
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN BULGARIA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

__     continuat,
miercuri, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R. P- 
Bulgaria.

înaintea începerii convorbiri
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat calde felicitări, urări 
de sănătate, succese și fericire 
personală tovarășului Todor 
Jivkov, cu ocazia zilei sale de 
naștere. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
mîinile, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

Tovarășul Todor Jivkov a fost 
felicitat, de asemenea, de tova
rășa Elena Ceaușescu. de mem
brii delegației române.

Primul secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, tovarășul Todor Jiv
kov, a mulțumit cordial pentru 
felicitări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au efectuat, 
în cadrul convorbirilor, un larg 
schimb de păreri cu privire la 
unele probleme ale situației in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești. A fost 
reliefată necesitatea unirii efor
turilor tuturor popoarelor, ale 
forțelor înaintate de pretutin
deni pentru consolidarea cursu
lui spre destindere, pentru pro
movarea fermă în viața inter
națională a politicii 
tru instaurarea unui 
pace și colaborare.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească, caracteristi
că relațiilor 
partide, țări

Ea Sofia au

noi, pen- 
climat de

desfășurat

dintre cele două 
și popoare.

★
zilei de miercuriProgramul 

al vizitei oficiale de prietenie 
pe care o efectuează in Repu
blica Populară Bulgaria to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist — 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
ment cu semnificații profunde 
pentru raporturile de strinsă 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Româ
nia și Bulgaria, dintre po
poarele celor două țări — Mitin
gul prieteniei româno-bulgare, 
care s-a desfășurat in după- 
amiaza zilei, în sala „Univer
siada",

Sosirea 
Nicolae 
Jivkov,

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
a cuprins un mo-
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lismului. Cei peste 3 000 de 
participant! — reprezentanți ai 
marilor colective muncitorești, 
intelectuali, funcționari, stu- 
denți și elevi — scandează : 
„Drujba, Drujba" („Prietenie, 
Prietenie"), aplaudă indelung 
pentru prietenia trainică dintre 
P.C.R. și P.C.B., dintre Româ
nia și Bulgaria.

Ropote de aplauze, urale 
prelungite insoțeso apariția in 
prezidiu a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Sala in care se desfășoară 
mitingul este Împodobită festiv. 
Scena este dominată de dra
pelele de stat ale celor două 
țări vecine și prietene. Deasu
pra scenei este înscrisă urarea 
„Să se dezvolte și să se 
întărească prietenia româno- 
bulgară". Fanfara militară into
nează imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

In numele locuitorilor capi
talei bulgare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, membrii delegației 
române, ---- -------
bulgare 
varășul 
membru 
al P. C. Bulgar, prim-secretar 
al Comitetului Orășenesc Sofia 
al P.C.B.

in aplauzele asistenței, ia 
cuvîntul tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Apoi, tovarășul Gheorghi 
Iordanov adresează secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rugămintea 
să ia cuvintul. Participanții la 
miting intimpină, in picioare, 
cu ovații puternice, pe condu
cătorul partidului și statului 
nostru.

Cuvintările tovarășilor Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu, 
urmărite cu deosebită atenție 
de participanții la miting, au 
fost subliniate in repetate rin- 
duri cu aplauze prelungite. Mi
nute in șir cei prezenți au ova
ționat pentru prietenia dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

In aplauzele și uralele mul
țimii, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov iși string cu 
căldură miinile, se îmbrăți
șează, salută prietenește pe re
prezentanții populației Sofiei.

Mitingul ia sfirșit intr-o at
mosferă însuflețită, vibrantă 
ilustrare a legăturilor de priete
nie și solidaritate dintre P.C.R. 
șl P.C.B., dintre România și 
Bulgaria. Prin urale, aplauze 
prelungite și ovații, partici
panții la miting și-au manifes
tat satisfacția deplină pentru 
vizita în țara vecină și prie
tenă a înalților soli ai poporu
lui român, sentimentele de 
prietenie pe care le nutrește 
poporul bulgar față de poporul 
român.

tovarășa Elena

persoanele oficiale 
sint salutați de to- 

Gheorghi Iordanov, 
al Secretariatului C.C.

De miine, la Ankara, Balcaniada de atletism

ULTIMUL EXAMEN DIN SESIUNE
Vineri, sîmbătă și duminică 

se vor desfășura la Ankara în
trecerile celei de-a 36-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism. 
Pentru atleții noștri fruntași, 
Balcaniada reprezintă ultimul 
mare concurs internațional al 
sezonului. Iată echipele alcă
tuite de F.R.A. :

Masculin : 100 m : Toma Pe
trescu, Stelian Văduva, 200 m : 
Petrescu, Gheorghe Dulgheru, 
400 m : Horia Toboc, Ștefan 
Nagy, 800 m : Gheorghe Ghl- 
pu, Nicolae Onescu, 1500 m : 
Ghipu, Onescu, 5 000 m : Paul 
Copu, Florea Sandru, 10 000 m : 
Șandru, Moise Hatoș, 110 mg : 
Erwin Sebestyen, Pal Palfi, 
400 mg : Horia Toboc, Gheor
ghe Avram, 3 000 m obstacole : 
Gheorghe Cefan, Dan Betini, 
decatlon : Vasile Bogdan, Mihai 
Nicolau, 20 km marș : Cornel

Mariana Suman revine 
prezentativa tării după mai bine 

de un an

nescu, Diaconiuc, Doina Ciolan, 
4X400 m : Silai, Tăriță Suman, 
Diaconiuc, 100 mg : Elena Mîr- 
za, Mariana Nedelcu, pentatlon: 
Gabriela Ionescu, Corina- Țif- 
rea, înălțime 1 Cornelia Popa, 
Virginia Ioan, lungime : Alina 
Gheorghiu, Doina Anton, greu
tate : Mihaela Loghin, Valen
tina Groapă, disc : Argentina 
Menls, Lucia Fotache, suliță : 
Eva Zdrgo, Corina Glrbea.

★
La 17—18 septembrie, la Pol

tava se va desfășura meciul 
dintre echipele de tineret (mas
culin și feminin) ale României 
și Ucrainei. • La aceleași date, 
la Reșița va avea loc tradițio
nalul concurs „Memorialul Zeno 
Dragomir". • Ultima etapă, a 
IlI-a, a concursului republican 
pe echipe „Cupa României" va 
avea loc la 24—25 septembrie, 
la Poiana Brașov. • In cadrul 
unui concurs desfășurat la Re
șița, Doina Maxim (Școala 
sportivă) a realizat un nou re
cord de junioare II la suliță : 
50,92 m.

Carol Corbu, „decanul" de vîrstă 
al atleților noștri din echipa 

balcanică

UNIVERSITATEA CRAIOVA
VA LUA LA NICOSIA

AL CINCILEA START EUROPEAN
# Jocul cu Olympiakos, o revanșă pentru Omonia • 
Marcu a ciștigat barajul cu Crișan * Cele patru pro

bleme ale studenților craioveni # Acum, greutățile 
apasă pe umerii iui Deliu # Bălăci fără Donose ți 

Beldeanu...Patușinschi Nicolae Ioniță, 
înălțime : Adrian Proteasa, Vic
tor Lazarciuc, lungime : Du
mitru Iordache, Ștefan Lăză- 
rescu, triplusalt : Carol Corbu, 
Bedros Bedrosian, prăjină : Ni- 
chifor Ligor, Iulian Grumă- 
zescu, greutate : Gheorghe Cră- 
ciunescu, disc : Ion Zamfirache, 
Iosif Naghi, suliță : Carol Ra- 
duli, Tudorel Pîrvu, 
Tudor Stan, Nicolae 
4X100 m : Petrescu, 
Dulgheru, Constantin 
4X400 m : Ștefan Nagy, Sigis
mund Nagy, Toboc, Avram, 
Dulgheru.

Feminin : 100 m : Veronica 
Buia, Otilia Șomănescu, 200 m : 
Buia, Lăcrămioara Diaconiuc, 
400 m : Elena Tăriță, Mariana 
Suman, 800 m : Ileana Silai, 
Suman, 1 500 m : Silai, Natalia 
Mărășescu (rezervă Maricica 
Puică), 4X100 m : Buia, Șomă-

ciocan :
Bîndar, 

Văduva, 
Ivan,

Universitatea Craiova se pre
gătește să ia al cincilea start 
al său într-o competiție euro
peană intercluburi. Și speră să 
nu-1 rateze, cum a făcut-o în 
trei din cele patru, știut fiind 
faptul că numai în ediția 
1973/1974 a acestor competiții 
echipa craioveană a reușit să 
treacă de primul tur în „Cu
pa U.E.F.A.", eliminînd atunci

tos pe pedala pregătirilor. Marți 
a fost o zi de vîrf. cu două 
antrenamente grele, la care ju
cătorii au răspuns cu maximum 
de adeziune. Cea mai mare 
parte a ședinței de pregătire 
de după-amiază (120 de minu
te) a fost rezervată îmbunătăți
rii eficacității. Timp de 40 de 
minute s-au exersat lovituri li
bere. Ratarea a două penaltyuri

tovarășei Elena 
este primită cu 

mai 
Este un moment

La Curcani, vatră de tradiție a sportului nostru național

in sală a tovarășilor 
Ceaușescu și Todor 
a ” ‘

Ceaușescu, 
urale și ovații care nu 
contenesc.
sărbătoresc, o vibrantă mani
festare a colaborării frățești 
dintre comuniștii români și 
bulgari, dintre cele două po-
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Parcul sportiv din comuna 
Curcani-Ilfov. Pe o porțiune a 
terenului de fotbal vreo 15—20 
de băieți, „studenți" in primul 
an la grădiniță, asistați de un 
profesor de educație fizică — Ion 
Gruianu — prindeau, cu o dex
teritate aproape uimitoare, min
gea de oină. Alături, alți 25—30 
de oiniști, ceva mai măricei, de' 
vîrsta pionieriei, se antrenau cu 
o sirguință ce dovedea că oină 
i-a captivat ca nici un alt sport 
de pe lume. Pe o bancă, în 
postura de „consilier tehnic", 
secretarul comitetului U.T.C. al 
comunei, Tudor Berbec, ii ob
serva pe toți laolaltă și, din cînd 
in cînd, iși nota cite ceva intr- 
un carnet. Prin intermediul 
acestor imagini am făcut prima 
cunoștință cu viața sportivă din 
frumoasa comună aflată in ve
cinătatea Olteniței, la o arun
cătură de băț de Dunăre. Lingă 
noi se află secretarul adjunct al 
comitetului de partid, Nicolae

Matei. „In această zonă geogra
fică — ne spune — adică prac
tic pe tot întinsul Munteniei, 
comuna Curcani este punctul de 
sprijin al sportului nostru na
țional. Nu greșesc dacă afirm că 
toate echipele de oină din Bucu
rești, dar și din localități mai 
îndepărtate, au în loturi jucători 
formați la Curcani".

Patru sint oamenii care, iu
bind cu pasiune oină, au reu
șit să facă din ea atracția prin
cipală pentru tinerii din Curcani. 
Primul a fost profesorul Dumi
tru Popescu, locuitor al comunei, 
directorul liceului „Alexandru 
Sahia" din Oltenița. De fapt el 
a adus aici oină, prin ’46. I-au 
urmat, la... catedra sportului 
național, frații Marin, Ion și 
Gheorghe Gruianu, primii doi 
profesori de educație fizică la 
cele două școli din Curcani. 
„Anul acesta — ne spune Ale
xandru Stănilă, președintele aso
ciației sportive a comunei —

doar trei sau patru duminici nu 
au fost transformate în zile ale 
sportului. In rest, toate celelalte 
au fost duminici sportive avînd, 
se înțelege, jocurile de oină în 
primul plan". Dealtfel, am 
asistat chiar noi la o mică de
monstrație, în mai puțin de o 
oră fiind adunați în parcul spor
tiv atîția tineri cîți sint nece
sari pentru șase-șapte echipe de 
oină".

„în cadrul “Daciadei* — ne 
spune Nicolae Matei — ne pre
gătim să fim gazdă, în prima 
decadă a lunii septembrie, a 
uneia dintre „zonele" campio
natului republican de oină". 
„Vom fi cu toții pe stadion — 
intră în vorbă Ion Eftene, șeful 
stației C.F.R. Curcani, el însuși

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Universitatea Craiova (tricouri albe), într-o aprigă fază de apărarei 
Așteptăm dezlănțuirea „furiei oltene" in atac...

pe Fiorentina, una dintre cele 
mai bune formații italiene. 
Acum sorții au decis ca Ștefă- 
nescu. Bălăci, Crișan și coechi
pierii lor să întîlnească, la 
start, un adversar de „mina a 
doua", Olympiakos Nicosia și 
jucătorii craioveni sînt tentați 
să considere calificarea ca fi
ind o treabă destul de ușoară. 
Nu la fel gîndesc, însă, Con
stantin Deliu și Silviu Stănes- 
cu. Antrenorul principal n-a 
uitat că, nu demult, Universi
tatea a mai jucat in Cipru și 
a fost invinsă, surprinzător, cu 
3—1 de Omonia Nicosia ! E 
adevărat, meciul acela a fost 
amical dar înfrîngerea consti
tuie, totuși, un semnal de alar
mă pentru tînăra formație cra
ioveană care, după înapoierea 
de la București, a apăsat vir-

în partidele cu Politehnica Iași 
și Dinamo i-a obligat pe cei 
doi antrenori să insiste asupra 
acestui capitol. Crișan, Cămă- 
taru, Tilihoi, Irimescu, Marcu, 
Negrilă, Cîrțu și Ștefănescu au 
fost puși să execute zeci de lo
vituri de la 11 m, la poarta 
apărată de Purcaru. Antrena
mentul s-a încheiat cu un 
„baraj" de zece penaltyuri în
tre cele două extreme, Crișan 
și Marcu. Crișan a ratat trei, 
Marcu numai unul... (Marcu, 
cel care duminica trecută, în 
partida cu Dinamo, dacă ar fi 
transformat lovitura de pedeap
să, ar fi relansat meciul). Dat 
cele două penaltyuri ratate, se

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)



CE ACȚIUNI SE ÎNTREPRIND ÎN JUDEȚE
PENTRU SELECȚIA TINERELOR TALENTE ?

IAȘI: DIN PROPRIA PEPINIERA
C.S.M. Iași se află printre 

puținele unități de performanță 
din municipiul care își crește 
singură sportivii, în fiecare 
secție existînd grupe de copii 
și juniori. „în această direcție 
manifestăm o grijă deosebită 
— ne spunea Octavian Neagoe, 
președintele clubului — astfel 
că în momentul de față în cele 
14 grupe de copii și juniori 
predomină elementele cu reale 
calități pentru performanță". 
Printre metodele care au dat 
cele mai bune rezultate în de
pistarea unor copil talentați a 
fost prezența antrenorilor 
orele de educație fizică 
școli. Acest fapt a permis, 
exemplu, ca în X976 peste 
de copii să fie supuși 
teste complexe. Este de remar
cat faptul că, la rîndul lor, ma
joritatea antrenorilor sînt ti
neri. foști sportivi ai clubului 
(Ion Cujbă, Dumitru Șcrab — 
atletism, Nicolcta Somnea, Cor
nel Macovei — tenis de masă, 
Iulian Bițucă — scrimă. Cornel

la 
din 

spre 
2 600 
unor

L

• Rezultate bune în ceea ce 
privește selecția și promova
rea sportivilor cu reale ca
lități se obțin și la liceul nr. 
8 „Dimitrie Cantemir". Spor
tivii Kate Tcacenco, Puiu Pi- 
cioroagă, Sorin Hapurnea 
(volei), Laurențiu Raveica 
(atletism), Constantin Marda- 
re, Mihai Gherman (handbal), 
Petre Măgureanu, Felicia Tru- 
șescu (baschet) activînd în e- 
chipele divizionare Penicilina, 
TEROM, C.S.M., Politehnica, 
Universitatea ș.a.

o Grijă permanentă și la 
Nicolina Iași. Aici se află în 
pregătire 110 juniori, remar- 
cîndu-se 
realizate 
Badea (cat.
Butnaru (cat. 
pioni republicani 
Emil Tofan (cat. 
Ion Nicolae (cat. 
cupanți ai locurilor 
în aceeași întrecere, 
și luptătorul Mihai

prin 
boxerii

75 kg),
54 ’

performanțele
Constantin 

Florin 
cam- 

juniori, 
kg) și 

kg), o- 
secunde 
precum 
Balaur,

kg), 
la 
51

81

LA FIECARE A PATRA CASĂ O ECHIPA DE OINĂ
(Urmare din pag. I)

fost jucător de oină prin anii 
’57, clnd echipa comunei cîștiga 
„Cupa României" — pentru că 
ne place oină atît de mult Incit

CORESPONDENȚI NOȘȚRJ
a ASOCIAȚIA SPORTIVA 

Viitorul din satul Tlnganu 
(jud. Ilfov), în colaborare cu 
C.E.F.S. al sectorului 3 din 
Capitală, a organizat o reu
șită acțiune cultural-sportivă 
în cadrul „Daciadei". Local
nicii au avut ca oaspeți spor
tivi de la Metaloglobus și 
Frigotehnica din București și 
împreună s-au întrecut 
fotbal și atletism, după 
au asistat la un frumos 
gram artistic. a IN 36 
UNITATI de producție

„Cupa fores-
Tineril muncitori 
argeșeni s-au în- 

cros, popice, fotbal, 
tenis de masă. La 
cîștigat Ica Tranda-

la 
care 
pro- 

DE 
_ __ __ , . din 

județul Brașov se desfășoară 
cu regularitate gimnastica la 
locul de muncă, la care par
ticipă în jur de 16 000 de 
persoane. Programul de gim
nastică se alcătuiește în ra
port cu specificul muncii din 
sectoarele respective. a LA 
A. S. SANATATEA SUCEA
VA, de pe lîngă spitalul ju
dețean, s-a dat în folosință 
o frumoasă bază sportivă cu 
trei terenuri de tenis, unul 
de handbal și altul de volei. 
Toată lucrarea a fost efec
tuată prin muncă patriotică. 
a tN COMUNA Stîlpeni (jud. 
Argeș) s-a disputat etapa ju
dețeană a tradiționalei între
ceri dotate cu *
fierului", 
forestieri 
trecut la 
volei și 
cros au 
fir (Curtea de Argeș) și S. 
Fintoiu (Rucăr), la tenis de 
masă Gabi Șerbănoiu (Stîl
peni), la popice H. Pompiliu 
(Pitești), Iar la fotbal și vo
lei Forestierul Stîlpeni. Cupa 
a revenit echipei Avîntul 
Curtea de Argeș. a MODER
NA șl cocheta arenă de po
pice cu patru piste din sta
țiunea Slănic Moldova, con
struită In urmă cu cîțlva ani, 
se degradează pe zi ce trece. 
Din cauza Infiltrării apel de 
ploaie prin acoperiș pereții 
au prins mucegai, iar cînd 
plouă pe piste se formează 
adevărate ‘ 
neînțeles cum 
moașă construcție

băltoace. Este de 
această fru- 

sportivă

Cormanencu — călărie), lor a- 
dăugîndu-li-se și alți tehnicieni 
pricepuți (Toma Popescu, Va- 
leriu Țuchel — lupte) care au 
reușit la nivelul acestui eșa
lon o serie de rezultate bune 
prin Sorin Vîrlan (sabie), Va
sile Curelaru, Gheorghe Broș- 
teanu (lupte), Iulian Grume- 
zescu, Doina Gheorghiu (atle
tism), Adriana Palamiuc, Lu
cian Păduraru (tenis de masă), 
Gioconda Pinzaru și Paul Ma
zilii (călărie), tineri afirmați în

CUM SEMENI,
Peste 80 Ia sută din punctele 

acumulate de reprezentativa 
județului Iași in divizia de atle
tism se datorează elevilor-spor- 
tivi de Ia Liceul nr. 2 ; aproape 
70 Ia sută dintre componenții 
echipei de handbal Universita
tea sint produsul aceluiași li
ceu ; elevii Iulian Păduraru, 
Iolanda Pachițu, Gheorghe Co

mal sînt unii 
multă delăsă
tor fiind ne- 
Teodor Veliș- 
Șerban și Du-

recent cîștigător în cadrul 
„Turneului Prietenia".
• Printre antrenorii care 

dovedesc preocupări deosebite 
în munca cu copiii și junio
rii se află Mircea Ionescu și 
Gheorghe Bărbărie (Șc. sp.), 
Nicolae Cojocaru, Rodiră A- 
petroaie (Universitatea). Din 
păcate, însă, 
care dovedesc 
re, rezultatele 
satisfăcătoare : 
că, Constantin 
mitra Lemne, toți de la Școa
la sportivă.

• Un slab randament dă 
Școala sportivă în ceea ce 
privește baschetul masculin. 
Să mai notăm că grupele de 
volei băieți s-au desființat 
datorită instabilității cadre
lor șl, ca urmare, bilanțul 
nesatisfăcător. De ce oare nu 
se pot realiza aceleași lu
cruri bune ea in cazul sec
țiilor de lupte libere, rugby, 
judo șl handbal masculin 7

aproape toți bărbații pînă în 50 
de ani știu 8-0 joace, iar LA 
FIECARE A PATRA CASĂ PU
TEM FACE O ECHIPĂ".

De cînd au început în întrea
ga țară competițiile sportive de 
masă din cadrul „Daciadei", ac-

este lăsată în voia soartei ! 
a PRIN GRIJA O.J.T. BRA
ȘOV, la Predeal s-a dat in 
folosință o nouă bază spor
tivă cu teren combinat pen
tru tenis, handbal șl volei. 
• SUB EGIDA „DACIADEI", la 
Tîrgoviște șl in alte locali
tăți ale județului Dîmbovița 
a avut toc în luna august o 
amplă selecție la fotbal. Au 
fost testați aproape 15 000 de 
copii șl juniori, dintre care 
au fost selecționați 120 de 
tineri talentați pentru sportul 
cu balonul rotund. a IN 
PARTEA SUDICA a pădurii 
Crihala de la Drobeta Tr. 
Severin a avut toc duminică 
o frumoasă Întrecere de cros 
rezervată fetelor. Din cele 
peste 100 de concurente, pe 
primele tocuri s-au clasat : 
Olga Dobre (Cazaneie Or
șova) — la junioare și Ro
zalia Giurcan (Viitorul Dro
beta T.S.) — la senioare. Pe 
echipe, „Crosul fetelor" a fost 
cîștigat de Cazaneie Orșova. 
a LA S.M.A. MArACINENI 
(jud. Argeș) tinerii dispuneau 
de un teren de volei acope
rit cu zgură roșie. Acum insă 
terenul a devenit depozit de 
materiale ! 1 a LA BEREȘT1 
(jud. Galați) au avut toc re
cent, în cadrul „Daciadei", re
ușite concursuri la popice, 
fotbal, baschet, volei șl hand
bal. O frumoasă comportare 
a avut echipa de fotbal Vi
itorul, condusă chiar de pri
marul localității, Anton Vir
gil. a ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE slblene Construcții și 
Șantierul lșl amenajează in 
comun o bază sportivă pe 
str. Pedagogilor. Aici, în fi
nal, vor fi date în folosință 
un teren de fotbal gazonat, 
precum șl suprafețe acoperite 
eu bitum pentru ‘ — -
nls șl volei.

handbal, te-

LA : O. Gu- 
Mlndrescu, I.

relatări de 
țu, C. Gruia, L 
Popescu, N. Tokacek, I. Cod- 
leanu, M. Avanu, Gh. Mana- 
fu, I, Fețeanu, D. Moraru- 
Silvna șl 1. Ionescu. 

cadrul întrecerilor cu caracter 
republican, unii selecționați în 
loturile naționale.

Faptul că numai munca de 
selecție continuă poate oferi 
garanția succesului a fost de
monstrat la C.S.M. și de expe
riența echipei de tenis de 
masă : fosta divizionară A < a 
fost desființată deoarece avea 
în componență numai jucători 
fără perspectivă. S-a reluat 
munca de la capăt și astăzi 
C.S.M., prin tinerii care alcă
tuiesc lotul, se află din nou 
în prima divizie, rezultatele lor 
fiind demne de luat în scamă.

AȘA CULEGI
valicu, Liviu Maftei, Gavriluță 
Martinescu, Mirela Condurachi, 
Petre Levițchi, campioni na
ționali Ia atletism, aparțin ace
leiași unități școlare — iată doar 
cîteva dintre rezultatele care 
ilustrează o activitate cu bune 
rezultate pe planul selecției, o 
atentă îndrumare spre perfor
manță a elementelor talentate. 
Este și cazul handbaliștilor Vio
rica Nedelcu, Jeana Ilerța, Ma
ria Corban, Angela Avădanei și 
Maria Spiridon, formate și pre
gătite aici, acum aflîndu-se 
printre componentele loturilor 
naționale. De fapt, aceasta re
prezintă roadele muncii antre
norilor Vasile Mivdighi, Radu 
Constantinescu, Radu Tetiniuc 
și Ion Haraga.

Dealtfel, referindu-se la mun
ca de selecție desfășurată la 
Liceul nr. 2, I. Iacob, secretarul 
C.J.E.F.S., afirma : „An de an, 
această unitate a produs ele
mente de valoare, remareîn- 
du-se prin bunele rezultate în 
munca de depistare și, apoi, de 
creștere a unor elemente care 
să facă față exigențelor perfor
manței. Cred că aceasta a fost 
posibil datorită faptului că aici 
nu se face niciodată treabă de 
mîntuială".

Bine semeni, bine culegi !

Rubrică realizată de
Emanuel FÂNTANEANU

a cunoscut și la 
înviorare fără prece- 
mai recentă dintfe 
sportive a cuprins în

tivitatea 
Curcani o 
dent. Cea 
duminicile 
program 3 meciuri de oină, in 
care s-au intilnit generațiile 
școlarilor, liceenilor și bătrinilor. 
un concurs de biciclete cu vreo 
SO de concurenți, un altul de 
atletism, precum și meciuri de 
handbal, volei și tenis. Toate, 
organizate pe baza sportivă a 
comunei Curcani. în mijlocul 
unui parc natural, complexul 
sportiv este format din teren 
de fotbal, terenuri de tenis, vo
lei și handbal. Petre Lulea, pri
marul comunei, pe a cărui 
agendă de lucru sportul figu
rează la capitolul „probleme ce
tățenești de rezolvat", nu pierde 
niciodată din vedere, in discu
țiile pe care le are cu colabo
ratorii săi, „problema" îmbună
tățirii bazei materiale. „Acum 
lucrăm — ne spune secretarul 
adjunct al comitetului de partid 
— la amenajarea vestiarelor și 
a grupului sanitar la complexul 
sportiv, deoarece pregătim, în 
programul „Daciadei", un festi
val sportiv al comunei, care va 
dura două zile. Vizînd un 
obiectiv oarecum mai îndepăr
tat, pregătim desfășurarea în 
condiții optime a manifestărilor 
prilejuite de împlinirea. în anul 
viitor, a o sută de ani de la 
înființarea comunei noastre".

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La toate agențiile Loto-Prono- 

sport, la vînzătorii volanți și 
la unitățile cooperației de con
sum, comerțului și poștei se gă
sesc în vînzare serii de LOZ 
ÎN PLIC cu cîștiguri supli
mentare.

Iei RE-

6 26
21 9

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES

DIN 7 SEPTEMBRIE 1977 :
FOND DE CÎȘTIGURI: 

538.893 lei plus 401.080 
PORT LA CATEG. A.

Extragerea I : 28 1
Extragerea a Ii-a : 40 
30. Extragerea a IlI-a : 42 
45 14 38.

Plata cîștigurilor de la 
ceastă tragere se va face astfel: 
în municipiul București de la 
15 septembrie pînă la 7 noiem
brie 1977 ; în țară, de la 19 sep-

32.
37
37

a-

Foto : Vasile BAGEAC

UN REUȘIT „TRIAL*

Deși placat, Urdea pasează precis lui Rădulescu II, venit lansat 
intr-o acțiune pe înaintare...

, .Parcul copilului11leri, pe terenul din

TINE

AL TINERILOR RUGBYȘTI
ploaie, a avut loc meciul 
selecție-verificarc a lotului 
rugby-tineret (jucători pînă 

de ani) care va participa, 
16—20 septembrie, la tur- 
de pe litoralul bulgar, 
ce a plăcut mai mult a

23

Ieri după-amiază, la „Parcul 
copilului", pe un teren muiat 
de 
de 
de 
în 
intre 
neul 
Ceea 
fost ardoarea cu care s-a jucat. 
Am remarcat, totodată buna e- 
voluție a înaintării „galbenilor" 
(cealaltă formație alcătuită ad- 
hoc fiind „albaștrii"), din care 
au făcut parte Dumitru, Vlad, 
Nachc, Urdea, Stroe, Ungurca- 
nu, Grigorc, Pojar, plus (în re
priza secundă) Rădulescu II și 
Mărculcscu. Ca o considerație 
generală, am spune că se poate 
alcătui o echipă puternică, care 
să onoreze la Slîncev Briag — 
locul de disputare a competi
ției — frumosul renume al șco
lii românești de rugby.

Antrenorul federal Valeriu 
Irimcscu și colaboratorii săi,

CAMPIONATELE
DE CANOTAJ (viteză)

Astăzi și mîine, apele lacului 
Snagov vor găzdui întrecerile 
campionatelor republicane de 
canotaj (viteză) rezervate seni
orilor.

întrecerile, care debutează as
tăzi la ora 10, prevăd curse la 
toate probele masculine șl femi
nine, cu excepția „ambarcațiuni
lor mici" (simplu și 2 f.c.).

In cadrul „Daciadei", 
la U.R.E.M.O.A.S.

„SFORT - PRODUCjiE 
- SĂNĂTATE"

Frumoasa bază a asociaței 
sportive URBIS (U.R.E.M.O.A.S.) 
de pe platforma industrială Mi
litari — va găzdui, luni după- 
amiază, începind de la ora 15, 
un spectacol sportiv de amploa
re, sub genericul „Sport — pro
ducție — sănătate". Organizată 
în cadrul „Daciadei" de către 
asociația URBIS, comitetul sindi
catului, comitetul U.T.C., cu spri
jinul Comitetului de partid și al 
■conducerii întreprinderii, bogata 
manifestare sportivă programează 
întreceri la baschet, volei, fotbal 
old-boys (URBIS — Rapid și 
URBIS — selecționata ziariștilor 
sportivi). Cu acest prilej va fl 
organizată și trecerea normelor 
complexului „Sport și sănătate", 
vor avea loc demonstrații de 
box, haltere, tenis de cîmp, hand
bal și șah (un simultan la 20 de 
mese susținut de marele maestru 
Florin Gheorghiu).

tembrie pînă la 7 noiembrie 
1977 ; prin mandate poștale în- 
cepînd cu data de 19 septem
brie 1977.

ClȘTIGURILE 
TRAGERII EXCEPȚIONALE 

PRONOEXPRES
DIN 28 AUGUST 1977 :

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
a 17.500 lei ; categoria a 2-a : 
4,75 variante a 15.000 lei, sau la 
alegere, o excursie de două 
locuri în U.R.S.S. sau R.P. Po
lonă și diferența în numerar ; 
categoria a 3-a : 20,50 a 2.065 
lei ; categoria a 4-a : 45,50 
931 lei ; categoria a 5-a : 
a 359 lei ; 
4.444,50 a 40 lei.

Cat. A : 3 variante 25% 
12.500 lei 
lei ; cat. 
cat. D : 2.854 a 60 lei ; 

a
118 

categoria a 6-a :

a 
; cat. B : 16,25 a 2.988 
C : 53,25 a 912 lei ;

maeștrii emeriți ai sportului 
Alexandru Pop și Gheorghe 
Dragomirescu, s-au oprit asupra 
următorilor 26 de jucători : Tu- 
dose, Petre, Fuicu, T. Ioniță, 
Marin, Milcă, Dima, Merca, Va
sile, Codoi, Bonea, Drondoie, 
Leca, Rădulescu II, Urdea, 
Vlad, Nache, Drumca, Borș, 
Dumitru, Stroe, Grigorc, Ebu, 
Ungureanu, Pojar, Mărculcscu. 
Aceștia vor face cîteva antre
namente comune 
zile ale săptămînii 
dintre ei urmind să 
sarea joi dimineață.

0
în primele 

viitoare, 20 
facă depla-

Dintre pt 
Uzate de ca 
Campionate 
Pancearevo, 
zătoare a 
— a lui Iva 
ul titlu .mi 
perioadă)»^! 
ani și vine 
28 de ani 
mulți spera 
berat... Exp 
context, cur 
rului :

— Socotej 
chin, că ați 
tr-o a doua 
lungă va fi

— Asta 
Ceea ce șt 
precis este 
că EU MI-( 
RESC, prin 
mea. prin s 
namente, p 
nu ceda nici 
ea mă .și-fțf 
cova aș put 
manțele oii 
dad de Mi;

Am 
Patzaicnrn i
spus-o vorl 
țeles că mi 
arena olimj 
cu o verita 
aur la „mo 
să-1 derutei 
dat, chiar 
campion, să 
că talentul 
ficiente 
nor noi 
ajutat), 
realizat

gtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

per 
vie 
Ivs 
nel

însemnări de la „T

de 
României — la care 
parte echipele Polo- 

D. Germane, Ungariei, 
Cubei (tineret) și 

două

Cel mai semnificativ cîștig 
pe care ediția a 16-a a turneu
lui internațional masculin 
volei al 
au luat 
niei, R.
U.R.S.S., 
României, prezentă cu 
garnituri însumînd 18 jucători 
— nu este atît victoria finală 
a primei noastre reprezentative, 
cît posibilitatea de testare a 
unui lot larg în confruntări cu 
adversari 
în multe 
dente — 
pregătire 
marilor competiții 
am fost reprezentați la „Trofeul 
Tomis" de două echipe. De data 
aceasta, însă, împărțirea lotu
lui în două garnituri a urmărit 
încă un țel important, acela al 
selecției pe baze mai concrete 
a jucătorilor care urmează să 
compună „12“-le pentru cam
pionatul european care va avea 
ioc la sfirșitul lunii, în Fin
landa.

deosebit de puternici, 
dintre edițiile prece- 
importante criterii de 
și verificare înaintea 

oficiale —

Nimic dînal 
mic rigid. Ft 
bilul sextet 
putea să-și gi 
jucător care i 
mația secund 
moașă și inși 
rîndul majorii 
ale căror pos 
tactice, dispoi 
formă sportiv 
unui riguros 
curența care i 
cători au rei 
cu argumente 
nicieni, să 
ideea „senato 
pe care o îmi 
vreme unii d 
Terbca, Corn 
Enescu și chi 
au risipit înd 
antrenorilor, 
sebi pe Mirc< 
rian I’ăușescu 
lalți — să sin 
siunea“ii^ 
să-și v^fflNBI 
nințate. Uai:

Raliul motoretelor „Mt

MULTI CHLMAII, PUJINI RAMAȘI
Fără doar și poate, cea de-a 

6-a ediție a campionatului repu
blican de regularitate și rezisten
ță rezervat motoretelor româ
nești „Mobra", încheiată în munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
capătul a peste 1200 km de dru
muri de toate categoriile, a avut 
cea mai palpitantă desfășurare, 
laureații fiind stabiliți abia în 
ultima zi de concurs. Principalii 
animatori ai întrecerilor au fost 
alergătorii de la steagul roșu 
Brașov (antrenori Traian Moașa 
și constantin Pescaru). Torpedo 
Zărnești (Paul Miilner) și Cen
trul moto — I.I.R.U.C. București 
(George Zdrinca), aflați în a- 
ceastă ordine în fruntea clasa
mentelor pe echipe. In final, au 
învins „stegarii", pe toată linia, 
pe echipe și la individual (prin 
Petre Lucaci), grație unui plus 
de pregătire a mașinilor în ulti
ma probă — testul de viteză în 
circuit. Se cuvine să subliniem 
și evoluția motocicliștilor de la 
Electro St. Gheorghe. Bine con
duși de antrenorul-alergător An
drei Fazekaș, ei au reușit să 
obțină locul trei, depășind echi
paje experimentate. Raliul moto
retelor „Mobra" a dovedit din 
plin că mica noastră mașină,

care a străbăl 
dificile, are i 
vină competit 
națională.

Bilanțul ar 
pozitiv, în toi 
tă populară c 
onorată de t< 
cît și de întri 
toare, nereprt 
bil ! — în u! 
Număry3_.celc 
participanți ir 
la o etapă Îs 
terminată doa 
Prin urmare, 
ținl rămași î: 
intr-un campi 
buit să fie ce 
dindu-ne la f 
toretelor „Mo 
ma „poartă" 
este cazul ca 
să condițtosie: 
țațele obțfn« 
In campioiJI 
dirt-track și v 
tatea participă

1 
n 
ci

Și 
de
Și
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CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE DIRT-TRAK ÎN CAPITALA
Concursurile internaționale de 

dirt-track continuă. După Arad 
șl Sibiu, Bucureștii vor găzdui 
astăzi turneul alergătorilor din 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria și România, 
întrecerile vor avea loc pe pista 
stadionului Metalul, cu Începere 
de la ora 16,30 șl se vor încheia 
duminică, Ia Brăila.

laritate 
impusă 
selecției 
talente.

Nu putem 
tl că este ne 
unele modîfij 
lui competiției 
de clasamente 
începători șl 
ficăril sisteme 
rezultatelor ai 
mai opereze 
dinul sutelor 
ceva : să nu 
a fi marcate, 
impracticabile, 
tîmplat în pe 
victoria în ct 
mal mult de..

Tro
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în Divizia A slut doar 8 Jucători de 29 de ani!

TZAICHIN I ARBITRII ETAPEI
I rea- 
lăni la 

de la 
rprin- 
kisigur 
k. No
rmă o 
L-uțitei 
Etă — 
pentru 
spul- 
acest 

Iportc-

’atzai- 
ul în- 
?it de

ce-1 împinge pe panta des
cendentă a performanței și a 
gloriei. Plămădit din aluat 
bun, s-a oprit cînd încă nu 
ajunsese jos și a reluat mun
ca aceea grea a lopătatului 
pe ape, împotriva viatului și 
a vîrstei, încălzit de dogoa
rea dorinței de a reveni în 
vîrful ierarhiei, de a-și do
vedi sieși — și altora — că 
este tare, că poate 
tind vrea l

Apele Snagovului și 
cului Vidraru au fost 
burate, de la un mal 
tul. de canoea și pagaia lui 
Paizaichin, pe care le-a pur
tat peste

atunci

ale la- 
învol- 
la al-

știu.

lantre- 
I de a 
[e ace-

perfor
ii Ciu
me/ten.

bcitrau 
rn in
se din 
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e de 
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oment 
mare 

creadă 
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in a 
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6 000 km — aproape 
cit ai traversa At
lanticul ! — din
primăvară pînă-n 
toamnă. Radu Hu- 

țan, sfetnicul său, l-a privit 
în tăcere, l-a admirat fără 
să i-o arate, l-a confruntat 
cu toate generațiile pentru 
a-i întări convingerea că 
munca sa acerbă a rodit și, 
apoi i-a oferit tricoul națio
nalei. în schimb, Patzaichin 
i-a dăruit — și ne-a dăruit 
— medalia de aur, de cam
pion al lumii.

Cit va fi de lungă această a 
doua tinerețe a lui Patzai
chin ? După opinia noastră 
ea poate deveni eternă. Nu 
pentru faptul că peste trei 
sau patru ani campionul 
n-ar avea dreptul să se o- 
prească la mal, ci pentru că 
exemplul oferit — cel al ti
nereții prin muncă — poate 
fi perpetuat prin generații.

Hristache NAUM

Tomis“ la volei

ISMULUI DE DREPT"...
pT n‘“ 
| flexi- 
I echipe 
Li orice 
lin for- 
I o fru- 
Iție în 
Lliștilor, 
ehnico- 
izice și 

I supuse 
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tiva ju- 
pnvingă 
pe teh- 

scrios 
drept" 

p multă 
li. loan 
Gunther 
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kinerile 

îndeo- 
și Ma
pe cei- 

|te „pre-

Pop, Arbuzov, Gîrleanu au luat 
și ei cunoștință de hotărîrea, 
ambiția, cutezanța și dorința de 
afirmare a tinerilor. Toți știu 
acum că selecția în lot nu mai 
este pentru nimeni atît de si
gură ca altădată. Același lucru 
au înțeles și coordonatorii de 
joc Mășcășan și Ionescu, care 
au susținut o frumoasă dispută 
pentru locul la pupitrul primu
lui sextet. Aceștia au realizat 
astfel, la Constanța, un prim 
succes — în fața lor înșiși vi
zavi de „complexul Oros" (in
disponibil pentru cîteva luni) 
sau Chiș (ușor accidentat și, în 
consecință, menajat Ia acest tur
neu).

Firește, comportarea celor 18 
voleibaliști români la „Trofeul 
Tomis", felul în care s-a oglin
dit, în competiție, calitatea pre
gătirii efectuate de componen- 
ții lotului, perspectivele echipei 
reprezentative masculine a 
României în competițiile inter
naționale, precum și alte as
pecte reieșite din desfășurarea 
turneului ne-au prilejuit o se
rie de notații și observații, 
înainte de toate, am reținut 
însă ca pe un semn de bun au
gur această cavalerească sfidare 
a „senatorismului de drept"...
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NE ARATA CA VIHFEJRILE „NOULUI VAL" SE EASA AȘTEPTATE
La startul campionatului, 

rubrica noastră de fotbal a pu
blicat obișnuitele „cărți de vi
zită" ale echipelor. Astăzi avem 
prilejul de a dezvolta acea 
enumerare de start, reflectînd 
puțin pe marginea vîrstei jucă
torilor din prima divizie a ță
rii.

Să precizăm din capul locu- 
' " , ” ' \ .1 din primul

T între
lui că fotbaliștii <"' 
nostru eșalon oscilează ____
35 și... 16 ani. Cei mai bătrîni 
(35), sînt doi la număr — por
tarul mureșean Solyom și înain
tașul tîrgoviștean Neagu. Cel 
mai tînăr fotbalist este, după 
cum bănuiți, probabil, Dorel 
Zamfir, născut în... 1961.

Ce ne indică vîrsta jucăto
rilor ?

în primul rînd se constată că 
DIVIZIA NOASTRĂ NAȚIO
NALA ESTE MULT MAI Tî- 
năra decît s-ar pArea i 
Jucătorii de peste 29 de ani 
sînt numai 36 la număr, adică 
doar 10 la sută din totalul di
viziei. Această situație, pozitivă 
dintr-un punct de vedere, de
oarece se poate vorbi astfel 
despre perspectiva fotbalului 
nostru, ridică și o problemă de 
fond : FOTBALIȘTII NOȘTRI 
ÎMBATRÎNESC PREA RE
PEDE ! Astfel, este de-a drep
tul stupefiant numărul redus al 
fotbaliștilor de 29 de ani, vîrstă 
la care se poate vorbi despre 
maturitatea deplină în fotbal. 
În întreaga noastră divizie na
țională evoluează doar 8 (!) ju
cători născuți in 1948. Numărul 
lor fiind atît de redus, ni se 
pare interesant să vi-i prezen
tăm : Dumitrache, Dinu, Tătaru, 
Manea (Sportul studențesc), 
Popovici (F.C. Bihor), Ciupitu, 
Kukla și Petrescu. Cu alte cu
vinte, promoția 1948 a „ars" 
foarte repede, punînd în discu
ție problema gravă a menține
rii fotbalistului nostru în acti
vitate la o vîrstă la care alții, 
din străinătate.........................
noi, se afă la 
sportive.

Promoția cel 
prezentată este 
1953 :49 ! Cu alte cuvinte, ju
cătorul de 24 de ani este cel 
mai activ în prima noastră di
vizie. Asta nu înseamnă că a- 
ceastă promoție numeroasă are 
și o valoare deosebită. Dacă am 
alcătui „formația promoției", nu 
am întîlni „vîrfuri", cu excep
ția unui Boloni, eventual Do- 
brău și FI. Marin.

Mai interesantă ni 
promoția anului 1956 
de 21 de ani) care, 
puțin numeroasă —- doar 30 de 
jucători —, poate forma o re
prezentativă cu pronunțate ca
lități tehnice. Iată cum ar arăta 
o asemenea selecționată : Mo
raru (Cristian, Bucu) — Tilihoi, 
Zahiu, Agiu, Lucuță-Augustin, 
Bălăci, Leac (Dragnea) — Cri
șan, Radu II, Cîrțu (Văetuș). 
Cu alte cuvinte, o promoție 
care combate, oarecum, ideea 
că in fotbalul nostru tehnicitatea 
scade de la un an Ia altul ca 
urmare a reducerii timpului 
afectat fotbalului, în condițiile 
exigențelor sporite ale școlii.

și chiar de la 
apogeul formei

mai bine re- 
acea a anului

se pare 
(jucători 

deși mai

ca

Aurelian BREBEANU

DACrurT ECHIPA UNIVERSITA- 
DAbCntl ȚEA TIMIȘOARA PE 
PRiMUL LOC la turneul desfășurat 
in sălile Universitatea și Olimpia 
din Timișoara. Studenții au învins cu 
81-64 pe Slavoi Litomerice (Ce
hoslovacia), 90-52 pe MEAFC Mis
kolc (Ungaria) și cu 69—45 pe Voin
ța Timișoara. Pe locurile următoare: 
2. MEAFC (69-57 cu Slavoi, 79-59 
cu Voința), 3. Slavoi (65-56 cu Vo
ința), 4. Voința, (Constantin CREȚU 
— coresp.) ■ PRIMELE TRANSFERĂRI 
în cadrul perioadei care se va în
cheia la 15 septembrie : Gh. Mihuță 
de la I.E.F.S. la Dinamo București, 
Eugenia Nicolau de la Rapid la 
I.E.F.S., Ștefania Basarabia, Rodica 
Capotâ-Barta și Eugenia Dumitru de 
la I.E.F.S. la Rapid, V. Bâiceanu de 
la Steaua la Farul.
POV ‘JO* DE ORA 17, pe are- 

na ,.Timpuri Noi“, se vor 
desfășura finalele campionatelor mu
nicipale de box — seniori. Campio
nii vor participa în continuare la 
faza de zonă de la Bacău.
UAMfhDAI MINAUR BAIA MARE 
HAjML/qAL s-a întors din turneul 
efectuat în Suedia la invitația clu
bului Vâstra Frolunda Goteborg. Ju
cătorii băimâreni au 
două partide amicale, 
25—18 în fața formației 
bora și cu 34—23 în 
A.FLK. Goteborg. Apoi,

cîștigată de echipa suedeza 
Halmstadt, care a întrecut in 
cu 15—14 pe H.C. Minaur, 

prelungiri. Cei mai buni ju- 
ai bâimârenilor în acest tur- 

Avramescu, Pan-

ind 
Droptt 
finală 
după 
cătorl _ 
neu au fost Polko, Avromescu, Pan- 
țiru, Voinea țl Nagovan (V. SASA- 
RANU — coresp.).

ii mo BRA$OV a avut loc
JUUU marți seara o întîlnire in
ternațională amicală între formația 
locală Dinamo și echipa poloneză 
Gwardia Koszalin. Victoria o revenit 
brașovenilor cu 6—1, prin punctele 
realizate de Șt. Pop (cat. 60 kg), 
Al. Filip (65 kg), I. Janos (78 kg), 
C. Gotcâ (86 kg). C. Sîrbu (95 kg) 
și A Vasile (+95 kg). Pentru oas
peți a punctat O. Blyszczyk. (C. 
GRUIA — coresp.).

I I IPTP FEDERAȚIA ne-a comuni- 
LUrlt cat aminarea etapelor o 
V-a ți a Vi-a ale Diviziei de lupte 
greco-romane. Etapa a V-a, progra
mată Inițial pentru zilele de 17—18 
septembrie, se va organiza la 12—13 
noiembrie. Etapa a Vi-a va avea loc 
în zilele de 19—20 noiembrie, ior tur
neul fino) se va disputa în perioada 
25—27 noiembrie.

• • •
Mai mult decît atît, o even

tuală selecționată a următorilor 
doi ani (1958 și 1959) ar ali
menta ideea că în fotbalul nos
tru pot să apară valori tehnice 
interesante, mai ales în condi-

post oarecum uitat, dovadă șl 
dificultățile de selecție pentru 
echipa națională.

Vîrsta jucătorilor din prima 
divizie atrage atenția asupra 
îmbătrînirii premature a mul

și

A 5-a A DIVIZIEI „A"
Politehnica Timișoara — Olim

pia Satu Mare : N. PETRICEANU 
— C. Ioniță I și C. Ignat (toți 
din București)

U.T.A. ” • 
va : F. coloși 
S. r------  ;• _• -

F.C. Constanța

Tinărul Crișan încearcă să depășească obstacolul „bătrânului" Vigu, 
sub privirea atentă și interesantă a 'vîrstei de mijloc: Dumitru 

: Dragoș NEAGUFoto

țiile unei atenții sporite față de 
elementul tînăr. Astfel, o ase
menea selecționată i-ar cu
prinde pe Ignat, Irimescu, Ți- 
cleanu, D. Zamfir, Isaia, Cer
nesc u, Chitaru, Uțiu și alții.

După aceste observații gene
rale, să vă prezentăm tabelul 
de vîrstă al jucătorilor, pentru
a vă oferi prilejul unor noi re
flecții.
1942 — 2 1948 — 8 1954 — 33
1943 — — 1949 — 23 1955 — 27
1944 — 2 1950 — 23 1956 — 30
1945 — 5 1951 — 32 1957 — 23
1946 — 12 1952 — 37 1958 — 16
1947 — 7 1953 — 49 1959 — 16

Dorel Zamfir (F.C,. Constan-
ța) încheie cu... 1961.

Anticipînd asupra reflecțiilor 
dumneavoastră, să facem cîteva 
sublinieri : • O eventuală e- 
chipă formată din jucători de 
peste 29 de ani ar avea urmă
toarea înfățișare :

Răducanu — Cheran, Anto
nescu, Dinu, Vigu — Domide, 
Dembrovschi, Nunweiller VI — 
Lucescu, Dumitrache, Dobrin. 
Bineînțeles că există și rezerve 
de valoare, printre care Remus 
Vlad, Olteanu, Angelescu, Co- 
man, Tătaru etc.

• Un fapt interesant. Pro
moțiile 1942—1946, care cuprind 
doar 21 jucători, prezintă nu 
mai puțin de 7 portari. Astfel, 
vîrsta de peste 31 de ani o au 
următorii portari activi : Rădu
canu, Coman, Iorgulescu, Ște- 
fănescu, Ilicș, Solyom, Pusztai. 
Această situație vine în întîm- 
pinarea ideii că portarii se ma
turizează mai tirziu. Pe 
altă parte, numărul masiv 
portari din „vechea gardă" 
trage — prin comparație — 
tenția asupra preocupării 
mai scăzute față de creșterea 
portarilor. Din fericire, există o 
excepție în promoțiile mai ti
nere — este vorba de Cristian, 
Moraru, Windt, Bucu, adică de 
portari care sugerează reconsi
derarea atenției față de acest

de 
de 
a- 
a- 

tot

jucători 
masivei

de valoare și asu- 
promovări a tinc- 
ca prin aceasta să

tor 
pra 
rolului, fără 
se abată atenția de Ia faptul că 
jucătorii de supcrclasă se Iasă 
așteptați...

loan CHIRILA 
Adrian VASILESCU

susținut întii 
ciștigînd cu 
Sama Gote- 

fața echipei 
H.C. Minaur 

a participat la un mare turneu do
tat cu „Cupa Frolunda Goteborg", 
la startul căruia au moi fost pre
zente incă 15 echipe I Ciștigînd seria 
A a turneului, elevii antrenorului 
Lascâr Pană s-au clasat in final pe 
un foarte bun loc II, competiția fi-

Incepînd de azi, patinoarul 
„23 August" din Capitală 
este pus la dispoziția publi
cului, după următorul pro
gram : joi ți simbătă între 
orele 17 și 19, duminică in
tre orele 10 ți 12, 17 țl 19.

Universitatea Craio- 
“D. Ghețu și 

Marin (toți din București)
_ .C. Constanța — Jiul : C. 

GHIȚA — C.Braun și Gh. Iones
cu (toți din Brașov)

F.C. Argeș — C.S. Tîrgoviște : 
. PETREA — V. Măndescu și 
. Svitlek (toți din București) 
S.C. Bacău ------ ”

TAR — I. ‘
Hunedoara)
tești)

A.S.A Tg. 
șița : GH.
(ambii din Mediaș) și I. Bancîu 
(Sibiu)

Sportul studențesc — Politeh
nica Iași : T. ANDREI — D. Dop 
și I. Vințan (toți din Sibiu)

F.C. Bihor — Petrolul : C.
BARBULESCU — M. Buzea și 
Șt. Dinu (toți din București)

Corvinul Hunedoara — Dinamo: 
I. RUS — A. Szilaghi (ambii din 
Tg. Mureș) și Gh. Ispas (Con
stanța)

i — Steaua : V. 
Ștefăniță (ambii 
șl I. Chllibar

Mureș 
JUCAN

F.C.M. 
- L.

TA- 
din 
(Pi-
Rc- 

Petd

ACTUALITĂȚI
• BRIGADA DE ARBITRI ROMANI 

LA MECIUL MAREK STANKO DIMI- 
TROVGRAD - FERENCVAROS BUDA
PESTA. Partida tur din cadrul Cupei 
U.E.F.A. dintre echipele Marele Stan
ko Dimitrovgrad (Bulgaria) ți Fe- 
roncvaros Budapesta, care se va dis
puta miercuri 14 septembrie, la Di
mitrovgrad, a fost încredințată unei 
brigăzi de arbitri români, alcătuită 
din N. Rainea (la centru), ajutat de 
I. Igna ți C. Manuțaride.
• JUVENTUS SAO PAOLO - du

minică la Hunedoara. Formația de 
club braziliană Juventus Sao Paolo 
evoluează în țaro noastră. Duminică 
eo va juca la Hunedoara în com
pania divizionarei A Continui.

C.F.R.-EIL VREA SA READUCA
FOTBALUL CLUJEAN IN „A
C.F.R. Cluj-Napoca, cu Ștefan 

Onisie la cîrmă, a pornit la drum 
cu gîndul mărturisit de a reveni 
In prima divizie. Și pentru țe
lul ’ ------------
cu portarul Nagel (fost la A.S.A. 
Tg. Mureș), cu Batacliu și Hur
loi (transferați de la ,,U“), ali- 
niind un „11“ în care un singur 
jucător (Mânu, revenit de la F.C. 
Baia Mare) n-a evoluat în eșa
lonul de elită. Am ținut să ve
dem acest ,.team“ de... Divizia 
A, duminică, la Lupeni, 
unde anul trecut feroviarii pier
duseră, acolo unde, într-un cam
pionat întreg, nici un adversar 
n-a cunoscut victoria I La Lu- 
penL unde Ștefan Onisie a pus 
pentru prima dată în picioare, 
ghetele de fotbal, echipa ferovia
rilor clujeni a cîștigat. Faptul e 
cunoscut de duminică, acest 2—1 
pentru oaspeți a surprins chiar 
dar a și plusat cota echipei de 
pe Someș.

C.F.R. Cluj-Napoca a cîștigat 
duminică nu atît pentru că Mi
nerul Lupeni (antrenor Petre Li- 
bardi) s-a prezentat cam mo
dest, In ciuda existenței unor 
foști divizionari A în formație 
(Tonca, Dodu, Boloș și Leca, ul
timul accidentat în min. 70, cînd 
a părăsit terenul și și-a lăsat e- 
chipa în 10 oameni, iar scorul 
era, totuși, 2—1 pentru oaspeți) ; 
nu «------ -- 
de un arbitraj intransigent (cel 
al bucureșteanului C. Bărbules- 
cu). C.F.R. Cluj-Napoca a cîști
gat. acolo unde nimeni n-a reu
șit așa ceva în campionatul tre
cut, pentru că a intrat hotărîtă 
să cîștige. Cu un joc matur, e- 
chipa antrenată de Ștefan Onl-

acesta echipa s-a fortificat

acolo

atît pentru că a beneficiat

« • •
sie s-a impus din start, Insă n-a 
marcat decît după introducerea 
lui Batacliu (aflat o vreme In 
spital), pentru a trece apoi pe 
lingă un scor mult mal mare 
dacă avem în vedere bara Iul 
Mânu și ratările incredibile ale 
lui Mlhai Liviu.

Ștefan Onisie, stimulat de noua 
efervescență fotbalistică a orașu
lui de sub Feleac, ca și de spri
jinul primit din partea tuturor 
factorilor, ne-a mărturisit că nu 
se gîndește decît la promovare ; 
„Pentru acest lucru, însă, va tre
bui să îmbunătățim jocul de a- 
tac, să-1 facem mai productiv, 
pentru că în primele rlou- etape 
am ratat cit pentru o jumătate 
de sezon. Atuurile echipei slnt 
forța, tehnicitatea și maturitatea. 
Ne permitem Insă momente de 
relaxare în joc, ceea ce nc-ar 
putea costa. Sper, insă, ca echi
pa să-și demonstreze personali
tatea și valoarea In această serie 
destul de grea, în care lupta o 
vom da, zic cu. cu F.C. Baia 
Mare și cu... atit dc ttnăra și de 
talentata echipă a lui „U".

C.F.R. Cluj-Napoca a pornit In 
acest nou campionat al diviziei 
secunde ferm hotărîtă să urce 
iarăși în prima arenă. Am Înțe
les acest lucru din jocul și din 
afirmațiile fotbaliștilor feroviari, 
al căror ,.11' "
— Lupu, ciocan,
— Hurloi, M. Liviu, Mânu — Te- 
gean, Batacliu. Gostilian (H. Po
pa) . o echipă care trezește te
merile 
plifică 
gătii.

înseamnă : Nagel 
i, Sz&ke, Roman

adversarilor și care am- 
și cota propriilor ei obli-

Mircea M. IONESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA, AL CINCILEA START EUROPEAN
(Urmate din pag. 1)

afirmă la Craiova, au privat 
echipa de cel puțin două punc
te. Dar, oare, numai aceste ra
tări să fie de vină că Universi
tatea ocupă în prezent un loc 
la mijlocul clasamentului ? Ște- 
fănescu, căpitanul alb-albaștri- 
lor, consideră că echipa este 
bine pregătită, că are capaci
tatea de efort dar că nu poate 
rezista șocurilor cauzate de 
unele ratări incredibile, cum 
au fost și cele două din pri
ma repriză a partidei cu Dina
mo. Mai este vorba, în al doi
lea rînd, de relația echipă-pu- 
blic. Spectatorii craioveni au 
uitat, parcă, să-și mai încura
jeze favoriții. Ba, dimpotrivă, 
dacă n-au marcat un gol-două 
în primele... cinci minute, încep 
apostrofările de tot felul, de 
care unii jucători nu scapă nici 
la antrenamentele din timpul 
săptămînii 1 Dialogul pe care 
l-am avut după antrenamentul 
de marți cu Deliu, Stănescu și 
medicul Frînculescu s-a desfă
șurat cu... cărțile pe față. S-a 
afirmat sincer că atmosfera în

care se pregătește echipa nu 
este deloc propice obținerii u- 
nor rezultate pe măsura posi
bilităților. Există patru 
probleme care frămîntă 
Universității și conducerea sa 
tehnică: 1. capacitatea „ll“-Iui 
craiovean de a depăși momen
tele dificile ivite pe parcursul 
unor jocuri; echipa este foarte 
labilă moral, acuzînd criză de 
ordin psihic cînd nu-i iese jo
cul; 2. unii jucătorii au abordat 
primele etape mult prea rela
xați, după tensiunea din peri
oada pregătirilor și nici nu s-au 
conectat la realitățile noului 
campionat; 3. o suită de acci
dentări a subțiat permanent Io
tul craiovean. Berneanu și Con- 
stantincscu sînt indisponibili. 
Irimescu este nerefăcut com
plet, tinărul jucător craiovean 
nerespectînd întocmai indicați
ile date de medic; în primele 
patru etape au mai fost acci
dentați Lung, Tilihoi și Boldici. 
absența ultimului făcîndu-se cel 
mai mult simțită; 4. Ia ora ac
tuală nimeni din conducerea 
clubului nu se mai ocupă în
deaproape de echipă, care nu 
mai are nici pe sfert condițiile

mari 
lotul

ti e pregătire de anul trecut ! 
Așa stînd lucrurile, toate aceste 
necazuri au inceput să apese pe 
umerii lui Deliu.

„Pentru noi este foarte greu 
— afirma antrenorul principal 
al echipei. Ne vom strădui, 
însă, să ne facem datoria și în 
campionat și în -Cupa Cupe
lor». Eu, unul, privesc meciul 
de la Nicosia ca și cînd am 
avea acolo ca adversar nu pe 
Olympiakos, ci o echipă engle
ză ca Liverpool 1 Am ferma 
convingere că, spre sfîrșitul a- 
cestei luni, la meciul retur, 
cînd atmosfera se va mai lim
pezi, Universitatea Craiova va 
etala în jocuri capacitatea ei 
maximă".

Ieri echipa a plecat spre 
Arad, făcînd o escală la Dro- 
beta-Tr. Severin, pentru un 
meci cu C.S.M. Două semne de 
întrebare figurează pe agenda 
antrenorilor. Cui vor centra 
Crișan și Marcu ? Lui Cîrțu 
sau lui Cămătaru ? Cine-i va 
înlocui la Nicosia, în linia me
diană, pe Beldeanu (suspendat 
de F.R.F.) și Donose (care nu 
are drept de joc încă o etapă 
în cupele europene) ?
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IN PROMOVAREA TENISULUI EUROPEAN"
© Marele Premiu și „Cupa Davis" rămîn punctele de sprijin ale calendarului inter 

național # Va reveni tenisul la J.O. ?

SUCCESE IN DEZVOLTAREA
an,De la mijlocul acestui 

federația internațională de te
nis are un nou președinte. Frî- 
nele forului suprem al „sportu
lui alb" au fost preluate de 
Philippe Chatrier, personalitate 
binecunoscută în lumea tenisu
lui. de mai mulți ani președinte 
al federației 
litate. Este 
președinților 
rea acestui 
1913. tntr-o 
avut loc la ...
ultimului meci Franța—România 
din „Cupa Davis", Ph. Chatrier 
ne-a împărtășit cîteva păreri în 
legătură cu perspectivele activi
tății sale în noua funcție.

— Cum se prezintă „o- 
rizonul" tenisului în mo
mentul în care preluați 
conducerea forului său 

/ internațional 7
/ — Un orizont in general se
nin, amenințat doar de cîțiva 
nori, pe care-i socotesc trecă
tori. Principala problemă de re
zolvat: salvgardarea autorității 
federației noastre, pe care o do
rim să redevină unicul organism 
diriguitor al activității în teni
sul mondial. Toate celelalte fo
ruri și grupări, care-și arogă 
autoritate în tenis, vor trebui 
să-și integreze activitatea pe li
niile trasate de noi sau să și-o 
desfășoare astfel 
ne concureze 
Este limpede 
primul rind 
fesioniste, de 
tului mondial 
cu care înțelegem să colabo
răm in continuare, atita timp 
cit turneele de sub egida sa nu 
se suprapun celor incluse în ca
lendarul internațional. Acesta 
rămîne axat pe turneele clasice, 
care-și mențin prestigiul și an
vergura în cadrul circuitului 
Marelui Premiu, ca și pe între-

franceze de specia- 
al 24-lea pe lista 
FILT, de la crea- 
organism, în anul 
convorbire care a 
Paris, cu prilejul

incit să nu 
în nici un fel. 
că mă refer în 

la grupările pro- 
tipul „campiona- 

de tenis" (W.C.T.),

ne-a declarat
PHILIPPE CHATRIER, 
președintele F.I.L.T.

cerile pe echipe, în frunte cu 
„Cupa Davis".

— Fiindcă ne-ați vorbit 
despre calendarul inter
național, tocmai pentru 
„Cupa Davis" se pare că 
sînt greu de găsit date op
time de disputare. Care 
ar fi soluția 1

— Soluția nu poate fi decit 
una radicală și anume restruc
turarea acestei competiții. In 
loc să fie țelul suprem al tutu
ror jucătorilor, a devenit o o- 
bligație, uneori greu accep
tată. Cel puțin 60 de te- 
nismani fruntași suferă din 
cauza ei, unii chiar încearcă să 
se eschiveze. Aglomerarea ca
lendarului cu noi turnee indi
viduale lasă prea puțin loc în
trecerii pe echipe, care caută să 
ocupe acele puține date răma
se libere. Așadar, trebuie schim
bat totul. Soluția mea — de 
mai multe ori propusă dar de 
fiecare dată respinsă — urmă
rește comasarea competiției in
tr-un turneu final pe distanța 
a două săptămini, care să-i fie 
rezervate exclusiv. Aci s-ar în
trece, in cadrul a trei grupe va
lorice, primele 24 echipe din 
lume, calificate in cadrul unor 
turnee zonale preliminare. Prin 
aceasta, cele mai bune echipe 
și cei mai buni jucători vor fi 
reuniți intr-o întrecere de mare 
anvergură, care va putea fi ur
mărită, la fața locului și prin 
televiziune, de toți iubitorii de 
tenis. Prin asigurarea transmisi-

Hor televizate, 2—3 milioane de 
oameni vor vedea pe așii rache
tei in luptă pentru vechea dar 
mereu atractiva „Salatieră de 
argint".

— Pentru a rămîne în 
domeniul marilor 
tiții, cum vedeți 
litatea revenirii 
lui în programul 
lor Olimpice ?

— Problemă delicată, 
ind că sistemul „open"

MIȘCĂRII SPORTIVE

START ÎN C. FI. DE ȘAH PENTRU JUNIORI
La Innsbruck a început cam

pionatul mondial de șah pentru 
juniori mari, la care participă 48 
de jucători. In prima rundă, șa- 
histul român Constantin lonescu

.CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM
Federația internațională de at

letism a decis ca ediția a doua 
a „Cupei Mondiale" să se des
fășoare între 24—26 august 1979. 
Pentru găzduirea acestei compe
tiții candidează orașele Los An
geles și Montreal, locul de dis
putare urmînd să fie ales cu 
prilejul reuniunii Comisiei de or
ganizare a „Cupei Mondiale", 
care va avea loc în ziua de 3 
noiembrie la Sevilla.

In ceea ce privește sistemul de 
desfășurare a competiției, pre
ședintele federației internaționale 
de atletism. Adrian Paulen (O- 
landa), a declarat că va fi men
ținută formula primei ediții, dis
putată recent la Dusseldorf.

a pierdut la olandezul Jansson, 
iar în cea de-a doua a cîștigat 
partida susținută cu tunisianul 
Rejaibi. Alte rezultate: Vera (Cu
ba) — Marcel (Franța) 1—6 ; 
lusupov (U.R.S.S.) — Rivas (Spa
nia) */2—Vî ; Popovicl (iugoslavia) 
— Rayner (Țara Galilor) 1—0 ; 
Groszpeter (Ungaria) — Kovatll 
(Liban) ‘/t—'/i 1 Zapata (Colum
bia) — Omuku (Nigeria) */,—% ; 
Gheorghiev (Bulgaria) — Weide- 
mann (R.F. Germania) 1—0.

★
In localitatea franceză Cagnes 

sur Mer (în apropiere de Nisa) 
încep astăzi întrecerile campio
natului mondial de șah rezervat 
juniorilor mici. La această com
petiție participă și jucătorul ro
mân Adrian Negulescn.

compe- 
posibi- 
tenisu- 
Jocuri-

dat fi- 
adoptat 

de forul nostru internațional nu 
corespunde statutului de amator 
definit de regulile olimpice. 
Pentru a nu contraveni aces
tora, am avansat ideea partici
pării tenisului la Olimpiadă cu 
sportivi amatori, eventual cu 
juniori. Așa cum se face in ca
drul campionatelor europene re
zervate amatorilor, competiție 
care și-a cîștigat un loc bine 
definit în tenisul continental. 
Cit privește prezența disciplinei 
noastre la Jocurile Olimpice, în
treruptă în anul 1924, ea ar putea 
fi reluată la ediția din 1984. Ar 
fi o revenire de dorit în sinul 
familiei olimpice a acestui sport 
care și-a cîștigat între timp o 
popularitate atît de mare, 
toate colțurile lumii.

— Anul viitor, campio
natele europene vor fi 
organizate de România. 
Cum priviți acest eveni
ment ?

— România este de mai multă 
vreme o forță în tenis și ră
mîne un punct de sprijin im
portant în acțiunea noastră de 
a reconsidera activitatea pe con
tinent. Noua asociație europea
nă de tenis are obiective nu
meroase, in special în promo
varea competițiilor de juniori și 
a celor pe echipe. Pentru reali
zarea lor. contribuția federației 
române de tenis poate atirna 
greu in balanța succesului. Atît 
pe plan european, cit și mon
dial. tenisul românesc are și de 
aci înainte un important cuvînt 
de spus.

in

Radu VOIA

Turneul de la

$

I

Poporul prieten coreean sărbătorește vineri aniversarea a 
29 de ani de la crearea Republicii Populare Democrate Co
reene. Alături de toți oamenii muncii, tinerii sportivi coreeni 
cinsteso prin mari și însemnate succese această sărbătoare.

Intre marile realizări obținute în lupta pentru construirea 
socialismului se află șl succesele în dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului.

In acest sens grăitoare 
sint și frumoasele rezultate 
pe care le-au obținut repre
zentanții Republicii Populare 
Democrate Coreene la J.O. 
de la Montreal, atrăgîndu-și 
o meritată admirație. Prin
tre sportivii distinși la 
Montreal s-au numărat 
boxerii Ciu En Zo, medaliat 
cu aur și Li Ven Uk, luptă
torul Li En Nam și trăgă
torii Li 
En.

Buna 
sportivi . 
faptul că în R.P.D. Coreeană 
există numeroase centre de 
formare a cadrelor (cite 
unul în fiecare capitală de 
regiune), precum și un insti
tut superior de învățămînt, 
la Phenian. în felul acesta, 
numărul antrenorilor și ins
tructorilor sportivi, dar mai 
ales al profesorilor de edu
cație fizică, a crescut an de 
an, ajungînd acum la peste 
10 000. O foarte mare parte 
dintre acești tehnicieni lu
crează în școli, acolo unde 
educația fizică și, în general, 
sportul ocupă un loc impor
tant 
lui.

De 
cură 
printre care cele mai popu
lare sînt tradiționalele șta
fete, cursele de marș cu o 
largă participare și ascensi
unile în grup, organizate la 
locurile istorice, cum sînt 
vîrfurile Mankyeungdai și

Ho Jun și Ian Sun

pregătire a acestor 
își are explicația în

în instruirea tineretu-

un mare succes se bu- 
competițiile de masă,

Forest Hills

BORG ABANDONEAZA IN „OPTIMI
NEW YORK, 7 (Agerpres). — 

Jucătoarea româncă Virginia Ru
zicl își continuă evoluția în pro
bele de dublu ale turneului In
ternațional de tenis de la Forest 
Hills. In turul n al probei de 
dublu femei, perechea Virginia 
Ruzicl — Mima Jausovec a în
vins cu 6—4, 3—6, 6—4 pe Ilona 
Kloss și Linky Boshoff. La du

NOI EFORTURI ÎMPOTRIVA VALULUI

✓/
•••

Echipa de polo a C.N.U. Bucu
rești s-a întors dintr-un turneu 
efectuat în Cehoslovacia. Sporti
vii bucureșteni au cîștigat am
bele turnee la care au participat: 
Ia Novizanki, 11—8 cu Elektrosvit 
și 7—6 cu Komarno, iar Ia Usti, 
9—4 cu Slavia Praga, 9—4 cu Sla
via Plsen și 2—2 cu selecționata 
orașului Usti. Cei mai buni jucă
tori în acest turneu : V. Pleșca, 
L. Pleșca, Pascu și Țăndăreanu.

*
ȘAH Șl MUZICĂ

I Primul campion
mondial de șah, Andră 
Danican Philldor (com
pozitor francez, autor 
de opere comice, 1726 
— 1795) nu este sin
gurul care a realizat 
o trăsătură de unire 
între „sportul minții" 
și muzică. O serie în
treagă de muzicieni
sovietici cochetează cu 
șahul. iar printre
aceștia se numără ase
menea celebrități ca
pianistul emerit Ale
ksandr Goldenvelser, 
compozitorii Dimitri 
Șostakovici șl Serghei 
Prokofiev. Ultimul, 
prieten intim cu ex- 
campionul lumii M. M. 
Botvinnik era nelipsit 
de la simultanele date 
de acesta. Iar de la 
Șostakovici — autorul 
nemuritoarei ..Simfo-

Boceunbo, unde au avut 
importante evenimente 
trecutul revoluționar al 
rii. Cu aceste ocazii, mii ’ și 
mii de tineri își desăvîrșesc 
pregătirea fizică și cea spor
tivă, deoarece pe parcurs au 
loc diferite Întreceri la dis
cipline cu o mai largă răs- 
pîndlre, cum sînt luptele, ti
rul cu arcul, diferite probe 
atletice și voleiul.

Creșterea permanentă

Ioc 
din 
ță-

a 
rezultatelor și mărirea nu
mărului celor ce practică 
zilnic exercițiile fizice se 
datoresc și excelentei baze 
materiale. Astăzi în R.P.D. 
Coreeană există numeroase 
bazine de înot, patinoare 
naturale, piste de schi, te
renuri de volei și baschet. 
Printre cele mai moderne și 
grandioase baze sportive se 
află marele stadion Moran- 
bong și Palatul sporturilor 
din Phenian, uriașă con
strucție sportivă situată pe 
malul fluviului Botongang. 
înaltă de 40 de metri, cu o 
suprafață construită de a- 
proape 70 000 metri pătrați 
și 20 000 de locuri.

Sportivii români se 
bucură, alături de prietenii 
lor, de succesele mișcării 
sportive din R.P.D. Co
reeană, care se adaugă efor
turilor întregului popor în 
opera de construire a so
cialismului, în lupta pentru 
unificarea pașnică și inde
pendentă a patriei.

ÎNTRECERILE PLIGILIȘTILOR

JL’NIORI

DE VIOLENȚĂ DIN
BRUXELLES, 7 (Agerpres).— 

Valul de violență care bîntuie 
in lumea occidentală nu a oco
lit nici domeniul sportului, cu 
toate că, prin natura sa, această 
activitate are obiective emina
mente pașnice, fiind menită să 
contribuie la apropierea dintre 
oameni. In fața numărului mare 
de acte de violență legate de 
activitățile sportive, peste o 
sută de experți din 22 de țări 
vest-europene s-au reunit, înce- 
pînd de astăzi, la Palatul Eg- 
mbnt, din Bruxelles. în cadrul

SPORTUL OCCIDENTAL
primului Congres internațional 
împotriva violenței în sport.

Lucrările se vor desfășura în 
patru comisii de lucru care vor 
examina diferite aspecte ale 
problemei, între care cercetările 
științifice asupra violenței în 
sport, măsurile preventive care 
pot fi adoptate de federații și 
cluburi, măsurile ce se cer a- 
doptate de autorități și rolul 
mijloacelor de comunicare în 
masă în educarea corespunză
toare a spectatorilor, care vin 
la competițiile sportive.

blu mixt, Virginia Ruzicl șl en
glezul John Feaver au întrecut 
cu 6—3, 7—5 cuplul Helena An- 
liot — Richard Fagel.

In „optimile" probei de sim
plu bărbați, principalul favorit, 
Bjfirn Borg, a părăsit concursul, 
fiind accidentat la umăr. Cam
pionul suedez nu a putut termi
na partida cu americanul Dlck 
Stockton, abandonînd la scorul 
de 6—3, 4—6, 0—1. In alte parti
de : orantes — McEnroe 6—2, 
6—3 ; Connors — Tanner 6—0, 
6—2 ; Gottfried — Fibak 6—7, 
6—3, 
Wendy 
obținut 
cu 4—6, 
semary 
zultate : 
Fromholtz 
Wade — 
6—4 ; Chris Evert 
chey 6—3, 6—0.

Rezultate înregistrate în pri
mul tur al turneului pentru ju
niori : Duvenhage — Andrei Dîr- 
zu 6—4, 6—1 î Lendel — Fan-
cutt 6—4, 6—3 ; Portes — Os-
toya 1—6, 6—2, 6—4 ; Tim Wil
kinson — Rayner 6—1, 6—1.

La turneul internațional de !a 
Ruzomberok (Cehoslovacia), re
zervat pugillștilor juniori, au luat 
startul 66 de tineri sportivi din 
Cehoslovacia, R.D.G.. Polonia. 
România șl Ungaria. O frumoasă 
comportare a avut Gigei Didițft 
(Voința Iași), clasat pe primul 
loc în întreceri, căruia l-a fost 
atribuită șl cupa destinată celui 
mal tehnic boxer al competiției. 
Ion Sandu (Voința Oltenița) s-a 
clasat pe locul secund, la cat. 
pană.

nii a Leningradului" — 
a rămas următoarea 
elocventă declarație : 
„îmi place mult șa
hul, căci în el se con-

sului sub numele de 
„cei 4 mușchetari", ei 
fiind celebrii Jean Bo- 
rotra, Renă Lacoste, 
Henri Cochet șl Ja-

patru rachete încruci
șate. Se poate citi ur
mătorul text : „A 50-a 
aniversare a victoriei 
franceze In Cupa Da
vis — 10 septembrie 
1927“.

„VETERANUL" 
ÎNOATĂ BINE...

Orantes — McEnroe 
Connors — Tanner 
Gottfried — Fibak 

6—4. In proba feminină, 
Turnbull (Australia) a 
o surprinzătoare victorie 
6—0, 6—0 în fața lui Ro- 
Casals (S.U.A.). Alte re- 
Mlma Jausovec — Dlane 

6—3, 6—2 ; Virginia
Mona Gueerant 7—5, 

Nancy Rl-

LOTUL BOXERILOR CUBANEZI
HAVANA (Agerpres). Federația 

cubaneză de box a alcătuit echi
pa reprezentativă care va parti
cipa la viitoarele întîlniri inter
naționale. în ordinea celor 11 ca
tegorii au fost selecționați : 
Jorge Hernandez, Samuel Belford, 
Adolfo Horta, Angel Herrera, 
Jose Aguilar, Andres Aldama, E- 
milio Correa, Luis Felipe Marti
nez, Jose Gomez, Sixto Soria șl 
Angel Millan. Dublul campion o- 
limpic la categoria grea, Teofilo 
Stevenson, nu a fost selecționat, 
fiind suferind.

TELEX • TELEX • TELEX

jugă deopotrivă 
și știința. El 
procură odihnă șl 
pirație*.

SEMICENTENARUL 
„MUȘCHETARILOR-
La 10 septembrie se 

vor împlini 50 de ani 
de la prima victorie 
a echipei Franței în 
..Cupa Davis“ obținu
tă la Philadelphia, în 
fața echipei 8.U.A., cu 
scorul de 3—2. Autorii 
performanței sînt cu- 
noscuți în lumea teni-

arta 
îmi 
ins-

cques Brugnon. Iar în
vinșii lor de atunci, 
nu mal puțin celebrii 
tenismani americani 
W. T. Tilden, W. M. 
Johnston și F. T. Hun
ter. în amintirea aces
tui eveniment sportiv, 
federația franceză de 
specialitate a decis ba
terea unei medalii co
memorative. Pe una 
din fețe sînt gravate 
efigiile celor patru 
sportivi, iar pe cea
laltă faimoasa „Salati- 
eră“ înconjurată de

Daniel 
Înotător 
Peru, în 
de ani, 
strîmtoarea 
Pornit de 
din Spania, el a par
curs cei 90 km în tim
pul de 7 ore și 50 mi
nute, pînă la plaja 
marocană Banzu. Cu 
28 de ani In urmă, îno
tătorul peruan a reali
zat o traversare pe a- 
ceeași distanță, dar în 
aproximativ zece ore.

Carpio, un 
originar din 
vîrstă de 67 

traversat 
Gibraltar, 

la Tarifa.

AUTO • „Marele Premiu al 
Italiei" (a 14-a probă a C.M. de 
formula I) se va desfășura du
minică pe circuitul de la Monza.

BASCHET ■ La Barcelona. In 
meci feminin : Spania — Iu
goslavia 56—70 (30—36).

FOTBAL • Orașul polonez Ko- 
nln a găzduit întîlnlrea dintre 
selecționatele secunde ale Polo
niei șl U.R.S.S., în care victoria 
a revenit gazdelor cu 3—0 ;■ Ț 
• Echipa braziliană Belo Hori
zonte, aflată în turneu în Fran
ța, a susținut pe stadionul „Parc 
des Princes" din Paris un meci 
amical cu formația Nancy. Par

ia egalitate : 
Nilmberg, se- 

a R.F. Ger- 
cu 1—0 (0—0) 
Cehoslovaciei.

(l-O).

tida s-a terminat 
1—1 (0—0). • La
lecționata secundă 
mania a întrecut 
echipa similară a
• în meciul dintre selecționatele 
de tineret ale Ungariei și R.D. 
Germane, echipa ungară a ter
minat învingătoare cu 2—1 (0—0).
• La Tunis, Tunisia a învins
Malta cu 2—1 (1—0) • Meciuri
internaționale amicale : la Berlin. 
R. D. Germană — Scoția 
(0—0), a marcat Schade în 
66 ; la Volgograd, U.R.S.S. 
Polonia 4—1 (1—0), goluri
scrise de Blohin (2). Bureac

1—0 
mln.

Tn-
(din

11 m) și Cesnokov, respectiv 
Lato.

PENTATLON • Proba de călă* 
rie din cadrul concursului de la 
Stanmore (Anglia) a revenit fos
tului campion mondial Peter Ke- 
lemen (Ungaria) cu 1100 p. ur
mat de englezul Phelps — 1 098 o 
și americanul Weber — 1 096 p. 
Pe echipe, proba a fost cîștigată 
de formația Ungariei — 3 254 p.

TENIS • în zilele de 16, 17 șl 
18 septembrie se va desfășura la 
Roma meciul dintre echipele Ita
liei și Franței, contînd ca semi
finală Interzonală a ,,Cupel Da
vis*4. în vederea acestui meci fe
derația franceză a alcătuit echi
pa : Francois Jauffret, Patrice 
Dominguez, Jean-Franțois Cau- 
jolle șl Patrick Proisy. Căpitanul 
nejucător este Pierre Darmon.

VOLEI • La Rio de Janeiro 
au continuat întrecerile „Cupei 
Mondiale** pentru juniori. Iată re
zultatele din etapa a IT-a. bă
ieți : S.U.A. — Argentina 3—1 ; 
Columbia — Haiti 3—2 ; Japonia
— Peru 3—0 ; fete : Brazilia — 
Costa Rica 3—0 : Japonia — Ar
gentina 3—0 ; S.U.A. — Peru 3—2: 
Canada —Spania 3—0 ; U.R.S.S.
— Bolivia 3—1. • La Dessau :
R.D. Germană — Cuba (feminin) 
3—2 (—lt, 7, —5, 4, ID.
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