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TODOR JIVKOV
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
au făcut o vizită, in cursul di
mineții de luni, in municipiul 
ITîrgu Mureș.

împreună cu conducătorii de 
partid șl de stat ai României 
și Bulgariei se aflau tovarășii 
Ilie Verdet, Iosif Banc, Teodor 
Coman, Vasile Patilinet.

După ce a survolat, de la 
Lăpușna — unde s-a aflat reșe
dința celor doi șefi de stat — 
pitoreasca Vale a Gurghiului și 
cimpiile mănoase ale Văii Mu
reșului, elicopterul prezidențial 
a aterizat pe platoul din fata 
combinatului chimic „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș.

Un mare număr de 
Ingineri și tehnicieni 
important obiectiv al 
chimice românești, precum și 
alti locuitori ai orașului, fac 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov o entuziastă pri
mire. Ei ovaționează pentru 
prietenia trainică dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
exprimindu-și bucuria de a avea 
din nou în mijlocul lor pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
a-1 primi ca oaspete pe primul 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de 
al R.P. Bulgaria, tovarășul 
dor Jivkov.

A fost vizitată apoi una__
tre fabricile reprezentative ale 
combinatului — amoniac III.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov urează, la ple
care. chimiștilor mureșeni noi 
succese în activitatea lor con
sacrată modernizării agriculturii 
socialiste.

De aici, într-o mașină deschi
să, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov stră
bat una din arterele principale 
ale orașului, in aclamațiile și 
uralele miilor de cetățeni ai 
orașului — români, maghiari și 
germani - 
prinderea 
«Imatex”.

Ultimul 
municipiu 
de mașini

muncitori, 
ai acestui 
industriei

Stat 
Fo

din-

- și vizitează între- 
de mașini textile —

obiectiv al vizitei în 
ii formează Fabrica 
de calculat a între-

am-prinderii „Electromureș", 
plasată în pitoreasca zonă de 
la poalele pădurii Livezeni.

Vizita în municipiul Tg. Mu
reș a prilejuit primului secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar cu
noașterea unor realizări și 
preocupări ale partidului și 
statului nostru pentru asigura
rea unor condiții tot mai bune 
do muncă și de viată oameni
lor muncii, pentru continua 
înflorire a tuturor localităților 
tării. Pretutindeni, cei doi con
ducători de partid și de stat 
au fost salutați cu deosebită 
însuflețire de mii și mii de lo
cuitori ai orașului — români, 
maghiari, germani — care au 
ovaționat îndelung pentru prie
tenia și colaborarea frățească 
dintre popoarele român și bul
gar. în piața centrală a orașu
lui, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov sînt întîmpi- 
nati de o mare mulțime care 
poartă portretele secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român și al primului se
cretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, flutură bu
chete de flori. Se scandează 
„Ceaușescu — Jivkov”. Forma
ții artistice interpretează cînte- 
ce revoluționare, melodii popu
lare. Se încinge o mare horă — 
horă a prieteniei și frăției 
româno-bulgare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov se 
Îndreaptă apoi, la bordul unui 
elicopter, spre aeroportul unde 
luni după-amiază a avut loc 
ceremonia plecării oficiale.

Un mare număr de cetățeni 
din localitățile învecinate au ve
nit să-i salute pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Ei au aclamat îndelung 
pe conducătorii de partid și 
de stat ai României și Bulga
riei, exprimindu-și prin aplau
ze însuflețite satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă pe care 
o cunosc tradiționalele relații 
de prietenie romăno-bulgară.

Cei doi 
tid și de 
prietenie 
simpatic 
re au 
„Ceaușescu

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov și-au strîns mîinile, 
s-au îmbrățișat călduros, luin- 
du-și un cordial rămas bun.

conducători de par- 
stat au răspuns cu 

manifestațiilor de 
ale cetățenilor, ca- 
scandat cu putere 

Jivkov".
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ECHIPELE CEHOSLOVACIEI SI ROMÂNIEII
Partida incepe la ora 18 și va fi transmisă la televiziune

septembrie. Foto : D. NEAGUla 22
Dudu Georgescu in luptă pentru balon cu Jurkemik și Dobias in 
meciul disputat la București

el s-a arătat deosebit de preo
cupat de meciul cu echipa 
României fiind convins că 
„...selecționata română joacă 
mult mai bine în deplasare dc- 
cîl acasă, fapt care se poate 
vedea din palmaresul ei din 
ultimii doi ani."

Lotul nostru pare într-o bună 
dispoziție. Jucătorii au depă
șit momentele grele ale „cu
pelor europene", lăsînd im
presia că sînt deciși să facă Ia 
Praga un meci bun. în cursul 
antrenamentului de pe stadio- 

ei au manifestat 
angajindu-se 

în- 
combinații 

reușite. Bineînțeles că 
' rămîne 

din

E- 
la 
de 

so-

PRAGA, 4 (prin telefon), 
chipa României a sosit 
Fraga în cursul dimineții 
luni. La puțin timp după
sire, „tricolorii" s-au antrenat 
pe stadionul Sparta unde va 
avea loc întîlnirea de miercuri. 
Imediat după ce ei au părăsit 
terenul, a apărut pe gazon si 
lotul cehoslovac. Campionii 
europeni privesc cu deosebită 
atenție acest joc deoarece, 
peste numai o săptămînă, ei 
vor susține, aici la Praga. pri
mul meci din preliminariile 
pentru Argentina, in compania 
selecționatei Scoției, Pentru in
tilnirile cu echipele României 
și Scoției s-au făcut pregătiri 
speciale. Selecționații au rămas

într-o pregătire comună per
manentă, după jocul de la 
București, exceptînd partidele 
din cupele europene si etana 
de campionat de sî’mbătă. în 
cadrul conferinței de presă pe 
care selecționerul V. Jezck a 
avut-o cu ziariștii cehoslovaci.

nul Sparta, 
multă vioiciune, 
în sprinturi numeroase, 
cheiate cu destule 
tactice
semnul de întrebare 
rezistența fizică precară 
ultima vreme.

Pentru echipa Cehoslovaciei, 
partida cu formația noastră, 
privită mal ales prin prisma 
întilnirii cu Scoția, are va
loarea unui test deosebit de 
important ; antrenorul Jezek 
susține că echipa sa va trebui 
să demonstreze valoarea nece
sară unei victorii asupra Sco-

loan CHIRILA
.... —.......  o

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU HANDBALUL NOSTRU

Campionatele europene de box

TINERII PUGILIȘTI ROMANI PE LOCUL 2
IN IERARHIA CONTINENTALA

IZMIR, 4 (prin telefon). — 
Începînd din 1970, de la Miskolc, 

x-trecînd apoi prin București — 
1972, Kiev — 1974 și acum Izmir
— 1976, cei mal talentați tineri 
pugiliști ai continentului nostru 
se întîlnesc din 2 în 2 ani, pen
tru a stabili o ierarhie care 
adesea a lăsat să se întrevadă 
reale perspective pentru vîrsta 
senioratului. Campionatele eu
ropene de box pentru tineret
— deși fără o tradiție bine în
rădăcinată — încep să se ma
nifeste ca o bună trambulină 
spre eșalonul superior, 
mințim doar exemplul 
mion Cuțov, oare a fost 
campion continental al

Să a- 
lui Si- 
în 1972 
tineri-

lor, pentru ca numai după 
an, în 1973, la Belgrad, să 
vină și campion european 
seniori !

Sub asemenea auspicii _ 
inaugurat și cea de a 4-a edi
ție a campionatelor europene 
de tineret de la Izmir. Pe rin
gul din arena Ataturk 
trimis reprezentanți 
din 18 țări de pe 
Faptul că 14 dintre 
regăsesc pe tabelul 
lor arată șl un anume echili
bru de forțe, dar — de ce să 
nu recunoaștem ? — și o anu
mită sărăcie de valori, de vre
me ce la start s-au aflat numai 
108 concurenți, iar unele cate-

un 
de- 
de

s-a

și-au 
federațiile 
continent, 

acestea se 
medaliați-

gorii au fost atît de puțin popu
late incit unii sportivi (chiar și 
fără vreo victorie 1) s-au trezit 
medaliați pentru simplul fapt 
că au participat direct la semi
finale...

Pentru tinerii boxeri din 
România, competiția s-a înche
iat cu un bilanț bun. recolta 
lor de medalii fiind întrecută 
doar de reprezentanții unei sin
gure țări (U.R.S.S.). Delegația 
noastră se va întoarce vineri 
în țară cu o medalie de aur 
(Nicolae Șeitan — semimuscă), 
3 medalii de argint (Traian 
Georgea — semiușoară. Ale
xandru Giurgiu — ușoară și

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

Dinamo București 
neri manșa întîi a 
întîlniri cu MAI Moscova, din 
cadrul Cupei cupelor la hand
bal masculin. Este, de fapt, 
startul reprezentantelor hand
balului românesc în actuala e- 
diție a cupelor europene. Steaua 
va juca in această lună — la 
Triest și București — cu Duina 
Pallamano (Italia), iar echipa 
feminină Universitatea Timișoa
ra va debuta, în decembrie, di
rect în turul II. ambele în 
C.C.E.

Nu fără intenție le-am numit 
pe cele trei formații „repre
zentante ale handbalului româ
nesc”. Deși evoluează in nume
le cluburilor lor. toate trei poar
tă. în aceste întreceri conti
nentale, responsabilitatea unei 
contribuții la creșterea presti
giului mișcării handbalistice din 
țara noastră. Aceasta impune 
necesitatea unei pregătiri și 
mai temeinice, a unui spor con
siderabil de ambiție și dăruire, 
a unei depline seriozități. Fi
rește, de cealaltă parte se află 
obligațiile cluburilor și ale fe
derației de a asigura condiții 
optime de pregătire și evoluție 
acestor formații, de a-și alătura 
permanent eforturile pentru ob
ținerea succesului.

susține vi- 
dublei sale

Pornind de la datele prezen
tate, să vedem în ce stadiu se 
află formațiile care pornesc — 
mărturisit sau nemărturisit — 
spre cucerirea celor trei trofee 
continentale.

DINAMO BUCUREȘTI, pri
ma dintre echipe care va intra 
în focul luptei, formația cu cea 
mai grea misiune în acest tur 
de debut, se pregătește cu con
știinciozitatea cunoscută Dar 
antrenorul emerit Oprea Vlase 
se află în dilemă : cum să se 
antreneze, _ J." _____
jocurile cu MAI Moscova ? sau 
afară — pentru intilnirile de 
campionat ? Vineri. Dinamo joa
că în sală — în Cupa cupelor, 
iar duminică afară — în cam
pionat... Poate că factorii res
ponsabili ar trebui să ia în dis
cuție dacă mai este util să se 
joace în aer liber acum, cînd 
aproape toate centrele au săli 
și cînd toate competițiile ofi
ciale se dispută în sală.

în sală — pentru

CU PARTICIPAREA ELEVILOR Șl STUDENȚILOR
Sfirșitul săptămînii trecute a 

fost marcat de numeroase acti
vități sportive de masă organi
zate în Capitală și în țară. Re
țin atenția, mai ales, cele care 
au antrenat în diverse con
cursuri și competiții pe elevi <și 
studenți, reuniți cu prilejul 
deschiderii oficiale a noului an 
sportiv. Iată cîteva din acțiu
nile 
mai

care s-au bucurat de cele 
largi participări...

A.S.E. BUCUREȘTI : 2 500 
SPORTIVI PE „TINERE-

Reprezentanții A.S.E.
DE 
TULUI”. 
București au realizat o frumoa-

să 
de 
versitar.
Ion Roxin (100 m), FI. Ungu- 
reanu (800 m) și 
niela Buz (100 m) 
(400 m), studenții 
netică (6—3 cu 
rugby, 12—9 cu 
handbal și 35—12, 
Comerț, fete), etc.
programate sîmbătă pe stadio
nul Tineretului s-au bucurat 
de prezența a numeroase cadre 
didactice din conducerea A.S.E.

acțiune sportivă . _ _____
deschiderea noului an uni- 

De evidențiat atleții

prilejuită

atletele Da- 
și Iulia Falnic 
de la Ciber- 
Finanțe la 

Finanțe, la 
la baschet, cu 

întrecerile,

(Continuare in pag. 2-3)

Mii de studenți au 
participat duminică 
la întreceri sporti
ve. In fotografie, un 
moment din com
petiția de handbal 
organizată la A.S.E. 
București, cu pri
lejul festivității 
de deschidere a a- 
nului sportiv uni

versitar.
Foto: L. ADORJAN

ACȚIUNI SPORTIVE

STEAUA ne-a arătat dumi
nică la Brașov că se apropie — 
din punct de vedere tehnic și 
tactic, al omogenității echipei — 
de punctul formei maxime. Dar 
campionii ne-au dezvăluit și ei 
carențe la capitolul pregătirii 
fizice. După 40—45 de minute, 
dacă nu chiar mai devreme, 
steliștii cedează fizic și, firesc, 
în aceste condiții nici execuțiile 
tehnice nu se mai situează la 
nivelul exigentelor. Antrenorul 
Cornel Otelea, convins de exis
tența acestei defecțiuni în pre
gătirea formației, ne anunța că 
zilele care urmează vor fi de
dicate aproape în exclusivitate 
antrenamentelor de pregătire 
fizică. Am vrea. însă, să-i re
amintim un lucru pe care, de 
altfel, îl știe : pregătirea fizică 
se efectuează pe PARCURSUL 
ÎNTREGULUI SEZON, iar ba
zele ei se pun ÎN PERIOADA 
PRECOMPETIȚIONALA,

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA prezintă în campionat un 
lot alcătuit din doar 9 jucătoa-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)



Ig „DECADA CĂRȚII ROMÂNEȘTE

ZIUA EDITURII SPORT-TURISM
Decada cărții românești", amplă manifestare cultural-educa- 

tivă, care a debutat la începutul acestei luni, programează, in 
cadrul numeroaselor acțiuni organizate, și „Zile ale editurilor", 
iubitorii sportului șl ai literaturii cu subiect sportiv sirăt invi
tați, așadar, mîine, de la ora 12,30, la librăria „Lumina'' (calea 
Dorobanți). Cu acest prilej redactorul-șef Cornellu Mateescu va 
face o trecere in revistă a producției editoriale a acestui an, 
precum și a aparițiilor viitoare. De asemenea, scriitorul Dan 
Deșliu va prezenta, cu ocazia lansării, cartea „Acest straniu se
col al sportului" a publicistului Victor Bănciulescu, după oare 
autorul va acorda autografe. . . ,

In numărul de azi vă prezentăm doua noi volume apărute sub 
egida Editurii sport-turism.

BUCURIA
„Să facem din mișcarea fi

zică o bucurie, o necesitate ! 
Să-i ajutăm pe copii să des
copere și să înțeleagă frumu
sețea mișcării, să dorească să 
atingă perfecțiunea în execu
tarea ei și să înfăptuiască 
ceea ce este frumos"...

Iată ideile generoase, măr
turisite în prefață, de la care 
a pornit prof. Eugenia Bar- 
can-Țicaliuc, atunci cînd s-a 
hotărît să scrie lucrarea „E- 
xerciții și jocuri pentru pre
școlari", apărută recent — în 
excelente condiții grafice — în 
Editura Sport-Turism. Lucra-

MIȘCĂRIIa
rea ține să le reamintească, 
să le sublinieze (exerciții ac
cesibile vîrstei copiilor, expli
cate în mod cît mal atractiv 
pentru a crea o atmosferă de 
bună dispoziție, pe un fond 
de narație sau de cîntec etc.).

în totul, o lucrare bineve
nită care se înscrie în efor
tul general al cadrelor didac
tice de la noi de a contribui 
la creșterea eficientei activi
tății de educație fizică în în- 
vățămîntul preșcolar.

Tiberiu STAMA

MS»

MB JOOT -
ItOTR’

£

I

rea reprezintă rodul unei mul
tiple și îndelungate activități 
didactice a autoarei. Pricepe
rea, entuziasmul, dragostea 
pentru copii, spiritul creator 
și experiența autoarei s-au 
materializat într-o lucrare cu 
net folos practic, adresată în 
special cadrelor din învăță- 
mîntu.l preșcolar, dar — într-o 

. perspectivă mai largă — și 
părinților, aliați de nădejde 
ai școlii, în efortul de a rea
liza un climat adecvat pentru 
instruirea copiilor în acord 
deplin cu cerințele didactice 
fundamentale ale activității de 
educație fizică.

Esențial în reușita activității 
cadrelor didactice care lucrea
ză cu copiii, cu preșcolarii 
îndeosebi, este ca acestea să 
știe să se apropie cu toată 
inima de copii, să le cunoas
că nu numai aptitudinile ci 
și preferințele. De aici, o se
rie de cerințe pe care autoa-

DINA
A DIVIZIEI

T.

PAUȘ-AFORISME
Voința

Voința

Voința

Bucu-

Mureș

localitate
București

Făgăraș 
a învins

SURPRIZE ÎN ETAPA INAUGURALĂ
A DE JUDO

TENISUL DE MASA

C AR AIM AN -

★

Samsun (Tur- 
vor lua parte

ALTE APARIȚII
• Florian Georgescu, Cultura fi

zică — fenomen social, ed. H, 190 
pag., 5 lei.

e Alexandru Șiperco, Olimpis- 
mul. Mișcarea olimpică. Jocurile 
Olimpice, 115 pag, 5 lei.
• Elisabcta Polihroniadc, Olim

piadele în alb și negru, 390 pag, 
21 lei.

• Iosif Micu, Sportul în filate- 
lia românească, 150 pag, 14 lei.

o Pop Simion, Amfitrion, 153 
pag, 6 lei.
• Colecția „Cîntarea României" : 

Mihai Hetco, Martor la răsăritul 
continuu al soarelui, 134 pag, 6 lei.

o Colecția „Munții noștri" : 
loan Stănescu, Ceahlăul, 3,25 lei.
• Colecția „Vacanța și sănăta

tea" : dr. C. ionescu — Tîrgoviș- 
te, Memento de vacanță pentru 
hepatici ; prof. dr. doc. Iulian 
Mincu, Diabetul zaharat ; conf. dr. 
Gheorghe Mogoș, Mic îndreptar 
de vacanță pentru hipertensivi.
• loan Stănescu, Sergiu Ballif, 

Meteorologie și drumeție, 159 p«ag, 
6,50 lei.
• Colecția ..Locuri șl legende" : 

Iola Stere Chiracu, Prin țara ma
relui Ștefan, 163 pag, 5 lei.

Divizia A de judo a început 
duminică sub semnul unor sur
prize. Printre acestea notăm vic
toria echipei Olimpia București 
(promovată anul acesta în divi
zie) in față cunoscutei formații 
Rapid Arad, succesul celeilalte 
echipe prezente și ea pentru pri
ma oară în Divizia A, Nitramo- 
nia Făgăraș, în fața Politehnicii 
București și înfrîngerea Politeh
nicii Iași, acasă, în partida cu 
Rapid Arad.

BUCUREȘTI. 1 
namo București 
zești — 
găzduit 
movist, 
era de 
7—0 cu 
C.S.M. 
echipe _ _ _
mai buni sportivi ai lor în în- 
tîlnirile cu Dinamo, pentru a-i 
alinia în confruntarea directă, 
încheiată cu victoria C.S.M. cu 

Sburlea, 
Roman _și T. Mi- 

;, Coman,
D. Alexandru și I.

Marin și

Triunghiularul Di- 
_ ____ _ — C.S.M. Bor-
Universltatea București, 

de sala clubului dina- 
a prilejuit gazdelor, cum 
așteptat, victorii clare : 
Universitatea și 5—2 cu 
Dar. antrenorii acestor 
n-au prezentat pe cei

SPORTUL ÎN
A apărut „Sportul în aforis- 

me“, o palpitantă carte de a- 
venturi ale spiritului, căreia 
academicianul Șerban Ciocu- 
lescu i-a consacrat două re
cenzii succesive, în „România 
literară", pvnîndu-i pe gînduri 
pe toți cci care cultivă scepti
cismul la adresa sportului.

Cine sînt, de fapt, autorii a- 
cestei pasionante cărți de a- 
ven.turi ? socrate și Aristotel, 
Cicero și Horațiu, Shakespea
re și Goethe, Rousseau și Vol
taire, Byron și Pușkin, Kant 
și Schopenhauer, Maiorescu și 
lorga, Arghezi și Călinescu, 
Coubertin și Nurmi, Chichester 
și Barnard, precum și multe 
alte personalități.

Regizorii acestui film ameți
tor se numesc Victor Bănciu- 
lescu și Tiberiu Corneșan. Ei 
au reușit o „distribuție" fără 
precedent, ajutați de faptul că 
sportul este una din puținele 
zone ale culturii umane care 
a interesat atîtea nume ilustre 
trăind de-a lungul a aproape 
trei milenii.

Vă rog să-i iertați semnataru
lui acestor rînduri ideea de a 
fi ales cîteva din gîndurile cu 
cea mai mare putere de suges
tie, cuprinse în această carte. . • • a„Păzește-teMaiorescu : 
două zi după succes*

Dostoievski : „ _ “ _
planurile cel mai bine 
mite par absurde".

Și alte două, produse 
mari sportivi :

Nurmi : „Uneori, eu 
am fost surprins cum se _ 
bă, prin antrenament, în cîțiva 
ani, toate calitățile umane".

Chichester : „Cred că viața

„După insucces, 
întoc-

de doi

însumi 
schim-

plată, sedentară, ucide cu o 
mai mare forță decît cancerul 
și accidentele de automobil, 
toate Ia un Ioc".

„Sportul în aforisme" este o 
carte în care judecățile cele 
mai abstracte devin — printr- 
un montaj ingenios, de-a lun
gul mileniilor și spațiilor — 
mai accesibile, mai atrăgătoa
re și mai vii dccît un pasionant 
joc de fotbal, care, după cum 
afirmă Pier Paolo Pasolini, 
este „ultima reprezentație sa
cră a timpului nostru". (I. CH.)

UN NOU EXAMEN PENTRU HANDBALUL NOSTRU
(Urmare din pag. I)

re, în loc de 16, cit ar trebui 
să aibă, iar evoluția ei în me
ciurile mai dificile din campio
nat este nesatisfăcătoare. Și a- 
ceasta în condițiile în_ care an
trenorul 
afirmat 
pei și a 
ediție a 
TQpeni.
a factorilor ________ __
C.N.E.F.S., F.R.H. și clubul Uni
versitatea s-au stabilit o serie 
de măsuri care să ducă la re
dresarea echipei. Rămîne ca a- 
ceste măsuri să fie puse în a- 
plicare, iar Universitatea Timi
șoara să muncească fără pre
get pentru materializarea do
rinței sale.

Constantin Lache a 
dorința clubului, a echi- 
sa, de a cîștiga această 
Cupei campionilor eu- 
Intr-o recentă ședință 

responsabili din

Evidcnt, acum, înainte de 
start, situația echipelor noas
tre de handbal care ne vor re
prezenta în C.C.E. și Cupa cu
pelor nu este roză. Unele defi
ciențe aparțin echipelor în cau
ză (de fapt, cele mai multe), 
altele cluburilor și chiar foru
lui de resort. Pornind de la 
dorința generală a realizării 
unor performanțe de primă mă
rime în cupele continentale, de 
la faptul că atît Dinamo și 
Steaua, cit și Universitatea Ti
mișoara reprezintă în aceste 
întreceri handbalul românesc 
(IN PRIMUL RÎND) este nece
sar ca federația, cluburile și c- 
chipele să colaboreze perma
nent și activ la crearea condi
țiilor necesare pentru o pre
gătire la cel mai înalt nivel. 
Handbalul românesc se află —

prin performanțele realizate 
pe una dintre cele mai înalte 
trepte în lume și reprezentarea 
lui constituie o chestiune de o- 
noare, dar și o mare obligație, 
pentru toți factorii de răspun
dere ai acestui sport.

VEDETELE N-AU CONTAT!..

. ___ brașo-
exceptlndu-1 pe S. Tă- 

— și-au învins toți ad- 
Astfel, Dinamo a dis- 

Cluj-Napo- 
I.E.F.S. cu 
Univers! ta- 
încheiat la

BRAȘOV. Dlnamovlștli 
veni — 
tărășan 
versarli. 
pus de Universitatea 
ca cu 
6—1. 
tea și I.E.F.S. 
egalitate (3—3), 
revenit echipei clujene, 
avut i 
bun : 
Pop. 
lanoși, 
(Dinamo 
coresp.)

7—0 și de 
Partida dintre

s-a
dar victoria a 

care a 
un punctaj tehnic mai 
50—29. S-au remarcat St. 
Al. Filip» M. Notopol, I.

C. Gotcă și C. Știrbu 
Brașov). (C. Gruia —

Etapa ina| 
3-lea tur a 
la polo a 
la bazinul 
două partid! 
în prima, | 
teni au prii 
zător de dî| 
lor jucătord 
Foștii camd 
perioritatea] 
primelevdoi 
înscris Se ] 
fires cu, Ră| 
tașîndu-se I 
lor. In a q

5—1. S-au remarcat G. 
M. Nuțu, C. 
halache (Dinamo),
L. Agapi, 
Mircea (C.S.M.), G.
M. Antea (Universitatea). (C. Ch.)

IAȘI. Două din cele trei întîl- 
niri disputate în localitate s-au 
încheiat cu rezultate surprinză
toare : Olimpia București — Ra
pid Arad 4—3 și Rapid — Poli
tehnica Iași 5—2. în cea de a 
treia partidă, Politehnica a ob
ținut victoria cu 4—2 în fața 
Olimpiei. S-au evidențiat L. La- 
zăr (Rapid) și A. Paica (Olim
pia). (I. Caraiman, coresp.)

MIERCUREA CIUC. 
torul din 
Politehnica 
Nitramonia 
Nitramonia 
eu 4—2. S-au remarcat I. 
kacs, A. Szabo și 
(Constructorul), victorioși 
prin ippon (înainte de limită). (V. 
Pașcanu — coresp.).

Construc- 
a întrecut 
cu 6—0 și 
cu 4—2.

Politehnica 
Sza- 

B. Onody 
numai

ACTUÂLITAȚI DIN
Duminică seara s-au încheiat la 

Ploiești disputele din cadrul retu
rului Campionatului republican pe 
echipe-juniori. Primele trei locuri 
au fost ocupate, la fete, de C. S. 
Arad, C.S.M. Cluj-Nap oca I și 
Școala sportivă Craiova, iar la bă
ieți de C.S.M. Cluj-Napoca I, Șc. 
sp. Craiova și Gloria Buzău. în 
clasamentele generale situația se 
prezintă astfel : FETE — 1. C.S. 
Arad — campioană republicană 
(Liana Mihuț, Eva Ferenczi și 
Crinela Sava, antrenor — Emil 
Prokopetz), 2. C.S.M. Cluj-Napoca 
I, 3. Șc. sp. Craiova, 4. Dinamo 
Slatina, 5. Gloria Buzău, 6. Meta
lul Cugir I, 7. Voința Sîngeorgiul 
de Pădure, 8. Șc. sp. Rm. Vîlcea,
9. Șc. sp. nr. 1 Buc., 10. C.S.M. 
Cluj-Napoca II, 11. Chimia Ora
dea, 12. Politehnica Buc. Școala 
sportivă Petroșani și Metalul Cu
gir H, ocupantele ultimelor locuri, 
au retrogradat în campionatul de 
calificare ; BĂIEȚI — 1. C.S.M. 
Cluj-Napoca I — campioană re
publicană (Simion Crișan, Ion Ca- 
dar și Iosif Bohm, antrenor — 
Farkas Paneth), 2. Gloria Buzău, 
3. Șc. sp. Craiova, 4. Comerțul Tg. 
Mureș, 5. Șc. sp. Odorheiul Secu
iesc, 6. C.S.M. Cluj-Napoca II, 7. 
Constructorul Hunedoara, 8. Șc. 
sp. Timișoara, 9. Progresul Buc.,
10. Universitatea Craiova, 11. Șc. 
sp. nr. 1 Buc., 12. Rovine_ Craiova. 
Echipele C.S. Arad și 
Drobeta Turnu Severin 
gradat în campionatul 
care.

Sănătatea 
au 
de

retro- 
califi-

★
în urmă cu cîteva zile 

desfășurat la Lași finalele Campio
natelor republicane de tenis de

s-au

CLASAMENTELE DIVIZIILOR A DE BASCHET.
MASCULIN FEMININ

1. Dinamo Buc. 7 7 0 846—477 14 1. Olimpia Buc. 4 3 1 298—247 7
2. Steaua 7 7 0 694—507 14 2. Univ. Tim. 4 3 1 295—272 7
3. ,,U“ Cluj-Nap. 7 5 2 609—540 12 3. C.S.U. Galați 4 2 2 264—261 6
4. Rapid 7 4 3 474—481 11 4. Mobila Satu M. 4 2 2 290—300 6
5. I.C.E.D. 7 4 3 570—587 11 5. Crișul 4 1 3 254—291 5
6. Univ. Tim. 7 3 4 575—604 10 6. Voința Buc. 4 1 3 247—310 5
7. Dinamo Oradea 7 3 4 557—590 10 7. „U" Cluj-Nap. 2 2 0 181—123 4
8. Farul 7 3 4 567—847 10 8. I.E.F.S. 2 2 0 169—118 4
9. C.S.U. Brașov 7 2 5 606—695 9 9. Politehnica 2 2 0 185—143 4

10. Poli. Iași 7 2 5 504—607 9 10. Rapid 2 2 0 152—132 4
11. C.S.U. Galați 7 2 5 506—623 9 11. Voința Brașov 4 0 4 274—305 4
12. I.E.F.S. 7 0 7 503—649 7 12. Sănătatea PI. 4 0 4 254—361 4

In etapa a IlI-a a campiona
tului Diviziei A s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

FEMININ
Mureș — Voința 

2426 p.d. E- 
a obținut cu 

în fața unei for- 
jucat foarte bine 
De Ia ambele di- 
ciștigat cite trei 

(3—3). Principalele

Voința Tg. 
Timișoara 2431 
chipa campioană 
greu victoria 
mâții care a 
în deplasare, 
vizionare au 
jucătoare 
realizatoare : Maria Todea — 
432 de la mureșence, respectiv. 
Emilia Ebel — 427 (I.--------
coresp.)

Cetatea Giurgiu — 
Ploiești 2497 — 2438

Rapid București — 
Galați 2488 — 2365

Voința CIuj-Napoca — 
Oradea 2432 — 2371

Nicotină Iași — Voința 
rești 2239 — 2360

Electromureș

masă pe echipe, rezervate copii
lor. Iată primii clasați : FETE,
10—12 ani : 1. Comerțul Tg. Mureș, 
2. Metalurgistul Cugir, 3. Șc. sp. 
Pitești ; 13—14 ani : 1. C.S.M. Cluj- 
Napoca, 2. C.S.M. Iași, 3. Metalur
gistul Cugir ; BĂIEȚI, 10—12 ani : 
1. „U“ Craiova, 2. C.S.M. Cluj-Na
poca, 3. Metalurgistul Cugir ; 13—14 
ani : 1. Progresul București, 2. Șc. 
sp. Drobeta Tr. Severin/3. Meta
lurgistul Cugir (I. 
coresp.).

Ieri au plecat spre 
cia), echipele care 
la Jocurile Balcanice. La fete, for
mația este alcătuită din maestra 
emerită a sportului Maria Alexan
dru, Eva Ferenczi și Liana Mihuț, 
iar la băieți din Șerban Doboși, 
Gheorghe Teodor, Marin Firănes- 
cu și Cristinel Romanescu. Antre
nor — Ella constantinescu.

Textila TiJ 
Metrom 

Băicoi 2511 
Laromet 

București J
Voința rJ|

Oradea 2] 
restaflțja dfl
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reștenii au 
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Marin, de | 
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în varvă q 
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nă cu 874 
cele mai rJ 
borît I. P<|

Aurul Ba 
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Aurul, Gh] 
fiul său, 1 
învinși, cel] 
rea bilei a 
894 p.d. ]
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nontilaj O|
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Ploiești 5(1
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Tg. Mureș |
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Voința Bq
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(loara 52881 
tanță din d

ACȚIUNI SPORTIVE CU PARTICIPAREA ELEVI
(Urmare din pag. 1)

Profitînd de faptul că celor 
cîteva elemente de elită li s-a 
atribuit un handicap excesiv în 
ultima probă clasică a stagiunii
— „premiul Agriculturii" — res
tul concurenților avantajați de 
situație s-au angajat cu valoa
rea maximă — și chiar plus va
loare ! — într-o luptă -acerbă 
pentru victorie. Așa se explică 
evoluția lor cu recorduri sau 
timpi revelatori : Orieta 1:25,1,
Hilton 1:26,5, Tartan 1:26,8, ” ' 
zura 1:26,0, Topaz 1:25,3. 
semnate, vedetele au jucăt 
Iul de simpli figuranți, dar 
regretabil că nu li se protejează 
palmaresul, ajungîndu-se la exem
ple semnificative ca Vîltava
— deținătoarea recordului anual
— sau Joben ș.a. să nu 
posibilitatea să-și adjudece mă
car un premiu semiclasic. 
aceea, sîntem cu totul de acord 
cu atitudinea lipsită de emoti
vitate a spectatorilor față de vic
toria Orietei, care, în afara ci
frei rigide a recordului înscris, 
nu. demonstrează nimic altceva 
decît minuțiozitatea cu care ea 
a fost pregătită în „laboratorul" 
Brailovschi...

In rest, caii antrenați de Mir-

Fri- 
Re- 
ro- 

este

aibă

De

cea Ștefănescu au obținut un 
triplu succes — ratînd de puțin 
un al patrulea — iar Haiducel 
a continuat ascensiunea, recol- 
tînd a șasea victorie din primă
vară pînă acum.

Rezultate tehnice : cursa I — 
Rin (V. Gheorghe) 41,5, Melo
dic, simplu 1,80, ordine 6 ; cursa 
II — Helis (M. Ștefănescu) 35,8, 
Hebronia, simplu 12,40, event 12, 
ordine 30 ; cursa III — Otoman 
(Gh. Ciobanu) 29,9, Sipica, Suta, 
simplu 
ordine 1 
Verseta 
Romila, 
ordine I 
cursa V .
se) 27,5, Tub, Galen, simplu 2,60, 
event " * " “ .................. ..
136 ; 
mitru) 
event 
gător 
(A. Brailovschi) 
Tartan, 
ordine 
cursa VIII 
gore) 
event 
tigător

Șl DE HANDBAL MINIBASCHET LA SATE

FEMININ

4,10. event 54, ordine 26, 
triplă 267 ; cursa IV —

(A. Brailovschi) 35,2, 
simplu 2,90, event 13, 

24, triplu cîștlgător 309 ; 
’ — Haiducel (Gh. Tăna-

14, ordine 16, ordine triplă 
cursa VI — Ola (M. Du- 
29,2, Anicuța, simplu 6,60, 

35, ordine 47, triplu cîștl- 
134 ; cursa VII — Orieta 

' 25,1, Hilton,
simplu 2,90, event 57, 

54, ordine triplă 304 ; 
Hederic (Gh. Grl- 

31,8, Hoya, simplu 14, 
84, ordine 75, triplu cîș- 

1.111. Retrageri : Ruja.

Niddy DUMITRESCU

1. „U" Tim. 7 6 0 1 113— 79 12
2. „U“ Buc. 7 6 0 1 95— 83 12
3. I.E.F.S. 7 5 2 0 91— 71 12
4. Confecția 7 4 1 2 78— 76 9
5. „U“ Iași 7 4 0 3 101— 95 8
6. „U“ Cluj-Nap. 7 3 0 4 87— 90 6
7. Constr. Tim. 7 3 0 4 BO 94 6
8. Voinja Od. 7 2 1 4 SS— 88 5
9. Rapid 7 2 1 4 79- 82 5

10. Progresul 7 2 0 5 76— 82 4
11. Mureșul Tg. M. 7 2 0 5 97—122 4
12. Textila Buhuși 7 0 1 6 79—108 1

MASCULIN

1. Dinamo Buc. 8 7 1 0 137-- 87 15
2. Steaua 5 5 0 0 101— 75 10
3. Dinamo Bv. 6 4 0 2 108— 91 8
4. H.C. Minaur 7 3 2 2 118— 99 8
5. Știința Bacău 7 2 3 2 81-- 90 7
6. C.S.M. feorz. 7 3 0 4 112—118 6
7. Relonul 6 3 0 3 94—101 6
8. Poli. Tim. 6 2 1 3 84— 82 5
9. ,,U“ București 7

C.S.U. Galați 7
1 3 3 72— 82 5

10. 1 3 3 84—109 5
11. Gloria Arad 7 2 0 5 93—113 4
12. „U" Cluj-Nap. 7 0 1 6 88—125 1

De cîtva timp. Comisia de 
minibaschet (președinte prof. 
Stei ian Gheorghiu) din cadrul 
federației de specialitate a în
ceput acțiunea de distribuire 
gratuită a 400 de panouri la 
școlile generale, licee, case pio
nierești și... grădinițe (o pre
mieră în materie) care le-au 
solicitat. Faptul merită notat, 
căci dotarea cu panouri specia
le a unităților doritoare să prac
tice minibaschetul a devenit, de 
cîțivia ani, o tradiție frumoasă.

Se cuvine să subliniem nu
mărul destul de mare — 60 — 
al școlilor generale din mediul 
sătesc care au anunțat că au 
condiții (adică terenuri amena
jat®) pentru „baschetul mic“ și 
că doresc panourile necesare.

Nu este exclus ca primele 
roade să apară chiar anul viitor, 
cu prilejul Festivalului național 
pionieresc de minibaschet, unde 
prezența formațiilor sătești ar 
fi ceva cu totul inedit.

• ELEVII DIN CAPITALĂ 
ȘI-AU DESEMNAT REPRE
ZENTANȚII LA FAZA PE MU
NICIPIU A FESTIVALULUI 
SPORTIV ȘCOLAR. Duminică, 
elevii din toate sectoarele Ca
pitalei și-au desemnat repre
zentanții . la faza pe municipiu 
a Festivalului sportiv școlar ce 
va avea loc duminică. Pionierii 
și_ elevii din sectorul 2, de pil
dă, s-au întilnit pe baza spor
tivă Fundeni. Mai bine de 3 500 
de concurenți s-au întrecut la 
cros, baschet, tenis, handbal și ' 
gimnastică (înviorare și ritmi
că). O impresie deosebită au 
lăsat pionierii de la școlile ge
nerale 28, 30, 32, 41, 42 și 43 
precum și elevii Grupului șco
lar Electronica și Liceului „D. 
Cantemir”. In același sector a 
avut loc și o întrecere de car
turi organizată de Casa pionie
rilor.

Pe stadionul „Steaua" s-au 
întrecut elevii din sectorul 7, 
reprezentanții celor 40 de școli 
generale și licee. A fost o ac
țiune de amploare care s-a im
pus îndeosebi in reprizele de 
gimnastică de înviorare și lec- 
ția-model de educație fizică.

Elevii și pionierii din secto
rul 8 și-au dat întîlnire pe fru
moasa bază sportivă „Cireșarii” 
(gimnaștii, baschetbaliștii, te- 
nismanii, handbaliștii și volei
baliștii) și pe cea de la Strău- 
lești (fotbaliștii). Note mari nu 
numai pentru sportivii bine 
pregătiți ci și pentru cea mai 
bună galerie, cele mai reușite 
desene și poezii cu temă spor
tivă.

O MARAMUREȘ — MAI BI
NE DE 14 000 DE ELEVI LA 
START ! Pionierii și școlarii 
maramureșeni au fost prezenți 
duminică la un festival cultu- 
ral-sportiv intitulat sugestiv 
„Toamna băimăreană" precum 
și la festivitatea prilejuită de 
deschiderea noului an sportiv 
pentru unitățile din învățămînt. 
întrecerile au avut loc în toate 
orașele și centrele de comună 
la cros, ciclism, atletism, hand
bal, volei, orientare sportivă. în 
pregătire, finala județeană a

Olimpiadeil 
participând 
Sighet.
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nierilor pJ 
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telul de al 
s. (seria I) 
r prezenți 
n Capitală 
bun nivel.

i bucureș- 
:ă surprin
dea tineri- 
ul Oradea, 
impus su- 
fizică în 
cîrad au 

utW, Zam- 
Spinu de- 
:oechipieri- 
a meciului

OPICE
»9 — 2428
- Petrolul

— Gloria
>2
— Voința

— meci
"T1

— Flacăra 
i.d. Bucu- 
o victorie 
3 ne scu- 
irii. Frații 
, juniorul 
; au fost 
ținîmK877 

S-a mai 
ia L. Tai- 
la oaspeți 
: le-a do- 

803.
Unio Sa- 
p.d. Băi

et pe po- 
•e au pro- 
n Divizia 
cat de la 
7 p.d.) și 
1). De la 
în lansa- 

osnyak — 
-coresp.) 
i — Tch- 
I — 5005.
— Dacia

orădenii au atacat cu mult cu
raj, cu dezinvoltură uneori, rea- 
lizlnd cîteva 
se. Șl, deși 
trenată de 
monstrat nu 
șl posibilități reale de a 
în turneul final. Scorul final de 
7—4 pentru Dinamo a fost rea
lizat de : Zamfircscu 2, Popescu 
2, Răducanu, Rus, Mirea de la 
învingători, și C. Gordan 2, Cos- 
treș, Fejer de la învinși. Bun 
arbitrajul lui N. Nicolaescu 
(București).

Un alt joc deosebit de intere
sant și pasionant a fost cel din
tre Progresul și Voința Cluj-Na- 
poca. Bucureștenil, mai incisivi 
în atac în primele reprize, au 
condus cu 3—1 și 4—3. Finalul 
a fost dominat însă de formația 
clujeană care, profitînd de cîteva 
erori ale defensivei 
de la _ .
cîștlgat la limită, 
zatori : Sebok 3, 
(Voința) șl M. Popescu, 
Munteanu, Teodorescu 
A condus corect R.
(Buc.).

Ultimul joc al etapei _ ____
echipei campioane, Rapid Bucu
rești, o nouă victorie la scor : 
6—0 în fața jucătorilor de la 
C.N.U. Studenții au rezistat 
timp de trei reprize, primind în 
fiecare perioadă cîte un gol șî 
cedînd în ultimele 5 minute, cînd 
feroviarii au mai înscris de 3 
ori. Autorii golurilor : Olac 2, 
Bartolomeu, FI. Teodor, C. Rusu 
șl Schervan. A condus foarte 
bine R. Timoc (Cluj-Napoca).

Cu victoria obținută ieri dupfi- 
amiază în fața echipei Voința Cluj- 
Napoca la scorul categorie de 
10—2 (2—0, 2—0, 2—1, 4—1), Dina
mo București a trecut în fruntea 
clasamentului cu 22 p urmată de 
Rapid 20 p (un meci mai puțin 
jucat). Voința 11 p, Progresul 6 p, 
C.N.U. 5 p și Crișul 4 p. De aceas
tă dată poloiștii dinamoviști (deși 
au evoluat fără Nastasiu și Zam- 
firescu) s-au concentrat mai mult 
și au punctat in majoritatea oca
ziilor : D. Popescu 4, Rus 2, La- 
zăr 2, Răducanu și Munteanu. 
Pentru Voința au înscris Sebok și 
A. Szilagy. (a.v.)

goluri spectaculoa- 
învinsă, echipa an- 
N. Kujinschi a de
nunțai veleități, dar 

intra

poloiștilor 
Progresul, a egalat și a 

cu 5—4. Reali- 
Șt. Szllagy 2 

lonescu, 
(Progr.).
Schllka

a adus

„CUPA ROMÂNIEI"

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

Azi, la Drobeta Tr. Severin,

România Cehoslovacia (echipe de tineret)

Mîine, cu începere de Ia ora 
19 (ora Bucureștiului ; 18 ora 
locală) se va desfășura la Lodz 
partida dintre prima reprezen
tativă a Poloniei (federația de 
la Varșovia a luat această mă
sură sîmbătă) și echipa secun
dă a țării noastre. Lotul echi
pei Poloniei este următorul : 
Kukla și Zemojtel (portari), 
Rzesny, Kastelan, Wojciech, 
Kozlowski, Maeulewicz, Zmuda, 
Galant (fundași), Kasperczak, 
Lato, Masztaler, Deyna, Boniek, 
Mazur, Szarmach, Ogaza, Ter- 
leki (atacanți). Lotul nostru 
este format din : Iordache, Ji- 
van (portari). Tănăsescu, Me
hedinții, Ciugarin, Berneanu, 
Ispir, M. Zamfir (fundași), Do- 
brău, Custov, Mulțescu (mijlo
cași), Floareș, T. Zamfir, Roz- 
nai, Apostol, Năstase (atacanți).

★
Astăzi, cu începere de la ora 

15, are loc la Drobeta Tr. Se-

PE MICUL
ECRAN

Miercuri 
ora 18'00 
Cehoslovacia 
Transmisiune 
la Pro ga.

Vineri 8 
ora 18,15

6 octombrie :
— Fotbal : 
— România, 
directa de

octombrie :
- Handbal 

masculin : Dinamo Bucu
rești — M.A.I.
(Cupa cupelor). Transmi
siune directă de la Pala
tul Sporturilor și Culturii.
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LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC. 4 

telefon). Pe măsură ce se 
pie de sfîrșit, întrecerile 
minare ale

(prin 
apro- 
preli- 

actualei ediții a 
„Cupei României" la hochei de
vin mai interesante, echipele 
favorite primind o replică pu
ternică din partea formațiilor 
mai puțin experimentate. Ast
fel, în etapa a Vl-a, desfășu
rată luni. Sportul studențesc 
A.S.E. a fost condusă de Agro
nomia Cluj-Napoca cu 8—6. fi
ind nevoită să se întrebuințeze 
la maximum pentru a ciștiga 
în final cu 13—9 (1—7, 5—1,
7—1). De asemenea, Avîntul 
Gheorghieni, nou promovată în 
grupa A a campionatului divi
zionar. a condus-o 43 de mi
nute pe Tîrnava Odorhei care 
s-a detașat în ultima treime, 
ciștigind cu 9—5 (2—2, 1—2,
6—1). Neînvinsă pînă în pre
zent, Dunărea Galați (cu un 
lot substanțial întinerit, din care 
10 jucători provin din pepiniera 
proprie !) și-a continuat seria 
succeselor, întrecînd catego
ric formația Liceului nr. 1 
din Miercurea Ciuc cu scorul 
de 10—0 (2-0, 1—0. 7—0). în ul
timul meci al reuniunii, li
dera clasamentului Sport Club 
Miercurea Ciuc a învins echipa 
Unirea Sf. Gheorghe cu 12—2 
(1—0. 7—2, 4—0).

Marți se desfășoară ultima 
etapă în care se întilnesc : A- 
gronomia — Avîntul, Unirea — 
Liceul nr. 1, Sportul studențesc 
A.S E. — Tirnava și Sport Club 
— Dunărea.

Tr. IOANITESCU

loto-pronosport informează
LA 10 OCTOMBRIE 1976, O NOUA 

TRAGERE LOTO 2 !
Tragerea Loto 2 de duminică 

10 octombrie a.c. se desfășoară 
după aceeași formulă tehnică sim
plă și avantajoasă, oferind mari 
câștiguri în autoturisme și bani 
participanților.

Tragerea specială Loto de as
tăzi are loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 17.45. în continuare 
filmul artistic 
totul".

CÎȘTIGURILE 
NOEXPRES DIN 
1976. Extragerea 
riante 10% autoturism Dacia 1300; 
cat. 2 : 1 variantă 25% a 16.886 lei ; 
și 4 variante 10% a 6.754 lei ; cat. 
3 : 8,85 a 4.961 lei ; cat 4 : 38,40 a 
1.143 lei ; cat. 5 : 91,85 a 478 lei ; 
cat. 6 : 3.739,80 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 11.994 lei. Extra
gerea a Ii-a : cat. B : 3,10 variante 
a 19.0G7 lei ; cat. C : 24,40 a 2.422 
lei ; cat. D : 1.395,40 a 60 lei ; cat. 
E : 92,95 a 200 lei ; cat. F : 2.105,45 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA A : 
214.996 lei. Autoturismele ..Dacia 
1300“ au fost obținute de NECULAI 
DÂSCÂLAȘU din Fălticeni — su
ceava Și MARGARETA HERKI din 
Timișoara — Timiș ; ambii au mai 
realizat și cîte o suită de 20 câști
guri de la alte categorii.

rulează
„Timpul șterge

TRAGERII PRO-
29 SEPTEMBRIE
I : cat. 1 : 2 va-

5 :

I
I 5
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Simbătă 9 octombrie : 
ora 1â,30 — Fotbal : Bul
garia — Franța (prelimi
nariile campionatului mon
dial). Transmisiune direc
tă de la Sofia.

Duminica 10 octombrie : 
ora 13,00 — Fotbal :
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. 
Reșița (Divizia A). Trans
misiune directa de la Tg. 
Mureș. (In pauza : înre
gistrarea ultimei părți a 
meciului de baschet mas
culin Steaua — Dinamo 
București).

verin meciul dintre echipele de 
tineret (21 ani) ale României 
și Cehoslovaciei. Lotul nostru 
de tineret, care s-a reunit de 
vineri la Drobeta Tr. Severin, 
unde a efectuat pregătirile, 
are următoarea componență : 
Cristian, Lung (portari), Tili- 
hoi, Bărbulescu, Agiu, Zahiu, 
Stancu (fundași), Șoșu, Petcu, 
Augustin, Florea (mijlocași), 
Chilaru, Lupău, Radu II, Aelc- 
nei, Vrînceanu (atacanți). An
trenorul lotului este Octavian 
Popescu. Fotbaliștii cehoslovaci 
au sosit în cursul zilei de ieri 
la Drobeta Tr. Severin.

0 NOUĂ
în populara competiție „Cupa 

României", miercuri se dispută 
o nouă etapă, în care se întrec 
110 echipe. Un joc, cel dintre 
formațiile gălățene Ancora și 
C.S.U., a fost amînat pentru 13 
octombrie. Competitoare în a- 
ceastă etapă a „Cupei" sînt 
echipele din Diviziile B și C, 
precum și cele 17 formații din 
campionatele județene care s-au 
calificat pentru această fază su
perioară a competiției. Dintre 
cele trei actuale fruntașe ale

* Diviziei B vor juca acum în

ETAPĂ
„Cupă" Petrolul Ploiești și O- 
limpia Satu Mare. Voința Bucu
rești, lidera seriei a II-a, a fost 
eliminată în etapa precedentă 
la Pitești, de către Construc
torul (din Divizia C) cu 1—0. 
Petrolul va juca la Cîmpina, cu 
I.R.A. (clasată pe locul 6 în se
ria a III-a a Diviziei C). iar 
Olimpia va evolua la Cărei, 
în compania fostei divizionare 
B Victoria (acum pe locul 2 
în seria a IX-a a Diviziei C). 
Toate jocurile vor începe Ia 
ora 14,30.

MECIUL-RETUR AMICAL
(Urmare din pag. 1)

ției, condiție sine qua non în 
bătălia calificării pentru Bue
nos Aires. în acest scop, an
trenorul cehoslovac a apelat la 
stoperul J. Capkovic care îl va 
înlocui pe mai tînărul Jurke- 
mik. în formația cehoslovacă 
apare in evidență omogenitatea 
liniei de fundași (cu trei ju
cători de la Slovan Bratislava) 
si ..diversitatea" de stil a sex
tetului ofensiv care cuprinde 
jucători de la... 6 cluburi. 
Presa din capitala Cehoslova
ciei așteaptă cu mult interes 
prima apariție a campionilor 
europeni pe teren propriu după 
cucerirea titlului.

Luni dimineața, la intrarea

• ASTAZI, PE STADIONUL RE
PUBLICII, RAPID — DUNAV 
RUSE. Iubitorii fotbalului din CaJ 
pitală pot urmări astăzi întâlnirea 
internațională amicală care opune 
echipei bucureștene Rapid forma
ția bulgară Dunav din Ruse. Me
ciul va începe la ora 15,30.

e TURNEUL ECHIPEI F.C. 
BRAila în ITALIA. Formația 
brăileană a efectuat un turneu de 
trei jocuri în Italia, obținând ur
mătoarele rezultate : 1—4 (0—3) cu 
Fiorentina, 0—1 (0—1) cu Folonica 
și 2—2 (0—1) cu Dolo.
• „CUPA DROBETA-2000" A 

FOST CÎȘTIGATA DE UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Duminică a 
fost inaugurat noul stadion muni
cipal din Drobeta Tr. Severin. Cu 
acest prilej a avut loc, mai întîi, 
o paradă a sporturilor : apoi, s-a 
desfășurat finala „Cupei Drobeta- 
2000“ la fotbal, care a adus în te
ren formațiile divizionare A Uni-

REZULTATELE ETAPEI
SERIA | SERIA A IV-a

DINTRE ECHIPELE CEHOSLOVACIEI Șl ROMÂNIEI
în „Park Hotel". Ștefan Covaci 
antrenorul echipei reprezenta
tive române a declarat că e- 
chipa României vrea să con
tinue seria rezultatelor bune 
în compania campionilor eu
ropeni.

Jucătorii noștri și-au amin
tit că acum 11 ani. Dinu și 
Manea jucau în echipa națio
nală de juniori împotriva Ce
hoslovaciei, aici la Praga, în
cheind meciul cu un rezultat 
de egalitate (0—0). Ei așteaptă 
cu speranțe acest joc deosebit 
de important care poate anti
cipa drumul echipei naționale 
și declară că sînt hotăriți să 
realizeze o partidă bună.

Intilnirea de miercuri, a 
282-a din activitatea reprezen
tativei României și a 2G-a din

tre echipele României și Ce
hoslovaciei. va începe la ora 
18 (ora București) și va fi 
transmisă la televiziune. Ea 
va fi condusă de o brigadă de 
arbitri din R. 1’. Ungară. For
mațiile :

CEHOSLOVACIA : Vencel — 
Biros, Ondrus, J. Capkovic, 
Gogii — Dobias, Pollak, Pa- 
nenka — Masny. Kroupa, Ne- 
hoda, Rezerve : Stareck, Jur- 
kemik, Kozak, Mraz.

ROMANIA : Răducanu — Che- 
ran, Sameș, Sătmăreanu II, 
Manea — Dinu, Bălăci, Boloni — 
Troi. D. Georgescu. Iordănescu. 
Rezerve : Ștefan. Kolcr. G. 
Sandu, O. lonescu, Moldovan L

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Metalul Rădăuți 2—1 (1—1), Progre
sul Fălticeni — Cetatea Tg. Neamț 
3—2 (0—0), Metalul Botoșani — Ci
mentul Bicaz 2—2 (0—1), Cristalul 
Dorohoi — Danubiana Roman 2—0 
(1—0), I.T.A. Piatra Neamț — C.S. 
Botoșani 2—2 (0—2), Dorna Vatra 
Dornei — Foresta Fălticeni 1—1 
(1—0), Avîntul Frasin — Foresta Mol- 
dovlța 2—0 (1—0), Laminorul Roman — 
Bradul Roznov 2—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament după 
etapa a Vl-a : 1. C.S.
9 p (17—7), 2. Metalul 
(18—9), 3. Danubiana 1 
(13—6)... pe ultimele : 
Moldovița 3 p (5_ 16),
Roznov 2 p (0—8).

BOTOȘANI 
Râdâuți 8 p 

Roman 8 p 
Foresta 
Bradul

SERIA A II-a

15.
16.

lași 1—o 
Minerul

Partizanul Bacâu — TEPRO 
(0—0), Constructorul lași — 
Comănești 4—0 (2—0), Chimia Mă-
râșești — Rulmentul Bîrlad 6—0 (1—0), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Le be a 
Bacâu 1—0 (0—0), Nicotină lași _
Textila Buhuși 4—1 (0—0), Construc
torul Vaslui — Hușarca Huși 4—0 
(2—0), Petrolul Moinești — Oituz Tg. 
Ocna 5—0 (1—0), Petrolistul Dârmâ- 
nești — Viitorul Vaslui 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL VAS
LUI 11 p (15—6), 2. Petrolul Moinești 
9 p (19—6), 3—4. Chimia Mârâșești 
9 p (14—4), Constructorul lași 9 p 
(12—2).., pe ultimele : 15. Partizanul 
Bacâu 2 p (4—12), 16. Textila Buhuși 
0 p (3—15).

SERIA A lll-a

Foresta Gugești — Metalosport Ga
lați 4—0 (1—0),
Recolta 
Focșani 
Chimia 
(0-0), 
Focșani 
dești — ___________ _
(1—0), Chimia Brazi — Avîntul Mîne- 
ciu 2—1 (2—0), Caraimanul Bușteni _ 
Victoria Florești 1—1

Pe primele locuri : 
NAIA 9 p (15—6), 2. 
PI. 9 p (10—7), 3. ______
8 p (11—5)... pe ultimele : 15. Meta
losport Galați 3 p (2—12), 16. Recolta 
Sâhâteni 2 p (4—13).

,. I.R.A. Cîmpina — 
Sâhâteni 4—0 (1—0), Dinamo 
— Poiana Cîmpina 2—1 (1—1), 
Buzău — Carpați Sinaia 2—0 
Ancora Galați — Luceafărul
3—1 (1—0), Petrolistul Bol-
Pet rolul Teleajen Ploiești 2—0

(0-0).
1. CARPAȚI Sl- 

Petrolul Teleajen 
Poiana Cîmpina

Dunărea Cernavodă — Progresul 
Brăila 1—1 (0—0), Gloria Poarta Al- 
bâ — Chimia Brăila 1_ 2 (1—1), Da-
cia-Unireo Brăila — Cimentul Medgi
dia 1—1 (0—0), I.M.U. Medgidia —
Unirea Eforie 3—0 (2—0), s-a jucat
la Fetești, Dunărea Tulcea — Victoria 
Țăndărei 5—2 (2—0), Minerul Măcin — 
S.C. Tulcea 1—0 (1—0), Electrica Con
stanța — Autobuzul Făurei 3—1 (1—1), 
Marina Mangalia — Ș.N. Constanța 
1-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
9 p (11—2), 2. Progresul Brăila 9 p 
(13—5), 3—4. Dunărea Cernavodă 9 p 
(10—4), Chimia Brăila 9 p (11—5)... 
pe ultimele : 15. Autobuzul Făurei 2 p 
(7—16), " - • ~ -
(5-18).

16. Gloria Poarta Albă 0 p

SERIA A V-a

București — I.O.R. BucureștiSirena
3—0 (0—0), Autobuzul București —
Unirea Tricolor București 7—0 (4—0), 
Șoimii TAROM București — Automa
tica București 0—2 (0—1), T.M. Bu
curești — Electronica București 3—0 
(2—0), Viitorul Chirnogi — Azotul 
Slobozia 3—0 (2—0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Olimpia Giurgiu 3—0 (1—0), 
Avîntul Urziceni — Flacăra roșie Bu
curești 0—1 (0—0), Automecanica Bu
curești — Abatorul București 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 10 p (11—4), 2. Autome
canica București 10 p (7—2), 3. T.M.B. 
8 p (12—4)... pe ultimele : 15. I.O.R. 
București 
Giurgiu 0

3 p (3—10), 16. Olimpia 
P (1-16).

SERIA A Vl-a

Mija — Petrolul Tirgoviște 
Răsăritul Caracal — Viitorul 

1—1 (1—‘1), Constructorul
Progresul Pucioasa 

Oțelul Tirgoviște

Metalul 
0—0, 
Scornicești 
Pitești — Progresul Pucioasa 7—0
(2—0), Oțelul Tirgoviște — Recolta 
Stoicănești 4—2 (2—0), Chimia Gă-
ești — ROVA Roșiori de Vede 2—1 
(1—1), Cimentul Fieni — Dacia Pi
tești 1—0 (1—0), Muscelul Cîmpu
lung — Cetatea Tr. Măgurele &—1 
(2—1), Petrolul Videle — Progresul 
Corabia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL
CÎMPULUNG 11 p (18—5), 2. Metalul 
Mija 10 p (10—2), 3. Progresul Co
rabia 8 p (11—6)... pe ultimele : 15. 
Cetatea Tr. Măgurele 3 p (9—15), 
16. Progresul Pucioasa 1 p (3—18).

ACTUALITĂȚI
versitatea Craiova și Politehnica 
Timișoara. A învins echipa craio- 
veană, cu scorul de 2—1 (1—1), 
care a câștigat astfel prima ediție 
a competiției. Golurile au fost în
scrise de Țarălungă (min. 14) și 
Marcu (min. 75) pentru învingă
tori, respectiv Covalcic (min. 25). 
Pentru locurile 3—4 s-au întâlnit 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin și 
F.O.B. Balș, prima echipă câști
gând CU 3—1 (2—0). (Gh. MANA- 
FU-coresp.).
• S.C. BACÂU — C.S.M. SUCEA

VA 3—1 (2—1). Au înscris : Căr- 
puci, Pană, Florea, respectiv Voi- 
nea (din 11 mJ. (I. IANCU-coresp. 
județean).

• F.C. BIHOR — U.T.A. 4—1 
(2—0). Golurile au fost marcate 
de Florescu, Georgescu, Popovici 
(din 11 m) și Kun, pentru gazde, 
Bedea pentru oaspeți. Tot la Ora

dea s-a disputat o partidă între 
foști jucători din acest oraș și 
din Arad. încheiată cu scorul de 
1—1. (I. GHISA-coresp. județean).
• ANDREI RADULESCU, PRE

ȘEDINTELE COLEGIULUI CEN
TRAL AL ARBITRILOR, a fost 
reales membru al Comisiei de ar
bitri din cadrul Uniunii Europene 
de Fotbal, pe o perioadă de 2 ani.

O UN NOU ANTRENOR LA 
UNIREA FOCȘANI. Divizionara B 
Unirea Focșani și-a schimbat de 
curând antrenorul. In locul lui Gh. 
Făiniță a fost numit Mihai Macri. 
(V. MANOLlU-coresp.).

A INCEPÎND CU ETAPA A 
VIII-A a Diviziei A, care se dis
pută duminică, ora de începere a 
partidelor va fi 15.
• JOI 7 OCTOMBRIE, la TîrgO- 

viște, pe stadionul Municipal, cil 
începere de Ia ora 15,30, se dis
pută meciul amical dintre C.S. 
Tirgoviște și divizionara A F.C. 
Bihor.

A Vl-a iN
SERIA A VII-o

DIVIZIA C
SERIA A X-o

Chimistul Rm. Vîlcea — Lotru! Bre- 
zoi 2—1 (2—1), Progresul Băilești — 
Minerul Rovinari 2—0 (1—0), Unirea 
Drobeta Tr. Sev. — Laminorul Slatina 
4—0 (1—0), Metalurgistul Sadu —
Constructorul Craiova 3—0 (1—0),
C.F.R. Craiova — Dunărea Calafat 
0—0, Pandurii Tg. Jiu — Dierna Or
șova 2—1 (1—0), F.O.B. Balș — C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. amînat. Unirea Dră- 
gâșani — Minerul Motru 0—0.

Pe primele locuri : 1. PANDURII
TG. JIU 10 p (11—4). 2. C.SM. Dro
beta Tr. Sev. 9 p (14—2), — din 5 
jocuri, 3. Minerul Motru 9 p (10—3)... 
pe ultimele : 15. Unirea Drâgâșani
3 p (2—10), 16. Laminorul Slatina 3 p 
(6-17).

SERIA A VII l-a

Banatul Timișoara — Minerul Anina 
0—0, Metalul Oțelu Roșu — Strungul 
Arad 3—2 (1—1), Gloria Reșița — 
Metalul Bocșa 2—3 (0—0), Gloria
Arad — Unirea Tomnatic 1—0 (1—0), 
Vulturii textila Lugoj — Electromotor 
Timișoara 1—2 (0—-0), Constructorul
Arad — Ceramica Jimbolia 4—0 
(2—0), Minerul Moldova Nouă — Uni
rea Sînnicolau Mare 6_ 0 (2—0), Ne-
ra Bozovici — Laminorul Nădrag 4—1 
(4-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL O- 
T=LU ROȘU 9 p (13—8) — 4 victorii, 
2. Minerul Anina 9 p (7—2) — 3 vic
torii, 3. Minerul Moldova Nouă 8 p 
(15—5)... pe ultimele : 15. Unirea
Tomnatic 4 p (5—9), 16. Banatul Ti
mișoara 3 p (4—11).

SERIA A IX-a

Oțelul Bihor — Victoria Zalău 5—2 
(4—1), Minerul Baia Sprie _  Minerul
Șuncuiuș 3—0 (0—0), Oașul Negrești— 
Minerul Băița 4—0 (2—0), Bihoreana 
Mprghita — Victoria Caroi 0—1 (0—0), 
Voința Cărei — Recolta Salonth în
trerupt în min. 82, la 5—1. Someșul 
Satu Mare — Minerul Bihor 4—1 
(3—0), Voința Oradea — Gloria Șim- 
leu Silvaniei 2—1 (1—1), CUPROM 
Baia Mare — înfrățirea Oradea 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 10 p (14—5), 2. Victoria Că
rei 9 p (10—3), 3. Minerul Baia Sprie 
8 p (12—5)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Bihor 3 p (10—14), 16. Voința 
Corei 3 p (2—12) — din 5 jocuri.

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

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 10 p (14—5), 2. Metalul Aiud 
8 p (10—7). 3. Minerul Băiuț 8 p 
(5—2)... pe ultimele : 15. Dermata
Cluj-Napoca 2 p (3—7), 16. Lăpușul 
Tg. Lăpuș 1 p (2—13).

SERIA A X!-a

Torpedo Zărnești — Carpați Brașov
2— 0 (0—0), Viitorul Gheorghieni —
Unirea Sf. Gheorghe 3—2 (2—0), Fo
restierul Tg. Secuiesc — Mureșul To- 
plița 1—0 (1—0), Minerul Bălan — 
Măgura Codlea 2—0 (0—0), C.S.U.
Brașov — Progresul Odorheiu Secu
iesc 2—0 (0—0), Chimia Or. Victoria— 
Metrom Brașov 1—1 (1—G), Precizia
Săcele — Minerul Baraolt 0—0, 
I.C.I.M.' Brașov — Utilajul Făgăraș
3— 1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRA
ȘOV 10 p (12—3), 2. C.S.U. Brașov 
10 p (12—5), 3. Viitorul Gheorghieni
8 p (10—6)... pe ultimele : 15. Car
pați Brașov 3 p (3—6), 16. Utilajul 
Făgăraș 2 p (3—8).

SERIA A Xll-a

Unirea Alba lulia — Minerul Ghe- 
lar 3—0 (2—0), U.P.A. Sibiu — Tex
tila Cisnădie 1—0 (0—0), Metalul 
Copșa Mică — C.I.L. Blaj 2—0 (0—0), 
Laminorul Teliuc — Inter Sibiu 5—1 
(1—0), C.F.R. Simeria — Textila Sebeș 
5—1 (2—0), Știința Petroșani — Con
structorul Alba lulia 2—0 (2—0), Gaz 
metan Mediaș — I.M.I.X. Agnita 1—0 
(1—0), F.I.L. Orăștie — Automecanica 
Mediaș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ȘTIINȚA PE
TROȘANI 9 p (13—5), 2. Gaz metan 
Mediaș 9 p (6—2), 3. Minerul Ghelar
9 p (9—6)... pe ultimele : 15. C.I.L. 
Blaj 2 p (3—11), 16. Automecanica 
Mediaș 2 p (2—12).

★
Rezultatele ne-au fost transmise de 

către cores’X>ndenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



Un succes prestigios ai șahiștilor noștri JENISMANII NOȘTRI JUNIORI BASCHETBALISTELE

ROMÂNIA - R.F. GERMANIA 11-9 VICTORIOȘI LA BALCANIADA
DE LA POLITEHNICA

PE LOCUL J LA VAUȘOVIA

Cele trei partide întrerupte 
în turul II al meciului de șah 
România — R.F. Germania au 
continuat luni dimineața, înche- 
indu-se cu rezultatele scontate. 
Urzică a cîștigat la Teschner, 
conducînd impecabil finalul de 
turnuri cu un pion în plus, 
Șubă s-a apărat exact în fata 
lui Hecht, obținînd remiza, iar 
juniorul Foișor a pierdut la 
Weidemann. în felul acesta, re
zultatul final este de 11—9 
(a1/.—4*/2 și 5%—4*/2 pe tururi) 
îa favoarea echipei României.

Victoria șahiștilor noștri re
prezintă un succes prestigios, 
cu rezonantă în lumea eșichie
rului, ea fiind repurtată în fata 
unui adversar deosebit de pu
ternic, foarte 
lent pregătit. 
Germania (cu patru mari maeș
tri la primele mese) este cotată 
în arena mondială drept una 
dintre cele mai puternice și mai 
omogene, clasată pe locul XV la 
ultima Olimpiadă de la Nisa, 
în acest context este remarca
bil faptul că echipa noastră — 
deși handicapată serios de eșe
cul juniorului (0—2) — a reu
șit să remonteze, obtinind un 
scor pozitiv atît la mesele fe
minine (3—1), cit și la cele mas
culine (8—6). Cele două jucă
toare și cei șapte jucători au 
avut prestații meritorii, eviden-

tenace și exce- 
Formația R.F.

țiindu-se cu precădere tînărul 
maestru Aurel Urzică (2—0 cu 
Rudolf Teschner, reputat teore
tician, directorul revistei „Deut
sche Schachzeitung"), maeștrii 
internaționali Victor Ciocâltea 
(autorul unei victorii spectacu
loase, cu negrele, în fața lui 
Helmut Pfleger) și Mihai Șubă 
(care a cîștigat în fata lui Hans- 
Joachim Hecht).

Dar, 
bucură și ne insuflă optimism 
— va 
nouă
Balcaniada de la Atena. Prin
tre adversarele noastre, în tur
neul masculin, se vor număra 
echipele Iugoslaviei și Bulga
riei, de asemenea printre cele 
mai bune din lume, cu nume
roși mari maeștri. Va fi nevoie, 
deci, de o mobilizare maximă, 
în toate meciurile, în fiecare 
partidă. Grea este și întrecerea 
juniorilor, în care — pentru 
prima dată — se va juca la 
trei table. Iar în turneul femi
nin (individual), maestra inter
națională Elisabeta Polihronia- 
de are șanse serioase de a-și 
adăuga în bogatul său palma
res și un titlu balcanic.

Lotul nostru pleacă astăzi 
spre Atena, unde va susține 
înaintea Balcaniadei un meci 
amical cu echipa Greciei.

V. CH.

Reprezentativele tării noas
tre au terminat învingătoare 
în prima ediție a Balcaniadei 
de tenis pentru juniori, înche
iată duminică la Varna. Atît 
în turneul masculin, cit și în 
cel feminin. România se 
sează pe primul loc, fără 
frîngere.

în ultimele meciuri ale 
ieților, echipa tării noastre a

cla- 
în-

bă-

acest succes care ne

trebui confirmat într-o 
Si dificilă competiție :

NASTASE
DIN NOI

L-A ÎNVINS
PE CONNORS!

(Agerpres)

PUGILiSTII

T RAI AN GEORGEA

(Urmare din pag. 1)

Postolache Stan — semimijlo- 
cie) și 2 medalii de bronz (Du
mitru Cipere — muscă și Fran- 
cisc Luxemburger — semigrea). 
Acest palmares ar fi putut fi 
și mai bun dacă excelentul 
nostru reprezentant la categoria 
muscă, severineanul Dumitru 
Cipere -nu ar fi fost oprit din 
cursa spre finală de cițiva ar
bitri mai atenți la culise decît 
la scena principală a întrecerii. 
(De altfel, presupusul său în
vingător Kamburov a eșuat pe
nibil, înainte de limită, în fina
la cu sovieticul Hristov). Dar

CARACAS
Tenismanul român Ilie Năstase 
a cîștigat turneul de la Caracas, 
la care au mai participat cu- 
noscutii campioni Jimmy Con
nors, Bjorn Borg și Adriano 
Panatta.

Conform regulamentului aces
tui concurs s-a jucat sistem 
turneu (fiecare cu fiecare), 
primii doi clasați urmînd să-și 
dispute finala. în partida fina
lă, care a durat 
Ilie Năstase l-a 
două seturi cu 
Jimmy Connors.

Iată clasamentul final al tur
neului de la Caracas : 1. Xlie 
Năstase (România) ; 2. Jimmy 
Connors (S.U.A.); 3. Bjorn Borg 
(Suedia) ; 4. Adriano Panatta
(Italia).

învins Grecia cu 2—1 (Dîrzu — 
Papaloukas 7—6, 6—2 ; Segăr- 
ceanu — Kaloveionis 4—6,
4— 6 ; Dîrzu, Vlad — Kaloveio
nis, Papaloukas 6—3, 6—4) și 
Turcia cu 3—0 (Dîrzu — Giirler 
6—1, 6—1 ; Vlad — Yenilmez
5— 7, 6—2, 6—0 ; Dîrzu, Segăr- 
ceanu — Giirler, Yenilmez 6—0,
6— 1). Clasament final, la mas
culin : 1. ROMÂNIA 4 victorii ; 
2. Iugoslavia 3 v ; * ~
2 v ; 4, Turcia I v ;
ria 0 v.

în meci decisiv.
România a întrecut .____
cu 2—1 (Lucia Romanov — 
Rangelova 6—3, 6—3 ; Elena
Popescu — Condova 6—3, 4—6, 
1—6 ; L. Romanov, M. Roma
nov — Rangelova, Condova 
6—1, 7—6). Clasament final : 1. 
ROMÂNIA 4 v ; 2. Bulgaria
3 v ; 3. Turcia 1 v ; 4. Iugo
slavia 1 v ; 5. Grecia 1 v.

3. Grecia
5. Bulga-

la fete, 
Bulgaria

FIȘIER
40 de minute, 

întrecut în 
6—1, 6—3 pe

2 IN IERARHIA CONTINENTALA

GIURGIU POSTOLACHE STAN

pentru a fi absolut corecți în 
aprecierea bilanțului nostru, tre
buie să menționăm și faptul că 
semigreul reșițean Francisc 
Luxemburger a primit medalia 
de bronz după o singură prezență 
în ring (și nici aceea de prea 
lungă durată !).

Cuvinte de laudă merită în 
primul rind cei doi tineri boxeri

din Mangalia : Nicolae Seitan 
și Postolache Stan, precum și 
brașoveanul Traian Georgea și 
brăileanul Alexandru Giurgiu. 
Ceilalți pugiliști români au evo
luat în limitele posibilităților 
lor actuale, dar ar trebui să ne 
întrebăm de ce a fost nevoie 
de deplasarea greului Ion Cer- 
nat pînă în Turcia, pentru a 
constata aici că în primul mi
nut al prezentei sale în ring 
el nu este capabil să facă fată 
adversarului (puternicul iugo
slav Radulovici, campionul bal
canic al categoriei de tineret) 
și a-i cere abandonul 1

Clasamentul general pe me
dalii arată școala românească 
de box pe o poziție secundă 
onorabilă în ierarhia europea
nă : 1. U.R.S.S. (6—0—1), 2.
ROMANIA (1—3-2), 3. Iugo
slavia (1—0—3), 4. Turcia
(1—0—2), 5. Scotia (1—0—1), 6. 
R.F. Germania (1—0—0), 7. Bul
garia (0—4—0), 8. R.D. Germană 
(0—3—1), 9. Anglia (0—1—1), 10. 
Polonia (0—0—6) etc.

JUDOKA MARIAN CIOCHIR ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA
La Budapesta s-au desfășurat 

campionatele internaționale de 
judo pentru juniori ale Ungariei,

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • A 46-a ediție a 

concursului de maraton de la 
Kosice (53 de atleți din 18 țări) 
a revenit japonezului Takeshi 
So care a parcurs 42,195 km in 
2h 18:24,4, fiind urmat de Barry 
Watson (Anglia) — 2h 18:52,0 șl 
de Vilho Paajanen (Finlanda) — 
2h 19:04,4. • Prima ediție a
„Cupei Mondiale" la maraton 
feminin, desfășurată la Waldniel 
(R.F. Germania), a fost eîștiga- 
tă de atleta vest-germană Christa 
Wahlensieck, cronometrată în 
2h 45:24,4. Ea deține și cea mai 
bună performanță mondială la 
100 km, cu timpul de 7h 50:0 !

AUTO • La Mosport (lingă 
Toronto) a avut loc Marele Pre
miu al Canadei, probă contînd 
pentru C. M. (formula I). Cursa 
a fost cîștlgată de James Hunt 
(McLaren). care a realizat o 
medie orară de 187,190 km. 
Nlkl Lauda (Ferrari) a ocu
pat locul 8. In clasamentul ge
neral al C.M. el continuă să con
ducă cu 64 p, urmat de Hunt 56 p.

BASCHET “ ~ '
ziua a treia a turneului mascu
lin de la Budapesta : Dukla
Olomouc — Backa Topola (Iu
goslavia) 105—69 ; Ț.S.K.A. Mos
cova — B.S.E. Budapesta 129—60; 
Ț.S.K.A. Sofia — Honved Buda
pesta 105—93. • „Cupa William
Jones" a programat la Buenos 
Aires partidele etapei a doua : 
Mobil Glrgl (Italia) — ---------
nas Franca (Brazilia) 
(34—38), Obra Sanitarias (Argen
tina) — 
(S.U.A.) 
Madrid ____  _.... .
89—51 (39—30). In clasament con
duc, neînvinse, echipele Obras 
Sanitarias. Mobil Girgi și Real 
Madrid cu cîte 4 p.

BOX • Primele rezultate în 
turneul T.S.K. de la Berlin (84 
de concurenți din 11 țări) : 
muscă : Ibrahim Faredin (Ro
mânia) b.p. Hristov (Bulgaria). 
Gertenbach (R.D.G.) b.p. Ikeda 
(Japonia) ; Medvediev (U.R.S.S.)

3 Czerwinski (Polonia) ; 
(R.D.G.) b.p. 
; ușoară : Ion 

b.p. Omolabi 
Budușan (Ro- 
Nacisano (U- 
mlcă : Jurav- 

3 Mihai 
mijlocie : 

b. k.o. 2 
Ion Di- 

k.q. 2 A-

• Rezultate din

Amazo-
68—67

Missouri
Real

Universitatea
85—65 (45—31) ;
- Asfa Dakar (Senegal)

b.ab.
pană : Seidel
Echevarria (Cuba) 
Oancea (România) 
(Nigeria) ; Ion 
mânia) b. k.o. 3 
ganda) ; mijlocie
liev (U.R.S.S.) b.ab. 
Imre (România) ; 
Odhiambo (Uganda) 
Gr. Sasu (România), 
mache (România) b. 
doye (Nigeria).

FOTBAL • In preliminariile 
C.M. (zona Americii de Nord) 
la Los Angeles : S.U.A. — Mexic 
0—0. Returul se va disputa la 
15 octombrie, la Puebla. • în 
meci amical de juniori, la Kiev : 
U.R.S.S. — R.D. Germană 1—1 
(0-0).

ȘAH 
vitlca, 
marele 
novici, 
marele
• Turneul de la Subotița, runda 
a 8-a : Baumstark — Pihailici
Va—Va ; Eretova — Miolski Vr-Vu 
Stadler — Gheorghieva V2—Va» 
Veroczi — Prokopovici 1—0 ; 
Ivanka — Perevoznic 1—0. în 
clasament : Pihailici 6V2 p, Ve
roczi 6 p, Ivanka și Stadler 
5Va p, Baumstark 4’/a P- Pere
voznic are 2*/a și o partidă în
treruptă. • La Velence, în runda 
a 9-a, V. Stoica a cîștigat la Fichtl 
(Cehoslovacia). în clasament con
duce Hazai (Ungaria) cu 6,5 p. ur
mat de Stoica 6 p.

TENIS • La Medellin în semifi
nale : Franulovici — Prajoux 6—4, 
6—4 ; Hose — Velasco 6—4, 6—4. • 
La San Francisco în sferturile de 
finală la simplu bărbați : Stockton 
— Ashe 4—6, 6—4, 7—6, Tanner — 
Walts' 6—3, 6—3. în semifinale : 
Tanner — Stockton 6—3, 4—6, 6—4, 
Gottfried — Stewart 6—0, 6—3.

VOLEI • La Paris, selecționa
ta masculină a Franței a învins 
cu 3—0 (12, 1, 3) formația Spa
niei.

• După 8 runde, la Viro- 
pe primul loc se află 
maestru Iugoslav Damia- 
cu 6 p, urmat la *Ap de 
maestru bulgar Tringov.

la care au participat sportivi 
din 8 țări : Austria, Cehoslova
cia, Franța. R.D. Germană, Po
lonia, România, U.R.S.S. și Un
garia. — • • - • -« ••
neului _____________ _ .
rul român Marian Ciochir, 
sat pe primul loc la 
grea (plus 85 kg). La 
ușoară (58 kg), unde 
a revenit luptătorului 
Toth, sportivii români 
Danie! și Gabriel Cențiu 
pat locurile 2 și 3.

Printre învingătorii tur- 
s-anumărat și junio- 

cla- 
categoria 
categoria 

victoria 
maghiar 

Albert 
au ocu-

VARȘOVIA, 4 (Agerpres). — 
Turneul feminin de baschet de 
la Varșovia a fost ciștigat de 
echipa Spartak Moscova, care a 
întrecut în finală cu 63—46 
(35—21) formația „Polonia". E- 
chlpa Politehnica București s-a 
clasat pe locul 3, 
88—70 (37—23) '
Fiat Torino, 
zatoare ale 
fost din nou 
getica Tita, 
Șl, respectiv.

, învingînd cu 
formația italiană 

Principalele reali- 
învingătoarelor au 

Suzana Pîrșu și An- 
care au înscris 23 
17 puncte.

Alte rezultate : pentru locu
rile 5—6 : A.Z.S, Varșovia —
Mladi Krajisnik Banja Luka 
77—74 (47—31) ; locurile 7—8 3 
S.K. Kecskemet — S.K. Gottin
gen 50—45 (30—21).

Organizatorii au desemnat drept 
cea mai bună jucătoare a tur
neului pe românca Suzana 
Plrșu. Coșgeteră a fost iugoslava 
Velinka Bosniak, care a marca* 
91 de puncte.

S.K.

ATLETISM

JACEK WSZOLA [Polonia]

Pentru foarte multi, victo
ria iul Jacek Wszola la Mont
real a reprezentat o mare 
surpriză. Este adevărat, în 
ultimii 2—3 ani recordmanul 
lumii Dwight Stones dobîndise 
aura invincibilității, 
puțin timp înaintea J. O. să-

iar cu

rise 2,31 m. La fel de 
văraț este însă că în 
cursurile preollmplce, 
polonez reușise de două ori 
2,26 m, de mal multe ori 
2,25, dovedind o constantă re
marcabilă (nici un concurs 
sub 2,20 m !). Surpriza ră- 
mîne, pentru că orice înfrîn- 
gere a unul recordman mon
dial este o surpriză, dar di
mensiunile ei nu 
cadra în 
naiului.

Wszola 
cembrie 
înălțime 
In 1974, 
2,20 m, iar în 
tor cîștigă, la 
de campion 
juniori. Victoria olimpică răs
plătește un talent ieșit din 
comun dar și o perseverență 
deosebită, insuflată de tatăl 
său, care îl este antrenor. 
Intr-unui din numeroasele 
concursuri post-olimpice Ja
cek sare 2,29 m și doboară 
cel mai vechi record euro
pean, al lui Brumei. Deține 
scor favorabil (4—3) în în- 
tîlnlrile directe cu Stones.

ade- 
con- 

tînărul 1

o pot în-
perimetrul senzațio-

s-a născut la 30 de- 
1956, are 1,90 m 

și 74 kg greutate, 
la 18 ani, sare deja 

sezonul urmă- 
Atena, titlul 
continental de

ALBERTO JUANTORENA [Cuba]
Eventul 400—800 m realizat 

de Alberto Juantorena la 
Montreal (nemaiîntîlnit în is
toria J.O.) îl desemnează pe 
atletul 
cipala 
atletice 
un loc 
limpică 
care l-au văzut alergînd la 
Olimpiadă nu vor uita multă 
vreme imaginea acestui at
let magnific, a cărui alergare 
degajează 
presie de 
ganță.

Alberto 
cembrie 1951 la Oriente, 
1,88 m înălțime și 84 kg, 
student în științe economice 
la Universitatea din Havana. 
De cițiva ani era considerat 
între cei mal buni specialiști 
mondiali la 400 m — anul 
acesta deținea cel mai bun 
timp — astfel că victoria sa 
în proba turului de stadion 
este normală. Ea a venit însă 
la cîteva zile după ce Juan
torena cîștigase într-o ma
nieră entuziasmantă. cu un

cubanez drept prin- 
flgură a întrecerilor 

și, totodată, îi asigură 
aparte în legenda o- 
a atletismului. Cei

o excepțională 
forță, dar și de

s-a născut la 5

im- 
ele-

de- 
are 

este

nou record mondial — 1:43,50 
— finala de 800 m pe care a 
condus-o din cap în cap. Era 
a cincea cursă importantă a 
lui Alberto pe această dis
tanță I I

CAMPIONATE • CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa 7) : Ve

lez — Zelezniciar 1—0; O.F.K. 
Belgrad — Liubliana 0—0 ; Banja 
Luka — Zenlca 1—0 ; Zagreb — 
Niș 0—1 ; Novi Sad — Napredak 
1—0 ; Hajduk Split — Tuzla 4—0; 
Rijeka — Steaua roșie 1 
Partizan — Buducnost 1—0 ; 
rajevo — Dinamo Zagreb 
Clasament : 1. Steaua roșie 11 p 1 
2. Borac 10 p ; 3. Hajduk 9 p.

Nijmegen
o—0. Clasament :
15 p ; 2. Roda
14 p.

Roda
1.

15 p

Kerkrade 
Feyenoord 
; 3. Ajax

— Benfica Lisabona 2—1. Clasa
ment : 1. Sporting
«im 7 p ; 3. F.C.

10 p ; 2. Var- 
Porto 7 p.

î—i; 
; sa- 

2—2.

R. D. GERMANA (etapa 5) : 
Union Berlin — Zwickau 1—1 ; 
Lokomotive Leipzig — Halle o—0; 
Riesa — Dynamo Berlin 0—3 ; 
Erfurt — Vorwărts Frankfurt pe 
Oder 1—2 ; Dynamo Dresda — 
Jena 1—1 ; Hansa Rostock — 
F.C. Karl Marx Stadt 2—0 ; Aue 
— Magdeburg 0—4.
1. Dynamo Dresda 
namo Berlin 8 p ; 
deburg 7 p.

BELGIA (etapa 
Charleroi 1—0 ; 
Anderlecht 1—2 ; 
F C. Bruges 1—4 ; 
Beerschot 3—1. 
F.C. Bruges 9 p ; 
3. Beerschot 9 p.

5) : Anvers — 
Winterslag — 
F.C. Liege — 

; Molenbeek — 
Clasament : 1.
2. Anvers 9p;

PORTUGALIA (etapa 5): Spor
ting — Beira Mar 4—0 ; Varzlm — 

Porto 1—0 ; Belenenses — 
1—0 ; Vitoria Setubal

F.C. 
Boavista

8
3.

Clasament : 
p ; 2. Dy- 
F.C. Mag-

. 9)
Gornik 
Chorzow
Mielec

Szombierkl 
Wroclaw

: Lodz — 
Zabrze —• 
— L.S.K.

— Gdynia 
Sosnowiec 

Legia Varșo-

POLONIA (etapa
Poznan 1—0 ; 
Rybnik 2—1 ; 
Lodz 2—5’! ;
2—1 ;
2—0 ) _ .
via 2—1 ; Cracovia — Opole 0—0.

L.S.K. Lodz 13 p ; 
Slask 13 p.

Vid 4.-----X , A---------
Clasament : 1. 
2. Mielec 13 p ; 3.

OLANDA (etapa 
Venlo 1—0 ; Sparta
Enschede 1—1 ; Alkmaar — Feye
noord Rotterdam 1—1 ; P.S.V. 
Eindhoven — Telstar 5—2 ; Nec

9) : Ajax — 
Rotterdam —

SPANIA (etapa 
Real Madrid 1—1 
Malaga 1—0 ; C.F. 
Salamanca 4—1 ; 
drld — Atletico Bilbao 2—1 ; Va
lencia — 
ciedad — 
Clasament 
Espanol 7 
6 P

5) : Sevilla - 
; Hercules — 

Barcelona — 
Atletico Ma-

Betis 2—2 ; Real So- 
Espanol Barcelona 3—3. 
: 1. Valencia 8 p ; 2.
p ; 3. CJF. Barcelona

(prima etapă) : Olym-
Arls 4—3 ; Ka- 

A.E.K.
Erakllon —

GRECIA
piakos Pireu — 
vala — P.A.O.K. 0—0 ; 
— Panionios 2—1 ; 
Panathlnalkos 2—2.

SCHALKE 04
04 din Gelsenkirchen, 

echipei Sportul stu-
Schalke 

adversara ___
dențesc in etapa a doua a Cu
pei U.E.F.A., este o formație re
dutabilă din campionatul vest- 
german. înființat în 1904 (ulti
mele două cifre figurează și in 
denumirea echipei), clubul a 
cîștigat pînă acum de 7 ori 
campionatul șl de două ori cupa. 
Anul trecut, echipa antrenată de 
Manfred Rausch s-a clasat pe 
locul 6, avînd următorul bilanț :

36 13 11 10 76—55 37
Din echipă fac parte numeroși 

internaționali, printre care cu- 
noscuții jucători iugoslavi Măriei

(portar) și Oblak (înaintaș), ca 
și unii jucători pe care Helmut 
Schon i-a selecționat în repre
zentativa vest-germană. Este 
vorba de fundașul Fichtcl, de 
frații Erwin șl Helmut Kremers 
(înaintași sau mijlocași) și Klaus 
Fischer, golgeterul campionatu
lui (ediția 1975—76) cu 23 goluri 
marcate.

în prezent, Schalke 04 se află 
pe locul 10 în clasamentul cam
pionatului R.F.G., cu 8 p. Schal
ke 04 a eliminat în prima etapă 
a Cupei U.E.F.A. pe F.C. Porto 
(Portugalia), după jocuri înche
iate cu rezultatele : 2—2 și 3—2.
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