
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN BULGARIA
,, In cea de-a doua zi a vizitei 
'oficiale de prietenie pe care o 
' întreprind în Republica Popu
lară Bulgaria, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții ora
șului și județului Stara Za- 
gora.

Tovarășul Todor Jivkov, îm
preună cu tovarășa Ludmila 
Jivkova sosesc la reședința re
zervată înalților oaspeți ro
mâni. Cei doi conducători de 
partid și de stat se salută din 
nou cu căldură, se întrețin cor
dial, prietenește. Tovarășa Elena 
Ceaușescu este salutată, de a- 
semenea, cu multă prietenie de 
tovarășul Todor Jivkov și de 
tovarășa Ludmila Jivkova.

Cei doi conducători de partid 
si de stat, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu și tovară
șa Ludmila Jivkova, se îndreap
tă apoi spre Stara Zagora, ju
deț situat în centrul țării ve
cine și prietene.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt însoțiți 
de membrii delegației române 
— tovarășii Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Andrei, 
George Macovcscu, loan Avram, 
Trandafir Cocîrlă și Trofin Și- 
med rea. ambasadorul României 
la Sofia.

După ce survolează Valea 
Trandafirilor, elicopterele la 
bordul cărora au călătorit înalții 
oaspeți aterizează pe stadionul 
orașului, unde sînt prezenți 
muite mii de cetățeni din Stara 
Zagora, care fac o primire en
tuziastă, plină de căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov, to
varășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale române 
și bulgare, sînt întîmpinați de pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean al P.C.B., Vilcio Naide- 
nov, și de președintele Consi
liului popular județean. Ivan 
Panaiotov, care, in numele tu
turor locuitorilor din această 
parte a țării, le adresează un 
călduros bun venit la Stara 
Zagora.

O gardă militară prezintă o- 
norul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește raportul co
mandantului gărzii, iar apoi, 
împreună cu tovarășul Todor 
Jivkov, trece în revistă garda 
de onoare.

Un grup de localnici, îmbră- 
cați în pitorești costume națio
nale, invită, după tradiție, pe 
oaspeți să guste din plinea os
pitalității, din plosca cu vin. Un 
grup de pionieri oferă tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Ludmila Jivkova, 
celorlalte persoane oficiale ro
mâne și bulgare, buchete de 
flori.

Stadionul, împodobit sărbăto
rește cu portretele celor doi 
conducători de partid și de stat, 
cu drapelele Republicii Socialis
te România și Republicii Popu
lare Bulgaria, cu mari pancarte 
pe care, în limbile română și 
bulgară, era scris : „Bine ați 
venit, dragi prieteni români”, 
aplauzele neîntrerupte ale mii
lor de localnici redau imaginea 
grăitoare a atmosferei pline de

CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE 
DE DIRT-TRACK
Duminică a început la Arad 

seria unor interesante con
cursuri de dirt-track cu participa
rea unor valoroși motocicliști 
din R.D. Germană, Cehoslova
cia. Polonia, Ungaria și Româ
nia. întrecerile de pe stadionul 
„Rapid” din Arad au fost domi
nate de alergătorul român Gh. 
Sora care a acumulat maximum 
de puncte : 14. L-au urmat în 
clasament D. Tetzlaf (R.D.G.) 
cu 13 p. B. Clemens (R.D.G.) 
11 p. I. Berki (Ungaria) 11 p.. 
N. Ciombert (Polonia) 11 p.

Revanșa primului concurs s-a 
desfășurat marți după-amiază 
pe stadionul „Voința” din Si
biu. Iată clasamentul : 1.
J. Daniel (Cehoslovacia) 14 p, 
2. Gh. Sora 13 p„ 3—4. I. Bo- 
bîlneanu și D. Tetzlaf 11 p. 5. 
B. Clemens 10 p. 

însuflețire, de caldă prietenie, 
in care se desfășoară această 
vizită. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu-Jivkov", „Vecina 
Drujba", se ovaționează pentru 
prietenia trainică dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

De la stadion, coloana oficia
lă de mașini se îndreaptă spre 
primul obiectiv înscris în pro
gramul vizitei la Stara Zagora 
— uzina de mașini-unelte și de 
prelucrare a metalelor „Beroe”.

De-a lungul străzilor și bule
vardelor orașului — pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov le străbat într-o 
mașină deschisă — sîntem mar
torii unei primiri entuziaste. 
Traseul străbătut de coloana 
oficială de mașini s-a transfor
mat intr-un adevărat culoar viu. 
Mii și mii de locuitori ai aces
tui frumos oraș montan — băr
bați, femei, bătrîni și copil — 
purtind portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, stegulețe românești și 
bulgare, pancarte pe care se 
putea citi : „Trăiască scumpii 
noștri oaspeți”, „România — 
Bulgaria”, „Trăiască P.C.R.”, 
au făcut din această zi se
nină de toamnă o adevărată 
sărbătoare a prieteniei tradițio
nale dintre cele două popoare 
vecine și prietene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale 
române și bulgare se îndreaptă 
apoi spre o altă unitate mo
dernă a orașului — uzina de 
elemente integrate pentru calcu
latoare.

De aici, coloana de ma
șini străbate din nou prin
cipalele artere ale orașului, 
înalții oaspeți sînt invitați să 
viziteze cel mai nou și modern 
magazin universal al orașului, 
dat de curînd în folosință.

★
Ieri la amiază, Vîlcio Naide- 

nov, prim-secretar al Comite
tului județean Stara Zagora al 
P. C. Bulgar, a oferit un dejun 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășul 
Todor Jivkov, membrii delega
ției române, persoanele oficiale 
bulgare care însoțesc pe înalții 
soli ai poporului român în vi
zita făcută in județul Stara 
Zagora.

In cadrul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit un 
toast.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
ambianță de caldă prietenie.

★
In cursul după-amiezii, progra

mul vizitei a inclus un alt im
portant obiectiv — Complexul 
agroindustrial Zagore.

De la complexul agroindus
trial, coloana oficială se în
dreaptă spre aeroportul orașu
lui, unde a avut loc ceremonia 
plecării înalților oaspeți spre 
capitala Bulgariei. De-a lungul 
traseului, mii de locuitori ai 
orașului își manifestă din nou, 
cu căldură și entuziasm, profun
dele sentimente de prietenie 
față de solii poporului român.

DINAMO ÎȘI REGĂSEȘTE
ȚINUTA DE... CAMPIOANĂ
• Dudu Georgescu își „reintră în mînă“ © Meciul de la Hunedoara, 

o repetiție generală înaintea jocului cu Atletico Madrid
• Cheran, Dobrău și Vrînceanu din nou în formație

Nici acum, după patru etape 
de campionat — deși firește 
problema o preocupă —, con
ducerea tehnică a dinamoviș- 
tilor bucureșteni nu realizează 
exact ce anume a determinat 
un start atît de defectuos, cum 
nu a luat niciodată echipa din 
Șos. Ștefan cel Mare 1 încer- 
cînd ieri — înaintea antrena
mentului de dimineață — să 
desprindem, împreună cu Lică 
Nunweiller, principalele cauze 
care au generat începutul cu... 
stîngul, acesta s-a oprit asu
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La Otopeni, reintilnire emoționantă cu medaliajii de la Pancearevo

CAMPIONII MONDIALI S AU ÎNAPOIAT
CU SATISFACȚIA UNOR MARI VICTORII

Ivan Patzaichin, Vasile Dîba și Lipat Varabiev — trio-ul de aur 
de la Pancearevo — ieri, la sosirea in țară Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, ora 15, pe Aeroportul 
Otopeni... Flori, felicitări, re
intilnire plăcută, emoționantă, 
cu așii padelei și pagaei care 
ne-au reprezentat strălucit la 
Campionatele mondiale de ca-

VINERI, FINALA CICLISTĂ 
LA „CONTRATIMP" PE ECHIPE

Sezonul competițiilor oficia
le de ciclism pentru seniori 
se încheie vineri — mult prea 
devreme, desigur — cînd este 
programată finala campionatu
lui național de contratimp pe 
echipe, 100 km. întrecerea se 
va desfășura pe autostrada 
București — Pitești, primul 
start fiind programat la ora 10.

Va fi interesant de urmărit 
disputa dintre primele formații 
ale cluburilor Dinamo și Stea
ua în această probă olimpică.

pra următoarelor două : „1. in
fatuarea care a cuprins pe cei 
mai mulți din component» for
mației odată cu primirea tri- 
courilor de campioni, 2. acci
dentările survenite înaintea 
primei etape (G. Sandu, I. Ma
rin, Custov, Vrînceanu) și care 
nu ne-au permis să aliniem 
cel mai bun 11 in partida cu 
S. C. Bacău. Treceți-le chiar 
in această ordine — insista an
trenorul, dînd dovadă de lu
ciditate — întrucît, în pofida 
indisponibilităților, echipa ■-
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iac-canoe de la Pancearevo. 
Delegația a fost întîmpinată 
de tovarăși din conducerea miș
cării sportive și de numeroși 
iubitori ai sportului care 
i-au felicitat pentru presti
gioasele rezultate obținute. 
Descifrăm din atitudinea me
dal iuților de la Sofia — Va
sile Diba, Ivan Patzaichin, Li
pat Varabiev, Maria Cozma, 
Agafia Orlov, Nastasia Nichi- Vasile TOFAN

Linia mediană pe care Dinamo o va folosi sîmbătă la 
generală" (de la stingă la dreapta) : I. Augushn.

vea și la ora startului un po
tențial superior aceluia arătat 
și trebuia, oricum, să se mo
bilizeze in asemenea măsură 
ineît să-și onoreze cartea de 
vizită. Nemaivorbind că jucam 
pe propriul teren, că forma
ția noastră cuprindea numeroși 
actuali sau foști internațio
nali”.

— Nu-mi prea plac prover
bele — intervine în discuție 
Ion Nunweiller — dar acum 
parcă sînt tentat să apelez șl 
eu la zicala tot răul spre bine,

Miercuri 7 septembrie 1977

tov, Ion Dragulschi — a în
tregii flotile, bucuria datoriei 
împlinite față de angajamen
tele luate de a aduce sportu
lui românesc noi și remarca
bile succese, de a contribui 
și pe mai departe la sporirea 
prestigiului sportiv al Româ
niei în arena internațională.

Se fac fotografii, se iau in
terviuri, se deapănă impresii 
de la C.M. „Cea mai grea 
cursă ?“ Vasile Dîba : „Proba 
de K 4 — 1 000 m. La sfîrșilul 
ei nu mai știam pe ce parte a 
lacului sînt tribunele !” Repe
tăm întrebarea lui Ivan Pat
zaichin. Ne răspunde : „După 
finala olimpică de la Montreal, 
cu Mate Ljubek trecînd pri
mul linia de sosire, și cu un 
Patzaichin — pentru unii — 
depășit, am cîștigat acum, la 
Sofia, cea mai grea cursă !“. 
îl întrebăm și pe Lipat Vara
biev : „Desigur, finala în care 
am obținut prima mea medalie 
de aur la un campionat mon
dial. Și, bineînțeles, ultima 
pistă de control care trebuia 
să confirme dacă plec sau nu 
la Sofia”.

La ieșirea din aeroport, Va
sile Dîba, dublu campion mon
dial la Pancearevo, urcă în 
autobuz. Cineva îi atrage a- 
tenția să lase padelele in ma
șina care merge la Snagov. 
Vasile Dîba privește o clipă 
husa care adăpostește padelele 
și refuză invitația. Ne explică: 
„Am mai rămas doar cu 
două padele. Una am rupt-o 
în serii, la start. Era, totuși, 
din țeavă ! Dar, se vede treaba 
că am avut ceva forță cînd, 
după citeva lovituri tari, re
petate, a cedat”. „Totuși de ce nu 
le trimiți Ia Snagov ?“. „Pentru 
mine caiacul e totul. Dacă am 
padelele în casă nu simt parcă 
lipsa bărcii, a lacului..."

...Pancearevo a rămas în 
urmă pentru admirabila noas
tră flotilă. Ea va reveni cu
rînd pe apele Snagovului pen
tru a pregăti alte noi izbînzi.

mai ales că, după semieșecul 
din etapa inaugurală, au ur
mat dușurile repi cu Politeh
nica Iași și Sportul studențesc. 
„Binele” nu l-am atins încă, 
chiar dacă duminică echipa 
mea a învins Universitatea 
Craiova, dar consider că se 
află pe undeva pe aproape. 
Și cînd fac această afirmație 
am in vedere îndeosebi schim
barea de atitudine, evidentă la 
toți jucătorii și concretizată în 
lucrul responsabil la antrena
mente. în plusul de dăruire în 
timpul partidelor.

Dacă Iui Nelv Nunweiller 
nu-i prea plac, de regulă, zi- 
cătorile, nici noi, la rîndul

G NICOIAESCU

(Continuare In pag. 2—3)



DACIADA la „Timpuri Noi** TURNEUL DE LA MAMAIA, W TEST REAL
JUMĂTĂȚILE DE MĂSURĂ NU-ȘI GĂSESC LOCUL ATI

NICI IN PRODUCȚIE, NICI IN SPORT!
trei ani în urmă, 
aprobarea pentru 
parcul Dudești

„Cu aproape 
cînd am cerut 
a transforma 
(parc doar cu numele, un loc 
viran în realitate) în bază spor
tivă a întreprinderii, un tovarăș 
de la sector mi-a spus-o pe 
șleau : «Nea Savine, nu fi se 
pare cam mare căciula pe care 
o ceri ?» I-am propus să vizi
teze locul solicitat de noi, iar 
peste cîteva zile am prezentat 
și o schiță cu ceea ce am vrea 
să amenajăm aici. Și... am pri
mit aprobarea".

Cu vorbă cumpătată, maistrul 
turnător Savin Bușcă, președin
tele asociației sportive „Tim
puri Noi" din Capitală, ne pre
zintă — in timp ce vizităm 
baza sportivă — amănunte pri
vind această adevărată oază de 
sănătate, frecventată zilnic de 
sute de angajați — tineri și 
vîrstnici — ai întreprinderii. De 
ei, sau de cei ai unităților în
vecinate (Select, 7 Noiembrie, 
Stăruința, Anticoroziv), căci ba
za este deschisă pentru... orici
ne bate la porțile ei. Aflăm, 
astfel, că totul a fost făcut prin 
muncă patriotică și numai din 
resurse proprii. Terenurile de 
handbal și minifotbal, de volei 
sau tenis de cîmp. arena de po
pice sau bazinul de înot, sala 
de tenis de masă sau pa
vilionul de șah. locurile de joa
că pentru copii. Singura „moș
tenire" — o fostă estradă, azi 
un modern ring de box. „Aici 
6Înt materializate eforturile în
tregului colectiv, de la director 
și secretarul de partid pînă la

ucenicul abia venit să deslușea
scă tainele meseriei. Majorita
tea celor care au pus umărul la 
amenajarea bazei pot fi întîl- 
niți aproape zilnic pe unul din 
terenuri. Ani de-a rîndul la noi 
se juca doar fotbal. Acum, în 
campionatul asociației — orga
nizat la volei, fotbal, popice, 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
șah și box — participă peste 
1000 de angajați. Iar la sculărie, 
atelierul mecanic și montaj, 
gimnastica se practică cu regu
laritate. în scurt timp — ne 
spunea interlocutorul nostru 
privind la tinerii care puseseră 
stăpinire pe toate terenurile 
încă din primele ore ale di
mineții — sperăm să avem 
echipe divizionare 1“

„Jumătățile de măsură 
mărturisea Savin Bușcă 
nu-și găsesc locul nici în pro
ducție, nici în sport. Lucrez la 
„Timpuri Noi" de peste 30 de 
ani, dar nu-mi amintesc ca aici 
să se fi făcut vreun compromis. 
Astfel se explică, cred, faptul 
că mulți dintre tinerii cu care 
ne-am mîndrit (sau ne mîn- 
drim) pe terenul de sport au 
ajuns buni meseriași, oameni 
de nădejde ai colectivului nos
tru. Constantin Dumitrescu, șe
ful serviciului aprovizionare. 
Dumitru Rădulescu, sculer 
(foști fotbaliști), Marin Cristea, 
șef de linie C.T.C. (fost vice- 
campion național la box) — din 
..vechea gardă", sau Marian 
Burghele. sculer. Ion Grigore, 
turnător (buni jucători de tenis 
de masă), Vasile Sasu, mecanic

Și

(o speranță la box) — sînt 
doar cîteva nume prezente cu 
regularitate la panoul de onoa
re. Atît pentru rezultatele obți
nute în producție, cît și pentru 
cele de pe terenul de sport".

Lucruri la fel de bune s-ar 
putea spune și despre dumini
cile cultural-sportive — desfă
șurate, ca și campionatul aso
ciației, sub insemnul „Daeiadei", 
la care participă de fiecare dată 
peste 2000 de angajați și mem
brii familiilor lor, deoarece 
baza sportivă oferă condiții ex
celente de 
precum și 
cunoaștere 
membrilor 
tiv. Sau despre activitatea celor 
aproape 3000 de elevi ai grupu
lui școlar de sub egida între
prinderii. Ne oprim insă aici, nu 
înainte de a insera unul dintre 
obiectivele nehașurate, încă, in 
schița făcută de maistrul turnă
tor Savin Bușcă : amenajarea 
grupurilor sociale la popicărie 
și sala de tenis de masă, obiec
tiv care va fi realizat tot cu 
resurse proprii, pînă la sfirși- 
tul anului.

„Pină la pensie — ne spunea 
în încheiere gazda noastră — 
mai am doi ani. Nutresc con
vingerea că pînă atunci pe schi
ța noastră toate obiectivele vor 
fi... bifate. Și, sub ea, înscrise 
trei cuvinte : „Omul sfințește 
locul". Și un P.S. : Nu mă 
gîndesc la mine, ci la colectivul 
care a realizat toate aceste lu
cruri".

recreare și odihnă, 
largi posibilități de 

și împrietenire a 
acestui harnic colec-

Marian GHIOLDUȘ

Să cunoaștem Regulamentul „DACIADEI"

BAZA MATERIALĂ-VALORIFICATĂ PE MĂSURA
„DACIADA", marea competiție 

națională a sportului românesc, 
are ca obiective de primă im
portanță, după cum se arată și în 
Regulamentul său, atragerea în
tregului tineret, a maselor largi 
de oameni ai muncii de la orașe 
și sate in practicarea sistemati
că a exercițiilor fizice, sportu
lui și turismului și ridicarea 
nivelului general al activității 
sportive de performanță, pentru 
dobîndîrea de noi succese de 
prestigiu pe plan internațional, 
care să se adauge la cele în
scrise de sportivii români în 
cartea de aur a atîtor mari 
competiții internaționale, cum 
ar fi Olimpiada de la Mont
real—1976 și J.M.U. de la So
fia—1977, ca să dăm cele mai 
recente și edificatoare exem
ple.

Concepută într-un sistem u- 
nitar, competiția se va adresa 
deopotrivă copiilor, tinerilor și 
vîrstnicilor, tuturor categoriilor 
de cetățeni și va genera o și 
mai mare emulație pe terenu
rile de sport. Iată de ce, baza 
materială este menită să cre
eze condițiile pentru cuprinde
rea unor mase cît mai largi 
de cetățeni, ea trebuie valori
ficată pe măsura amplei mani-

AMPLOAREI COMPETIȚIEI!
de inițiativă, de buni gospo
dari, s-au materializat în ade
vărate „spații de sănătate și 
recreare". La actuala bază ma
terială — rod al anilor socia
lismului, cînd a cunoscut o 
largă dezvoltare în toate jude
țele țării — se vor adăuga în 
anii ce vin noi săli de sport, 
bazine de înot, patinoare, baze 
nautice, aprobate prin planul 
de investiții. Dar, odată cu a- 
ceste noi realizări, trebuie fo
losite la maximum terenurile, 
stadioanele, sălile de sport e- 
xistente, care să cunoască zi 
de zi, și nu numai la sfîrșit 
de săptămină, freamătul ma
rilor întreceri de masă, atmos
fera de intensă pregătire a 
sportivilor de performanță. Mai 
există din păcate asociații și 
cluburi sportive care țin ba
zele de care dispun doar pentru 
nevoile lor și — dintr-un gre
șit spirit de „proprietari" — 
țin porțile ferecate cu lacăte 
cînd nu organizează acțiuni, în 
loc să le pună și la dispoziția 
altor asociații vecine, școlilor 
sau facultăților care nu au 
încă o bază materială proprie. 
Să nu mai vorbim de asociații 
care „păstrează" terenul doar 
pentru echipa de fotbal, fără 
să dea voie copiilor, tineretu
lui să... calce pe gazon.

Pentru succesul „Daeiadei" se 
vor adăuga preocupările pen
tru asigurarea — cantitativă și 
calitativă — a materialelor și 
articolelor sportive, domeniu în 
care creatorii noștri au toate 
condițiile să-și etaleze pricepe
rea, bunul gust, preocuparea 
pentru o cît mai mare gamă 
de sortimente, pentru o mai 
bună calitate a tricourilor, a 
pantofilor de sport, a mingilor 
și celorlalte materiale și apa
rate sportive. Cît privește fon
durile necesare organizării 
desfășurării competițiilor 
cadrul „Daeiadei" — așa cum 
precizează în Regulament 
acestea vor fi asigurate de_
țre instituțiile și organizațiile 
in subordinea cărora sînt uni
tățile din care fac parte spor
tivii (consiliile populare jude
țene, M.E.I., M.A.N., C.N.E.F.S., 
~ ~ al U.T.C. etc.)

festări sportive naționale. în 
acest sens, 
tribuții — 
altfel, în 
vor acționa 
rea în viață a măsurilor de 
dezvoltare a „zestrei sportive”, 
cuprinse în Programul privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioa
da 1976—1980, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prin intensificarea 
acțiunilor cetățenești pentru 
dotarea localităților, unităților 
de învățămînt și a altor mari 
colectivități cu terenuri simple, 
cu zone de agrement, destina
te activității sportive. Există în 
acest sens rezultate remarcabile 
în multe locuri, 
ce merită a fi 
către alții. Zona 
Iași, spațiile de 
creare ale siderurgiștilor hune- 
doreni, baza sportivă „Mecani
că fină" din Capitală, salba de 
terenuri de tenis de la Tirgo- 
viște, terenurile rezervate spor
tului la Birlad, amenajările de 
pe faleza din Galați sînt doar 
cîteva din exemplele unde en
tuziasmul, dragostea pentru 
sport, munca obștească depu
să în timpul liber și spiritul

organizațiile cu a- 
nominalizate, de- 

Regulament — 
pentru transpune-

o experiență 
urmată și de

Ciric de Ia 
sport și re-

Sl RESTAURANTE BUCUREȘTI
B VA INFORMEAZĂ

In luna septembrie, puteți petrece un concediu 
canță reconfortantă pe LITORAL ! 

îj Iată cîteva din nume- 
roasele avantaje ce pot 

îs influența decizia dv. : 
S: - importante economii
S= prin aplicarea tarifelor 
Js reduse ; 
sȘ - posibilitatea opțiunii 
îs pentru oricare stațiune a 
șî litoralului ți alegerea 
ÎS gradului de confort dorit; 
sî - puternica ionizare a 
îs atmosferei, caracteristică 

lunii septembrie ;
Js - stabilirea sejurului la 
#s un număr de zile conve- 

nabil.
g O zi pe litoral (masă ți cazare) in perioada 1-15 sept, 
sî costă 62 lei, iar de la 16 septembrie 50 lei.
îs Biletele pot fi procurate de la filialele I.T.H.R. din bd. 1848 

nr. 4, bd. N. Bălcescu nr. 35, bd. Republicii nr. 4 ți 68, Cal.
| Griviței nr. 140 ți col. Dorobanți nr. 1-7.

Și 
din
se

că-

„Turneul speranțelor", tradi
ționala competiție de toamnă 
a tenisului nostru (la care sînt 
calificați cei mai buni 8 ju
niori români din fiecare cate
gorie de vîrstă) este o probă 
menită să verifice stadiul de 
pregătire a pepinierei autoh
tone și să-i înlesnească dobîn- 
direa unei timpurii experiențe 
internaționale. în faza intenți
ilor, totul e ireproșabil. Rămî- 
ne să vedem ce concluzii ne-a 
furnizat ediția încheiată dumi
nică la Mamaia. Acolo, pe te
renurile (nu tocmai strălucit 
întreținute) ale hotelului Peli
can, cei mai talentați juniori 
români s-au măsurat cu colegi 
de-ai lor din Cehoslovacia, 
R. D. Germană, U.R.S.S., Un
garia, Bulgaria și Grecia (un 
concurent-turist). Cu două-trei 
excepții, jucătorii de peste ho
tare nu aveau calitatea nece
sară pentru a măsura, ca un 
etalon, valoarea sportivilor noș
tri. Faptul se datorește proba
bil și împrejurării că abia de 
cîteva zile se terminase Balca
niada de juniori din Iugoslavia 
(la care tenismanii noștri au 
absentat !). Dar chiar și așa, 
la categoria juniorilor de 15— 
16 ani, s-a observat că pe 
tabloul sferturilor de finală au 
ajuns doar 2 băieți români (fa
ță de 6 străini) și doar 3 fete 
românce (față de 5 de peste 
hotare). Chiar dacă Florin Se
gărceanu a cîștigat turneul a- 
cestor „juniori-mici", iar Cos- 
mina Popescu a fost finalistă, 
nu putem evita constatarea că 
la nivelul acestei virste nu a- 
vem încă NUCLEUL de foarte 
tineri tenismani apți să în
frunte cu succes nu elita, ci 
măcar o citime fruntașă a ju
cătorilor de perspectivă de pe 
alte meleaguri. Ceva mai bună 
este situația la „juniorii mari" 
(17—18 ani), unde — mai ales 
în rîndul fetelor - 
grup de talente, 
împotriva Marcelei 
(Cehoslovacia) și a lui Thomas 
Arnold (R.D.G.) este greu să-ți 
verifici valoarea. Ceea ce ne-a 
plăcut 
cători 
Nuian 
siparu 
cîteva 
vitatea, dirzenia in lupta de pe 
teren. Din păcate, nu totdeauna 
această calitate psihică este 
fondată pe daruri fizice (lipsa 
de înălțime, de gabarit, devine 
un handicap esențial, care se

va simți tot mai mult cu tre
cerea vremii — împrejurare 
care ar trebui să fie un sem
nal de alarmă pentru operați
ile de selecție !) și nici pe în
sușiri tehnice (lipsa de acuratețe 
în execuții fiind evidentă). O 
foarte bună impresie ne-a lă
sat prin varietatea loviturilor 
sale Camelia Chiriac, după cum 
ne-a surprins placiditatea unui 
jucător pornit pe căile marii 
performanțe ca Andrei Dîrzu, 
dar mai ales ne-a uluit stîngă- 
cia serviciului demodat al par
tenerei sale de călătorie spre 
Forest Hills : Lucia Romanov !

Prea puțini spectatori au a- 
sistat la întreceri (consecință a 
insuficientei sale popularizări 
în stațiune), ceea ce firește 
nu a fost în măsură să stimu
leze ambițiile concurenților. 
Dealtfel, pe plan moral, avem, 
de asemenea, motive de cri
tică. La avizierul concursului, 
Florin Segărceanu a fost mus
trat public pentru... ruperea 
intenționată a rachetei (apar- 
ținînd clubului) ! La 16 ani, a- 
semenea faptă trebuia sancțio
nată cu trimiterea acasă ! (Nu 
știm ce măsuri coercitive a 
luat tatăl său, antrenorul A. 
Segărceanu, prezent la compe
tiție, dar îl sfătuim ca, prin
tre două lecții de loburi, să-l 
dea fiului și una de bună con
duită pe teren).

Victor BANCIULESCU

- există un 
Dar numai 

Skuherska

cel mai mult la unii ju- 
români (Gabriela Dinu, 
Iusmen sau Șerban Ni- 
— pentru a da doar 

exemple) este combati-
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Peste numai cîteva zile, activi
tatea handbalistică internă se 
relua cea dintîi competiție 
noului sezon fiind „Cupa 
toamnă".

Prezenți la Timișoara, în urmă 
cu puțin timp, am cules cîteva 
noutăți de la cele trei echipe 
care activează în Divizia A de 
handbal : Universitatea și Con
structorul la fete, respectiv „Poli" 
la băieți.

Primul popas — la terenul e- 
chipei Universitatea, campioană 
a țării și în ediția 1976—77. Era 
duminică dimineața și echipa se 
găsea la antrenament sub con
ducerea antrenorului Constantin 
Lache. Garnitura cuprinde foarte 
multe noutăți, datorită faptului 
că o serie întreagă de jucătoare 
din vechiul lot au renunțat la 
activitatea competițională (Iolan- 
da Cîmpeanu, Cristina Petrovici), 
s-au transferat la alte echipe în- 
trucît au terminat facultatea (Nl- 
culina Sasu și Natașa Vezelici) 
sau sînt indisponibile pentru mo
ment (Doina Cojocaru, Elena 
Stoicovici). Așadar, echipa cam
pioană va aborda noul sezon cu 
o garnitură întinerită într-un 
procent de circa «0 la sută. Demn 
de subliniat ni se pare că ve
chile jucătoare, în frunte cu 
Terezia Popa, Darina Marcov, Li
dia Stan și Nadire Luțaș, sînt un 
model de conștiinciozitate în 
pregătiri, stimulîndu-le pe noile 
componente ale echipei.

Multe noutăți am găsit șl la 
Constructorul, unde antrenorul 
Vasile Fărcaș a procedat, de a- 
semenea, la întinerirea lotului. 
Printre noile jucătoare se numă
ră portarul Maria Nica (de la Șc. 
sp. Reșița), precum și o pleiadă 
de foste componente ale echipei 
Șc. sp. Timișoara — toate din 
grupa antrenorului T. Sfercoci — 
Mariana Bîscă, Ileana Avram, 
Hortensia Juhasz și Miorița Mă- 
rieș. După un an de absență, vor 
reveni în echipă Gorița Drago-

Colocviul național de geografia turismului
In zilele de 9 și 10 septem

brie a.c., Capitala va găzdui 
lucrările celui de-al IV-lea 
Colocviu național de geografia 
turismului, organizat de Insti
tutul de geografie București și 
Institutul de economia comer-

țului interior și a turismului. 
Această sesiune se va desfă
șura în localul Academiei de 
Științe Economice (Calea Doro
banți, nr. 11—25), între orele 
9—13 și 16,30—19.
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IMPORTANTE MODIFICĂRI IN R
în anul 1973 s-a restructu

rat concepția asupra jocului la 
margine și, grămadă. încă de 
atunci s-au făcut și alte pro
puneri, 
cretizat.
„oprirea 
cui), 
introdus clauza ca jucăto
rul care execută această 
oprire a balonului să se afle 
în propria jumătate de teren. 
De asemenea, s-a modificat 
definiția „ținutului", formula
tă astfel : „Este «ținut» atunci 
cînd un jucător purtător de 
balon aflat in cîmpul de joc 
este apucat de unul sau mai 
mulți adversari și, în timp ce 
este astfel prins, balonul atin
ge pămintul".

Dar cea mai importantă 
schimbare de regulament se

care recent s-au 
Ele 
din

regulă 
clauza

execută

con-
se referă la 

zbor" (mar
in care s-a

ca

referă la noi 
col 28 : „lovi 
rectă”. Pînă 
mai lovitura ( 
unele iregular 
joc pentru Ci 
țiune era prea 
vitură se va 
greșeli cum^B 
sau introduce! 
balonului, ridic 
piciorului de 
primei linii 
ordonată ; pre 
puțin de 2 ju< 
gine normală 
intervalului 
50—60 cm înti 
ruri de jucăto 
distanței dintn 
m) — la mai 
fel se va proce 
opriri din zb

man și Veronica Selceanu, ca și 
N atașa Vezelici.

In tabăra lui „Poli" domnește 
optimismul. Antrenorul Constan
tin Jude ne mărturisea că băieții 
au răspuns mai bine ca nicio
dată solicitărilor in pregătire șl 
că rezultatele obținute la testă
rile din probele de control au 
fost superioare celor de anul 
trecut. Optimismul politehniștilor 
se mal bazează pe revenirea por
tarului L. Popa șl a extremelor 
I. Șuchet șl R. Funk (care și-au 
satisfăcut serviciul militar), ca și 
pe întărirea echipei cu I. Cirlan 
(de la Universitatea București) 
șl A. Buligan (de la Șc. sp. Dro- 
beta Tr. Severin — portar In lo-

tul de juniori), 
ției pentru ediții 
natului este, îi 
firește mai prett 
în același timț 
rezultat cît mai 
României".

Notând, în 
balul timîșo^Șaî 
dabil. pe linia 
lor conform li 
ției de speciali 
că loturile repr 
tă din acest 
handbalistic d 
multe elemente 
națională.

Horia A

Rivalitatea în sport 
este considerată o 
pirghie principală a 
progresului perfor
mantelor care acțio
nează, in mod direct, 
asupra stimulării am
biției in pregătire și 
in competiții și tine 
mereu 
ta de 
Avem 
sigur, 
valitate care nu al
terează, în nici un 
fel, bunele raporturi 
de prietenie, cole
gialitate și stimă
dintre doi sau mai 
multi sportivi, deoa
rece, din păcate, 
viața stadioanelor o- 
feră uneori exemple 
și despre alte genuri 
de „rivalități".

Pentru a nu lungi 
prea mult discuția 
ne vom mărgini la 
a vă prezenta un caz 
recent, grăitor pen
tru sensul adevărat 
al rivalității în sport. 
De mai multi ani, 
antrenorii noștri de 
lupte greco-romane 
sînt mereu puși în 
dificultate atunci 
cînd, pentru o com
petiție sau alta, tre-

trează dorin- 
autodepășire. 

in vedere, de- 
doar acea ri-

buie să aleagă pe ti
tularul categoriei 48 
kg, deoarece in li
mitele acesteia acti
vează doi dintre cei 
mai reputați luptă
tori români : Gheor- 
ghe Berceanu -tis 
Constantin Alexan
dru. Fiecare dintre 
ei deține un palma-
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SPORTIVITATEA
res impresionant, of J 
nat cu victorii 
mari competiții in
ternaționale. Din pă
cate, cum regula
mentul luptelor nu 
admite la marile 
competiții decit cite 
tin singur sportiv dgț 
categorie dintr-o 'ța
ră. de fiecare dată 
antrenorii au avut 
de ales, la 48 kg. in
tre Berceanu și Ale
xandru. La fel 
trebuit să facă și 
Universiada de 
Sofia. Alegerea 
fost insă extrem 
grea, echilibrul

au 
la 
la
a 

de 
de



A DEOSEBIRE:
A FAȚĂ DE MUNCĂ
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și la secțiile de gimnastică 
din orașul Sibiu, gimnastele 
și gimnaștii (chiar și cei de 
8—9 ani) fac cite două antre
namente pe zi, iar în timpul 
vacanței chiar trei. In timpul 
celor 3—5 ore de muncă cli
pele de răgaz sînt excluse. 
Chiar dacă sportivul nu efec
tuează în unele momente un 
anume efort fizic, atenția îi 
este captată de explicațiile și 
exemplificările profesorului — 
antrenor. Cu sîrguință, cu mi
gală, cu pasiune — gimnas
tul sau gimnasta repetă de 
zeci și chiar sute de ori ace
lași element pînă il perfec
ționează la limita maximă a 
posibilităților. în aceleași două 

locuri, atletis-

unctu! pe !
»ță), a- 
e ace- 
afirma- 
se în- 

■ad pre- 
i, In fi- 
e obosi- 
mîndouă 
-re corn- 
'tHtcrna- 
ehnicieni 

atunci, 
cele mai 
e, iar a- 
Iul său.

— 
i medio-

popasuri 
i, în Ca- 

am pu- 
Zste vor- 
titudinea 
ă a an- 

nilor din 
rtive. Să

mul se face 
parcă numai cu 
scopul de a 
trece vremea.

Lecții stereotipe, lene cu... 
carul, chiul pe întrecute, de
zinteres de o parte și de 
alta — iată caracteristicile 
„antrenamentului", iată de 
fapt ce frînează progresul a- 
tletismului, ce-1 deosebește de 
gimnastică. Firește, nu peste 
tot stau lucrurile așa. Dar — 
deosebit de important — ele 
se petrec la baza atletismului, 
acolo unde ar trebui să fie 
depistate talentele, pregătite 
și promovate în arena perfor
manței.

Prestigiul sportiv al țării 
noastre crește necontenit. Dar 
nu este drept ca unele ra
muri să facă eforturi mereu 
mai mari pentru cucerirea 
supremației, iar altele să stea 
sub umbrela lor... Mal ales 
eă investițiile în sporturile de
ficitare sînt adesea foarte 
mari.

ă exem- 
ircști, ca Hristache NAUM

' A Vlll-a edific a „Cupei speranțelor"I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I
I
„i ................ . ....

Ciștigătorii - transferați in bloc la... F. C. Constanța
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JOCULUI DE RUGBY
(deci adversarii nu mai stau 
pe linia marcului). Lovitura 
liberă indirectă NU va putea 
fi executată — după cum reie
se și din denumire — direct 
între bare, pentru obținerea de 
puncte. Limita pînă la care 
arbitrul poate să o acorde este 
de 5 m față de ținta adversă. 
Dacă la executarea loviturii (se 
poate utiliza orice procedeu) 
greșește echipa beneficiară, se 
va dicta grămadă și balonul 
va fi introdus de adversar, iar 
dacă greșește echipa pedepsită 
lovitura liberă indirectă se 
transformă în lovitură de pe
deapsă !

De menționat că noile regle
mentări vor fi aplicate cu în
cepere de Ia 18 septembrie.

[AN
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JRESCU

ASTĂZI, TRIAL AL LOTULUI 
DE TINERET

Lotul nostru de tineret (ju
cători pînă în 23 de ani) va 
participa între 15—20 septem
brie la tradiționalul turneu de 
rugby de pe litoralul bulgar. 
In vederea acestei competiții 
miercuri are loc un meci de 
verificare-selecție, la care au 
fost convocați peste 40 de rug- 
byști.

Jocul va avea loc pe stadio
nul Parcul copilului, cu înce
pere de la ora 16.

ire dintre cei 
luptători împie- 
d, pur și sim- 
o decizie netă, 
fel, această de- 
a fost mereu 

ată, astfel că la 
^►-fost duși 
i sportivi, ur- 
u-se a se lua 
îrea, în ultimul
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giff''chiar la 
iCJjltii. Bercca- 

era campion la 
ia Universiadă, 
din 1973. așa că 
i ar fi trebuit, 
e, să-și apere 
l; Alexandru 

n schimb, 
primăvară, la 

a. titlul euro- 
... Pînă la ur- 
alegerea s-a o- 
asupra lui Con

țin Alexandru, 
acest moment, 

ele său rival. 
:eanu, a arătat 
Ită latură a ca- 
erului. pe care

nu i-o cunoșteam 
încă...

Berceanu a fost 
tot timpul alături de 
Alexandru, înaintea 
competiției (la tau- 
nă, la antrenament, 
la încălzire) ți în 
timpul ei (l-a se
cundat, în coif), ca 
și alături de alți 
luptători de-ai noș
tri.

— Ghiță m-a aju
tat extraordinar, 
ne-a spus Constan
tin Alexandru. E în- 
tr-adevăr un „om 
mare“, un bun coleg 
și prieten (un ade
vărat rival, adăugăm 
noi !). Sfaturile sale 
mi-au fost de folos 
în timpul diferitelor 
partide pe care 
le-am încheiat vic
torios. Vreau să-i 
mulțumesc pentru 
toate cele cite a fă
cut pentru mine !...

— Auzi, Ghifă, 
ce-a spus Costică...

— Eh, ce el n-ar fi 
făcut la fel dacă eu 
aș fi fost ales să 
lupt acum, la Uni
versiadă ?...

Romeo VILARA
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Gigei Hagi („Pescărușul") poar
tă tricoul lui ...Livciuc. Hai 

Gigele I

...Finala a început fără tatonări. 
S-a disputat cu o mare ardoare. 
Conform așteptărilor, fazele s-au 
succedat cu repeziciune la cele 
două porțl. In min. 15 s-a des
chis scorul, la o lovitură liberă 
directă acordată de arbitrul V. 
Manea in marginea careului băl- 
mărenilor. A executat Hagi, eu 
efect, balonul șutat precis cu 
stingul s-a Înălțat peste „zid”, a 
lovit stîlpul din dreapta al porții 
lui Keresteș, de unde a ricoșat 
in plasă. Echipa bălmăreană nu 
s-a descumpănit, a continuat să 
atace, dar Roateș nu l-a putut 
învinge pe Tulceanu, deși in trei 
situații cei doi s-au aflat singuri, 
față in față. In repriza secundă, 
după ce Smadu a trimis balonul 
cu capul In „transversală”, după 
ce același Roateș a mai ratat o 
mare ocazie, echipa din Constan
ța și-a mărit avantajul. Hagi a 
executat impecabil o altă lovitu
ră liberă, splridușul Smadu a 
plonjat spre minge, a atins-o 
cu... ciuful, l-a schimbat direcția 
spre colțul lung și scorul a de
venit 2—0. Și așa a rămas pînă 
în final.

Și astfel, „Pescărușul” (I. Tul
ceanu, A. Smadu, A. Popovlcl, I.

Florin Hîncu („Mureș") joacă 
cu „exteriorul", în stilul lui 

Hajnal. ...La mai mare !
Foto : O. VOICU, Constanța
Căruntu, M. Crețu. Gh. Hagi, R. 
Zamfiriu, C. Dristaru, N. Stere șl 
M. Stoian) a invins „Săgeata 
Nordului" (A. Keresteș, Gh. Mu- 
reșan, M. Preda, T. Schwartzkopf, 
V. Roateș, E. Einholcz, D. Lăcă
tuș, V. Cardoș, R. Ster șl D. Irl- 
muș). Meciul s-a jucat stmbăta 
trecută, la Constanța, pe cel mal 
bun teren din Parcul sportiv al 
pionierilor. A fost finala ediției 
a VIII-a a „Cupei speranțelor”, 
cea mal mare competiție de mi- 
nifotbal organizată in țara noas
tră. Anul acesta, la startul În
trecerii — desfășurată sub gene
ricul „Daciadei" — s-au aliniat 
aproximativ 60 000 de micuți ju
cători. Așa indică statistica or
ganizatorilor, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, in co
laborare cu F.R.F. Dar poate că

n-au fost ei chiar 60 000. Poate 
că au fost mai puțini. Tot e 
ceva. Ceva bun făcut pentru fot
bal, pentru atragerea unui nu
măr cit mai mare de copil pe te
renurile de sport, pentru angre
narea lor intr-o competiție în 
care nu-1 Important cine cîștigă, 
ci ciți dintre acești copii dc 10-12 
ani, mulți dintre ei deosebit de 
inzestrați, vor fi îndrumați și 
vor păși pragul unităților cu pro
fil, unde să fie integrați apoi in
tr-un proces de instruire adecvat.

La Constanța, timp de o săp- 
tămînă, peste 250 de copii au ju
cat efectiv de dimineață pînă 
seara (s-au disputat 81 de me
ciuri, s-au marcat peste 500 de 
goluri), fiecare dintre ei căutind 
să arate celor prezențl tot ceea 
ce știe sau tot ceea ce poate. Șl 
clțiva dintre ei au CONVINS PE 

. DEPLIN, au demonstrat că au 
talent cu carul, că nu așteaptă 
declt o mină întinsă pentru a fi 
promovați In pepinierele fotbalu
lui, unde SA CREASCĂ sub o 
Îndrumare atentă și competentă. 
A impresionat In mod deosebit 
acest Hagi (pe care tribunele 
l-au încurajat tot timpul cu di
minutivul Gigei), s-au mai eviden
țiat FI. Gherman (Maramureș)
— el n-a jucat in ultimele me
ciuri fiind accidentat — Fi. Hîn
cu șl P. Ghiurca (Mureș), M. 
Sandu, D. Moromete șl N. Cojo- 
caru (Argeș), I. Păștean (Satu 
Mare) — golgeterul competiției șl 
Încă mulți alții. In flecare din 
cele 22 de echipe participante la 
turneul final a existat cel puțin 
un jucător de real talent. „Cupa 
speranțelor” șl-a făcut datoria, 
DESCOPERINDU-I. Trebuie făcut 
tot ce este posibil pentru ca ei 
să nu dispară din nou în ano
nimat. Calea de urmat este foar
te simplă, dealtfel. Un exemplu 7 
Componenții echipei campioane
— „Pescărușul" — vor trece In 
bloc la centrul de copii și juni
ori F.C. Constanța.

Lourențiu DUMITRESCU

CHIAR AȘA: ÎMI IAU
GEAMANTANUL
§1 PLEC ? ! ?

Atacantul Nedelcu II a ju
cat primele trei etape la e- 
cluipa U.T.A., a evoluat și In 
amicalul de miercurea trecu
tă de la Buzău, in compania 
formației Chimia, pentru ca 
apoi să-i... părăsească pe a- 
rădeni. Antrenorului Ion Io- 
nescu i-a făcut următoarea 
confidență de „ultimă oră“ : 
„Din respect pentru dv„ vă 
declar că nu vin la Iași șî 
că nu mai joc la Arad ! In
tenționez să urmez o școală 
de subingineri șl, astfel, să 
mă stabilesc acasă, la Bu
zău...".

Pe moment, antrenorul Ion 
Ionescu a rămas perplex, fiin- 
du-i destul de greu să gă-

Jnb&afd

DOBBIN ȘI „MEDIA ENGLEZĂ"

ARBITRII MECIURILOR 
REPREZENTATIVEI ROMÂ
NIEI DIN PRELIMINA

RIILE C.M.

După cum se știe, în a- 
ceastă toamnă reprezen
tativa țării noastre va 
susține ultimele două 
meciuri din grupa pre
liminară a C.M. Astfel, 
Ia 26 octombrie, în de
plasare, întîlnirea Spania 
— România va fi con
dusă de o brigadă de 
arbitri din Austria, avîn-: 
du-1 la centru pe E. 
Lynemayr, iar meciul 
România — Iugoslavia, 
de la 13 noiembrie, de la 
București, va fi arbitrat 
de o brigadă din Belgia, 
avîndu-1 la centru pe A. 
Delcour.

Publicăm un clasament mai 
aparte, el fiind realizat pe 
baza punctelor obținute în de
plasare, din care au fost scă
zute punctele pierdute acasă. 
Clasamentul limpezește unele 
situații, corectînd împrejurarea 
că o serie de echipe au jucat 
trei meciuri pe teren propriu 
și unul „afară", în timp ce 
altele sînt într-o situație dia
metral opusă. Așadar...

1. F. C. ARGEȘ + 2
2—6. Steaua, A.S.A., Poli

tehnica Timișoara, Olimpia și 
U.T.A. +1 ;

7—13. C. S. Tîrgoviște, F. C. 
Constanța, Universitatea Craio
va, S.C. Bacău, Politehnica 
Iași, Jiul, Sportul studen
țesc —0 ;

14—15. Corvinul și F.C.M. 
Reșița —1 ;

16—17. Petrolul și F. C. Bi
hor —2 ;

18. Dinamo —3.
Echipa lui Dobrin, F. C. 

Argeș, datorează poziția sa de 
lider, și în acest clasament, 
marilor puncte obținute la Hu
nedoara și la București. C. S.

Tîrgoviște, locul 2 în clasa
mentul oficial, coboară în cla
samentul... adevărului, deoare
ce a jucat trei meciuri din pa
tru acasă, fiind — paradoxal 
— în grupul care o cuprinde 
și pe S. C. Bacău, handicapată 
la start de cele trei meciuri în 
deplasare.

Poziția dinamoviștilor, pe ul
timul loc, se explică prin cele 
trei puncte pierdute chiar pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, în fața lui S. C. Bacău 
și Sportul studențesc.

La startul campionatului, 
Cornel Dinu dorea echipei sale 
o „medie engleză", adică „do
uă acasă" și „unul in depla
sare”. După cum se poate ve
dea, doar F. C. Argeș a re
zistat acestui ritm deosebit de 
greu...

ȚINUTA DE...
(Urmare din pag. 1)

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• PARTIDA A.S.A. TO. MUREȘ - 

F.C.M. REȘIȚA SE VA DISPUTA DU
MINICA. Programotâ Initial pentru 
sîmbâtâ 10 septembrie, partida 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Reșița se 
va disputa duminlcâ, la ora 10, la 
cererea — aprobați de federație — 
a formației din Tg. Mureș, care, 
miercuri 14 septembrie, va Intîlnl pe 
teren propriu, in cadru! Cupei 
U.E.F.A., echipa A.E.K.
• NE VIZITEAZĂ ECHIPA BRAZI

LIANA JUVENTUS SAO PAOLO. Cu
noscuta formație brazilianâ Juventus 
Sao Paolo, care activează în prima 
liga a campionatului din Brazilia, 
va efectua un turneu în țara noas
tră, în perioada 8—20 septembrie. 
Fotbaliștii sud-amerlcan! vor sus
ține 3-4 jocuri cu echipe de Di

vizia A care urmeazâ a fi desemnate.
• O NOUA CONDUCERE LA F.C.M. 

REȘIȚA. Luni, 5 septembrie, o avut 
loc plenara clubului F.C.M. Reșița, 
In cadrul corela s-a efectuat analiza 
activității din sezonul trecut șl din 
primele patru etape ale celui actual. 
Plenara a ratificat cererea de retra
gere, din motiv de sănătate, a pre
ședintelui clubului, Oheorghe Bologa. 
in locul său a fost ales profesorul 
de educație fizică Valentin Mun- 
teanu.

• SELECȚIE LA SPORTUL STU
DENȚESC. Clubul de fotbal Spor
tul studențesc organizează pe 
stadionul Politehnica (Regie) se
lecție pentru copiii născuți între 
anii 1962—19G9, zilnic între orele 
8,30—12 șl 15—17.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES — din 11 septem
brie 1977 — oferă participanților 
noi posibilități de a obține nu
meroase și atractive ctștlgurl :

— Autoturisme „DACIA 1300“ 
șl .,SKODA S 100“

— Excursii In U.R.S.S., PARIS- 
VALEA LOIREI șl R.P. UNGARA

— Cîștiguri in bani de valoare 
fixă (50.000. 15.000 lei etc.) și de 
valoare variabilă.

Se efectuează 8 extrageri !n 2 
faze — se extrag 44 de numere 
— la fiecare din cele 4 extrageri 
ale fazei I se acordă 8 categorii 
de cîștiguri, iar la flecare din 
cele 4 extrageri ale fazei a JI-a 
se acordă 4 categorii de cîștiguri.

Rețineți : numai biletele de 15 
lei varianta simplă participă la 
toate cele 8 extrageri șl pot obți
ne cîștiguri la oricare din cele 
10 categorii.

Pentru această tragere excep
țională vă puteți procura biletele 
cu numerele dvs. preferate pînă 
sîmbătă 10 septembrie 1977.

★
PRONOEXPRES: un joc pe pla

cul tuturor.
Tragerea Pronoexpres de astăzi 

va fi televizată la ora 18,35.
Rezultatele vor fi transmise și 

la radio în cursul serii.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 4 SEPTEM
BRIE 1977

Categoria 1 : (13 rezultate) 4,50 
variante a 19.730 lei

Categoria 2 : (12 rezultate) 130,25 
variante a 591 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate)
2.353 variante a 63 lei.

nostru, nu prea agreăm de- 
clarațiile-aprecieri de genul a- 
celora care nu merg la obiect. 
De aceea H Întrebăm: „Ce 
credeți că a condus de la 
eșecurile în serie la victoria 
de duminică în afară de plu
sul de dăruire?"

— Jocul sigur, complet al Iui 
Sătmăreanu II, integrarea _ mai 
aproape de ceea ce urmărim, 
in jocul echipei, a lui Ghiță, 
Augustin și Țălnar. Puștiul 
(n.n. — Țălnar) crește pe zi 
ce trece, în sensul că adaugă 
la talent și „tupeul" absolut 
necesar intr-un meci de prima 
divizie.

— Nu ne spui nimic de Du- 
du Georgescu ?

— Iși reintră în mină. A 
înscris și gol, duminică, pri
mul din acțiune, cum bine re
marcă și „Sportul". începe să 
se înțeleagă cu Țălnar, lucrăm, 
de asemenea, intens la antre
namente pentru o colaborare 
eficientă a lui Dudu și cu cei
lalți jucători.

— Judecind și în perspecti
va meciului cu Atletico Ma
drid și in care, cum se știe, 
Dinu nu are drept de joc, cum 
veți alcătui linia de mijloc ?

— La Hunedoara, vom folosi 
trioul I. Marin — Dragnea — 
Augustin. Cel puțin o repri
ză...

— Dar Dragnea n-a prea 
jucat. Are în picioare doar 45 
de minute cu S. C. Bacău 1 
Nu e o soluție riscantă 7

— Trebuie s-o încercăm. 
Dragnea este un jucător tînăr, 
se pregătește intens, a de-

sească, pe loc, contraargu- 
mente. Dar, Nedelcu II — tre
buie să recunoască — nu a 
procedat corect, comițînd un 
act de totală nesinceritate. 
în mod firesc, dacă avea a- 
cel gtnd al studiilor (să spe
răm că nu i-a venit peste 
noapte !), Nedelcu II era 
dator să anunțe clubul res
pectiv înaintea începerii pre
gătirilor, deoarece, după cum 
se știe, el a fost nominalizat 
pe lista celor 20 de jucători 
aprobați de federație. Mai 
mult, antrenorul U.T.A.-ei și-a 
făcut un plan de bătaie, și-a 
pregătit schemele echipei pe... 
„capul de gol" al lui Nedel
cu II, și-a fixat, ca orice an
trenor, un anumit obiectiv în 
fața conducerii clubului, pen
tru anul competițional în 
curs. Iar Nedelcu II, fotbalist 
privit și înconjurat cu deose
bită grijă la Arad, avea o 
răspundere morală față de co
lectivul pe care l-a părăsit. 
Este de apreciat faptul că, 
așa cum fac marea majoritate 
a sportivilor, Nedelcu II vrea 
să se realizeze și pe plan 
profesional. Aceasta însă nu-i 
dă dreptul să piece cînd vrea 
și cum vrea de la vechiul 
său loc de activitate. El tre
buie să înțeleagă că, în fie
care compartiment al societă
ții noastre, există o discipli
nă, o ordine, există legi care 
trebuie respectate.

Este surprinzător și un alt 
aspect : arădeanul a luat o 
asemenea hotărîre tocmai cînd 
intrase și în vederile selec
ționerilor ! Antrenorul echipe
lor naționale, Ștefan Covaci, 
l-a chemat. în lotul lărgit, 
pentru turneul din Iran, Tur
cia și Maroc. Atunoi, in tur
neu, Nedelcu II a lăsat o im
presie frumoasă sub aspectul 
seriozității și al perspective
lor sale. Iar acum... Nedelcu 
II iși lasă în plin campionat 
echipa, își face geamantanul 
și pleacă ! Chiar așa ? Nedel
cu II face el ce vrea în 
fotbal ? ! ?

Stelian TRANDAF1RESCU

CAMPIOANĂ
monstrat calități în Divizia A 
nu de mult în „ll”-le lui F.C. 
Constanța. Adăugați la aces
tea un atu al lui demn de luat 
în seamă : este un mijlocaș 
ofensiv, lucid, bătăios, care va 
putea conlucra cu bun randa-. 
ment și cu Dudu Georgescu.’’ 

împreună cu fratele meu 
Ucă Nunweiller, mă gîndesc 
tot timpul la sporirea randa-, 
mentului ofensiv al întregii e- 
chipe. Și, vă rog să mă cre
deți, acest Dragnea va fi o 
soluție. Nu numai pentru ime
diata partidă din Cupa cam
pionilor europeni cu Atletico 
Madrid, ci și pentru jocurile 
din campionat.

Și cum meciul de sîmbătă,' 
de la Hunedoara, va constitui 
o repetiție generală înaintea 
jocului cu Atletico Madrid, an
trenorii dinamoviștilor bucu- 
reșteni ne-au furnizat de pe 
acum „U“-le pe care-1 vor o- 
pune Corvinului. Iată-1 : Ște
fan — Cheran, Dobrău, Sătmă
reanu II, G. Sandu — I. Ma
rin, Dragnea, Augustin — Țăl
nar, Dudu Georgescu, Vrîn- 
ceanu.

Așadar, trei reapariții î 
Cheran, Dobrău și Vrînceanu. 
Toți trei, în dorința de a re
cupera din terenul pierdut, s-au 
pregătit cu sîrg în timpul lec
ției speciale, ieri, pe gazonul 
stadionului din Șos. Ștefan 
cel Mare. Un motiv în plus 
pentru ca optimismul suporte
rilor formației Dinamo —mulți 
dintre ei prezenți și la antre
namentele efectuate de echipa 
lor favorită în aceste zile — 
să se concretizeze în rezulta
tele așteptate. Victorii, cit mai 
multe victorii...



S a încheiat „Trofeul Tomis'* la volei masculin Dincolo de clasamentele „Cupei Mondiale" la atletism

ECHIPA ROMÂNIEI,
LA CEA DE-A

CONSTANȚA, 6 (prin tele
fon). Cea de-a 16-a ediție a 
turneului international de volei 
masculin, dotat cu „Trofeul To- 
misi“, s-a încheiat în Sala spor
turilor din localitate cu victoria 
primei noastre reprezentative. 
Virtual cîștigători încă după 
penultima zi, voleibaliștii ro
mâni au evoluat mai puțin con
vingător în partida derby, cu 
puternica echipă a Poloniei, 
campioană mondială și olimpică. 
Doar în prima parte a setului I 
ei au practicat un joc la nive
lul arătat în alte meciuri, acu- 
mulînd un avantaj important 
pe tabela de marcaj (11—3). 
Apoi, sextetul trimis în teren 
de G. Eremia și C. Bengeanu 
a slăbit concentrarea și a 
permis adversarilor să remon
teze diferența. Finalul setului, 
pasionant prin frecventele 
schimbări de șanse și prin e- 
chilibrul disputei, a fost partea 
cea mai reușită a meciului sub 
toate aspectele.

După cîștigarea setului, la ca
pătul a peste 40 de minute de 
joc, neatenția sextetului nostru, 
deseori modificat, a sporit însă. 
In apărarea din linia a 2-a s-a 
acționat greoi, rieinspirat și 
nesigur, iar preluările din ser
viciu au constituit „călcîiul lui 
Achile“. Din această cauză nici 
acțiunile din atac nu au avut 
cursivitatea și eficacitatea o- 
bișnuite.

In vederea Balcaniadei de box de la Bursa

SELECȚIONERII ROMÂNI AU PREFERAT PUNCHER11“
în aceste zile, reprezentativa 

de box a țării noastre, care va 
«participa la întrecerile balca
nice de la Bursa, din Tutcia, 
Iși continuă pregătirile sub 
conducerea antrenorilor Ion 
Topa, Ion Sloianovici și Nico- 
lae Linca. Pentru prima dată 
în istoria participărilor noastre 
la Balcaniada de box, in for
mația tricolorilor nu a fost in
clus nici un campion național 
„en titre”. în ciuda acestui fapt, 
tehnicienii români vor prezen
ta pe ringul de la Bursa o 
echipă redutabilă, din care fac 
parte pugiliști consacrați, prin
tre care și Titi Tudor, meda
liat cu argint la ultima ediție 
a campionatelor europene. Dar 
de ce lipsesc campionii ? — se 
pot întreba, pe bună dreptate, 
iubitorii sportului cu . mănuși. 
Ne-a explicat antrenorul fede
ral Alexandru VTadar : „In pri
mul rînd, nu am vrut să ape
lăm la ei pentru a da posibi
litate și altor sportivi să se 
afirme in importante competiții 
internaționale. In al doilea 
rînd, nu toți campionii dețin 
acum o formă bună, iar cinci 
dintre ei, mă refer la cei de 
Ia Dinamo București, participă

„INTERNAȚIONALELE" 
DE JUDO ALE ROMÂNIEI

A IX-a ediție a Campiona
telor internaționale de judo 
(tineret) ale României va avea 
loc sîmbătă, în sala de atle
tism de la complexul sportiv 
„23 August" din Capitală. Și-au 
anunțat participarea tineri ju
doka din Bulgaria, Franța, R.D. 
Germană, R. F. Germania, Po
lonia, Portugalia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

u cîtva timp în urmă 
f s-a desfășurat la Al- 

ger ședința Comitetu
lui de pregătire a celei 
de a 7-a sesiuni a Consi
liului Superior al Sportului din 
Africa (CSSA). în cadrul aces
teia, Abdel Fadei, ministrul
pentru problemele tineretului 
și sportului din Republica
Algeriană Democratică și Popu
lară, a făcut propuneri privind 
viitorul sportului african, soli- 
citînd oficialităților prezente la 
Alger să accelereze procesul de 
transpunere în viață a Ideilor 
aprobate la sesiunile anterioare 
ale C.S.S.A. și să treacă la un 
vast program de dezvoltare în 
domeniul educației fizice.

Cu acest prilej, au fost abor
date și unele măsuri concrete. 
Astfel s-a pus un accent de
osebit pe răspîndirea cît mai 
largă a exercițiului fizic, a 
sportului în general. In rîndu-

PE PRIMUL LOC 
16-a EDIȚIE

Polonezii, în ascensiune de 
formă, au combinat spectacu
los, au intervenit prompt și cu 
siguranță în apărare preluînd 
inițiativa și cîștigînd cu 3—1 
(—18, 8, 9, 10).

în prima echipă a României 
au fost folosiți : Mășcășan, Du- 
mănoiu. Pop, Chifu, Țerbea, 
Udișteanu, Tutovan, Arbuzov, 
Enescu, Gîrleanu și Ionescu. în 
formația Poloniei au jucat : 
Gawrowski, Molenda, Czaja, 
Bozek, Wojtowicz, Karbarz, Ste- 
fanski, Iwaniak și Czaskiewicz. 
Au arbitrat A. Zsille (Ungaria) 
și C. Mușat (România).

în ultima partidă a turneului, 
reprezentativa Ungariei a întîl- 
nit echipa secundă a României. 
La capătul unui meci extrem 
de disputat, cu faze aplaudate 
la scenă deschisă de către pu
blicul spectator, victoria a re
venit voleibaliștilor maghiari. 
Scor : 3—2 (6, —12, —3, 12, 13) 
pentru Ungaria.

în clasamentul final echipa 
României a ocupat primul loc 
(cu 11 puncte), cîștigînd trofeul, 
urmată de formațiile U.R.S.S. 
și Poloniei (cu cîte 10 p), Un
gariei și R. D. Germane (cu 
cîte 9 p), României B (8 p) 
și Cubei (tineret) — 6 p.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA

cu echipa lor la „Dinamovia- 
dă“, organizată — cam tot in 
perioada Balcaniadei — în 
Mongolia, la Ulan-Bator“.

în aceste condiții, selecțione
rii s-au oprit asupra următoru
lui lot, la categoriile semimus- 
că, semiușoară și semigrea ti
tularii nefiind încă stabiliți î 
semimuscă — Sall Adem (Fa
rul) și Alexandru Turei (Vo
ința Cluj-Napoca), muscă — 
Niță Robu (B. C. Brăila), co
coș — Nicu Popa (Metalul 
București), pană — Titi Tudor 
(Prahova Ploiești), semiușoară 
— Gheorghe Vlad (Muscelul 
Cîmpulung Muscel) și Iosif 
Șandor (Farul), ușoară — Ion 
Budușan (Metalul București), 
semimijlocie — Cornel Iloduț 
(Rapid), mijlocie mică — Ion 
Miron (C.S.M. Cluj-Napoca), 
mijlocie — Cosiică Chiracu 
(B. C. Galați), semigrea — 
Costică Dafinoiu (B. C. Brăi-

FOREST 1IIILS îî TRACY AUSTIN TRECE 
DE VIRGINIA RUZICI!

NEW YORK, 6. — Peste 13.000 
de spectatori au asistat la în
trecerile zilei a șasea din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Forest Hills. în 
„optimile" probei feminine, 
Virginia Ruzici a fost învinsă 
cu 3—6, 5—1 de tînăra ame
ricancă Tracy Austin, care-și 
continuă seria surprinzătoare
lor victorii. în alte două întîl- 
niri, Billie Jean King a dis
pus de Kerry Reid cu 6—1, 
3—6, 7—6, iar Betty Stove a 
eliminat-o pe Kathy Kuyken
dall, la scorul de 6—3, 6—0. în 
turul precedent, se mai înre
gistraseră rezultatele : Mima 

rile tineretului. Pentru aceasta 
și, cu deosebire, pentru stimu
larea tineretului în vederea 
participării la întrecerile spor
tive, s-a propus organizarea 
unor concursuri zonale. în dife
rite regiuni ale continentului 
african, deschise școlarilor în 
vîrstă de maximum 13 ani. A- 

PROIECTE VIZIND DEZVOLTAREA
SPORTULUI PE CONTINENTUL AFRICAN
vînd astfel create condițiile lăr
girii bazei de masă a diferite
lor discipline, sportul african 
nu va mai fi orientat — în 
special din punct de vedere 
material — doar spre perfor
manță. spre promovarea și creș
terea unor sportivi de elită. 
De asemenea, s-a propus înfiin
țarea șl în domeniul sportului

„MICA OLIMPIADĂ", UN REAL SUCCES!

Edwin Moses (S.U.A.) — în dreapta — învingător la 400 mg (47,57, 
al doilea rezultat mondial al tuturor timpurilor) primește felici

tările celui de-al doilea clasat, H. Schmidt (R.F.G.)
Telefoto : A.P.-Agerpres

Desfășurată timp de trei zi
le pe Rheinstadion din Dussel
dorf, în fața unei tribune arhi
pline, „Cupa Mondială" la at
letism, eveniment de mare a- 
tracție al sezonului post-olim- 
pic, a onorat pe deplin aștep
tările, oferind un buchet de 

la) și Georgică Donici (Steaua), 
grea — Nicolae Grigore (Stea
ua).

După cum se poate vedea, 
cu excepția lui Turei, Titi și 
Vlad, antrenorii i-au preferat, 
de data aceasta, pe „puncheri". 
Probabil că experiența ultime
lor ediții ale Balcaniadei, cînd 
victoriile la puncte au fost mai 
puțin... sigure, i-a determinat 
să recurgă la serviciile „duri
lor”. Sportivii s-au pregătit și 
continuă să se pregătească cu 
multă ambiție, folosind din 
plin timpul care a mai rămas 
pînă Ia 22 septembrie, ziua în
ceperii Balcaniadei. După o în- 
tîlnire cu sparring-partneri 
care va avea loc la Cîmpulung- 
Muscel, în compania boxerilor 
din localitate, vor fi stabiliți 
și titularii la categoriile semi
muscă, semiușoară și semigrea.

Petre HENȚ

Jausovec — Janet Newberry 
6—1, 6—2 ; Rosie Casals —
Brigitte Cuypers 6—2, 1—6,
6—2 ; Virginia Wade — Fio
rella Bonicelli 4—6, 6—1, 6—2; 
Nancy Richey — Lesley Hunt 
6—1, 7—6 ; Dianne Fromholtz— 
Michele Tyler 6—2, 6—3.

în turneul masculin, se. dis
tinge victoria lui II. Solomon 
cu 7—6, 6—3 asupra lui V.
Gerulaitis. Alte rezultate : Vi
las — Higueras 6—3, 6—1 ; 
Barazzutti — Walts 6—2, 6—0.

La dublu : Smith, Lutz — 
Dibley, Rachel 6—1, 6—1 ;
Gottfried, Ramirez — A. și 
V. Amritraj 6—1, 6—2.

a unui Institut pan-african de 
cercetări științifice și de pre
gătire a cadrelor. Această ulti
mă propunere — vizind pune
rea în valoare a uriașului po
tențial uman al continentului 
african — ar putea să capete 
formă concretă anul viitor, in 
cadrul celei de a III-a ediții a

Jocurilor Africane, care va a- 
vea loc chiar la Alger.

Toate aceste acțiuni sînt me
nite să contribuie și mai mult 
Ia consolidarea și dezvoltarea 
pe mai departe a activității 
sportive de masă și de perfor
manță din țările africane. Ilus
trativ în acest sens ni se pare 
faptul că, nu de mult, condu- 

performanțe de prima mînă. 
Chiar dacă în cele trei reuni
uni ale concursului nu a fost 
doborît decît un singur record 
mondial — ștafeta masculină 
de 4x100 m a S.U.A. (Collins, 
Wiley, Riddick, Williams) 38,03
— majoritatea cifrelor învingăto
rilor se află în vecinătatea
performanțelor supreme sau a 
celor mai bune rezultate ale 
anului. Edwin Moses (S.U.A.)
— 47,57 la 400 mg, Rosemarie 
Ackermann (R. D. Germană) 
1,98 m la săritura în înălțime 
(cu o încercare foarte bună la 
2,01 mi), Miruts Yfter (Africa — 
Etiopia) la 5 000 m (13:13,8), 
Mike Tully (S.U.A.) — 5,60 m 
la săritura cu prăjina, Alberto 
Juantorena (America — Cuba) 
1:44,03, Irena Szewinska (Euro
pa — Polonia) 49,51 la 400 m 
au fost foarte aproape de a re
aliza noi recorduri mondiale. 
Alături de ei, între vedetele e- 
diției experimentale a „Cupei 
Mondiale" mai trebuie numă
rați : Clancy Edwards (S.U.A.) 
și Pietro Mcnnea (Europa — 
Italia), ambii cu 20.17 la 200 m.

PROGRAMUL FOTBALIȘTILOR SPANIOLI 
ÎNAINTE DE MECIUL CU ROMÂNIA

MADRID, (Agerprcs). — Cu 
prilejul unei conferințe de 
presă, care a avut loc la Ma
drid, președintele federației de 
fotbal a Spaniei, Pablo Porta, a 
declarat că în afara întîlnirilor 
din cadrul preliminariilor C.M. 
(26 octombrie la Madrid cu 
România și 3 noiembrie Ia 
Belgrad cu Iugoslavia), selec
ționata Spaniei va susține încă 
4 jocuri amicale. Astfel, înaintea

TELEX • TELEX
ATLETISM • La Mielec, polo

nezul Bogdan Markowski a cîș- 
tigat săritura cu prăjina, cu 5.25 
m, Iar belgianul Eduard Rasp 
proba de 110 mg — 14,6.

BASCHET • La „Palatul Spor
turilor" din Barcelona echipa 
masculină a Uniunii Sovietice a 
învins pe cea a Spaniei cu sco
rul de 92—87 (59—39), principalii 
realizatori fiind Belov (14) și 
Tkacenko (12), respectiv Santil- 
lana (27).

CICLISM • Prezent la C.M. de

cătorul unei delegații a Comi
tetului de organizare a J.O. 
din 1980, care a făcut o vizită 
în Africa, a declarat că în ca
pitala Camerunului, Yaunde, 
acolo unde își are sediul 
C.S.S.A. și unde a putut dis
cuta cu Jean-Claude Ganga, 
secretarul general al acestei 
organizații, a fost în mod plă
cut surprins de interesul cu 
care este privită activitatea de 
educație fizică șl sport. Un e- 
xemplu ? Meciul final al Cu
pei Africii la fotbal, între se
lecționatele Camerunului și Ni
geriei, s-a bucurat la Yaundâ 
de prezența a 80 000 de specta
tori. Din planurile de perspec
tivă ale multor țări africane 
reiese că la J.O. din 1980 re
prezentanții acestui continent 
vor avea un cuvînt greu de 
spus, mai ales în probele at
letice de fond și semifond. la 
box și în alte discipline sportive.

Steve Ovett (Europa — An
glia) al cărui demaraj furi
bund l-a făcut pe John Walker 
să abandoneze în finalul cursei 
de 1 500 m, Ovett terminînd a- 
poi alergarea „la pas” cu un 
nou record englez (3:34,45 !), 
Michael Karst (R.F.G.) — 8.21.6 
la 3 000 m obstacole, Arnie Ro
binson (S.U.A.) — 8,19 m la
lungime, Rolf Beilschmidt 
(R. D. Germană), învingător în 
duelul cu Stones și Wszola la 
înălțime (2,30 m), Udo Bayer 
(R. D. Germană) — 21,74 m Ia 
greutate, cu mari resurse 
de progres, Faina Melnik 
(U.R.S.S.) din nou aproape de 
70 m la aruncarea discului, 
Grazyna Rabsztyn (Polonia) în
vingătoare la 100 mg asupra 
campioanei olimpice Johanna 
Klier (R.D.G.).

Vorbind despre clasamentele 
pe echipe, trebuie să spunem 
că atît la feminin cît și la 
masculin rezultatele sînt sur
prinzătoare. Atletele din echipa 
Europei (din care au făcut 
parte și Argentina Menis și 
Natalia Mărășescu) au concu
rat ca o echipă de... club, do
rind cu tot dinadinsul și reu
șind să întreacă favorita, re
prezentativa R. D. Germane ! 
Menis, cu locul doi la disc, 
și-a adus o contribuție însem
nată la acest succes, între- 
cînd-o pe Sabine Engel ! A- 
portul determinant revine însă 
marii campioane care este Ire
na Szewinska.

La masculin, echipa R. D. 
Germane a întrecut S.U.A. cu 
7 puncte — deși Eugen Ray 
nu a cîștigat nici la 100 m, 
nici la 200 m 1 — datorită omo
genității superioare (americanii 
au avut mai multe „goluri" 
în formație). Surprinzător de 
bună este clasarea pe locul trei 
a gazdelor concursului, înaintea 
Europei și Americii.

Desigur, aceste clasamente au 
o valoare simbolică. Important 
este că „mica olimpiadă", cum 
a fost denumită „Cupa Mon
dială", a adus în întrecere at- 
leți de marcă de pe toate con
tinentele și, probabil, va deve
ni o competiție de sine stătă
toare, cu un loc bine conturat 
în calendarul internațional.

Vladimir MORARU

meciului cu echipa României, 
reprezentativa Spaniei va întîl— 
ni la 21 septembrie, la Berna, 
echipa Elveției, iar la 5 octom
brie va juca la Madrid o 
partidă de verificare în compa
nia echipei vest-germane 
Schalke 04. Fotbaliștii spanioli 
vor susține pe teren propriu 
alte două partide : la 9 noiem
brie, cu echipa Mexicului, iar 
la 25 ianuarie cu cea a Italiei.

la San Cristobal (Venezuela), 
belgianul Freddy Maertens a a- 
nunțat că va efectua la sfîrșitul 
lunii noiembrie, pe pista velo
dromului olimpic din Ciudad de 
Mexico, o tentativă de doborire 
a recordului mondial al ore., 
care aparține compatriotului său 
Eddy Merckx cu 49,341 km.

FOTBAL • Echipa „Cosmos" 
New York, cu Pele și Becken
bauer în formație, și-a început 
turneul în Venezuela jucînd la 
Caracas cu echipa locală Portu- 
guesa. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1.

SCRIMA • Competiția pentru 
„Trofeul Balaton" s-a încheiat 
cu proba individuală de sabie. în 
care victoria a revenit lui Gyor- 
gy Nebald (Ungaria), urmat de 
polonezul Piatkowski.

ȘAH • Meciul dintre maestreie 
Maia Ciburdanidze și Elena Ah- 
mîlovskaia. contînd ca semifina
lă a pretendentelor la titlul mon
dial. a continuat la Tallin cu 
partida a treia, care s-a între
rupt Ia mutarea a 41-a. tn pre
zent scorul este egal : 1—1

VOLEI • La Rio de Janeiro au 
început întrecerile „Cupei Mon
diale". rezervată juniorilor. Pri
mele rezultate din cadrul grupe
lor preliminare, la băieți : 
U.R.S.S. — Argentina 3—0 ; Ja
ponia — Columbia 3—0 : Mexic
— Spania 3—1 : Peru — Haiti 
3—0 : fete : Mexic — U.R.S.S. 
3—2: Canada — Argentina 3—2; 
Japonia — Spania 3—0 : S.U.A.
— Paraguay 3—0. • Echipa femi
nină a Cubei, aflată în turneu 
in R.D Germană, a susținut în 
orașul Bernau un joc amical cu 
selecționata tării gazdă. Oaspetele 
an cîstlgat cu scorul de 3—1 (6, 
10 -9. 13).
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