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In județul iași
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a început, miercuri, 14 septem
brie, o vizită de lucru în jude
țul Iași.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află 
Elena ~
Manea 
Cornel 
Teodor

Noua 
general 
nii muncii ieșeni are drept scop 
examinarea și stabilirea celor 
mai eficace măsuri și acțiuni 
în vederea ridicării, pe un plan 
calitativ superior, a. activității 
în toate domeniile, corespunză
tor cerințelor și exigențelor 
actualei etape de dezvoltare a 
județului, a întregii țări, po
trivit prevederilor .cincinalului 
revoluției tehnico-șliințifice, ho- 
tărîrilor Congresului 
al P.C.R.

Ora 9,15. Avionul 
țial aterizează pe 
din Iași.

în intimpinare a 
varășul Ion Iliescu, 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, care urează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului un călduros 
bun venit.

Cu bucurie în inimi, cu sen
timentul firesc al mîndriei pa
triotice pentru trecutul glorios 
al urbei lor, pentru izbinzile 
socialiste de astăzi, locuitorii 
lașului au intimpinat pe se
cretarul general al partidului 
cu nețărmurită dragoste și re
cunoștință, adresindu-i urări de 
sănătate șl 
binele țării 
lui.

La scurt ___ „ _____ „_
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, în aclamați
ile mulțimii, care ovaționează 
îndelung pentru partid și se
cretarul său general, se urcă la 
bordul unui elicopter special, 
indreptîndu-se spre Pașcani.

Vizita de lucru a secretarului 
general ai partidului în Pașcani 
a inceput la întreprinderea de 
tricotaje și perdele.

A urmat apoi o nouă în- 
tilnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu harnicul colectiv 
al întreprinderii mecanice de 
material rulant.

In dialogul purtat apoi 
cu factorii de răspundere

tovarășa
Ceaușescu, tovarășii 

Mănescu, Emil Bobu, 
Burtică, Iosif Uglar, 

Coman.
întîlnire a secretarului 
al partidului cu oame-

al XI-lea

preziden- 
aeroportul

venit to-
mcmbru

viață lungă spre 
și fericirea poporu-

timp, tovarășul

ai orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o serie de 
recomandări privind construi
rea noului centru civic al Paș
canilor, dezvoltarea sa urbanis
tică.

La plecare, locuitorii Pașca
nilor au salutat cu deosebită 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimînd recu
noștința lor pentru cinstea deo
sebită ce le-a făcut-o de a vi
zita din nou orașul lor.

în continuarea vizitei de lu
cru în județul Iași, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, au fost oaspeții lo
cuitorilor comunei Bivolari — 
localitate situată în Lunca Pru
tului, cu o puternică coopera
tivă agricolă. Mii de cooperatori 
și mecanizatori, tineri și vîrst- 
nici din Bivolari și din satele 
învecinate le-au rezervat o 
caldă și entuziastă primire, 
și-au manifestat prin gesturi 
emoționante dragostea nețărmu
rită și stima profundă față de 
partid și secretarul său general.

în cursul după-amiezii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
Vizitat două mari unități eco
nomice din noua zonă indus
trială a lașului.

Străbătînd arterele orașului, 
străjuite de zeci de mii de oa
meni, ce aclamau cu însufle
țire, coloana oficială de mașini 
s-a îndreptat mai întîi spre 
platforma combinatului de uti
laj greu.

Sint evidente la tot pasul 
marile dimensiuni pe care le-a 
dobîndit orașul, pe plan econo
mic, în anii socialismului. A- 
proape nu există ramură In
dustrială importantă care să nu 
fie reprezentată pe cuprinsul 
său. Prețuit pentru trecutul său 
revoluționar, pentru tradițiile 
sale, lașul se dezvoltă rapid, 
situîndu-se, astăzi, în rîndul 
celor mai puternice centre eco
nomice și culturale ale țării.

Alături de Combinatul de 
utilaj greu, întreprinderea me
talurgică, următorul obiectiv al 
vizitei.

La ieșirea din întreprindere, 
pe artere din cartierele Socola 
și Bucium, străbătute pe jos, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei- 
lați tovarăși din conducerea de 
partid șl de stat, au fost întîm- 
pinați din nou cu multă căldură 
de ieșeni, care și-au reafirmat 
sentimentele de dragoste, stimă 
și recunoștință față de secre-. 
tarul general al partidului, 
bucuria și satisfacția de a-1 ti
vea din nou, ca oaspete iubit, 
în mijlocul lor.
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CIUDAD DE MEXICO. 14 
(Agerpres). — In continuarea 
turneului de concursuri demon
strative pe care-1 întreprinde în 
Mexic, echipa feminină de gim
nastică a României a evoluat 
în orașul Tijuana. Tripla cam
pioană olimpică Nadia Comă- 
neci și colegele sale au pre
zentat în fața unei săli arhi
pline un bogat și variat pro
gram la toate aparatele. După 
cum transmit corespondenții 
agențiilor de presă, Nadia Co
maneci a fost îndelung aplau
dată pentru exercițiile prezen
tate, impresionînd îndeosebi cu 
execuția impecabilă la parale
le, aparatul care a consacrat-o 
și la Olimpiada de la Montreal, 
unde a cucerit titlul olimpic fi
ind notată cu nota maximă. în 
încheiere, gimnastele românce 
au prezentat o variantă stiliza
tă a dansului popular mexican 
cu sombrero.
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ÎN ACEASTĂ ZI, ȚARA ÎNTREAGĂ
TRĂIEȘTE EMOȚIA DESCHIDERII

NOULUI AN ȘCOLAR
e la primele ore ale dimineții tara întreagă trăiește 
astăzi emoțiile unui eveniment traditional și totuși 
mereu inedit : începerea noului an de învățămint. 

Și-au făcut din nou apariția prichindeii care ne fac bezele 
de la ferestrele microbuzelor cu „Atențiune, copii !“, pă
rinții și bunicile iji conduc grijulii odraslele la școală, cu 
ghiozdane cit si încapă in ele toată știința pământului și 
cu buchete mari de flori pentru prima întîlnire sau reintil- 
nire cu învățătorii, in autobuze și tramvaie irumpe iarăși exu
beranța elevilor și studenților.

După o vacanță plină de bucuriile binemeritatei odihne, 
de satisfacțiile muncii utile la practică sau in marile ac
țiuni patriotice, tineretul studios pășește pragul claselor 
sau sălilor de curs cu hotărirea de a urca o nouă treaptă 
pe drumul plin de lumină al învățăturii, al instruirii lor 
ca vrednici cetățeni, vittori constructori de nădejde ai pa
triei.

Bucuria reîntilnirii cu școala este de înțeles la copiii și 
tinerii zilelor noastre. Ei nu cunosc opreliștile greu 
neputință de învins ale taxelor școlare, ale prețului 
lor, nu cunosc foamea și nici condițiile cel mai 
mizere in care au fost obVgați să trăiască bunicii
în care mai trăiesc milioane de copii din lumea capitalului. 
Copiii noștri beneficiază nu numai de dezvoltarea tot mai 
accentuată a nivelului de trai al poporului, ci și de grija 
părintească pe care le-o poartă partidul și statul nostru, mate
rializată in indemnizațiile — recent majorate substantial 
— pe care le primesc părinții lor, in grădinițe, școli și

sa u cu 
cărți- 

adesea 
lor si

(Continuare în pag. 2—3)

„SPORTUL-

Astăzi, In C.C.E., pe stadionul „23 August", de la ora 17,45

DINAMO - ATLETICO MADRID, 0 AȘTEPTATA REVANȘA
Partida „cap de afiș" a pri

mei manșe din turul I al com
petițiilor europene în care sînt 
angajate echipele noastre de 
club aduce, față în față, astăzi 
după-amiază, pe stadionul „23 
August", actualele campioane 
ale României și Spaniel, Dina
mo și Atletico Madrid. Cele

mai în- 
toamna 

cîștiga 
la Bucu- 
Dinamo, 
din 24 

de la Bucu- 
in 

spaniole 
al com- 
de la 
cu un

Chezășie a viitorului

TINERETUL, FORȚĂ ACTIVĂ,

DE MARE EFICIENȚA, A PREZENTULUI
Parte integrantă a vieții 

sociale, sportul românesc 
cunoaște un impetuos 

ritm de dezvoltare, corespun
zător avîntului general al so
cietății noastre socialiste.

Aceste rînduri își propun să 
sublinieze o realitate evidentă, 
o realitate care se numește 
aportul tineretului. întreaga 
viață a țării noastre este tot 
mai adine marcată de evoluția 
fericită a tinerilor, de contri
buția lor mereu mai mare, mai 
importantă, în toate planurile 
de activitate, de eficiența acțiu
nilor lor, eficiență recunoscută 
și apreciată de întreaga noas
tră societate. Tineretul — se 
știe — reprezintă viitorul, re
prezintă chezășia devenirii 
noastre ca țară și popor. Gra
ție grijii părintești a partidu
lui, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, părinte iubitor 
și mult iubit, tineretul nostru 
reușește una din marile per
formanțe ale României socia
liste, aceea de a conjuga ac
țiunile sale sociale din ce in ce 
mai mult la prezent, nu numai 
la viitor. Afirmarea sa multi-

laterală vădește nu numai elan 
și dăruire, dar și pricepere, ca
pacitate de rezolvare la cote 
de înaltă exigență, reprezentînd 
una din cele mai importante 
coordonate 
una din 
cu care 
popor.

Viața 
flectă și ea drumul mereu as
cendent al tineretului țării. 
Multe, din ce în ce mai multe 
performanțe de mare valoare, 
unele de frunte în întreaga lu
me, sînt realizate de sportivi 
tineri sau foarte tineri. Este 
cazul celebrei noastre școli de 
gimnastică, al Nadiei, al Teo
dorei, este cazul caiacistului 
Vasile Dîba, al luptătorului Ion 
Draica, al înotătoarei Irinel 
Pănulescu, al echipei noastre 
de spadă etc. Și asemenea e- 
xemple mai sînt destule și ele 
se înmulțesc lună de lună, ti
nerii noștri sportivi șurprinzîn- 
du-ne nti o dată prin așa-nu- 
mitele „explozii de valoare" 
care izbucnesc pe tot cuprinsul 
patriei și pe care desigur „Da- 
ciada", olimpiada sportului

ale țării noastre, 
cuceririle vieții sociale 
se mîndrește întregul

sportivă a patriei re-

românesc, le va stimula, creîn- 
du-le un cîmp fertil de afir
mare.

Și drumul viguros, mereu 
ascendent al tineretului nostru 
în planul sportului este o rea
litate asigurată de condiții ex
celente create de partid și de 
stat, condiții la care secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
referea într-o minunată seară 
de august a sportului româ
nesc :

„Avem în vedere ca, în ur
mătorii ani, să intensificăm ac
tivitatea sportivă în școli, să 
facem în așa fel încît să nu 
existe școală fără puternice e- 
chipe sportive, de gimnastică și 
în alte domenii de activitate. 
Să întărim activitatea cluburi
lor școlare, a cluburilor uni
versitare, cluburilor muncito
rești, cluburilor sătești, în așa 
fel încît mișcarea noastră spor
tivă să se transforme într-o pu
ternică mișcare de 
să cuprindă practic 
neret al patriei".

două formații s-au 
tîlnit. Atunci, în 
nului 1973, Atletico 
partida-tur, disputată 
•rești, pe 
cu 2—0. 
octombrie 
rești, avea 
calificarea 
pentru turul următor 
petiției, partida retur, 
Madrid, încheindu-se 
scor egal : 2—2, Dinamo condu
cted de doilă ori-

Ce va fi mîine ? Fără îndo
ială, un meci deschis, în care 
rezultatul va fi decis de modul 
în care fiecare din cele două 
echipe va ști să-și valorifice 
atuurile, cu care abordează în- 
tîlnirea. Dinamo : avantajul te
renului, angajamentul fizic, pu
terea de luptă, echilibrul tactic 
și eficacitatea (sperăm, regăsi
tă) a omului său de gol, Dudu 
Georgescu. Atletico Madrid : 
tehnicitatea foarte bună în an-

stadionul
Și meciul 
1973, ’
să fie hotărîtor 

echipei

a-
samblu și valoarea individuală 
ridicată a unora dintre jucătorii 
săi, printre care, Pereira, Ca
pon, Ruben Cano și Ayala.

în vederea partidei de azi, 
Dinamo a făcut intense pregă
tiri. După meciul 
de la Hunedoara, 
tră campioană a 
după-amiază, un 
cu- conținut fizico-tactic, 
marți a susținut un joc-școală 
în compania formației sale de 
juniori, pe stadionul „23 Au- 

. gust", în urma căruia antrenorii 
Ion și Lică Nunweiller s-au 
oprit la următoarea formulă de 
echipă : Ștefan — Cheran, Săt- 
mărcanu II, Dobrău, Lucuță — 
Mateescu, I. Marin, Custov — 
Țălnar, D. Georgescu, Vrîncea- 
nu. La rîndul său, Atletico s-a 
antrenat marți pe stadionul

Mihai 1ONESCU

de campionat 
echipa noas- 

efectuat, luni 
antrenament 

iar

(Continuare in pag. 2—3)

IERI, IN CUPA U.E.F.A. :

- A.E.K. Atena 1-0 (0-0)
— Steaua 5—1 (3-0)

A.S.A. Tg. Mureș
C.F. Barcelona

(Relatări de la cele două partide în paginile 2—3)

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 17-14
LA HANDBAL JUNIOARE

Marius

masă care 
întregul ti

POPESCU

Aseară s-a desfășurat în sala 
Floreasca din Capitală cea de 
a doua întîlnire amicală din
tre reprezentativele de junioa
re ale României și R. D. Ger
mane la handbal. Spre deose
bire de meciul din ziua pre
cedentă, dominat categoric de 
jucătoarele noastre, această 
partidă a fost foarte echilibra
tă, în special în prima repriză. 
Totuși, handbalistele românce 
au condus în permanență, reu
șind în final să obțină o nouă 
victorie : 17—14 (8—7). Iată pe

cum
ț. • 2_ 2
16 : 5—5, min. 25

34 : 13—9, min. 40 : 15—10

a evoluat scorul : 
min. 14 : 5—3, 

7—7,

scurt 
min. 
min.
min. _  . __ ., ----- - -
și min. 50 : 17—14. Din echipa 
României am remarcat evolu
ția tinerelor Anca Răducu și 
Maria Torok. Au înscris : Ră
ducu 7, Torok 4, Mălai 3, Ia- 
nesch 2, Ștefanovici pentru 
formația țării noastre, respec
tiv Elbe 6, Kruger '3, Hudstorf 
2, Koch 2, Schwenn. Au arbi
trat : R. Haide și P. Pekaucr 
(Ungaria).



MUNCA CERE CULTURII FIZICE NOI MIJLOACE Finalele „Cupei U. N. C. A. P.“

Dc vorbă cu prol. dr. latob riihăilă de la institutul de cercetări pentru protecția muncii
— Ca specialist în proble

me de ergonomie, vă ru
găm, tovarășe profesor, să 
ne spuneți cîteva cuvinte în 
legătură cu relația în care 
se află munca și exercițiul 
fizic.

— Mișcarea, ca exercițiu fi
zic, trebuie privită sub două 
aspecte principale : ta exerci
țiu de compensare a muncii 
sau ca exercițiu pregătitor pen
tru muncă, ceea ce presupune 
unele calități, dintre care dis
tingem îndemînarea și prompti
tudinea.

— îp ce constă calitatea 
atribuită exercițiului fizic, 
de compensare a muncii ?

— Munca, în contextul ac
tual al progresului tehnic, cau
tă să elimine la maximum so
licitarea fizică, tinzîndu-se la 
înlocuirea ei prin acțiunea me
canică a utilajelor, a mașinilor. 
Nivelul cel mai avansat al teh
nologiilor aplicate în munca in
dustrială este reprezentat de 
munca automatizată, în care nu 
mai apare atît de evident efor
tul fizic, pe prim plan situîn- 
du-se cel neuropsihic, asociat 
cu un statism de poziții de 
muncă ; de obicei, mașinile au
tomate sînt dirijate din poziții 
comode sau ortostatice, care nu 
reclamă efort fizic deosebit. 
Problema care se pune este 
dacă procedurile de aplicare a 
mișcărilor, a exercițiilor fizice, 
pot contribui la compensarea 
statismului din unele activități 
industriale, precum și găsirea 
unor noi forme ale educației 
fizice pentru muncile cu solici
tări neuropsihice, capabile să 
satisfacă și cerințele muncii în 
schimburi, de acum generali
zată.

— Care este rostul exer
cițiilor fizice in acțiunea de 
pregătire pentru muncă și 
cum lipsa acestora influen
țează negativ procesul mun
cii și sănătatea muncito
rului ?

— în activitățile profesionale 
în care mai persistă încă mun
cile manuale (de exemplu : în 
construcții, în exploatările fo-

restiere, în munca din subte
ran), operațiile de muncă fiind 
limitate, sînt angajate numai 
anumite părți ale corpului u- 
man, rostul 
și sportului 
completa și 
părților care 
jate și solicitate direct în ope
rațiile de muncă. Iată un e- 
xemplu. pe care îl consider 
foarte sugestiv în acest sens : 
un conducător auto de pe un 
utilaj greu din construcții sau 
un tractorist, datorită pozițiilor 
în care lucrează și a unor fac
tori agresivi (vibrațiile, mono
tonia, tasarea vertebrelor), în 
primele ore ale zilei de muncă, 
cînd încă nu s-a instalat obo
seala, are reacții reflexe la os
cilațiile la care este supus ; 
apoi cedează musculatura acti
vă, care menține poziția corpu
lui. în acest moment, datorită 
acțiunilor conjugate rezultate 
din pozițiile vicioase, plus fac
torii agresivi de care am amin
tit, este tulburată funcționalita
tea sistemului osos, ceea ce ge
nerează spondiloze, hernii- de 
disc și toate celelalte necazuri 
ale mecanizatorilor agricoli. 
Pentru prevenirea deteriorări
lor coloanei vertebrale reco
mandăm cu insistență ca la 
sfîrșitul programului de lucru 
tractoriștii să execute un pro
gram special de relaxare care 
să cuprindă, cu precădere, e-

exercițiilor fizice 
fiind acela de a 
suplini activitatea 
nu au fost anga

xerciții de întindere, extensii, 
împreună cu orice alt exercițiu 
fizic sau sport. Dealtfel, aceas
tă recomandare este perfect 
valabilă tuturor muncitorilor, 
din toate domeniile de activi
tate.

— Putem vorbi de faptul 
că prin folosirea exercițiilor 
fizice influențăm direct asu
pra procesului de muncă ?

— Cu siguranță. îndemînarea 
dobîndită prin mijloacele edu
cației fizice și sportului, 
flexele 
mediul 
te sînt 
ne pot 
telor operații de muncă. Ca e- 
xcrcițiu pregătitor pentru mun
că, mișcarea contribuie la for
tificarea structurii și funcțiilor 
corpului, ceea ce duce la crea
rea unui organism 
pabil să facă față 
multiple impuse de 
activitatea socială,

special, prin anumite 
fizice putem ușura în- 
anumitor operații de 
solicitate în diferite

re- 
perfecționate prin inter- 
exercițiilor fizice, toa- 
achiziții de preț, care 
înlesni însușirea diferi-

robust, ca- 
solicitărilor 
muncă și 

în general,
iar, în 
exerciții 
vățarea 
muncă 
profesii.

Munca, In contextul dezvol
tării industriei 
care sîntem 
portă noi 
Munca cere 
mijloace.

moderne, de 
tot mai legați, com- 
puncte de vedere, 
culturii fizice noi

Mihail VESA

IN AȘTEPTAREA GHEȚII,
PATINATORII ALUNECA PE... ROTILE

OINĂ SE REÎNTOARCE
LA LOCURILE NATALE

• arORTIVll DE LA VOIVODăiMI, DIN NOU CAMPIONI O ACAȚ1U 
FEJER, CUNOSCUTUL ANIMATOR AL CICLOTURISMULUI, IUBEȘTE 
ȘI OINĂ • PÎNĂ IN 1980, PESTE 400 DE ECHIPE IN CADRUL CO

OPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

• LA VATRA DORN El va lua 
ființă zilele acestea un club spor
tiv școlar, specializat in schi și 
biatlon o COMPETIȚIA DE 
HANDBAL dotată cu „Cupa ora- 
șuiui Bistrița** a fost cîștigată de 
Metex Bistrița — la fete și Tex
tila Năsăud — la băieți. La în
treceri au luat parte opt echipe. 
• 40 DE CONCURENT I au luat
startul la ediția din acest an a 
competiției cu bărci pescărești, 
„Cupa pescărușul", organizată la 
Sarichioi (jud. Tulcea). Foarte 
bine s-au comportat tinerii (elevi 
și pescari) din echipajul Razelm 
jurilovca care au cîștigat trofeul 
pus în joc. La individual pe 
primele locuri s-au clasat : S.
Arsenie (Jurilovca), I. Camineschi 
(Jurilovca), N. Feodot (Sarichioi) 
și V. Vodă (Sulina), a LA LI
CEELE din Fălticeni („Nicu 
Gane") și Suceava („Petru Ra- 
reș" și Lie. industrial alimentar) 
se află în construcție noi și mo

Timp de două zile, orașul Cluj- 
Napoca a găzduit etapa fina
lă a campionatului republican de 
patinaj pe rotile, 
cestei populare 
tind în cadrul

La juniori 
cursa de 500 m T_ _____________
doilea îri probele de 1 000. 1 500 
și 3 000 m, Nicolae Jenei (Viitorul 
Cluj-Napoca) a totalizat puncta
jul cel mai bun. Avînd două 
probe cîștigate, junioara Agnes 
Rusz (I.E.F.S. Buc.) a urcat pe 
prima treaptă a podiumului. Cea 
mai remarcată "evoluție a avut-o 
junioara de categoria a n-a, 
Ildiko Hegeduș (C.S.M. Cluj-Na
poca) , care a cîștigat detașat 
toate cele trei probe din pro
gram. Se cuvine să subliniem și 
comportarea seniorului Andrei 
Erdelyi (Tractorul Brașov) care

întrecerile a- 
competiții con- 
„Daciadei".
mari cîștigînd 

șl clasîndu-se al

și-a confirmat valoarea, imoră- 
cînd tricoul de campion. Iată, 
dealtfel, lista noilor campioni : 
seniori — Andrei Erdelyi ; juni
ori I — Nicolae Jenei și Agnejs 
Rusz ; juniori II — Teodor Fa- 
raoneanu (I.E.F.S.) șl Ildiko He- 
gheduș.

în paralel, a avut loc și con
cursul republican 
ilor. Timpii buni 
micii patinatori 
pasiunea copiilor 
sport și interesul 
struiesc. Iată cîștigătorii : copii I 
— Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. 
Mureș) și Vivian Duțu (Casa 
pionierilor Galati) ; copii II — 
Eniko Kolosi (C.S.M. Cluj-Na
poca) și Lucian Bence (Viitorul 
Cluj-Napoca).

Nușa DEMIAN

rezervat copi- 
înregistrați de 
au evidențiat 
pentru acest 

celor ce-i in

Programată la Sebeș — Alba, 
îif condiții excelente de organi
zare, finala celei de a IV-a e- 
diții a „Cupei U.N.C.A.P.? Ia 
oină — desfășurată în cadrul 
Daciadei — a reunit echipe să
tești prezente la etapa de masă 
a întrecerii. Confirmînd succe
sul din anul precedent, echipa 
Zorile Voivodeni (județul Să
laj) a ocupat și de 
tă primul loc, fără 
înfrîngerea.

Reușita tinerilor 
Voivodeni (comuna 
este întîmplătoare. Aici ființea
ză și echipe de fotbal și hand
bal, un nucleu atletic. în prim- 
plan se situează, însă, oină. 
Meritul aparține înainte de toa
te unui învățător, Simion Col- 
ceriu, care — cu 30 de ani în 
urmă — a înființat la Voivo
deni o echipă de oină. Tot el 
a lansat-b în diferite competi
ții. Succesorul acestui pasionat 
propagator al oinei pe melea
gurile sălăjene este de aseme
nea un dascăl, profesorul de e- 
ducație fizică loan Aluaș. Re
venit în satul natal la termi
narea studiilor, (în prezent e 
directorul școlii generale), loan 
Aluaș a continuat tradiția, fă- 
cînd din oină un „sport pentru 
toți". Fiindcă nu există familie 
din cele aproape 260 cite sînt 
în Voivodeni, în care să nu fie 
îndrăgit acest sport. De aici, și 
frumoasele rezultate înregistra
te de-a lungul anilor, cele pes
te 20 de trofee — cupe și di
plome — aflate în vitrina spor
tivă a satului.

Cum era și firesc, un aseme
nea exemplu de pasiune stator
nică față de sportul nostru na
țional s-a transmis și altor așe
zări ale Sălajului, astfel că as
tăzi oină se practică, cu același 
interes deosebit, la Ip și Sur- 
duc, la Sărmășag și Hida, în 
tot mai multe sate și comune 
din acest județ. La fel de sem
nificativ apare și faptul că în 
curînd — așa cum ne asigură 
activiștii de la U.N.C.A.P. — 
în comuna Dragu va lua ființă

această da- 
să cunoască

din satul 
Dragu) nu

prima asociație sportivă 
C.A.P. Evident, ca o recunoaș
tere a interesului și pasiunii 
tineretului de aici față de 
sport, în timp ce la Nușfalău, 
altă așezare sălăjeană, se va 
organiza chiar un club sportiv, 
avînd secții de fotbal, handbal, 
atletism, volei și... oină.

Revenind la competiția găz
duită de orașul Sebeș — Alba, 
trebuie să remarcăm comporta
rea meritorie a sibienilor (Re
colta Apoldul de Sus) situați pe 
locul 2 în clasamentul final. 
Munca prof. Ioan Munteanu, 
un multilateral în sport, cunos
cut și apreciat în întregul ju
deț, a dat roade. Să nu-1 uităm 
nici pe prof. Acațiu Fcjer, ale 
cărui merite în ocuparea locului 
3 de către sportivii județului 
Covasna (Recolta Micfalău) 
sînt de asemenea vrednice de 
laudă. Animatorul cicloturis
mului covăsnean apare și în 
postura unui neobosit propaga
tor al oinei !

Prin această frumoasă com
petiție a tinerilor de la sate, 
inițiată și organizată de Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, în cola
borare cu C.N.E.F.S. și C.C. al 
U.T.C., oină cunoaște o bine
meritată înviorare. O atestă nu 
numai entuziasmul participan- 
ților (cei peste 200 de finaliști), 
ci și continua sporire a numă
rului de centre și echipe. Este 
salutară intenția U.N.C.A.P. ca 
în unitățile sale oină să nume
re pînă la finele anului 1980 
mai bine de 400 de formații.

•SSE

derne săli de sport, q LA ASO- 
CIAflA SPORTIVA I.C.I.M. Brașov 
a luat ființă o secție de tenis 
care s-a afiliat la federația de 
specialitate. Primul concurs orga
nizat, „Cupa I.C.I.M.", a dat 
cîștig de cauză jucătorilor A A- 
vram și Mihaela Răduca (categ. 
11—12 ani), R. Klug și . Oana 
Oprea (categ. 13-14 ani). A 
LA GALAfi s-a amenajat un mo
dern complex de tenis care are 
12 terenuri și aparține A.S. Con
structorul I.C.M.S.G. Toată lucra
rea a fost realizată prin muncă 
patriotică. Printre cei evidențiați 
s-au aflat "inginerii E. Durbacă, 
A. Meseșan și Tr. Stîncic. q O 
ee^nr.r- AUTOMOBILISM a 

recent la asociația 
Sibiu. Ea este prima 
și poartă denumirea 

Secția dispune de pa-

SECȚIE DE 
luat ființă 
sportivă I.T. 
din județ 
„Ăstra".
tru mașini adaptate pentru con
curs de către membri secției în 
frunte cu Virgil Tălmăcean, pre
ședinte^ a ELEVII DE LA Școala 
generală nr. 3 din Cîmpulung 
Moldovenesc au în noul an șco
lar o nouă și frumoasă baza 
sportivă compusă din terenuri de 
tenis (3), handbal, volei și bas- 

''■JCil'Ș’.'l din județul 
i desemnat campionii 
unor reușite gale, or- 
în cadrul
Dadada. __

Timiș fac parte 
sportive U.M.T.

(1) și clubul sportiv 
(3), printre ei numărîn- 

du-se P. Topolovici (categ. 51 
kg), M. Ciobotaru (63,5 kg), B. 
Mohamed (71 kg) și D. Reben- 
ciuc (+ 81 kg).

RE»ATARI DE LA : I............ ........
cu, I. Toma, P. Comșa, M. Ion, 
C. Gruia, T. Siriopol, I. lonescu, 
A. Rotaru, C. Crețu.

ATLETISM MîN^a&ta™ 
va avea loc meciul dintre echipele 
de tineret ale României și R.S.S. 
Ucraineană. Din formațiile noastre 
fac parte, între alții. Constantin Ivan, 
Stelian Văduva, Emil Grecescu, A- 
drian Proteasa, Otilia Șomănescu, 
Eugenia Baciu, Gina Panait etc. a 
ASTĂZI la Atena se va desfășura un 
concurs Internațional feminin la care 
au fost invitate Natalia Mărășescu, 
Marlcina Puică și Fița Lovin a UL
TIMA etapă a „Cupei României" va 
avea loc la 24—25 septembrie, la Po
iana Brașov.
AI ITA ULTIMA ETAPA A CAM- 
AUIU PIONATULUI de viteză în 
coastă (a cincea, după cele dispu
tate la Păltiniș, Gutîi, Oituz și Pî- 
rîul Rece) va avea loc în zilele de 
1—2 octombrie pe șoseaua Sinaia — 
Cota 1400. O singură etapă mai este 
de disputat șl în campionatul de vi
teză pe circuit („parele premiu al 
municipiului București") și trei con
cursuri („Raliul castanilor — Mara
mureș, Raliul lași, Raliul Banatului) 
în cadrul campionatului 
de raliuri.

BASCHET 
verificările în 
Divizia A și 
chetti", a 
micale în R. D. Germană, la Halle, 
obținînd următoarele rezultate: 85—70, 
73—66 și 68—70 cu selecționata țării 
gazdă, 71—61 cu P.K.V. Halle, cam
pioana R. D. Germane. Cele mai 
bune jucătoare : Mariana Andreescu, 
Gabriela Bosco, Eugenia Dumitru și 
Angela lordache. Feroviarele vor lua

republican

ECHIPA FEMININA 
continuîndu-și 

vederea participării la 
la „Cupa Liliana Ron- 

susținut cîteva meciuri a-

parte la un nou turneu Internațional, 
incepînd de luni, in Iugoslavia, In 
localitatea Pristina.
Drain echipa clubului dî- 
rULVJ NAMO BUCUREȘTI a ple

cat In Cehoslovacia, la Kosice, pen
tru a lua parte la tradiționalul tur
neu Internațional ..Dlnamovlada". Au 
făcut deplasarea, printre alții, D. 
Spînu, V. Rus, D. Popescu, R. Mirec, 
C. Gyarfas ți L. Râducanu.
TFMK LA 'NVITATIA FEDERAȚIEIlurvib belgiene Jucătoarea Si
mona Nunweiller a participat la 6 
serie de turnee în localitățile Bru
xelles, Ostende și Zoute. Sportiva 
româncă a fost prezentă de. două 
ori tn semifinale de simplu și în 
două finale de dublu (făcînd pereche 
cu americanca Jackie Brown), m 
TERENURILE DE LA TENIS CLUB 
Progresul au început întrecerile 
turului campionatului de Juniori 
echipe. a INCEPÎND DE LUNI, . 
aceleași baze sportive, se va da star
tul în campionatul Individual (se
niori) a! municipiului București.
TENIS CAMPIONATELE NA- 
rxc îuiAex TIONale pe echipe 
U„ MASA _ COPII vor avea loc 

între 22 șl 25 septembrie, la Brașov, 
Iar „Cupa de toamnă" între 23 șl 
25 septembrie, în orașul Sfîntu 
Gheorghe și nu la Craiova, cum se 
stabilise Inițial.
Ț.p LA SF1RȘITUL SAPTAMTNI1, 

pe poligonul Tunari din Capi
tală, se va desfășura „Cupa Olim
pia" la talere. Vor participa trăgă
tori de la Vînătorul Timișoara, C.S. 
Bala Mare, Unirea Jolța, Olimpia șl 
Steaua din București. Întrecerile la

PE

re- 
pe 
pe

arme cu glonț vor avea loc o săptă- 
mînâ mai tîrziu pe un poligon ce 
urmează să fie desemnat.
1/0! Fr TURNEE AMICALE. Sala 
VvLEI Constructorul din Hune
doara a găzduit o competiție amica
lă dotată cu „Cupa Metalul", la 
care au luat parte 8 echipe mascu
line din diviziile B și școlară. Tro
feul a fost cucerit de divizionara B, 
Metalul Hunedoara, care a dispus, 
în finală, cu 3—0 de Școala sportivă 
Craiova (I. Vlad, coresp.) q „CUPA 
BUCOVINA" a reunit într-o întrecere 
amicală formațiile masculine Viitorul 
Bacău, C.S.M. Suceava, Petrolul Plo
iești și C.S.U. Suceava. A cîștigat 
Viitorul, urmată de Petrolul, C.S.U 
șl C.S.M. (I. Mîndrescu, coresp.)

chet. a PUGILIȘTII 
Timiș și-au 
în cadrul 
ganizote 
naționale, 
județului 
asociațiile 
Mecanica 
C.F.R.

competiției 
Campionii 

din 
(6),

M*nd-es-

</> 
ai 
D

ra
□ Q_

PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
EXCURSII DE SEZON

Oficiile județene de turism și întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București vă invită să participați 
gatul program de excursii in țară organizate pentru 
lunile SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE : Valea Prahovei, 
Moldovei, Oltenia de sub munte, Maramureș și Țara 
lui, Delta Dunării, Porțile de Fier, Munții Banatului, 
Apuseni, Țara Hațegului și Munții Retezat, Valea Oltului, 
Litoralul Mării Negre precum și la București cu ocazia ex
poziției internaționale „Tehno expo" (15—24 octombrie).

Toate oficiile de turism amintite organizează circuitul tu
ristic al R.S.R., cu autocarul, precum și numeroase alte 
excursii in localitățile și pe itinerarele solicitate de turiști.

Cazarea și masa sînt asigurate în cele mai moderne uni
tăți hoteliere și de alimentație publică.

Ia bo- 
dv. în 
Nordul 
Oașu-

LUPTĂTORII DE LA STEAUA 
Învingători In Intilnirea cu 
SELECȚIONATA ARMATEI ITALIENE

Mucuri aupa-amiazâ, în sala 
clubului Progresul din Capitală, 
a avut loc Intilnirea amicală de 
lupte dintre reprezentanții clu
bului Steaua și Selecționata ar
matei italiene. Reuniunea, foarte 
bine organizată, a fost urmărită 
de un public numeros, care a 
aplaudat victoriile luptătorilor 
români. Oaspeții, neavînd garni
turi complete, au solicitat în- 
tîlniri numai la cîte șapte cate
gorii, atît la 
greco-romane, 
fel 14 meciuri.

Sportivii de 
riori 
zece victorii, cedînd 
patru ori. Plusul de 
sportivilor români a 
mai cu seamă la 
unde St. Radu, 
Dusa, T. Pancă, 
Ivanov, E. r:_________ ___
întîlnirile cu S. Felice, V. Cipolla.
L. Ortelli, F. Semeraro, R. Morra, 
V. Cariini și A. Passi. La greco- 
romane, luntătorii de la Steaua
M. Tofan, G. Dumitriu și V. 
Prențiu au cîștigat categoric 
partidele susținute, dar ceilalți 
colegi ai lor, în marea lor majo
ritate sportivi tineri, neexperi
mentați (D. Vasilescu, A. Apetrei, 
J. Stignei și E. Bratu), au fost 
învinși. O mențiune specială 
pentru juniorul I. Stignei 
ani), elev al antrenorului 
Cristea, care a luptat 
curajos (și bine) cu

libere, cit și la 
dlsputîndu-se ast-

ia Steaua, supe- 
adversarilor, au obținut 

numai de 
valoare al 

fost evident, 
stilul libere, 

, I. Broască, O.
L, I. Dumitru, I.

Panaite au cîștigat

(16 
M. 

foarte 
curajos (și bine) cu campionul 
Italiei la cat. 100 kg, V. Cariini. 
Dintre învingătorii romani s-au 
remarcat V. Prențiu, G. Dumitriu, 
O. Dusa, 'I. Dumitru șl I. Iva
nov. (M. Tr.).
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CAMPIONAT
Au fost stabilite zonele 

„naționalelor" de box

Mai sînt puține zile pînă la 
începerea întrecerilor fazei de 
zonă a campionatelor Individua
le de box ale seniorilor, repro- 
gramate pentru perioada 19—25 
septembrie, în localitățile Ba
cău, Constanța, Timișoara și 
Baia Mare. RegulaTnentul între
cerii prevede ca în acest an, la 
faza de zonă a competiției să 
participe, alături de cîștigătorii 
etapei pe județe, sportivii cu ca
tegoria I de clasificare, maeștri 
și maeștri emeriți ai sportului. 
Vor fi, totuși, exceptați o serie 
de pugiliști fruntași, angajați în 
această perioadă într-o serie de 
competiții internaționale : Spar- 
tachiada militară (Havana), Di- 
namoviada (Ulan Bator), Balca
niada (Bursa-Turcia), „Memoria
lul Prohaska" (Ostrava — Ceho
slovacia) .

în ciuda acestor absențe mo
tivate, întrecerile zonale se vor 
disputa la un nivel valoric evi
dent superior ediției trecute, în 
cele patru orașe gazdă ale com
petiției fiind prezenți mulți bo
xeri cu o frumoasă carte de vi
zită. De pildă, printre concuren- 
ții de la Bacău se vor număra : 
M. Lazăr (Rapid), M. Donciu 
(Ceahlăul P. Neamț), N. Bute- 
seacă, A. Guțu, I. Gavrilă, S. 
Tîrîlă (B. C. Galați), FI. Zam-

fir, Al. Nă 
ceanu, I.
Pe lista 
Constanța, 
listrat Cuț 
namo), I. 
Duminică, 
(B. C. Gal 
ța Buc.), 
Galați) M. 
torai Mang 
chi (Rapid 
vor evolue 
brahim, I, 
(Farul), < 
(Steaua), 
roșu Braș< 
Bocșa), C. 
Z. Lăcătui 
Mangalia) 
zonei de 1 
Gh. Ciochi 
nescu (B.
(Electroput 
namo), N.
I. Mocanu 
Burdihoi (:

Dinam o 
neul fin<

ARAD, 1 
continuat î 
nai al cai 
de polo 
juniori. Eti 
mat derby- 
opus echip

ȚARA ÎNTREAGĂ TRĂIEȘTE Al
DESCHIDERII NOULUI -AN

(Urmare din pag. 1)

facultăți moderne, utilate cu tot 
ce este necesar procesului de 
învățământ și educație, in că
mine tot mai multe și mai fru
moase, intr-un sistem de învă- 
țămînt organizat la nivelul ce
rințelor contemporane.

Tineretul studios are o singu
ră grijă, o singură îndatorire : 
să învețe, să învețe să munceas
că, folosind cu maximum de 
eficiență minunatele condiții ce 
ii sint asigurate.

Intlmpinindu-i in această di
mineață cu salutul său sportiv 
și cu tradiționala urare „Spor 
la învățătură !“, zarul nostru e 
nerăbdător să-i urmeze pe pri
chindeii de la grădiniță, pe șco
lari. pe elevi și pe studenți la 
primele exerciții de înviorare, 
la orele de educație fizică, la 
activitățile sportive al căror 
program s-a îmbogățit in acest 
an cu noi și interesante mani-

festări prii 
petiție spe 
ciada".

„Minte s 
nătos", stri 
bindit in a 
lismului 
strălucire, 
nea laJjCtă 
un tinerei 
fizic și 
monies înt 
fizic și spe 
lioane de l 
stituie in c 
gată pepin 
sportivi de 
zentanți 
marile stat 
de ce ne e 
că la noti 
la învățăti 
profesorii j 
adăuga tot 
sport, pe c< 
loc de fru\ 
a ziarului.
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silfii dccîl pasiunea ți munca

-DE TENIS POATE

PESTE NOAPTE

'ECHIPELE ROMANEȘTI 
I ÎN PRIMA MANȘĂ A
I Ieri, la Tg. Mureș, A.S.A.—A.E. K. Atena 1-0 [0-0]

I VA REZISTA LA ATENA

CUPELOR EUROPENE
Astăzi, la Nicosia, in Cupa Cupelor,

oameni. Dincolo de un gard 
de sîrmă, terenul propriu-zis, 
din bitum vopsit în verde, I UNICUL GOL AL LUI FANICI ?

OLYMPIAKOS - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
un joc in care studenții vizează, bineînțeles, victoria

și nu o- 
a neplă- 
i deterio- 
te de o 
fostul a- 
izită. 
estul an, 
lă a 
la „< 

utilizarea 
•e, prin 
;r-o are- 
11 ? Dra- 

pentru 
unea pa- 

resurse- 
expresă 

: investi
re, orga- 
etele sin- 
purces la 
"W-.- izbit 

roabele 
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nul întregului plafon. In stîn- 
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decoruri a devehit un vestiar 
cochet, iar ceva mai încolo, $ 
te afli în fața unui zid pen- 
tru inițiere, hașurat „metodo- 
logic* după schița Centrului 
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rea unui loc unde iubitorii 
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ză... silueta. Sub îndrumarea 
juristului și instructorului 
sportiv Sever Pop s-a 
constituit o secție 
de cîmp cu 50 de 
în cîteva luni de 
oraș în care acest 
era tradițional și-a 
doi reprezentanți la faza fi
nală a campionatelor repu
blicane de juniori : pe lan- 
cu Luca (categoria 17—18 ani) 
și Vasile Pascu (15—16 ani), 
fructele coapte repede la 
căldura dragostei pentru 
sport a unui colectiv munci
toresc. Rîndurile de iață nu 
sînt numai un omagiu adus 
unei lăudabile inițiative tra
dusă în fapt, ci, deopotrivă, 
o invitație ca 
dieșenilor să 
mulți prozeliți. Cu atît 
mult cu cît " —’ 
structori voluntari de la ,,Gaz 
metan* se copiază pe ei în
șiși, plecînd din nou la drum 
pentru amenajarea unui te- 
ren-frate, la doi pași de cel 
existent.
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sportivă nr. 1. La capătul unui 
meci aprig disputat cele două 
formații au terminat la egali
tate : 5—5.

Alte rezultate : Crișul Oradea— 
Progresul București 4—2 ; Rapid 
Arad — Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca 8—1 ; Voința Cluj-Napo- 
ca — Politehnica Cluj-Napoca 
7—2 ; Rapid Arad — Progresul 
București 5—2 ; Crișul — Șc. sp. 
1 5—5 ; Dinamo — Politehnica
6—5 ; Voința — C.S. Școlar Bucu
rești 7—7. în clasament conduce 
Dinamo cu 10 p urmată de : 
Crișul 8 p, Șc. sp. 1 8 p și C.S. 
Școlar 7 p. (I. IOANA, coresp).

Călăreții sibieni au domi
nat întrecerile juniorilor de 

18 ani
SIBIU, 14 (prin telefon). Dis

putele din cadrul etapei finale a 
campionatului național de călărie 
pentru juniori au continuat pe 
frumoasa bază din localitate cu 
întrecerile rezervate sportivilor 
de 18 ani. Demonstrînd o bună 
pregătire, sibianul Peter Fleis
cher, cu Vampir, a reușit să-și 
adjudece cel de al doilea titlu, 
depășindu-1 în baraj pe colegul 
său de club, Mircea Neagu, cu 
Marchiza. Desfășurată în două 
manșe (parcursul cu 11 obsta
cole avînd o înălțime maximă 
de 1,20 m și o lărgime de 1,60 
m), întrecerea a solicitat din 
plin cunoștințele concurențjlor, 
mulți dintre ei demonstrînd fru
moase calități.

CLASAMENT FINAL : 1. Pe
ter Fleischer (C.S.M. Sibiu) cu 
Vampir Op — campion național,
2. Mircea Neagu (C.S.M. Sibiu) 
cu Marchiza 16 p, după baraj,
3. Cristian Grigore (Olimpia 
București) cu Gruia 4 p (84 s),
4. Nicolae Stroescu (Steaua) cu
Epigon 4 p (90 s), 5. Mircea
Neagu cu Căprioara 4 p (92 s), 
6. Aurel Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) 
cu Glorios 4 p (110 s). întrece
rile continuă. (I. IONESCU-co- 
resp.)

I NICOSIA, 14 (prin telefon). 
Universitatea Craiova a sosit 
marți la prînz la Nicosia, după 
o scurtă escală făcută la Lar
naca. Jucătorii craioveni au fost 
găzduiți la hotelul Carlton. în 
aceeași zi, de la ora 16, dețină
toarea Cupei României a efec
tuat un antrenament de aproxi
mativ 60 de minute, dar cu in
tensitate maximă, pe stadionul 
G.S.P., cu o capacitate de 8000 
de locuri, cel pe care va dispu
ta partida cu Olympiakos Ni
cosia. în dimineața zilei de 
miercuri, craiovenii au efectuat 
un al doilea antrenament, tot 
cu o durată de 60 de minute. 
Dupâ-amiază, lotul craiovean 
(Lung, Boldici, Negrilă, Tilihoi, 
Ștefănescu, Purima, Bălăci, Ți- 
cleanu, Ungureanu. Stănccscu, 
Irimescu, Gcolgău, Crișan, Cîr- 
țu, Cămătaru și Marcu) a luat 
loc în tribunele stadionului 
G.S.P. pentru a asista la me
ciul Omonia Nicosia — Juven
tus Torino, din cadrul C.C.E. 
Un fapt îmbucurător : nu există 
indisponibilități în cadrul echi
pei noastre, așa că antrenorul 
C. Deliu va putea utiliza for

mația din ultimul meci de 
campionat, de la Arad. Schim
bul de păreri pe care l-am a- 
vut cu majoritatea jucătorilor 
craioveni ne-a demonstrat op
timismul dar, mai ales, dorința 
lor comună de-a avea o pres
tație foarte bună, în așa fel in
cit, la capătul celor 90 de mi
nute, victoria să fie de partea 
lor.

Antrenorul echipei Olympia
kos Nicosia, Elly Fuchs, nu-1 
va putea utiliza pe Eftimidia- 
dis, unul dintre cei mai buni 
jucători ciprioți la ora actuală. 
Dar iată formația pe care 
Olympiakos o va alinia în par
tida de joi : Adamou — Lou- 
kas, Lagos, P. Gcorgiou, Kala- 
feou — Aristilou, Prodromou, 
Mavris — Tsouris, Kikas, Kon- 
stantinou. Timpul aici este 
foarte călduros, termometrele 
indicînd 34 de grade.

Partida va începe la ora 
16,15 (Nicosia și Bucurcștiul a- 

■ flîndu-se pe același fus orar) 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Bulgaria.

Laurențiu DUMITRESCU

TG. MUREȘ, 
fon). Victorie 
mită, cu prețul 
multor emoții, 

tribunele 
treia participare con- 
în Cupa U.E.F.A., 
fost vizibil marcată 

de trac, abordînd crispată pri
ma ei manșă cu A.E.K. Greșeli 
individuale (numeroase pase 
trimise la adversar de Varodi, 
Unchiaș, Gali și alții) precum 
și de concepție („căratul" ex
cesiv al balonului, îndeosebi 
de Fazekaș, nerăbdarea în pregă
tirea atacurilor manifestată prin 
lansarea inoportună a pasei de
cisive), iată carențele evidente, 
în întreaga primă repriză, în 
jocul formației gazdă, carențe 
exploatate la maximum de ad
versar. Un adversar rutinat 
pînă la „viclenie", protejînd 
balonul cu măiestrie, dar și fă- 
cînd totul pentru a trage de 
timp, fragmentînd jocul, sub 
privirile îngăduitoare ale arbi
trului Ciukov. Singurii mai lu
cizi și mai preciși în execu
țiile tehnice — Hajnal și B3- 
ISni, n-au găsit în această 
parte a meciului sprijin de la 
coechipieri și joeul a „curs" în 
avantajul moral al echipei vi
zitatoare care, în min. 38, și-a 
creat singura ocazie mai clară 
a reprizei, ratată însă de Ma- 
vros. La rîndul lor, mureșenii 
expediaseră ceva mai multe 
șuturi pe spațiul porții lui Ste
riudas, dar fără coeficient de 
periculozitate.

Un timp, repriza secundă a 
avut același aspect, nervozita
tea, precipitarea, punîndu-și 
amprenta pe acțiunile mureșe
nilor. Și, în min. 50, din nou 
emoții la poarta lui Solyorn : 
Mavros (cel mai bun jucător 
al oaspeților, împreună cu Ar- 
dizoglu) a pătruns nestingherit 
în careu dar — spre ușurarea 
tribunelor — a șutat imprecis.

1 După scurgerea unei ore de 
joc antrenorul Bone recurge la 
prima schimbare, trimițîndu-1 

I pe Both II în țocul lui Varodi. 
O modificare inspirată, întrucît 

I noul introdus antrenează după 
| el, prin joc inspirat și vitali

tate, aproape întreaga echipă.
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plin de 
Deși la a 
secutivă
A.S.A. a

14 (prin tele- 
dificilâ, la li- 
multor eforturi, 

resimțite din 
arhipline.

Și fazele mai clare încep să 
apară și la poarta lui Steriudas. 
în min. 62 Pîslaru are o si
tuație bună dar șutul lui pu
ternic trimite balonul peste 
„transversală". Două minute 
mai tîrziu am notat și prima 
ocazie clară a mureșenilor : 
Fazekaș a executat un șut cen
trare de pe partea stingă, Ste
riudas a respins spre Both II 
care de la 10—12 m, s-a pripit 
și a lovit defectuos balonul. în 
min. 74 o altă modificare in
spirată în formația gazdă, Ca- 
niaro înlocuindu-1 pe Fazekaș. 
în pofida faptului că oaspeții 
„îngheață" și mai mult jocul 
(spre disperarea tribunelor) 
A.S.A. revine tot mai des și 
mai insistent în careul advers. 
Cade astfel, în min. 81 și go
lul atît de mult așteptat : un
do!, Hajnal — FANICI și șutul 
ultimului, de Ia 18 m lateral 
stingă, expediază balonul in 
plasă, in colțul lung, fază la 
care Steriudas, mascat, n-a schi
țat nici un gest. încurajată de 
cei peste 20 000 de suporteri, 
A.S.A. atacă în trombă, dar 
pînă la ultimul fluier al arbi
trului va obține doar... cornere. 
Așadar, o victorie minimală 
care — așa cum aprecia la ca
bine și antrenorul T. Bone — 
creează firește dificultăți for
mației sale pentru partida re
tur de la 28 septembrie. „Dar, 
ne spunea tehnicianul mure
șan, ne vom pregăti în aseme
nea măsură îneît să fructificăm 
acest rezultat".

Arbitrul bulgar Mitko Ciukov 
lipsit de autoritate (permițînd, 
cum spuneam, desele momente 
de antijoc ale oaspeților) a 
condus următoarele formații :

A.S.A. : Solyorn — Onuțan, 
Unchiaș, Ispis, Gali — Varodi 
(min. 60 BOTH II), Pîslaru, 
BOLONI — Fazekaș (min. 74 
Caniaro), FANICI, HAJNAL.

A.E.K. : Steriudas — Inzoglu 
(min. 48 Tsamis), Nikolau, Ra- 
vusls, Damianidis — Viera, Ni- 
koludis, Theodoridis — Ardizo- 
glu, Moussuris, Mavros.

Gheorghe NICOLAESCU

DINAMO - ATLETICO MADRID
(Urmare din pag. 1)

„Dinamo" și aseară pe „23 Au
gust". Formația probabilă pe 
care o va alinia aptrenorul 
Luis : Reina — Marcelino, Pe
reira, Eusebio, Capon — Robi, 
Leal, Marcial — Aguilar, Ru- 
bdn Cano, Ayala. Un singur 
semn de întrebare : Leal, in
complet restabilit după un re
cent accident. în cazul folosirii 
acestuia, Aguilar va juca în a- 
tac. în caz contrar, în locul lui 
va juca Alberto, iar Bermejo 
va lua locul lui Aguilar. Par
tida de azi, programată la orele 
17,45, va fi condusă de o bri

gadă de arbitri din Turcia — 
avînd la centru pe Ok Hilmi — 
și va fi transmisă de posturile 
noastre de radio și televiziune.

■Ar
Și-acum, pe scurt, opiniile a 

doi adversari direcți în meciul 
de acum patru ani de la Bucu
rești, azi amîndoi prezenți pe 
„banca suferinței", la marginea 
terenului. Luis : „Dinamo este, 
cum se spune, o „echipă grea" 
și sarcina noastră va fi difi
cilă. Sper, înainte de orice, în
tr-un joc bun". Dinu : „Șansa 
va fi de partea echipei care va 
ști să-și valorifice mai bine a- 
tuurile și aceasta, cred, va fi 
Dinamo".

ÎNAINTE DE A AJUNGE 
„CUȚITUL LA OS"

STEAUA A PIERDUT STARTUL..
1-5 cu C.

BARCELONA, 14 (prin tele-

Ifon). Pe stadionul Lou Camp, 
în fața a peste 50 000 de spec
tatori, C.F. Barcelona a învins 
Steaua cu 5—1 (3—0). Evoluția

I partidei a fost influențată de 
faptul că echipa bucureșteană a 
primit două goluri într-un sin-

Igur minut ! Scorul a fost des
chis de Heredia, în min. 4, pentru 
ca în minutul următor ar- 

Ibitrul elvețian Doerflinger să 
dicteze cu ușurință un penalty 
pe care avea să-l transforme

I Cruyff. De menționat faptul 
că în minutele următoare Zam
fir a fost faultat în suprafața

Ide pedeapsă, conducătorul de 
joc lăsînd infracțiunea nesanc
ționată. Pînă la pauză, Steaua

Iavea să mai primească un gol 
înscris de același Heredia, în 
min. 30. La reluare, fotbaliștii 

Ibucureșteni echilibrează jocul, 
dar o nouă greșeală în apăra
re permite jucătorilor spanioli

1 să majoreze scorul, prin Cla-

F. Barcelona
rens, în min. 65. Steaua reu
șește să reducă handicapul prin 
Năstase, în min. 72, el finali- 
zînd o acțiune individuală a lui 
Aglu, dar cei care pecetluiesc 
scorul sînt tot fotbaliștii echi
pei gazdă, prin Zodirla, min. 
74, tot în urma unei greșeli a 
apărării bucureștene.

Au evoluat următoarele for
mații :

C.F. Barcelona : Artola — 
Ramos, Olmo, Migueli, De La 
Cruz — Heredia, Sanchez, A- 
sensi (min. 79 Juanho) — Zo- 
diria, Clarens (min. 67 Garen- 
no), Cruyff.

Steaua : Moraru — Anghe- 
lini, Agiu, Sameș, Vigu — Du
mitru, Iordănescu, Ion Ion (min. 
46 Stoica) — Troi, Năstase, 
Zamfir (min. 70 Răducanu).

Constantin FIRANESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
După introducerea categoriilor 

unice de cîștiguri la tra
gerile obișnuite LOTO, tot mai 
mulți participanți au intrat în 
posesia autoturismelor ,,Dacia 
1300* și a marilor premii în 
bani.

Iată cîțiva dintre acești mari 
cîștigători din luna septembrie 
1977.

Tiroiu Ștefan Nicoiae din corn. 
Pietroșani-set Vrănești, județul 
Argeș — autoturism „Dacia 1300“.

llie Aristide din Alexandria, 
județul Teleorman — autoturism 
„Dacia 1300“

Glfeorgiriu Mihail din Bucu
rești — autoturism „Dacia 1300“

Grosz Ana din Arad — 50.000 
lei.

Popoviciu Constantin din Si
biu — 50.000 lei.

Dragomirescu Georgeta din 
București — 50.000 lei.

Participînd la tragerile obișnu

NUMERELE EXTRASE LA TRA GEREA 
SEPTEMBRIE 1977

ite Loto și dv. vă veți putea 
înscrie pe lista marilor cîștigă
tori !

Nu uitați : Astăzi, ultima zi 
cînd vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea Loto de 
mîine 16 septembrie !

PRONOEXPRES DIN 14

FOND DE CÎȘTIGURI : 566.718
lei plus 471.599 lei report.

Extragerea I : 40 43 18 23 13
Extragerea a n-a : 23 15 45

16 42.
Extragerea a IlI-a : 35 34 31

18 26.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 22 septem
brie pînă la 14 noiembrie. în 
țară aproximativ din 26 septem
brie pînă la 14 noiembrie 1977 in
clusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 26 septembrie • 
1977. I

„înghețarea" transferărilor, rea
litate care i-a speriat pe destui 
conducători de cluburi, antrenori 
și jucători în preajma debutului 
actualei ediții a primei divizii, 
începe să fie recunoscută chiar 
de unii dintre adversarii Ideii 
drept o soluție necesară.

La puține zile după încheierea 
trecutei ediții, vorbind cu Gheor
ghe Ola, antrenorul echipei con- 
stănțene — scăpată de retrograda
re ca prin urechea acului, emoția 
urmărind-o pînă în ultimele mi
nute ale campionatului — acesta 
ne-a spus că va continua proce
sul de promovare a juniorilor 
talentați din propria pepinieră, 
citîndu-l în acest sens pe Borali. 
Dar și-a mai exprimat dorința de 
a-l transfera pe Petreanu de la 
Sportul studențesc, jucător plafo
nat. Și în acest caz — ca în 
multe altele din fotbalul nostru 
— a acționat inerția obișnuinței 
(,,îl cunosc de cînd era junior", 
a adăugat antrenorul constăn- 
țean), care dă credit „numelor" 
înaintea tinerelor talente. In Io- • 
cui cui ar fi trebuit să evolueze 
fosta extremă bucureșteană ? In 
locul lui Doru Zamfir (16 ani) și 
Buduru (24 ani), deosebit 
de talentați, al căror debut în 
Divizia A a avut loc sub cele 
mai promițătoare auspicii. Nu 
știm din ce motive Petreanu nu 
a mai ajuns sub culorile clubu
lui tomitan, cert este, însă, că 
cei doi tjneri atacanți promovați 
își justifică titularizarea, Zamfir 
dovedind, prin jocul său specta
culos și eficace, -eale aptitudini 
pentru un post încă deficitar la 
nivelul echipelor reprezentative, 
iar Buduru fiind golgeterul e- 
chlpei sale după primele cinci 
etape răspuns dat prin fapte
bntrenorului (care, în paranteză

fie spus, a avut un rol impor
tant în ancorarea la... Constanța 
a lotului constănțean care, ani 
de-a rîndul, a trăit din „import").

Comportarea formației constăn- 
țene, mult superioară, deocam
dată, campionatului trecut, nu 
relevă numai o pregătire fizică 
corespunzătoare (atribut definito
riu al tînărului jucător), ci și un 
grad ridicat de tehnicitate și or
ganizare a jocului care atestă 
că atunci cînd procesul de în
tinerire a unei echipe are o bază 
corespunzătoare în propria , pe
pinieră, perspectiva nu mai stă 
sub semnul întîmplârii. Cu vîrsta 
medie a loturilor între 23 și 24 
de ani și cu majoritatea titulari
lor provenind din filiera cluburi
lor (sau lansați de ele la vîrsta 
junioratului), Universitatea Cra
iova (avînd mai mult chiar de- 
cît... V jucători - Boldici, Ne- 
grilă, Berneanu, Constantinescu, 
Ungureanu, Bălăci, Donose, Ți- 
cleanu. Irimescu, Cirțu, Cămătaru, 
Geolgâu), F. C. Argeș (Sperîatu, 
Zamfir, Stancu, Bărbulescu, Radu 
II, Chivescu, Moisescu, Cîrstea), 
S. C. Bacău (Ursachî, .Agachi, 
Lunca, Panaite, Cărpuci, Solo
mon, Chitaru, Antohi, majorita
tea provenind din echipa de ju
niori, campioană națională în 
1976/77 și finalistă în ediția pre
cedentă), A.S.A. Tg. Mureș (Onu
țan, Kortesi, Gali, Fazekaș, Both 
II, Marton, alcătuind „noul val" 
care s-a întîlnit cu cel al trio-ului 
Hajnal — Boloni — Caniaro) se 
înscriu în același cerc a cărui 
constantă tinde sâ fie nu 3,14, 
ci tinerețea I

Concluzia ? Promovarea tinere
tului nu trebuie făcută cînd a 
ajuns „cuțitul la os" I

Paul SLAVESCU

ARBITRII ETAPEI A
Universitatea Craiova — C.S. Tîr- 

goviște : M. POPESCU - N. Petri- 
ceanu și V. Murgășan (toți din Bucu
rești).

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș : N. 
RA NEA (Bîrlad) - Al. Ghigea (Ba
cău) și C. Săndulescu (Vaslui).

F.C.M. Reșița — Sportul studențesc: 
T. BALANOVIQ - I. Ciolan (ambii 
din lași) și I. Igna (Arad).

S. C. Bacău - Corvinul Hunedoara: 
O. ANDERCO (Satu Mare) - R. Șer- 
ban (Craiova) și Gh. Retezan (Bucu
re Ai).

Petrolul Ploiești — F. C. Constanța : 
N. GEORGESCU - C. Petrea (ambii

6-a A DIVIZIEI A
din București) și Gh. Racz (Brașov). 

Politehnica lași - Politehnica Ti
mișoara . C. BĂRBULESCU (Bucu
rești) - M. Moraru (Ploiești) și N. 
Raab (C. Turzii).

Jiul - F. C. Argeș : FR. COLOȘI 
(București) - N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea) și I. Rus (Tg. Mureș).

Dinamo - U.T.A. : C. SZILAGHI
(Baia Mare) — FI. Cenea (Caracal) 
și S. Drăgulicî (Drobeta Tr. Seve
rin) .

F. C Olimpia Sat.j Mare — F. C. 
Biho C DINULESCU - M. Buzea 
(ambii din Bjcurești) și M. Fediuc 
(Suceava).



La finele unui bogat sezon al înotătorilor

DOAR 4 CAMPIONI OLIMPICI AU REZISTAT „NOULUI VAl“
Carmen Bunaciu printre primele 10 performere ale lumii In probele de 100 m și 200 m spate
S-a încheiat un sezon destul 

'de agitat în lumea înotătorilor, 
mai bogat ca oricînd în compe
tiții de amploare. . Campiona
tele europene de la Jdnkoping, 
Universiada, meciurile bilatera
le ale selecționatelor S.U.A., 
R.D.G. și U.R.S.S. (cele trei 
„mari puteri" ale natației mon
diale) au reprezentat pentru 
toți cei ce urmăresc întrecerile 
recordmanilor din piscine o ve
ritabilă trecere în revistă a 
celor care și-au depus o primă 
candidatură pentru concursul 
olimpic de la Moscova (1980). 
Si chiar dacă rezultatele prota
goniștilor nu au mai-fost la fel 
de spectaculoase ca in urmă cu 
un an la Montreal (anul post- 
olimpic fiind cel mai indicat 
pentru schimbul de ștafetă al 
generațiilor), au existat sufi
ciente elemente care să ne con
vingă de permanenta evoluție a 
acestui sport.

Printre marile vedete ale a- 
nului 1977 se numără în primul 
rînd patru campioni olimpici 
.,en titre" : Jim Montgomery, 
care nu a pierdut decît finala 
cursei de 100 m liber a campio
natelor S.U.A. in fața lui Jonty 
Skiner, Brian Goodell, imba
tabil- pe distanțele lungi, ca 
dealtfel și Birgit Trciber sau 
Ulrike Tauber (ambele din 
R.D.G.) în probele de spate și, 
respectiv, mixt. în egală mă- 
sură însă au strălucit în acest 
sezon și ci ți va tineri reprezen
tanți ai „noului val", sau spor
tivi (este cazul Barbarei Krau
se. succesoarea Korneliei En
der in probele de sprint) care 
din diferite motive nu și-au 
putut apăra șansele la Montreal. 
Printre aceștia i-am numi pe 
Gerald Miirkcn (R.F.G.) — au
torul unui senzațional record 
mondial (62,86) la 100 m bras, 
pe eleva de 14 ani (1,67 m și

54 kg) din Leningrad, Iulia 
Bogdanova — noua stea a bra
sului feminin, pe la fel de tî- 
năra Tracy Caulkins — o îno
tătoare din S.U.A., care a reu
șit să întrerupă șirul victoriilor 
continue (în ultimii 5 ani), ale 
sportivelor din R. D. Germană 
în toate probele de delfin, cîș- 
tigînd cursa de 200 m în me
ciul de la Berlin, pe coechipie
ra sa Alice Browne — învingă
toare (8:36,62) în aceeași zi asu
pra recordmanei mondiale la 
800 m liber, Petra Thitmer 
(R.D.G.), sau pe Christiane 
Knacke (R.D.G.) — care la 15 
ani a reușit ceea ce americanul 
Lance Larson izbutea cu 17 
ani în urmă : să înoate 100 m 
delfin în mai puțin de 60 de 
secunde !

într-un eșalon imediat urmă
tor putem grupa alți înotători 
de valoare, care într-un viitor 
apropiat ar putea ajunge în 
virful piramidei. • Printre ei, 
crauliștii sovietici Andrei Kri
lov, Serghei Rusin și Vladimir 
Salnikov. Despre primul, Ser
ghei Vaițehovski, antrenorul- 
șef al echipei U.R.S.S., ne-a de
clarat că pînă în 1980 va fi ca
pabil să înoate 200 m în 1:48,0! 
Italienii își pun mari speranțe 
în brasistul Giorgio Lalle și 
sprinterul Marcello Guarducci, 
devenit recent și recordman al 
Europei (51,25 pe 100 m), iar 
olandezii — în cele două crau- 
liste (care se pregătesc în 
S.U.A.) Enith Brigitha și Anne- 
lies Maas. Canadianul Graham 
Smith (la bras și mixt), suede
zul Păr Arvidsson (delfin), 
cehoslovacul Miloslav Rolko 
(spate), vest-germanul Frank 
Wennmann (craul) sau iugo
slavul Borut Petrici (craul), 
mai puțin cunoscuți pe plan 
mondial, dar extrem de dotați, 
nu vor lipsi cu siguranță din-

tre protagoniștii competițiilor 
viitoare.

Cu deosebită satisfacție a- 
dăugăm acestui grup cu ccrtc 
perspective în înotul mondial 
și pe tînăra campioană a Româ
niei în probele de spate, Car
men Bunaciu. După mai bine 
de 10 ani consemnăm prezența 
unei sportive din țara noastră 
în lista primelor 10 performere 
ale lumii. Cu 65,20 sec, Buna
ciu ocupă locul IX la 100 m 
(locul I — B. Treiber cu 62,44), 
iar cu 2:17,98 — locul VII la 
200 m, după Treiber (R.D.G.) 
2:13,10, Stille (R.D.G.) 2:13,66,
Jezek (S.U.A.) 2:15,22, Gibson
(Canada) 2:15,51, Richter 
(R.D.G.) 2:15,54 și Robertson
(Australia) 2:17,60. Iar medalia 
de bronz cucerită la Jdnkoping, 
într-o competiție în care doar 
cîteva sportive din 8 țări (au 
participat 27) au reușit să urce 
pe podium, nu vine decît să 
confirme o valoare certă, posi
bilități mari de progres ale 
campioanei românce.

Adrian VAS1LIU

HANDBALIȘTII DINAMOVIȘTI
Învingători In r.d. germană

BERLIN, 14 (Agerpres). — 
Echipa de handbal Dinamo 
București, care se află în turneu 
în R. D. Germană, a întilnit 
din nou formația Dynamo Ber
lin. Jocul a avut loc în 
localitatea Eberswalde, în a- 
propiere de Frankfurt pe Oder, 
și s-a încheiat cu scorul de 
21—19 (12—9) în favoarea hand- 
baliștilor români.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

FIȘIER

Rossley , poate reven- 
alături de săritorul so

vietic Vladimir Iașcenko, ti
tlul de autor al celui mal 
surprinzător rezultat atletic al 
anului. înaintea finalei ..Cu
pei Europei" de la Helsinki, 
numele său nu spunea nimic, 
nimănui. Favorita probei
400 mg

de
era sovietica Tatiana

fi.

NOI VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
LA SPARTACHIADA MILITARĂ

© Debut bun ui handbuliMilor de Iu steaua 8 boierul
Florian Livadaru invingâtor la puiule

HAVANA, 14 (Agerpres). — 
în cîteva orașe din Cuba au 
continuat întrecerile din cadrul 
competiției polisportive Sparta- 
chiada militară. în orașul Pinar 
del Rio, echipa masculină de 
handbal a clubului Steaua 
București a învins cu scorul 
de 30—21 (13—10) reprezentanta 
Bulgariei. Alte rezultate : R. D. 
Germană — Ungaria 28—22 ; 
Cehoslovacia — Mexic 51—5 
(22—3).

Turneul de box a programat 
meciuri preliminarii la alte 4 
categorii de greutate. în ca
drul cat. semiușoară, Florian 
Livadaru (Steaua) l-a învins 
la puncte cu o decizie de 4—1 
pe cehoslovacul Vincent Ocikaj, 
iar la cat. muscă Șandor Orban 
(Ungaria) a primit verdictul cu 
3—2 în întîlnirea cu Dumitru 
Cipere (Steaua).

Au fost desemnați primii lau- 
reati ai concursului atletic. 
Cursa masculină de 100 m a 
revenit sprinterului cubanez 
Silvio Leonard cu timpul de 
10,03. Campionul olimpic, cuba
nezul Alberto Juantorena, a ter
minat învingător în proba de 
400 m, cu 44,65. Polonezul Jerzy 
Kowol s-a clasat pe primul loc 
la 5 000 m cu 13:54,6, iar com
patriotul său Cybulski a reali
zat 8,00 m. la săritura în lun
gime. Grigoriev (U.R.S.S.) a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu 2,21 m. Atletul 
român Măricel Onciu s-a cla
sat pe locul 5 cu 2,05 m.

Rezultate înregistrate în 
turneul de polo pe apă : Cuba 
— Polonia 7—4 ; Ungaria — 
Bulgaria 5—3.

TELEX • TELEX • TELEX
mentul general primele trei 
locuri sînt deținute de cicliștii 
polonezi : Michalak este urmat 
la 43 sec de Walczak și la 1:15 
de Skrzypek. • După 6 etape, 
în Turul Slovaciei. pe pri
mul loc în clasamentul ge
neral se află M. Sykora 
(Cehoslovacia), urmat la 1:08 
de Drogan (R.D.G.). Etapa 
a 6-a, disputată pe un traseu 
în lungime de 170 km, în îm
prejurimile orașului Banska Bis- 
trica, a fost cîștigată de ceho
slovacul Jan Stejkal, cu timpul 
de 4h 0t:35. • Desfășurată în
tre orașele Playa de Aro șl 
Garriga, cea de-a G-a etapă a 
Turului Cataloniei a fost cîști
gată de spaniolul Martinez He
redia — 181 km în 5h 05:32. Li
der se menține belgianul Johan 
de Muynck. • Prima etapă a 
competiției cicliste „Tour de 
1*Avenir* (Turul Franței rezervat 
amatorilor) desfășurată pe un 
circuit din împrejurimile orașu
lui Metz a fost cîștigată de 
francezul Frlou. învingătorul a 
parcurs 132 km In 3h 02:7 (medie 
orară 43,488 km).

HANDBAL • Echipa mascu
lină a clubului Partizan din Bel
grad șl-a continuat turneul în 
Franța, jucînd la Cannes cu 
formația locală A. S. Cannes. 
Hândbaliștii Iugoslavi au termi
nat învingători cu scorul de 
25—20 (14—10).

HOCHEI PE IARBA a în ora
șul Limburg (R.F.G.) a ayut loc 
meciul dintre echipele R. F. 
Germania și Poloniei. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 4—2 (2—2).

TENIS • în zilele de 16, 17 șl 
18 septembrie se vor desfășura 
semifinalele interzonale ale „Cu
pei Davis“. La Roma, deținătoa
rea trofeului, echipa Italiei, va 
primi vizita selecționatei Fran
ței, care-1 va avea în frunte pe 
Franțois Jauffret. în echipa Ita
liană figurează Panatta, Baraz- 
zuttl, Zugarelll. La Buenos Ai
res, echipa Argentinei, în frunte 
cu Guillermo Vilas, învingătorul 
turneului de la Forest Hills, va 
întîlni formația Australiei, al 
cărei primi titulari sînt John 
Alexander și Phil Dent.

ATLETISM • La Triest a 
început meciul dintre echipele 
masculine ale Italiei șl Unga
riei. După prima zi, scorul este 
de 56—50 in favoarea gazdelor. 
Cîteva rezultate mal Importante: 
110 mg — Butari (I) 13,81 ; 100
m — Caravani (1) 10,54 ; suliță
— Paragy (U) 84,70 m ; 1 500 m— 
Hrenek (U) 3:41,04. a In ca
drul unul concurs desfășurat pe 
stadionul „Heysel" din Bruxel
les, belgianul Emile Puttemans a 
parcurs 3 000 m plat în 7:42,4 
(al treilea rezultat european al 
anului). • Primul maraton fe
minin, considerat ca un adevă
rat campionat mondial neoficial, 
va avea loc la 24 septembrie în 
Împrejurimile localității engleze 
Milton Keynes. La competiție 
șl-au anunțat participarea 38 
atlete din Australia, Canada, 
Finlanda, Noua Zeelandă, Nor
vegia, Scoția, Franța, Italia 
S.U.A., Anglia, Țara Galilor șl 
alte țări. • Alergătoarea ameri
cană Kim Merritt a corectat, la 
Eugene (Oregon), recordul fe
minin al S.U.A. in proba de 
maraton. Ea a parcurs clasica 
distanță de 42,195 km In 2h 
37:19. Proba masculină s-a în
cheiat cu victoria Iul Jeff Wells, 
cronometrat in 2h 13:15.

CICLISM • Turul Poloniei a 
continuat eu desfășurarea etapei 
a 5-a, Elblag — Kosclerzyna 
(146 km). Victoria a revenit po
lonezului Lechoslaw Michalak cu 
timpul de 3h 43:54. In clasa-

PATRII BOXERI ROMÂNI
LA „MEMORIALUL PR0HASKA“

La competiția pugilistică in
ternațională „Memorialul Pro- 
haska", ce se va disputa între 
22 și 25 septembrie, la Ostrava 
(Cehoslovacia), vor participa și 
patru bpxeri români : Alexan
dru Turei (semimuscă), Gheor- 
ghe Oțelea (pană), Iosif Șandor 
(semiușoară) și Ion Răducu 
(mijlocie). Sportivii români vor 
fi însoțiți de antrenorul Nico- 
lae Linca.

recordmană

TENIS

ATLETISM

(R D. Germană)
Storojeva; ea Îmbunătățise cu 
puține zile înaintea finalei 
recordul mondial al acestei 
distanțe care își caută încă 
locul In sinul probelor clasi
ce. Plasată pe un culoar In
comod (8), fără posibilitatea 
de a controla în vreun fel 
cursa, reprezentanta R. D. 
Germane a transformat deza
vantajul tn atu, stablllndu-șl 
un ritm propriu. A trecut 
prima Intîiul gard, șl-a mărit 
apoi metru cu metru avansul 
șl a încheiat cursa cu a- 
proape 10 metri înaintea Sto- 
roj evei, doborlndu-1 totodată 
și recordul mondial: 55,63 fa
ță de 55,74!

Așadar, la prima cursă in
ternațională, Karin Rossley a 
devenit recordmană a lumii. 
Abia atunci au căpătat „cir
culație" și datele el biografi
ce: s-a născut la 5 aprilie 
1957 la Cottbus — numele de 
fată Regel — unde este stu
dentă la facultatea de educa
ție fizică. A fost specialistă 
la 400 m, reușind, in 1976, 
52,5. ..Barată" pe plat de 
Koch și Brehmer, a ales gar
durile șl iat-o, in mal puțin 
de un sezon, 
mondială- ț

GUILLEM VILAS (Argentina)
probabil, primul te- 

triplu _laureat al Ma- 
după ce,

Va 
nisman 
relui Premiu F£LT, 
cu doi ani în urmă, egalase 
even tul** lui Ilie Năstase. 

Argentina n-a avut niciodată 
un asemenea campion al ra
chetei, instalat acum în vîr- 
ful piramidei. A început slab 
sezonul, cu cîte două Infrîn- 
geri la Borg și Gottfried, una 
fa Tanner. Apoi, a venit ..ex
plozia" victoriei sale la Ro
land Garros, urmată de acea 
serie neîntreruptă de victorii 
pe terenurile cu zgură. Sînt 
47 la număr, după ultima, 
din finala de la Forest Hills, 
in care a dispus, cu convin
gătoare superioritate, de riva
lul său nord-american, Jim
my Connors. îl așteaptă acum 
etapele decisive în lupta de 
mare prestigiu pentru „Cu
pa Davis44, în care șansele 
echipei sale (dacă ..secundul44 
Ricardo Cano îi va asigura 
suportul strict necesar) nu 
sînt deloc neglijabile. Prim 
adversar, Australia. O semi
finală inter-zone pentru pri
ma oară disputată pe pămînt 
argentinian.

La succesele recente ale Iul 
Guillermo Vilas, o prețioasă 
contribuție și-a adus-o și an-

trenorul său,
S-a născut 

1952, la Mar 
trecut, clasat 
Premiu. în actualul sezon a 
cîștigat 11 turnee (Springfield. 
Virginia Beach, Buenos Aires, 
Roland Garros. Kitzbuehel, 
Washington. Louisville, South 
Orange. Columbus, Harrison, 
Forest Hills).

Tiriac.
17 august 

Plata. Anul 
6 în Marele

ȘAHIȘTII NOȘTRI OBflN PUNCTE
ÎN CM. PENTRU JUNIORI

Campionatul mondial de 
șah rezervat juniorilor mari a 
continuat la Innsbruck cu des
fășurarea partidelor din cea de 
a 8-a rundă. Șahistul român 
Constantin Ionescu l-a învii^ș 
pe Grinberg (Israel). In clasa
ment, pe primul loc se află la 
egalitate trei jucători : Iusupov 
(U.R.S.S.), Sisniegâ (Mexic) și 
Vera (Cuba), cu cîte 6 puncte. 
C. Ionescu totalizează 5 p.

In runda a 5-a a campiona
tului mondial de șah pentru 
juniori mici, care are loc în lo
calitatea Cagnes - sur - Mer 
(Franța), Adrian Negulescu a 
cîștigat partida cu Short (An
glia). Lider al clasamentului 
este vest-germanul Kappe cu 
4 Vi p., urmat de Negulescu 
(România), Whitehead (S.U.A.) 
și Kasparov (U.R.S.S.), cu cîte 
4 p.

PRIMELE REZULTATE IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Ziua de ieri a fost deosebit de bogată pentru iu

bitorii fotbalului de pe continent. Nu mai puțin de 
128 de echipe din 33 de țări europene au luat star
tul în competițiile rezervate echipelor de club.

Iată rezultatele din prima manșă a turului I, so
site pînă la închiderea ediției, urmînd ca mîine să 
publicăm celelalte jocuri încheiate aseară, tîrziu.

Reamintim că partidele-retur sînt programate la 
28 septembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

P.A.O.K. Salonic 
Lokomotiv Kosice
F. C. Kbln
F.C. Dundalk (Irl.)

— Zaglebie Sosnowiec 2—0
— Oesters Vâxjoe 0—0
— F. C. Porto 2—2
— Hajdhk Split 1—0

CUPA U.E.F.A.

Torino
Bruges

(1-0)

(1-0)
(1-0)

— Juventus
— F. C.
— Jeunesse d’Esch
— Sligo Rov. (irl.)
— Ajax Amsterdam
— B. Monchenglad.
— S.W. Innsbruck
— B.K. 1903 Cop.
— F. C. Nantes
— Slask Wroclaw

Omonia Nicosia 
Palloseura Kuopio 
Celtic Glasgow 
Steaua R. Belgrad 
Lillestroem (Norv.) 
Vasas Budapesta 
F. C. Basel 
Trabzonspor 
Dukla Praga 
Levski Spartak
Floriana La Valletta — Panathinaikos 
Dynamo Dresda — Halmstad B. K.

0—3
0—4
5—0
3—0
2—0
0—3
1— 3
1—0
1—1
3—0
1—1
2— 0

(0-2) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-3) 
(1-2) 
(0-0) 
(0-1) 
(3-0) 
(1-1) 
(0-0)

CUPA CUPELOR
— Manchester United 1—1
— Twente Enschede 0—0
— R.S.C. Anderlecht 1—6
— Reipas Lahti 8—1

________ — Lokomotive Leipzig 1—4 
Progress Niederkorn — Vejle B. K.
Brann Bergen (Nv) — Akranes (Isl.)
Besiktas — Diosgyori V.T.K.
Cardiff City — Austria Viena

St. Etienne 
Glasgow Rangers 
Lokomotiv Sofia 
S. V Hamburg 
Coleraine

(0-0)

0—1
1—0 
2—0 
0—0

(0-4)
(4-0)
(0-3) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0)

C. F. Barcelona —
A.S.A. Tg. Mureș —
Marek St. Dimitrov —
A. C. Fiorentina —
Rapid Viena —
Servette Geneva — 
Bastia —
Bohemians Dublin — 
A. z. 67 Alkmaar — 
Eintracht F. Main — 
Aston Villa —
Dinamo Kiev —
Dundee United — 
Gomlk Zabrze —
Racing Lens —
Bayern Milnchen —
R.W.D. Molenbeek —
Manchester City — 
Frem Copenhaga — 
F. C. Glenavon — 
Odra Opole —
Landskrona Boys — 
Start Kristiansand — 
F. C. Ztlrich —
A. C. Torino —
Standard Llfege — 
A.S.K. Linz —
Olymplakos Pireu — 
F.C. Carl Zeiss Jena — 
Inter Milano —

Steaua 5—1
A.E.K. Atena 1—0
Ferencvaros 3—0
Schalke 04 0—0
Inter Bratislava 1—0
Athletic Bilbao 1—0
Sporting Lisabona 3—2
Newcastle 0—0
Red Boys (Lux.) 11—1
Sliema (Malta) 5—0
Fenerbahce 4—0
Braunschweig 1—1
K. B. Copenhaga 1—0
Haka Valkeakoski 5—3
Malm» F. F. 4—1
Mjoendalen I. F. 8—0
F. C. Aberdeen 0—0
Widzew Lodz 2—2
Grasshoppers 0—2
P.S.V. Eindhoven 2—6
F.C. Magdeburg 1—2
Ipswich 0—1
Fram Reykjavik 6—0
Ț.S.K.A. Sofia 1—0
Apoel Nicosia 3—0
Slavia Praga 1—0
UJpesti Dozsa 3—2
Dinamo Zagreb 3—1
Altay Izmir 5—1
Dinamo Tbilisi 0—1

(3-0) 
(0-0) 
(2-0)

(0-0) 
(0-0) 
(1-1)

(4-0)
(3-0)
(2-0) 
(1-1) 
(0-0) 
(3-1) 
(2-1) 
(3-0)

(2-1) 
(0-2) 
(2—2> 
(0-1) 
(0—1) 
(4-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(1—2) 
(1-1) 
(1-1) 
(0-0)
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