
ÎNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN BULGARIA

Joi dimineața, s-a.: încheiat 
la Sofia convorbirile oficiale 
dintre 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 Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov 
și-au exprimat deplina satis
facție pentru rezultatele deose
bit de rodnice ale convorbiri
lor purtate și înțelegerilor con
venite, ale întregii vizite în 
Republica Populară Bulgaria, 
precum și convingerea că aces
tea vor marca o etapă superi
oară in întărirea colaborării și 
solidarității dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, în dezvoltarea 
cooperării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulga
ria, în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului, păcii 
și colaborării in lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate tovărășească ce 
caracterizează relațiile tradițio
nale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

★
Joi, 8 septembrie, după în

cheierea convorbirilor oficiale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au semnat, la 
Sofia, în cadrul unei ceremonii 
desfășurate la reședința prezi
dențială „Boiana", „Declarația 
privind continua întărire a 
prieteniei frățești și aprofun
darea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulga
ria".

★
Joi dimineața s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a efectuat-o îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Popu
lară Bulgaria, Ia invitația to
varășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia.

De la reședința Boiana, un
de a avut loc solemnitatea

semnării documentelor comu
ne ce concretizează rezultate
le deosebit de fructuoase ale 
acestei noi întilniri la ni
vel înalt, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, conduși de tovară
șul Todor Jivkov și tovarășa 
Ludmila Jivkova, se îndreap
tă, la bordul unui elicopter, 
spre aeroportul internațional 
din apropierea capitalei bul
gare.

Numeroși locuitori ai Sofiei 
care au venit să salute la ple
care pe inalții oaspeți români 
poartă portrete ale celor doi 
conducători de partid și de 
stat, pancarte pe care sînt în
scrise urări, flutură stegulețe 
cu tricolorul românesc și bul
gar, aclamă pentru prietenia 
dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia un călduros rămas bun 
de la tovarășul Todor Jivkov. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat își string mîinile 
cordial, se îmbrățișează cu 
căldură, își exprimă din nou 
satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale acestei noi în
tilniri. La rindul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Ludmila Jivkova își iau un cor
dial rămas bun. La despărțire, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sa
lută cordial pe tovarășa 
Ludmila Jivkova, iar tovarășul 
Todor Jivkov — pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care au făcut o vizită oficială 
de prietenie in Republica Popu
lară Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria, s-au întors, joi Ia amiază, 
in Capitală.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
care au venit împreună cu so
țiile, de membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
de reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost intîmpinați Ia aeroport 
cu multă căldură de mii de 
cetățeni ai Capitalei. Bucu- 
reștenil aflați pe aeroport au 
dat expresie satisfacției cu ca
re întreaga noastră națiune 
salută noua intîlnire dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

STEAUA A MAI ELIMINAT
0 DATĂ PE C.F. BARCELONA!
• VIGU AȘTEAPTĂ AFIRMAREA COLEGILOR MAI TI
NERI • PRIVIND ÎNAPOI CU... REALISM • IORDĂ- 
NESCU : „TOTUL DEPINDE DE CURAJUL, ÎNDRĂZ

NEALA Șl INTELIGENȚA NOASTRĂ"

A fost cald ieri Ia Bucu
rești. Ca în miez de vară. An
trenamentul de pe terenul II 
al Complexului sportiv Steaua 
a fost însă... antrenament, 
chiar dacă acele ceasornicului 
arătau ora 11. Am asistat la o 
„secvență" din etapa pregăti
rilor pentru campionat și pen
tru meciurile cu C. F. Barcelo-

Omul ți... mingea 
sau o imagine de 
la antrenamentul 
efectuat ieri, in 
„Ghencea“, de fot
baliștii echipei 

Steaua

Foto : S. BAKCSY
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ÎN ÎNTRECERILE GENEROASE ALE „DACI APEI",

TOT MAI MULȚI TINERI SPUN „PREZENT" I

SCOR FINAL:
10-10, PENTRU... TOȚI!
O atractivă „duminică sportivă"

în sectorul 4 al Capitalei
în urmă cu o săptămînă. în 

10 întreprinderi din sectorul 4 
al Capitalei au sosit niște in
vitații: „Pe două baze sportive 
din sector — se arăta în aces
tea — se organizează o „dimi
neață sportivă" în cadrul „Da- 
ciadei", la care am dori să 
participe și tineri din întreprin
derea dumneavoastră. Vă aș
teptăm...". Telefonic, am fost 
anunțați și noi de aceastăiin- 
teresantă manifestare sportrvă 
și, la ora indicată, ne-am pre
zentat.

„Dimineața sportivă" este or
ganizată în principal de către 
Consiliul sindical al sectorului; 
„teatrul de operațiuni" al ac
țiunii inițiate în cadrul „Dacia- 
dei“ este excelenta bază sporti
vă „Timpuri Noi» și, în parte, 
terenul de fotbal „Flacăra Ro
șie", aflat peste drum; au sosit 
tineri din toate cele 10 între
prinderi invitate: Flacăra Roșie, 
Timpuri Noi, Crinul. I.O.R., 
Select, Stăruința, Anticorozivul 
și întreprinderile producătoare 
de ace, medicamente și sticlă.

Invitații se pare că știau pro-

zenie balonul cu 
cei de la Crinul, 
la popicărie a in
trat echipa între
prinderii de sticlă, 
reprezentată de 
tehnicianul Gh. Al- 
bu și meșterul Gh. 
Moraru. Sub un 
umbrar, împrej
muit de copaci cu 
coroane bogate, se 
joacă șah. Se în
trevede numele ce
lui care va realiza 
prima victorie: Do- 
bre Dumitrache, 
maistru forjor la 
Timpuri Noi. Tot 
în clădirea popică-
riei, într-o încăpere alăturată, 
tenis de masă. Maistrul electrici
an Ion Dordea de la întreprinde
rea de medicamente — cu „șoi
mul" Cătălin Dordea alături — 
arbitrează. „Joc și eu, ne asigură,

Modesto FERRARI NI

(Continuare în pag 2-3)

In timp ce părinții și 
frații lor mai virstnici se 
întrec pe terenurile de 
fotbal sau de handbal, 
copiii au organizat și ei 
o intrecere. Cine va a- 

junge primul ?
Foto : N. DRAGOȘ

na. De fapt, „momentul C.F. 
Barcelona» a început pentru 
Steaua de cînd s-a aflat nu
mele viitoarei adversare. Ju
cătorii, antrenorii și conducă
torii echipei militare doresc o 
performanță frumoasă în Cupa 
U.E.F.A., care să compenseze, 
într-un fel, să repare, dacă 
vreți, ce s-a stricat în fina
lul trecutului sezon, cu pier
derea campionatului și a Cu
pei. „Vrem să eliminăm echi
pa lui Cruyff și Neeskens", 
este o dorință unanimă, pe

verbul „Cine se scoală de di
mineață...", întrucît la ora 8,30 
a început „punctul 1“ din pro
gram. Fete sănătoase, vesele, 
cite 30 din fiecare întreprindere 
(4 la număr: Flacăra Roșie, 
Crinul, Select, întreprinderea de 
ace) au prezentat, pe rînd, 
programul lor zilnic de gim
nastică la locul de muncă. Re
prize viguroase, convingătoare. 
Se apropie de noi una din gaz
de, Savin Bușcă, muncitor spe
cialist, turnător la Timpuri Noi, 
unde lucrează de 30 de ani — 
președinte al asociației sporti
ve respective. „Sigur, am fă
cut și eu sport, fotbal, ține să 
ne spună. Acum însă mă bucur 
cînd văd cum ciștigă teren 
atitea discipline". Plecăm îm
preună prin parcul care, pe la 
ora 9,30, freamătă ca un stup 
de albine. Pe toate terenurile 
se joacă volei, mini-fotbal, 
handbal, tenis de masă, se pre
gătesc întîlniri de box... Cei de 
la I.O.R. (între ei se află con
trolorul C.T.C. Al. Stanciu, 
„inima fotbalului" din între
prindere, ieri jucător, azi bun 
organizator) își dispună cu dîr-

Proba de 800 m. cu...

...PETROVA, SILAI, SUMAN
CAPUL DE AFIȘ AL PRIMEI ZILE A BALCANIADEI

Anuala competiție a atleți- 
lor din Balcani poposește, 
pentru trei zile, pe stadionul 
„19 Mai" din capitala Turciei. 
La tradiționalele dispute vor 
fi prezenți, la Ankara, ca și 
în alte ocazii, sportivi și spor
tive din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. 
Totodată, urmează a se stabili 
acum și cele două campioane 
balcanice, liderele celor două 
clasamente pe echipe, la băr
bați și femei. Anul trecut, la 
cea de a 35-a ediție a J.B.A., 
desfășurată în Iugoslavia, la 
Celje, titlurile au fost cîștiga- 
te de echipa României la băr
bați și de cea a Bulgariei, la

femei. Și în întrecerile care 
încep astăzi și se vor încheia 
duminică seara, aceste două 
formații au cele mai multe 
șanse să-și păstreze, pentru 
încă un an, titlurile, adversa
rele lor cele mai puternice fi
ind Bulgaria la bărbați și 
România la femei.

Concursurile individuale vor 
prilejui, ca de fiecare dată, de
altfel, întreceri foarte intere
sante. După părerea noastră, 
capul de afiș al acestei a 36-a 
ediții a Jocurilor Balcanice îl 
constituie dubla întîlnire din
tre noua vedetă a semifondu- 
lui bulgar Totka Petrova (cam
pioană mondială universitară

care ne-au mărturisit-o ieri, 
înaintea antrenamentului, Vigu 
și Moraru, Iordănescu și Ior- 
dache, Zamfir și Năstase, an
trenorul E. Jenei, col. Al. Flo- 
rescu, șeful secției. Dorința și 
mărturisirile lor trebuie să ai
bă însă acoperire. Și, deocam
dată, au. Steaua s-a pregătit 
și se pregătește cu toată se
riozitatea. Nu s-a lucrat nu
mai ieri așa, fără reproș, doar 
pentru că pe marginea tere
nului se afla antrenorul fe
deral C. Cernăianu. „Jocul e-

chipei noastre, spunea E. Je
nei, n-a fost rău în aceste pri
me patru etape. Rezultatul cu 
F. C. Argeș l-am aflat la Ma
drid. Am fost dezamăgit, de
sigur, dar m-am consolat cu 
speranța că poate a fost un 
joc bun. M-am bucurat cînd 
mi s-a confirmat acest lucru 
la revenirea acasă. Dar, ca în
totdeauna, ratările ne-au cos
tat. Este principala carență a 
echipei. Dacă marcam doar SO 
la sută din ocaziile avute în 
campionatul trecut, nu pier

deam titlul. O știm cu toții. 
Din păcate, minusurile de or
din tehnic, mai ales in faza 
de finalizare, sint amplificate 
de stări emotive, destul de 
greu de acceptat pentru unii 
jucători cu experiență, cum e 
cazul lui Troi". „Despre C. F. 
Barcelona, pe care ați urmă
rit-o acum cîteva zile, ce ne 
spuneți, sau ce le spuneți ju-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

la 800 m și 1500 m, recentă 
învingătoare în „Cupa mondi
ală") și reputatele noastre a- 
lergătoare Ileana Silai și Ma
riana Suman la 800 m, Silai 
și Natalia Mărășescu la 1500 
m. In condiții normale, ar fi 
cazul să așteptăm ca la cele 
două probe învingătoarele (sau 
numai învingătoarea), să reali
zeze cele mai bune performan
țe mondiale din 1977, care, 
pînă la această oră, aparțin 
Ilenei Silai 1:57,39 și, respec
tiv, Nataliei Mărășescu cu 
4:02,65.

Alte dispute așteptate cu 
mult interes sînt cele de la 
aruncarea discului dintre Ma
ria Vergova (Bulgaria) șl Ar
gentina Menis, de la săritura 
în înălțime dintre Cornelia 
Popa, Virginia Ioan, Iordanka 
Blagoeva (Bulgaria) și Sneja
na Hrepevnik (Iugoslavia),
etc.

La actuala ediție a J.B.A. 
există multe probe cu mai 
mulți favoriți, dar și cîteva cu 
cîștigători ca și cerți: 100 m — 
Petrov (Bulgaria), 800 m — 
Savici (Iugoslavia), 110 mg — 
Sebesty en (România), lungi
me — Stekici (Iugoslavia), tri
plu — Corbu (România), cio
can — Dulgherov (Bulgaria), 
lungime femei : Alina Gheor
ghiu (România), greutate fe
mei : Elena Stoianov* (Bulga
ria), etc.



ÎNTRECERI ENTUZIASTE PE AGENDA „DACIADEI"

„Cupa Sclnteîi tineretului4* la tenis de cîmp

-.ce' acțiuni se întreprind în ju
PENTRU SELECȚIA ^TINERELOR TALE

A

EVOLUIND FOARTE BINE, REPREZENTANȚII JUDEȚULUI 
IAȘI AU CUCERIT MULT RÎVNITUL TROFEU

9

COSTINEȘTI, 8 (prin tele
fon). Cum era și firesc, cea 
de a IV-a ediție a „Cupei 
Scinteii tineretului" la tenis — 
una dintre cele mai populare 
competiții sportive de masă or
ganizată în acest an în cadrul 
„Daciadei" — a trezit un ma
re interes printre tinerii iubi
tori ai „sportului alb” din țara 
noastră. Cea mai elocventă do
vadă este participarea la eta
pele de masă a peste 250 000 
de concurenți.

Aici, la Costinești — stațiu
nea care a găzduit pentru a 
treia oară consecutiv turneul 
final — atmosfera de mare 
concurs s-a menținut Ia o cotă 
ridicată de-a lungul tuturor 
celor patru zile de întreceri. 
Printre 
fete și 
mosfera 
prezenți 
dente (Eva Krajla, Viorel Că- 
eiulescu, Francisca Kosa ș.a.) 
dar și mulți debutanți.

Specialiștii federației, nu
meroși antrenori ai secțiilor de 
tenis din țară au ținut să fie 
prezenți la turneul final, gîn- 
dindu-se că vor descoperi ta
lente pe care să le îndrume 
apoi spre înalta performanță 
și de care avem atîta nevoie 
în tenis I Speranțele le-au 
fost în mare parte confirma-

concurenți am întîlnit 
băieți obișnuiți cu at- 
pasionantei competiții, 
și la edițiile prece-

te. Spre exemplu, unul dintre 
tinerii deosebit de înzestrați, 
Doru Trifan, din Timișoara, 
căruia i-a fost decernată „Cu
pa ziarului Sportul" pentru cel 
mai talentat tenisman, a și 
fost inclus în secția asociației 
sportive Electra din orașul său. 
Alți cîțiva concurenți (Dan 
Lepădata — Bacău, Flavius 
Teodosiu — București, Nicușor 
Mihai — Alba etc.) au intrat 
de asemenea în atenția specia
liștilor.

O mențiune pentru reprezen
tanții județului Iași care, la 
băieți, au cucerit 3 titluri de 
campioni, din tot atitea posi
bile. Poate că acest moment 
va fi de bun augur pentru re
intrarea lașului în rîndul ora
șelor în care tenisul se afir
mă cu bune rezultate.

CÎȘTIGATOR1I FINALELOR:

feminin, cat. 10—14 ani : 1.
FRANCISCA KOSA (Maramu
reș) — Cristina Csular (Cluj) 
6—2, 5—6, 6—1 ; cat. 15—19 
ani: FLORENTINA MÎNDRES- 
CU (Bacău) — Mihaela Ciobo- 
taru (Prahova) 6—2, 2—6, 7—5; 
cat. 20—25 ani : MARINELA 
IANA (Vîlcea) — Crăița Ma
rinescu (Brașov) 6—1, 6—2 ;
masculin : cat. 10—14 ani : 
MIRCEA SLOBOZEANU (Iași) 
— Flavius Teodosiu (București) 
6—3, 6—1 ; cat. 15—19 ani ; 
DUMITRU MORARIU (Iași) — 
Adrian Ionescu (Prahova) 7— 
5, 6—4 ; cat. 20—25 ani : VIR
GIL AGHION (Iași) — Ion 
Neagoe (Dolj) 7—6, 6—1. Ma
rea cupă transmisibilă a „Scîn- 
teii tineretului" a revenit ju
dețului Iași, care a acumulat 
60 p.

Ion GAVRILESCU

SCOR FINAL: 10-10, PENTRU... TOJl!
(Urmare din pag. 1)

cam pe la 10,30". Ieșim din nou 
prin parc și dăm peste un tî- 
năr mărunt antrenîndu-se cu 
foc. Sudoarea îi curge din bel
șug pe față. „Viitor vîrf spor-

VEȘTI DIN TARA
DROBETA TR. SEVERIN: 

ÎNTRECERI ORGANIZATE 
DE SINDICATE

în cursul lunii trecute, mai 
mult de 10 000 de tineri și tinere 
din județul Mehedinți au luat 
parte la acțiuni sportive inițiate 
tn cadrul „Daciadei". în organi
zarea Consiliului județean al 
sindicatelor s-a desfășurat o com
petiție de masă, cîștigată la oină 
de echipa Combinatului de celu
loză și hîrtie. la fotbal 
Mecanizatorul Șimian, la 
fete — c’z Vi Ir.;:., I__ __
— de C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin. La șah cei mai buni au fost 
component!! formației Știința, iar 

cei ai asociației 
municipal Dro- 

al U.T.C. a or
ia fotbal, șah

- de 
volei 

de Voința, iar la băieți

la tenis de cîmp 
Voința. Comitetul 
beta Tr. Severin 
ganizat Întreceri 
și tenis de masă.

CARANSEBEȘ : ÎNTRE
CERI PENTRU TINERII DIN 
MEDIUL RURAL

Pe terenurile de handbal și fot
bal din oraș au avut loc între
cerile fazei interj udețene a 
popularei competiții sportive de 
masă „Cupa U.T.C.“, rezervată 
sportivilor din mediul sătesc. 
Competiția a adus la start echi
pe de fotbal și handbal fete, re
prezentante ale Tudețeîor Arad, 
Gorj. Hunedoara, Mehedinți și 
Timiș. Pe primele locuri s-au 
clasat, în ordine, județele Timiș, 
Hunedoara și Mehedinți la fot
bal ; Arad, Hunedoara și Timiș 
la handbal. (Nicolae MAGDA — 
coresp.).

JUDEȚUL MUREȘ : 
COMUNA GURGHIU.

...s-a desfășurat etapa finală 
pe țară a „Cupei U.T.C.“ la fot
bal, ediția a 4-a, rezervată echi
pelor sătești. La etapa de : 
a întrecerii (începută în 
martie) au participat peste 
de formații. In finală s-au ___
ficat 8 echipe, cîștigătoarcle eta
pelor zonale. în meciul pentru 
locul 1, Bega Belinț (județul Ti
miș) a învins cu scorul de 4—1 
formația Unirea Brînceni (jude
țul Teleorman). Pe locul 3 s-a 
clasat Bradul Vama (județul Su
ceava) iar pe 4 — Avîntul Matca 
(județul Galați). (loan PAUȘ — 
coresp.).

ARAD : ORE 
TINDERE IN 
CEALA

Consiliul județean ___ 
dicatelor și C.J.E.F.S. 
organizat, pentru tinerii munci
tori din întreprinderile și institu
țiile din localitate, mai multe 
competiții cu prilejul cărora au 
fost trecute și norme ale com
plexului „Sport și sănătate-. în 
municipiul Arad aceste competi
ții s-au desfășurat în pitoreasca 
pădure Ceala, unde peste 5 000 de 
angajați, împreună cu familiile 
lor, au petrecut ore de destin
dere în compania sporturilor 
preferate (fotbal, handbal, volei 
etc.). De asemenea au 
ganizate acțiuni sportive 
va, Chișineu-Criș, Sebiș 
cota. (Ioan PETROV AN,
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DE DES- 
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Arad al sin- 
Arad au

fost or
ia Lipo- 
și Pîn- 

coresp.).

tiv, ne este prezentat. Mecani
cul Vasile Sasu, de la 
Noi", scmifinalist la 
natale republicane de 
tegoria 48 kg. Visul 
învingă pe Turei". Și 
din cap, afirmativ. Bazinul de 
înot, cu apă cristalină, îmbie
toare, a fost folosit mai devre
me decît fusese programat con
cursul. Fetele din echipa de 
volei de la „Flacăra Roșie", 
imediat după meciul lor cu 
Școala sportivă nr. I, s-au a- 
runcat pe rînd în bazin. între 
ele, muncitoarele Gabriela Bo- 
toarcă, Angela Stebcl, subingi- 
nera Irina Bădulescu. Surpriză: 
două spații de joacă, frumoase, 
foarte solicitate. „Pînă termină 
soțul meciul, copiii se simt foar
te bine aici".

Trecem peste drum, la tere
nul de fotbal „Flacăra Roșie". 
Meci mare între copiii străzilor 
din preajmă (Dudești, Vitan, 
Foișor ș.a.), reuniți sub culo
rile asociațiilor „Flacăra Roșie" 
și „Timpuri Noi". Se luptă 
crîncen. Sînt ocazii, sînt și ba
re, însă scorul final este 0—0. 
Trec micuții spre cabine, nădu
șiți, rumeni în obraji. Un „a- 
dult" din tribună îi zgîndără. 
„0—0 a fost ?“, „Da", „Pentru 
cine ?“, „Pentru nimeni" răs
punde unul cu cîrlionț în păr, 
îmbufnat. „Ba-i pentru toți, 
10—10 !“ completează cu con
vingere un spectator vîrstnic, 
Ion Stoian, meșter pielar la 
„Flacăra Roșie", acum pensio
nar. Are dreptate meșterul. Ce 
să mai umblăm să culegem re
zultatele întîlnirilor de care a- 
minteam mai sus, numele în
vingătorilor 1 Victoria a fost de 
partea tuturor acelora care au 
participat la această „diminea
ță sportivă" organizată în sec
torul 4 al Capitalei.

„Timpuri 
Campio- 
box, că
tai: să-1 
Sasu dă

CAMPIONATELE DE CANOTAJ (viteză) PSEUDO SPECTACOL PSEUDO VALOARE!
Pe o vreme excelentă, ieri 

au început la Snagov întrece
rile campionatelor republicane 
de canotaj (viteză) 
seniorilor. Dat fiind 
redus de participant 
blemă asupra căreia 
veni — fazele preliminare ale 
competiției s-au redus doar la 
întreceri în... 3 probe (2 femi
nine și una masculină), în rest 
echipajele înscrise la campio
nate „calificîndu-se“ direct 
finale !

Cursele de dimineață 
programat eliminatoriile la 
vîsle și 4+1 vîsle 
precum și eliminatoriile 
vîsle — masculin. Cele 
serii din proba feminină 
dublou au fost ciștigate, 
form așteptărilor, de cupluri
le Maria Moșneagu — Ana 
Riedel (C.F.R. Timișoara) și, 
respectiv, Veronica Jugănaru— 
Maria Catană (C.N.U.). Intre 
ele se va da, dealtfel, lupta 
pentru tricourile de campioa
ne, celelalte schituri dovedind 
o valoare îndoielnică.

La 4+1 vîsle, echipajul dina
rs ovist avînd ca stroc pe... ra- 
mera Marlena Predescu a cîș- 
tigat lejer seria sa, principala 
adversară cu care a avut 
Lot al fiind ambarcația... 
ti1 ui de perspectivă, care 
concurat sub denumirea

rezervate 
numărul
— pro- 

vom re-

în

au 
2 

feminin, 
la 2 
două 

de 
con-

de 
lo- 

a 
de

F.R.C.Y-II. în seria a doua a 
probei, însă, tinerele canotoa
re din lotul de perspectivă 
(F.R.C.Y.-I) care, demn de sub
liniat, au la activ doar... 5 
luni de pregătire pe apă (!), 
au cîștigat seria obținînd ca
lificarea în finală. Din feri
cire (pentru Voința, Metalul și 
pentru alte secții de senioare 
din țară) cele două echipaje 
ale lotului de perspectivă e- 
voluează în afară de con
curs...

La masculin, 
2 vîsle a dat 
reprezentanților 
ua N. Popa și 
au întrecut destul de comod 
echipajul 
din tinerii 
Candet. în 
victoria a 
dinamovist
Mihaly), care candidează la un 
loc pe podiumul de premiere.

Notînd, in încheiere, că 
această zi s-a consemnat 
absență nejustificată de 
start (echipajul feminin de 
Ceahlăul Piatra Neamț) și 
a doua serie masculină de 
vîsle a oferit celor prezenți 
episod de-a dreptul incredibil 
pentru o finală de campionat 
național (un schifist de la Stea
ua a căzut pur și simplu din 
barcă !! !), amintim că în

prima serie de 
cîștig de cauză 

clubului Stea- 
N. Vasile, care

dinamovist alcătuit 
G. Giurescu și V. 
seria secundă, însă, 
revenit echipajului 
(T. Valeriu — St.

în 
o 

la 
la 
că

2 
un

s-au des-cursul după-amiezii 
fășurat recalificările.

Astăzi, de la ora 
programate 
urmînd ca 
prezinte la 
finalele de 
măcar în finale cursele ne vor 
oferi prilejul de a nota și as
pecte bune !

10,30, sînt 
feminine,finalele

de Ia ora 17 să se 
start echipajele din 
băieți. Sperăm că

H. ALEXANDRESCU 
A. VASILIU

TIMIȘ: AU FOST DESCOPERITI600 DE COPII
Ținut cu vechi tradiții și re

zultate foarte bune în sportul 
românesc, Timișul s-a aflat în
totdeauna printre județele cu 
preocupări deosebite și în di
recția selecției. Despre rezul
tatele muncii depuse pe aceas
tă linie, în primul an al nou
lui ciclu olimpic, am solicitat 
amănunte secretarului C.J.E.F.S. 
Timiș, Adrian Damșa, președin
te al Comisiei județene de se
lecție a copiilor și juniorilor.

— Vă rugăm, pentru început, 
să ne vorbiți despre felul în 
care ați organizat acțiunea de 
selecție din toamna Iui 1976.

— Avînd în vedere întinde
rea județului nostru și numă
rul mare al populației școlare, 
am procedat la alcătuirea unui 
număr de 13 comisii de selec
ție, fiecare dintre acestea 
avînd în componență 9 tehni
cieni (antrenori, profesori de 
educație fizică, activiști ai 
C.J.E.F.S.). Un sprijin prețios 
am primit și din partea studen
ților de la Facultatea de educa
ție fizică din Timișoara, care 
au participat direct la această 
acțiune. Astfel formate, comi
siile s-au deplasat pe terito
riu, în municipii, orașe, comu
ne și sate, fiecare dintre ele 
testînd elevi din circa 15

au fost handbalul, atletismul, 
gimnastica, luptele și fotbalul, 
iar la polul opus, în sensul de
pistării unui număr foarte scă
zut de copii dotați, se află vo
leiul, înotul (!), halterele, bas
chetul și canotajul...

— Cum vă explicați că la 
înot, sport ce beneficiază de o 
largă audiență în rîndul copi
ilor, cifra este ncsatisfăcătoare ?

— Cu toate că în mai multe 
orașe din județ există bazine 
foarte bune — Lugoj, Jimbolia, 
Deta și Buziaș fiind doar cîte- 
va exemple — activitatea nu 
poate fi apreciată decît, cel

școli.

v-ați 
deo-

s-au 
din

— Către ee discipline 
îndreptat atenția în mod 
sebit ?

— Firește, în prim-plan 
aflat sporturile prioritare
județul nostru. Acestea sînt at
letismul, baschetul, canotajul, 
gimnastica masculină, handba
lul feminin și masculin, halte
rele, luptele, înotul, patinajul 
artistic, pentatlonul modern, ti
rul, voleiul și, bineînțeles, fot
balul. Cifra globală de copii 
testați în toamnă a fost de 
peste 40 000, dintre aceștia fiind 
reținuți aproape 600. Pe disci
pline, principalele beneficiare

173 cm),G
174 cm),
160 cm).

mult, ca... pro 
tenția C.J.E.F. 
în momentul 
situație, rezulta 
mărul de copii 
trele de ii&jie 
ultima vreffiF 
creștere.
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In vederea participării la „Internationale

TINERII NOȘTRI JUDOKA S AU
CU TOATA SERIOZITA

• Selecții succesive pentru conturar
Simbătă, sala de atletism a 

Complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală va găzdui 
Campionatele internaționale de 
judo ale României, competiție 
tradițională, care este privi
tă cu deosebit interes atit pe 
plan intern, cit și pe plan in
ternațional. Dovadă elocventă a 
prestigiului de care se bucură 
„internaționalele" este numărul 
mare de țări care și-au confir
mat participarea la această edi
ție, zece, printre ele figurînd 
reprezentantele unor școli re
numite în judo-ul internațional, 
cum sînt cele din U.R.S.S., 
R. D. Germană, Franța și Po
lonia.

In vederea acestor întreceri 
rezervate tineretului (vîrsta li
mită 20 de ani), federația noas-

Miine, in stațiunea Neptun

Loturile naționale de seniori 
la popice Ișt încep pregătirile 
pentru C.M. ’78 — ce vor avea 
loc, în luna mal, In Elveția — 
susținind mîine o dublă întll- 
nire amicală cu puternicele re
prezentative ale R. F. 
Antrenorii celor două 
mânești (C. Neguțoiu 
Szocs — la fete, R. 
P. Purge — la băieți) 
la această întîlnire, programată 
în stațiunea Neptun (Mangalia 
Nord), echipe remaniate, în care 
vor evolua tineri remarcați în 
sezonul trecut, cum sînt Silvia 
Raiclu, Elena Vasile-Stan, Cor
nelia Nicolae, Alexandru Tudor, 
Alexandru Naszodi, Horla Ardac

Germania, 
loturi ro
și Crista 

Cernat și 
vor alinia

și Gheorghe 
prezervativele 
parte : Ana
Goncear-Pană, 
neanu, Mariana 
sif Tismănar, 
în lot după o absență de aproa
pe un an, din cauza unui ac
cident), Alexandru Cătineanu și 
Constantin Voicu.

Din echipele R. F. Germania 
fac parte o serie de popicari 
valoroși, ca de exemplu, Ga
briele Bergholz — campioană 
europeană la junioare, Edith 
Neidliart — campioană a R.F.G., 
Dietcr Zieher, fost campion 
mondial și actualmente jucăto
rul nr. 1 al țării sale.

re
fac 

Elena 
CAti-

io-

Scholtes. Din 
noastre mai 
Petrescu, 
Margareta 

Constantin, 
Ilic Băiaș (reintră
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RACQUET participante»* 
DAhUntl DIVIZIA B ou
împărțite în următoarele serii : 
CULIN, SERIA I : Gloria Dej. 
structorul Arad, Universitatea II 
Napoca, Știința Mediaș, Voința Ti
mișoara, Comerțul Tg. Mureș, Auto- 
motica București, URBIS București, 
IEFS II București, Șc. sp. Satu Mare : 
SERIA A ll-A : C.S.U. Pitești, Elec
trica Fienî, C.S.U. Galați, A.S. Ar
mata Bacău, Letea Bacău, Știința 
Ploiești, Politehnica București, P.T.T., 
A.S. Armata București, Șc. sp. Cra
iova ; FEMININ, SERIA I : Medicina 
Timișoara. Constructorul Arad, C.S.U. 
Tg. Mureș, Comerțul Tg. Mureș, Me
talul Salonla, Universitatea Craiova, 
Voința București, Universitatea Bucu
rești, Mătasea Deva, Lîc. „Llviu Re- 
breanu" Bistrița ; SERIA A li-A s Ști
ința Tr. Măgurele, Carpați Sf. Gheor- 
ghe, Lumina Botoșani, Confecția Că-

lărași. Universitatea lași. Știința Con
stanța, P.T.T., Politehnica II Bucu
rești, Arhitectura, Centrul școlar de 
baschet București • RADU DIACO- 
NESCU este noul antrenor al echipei 
divizionare B URBIS, in cadrul că
reia va evolua și ca jucător. Fostul 
dinamovist se va ocupa și de instrui
rea juniorilor de la URBIS.

încheiere de sezon la ciclism

HANDRAI ”CUPA prahovei-, 
nnlSL/iunl. competiție feminină 
organizată de A.S. Vulturul Ploiești, 
a reunit echipele I.E.F.S. București, 
Confecția, Șc. sp. Ploiești și Vulturul. 
Trofeul pus în joc a revenit echipei 
organizatoare, care a învins ambele 
divizionare A prezente la startul în
trecerilor I Pe locul II s-a clasat Con
fecția, îar pe locul III — I.E.F.S. • 
Ț.S.K.A. MOSCOVA, campioana mas
culină a U.R.S.S., întreprinde un tur
neu în țara noastră. La finele aces
tei săptâmîni (duminică) și la înce
putul săptămînii viitoare, handbaliș- 
tii sovietici vor susține trei întîlniri 
amicale cu H.C. Minaur Baia Mare.

AZI, FINALA LA CONTRATIMP PE ECHIPE
Campionatele de ciclism ale se

niorilor programează In fiecare se
zon patru probe. Primele trei — fon
dul (învingător : Traian Sîrbu — Di
namo București), contratimpul indi-v 
viduril (Marin Valentin — Dinamo 
București) și semifondul (Vasile Teo
dor — Dinamo București) — s-au dis
putat rn sezonul de vară. „Careul 
campionilor" va fl completat astăzi 
la amiază, la sfirșitul finalei probei 
de contratimp pe echipe, 100 km.

Finala acestei probe olimpice se 
dispută pe autostrada București — 
Pitești. între bornele kilometrice 14 
șt 39 (echipele, formate din cite 4 
alergători urmînd să acopere de 
două ori dus-întors această distan
ță), Formațiile vor lua startul — în-

cepînd de la ora 10 - din 4 in 4 
minute. Fărâ îndoiala, lupta se va 
da între formațiile Drnamo și Stea
ua. Pentru steliști est© ultima șansă 
de a cuceri în acest an un titlu de 
campioni și, fărâ îndoială, vor lupta 
pînă 'a ultima picătura de energie 
să obțină victoria. Va fi însă foarte 

emerit 
. specia- 

in această probă, 
un lot omogen,

greu, pentru că antrenorul 
Nicolae Voicu de la Dinamo, 
list recunoscut și 
are la dispoziție 
bine pregătit, capabil să reabiliteze 
— prin performanța pe care o va 
obține — aceasta probă atît de Im
portantă în cadrul obiectivelor olim
pice pe care și le-a propus sportul 
nostru cu pedale.

V »/“iiTi CAMPIONII DE JUNI- 
YACrilINO ORI pe anul 1977 au 
fost desemnați în urmă cu cîtva 
timp, pe apele lacului Slutghiol. 
Clasa Finn : 1. A. Romașcu (CNU)

tră de specia 
cupat serios 
cea mai bună g 
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PE MICUL ECR
• SIMBATA 10 SEPTEM

BRIE, ora 15 : Concurs in
ternațional de călărie — să
rituri peste obstacole (trans
misiune de la Bratislava) : 
ora 15,30 : Natațic : întllnirea 
R.D.G.—S.U.A. (selecțiuni În
registrate de la Berlin).

DUMINICA 11 SEPTEM
BRIE, ora 14 : Fotbal : F.C. 
Constanța — Jiul Petroșani
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LUNI, LA BUCUREȘTI, 
CONVOCAREA LOTULUI DIVIZIONAR B

La 5 octombrie, la Belgrad, 
selecționata divizionară B a 
României va întîlni echipa si
milară a Iugoslaviei. In vede
rea acestui joc, antrenorii Paul 
Popescu și Viorel Mateianu au 
convocat pentru luni, 12 septem
brie, la București, următorii ju
cători în urma alcătuirii lotu
lui delinitiv: Clipa (Steagul ro
șu), Lăzăreanu („U“ Cluj-Na- 
poca) și Mia (Relonul Săvi- 
nești) — portari; Lepădatu, 
Cinci (Chimia Rm. Vîlcea), Ni- 
ea (Metalul București), Ciocan 
(C.F.R. Cluj-Napoca), Condruc 
(F.C. Baia Mare), Naghi (Stea
gul roșu), N. Alexandru (Gloria

Buzău) și Fcrcnczi (Gloria Bis
trița) — fundași; Burcea, A. 
Florea (F.C.M. Galați), Bata- 
cliu, Hurloi (C.F.R. Cluj-Napo
ca), Sabău (F.C. Baia Mare), D. 
Georgescu (C.S.U. Galați), Cim- 
peanu II („U“ Cluj-Napoca), 
Carabageac (Chimia Rm. Vîl
cea) și Giugiumică (Metalul 
București) — mijlocași; Paras - 
chivescu (Steagul roșu), 'J'olea 
(F.C.M. Galați), Voicilă (Uni
rea Alexandria), Țevi, Apostol. 
(Progresul București), Berceanu 
(Gloria Bistrița), Deac (F.C. Ba
ia Mare), Ciohan (C.I.L. Si- 
ghet), Belanov (U.M.T.) și Mo- 
ga (Gloria Bistrița) — atacant:.

în cadrul „Daciadei44
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După ce ani de zile am 
fost cuceriți de fantezistul Ră- 
ducanu, pe care selecționerii 
se supărau ciclic, pedepsindu-1 
temporar, prin înlocuirea cu 
foarte echilibratul Adamache, 
pentru a reveni, repetat, tot la 
„uriașul din Giulești", porta
rul care recucerea lumea prin- 
tr-un meci bun și trei vorbe 
pestrițe, asistăm, iată, la o 
competiție — atractivă, emula- 
tivă, spectaculoasă — între doi 
goalkeeperi pe care, nu demult, 
nu-i aștepta nimeni...

Moraru, stelistul, părea ieșit 
„pe vecie" din cursa pentru un 
loc în lotul reprezentativ după 
dezastrul de la Blois (unde fu
sese, se spune, imul dintre 
principalii... coautori !), el fi
ind socotit și la clubul său re
zerva lui Iordache.

De Cristian, ce să mai vor
bim; de el nici n-a fost vorba... 
N-a fost vorba pînă în clipa 
în care poarta reprezentativei a 
rămas goală în urma autoeli- 
minării lui Răducanu și a for
mei fluctuante a lui Iordache, 
acești doi favoriți alternînd prea 
consecvent „una caldă cu una 
rece", consecvență care a se
mănat în mintea selecționeri
lor o legitimă îngrijorare.

Ce a urmat ? In faza plină 
de răspundere a hotărîrilor, 
Ștefan Covaci, antrenorul echi
pelor reprezentative, a mizat 
totul pe tînărul — cvasinecu- 
noscutul — neexperimentatul — 
debutantul Cristian. Risc foarte 
mare 1 Bazîndu-se pe plasa
mentul, pe alura, dar mai ales 
pe tinerețea ambițioasă a lui 
Cristian, Ștefan Covaci l-a ti
tularizat în națională intr-un

meci (cu Spania) în care por
tarul putea compromite „nu 
numai o luptă, dar și un răz
boi", nu numai soarta unui joc, 
dar și — din plecare — dorita 
calificare în turneul final din 
Argentina. Cristian însă a apă
rat — într-un meci acasă în 
care apărarea a fost mult mai 
solicitată și mai activă decît 
Înaintarea — surprinzător de 
bine. Calificativ repetat la Za
greb, în pofida unui start de 
joc nesigur. A urmat însă tot 
atît de surprinzătoarea „cădere 
la fund" a portarului argeșean, 
eliminat din propriul „11“ de 
club în urma primirii unui gol 
de preșcolar, printr-un șut de 
la 40 de metri, în partida cu 
Progresul. Nejucînd Ia echipa sa 
de club, Cristian n-a mai fost, 
firește, titularizat la lotul re
prezentativ. Nevoit să încerce 
din nou, Ștefan Covaci i-a dat 
o (nouă) șansă lui Moraru, au
torul unui final de sezon bun 
la Steaua.

Și Moraru a prins — cum se 
spune — trenul echipei națio
nale, evoluînd foarte convingă
tor în turneul din august 
al reprezentativei. între timp 
însă, a reapărut Cristian ! Cris
tian norocosul — spun unii, 
Cristian ambițiosul — spun 
alții. Și acum, cei doi tineri 
jucători luptă în deplină spor
tivitate pentru tricoul cu nr. 
1 al echipei reprezentative, 
pentru atît de importantul post 
de portar, în perspectiva celor 
două meciuri-retur, hotărîtoare, 
cu Spania și Iugoslavia. După 
cum se știe, cei doi concurenți 
pun pe cîntarul disputei lor 
atuuri, dar și lipsuri. Moraru

are clipe „de absență", cînd ia 
— aproape fără reacție ! — cîte 
un gol de neprimit ; la rîndul 
lui, Cristian joacă uneori rolul 
balerinului zburător după mingi 
înalte pe care le ratează cu 
neadmisă ușurință, iar fotbalul 
nu-i... Lacul lebedelor, fotba
lul te „execută", cum s-a în
tâmplat și duminică, în partida 
cu Steaua. (Piteșteanului ar tre
bui, poate, să i se explice cum 
„făceau gol" în jurul lor — la 
mingile înalte — foștii portari 
internaționali Todor sau Toma, 
din calea cărora se fereau și 
coechipierii, nu numai adver
sarii !).

în aceste săptămîni, în aces
te zile chiar, disputa Cristian— 
Moraru — duel binefăcător pen
tru interesele echipei reprezen
tative ca și ale echipelor F.C. 
Argeș și Steaua — intră în li
nia dreaptă a cursei pentru me
ciul cu Spania.

Cine va ajunge primul la 
Madrid ?

Depinde de Moraru...
Depinde de Cristian...

Marius POPESCU

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN
Populara competiție fotbalistică 

„Cupa României" a programat 
miercuri o nouă etapă — în ca
drul DACIADEI — la care au 
participat echipe din campiona
tul Diviziei C și din „județe". 
Iată rezultatele înregistrate: Du
nărea Calafat — Unirea Drobeta 
Tr. Severin 2—1 (0—0), C.S.U.
Brașov — Chimia Or. Victoria 
4—1 (2—0), Măgura Codlea — Tor
pedo Zărnești 1—0 (0—0), I.P.A. 
Sibiu — Inter Sibiu 1—4 (1—1), 
S. N. Oltenița — Automecanlca 
București 4—1 (2—1), ROLAST Pi
tești — Dacia Pitești 2—1 (1—0), 
C.P.L. Sf. Gheorghe — Minerul 
Baraolt 2—1 (0—0), Olimpia Rm. 
Sărat — Chimia Buzău 1—2 (1—1), 
Dinamo Focșani — Luceafărul 
Focșani 2—1 (2—0), C.F.R. Turda
— Cimentul Turda 1—2 (1—I), In
dustria slrmel C. Turzil — Uni
rea Dej 8—0 (6—0) ! I, Autome- 
canica Mediaș — I.M.I.X. Agnita 
2—1 (0—0), Unirea Alba lulla — 
Soda Ocna Mureș 0—1 (0—0), Pe
trolul Moinești — Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej 0—2 (0—1). Textila 
Buhușl — Laminorul Roman 1—0 
(1—0), Petrolul Teleajen Ploiești
— Metalul Mija 1—0 (1—0), Ci-
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STEAUA ȘI C.
(Urmare din pag. 1)

cătorilor?" „Că este o echipă 
foarte solidă, care a împru
mutat in jocul ci ceva din fot
balul olandez, realismul, so
brietatea, forța. M-au impre
sionat Asensi, Neeskens și Mi- 
gueli. Cruyff n-a jucat. In 
meciul cu Real Sociedad au 
ratat insă și adversarii noștri, 
au dominat dar au ciștigat 
doar cu 1—0. Le voi spune bă
ieților mei mereu să joace... 
jucind, adică fără crispare, 
pentru că nu sint mai prejos 
în privința valențelor tehni
ce". Ce spun jucătorii ? Vigu : 
„Satisfacția de a juca cu o 
asemenea echipă vrem s-o du
blăm cu aceea a calificării. 
Colegii mei mai tineri au po
sibilitatea să demonstreze ca
litățile și valoarea lor" ; Mo- 
raru : „Cred intr-o comporta
re frumoasă, care să constitu
ie o „avancronică" la meciul 
cu Spania. Nu s-a jucat rău cu 
F. C. Argeș dar s-a ratat ; 
după cum Dobrin a marcat un 
gol spectaculos, insă, cu mai 
multă atenție, cred că puteam 
să-1 evit". Zamfir, mai puțin vor
băreț, abia ne-a spus gîndu- 
rile : „Joc destul de bine în 
deplasare. Spații mari, pe care 
contraatacurile noastre se pot 
desfășura eficace. Sper într-un 
rezultat egal la Barcelona". 
Dar Năstase, ce zice Năstase? 
El a marcat toate trei golurile 
atunci, în toamna lui 1971, 
cînd Steaua a învins pe C.F. 
Barcelona cu 1—0 în depla
sare și 2—1 la București. „De
sigur, aș dori să reeditez is
prava de atunci. Dar e greu. Nu 
contează însă cine va marca. 
Important este să ne calificăm. 
Ne stă în puteri".

...Antrenamentul este în toi. 
Perechi-perechi, lucrează Ior
dache cu Moraru, Anghelini cu 
Iordânescu, Zahiu cu Zamfir... 
Se aude fluierul lui Jenei. A-

F. BARCELONA
poi, o comandă : „Mai repe
de, mai larg exercițiul”...

E cald, e foarte cald, dar se 
lucrează cu nădejde. în fond, 
la Barcelona e și mai cald. 
Ne-au spus-o Jenei și Cernă- 
ianu, care au urmărit meciul 
cu Real Sociedad și care as
tăzi, avînd la îndemînă filmul 
realizat acolo, vor despica „fi
rul în patru”, să afle cît mai 
mult despre viitoarea adver
sară. E cald la antrenament, 
dar parcă mai caldă, mai ar
zătoare e dorința de victorie. 
„Avem in față o formație cu 
individualități, o echipă de re
cunoscută valoare. Aceasta va 
dubla dorința de a obține suc
cesul. Totul depinde de cura
jul, îndrăzneala și inteligența 
noastră", ne-a spus Iordânescu.

Dumitru a lipsit de la an
trenament. Se află într-o serie 
de controale medicale. Dr. M. 
Ghimpețeanu ne-a spus că, îm
preună cu dr. D. Tomescu, l-au 
dus la o clinică pentru con
troale complexe. Pînă acum, 
rezultatele sînt destul de bu
ne. Sîmbătă se va ști totul 
precis în privința durerilor pe 
care le acuză la stomac. La 
Bacău, în locul lui va juca 
Stoica. Aceasta este singura 
problemă dificilă de la Stea
ua.

Pe toți ceilalți coechipieri 
ai lui Dumitru i-am urmărit 
la antrenamentul de ieri, la 
una din ședințele de pregăti
re, în urma cărora se speră 
ca echipa să ajungă la cota 
așteptărilor. Atunci, după eli
minarea lui C. F. Barcelona, 
dacă ne amintim, nici Bayern 
Miinchen nu a putut s-o îri- 
vingă pe Steaua. Deci există 
temeiuri să se aspire la per
formanțe bune. Așa cum spu
nea Vigu, este momentul în 
care tinerii jucători de la Stea
ua au marea șansă să demon
streze calitățile și valoarea 
lor.

„BILETUL FANTOMA" DE LA MEDGIDIA
S-a scris In timpul cam

pionatului trecut despre u- 
nele „carențe" In ceea ce 
privește editarea și difuza
rea biletelor de Intrare Ia 
meciuri. Secretarul unei a- 
sociațil sportive a șl fost a- 
mendat (sancțiune cam blin- 
dă) de către organele In 

. drept pentru asemenea prac
tici. Se vede treaba însă că 
din exemplele pe care le-am 
făcut cunoscute, unii n-au 
învățat nimic și își văd mai 
departe de activitatea lor in
corectă.

Iată, noul sezon a început 
de puțin timp. S-au jucat 
doar cîteva etape și prac
tici nelegale în editarea șl 
vînzarea biletelor de Intrare 
pe stadion au și apărut. De
unăzi, am primit un plic de 
la P. Adrian, din Medgidia, 
prin care ne face cunoscut 
că Asociația sportivă cimen
tul CONTINUA să difuzeze 
bilete care nu sînt decît sim
ple foi de hîrtie, trase la xe
rox, cu următorul conținut : 
„A. S. Cimentul Medgidia —

Șoimii Cernavodă, ; Bilet de 
intrare — 8 Iei“ bilete pe care 
s-a aplicat ștampila asocia
ției. Facsimilul alăturat este 
edificator.

Cum se face, totuși, eviden
ța biletelor vîndute la me
ciurile Cimentului ? Oare la 
Medgidia să nu fi văzut ni
meni din organele locale fi
nanciare o asemenea parodie 
de bilet, asupra căruia, pe 
bună dreptate, cei ce le cum
pără au atîtea dubii ?

Al. CONSTANTIN
1

în obiectiv — Divizia C

„CUPA ROMÂNIEI"
mentul Medgidia — Marina Man
galia 2—3 (1—0, 1—1), Petrolul
Videle — ROVA Roșiorii de Vede 
6—5 (0—1, 1—1, 1—1), Metalul Si
ghișoara — Mureșul Luduș 4—0 
(2—0), Foresta Fălticeni — Mine
rul Gura Humorului 2—1 (1—1). 
Minerul Borșa — Foresta Bistri
ța 3—1 (3—0), Victoria Zalău — 
Lăpușul Tg. Lăpuș 2—0 (0—0, 
0—0), Unirea Tricolor Brăila — 
Progresul Brăila 1—0 (0—0), Avîn- 
tul Mincciu — Caraimanul Bușteni 
3—2 (1—2), Gloria Reșița — Dier- 
na Orșova 9—2 (4—1) f !, Recolta 
Salonta — Constructorul Arad
1— 0 (0—0), Nicolina Iași — Con
structorul Iași 2—3 (0—0, 2—2).
Voința Cărei — Oașul Negrești
2— 0 (0—0), Danubiana București
— Sirena București 1—0 (0—0), 
Victoria Brănești — I.C.S.I.M. 
București 1—4 (0—4), Minerul Ma
cin — Victoria Țăndărei 2—0 
(0—0), Poiana Cîmpina — I.R.A. 
Cîmpina 4—1 (2—1), Letea Bacău
— Partizanul Bacău 1—0 (0—0), 
Minerul Rovinari — Metalurgistul I 
Sadu 1—0 (0—0), Unirea Tricolor 
București — Abatorul București 
2—1 (1—1). Victoria T. C. Galați
— Ancora Galați 4—5 (0—3), La
minorul Nădrag — Electromotor 
Timișoara 3—2 (1—2), Minerul
Șuncuiuș — Minerul Bihor 5—2 
(1-1).

„CUPLAJ" LA BECLEAN, 
ORAȘ FĂRĂ... ECHIPĂ!

• Un autobuz provoacă primul forfait • Un fapt „inedit":

ACTUALITĂȚI ș

• PROGRAMUL ETAPEI A 5-a f 
A DIVIZIEI „A“. Așa cum s-a 
mai anunțat, etapa a 5-a a Di- i 
viziei A se va desfășura în două I 
„manșe". Trei dintre echipele | 
noastre participante la cupele eu
ropene vor susține meciurile lor 
sîmbătă : Corvinul Hunedoara — 
Dinamo (ora 15,30), U.T.A. — Uni
versitatea Craiova și S. C. Bacău 
— Steaua (ambele de la ora 16). 
Intîlnirea A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C.M. Reșița se dispută dumini
că, de la ora 16, la fel ca și 
celelalte partide ale etapei : 
Sportul studențesc — Politehnica 
Iași (Stadionul Republicii). Poli
tehnica Timișoara — F. C. Olim
pia Satu Marc, F. C. Argeș — 
C. S. Tîrgoviște, F. C. Bihor — 
F. C. Petrolul Ploiești ; excepție 
făcînd meciul F. C. Constanța 
Jiul, care va începe de la ora 14, în- 
trucît va fi transmis pe micul ecran.
• MECIUL DINAMO — ATLE

TICO MADRID SE DISPUTA JOI. 
Prima manșă a dublei întîlniri 
Dinamo — Atletico Madrid, din 
cadrul primului tur al C.C.E., va 
avea loc joi, de la ora 17,45, pe 
stadionul „23 August".

e C.S. TÎRGOVIȘTE — ANSAR 
BEIRUT 2—1 (2—0). Au marcat : 
Tătarii (min. 20) și Niță (min. 
43) pentru C.S. Tîrgoviște, Leila 
(min. 50) pentru oaspeți. (M. A- 
vanu — coresp.)

oaspeții înscriu
• Dintre primele clasate în cele 

12 serii, 10 echipe au obținut ma
ximum de puncte, cîte 6. Printre 
acestea se află Poiana Cîmpina, 
Metalul Aiud, Petrolul Moinești, 
Laminorul Roman, Strungul Arad 
și înfrățirea Oradea, divizionare 
care au avut o bună comportare 
și în ediția precedentă • Dintre 
noile promovate, o frumoasă im
presie au lăsat pînă acum forma
țiile Oțelul Reghin (6 p — seria 
a X-a). Minerul Vulcan (5 p — 
seria a VIII-a) și Automobilul 
Curtea de Argeș (5 p — seria a 
Vl-a), care se află în fruntea se
riilor respective. A La meciul 
Foresta Gugești — AvîntuJ Mî- 
neciu, etapa a III-a, arbitrii de
legați nu s-au prezentat și cele 
două echipe au recurs la... im
provizații. La centru a funcționat 
un arbitru de „județ", care, în- 
tîmplător. se afla pe teren, iar în 
postură de tușieri — cite un de
legat al celor două combatante... 
• Scorul record de pînă acum 
s-a înregistrat la Bacău, între 
formația Letea și noua promova
tă Flacăra Murgeni : 11—1 ! Go
lul oaspeților a căzut din lovi
tură de 11 metri. Un fundaș de 
la Letea a comis un fault în

din penalty!
careu, la singurul atac periculos 
al echipei Flacăra. A In echipa 
Unirea Tomnatic joacă un ata
cant cu reale calități de șuter, 
este vorba de Tamaș, care dumi
nică a înscris patru goluri în 
poarta Gloriei Reșița. • O luptă 
strînsă se dă in fruntea seriei 
a VIII-a, unde echipele aflate pe 
locurile 2—7 au fiecare cîte 4 p.
• Dermata Cluj-Napoca, care in 
vară a scăpat de retrogradare, în 
urma unui mult discutat 0—0. în 
ultima etapă, cu Minerul Rodna 
(care a pierdut astfel promovarea) 
se află și acum într-o situație 
precară — locul 16. • Iubitorii 
fotbalului din Beclean, localitate 
fără echipă în Divizia C, au pri
lejul să asiste la jocuri de cam
pionat. Duminică, de pildă, două 
echipe au evoluat aici, Foresta 
Bistrița, al cărei stadion se află 
în reparații, și C.I.L. Gherla, care 
are terenul suspendat. A Prima 
neprezentare în acest campionat 
(Chimia Orașul Victoria) s-a da
torat unei vechi metehne, insufi
cienta verificare a autobuzului 
cu care se deplasează echipa. 
Atenție, deci !

T. RĂBȘAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Etapa a V-a a campionatului 

național de fotbal programează 
derbyul dintre actualii fruntași ai« 
clasamentului și un derby stu
dențesc.

Aceste importante meciuri, pre
cum și întîlniri echilibrate din 
campionatul italian formeăză ca
petele de afiș ale concursului 
Pronosport din 11 septembrie.

Iată părerea talentatului ata- 
cant-central de la Politehnica 
Iași, MIHAI DANILA : 1

I. Politehnica Tim. — Olimpia 1
II. F.C. C-ța — Jiul 1 '
III. F.C. Argeș — C.S. Tîrg. 1
IV. Sportul stud. — Politehnica

Iași X.2
V. F.C Bihor — Petrolul PI. 1
VI. Atalanta — Perugia 1
VII Fiorentina — Milan IX
VIII. Genoa — Lazio 1.2
IX. Intemazionale — Bologna 1
X. Juventus — Foggia li
XI. Pescara — Napoli X.2,
XII Roma — Torino 1.X.2*
XIII Verona — Lanerossi 
Tragerea Loto de astăzi va fi

televizată la ora 16,25. Rezulta
tele vor fi transmise și la radio4 
în cursul serii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 SEPTEMBRIE 1977 : i

Categoria 1 : 3 variante a 50 000 
lei ; Cat 2 : 3,50 a 20.352 lei ;
Cat 3 : 11,25 a 6.332 lei ; Cat. 4 : 
22,75 a 3.131 lei ; Cat. 5 : 158,25 a 
450 lei ; Cat. 6 : 201.50 a 354 lei ; 
Cat X : 1.312.25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 ! 19.9S0 
lei.



CONCURSUL INTERNAȚIONAL ÎNTRECERILE

DE DIRT-TRACK DIN CAPITALĂ
D. Tetzlaff, J. Daniel și Gh. Sora-pe primele locuri

ȘAHIȘTILOR 
JUNIORI

Marea sărbătoare națională a II. P. Bulgaria

După Arad și Sibiu, turneul 
alergătorilor de dirt-track din 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria și România a 
continuat, ieri după-amiază, la 
București. Cei peste 6 000 de 
spectatori, care au umplut tri
bunele stadionului Metalul, au 
plecat pe deplin satisfăcuți de 
spectacolul oferit. Fiind de 
forțe sensibil egale, majoritatea 
motocicliștilor au făcut uz de 
întregul lor arsenal fizic și 
tehnic, furnizînd întreceri viu 
disputate. Și, datorită echili
brului de forțe existent între 
mulți dintre concurenți, s-a a- 
juns în final ca 8 din cei 16 
alergători (11 străini și 5 ro
mâni) să fie departajați în cla
sament de numărul victoriilor 
sau de poziția ocupată în 
cursele directe.

Principalii favoriți și-au con
firmat din nou valoarea. Ceho
slovacii J. Daniel și J. Danihel, 
D. Tetzlaff (R.D.G.), maghiarul 
I. Berki și românii Gh. Sora, 
C. Voiculescu și I. Bobîlneanu 
au îneîntat publicul, demon- 
strînd o remarcabilă tehnică în 
luarea turnantelor. D. Tetzlaff, 
cu un plus de vigoare și am 
spune și de șansă (J. Daniel și

Gh. Sora au ratat cînd nimeni 
nu se aștepta, două manșe), a 
ocupat primul loc. Gheorghe 
Sora, învingătorul de la Arad, 
evoluînd în fața propriilor săi 
suporteri a dorit, dar n-a putut 
să reediteze victoria de dumi
nica trecută, din cauza star
tului slab din manșa a 9-a, 
după care, nemaiputînd reface 
terenul pierdut, a abandonat.

CLASAMENTUL: 1. D. Tetz
laff (R.D.G.) 14 p ; 2. J. Da
niel (Cehoslovacia) 12 p, 3. Gh. 
Sora 11 p, 4. J. Danihel (Ceho
slovacia) 11 p, 5. I. Berki (Un
garia) 11 p, 6. C. Voiculescu 
9 p, 7. I. Bobîlneanu 9 p, 8. N. ~ - l

10.
Ciomber (Polonia) 9 p, 9. 
Konrad (Polonia) 7 p, 
J. Oreszko (Ungaria) 6 p.

Troian IOANIȚESCU

VIENA, 8 (Agerpres). — în 
runda a treia a campionatului 
mondial de șah pentru juniori 
mari, care se desfășoară în a- 
ceste zile la Innsbruck, șahistul 
român Constantin Ionescu a 
întrerupt partida cu suedezul 
Cramling. Alte rezultate : Vera 
(Cuba) — Duerr (Austria) l—0; 
Popovici (Iugoslavia) — Yap 
(Filipine) 1—0 ; Janssen (Olan
da) — Bernat (Argentina) 1—0; 
Rhode (SUA) — Coppini (Ita
lia) 1—0 : Sisniega (Mexic) — 
Zapata (Columbia) 1—0; Arors- 
son (Islanda) — Gheorghiev 
(Bulgaria) 1—0 ; Stempin (Polo
nia) — Weidemann (R.F. Ger
mania) ■/«—*/j.

în clasament conduc neînvinși 
Vera, Popovici și Sisniega — 
cu cîte 3 puncte. Constantin Io
nescu totalizează 1 punct, avînd 
o partidă întreruptă.

DRUMUL SPORTULUI 
SPRE ÎNALTA PERFORMANȚĂ

In această zi de 9 septembrie, poporul bulgar, vecin și 
prieten, sărbătorește cea de-a 33-a aniversare a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria. In bilanțul fructuos al 
marilor realizări obținute de oamenii muncii din R. P. Bul
garia, pe planul activității multilaterale, se înscriu și acelea 
din cadrul mișcării de cultură fizică și sport. Reprezentanții 
sportivi ai acestei țări au urcat adesea pe podiumul de 
premiere al marilor competiții internaționale, 
Jocurilor Olimpice, al campionatelor mondiale 
ca și — recent — la întrecerile Universiadei 
strălucită manifestare a forței organizatorice 
socialiste pe tărîmul sportului de performanță.

cu prilejul 
și europene, 
de la Sofia, 
a Bulgariei

în turneul de la Forest Hills

Semnificativ este faptul, că 
anual s-au înregistrat tot 
mai numeroase întreceri 
sportive de masă organizate 
în asociațiile sportive sindi
cale, sătești sau școlare. 
Treptat, pe această bază a 
început să crească numărul 
secțiilor pe ramură de sport, 
secții în care sportul a tre
cut de la stadiul de plăcut

foarteasociații sportive, 
bine dotate cu material și 
echipament sportiv. Numărul 
practicanților acestei bărbă
tești discipline sportive se 
ridică la peste 130 000, iar 
cel al membrilor secțiilor de 
haltere, destul de numeroa
se. mai cu seamă în fabrici 
și uzine, este tot de peste 
100 000. La ambele sporturi,

SE APROPIE ÎNTÎLNIRILE DECISIVE

Înaintea dinamoviadei
DE BOX

de 
va 
p 
de

La turneul internațional 
l ox „Dinamoviada", care se 
disputa la Ulan Bator (R. 
Mongolă). începînd din ziua 
12 septembrie, vor fi prezenți
și reprezentanții clubului Dina
mo București. Antrenorii C. 
Dumitrescu și I. Dumitru au 
stabilit următoarea formație, în 
ordinea celor 11 categorii : Nl- 
colae Șeitan, Remus Cozma. 
Teodor Dinu, Jenei Vancea, Ilie 
Dragomir, Simion Cuțov, Vasi- 
le Cicu, Vasile Didea, Valentin 
Silaghi, Ion GySrffi, Mircea Si
mon.

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de la Forest Hills a programat 
primele partide din cadrul sfer
turilor de finală ale probelor 
de simplu. în concursul mascu
lin, Guillermo Vilas l-a întrecut 
cu 6—1, 6—1, 6—0 pe Ray Mo
ore și urmează să-1 întîlnească 
în semifinale pe Harold Solo
mon, învingător cu 6—4, 6—4, 
6—2 in fața lui Dick Stockton, 
în proba feminină, Chris Evert 
a învins-o cu 6—2, 6—0 pe Bil
lie Jean King, iar Betty Stove 
a dispus cu 6—2, 6—2 de Tracy 
Austin.

Rezultate înregistrate la du
blu femei (optimi de finală): 
Pat Bostrom, Mary Carillo 
(S.U.A.) — Virginia Kuzici (Ro
mânia), Mima Jausovec (Iugo
slavia) 6—3, 7—5; la dublu băr
bați (sferturi de finală): Car
michael, Teacher — Smith, Lutz 
6—4, 7—6; Warwick, Ball —
Riessen, Okker 7—6, 6—1.

în turneul de junioare, jucă- 
toarea româncă Lucia Romanov 
a învins-o în turul II cu 6—3, 
6—3 pe Sandra Sabbach (Bra
zilia). Alte rezultate: Amanda 
Tobin (Australia) — Trey Le
wis (S.U.A.) 7—5, 6—4; Claudia 
Casabianca (Argentina) — Aly- 
cia Moulton (S.U.Ă.) 7—5, 6—4; 
Cathy Jordan (S.U.A.) — Ann 
Hobbs (Anglia) 6—1, 6—4.

COMPONENȚA
GRUPELOR C.C.E

LA BASCHET

seLa complexul de natație „Spartak", din capitala Bulgariei, 
dă o mare atenție tinerelor cadre de înotători

ATLETISM

TOTKfi PETROVA (Bulgaria)

pentru a putea convinge defi
nitiv, Alejandro are nevoie de 
mai multă constanță.

La Începutul acestui sezon, 
cea mai mare dorință expri
mată de Totka Petrova era

Proba de 110 mg trăiește 
în ultima vreme o istorie cu
rioasă : imediat după J.O., 
campionul olimpic se retrage, 
la următoarea ediție secundul 
devine lider. Linia Milburn — 
Drut ar putea continua cu 
Alejandro Casanas. Deocamda
tă, atletul cubanez (24 de ani, 
1,88 m înălțime, 79 kg, stu
dent al Facultății de științe 
economice din Havana), a 
reușit depășirea recordului 
mondial al lui Milbum, care 
îl rezistase Iul Drut. In finala 
Jocurilor Mondiale Universita
re de la Sofia, Casanas a în
cheiat cursa în 13,21, cu 3 
sutimi mal repede decît atle
tul american în finala olim
pică din 1972. Și chiar dacă 
în postura de recordman Ca
sanas a pierdut următoarele 
două curse — la Ztirich în 
fața americanului Charles 
Foster și la Diisseldorf în fața 
lui Thomas Munkelt (R. D. 
Germană) — specialiștii sînt 
de acord că hurdlerul cuba
nez are potențialul unul cam
pion olimpic. S-ar putea ca 
ultimele infringed să se da
toreze oboselii — a avut un 
sezon lung șl încărcat —, dar

aceea de a-și face un nume, 
de a nu mai li confundată 
cu... Tonka Petrova — nici o 
legătură de rudenie — com
patrioata sa remarcată în pri
mii ani ai deceniului. Șl Totka 
a reușit, ciștlgînd două din 
cele trei curse importante de 
800 m ale sezonului : la Uni
versiadă și la ,,Cupa Mondia
lă". A pierdut-o pe cea de-a 
treia — cronologic, prima — 
,.pe linie" în fața Christlnel 
Liebetrau (R.D.G.), la Helsin
ki, în finala „Cupei Europei". 
Victoria cea mal spectaculoasă 
— la Sofia, unde a întrecut-o 
cu exact o secundă pe Tatia
na Kazankina !

S-a născut la 12 decembrie 
1956, are 1,64 m înălțime și 
52 kg. In fața sa se află a- 
cum al patrulea test important 
al sezonului : Balcaniada de 
la Ankara, unde o va întflni 
pe Ileana Siial, prima per
formeră mondială a anului 
(1:57,39), Petrova deținlnd al 
doilea rezultat (1:57,60).

în noua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
masculin echipa Dinamo Bucu
rești va juca în grupa A. alături 
de formațiile: Mobilgirgi Varese 
(Italia) și „Generale“-Lugano 
(Elveția). Iată componența ce
lorlalte grupe: GRUPA B : Real 
Madrid, TUS 04 Leverkusen 
(R.F.G.), Dudelange (Luxem
burg), Fingeneisense (Portuga
lia) ; GRUPA C : A. S. Vil- 
leurbanne, B.C. Londra, Ț.S.K.A. 
Sofia ; GRUPA D : Ezerzcici 
Basi Istanbul, UBSC Viena, 
Abink Stockholm, Zbrojovka 
Brno ; GRUPA E : Jugoplastika 
Split, Panathinaikos Atena, 
Slask Wroclaw, Honved Buda
pesta. Echipa Maccabi Tel 
Aviv este calificată direct în 
turul următor.

agrement la cel de preocu
pare cu țel final : 
performanță.

în R. P. Bulgaria 
în prezent 114 000 de 1 
cânți ai atletismului 
sînt membrii unor secții a- 
filiate la federația de spe
cialitate și care urmează un 
program de pregătire minu
țios alcătuit. Din rîndurile 
lor s-au ridicat în ultimii 
ani performeri de mare va
loare, cum sjnt campioana 
olimpică la aruncarea greu
tății Ivanka Hristova, cunos
cutele semlfondiste Nikolina 
Stereva și Zvetlana Zlateva, 
sprinterul Petar Petrov sau 
discobolul Veliko Velev. Un 
sport la fel de popular ca 
atletismul, dar care se bucu
ră și de o veche tradiție este 
cel al luptelor. în special 
în mediul rural există multe

marea

există 
practi- 
l care

țara vecină și prietenă 
realizat frumoase succese 
marile competiții internațio
nale.

Este de la sine înțeles că 
aceste rezultate nu ar fi fost 
posibile dacă mișcarea spor
tivă bulgară nu ar fi bene
ficiat de o bază materială 
dintre cele mai bune. Ilus
trativ în acest sens este fap
tul că de la cele 8 846 de 
baze sportive existente în 
1957 s-a ajuns azi la peste 
16 000 de instalații sportive 
complexe ce stau la dispo
ziția " ................
celor 
nori 
cupă, 
dare, 
spre 
spre 
sportului 
internațională.

a 
la

tineretului bulgar și a 
aproape 8 000 de antre- 
calificați. ce se preo- 

cu pricepere și răb- 
de îndrumarea tinerilor 

marea performanță, 
o continuă afirmare a 

bulgar în arena

REZULTAT-SURPRIZA IN GRUPA A VI-A EUROPEANA I
La Oslo, în prezența a peste 

20 000 de spectatori, s-a dispu
tat partida Norvegia — Suedia 
în care gazdele au obținut o 
surprinzătoare victorie cu 2—1 
(1—0), prin punctele înscrise 
de Ottesen (min. 34) și Iversen 
(min. 65), respectiv Sjoeberg 
(min. 58). In urma acestui re
zultat clasamentul grupei arată 
astfel :

1. Suedia 4 3 0 1 7—4 •
2. Norvegia 3 2 0 1 3—3 4
3. Elveția 3 0 0 3 2—5 0

în ultimul meci al grupei (30
octombrie) echipa Elveției va 
întîlni pe teren propriu forma
ția Norvegiei. Pentru a obține 
calificarea în turneul final 
C.M., fotbaliștilor norvegieni 
este necesară o victorie la 
diferență de 4 goluri.

ECHIPA ANGLIEI DIN NOU IN DIFICULTATE 
PE WEMBLEY

0 Dintre rezultatele partide
lor amicale disputate la mijlo
cul acestei săptămîni iese în e- 
vidență scorul alb obținut de 
Elveția la Londra, în compania 
reprezentativei Angliei, care 
astfel a fost pusă pentru a pa
tra oară anul acesta în dificul
tate pe teren propriu (reamin
tim că în primăvară englezii 
au pierdut jocurile disputate pe 
teren propriu cu Olanda, Sco
ția, Țara Galilor) ! • Pe sta-

al 
le 
o

dionul olimpic din Helsinki : 
Finlanda — R.F. Germania 0—1 
(0—1). Unicul gol l-a realizat 
K. Fischer (min. 42) • Tot în 
meci amical, la Bratislava : Ce
hoslovacia — Turcia 1—0 (1—0), 
prin punctul realizat de Gajdu- 
sek (min. 2) • Disputată în 
localitatea poloneză Legnice, în- 
tîlnirea dintre echipele de tine
ret (sub 21 de ani) ale Polo
niei și R.D. Germane s-a în
cheiat la egalitate :

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
U.R.S.S. (etapa 21) : Torpedo

— Șahtior 2—0, Zenit —Ț.S.K.A. 
4—1, Ararat — Neftci ~ 
1—1, Dnepropetrovsk —
1—1, Karpatî — Dinamo
1—1, Dinamo Tbilisi —
Ata 2—0. Clasament : 1—2. Di
namo Kiev. Dinamo Tbilisi 28 
p ; 3. Dinamo Moscova 24 p 
(un joc mai puțin).

Baku 
Zaria 
Kiev 

Alm a

2) :
1—0,

(0—1).

Ujpest 
Vasas

UNGARIA (etapa
Dozsa — Honved
— Ferencvaros 4—1, Csepel — 
Pecs 3—1, Bekescsaba — Dios- 
gybr 1—1, Dunaujvaros — Sze- 
kesfehervar 1—1, Szombathely
— Zalaegerszeg 5—1, Kaposvar
— Tatabanya 2—3, M.T.K. — 
Gydr 1—0, Videoton — Szeged 
5—1. Clasament : 1—2. Tataba
nya și Ujpest Dozsa, cîte 4 p.

TELEX
AUTO • Participant!! la raliul 

Londra — Sidney au parcurs pî- 
nă în prezent 30 000 km. ajungind 
la Singapore. In fruntea clasa
mentului continuă să se afle cu
noscutul pilot polonez Sobieslaw 
Zasada (pe „Porsche Carrera").

CICLISM • Turul Cataloniel a 
început cu o etapă prolog, în 
care victoria a revenit rutierului 
belgian Freddy Maertens, crono
metrat pe 4,475 km în 5:22 (me- 

• Astăzi 
a Turului 
cursei, al 
peste 1 200 
etape, vor 

din Algeria, 
R.F. Germa-

die orară 46,699 km), 
începe a 2-a ediție 
Slovaciei. La startul 
cărui traseu măsoară 
km împărțiți în zece 
fi prezenți rutieri 
Belgia, Danemarca, 
nia și Cehoslovacia.

PENTATLON • Concursul de 
la Stanmore (Anglia) a continuat 
cu proba de scrimă, cîștigată de 
Laszlo Horvath (Ungaria) cu 
1 224 p, care conduce în clasa
mentul general cu 2 294 p, urmat 
de coechipierul său Tibor Marac- 
sko — 2 046 p și englezul Peter 
Bierley — 1 992 p.

TENIS • înaintea startului în 
turneul de la Forest Hills, în cla
samentul Marelui Premiu FILT 
primul loc era ocupat de G. Vi
las — 1422 p, urmat de B. Got
tfried — 1286 p, B. Borg — 750 p, 
R. Tanner — 530 p, Ph. Dent 526 
p. La feminin : Chris Evert — 
390 p, Virginia Wade și Bettv 
Stove — 295 p.

VOLEI • „Cupa Mondială* 
pentru echipe de juniori a pro
gramat la Rio de Janeiro noi 
meciuri din cadrul preliminarii
lor, încheiate cu următoarele re
zultate : la băieți : Japonia — 
Haiti 3—0 ; U.R.S.S. — S.U.A. 
3—0 ; Brazilia — Canada 3—0 ; 
Spania — Venezuela 3—1; la fete: 
Japonia — Canada 3—0, Mexic — 
Bolivia 3—0, Peru — Paraguay 
3—0 a Intr-un meci internațional 
amical (masculin) disputat la 
Ruse, o selecționată a orașului 
Bratislava a întrecut cu scorul 
de 3—1 formația locală Dunav.
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