavia Sofia — Trakia Plovdiv 2—2. 
Clasament : 1. Levski Spartak 10 p ; 
2. Ț.S.K.A. — 10 p ; 3. Pirin 10 p.

R.D. GERMANA (etapa a 4-a) s 
Vorwărts Frankfurt pe Oder — Union 
Berlin 1—0 ; Zwickau — Dynamo 
Dresda 1—2 ; FC Karl Marx-Stadt — 
Erfurt 2—1 ; Halle — Rostock 1—3 ; 
Magdeburg — Riesa 3—0 ; Jena — 
Aue 4—2 ; Dynamo Berlin — Lokomo
tive Leipzig 2—1. Clasament : 1.
Dynamo Dresda 7 p ; 2. Dynamo 
Berlin 6 p ; 3. F.C. Magdeburg 6 p.

OLANDA (etapa a 8-a) : Breda — 
Ajax 0—1 ; Feyenoord — Graafschap 
5—0 ; Enschede — Den Haag 1—1 : 
Utrecht —- P.S.V. Eindhoven 1—0 ; 
Telstar — Haarlem 0—1 ; E.E.V. Eind
hoven — Roda Kerkrade 0—0. Clasa
ment : 1. Feyenoord 14 p, 2. Roda 14 
p, 3. Ajax 12 p.

FRANȚA (etapa a 8-a) : Valencien
nes — Lille 1—0 ; Metz — Sochaux 
2_ 0 ; Marsilia — Bastia 4—1 ; Troyes
— Angers 1—1 ; Lens — St. Germain 
Paris 3—3 ; Nantes — Nancy 3—1 ; 
Laval — Lyon 3—0 ; Bordeaux — 
Nimes 0—0 ; Reims — Nisa 3—2. 
Clasament : 1. Nantes 12 p ; 2.
Lyon 11 p ; 3. Lens 11 p.

DE PRETUTINDENI
• La Ciudad de Guatemala, în pre

liminariile C.M. (zona Americji de 
Nord și Centrale) : Guatemala — 
Panama 7—0.

• La Conakry, pentru „Cupa cam
pionilor Africii-, echipa locala Haffia 
a întrecut cu 4—0 (2—0) formația 
Diaraf din Dakar, calificîndu-se în 
smifina-le, în care va întîlnî pe Asec 
Abidjan, învingătoare cu 1—0 (0—0) 
în partida susținuta cu Kotoko (Gha
na)

• In finala turneului de juniori de
la Pola : Franța — Bulgaria 2—0 
(1—0). Pentru locurile 3—4 : Iugosla
via — • Ungaria 1—0 (0—0) ; 5—6 -
Turcia — Austria 3—î (în urma exe
cutării loviturilor de la 11 m) ; 7—8, 
Tunisia — Grecia 3—2.

TENIS • Desfășurat la Roma, 
meciul dintre echipele Italiei și 
Australiei contlnd pentru semifi
nalele interzonale ale ,,Cupei Da
vis** s-a încheiat luni cu scorul de 
3—2 în favoarea jucătorilor itali
eni. în ultima partidă de simplu, 
Adriano Panatta l-a învins cu 5—7, 
8—6» 6—4, 6—2 pe John Newcombe, 
selecționata Italiei calificîndu-se 
astfel pentru finala ..Cupei Davis" 
ediția 1975/1976. urmînd să întît- 
nească, în luna decembrie forma
ția Chile. • Rezultate înregistra
te în „Cupa Davis** 1976—77 : Aus
tria — Finlanda 5—0 ; Olanda — 
Israel 5—0 : Portugalia — Mona
co 1—4 ; Polonia — Norvegian—o; 
Irlanda — Iran 3—2 ; Grecia — 
Danemarca 3—1.

TURISM > Campionatul mon
dial de orientare turistică desfă
șurat la Aveimore (Scoția) a fost 
cîștigat la masculin de norvegia
nul Ergil Johanssen. cronometrat 
pe distanța de 16,800 km cu 
timpul de 1 h 31:22. La feminin 
a cîștigat finlandeza Liisa Va- 
jalainen.
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