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DE CE NU CAMPIONI OLIMPICI Șl

Fotbaliștii tricolori din nou la lucru

ÎNAINTEA „MECIULUI DE CONTROL" 
CU ECHIPA GRECIEI

O brigadă de control și în
drumare, formată din activiști 
ai C.N.E.F.S., cadre didactice 
de la I.E.F.S., antrenori, oa
meni care nu s-au limitat nu
mai să controleze, dar au acor
dat și sprijinul necesar, în mod 
operativ, acolo unde situația o 
cerea, a analizat timp de a- 
proape 10 zile, pe toate planu
rile, sportul de pe meleagurile 
județului Timiș, activitatea de 
educație fizică de la nivelul 
preșcolarilor la cel al perfor
merilor. Am ascultat apoi, în 
cadrul unei ședințe lărgite a 
Biroului executiv al C.JE.F.S., 
concluziile, o „radiografie" a 
situației expusă în fața a pes
te 150 de persoane, factori de 
răspundere din sportul timișo
rean.

Materialul de concluzii și șe
dința în sine au avut ca tră
sătură comună spiritul comba
tiv, exigența, dorința firească 
ca tot ce s-a realizat pînă a- 
cum să fie depășit, ca ștacheta 
exigențelor să crească. Din 
multiplele probleme dezbătute, 
am ales o latură importantă — 
sportul de performanță — nu 
înainte de a aminti că în acti
vitatea de masă s-a realizat un 
progres evident, îndeosebi la 
nivelul elevilor și studenților, 
cu mențiunea că peste tot e 
loc de mai bine, pentru ca ac
tivitatea sportivă să fie în pas

DHEGATIA C.N.E.F.S. S-A ÎNAPOIAT Dili MEXIC
Ieri s-a înapoiat în Capita

lă delegația Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport condusă de tovarășul ge
neral lt. Marin Dragnea (pre
ședinte) care, la invitația In
stitutului Național al Sportu
lui (ÎNDE), a făcut o vizită 
în Mexic de la 13 la 17 sep
tembrie 1977.

Președintele C.N.E.F.S. a fost 
primit de către președintele 
Mexicului, Jose Lopez Portillo, 
delegația română participînd la 
festivitățile prilejuite de Ziua 
Națională a Mexicului, la care, 
în cadrul unui spectacol de 
gală, și-a dat concursul și e- 
chipa feminină de gimnastică 
a României, în frunte cu Nadia 
Comăneci.

Delegația C.N.E.F.S. a avut 
convorbiri cu o delegație spor
tivă mexicană condusă de

TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI
In stațiunea maritimă Slincev 

Briag de pe litoralul bulgar, s-a 
încheiat tradiționalul turneu in
ternațional de rugby, rezervat e- 
chipelor de tineret din R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, u.R.S.S. și Bulgaria, iată re-

BASCHETUL REINTRĂ ÎN ACTUALITATE
• Lotul național de tineret evoluează în Libia • Turnee internațio
nale - teste ale reprezentantelor României în cupele europene • 
Programul complet a! primelor meciuri în C.C.E., Cupa cupelor 
și „Cupa Liliana Ronchetti" • Campionatul republican feminin va 

fi inaugurat simbâta

Conform tradiției, odată cu 
sosirea toamnei activitatea in
ternă și internațională la bas
chet revine în actualitate.

Așa, de pildă, în perspectiva 
principalului obiectiv pînă la 
sfîrșitul anului — Balcaniada 
din Iugoslavia, luna decembrie 
— lotul de tineret care ne va 
reprezenta țara la competiția 
respectivă, a plecat ieri în Li
bia, la Tripoli, pentru a lua 
parte la un turneu internațio
nal. Au făcut deplasarea : Flu- 
turaș. David, Uglai. Mihuță 
(Dinamo București), Ghelert 
(Rapid), Ermurache, Marinache, 
Brănișteanu (I.E.F.S. — Lie. nr. 
2) Zgriban (Universitatea Ti
mișoara), Trif (Șc. sp. Cluj- 
Napoca), Netolitzchi si Opșita- 
ru (Steaua). 

cu prevederile Planului de dez
voltare pe 1976—1980.

Județul Timiș a avut și are 
o activitate sportivă bogată, iar 
în sportul de performanță se 
realizează un progres evident 
în cele 6 cluburi sportive, 3 
școli sportive, în cele 573 de

• Marea performanță 
sportivă nu se realizează 
în ședințe 0 La condițiile 
materiale excelente, nu sînt 
de acceptat obiectivele 

mediocre
.\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
secții pe ramură de sport acti
vează aproape 17 000 sportivi 
legitimați, dintre care 2 500 cu 
clasificări, îndrumați de către 
170 antrenori (unii de recunos
cută valoare) și profesori înca
drați corespunzător. Toate re
zultatele acestor sportivi și 
antrenori s-au înmănunchiat în 
prezența la loturile republica
ne, în 1976, a 129 de sportivi, 
în cucerirea — în ultimul an — 
a 27 de titluri republicane și 
stabilirea a 10 recorduri ale ță
rii. Dar cum pretențiile sînt 
tot mai mari, în fața sportivi
lor din județul Timiș, a an
trenorilor și profesorilor de e- 
ducație fizică, a activiștilor

Guillermo Lopez Portillo, di
rectorul ÎNDE. Au fost discu
tate realizările și perspective
le dezvoltării în continuare ale 
relațiilor sportive româno-me- 
xicane, în conformitate cu în
țelegerea pe termen lung sem
nată în acest an la București. 
S-au stabilit o serie de pregă
tiri în comun ale sportivilor 
fruntași din cele două țări și 
au fost programate schimburi 
de experiență. Au fost vizitate 
obiective sportive din Ciudad 
de Mexico și Tijuana.

Pe tot timpul șederii în Me
xic delegația C.N.E.F.S. a fost 
înconjurată cu multă prietenie 
și căldură de către iubitorii 
sportului și oficialitățile mexi
cane, care au arătat un mare 
interes pentru România și rea
lizările multilaterale ale țării 
noastre, inclusiv dezvoltarea 
mișcării sportive.

ÎNVINGĂTORI ÎN BULGARIA
zultatele meciurilor care au decis 
clasamentul final: România — 
U.R.S.S. 14—4. Polonia — Bulga
ria 4—3, Iugoslavia — R.D.G. 
15—11. In acest fel, echipa de ti
neret a României cîștigă turneul, 
fiind singura formație neînvinsă.

Cu multă atenție este privită 
participarea1 echipelor româ
nești la cupele europene ; în a- 
ceste zile și în viitorul apro
piat ele își verifică posibilități
le în întreceri internaționale. 
Astfel, Steaua se află în tur
neu în Grecia. I.E.F.S. ia par
te la un turneu internațional 
la Cluj-Napoca (alături de 
„U“, K.P.V. Halie și M.T.K. 
Budapesta), Rapid a plecat ieri 
în Iugoslavia, la Pristina, iar 
Dinamo se va deplasa, între 3 
și 10 octombrie, la Cracovia, 
pentru Dinamoviadă. In legă
tură cu întrecerile pentru cu
pele europene, precizăm pro
gramul formațiilor române : 
Dinamo (in), în C.C.E. : cu 
S.P. Federale Lugano (din al 
cărui lot fac parte nord-ame-

LA TIMIȘOARA?
sportivi stau obiective mult mai 
înalte, în perspectiva partici
pării la J. O. din 1980, de un
de timișorenii și-au propus să 
se Întoarcă cu o medalie de 
aur, trei de argint și două de 
bronz. Pînă atunci, însă, avînd 
la îndemînă concluziile anali
zei pe primele 9 luni de la 
adoptarea programului, trebuie 
să spunem că activitatea spor
tivă de performanță de aici nu 
se situează la nivelul posibili
tăților, că nu la toate disci
plinele se ține pasul cu pro
gresul general. Este considerat 
slab nivelul atletismului (pen
tru care s-a constituit clubul 
sportiv cu profil), al gimnas
ticii și înotului, ca să ne refe
rim Ia sporturile cu pondere 
mare în programul J. O. Lup
tele și boxul, altădată ramuri 
care furnizau talente din acest 
centru important nu mai, dau 
loturilor republicane sportivi de 
valoare internațională. Rezulta
tele nu sînt mulțumitoare nici 
la canotaj, deși la Timișoara 
sînt condiții foarte bune pen
tru acest sport și o tradiție 
bogată. Dealtfel, trebuie spus 
că din cei 129 de sportivi pre- 
zenți în loturi anul trecut (de 
care am amintit), doar 28 au 
fost seniori ! După cum cele 10 
recorduri republicane nu au în 
totalitate o valoare competitivă 
pe plan internațional.

Pașii spre marea performan
ță nu ...țin pasul cu actuala 
bază materială, îmbogățită cu 
excelente dotări pentru natație 
și gimnastică in cartierul Cir- 
cumvalațiunii, cu splendida ba
ză de la U.M.T. și altele. Edi
ficator este și faptul că din

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2-3)
Reprezentativa Greciei a sosit in Capitală. Amănunte in paqina 

a 4-a

Peste zece zile, intre 30 septembrie și 7 octombrie

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATULUI MONDIAL 
DE HANDBAL PENTRU JUNIOARE

• Pe listele de înscrieri — 14 reprezentative naționale 
S întrecerile se vor desfășura la București, Ploiești și 
Brașov O Obiectivul echipei României — primul loc

Aflată în febra ultimelor 
pregătiri, reprezentativa de 
junioare a României a susți
nut zilele trecute două întîl- 
niri amicale cu formația simi
lară a R.D. Germane, oferin- 
du-ne prilejul de a vedea care 
este stadiul actual al lotului ce 
ne va reprezenta la apropiata 
competiție de anvergură.

De la bun început trebuie să 

ricanul Styuw Johnson și me
xicanul Manuel Baga) — 13 oc
tombrie la Lugano, 3 noiem
brie la București ; cu Mobil- 
girgi Varese — 27 octombrie la 
București, 24 noiembrie la Va
rese ; I.E.F.S. (f). în C.C.E. : cu 
D.S.I. Ankara — 17 noiembrie
la Ankara, 24 noiembrie la 
București ; Steaua, în Cupa cu
pelor : cu învingătoare» dintre 
Beșiklas Istanbul — Levski- 
Spartak Sofia — 16 noiembrie 
în deplasare, 23 noiembrie la 
București ; Rapid (f) în „Cupa 
Liliana Ronchetti" : cu Slovan 
Bratislava — 16 noiembrie la 
București, 23 noiembrie la Bra
tislava. I.E.F.S., Steaua și Ra
pid evoluează în optimile de 
finală — eliminatorii, iar Di
namo în seria A a „sferturilor" 
din care se va califica în gru
pa semifinală formația clasată 
pe primul loc.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag 2—3)

Evenimentul săptămînii pa 
care o parcurgem, amicalul in
ternațional de miercuri Româ
nia — Grecia lasă in urmă 
comentariile etapei de campio
nat consumată duminică. Toa
te privirile sînt ațintite spre 
această intilnire din cadrul 
„operațiunii Argentina n8“ că
reia antrenorul echipelor re
prezentative, Ștefan Covaci, 
împreună cu colaboratorii săi. 11 
acordă o maximă atenție. „Tri
colorii0, In marea lor majoritate, 
s-au prezentat în Capitală du
minică seara, cu excepția lui 
Cristian, Sălăjan și Romilă — 
sosiți cu vagonul de dormit de 
la Petroșani șl Iași In dimi
neața zilei de ieri. O singură 
absență (motivată) de la lot : 
Iordănescu, la care dr. Dumitru 
Tomescu a constatat un hema- 
tom difuz la coapsa stingă — 
accident suferit la o interven
ție a fundașului central Ispir. 
în mod sigur, mijlocașul ofen
siv al echipei Steaua nu va 
juca mîine împotriva repre
zentativei Greciei, acum făcîn- 

Dudu Georgescu, încadrat de noii component ai lotului : 
Peniu (in stingă) si Sălăjan.

du-se eforturi de a fi recupe
rat la echipa sa de club, pen
tru meciul de la Tirgoviște.

Noii veniți, petroșeneanul 
Sălăjan și constănțeanul Peniu, 
mai puțin veseli din cauza... 
punctelor pierdute duminică 
de echipele lor, au fost pri- 

menționăm că în ultimele două 
luni lotul a cunoscut multe 
modificări, începînd cu condu
cerea tehnică, la cirma echi

Prima ediție a Campionatului mondial de handbal rezervat 
junioarelor, programată inițial să se desfășoare în luna martie, 
va fi găzduită de țara noastră în perioada 30 septembrie — 7 
octombrie.

Așadar, pînă la startul ediției inaugurale a întrecerilor au 
mai rămas doar 10 zile. Cea dintîi dintre echipele participante 
a și sosit. Este vorba despre reprezentativa R.P. Congo, care 
efectuează un scurt stagiu de pregătire în țara noastră înaintea 
întrecerilor mondiale.

După cum se știe, pe listele de înscrieri ale competiției figu
rează 14 reprezentative, care au fost împărțite — prin tragere la 
sorți — în patru grupe : GRUPA A — Olanda, U.R.S.S., Ceho
slovacia și R.P. Congo ; GRUPA B — Polonia, Franța, R.F. Ger
mania și România ; GRUPA C — Austria, Norvegia și Ungaria; 
GRUPA D — R.D. Germană, Iugoslavia și Danemarca.

Partidele sînt programate să se desfășoare în trei orașe, 
astfel : București (grupele B și C), Ploiești (grupa A) și Brașov 
(grupa D), meciurile urmînd să se dispute în Palatul sporturilor 
și Culturii din Capitală, precum și în Sălile sporturilor din 
celelalte două localități.

pei aflîndu-se acum experi
mentatul antrenor Francisc 
Spier, secundat de fostul său 
elev, acum antrenor la Șc. sp. 
2 București, Grigore Niță. In 
lot au fost operate schimbări, 
renunțîndu-se la o serie de ju-

PUG1LIȘTII ROMÂNI AU PLECAT LA BURSA
Ieri, după-amiază, reprezen

tativa de box a țării noastre 
a plecat în Turcia, unde va 
participa la tradiționalele în
treceri ale Balcaniadei. Ediția 
din acest an a competiției va 
avea loc în orașul Bursa, în
tre 22 și 25 septembrie. An

miți cu căldură de mal vechil 
component! ai lotului — CRIS
TIAN, MORARU, CHERAN, 
SAMEȘ, SATMĂREANU II, 
ȘTEFANESCU, VIGU, TILI- 
HOI, DUMITRU, BOLONI, BĂ
LĂCI, ROMILA, CRIȘAN, 
TROI, D. GEORGESCU și 
ZAMFIR.

Toți aceștia au urmat in 
cursul dimineții un program de 
refacere (saună și masaj la 
stadionul Steaua), iar după- 
amiază au participat la o șe
dință de pregătire fizică (aler- 
gări-gimnastică) desfășurată pe 
aleile Pădurii Băneasa. At
mosfera de lucru, ca întotdea
una, responsabilă, serioasă.

Astăzi, după cum ne-a in
format Ștefan Covaci, lotul va 
efectua două antrenamente dis
tincte : dimineață, cu caracter 
fizic-tehnic ; după-amiază, tac
tic. In program mai figurează 
și o discuție asupra jocului 
disputat, nu de mult, la Ate
na, cu Panathinaikos, cu con
cretizări distincte asupra minu
surilor observate atunci.

In timp ce „tricolorii" pre
gătesc meciul de mîine de pe 
stadionul Steaua, antrenorul 
secund Constantin Cernăianu 
se află în drum spre Berna, 
pentru a urmări amicalul echi
pei Spaniei cu reprezentativa 
Elveției.

cătoare, printre care A. Ceav- 
daridis și R. Palici, în locul lor 
fiind promovate alte spe
ranțe, între care Zoranka Ste
fanovich Eva Gaal și Oltea 
Jalbă. De altfel, iată actuala 
componență a lotului lărgit : 
Cristina Lada, Angela Ciobotă 
și Oltea Jalbă (portari) — Gina

Mălai, Anca Răducu, Cristina 
Weber. Angela Avădanei, Hei- 
drun îanesch, Maria Spiridon,

Horio ALEXANDRESCU

(Continuare in pag a 4-a) 

trenorii Ion Popa și Ion Sto- 
ianovici vor urca în ring ur
mătorii sportivi : Săli Adem. Niță 
Robu, Nicu Popa, Titi Tudor, 
Gheorghe Vlad. Ion Budușan, 
Cornel Hoduț, Ion Miron, Cos- 
tică Chiracu și Nicolae Gri- 
gore.



u UVERTURA în penultima etapă a Diviziei dc lapte libere

A SEZONULUI INIERN Df HOCHEI
într-o recentă ședință a bi

roului Federației române de 
hochei a fost discutat și apro
bat proiectul de calendar al 
competițiilor Interne. Ca și în 
anii trecuți, sezonul va debuta 
cu „Cupa României", la a că
rei fază preliminară nu vor 
participa însă echipele clasate 
pe primele două locuri în cam
pionatul trecut : Steaua Bucu
rești și S.C. Miercurea Ciuc.

Deci restul de 8 echipe, par
ticipante la Divizia A, avînd în 
frunte pe Dinamo București 
(care la ultima ediție a cam
pionatului a ocupat locul III) 
se vor întrece la Miercurea 
Ciuc, între 30 septembrie și 9 
octombrie, în prima etapă a 
„Cupei României", care va cu
prinde un singur tur. Prima 
clasată va lua parte, alături de 
celelalte două echipe (Steaua 
și S.C. Miercurea Ciuc) la faza 
finală, programată între 12 și 
19 octombrie, la București.

O noutate a sezonului intern 
o constituie faptul că prima 
grupă valorică din campionat

sla
in ul- 
Dună-

APELE AU ÎNCEPUT SĂ SE LIMPEZEASCĂ
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CUM CINSTIM ME
LUI ZENO DRAGO

STEAUA - ÎNAINTEA MECIULUI 
RETUR DIN C.C.E.

CU S.C. BERNA
Hochelștii de la Steaua au ple

cat luni în R. F. Germania și 
Elveția pentru un turneu de mal 
multe jocuri. Cu acest prilej, ju
cătorii echipei noastre campioa
ne vor susține și meciul retur 
cu S. C. Berna din cadrul pri
mei etape a C.C.E., meci care 
va avea loc la 23 septembrie la 
Berna. înaintea acestui meci de
cisiv pentru calificarea în . turul 
următor (reamintim că în parti
da tur, de Ia 2 septembrie, de 
la București, Steaua a clștigat 
cu 3—2), bucureștenii vor evolua 
la 21 septembrie la Schewenin- 
gen, în compania formației lo
cale, componentă a primei ligi 
a campionatului R. F. Germania. 
In continuare, Steaua va lua 
parte la „Cupa Stocker", între
cere internațională care are loc 
anual In capitala Elveției.

Înaintea acestui turneu, Steaua 
s-a pregătit cîteva zile la Mos
cova, împreună cu redutabila 
echipă sovietică Ț.S.K.A.

va cuprinde, de această dată, 
numai 3 formații și nu 4 ca in 
anii trecuți. în felul acesta, e- 
chipele fruntașe, care dau ma
joritatea componenților loturi
lor reprezentative vor avea un 
program competițional separat, 
structural legat de activitatea 
echipei naționale și de perioa
dele el de pregătire. în plus, 
s-a constatat — în ultimii ani 
— că cea de a patra echipă 
(Dunărea Galați) din
ma grupă valorică a 
de regulă, mult mai 
bă ca celelalte trei, iar 
tima perioadă de timp,
rea Galați a trecut printr-o pe
rioadă de mari prefaceri, lotul 
echipei fiind serios întinerit, ca 
urmare a muncii dusă de har
nicul antrenor Ion Tiron și de 
ajutoarele sale, foștii hocheiști 
Corduban, Ciobotaru, Rus și 
Radu Șerban.

De data aceasta prima grupă 
valorică va avea 10 tururi, din
tre care primele două sînt pro
gramate Ia București, imediat 
după runda finală a „Cupei 
României" între 23 și 30 octom
brie. A doua grupă valorică are 
primul tur (12 și 22 octombrie) 
la Miercurea Ciuc cu partici
parea celorlalte 7 echipe.

în ceea ce privește Divizia 
B, va avea un singur tur, între 
1 și 8 martie 1978, la Miercu
rea Ciuc și la Poiana Brașov. 
Pentru prima oară, campiona
tul juniorilor mari (născuți în 
1950) va avea două serii (seria 
A : 2 echipe din București, una 
din Galați și alta din Suceava; 
seria B : 2 echipe din Miercu
rea Ciuc, una din Gheorghieni 
și alta din Odorhei) primele 
partide fiind programate la 
București și la Miercurea Ciuc, 
între 17 și 20 noiembrie.

Sîmbătă și duminică au fost 
programate întrecerile penulti
mei etape “..........................
te libere, 
dividuale 
(cel de la _ 
a Il-a, a fost amînatj s-au ca
racterizat prin dispute aprige 
în fruntea clasamentelor (pen
tru calificarea în turneul final) 
și la periferia lor (în scopul 
evitării retrogradării). Deși mai 
este de disputat o etapă, 
cele patru serii apele 
început să se limpezească.

înaintea acestei etape, în 
ria I conducea (la egalitate 
puncte, dar cu un meciaveraj 
superior) formația Vulturii Tex
tila Lugoj, echipa C.F.R. Ti
mișoara fiind situată pe locul 
secund. Duminică, timișorenii 
au acumulat un număr mai 
mare de puncte, trecînd ei în 
fruntea clasamentului. Lupta 
pentru calificarea în turneul fi
nal rămîne însă deschisă, eta
pa de la Oradea (1—2 octom
brie) fiind decisivă. în privin
ța ultimei clasate in această 
serie (cea care va retrograda) 
se pare că lucrurile sînt clare- 
A.S.A. Oradea, situată ultima 
înaintea acestei etape, n-a 
reușit , nici duminică să evite 
locul 6 în serie, astfel că, deși 
acum va evolua pe teren pro
priu, ea păstrează foarte puți
ne șanse să mai concureze în 
prima Divizie.

în seria a Il-a, cu toate 
etapa de duminică a fost a- 
mînată, stegarii brașoveni și-au 
depus candidatura pentru a e- 
volua în turneul final, forma
ția lor clasîndu-se pe primul 
loc în toate etapele susținute 
pînă acum. Lupta pentru evi
tarea retrogradării se va da

a Diviziei A de lup- 
Cele trei turnee in- 
care s-au disputat 
Tg. Mureș, al seriei

în 
au

se- 
de

că

între cele două echipe din Tg. 
Mureș : Comerțul și Mureșul.

Steaua, deși n-a mai stră
lucit ca în alte ediții (in etapa 
precedentă s-a clasat pe locul 
3 în serie), nu poate pierde 
totuși primul loc în seria a
III- a (duminică și-a consolidat 
poziția de lideră)- Angajate în 
disputa pentru evitarea ultimu
lui loc, in serie, sînt formați
ile I.O.B. Balș și Jiul Petrila. 
Cu succesul neașteptat din e- 
tapa a IV-a, pe teren propriu 
(Jiul s-a clasat pe primul loc!), 
formația din Valea Jiului și-a 
mărit considerabil șansele de 
a rămîne în prima Divizie. Ul
tima etapă, cea de la Bucu
rești va fi hotărîtoare.

Cu toate că în etapa de du
minică Dinamo Brașov n-a mai 
reușit performanțele preceden
te, punctele acumulate pînă a- 
cum îi asigură primul loc în 
clasamentul final al seriei a
IV- a. Pentru a-1 păstra pînă 
la urmă, în ultima etapă, cea 
de la București, dinamoviștii 
trebuie să reziste asaltului pe 
care-1 vor da, pe teren pro
priu, rapidiștii (situați pe pri
mul loc în etapa de la Brăila). 
Nicolina Iași a „cedat" ulti
mul loc luptătorilor de la C.S. 
Onești Gh. Gheorghiu-Dej și, 
judecind după comportarea ie
șenilor din etapa de duminică, 
ei au toate șansele să evite 
retrogradarea.

Mihai TRANCA

săptăminii tre-sfîrșitul
s-a desfășurat la Reșița

* —concursului 
„Memorialul 

Menit să

La 
cute 
o nouă ediție a 
atletic „Memorialul Zeno 
Dragomir44. Menit să cins
tească memoria marelui spor
tiv — campion și recordman 
al țării la săritura cu prăjina, 
în urmă cu 20—25 de ani, 
pedagog de aleasă ținută 
concursul a ajuns, iată, 
a 9-a desfășurare.

Din păcate, memorialul 
singurul care figurează sta
tornic în calendarul atletis
mului nostru — nu se ridică, 
așa cum a- fost conceput și 
cum se desfășoară, an de an, 
la înălțimea presti
giului celui al cărui 
nume îl poartă. Un 
concurs omagial 
este pretutindeni — 
sînt numeroase în 
european, unde de-a lungul u- 
nui sezon, se desfășoară zeci de 
asemenea concursuri — un 
prilej de sărbătoare, cu invi
tați de marcă din multe țări, 
cu deosebire in proba mc- 
morială. Concursuri care a- 
mintesc nume ca Kusocinski, 
Rosicki, frații Znamenski, Mâ- 
ricamp, Tsiklitiras etc. — iată 
cîteva obișnuite atracții ale 
calendarului continental, la 
care sînt prezenți de fiecare 
dată și atleți români. La noi 
însă, „Memorialul Zeno Dra
gomir*4 este un concurs ob
scur, aruncat către sfîrșitul 
sezonului, o... obligație de 
calendar care nici măcar nu 
este onorată de cluburile sau 
de sportivii fruntași. Așa se 
face că pe lista cîștigătorilor 
actualei ediții putem 
„performanțe*4 ca 6,56 m 
lungime, 4:01.4 la 1500
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DE CE NU CAMPIONI OLIMPICI Șl
(Urmare din pag. 1)

in prima etapă a Diviziei A, la popice

DOAR TREI VICTORII ÎN DEPLASARE
DINAMO BUCUREȘTI 

LA „CUPA SOVIETSKI SPORT-
După stagiul de pregătire efec

tuat la Opava, în Cehoslovacia, 
echipa Dinamo București a ple
cat duminică dimineața în 
U.R.S.S. pentru a lua parte la 
tradiționalul turneu de hochei 
dotat cu „Cupa Sovietski Sport", 
întrecerea — după cum se știe 
— comportă serii preliminare, 
urmînd ca Dinamo București să 
evolueze în localitatea Ufa în 
compania unor puternice echipe 
sovietice : Ț.S.K.A. Moscova,
Krista! Saratov, Traktor Celia- 
binsk — toate din Divizia A — și 
S.K.a. Ufa din liga secundă a 
campionatului sovietic. Este aș
teptată și participarea selecțio
natelor naționale ale Poloniei și 
R. D. Germane, care vor evolua, 
însă, in altă grupă.

Etapa inaugurală a campiona
tului divizionar de popice, 
disputată la sfîrșitul săptăminii 
trecute, a avut o desfășurare 
calmă, partidele încheindu-se cu 
rezultate așteptate. Gazdele s-au 
ținut... tare, echipele aflate în 
deplasare n-au dștigat declt trei 
meciuri : Gloria București la 
Tehnometal București (m), C.S.M. 
Reșița la Dermagant Tg. Mureș 
și Voința București la Voința 
Galați (f). Tehnometal și Der
magant sînt nou promovate In 
divizie. în prima etapă au fost 
obținute clteva rezultate remar
cabile, ca de pildă cel al echi
pei Laromet București, campi
oana țării, care cu 2666 p a 
stabilit un nou record al arenei 
sale, iar tînăra jucătoare Rodica 
Tigheanu, cu 478 p d, și-a îmbu
nătățit s’mțițor recordul perso
nal, bucureșteanca Elena Stan-

IN FIECARE DUMINICA, 
EXCURSII RECREATIVE CU PLECĂRI

DIN MARILE CARTIERE

Vasile, componentă a lotului na
țional, a fost, cu 456 p d. per
formera Intîlnirii de la Băicoi. 
La bărbați se remarcă victoria 
categorică a Constructorului Ga
lați asupra echipei Rulmentul 
Brașov (diferența 137 p) ceea ce, 
fără Tismănar în formație, con
stituie, după părerea noastră, o 
performanță. După cum sîntem 
informați, Iosif Tismănar și-a 
manifestat dorința să părăsească 
echipa Constructorul și să joa
ce pentru o altă formație. Sco
rul etapei la bărbați aparține 
echipei Petrolul Teleajen Plo
iești (5474 p d), care a surcla
sat cu o diferență de 393 p pe 
Voința București.

Dar iată rezultatele etapei — 
FEMININ : Gloria București — 
Voința Constanța 2539 — 2264 p d 
(scor individual 5—1), Laromet 
București — Metrom Brașov 
2666 — 2449 (6—0). Petrolul Băicoi 
— Rapid București 2508 — 2501 

Voința Cluj-Napoca — 
Timișoara 2460 — 2383 

Record Cluj-Napoca — 
Oradea 2509 — 2288 (4—2), 
Galați — Voința Bucu- 

2557 (3—3), Voința
Textila Timișoara

cele 25 de echipe de Divizia 
A nici una nu are ca obiectiv 
ocuparea primului loc, toate 
aspirațiile gravitînd in jurul 
unor modeste poziții 6—7 ! ? ! 
Doar 2—3 antrenori și-au pro
pus ca sportivii lor să devină 
campioni ai țării. Este o atitu
dine de așa-zisă „modestie” 
de neacceptat. Cauzele acestor 
ambiții mediocre ? MULȚUMI
REA CU PUȚIN, COMODITA
TEA, PREGĂTIREA INSUFI
CIENTĂ. Pînă nu de mult, 
mai existau sportivi de per
formanță care lucrau doar ju
mătate din timpul necesar azi

(Urmare din pag. 1)

La ora 6,15 autocarele Turist-transport pleacă din fața 
cinematografului „Favorit" (Cartierul Drumul Taberei), a 
Oficiului PTTR din cartierul Berceni sau a restaurantului 
Miniș (cartierul Balta Albă — Titan) spre restaurantul Cina, 
unde se regrupează, pentru a oferi participanților posibili
tatea de a opta pentru excursia preferată.

Traseele propuse de I.T.H.R. București sînt următoarele :•

mească pe I 
cadrelor trei 
nătățească, ci 
nă la ultimii 
cație fizică J 
de profesorii 
țul Timiș, a 
depistarea J 
valoare estel 
tor. Nu intirl 
cu un numai 
elevi și stud 
nă nu de>4 
din alte locl 
nile altora. 1 
tă cadre cad 
fesori, antrl 
laborator de I 
prevenție biol 
terială cores] 
mai mare rn 
mente palpai 
performanță, 
ajungă și îl 
Dar, pentru 
mai multă d 
sigență, în n 
nire a obiec 
de pregătire 
rințelor act] 
autodepășire 
contact de lu 
conducere cu 
formanței.

pentru atingerea obiectivelor 
de valoare mondială- Această 
stare de lucruri s-a datorat și 
faptului că înșiși reprezentan
ții C.J.E.F.S.-ului s-au aflat 
mai puțin în mijlocul sportivi
lor, Ia antrenamente și mai 
mult în ședințele unor colegii 
și comisii județene, UNDE SE 
DISCUTĂ MULT ȘI SE FACE 
PUȚIN, în Ioc să sc meargă 
la antrenamente, să se urmă
rească chiar cicluri de pregă
tire, să dea sfaturi practice, să 
se lucreze în strînsă legătură 
cu tehnicienii, antrenorii și 
sportivii. Cum s-a desprins și 
din cuvîntul tovarășului Radu 
Bălan, secretar al comitetului 
județean ai P.C-R., președintele 
C.J.E.F.S. Timiș, și al tovară
șului Miron Olteanu, secretar 
al C.N.E.F.S., s-au făcut și 
lucruri bune, dar trebuie pus 
cit mai curînd în valoare spri
jinul material din ultimul timp, 
ca și potențialul uman al ju
dețului și mai ales al orașului 
de reședință. Viitoarele obiec
tive ale sportivilor timișoreni 
trebuie să fie titluri de cam
pioni europeni, mondiali și o- 
limpici. Rezultatele de pînă a- 
cum nu au darul să mulțu-

Campionatele naționale revin 
și ele în actualitate. Inaugura
rea o vor face — sîmbătă — 
echipele feminine (băieții încep 
întrecerea la 8 octombrie). Cele 
12 divizionare feminine A 
(I.E.F.S., Rapid. Politehnica, O- 
limpia. Universitatea Cluj-Na
poca, Crișul, Universitatea Ti
mișoara, Voința Brașov, C.S.U. 
Galați, Mobila Satu Mare, Să
nătatea Ploiești și Progresul 
București) și-au făcut debutul 
prin trecerea normelor de con
trol care, spre deosebire de ani; 
trecuți, s-au desfășurat foarte 
exigent și au determinat unele 
„corigențe" (deci amînări de 
participare a unor jucătoare la 
meciurile......................   "
„sesiune" 
melor !). 
vor avea 
întilnirile . . _____ ___
lăți, Universitatea Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca, Să
nătatea Ploiești — Voința Bra
șov, Olimpia București — Pro
gresul București, alte două 
jocuri (Crișul — Rapid și Mo
bila Satu Mare — Politehnica 
București) fiind aminate, deoa
rece echipele bucureștene sus
țin turnee peste hotare.

(3-3), 
Voința 
(5-1), 
Voința 
Voința 
rești 2543 
Tg. Mureș _ __  ____ t____
2543 — 2300 (6—0), Dermagant Tg. 
Mureș—C.S.M. Reșița 2293 — 2403 
(1—5), Voința Ploiești — Olimpia 
București 2436 — 2403 (4—2), Hi
dromecanica Brașov — Voința 
Craiova 2606 — 2321 (5—1). MAS
CULIN : Olimpia București — 
Rafinorul Ploiești 4937 ----
(5—1), Petrolul Băicoi 
Ploiești 4936 
Satu Mare ■ 
5006 - 
Galați 
5398 - 
București 
5183 — * 
șoara — 
5061 — 
șița — 
5231 — 
radea - 
reș 5133 . — 5102 (4—2), Petrolul
Teleajen Ploiești — Voința Bucu
rești 5474 — 5081 (5—1).

omCIUPERCA 
a avut loc 
internațio- 

Delta Tut- 
clu- 

întrecerea,

PE LACUL 
din Tulcea 
întîlnirea 

nalâ între echipele S. C. 
cea și Ț.S.K.A. Sofia. Sportivii 
bului gazda au cîștigat 
obținînd victoria în 7 probe din 8. 
lata, dealtfel, cîștigâtorii curselor : 
feminin, K-1 Florica Simiocenco (S.C. 
Tulcea), K2 - Ț.S.K.A. Sofia, K 4 — 
S.C. Tulcea ; Masculin : K 1 — Ivan 
Hapeî (S.C. Tulcea), C 1 — Dobre 
Nenciu (S.C. Tulcea), K 2 — S. C. 
Tulcea, K 4 — S. C. Tulcea, C 2 
- S. C. Tulcea (P. COMȘA -coresp.). 
LJftMOQAI DIVîZIA B, rezultate 
rIAlMUDAL din etapa a ll-a, des
fășurata duminica : FEMININ : ,,U"
lași — Știința Bacâu 9—5 (3—3), Vul
turul Ploiești - Rulmentul Brașov 
10—11 (7—7), Confecția Câlărași —
Spartac București 16-10 (6-3), Tex
tila Buhuși — Relonul Sâvinești 17-8 
(9—5), C.S.M. Sibiu — Constructorul 
Baia Mare 10-10 (6-5) !, Sparta
Mediaș — Voința Odorhei 12—13 
(8-7), G.I.I.L. Craiova — Nitramonîa

CAIAC- 
CANOE

ESEU

București - Pitești — Călimănești — Cozia preț 106 lei. 
București — Cîmpina - Comarnic - Sinaia — Predeal - 
P. Brașov preț 99 lei.
București — Vălenii de Munte — Cheia — Săcele — Brașov 
preț 99 lei.

costul excursiei este inclus și un dejun.
RELAXARE,

CUNOAȘTERE, 
ODIHNĂ ACTIVĂ, 

in excursiile spontane organizate de I.T.H.R. I

In

4792 
Dacia 

■ 4915 (3—3), Unio 
Voința Tg. Mureș 

4870 (5—1), Constructorui 
— Rulmentul Brașov 
5261 (3—3), Tehnometal

Gloria București 
5311 (1—5), C.F.R. Timi-

- Aurul Baia Mare 
5030 (4—2), Olimpia Re-
Dermagant Tg. Mureș 

4904 (5—1), Progresul O-
- Electromureș Tg. Mu-

— 5102 (4—2), ~ ‘ ‘ ■

din „A“ pînă la noua 
de încercare a nor- 
Sîmbătă și duminică 
loc, in partide duble, 
I.E.F.S. _ C.S.U. Ga

Făgăraș 12—14 
„U“ București 
18-10 (9-8), P
Comerțul Cons 
Tractorul Braș 
22-15 (8-8), b
„U” Craiova 1 
Sf. Gheorghe — 
(8-6) I, A.S.A. 
Hunedoara 7-6 
bolîa — Timișul 
Corespondenți :
Ușurelu, A. Sza 
Lancea, D. Dur 
Z. Rișnoveanu,

LOTO

PETRECEȚI CONCEDIUL DUMNEAVOASTRĂ
HI PIS M „METODE INFAILIBILE?"

PENTRU ODIHNA SAU CURA BALNEARA
PRIN OFICIILE JUDEJENE DE TURISM!

2
►1 
Bă f

5ft.

Pentru această perioadă toate oficiile județene de turism 
și Întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București 
vă pot pune la dispoziție bilete pentru odihnă sau cură 
balneară cu cazare și masă în hotelurile 
stațiuni :

• Sinaia, Predeal, Poiana Brașov — pentru
• Herculane, Sovata, Tușnad, Căciulata, 

Mangalia — pentru cură balneară și odihnă.
Informații suplimentare asupra datelor de ,_____ __ ___

la sediile și filialele O.J.T.-urilor și I.T.H.R. București.
Se acordă reducere de 50% la tariful de transport pe 

C.F.R.

din următoarele

odihna ;
Eforie Nord și

plecare se obțin

Reuniunea de duminică s-a 
caracterizat prin dîrzenla cu ca
re majoritatea concurenților și-au 
apărat șansele și prin sosirile 
strînse înregistrate aproape în 
toate alergările. Dintre cîștigă- 
tori s-au remarcat în mod deo
sebit Rondo (susținut de I. Oa- 
nă, cu energia ce-1 caracterizea
ză), Marțian, Amazon (excelent 
conduși de N. Simion) șl Hede- 
ric, cu care Bogdan Manea a 
conceput o frumoasă cursă de 
așteptare. Mai puțin firească ni 
s-a părut însă victoria înregis
trată de Fapta în prima alerga
re a zilei. Realizînd un surprin
zător salt de valoare (aproape 
9 secunde și, dacă era nevoie, 
venea șl mai bine) ea ciștigă o 
alergare la care în mod nor
mal nu putea emite pretenții. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Filotim (șl el „trimis" la 
victorie tot după o serie de evo-

Iuții mediocre) și Hotărel.
Nu știm ce metodă infailibilă 

de antrenament o fi aplicînd Tr. 
Dinu de și-a putut transforma 
de o asemenea manieră pensio
nara în numai 10 zile, dar știm 
precis că asemenea manevre in
corecte nu fac decît să strice 
alergărilor de trap, să arunce o 
lumină urîtă peste tot ceea 
oferă frumos acest sport.

Rezultate ~___  2
Fapta (Tr. Dinu) rec. 1:40,6, 
Filotin, “ ’
ordinea 8. 
mina
2. Kandahar, Simplu 2, 
10, event 7. Cursa 
Marțian (N. Simion),
3. Ripan. Simplu Închis, ordinea 
63, event 38, ordinea triplă 540. 
Cursa a IV-a — Hederic (B. Ma
nea), rec. 1:29,5, 2. Oranjada, 
simplu 8, ordinea 17, event 141. 
Cursa a V-a — Iola (G. Vasile),

tehnice : Cursa I

ce

. , 2.
Hotărel, simplu 2,10, 
Cursa a Il-a — Fe- 

(G. Grigore) rec. 1:35,3, 
ordinea 

ni-a —
Juvenil,

3.

2.

2. Pigmeu, 3. Balerin. Simplu 9, 
ordinea 32, event 188, ordinea 
triplă 458. Cursa a Vl-a — Ama
zon (N. Simion), rec. 1:28,4, 2.
Ola. Simplu 6, ordinea 55, event 
61, triplu cîștigător închis. Cursa 
a Vil-a — Rondo (I. Oană), 
rec. 1:24,8, 2. Sirius, 3. Herma- 
fon. Simplu 4,30, ordinea 21, 
event 67. Ordinea triplă 244. Cursa 
a VIII-a — Hoya (G. Tănase), 
rec. 1:28,3, 2. Cambel, simplu
3,20, ordinea 38, event 110, triplu 
cîștigător 911. Cursa a IX-a — 
Vlăhița (S. Onache) rec. 1:28,8, 
2. Egreta, 3. Hinsar. Simplu 2,90, 
ordinea 8, event 23, ordinea tri
plă 91. Cursa a X-a — Silis- 
traru (M. Ștefănescu), rec. 1:32,4, 
2. Călina. Simplu 2,50, ordinea 
27, event 10. Pariul austriac s-a 
ridicat la j>uma de 29.625 lei și 
s-a închis.

Oh. ALEXANDRESCU

trager

25 SEP

PROCURE 
PREFERAT]

Tragerea 
Finanțe Bău

CIȘTIGURILE

Categoria B : 
a 1.139 lei ; cate

Report la cate
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. fruncea ! 
trebuie 

i, intran- 
e indepli- 
un volum 
zător ce- 

orința de 
ermanent 
drelor de 
rele per-

I
I

LOTUL DE TINERET
[21 de ani] PLEACĂ

AZI ÎN GRECIA
Pentru lotul de tineret — sub 

de ani — meciul cu selecțio
nata similară a Greciei (care 
se va disputa miercuri după-a
miază la Chalkis) constituie de
butul în activitatea sa compe- 
tițională din perioada de toam
nă. Trialurile efectuate pînă 
acum l-au determinat pe an
trenorul federal Octavian 

următo- 
astăzl 

Atena : 
— portari ; 

Gh. Dumitrescu, Bărbulescu, 
Barna, Zahiu și Stancu — fun
dași; Șerbănică, Iorgulescu, Ți- 
cleanu și M. Răducanu — mij
locași ; Radu II, Cîrțu. Fanici 
și Lupău — atacanți. Chitara, 
convocat și el pentru acest 
meci, nu va face deplasarea 
fiind accidentat. Semne de în
trebare ridică și orădeanul Lu
pău.

In dimineața zilei de astăzi, 
lotul urmează să efectueze un 
ultim antrenament pe stadio
nul „23 August".

pescu să alcătuiască 
rul lot, care va pleca 
după-amiază spre 
Windt și Boldici 

Dumitrescu,

Po-

MASCULIN : 
Iul Vaslui 

Lleajen - 
Ml (9-4), 
b. Ploiești 
I Fâgâraș — 
1-6) I, Oltul 
balați 17-16

— Metalul 
Ideful Jim- 
h—12 (4-8).
bnciu, 
Briotâ,
V. Popovici, 
I I. Vieru,

M. 
Tr.

CRUYFF Șl HEREDIA sezon al echi-
,Cum

Duminică după-amiază, în ves
tiarul 
mitru. 
meciul cu Spania. Internaționa
lul rezumă : „Astăzi, cu A.S.A., 
am cîștigat un meci fără prea 
multe probleme. în aceste con
diții, „saltul* de Ia Barcelona 
ia acest 3—1 este aproape firesc. 
Cum a fost la Barcelona ? Am 
1ucat slab, 
din echipa noastră 
mult, mult sub forma lor. Spa
niolii au doi jucători de super- 
clasă : Cruyff și Heredia. Pri
mul mi s-a părut la forma sa 
maximă, și asta spune totul. He
redia este cel mai bun vîrf din 
cîți am văzut vreodată. Fără 
acești doi jucători (Heredia e 
argentinian), echipa spaniolă ar 
fi ca multe altele în Europa. Dar 
există Cruyff și Heredia. Croni
carii l-au remarcat și pe Asensi. 
Mi s-a părut subțire. Joacă late
ral. Sînt optimist pentru meciul 
cu Spania. Spaniolii fără... ne
spanioli reprezintă o echipă ca
re poate fi ținută în frîne*.

Stelei. Interlocutor : Du- 
Tema : Barcelona. A.S.A.,

Patru-cinci jucători
au evoluat

F.C. BIHOR PE LOCUL 1 l?l
înaintea' partidei de la Satu 

Mare, reporterul l-a întrebat pe 
medicul formației orădene, Mir
cea Neșu : „Cum se explică sla-

LOTUL B PLEACĂ MÎINE ÎN KUWEIT
Printre componenfi, Răducanu,

Dobrin, Lucescu.

Dinu,

bul început 
pei ?*. Răspuns prompt : „
să fie altfel dacă echipa joacă 
numai cu „viteza I ?*. Dacă s-ar 
întocmi un clasament al echipe
lor care aleargă cel mai puțin 
in teren, cred că nu ne-ar scăpa 
locul I*. Confidență revelatoare, 
confirmată în meciul cu “ 2.
Olimpia. Exceptîndu-1 pe Geor- 

ceilalți jucători de atac, 
Florescu, Ghergheli și

F. C.

gescu
Kun II, , . ____
chiar Lupău (după două sprin
turi ai impresia că acesta aș
teaptă fluierul final al jocului) 
au făcut economie de efort, ca 
să nu spunem altfel. De ce s-o 
fi întîmplat așa ?

O explicație trebuie să existe.

FA1R-PLAY-UL
- IL AȘTEPTĂM 
(ÎN CONTINUARE) 
Șl DE LA LUCESCU

blicli, Rapid a prezentat o echi
pă cu 5 înaintași — Neagu, Co- 
jocaru, Bartales, Rontea. Manea. 
Unul și unul. In cele două Unii 
din față se aflau, 
cânți și... Petcu. 
înaintașii-mij locaș! 
nici una, nici alta, 
rindu-se în fața stoperilor, 
Cojocaru încercînd 
facă o diagonală de pe postul 
său de mijlocaș stînga spre cel 
de extrem dreapta. Culmea este 
că în acest sextet de... înaintași, 
jucătorul care și-a asumat ro
lul conducătorului de joc a 
fost Petcu, omul pe lingă care 
au trecut aproape toate mingile, 
fără ca ele să devină mai vicle
ne, mai rapide, mal surprinză
toare. Cine e 
inovații tactice 
te ?

5 ata- 
păcate, 

jucat 
cuibă- 

iar 
zadarnic să

STUDENTUL

deci, 
Din 
n-au 

Neagu

inițiatorul acestei 
cel puțin ciuda-

RĂDULESCU
LA ...CATEDRĂ

Gestul nesportiv, tipsit ae
considerație și de respect, a fost 
admonestat pe loc de spectatori, 
care apoi, la înlocuirea sa din 
echipă, i-au însoțit drumul spre 
cabine cu o tăcere de gheață.

Talentul nu presupune dispen
să, ci obligații sporite !

DE CE NU Șl CORNEL 
ȚĂLNAR ?...

fost 
A, B

Ieri dimineață s-a reunit — 
în vederea partidei amicale pe 
care o va susține joi, în depla
sare, cu reprezentativa Kuwei
tului — lotul B al țării noastre. 
La convocarea antrenorului fe
deral Cornel Drăgușin au răs
puns prezent următorii jucători: 
Răducanu, Iorgulescu — portari; 
Tănăsescu, M. Zamfir, Ciuga- 
rin, Dinu, Mehedințu, Turcu — 
fundași ; Nunweiller VI, O. Io-

nescu, V. Mureșan 
Anghel, M. Sandu, 
delcu II, Lucescu —

Ziua de ieri a fost rezervată 
recuperării după meciurile pe 
care jucătorii convocat! le-au 
susținut, duminică, In etapa a 
Vl-a a campionatului. Compo- 
nenții lotului vor efectua astăzi 
un antrenament. Plecarea spre 
Kuweit este prevăzută pentru 
mîine.

— mijlocași; 
Dobrin, Ne- 

înaintași.

5—6 jucători 
în frunte cu 
Lucescu, au ] 
la acordarea 
lui înscris de 
Din tribună 
înțeles 
Pană a șutat, 
văzut că mingea 
atins un apărător 
hunedorean, că 
bitrul Anderco 
vrut să fluiere, 
după ce balonul 
intrat în poartă 
acordat gol. 
Ionul atinsese 
unui fundaș 
la Corvinul 
anuleze golul și să se acorde 

11 m ! De neînțeles cum fotba
liști cu atîta experiență nu știu 
cum stă chestiunea cu legea a- 
vantajului. De neînțeles și atitu
dinea lui Lucescu, care n-a dat 
mîna cu arbitrul partidei pentru 
că ...„l-a furat*. Să remarcăm, 
în antiteză, poziția președintelui 
clubului Corvinul, N. ȚiUj 
antrenorului Șt.
i-au felicitat pe __
s-au sfiit să spună că echipa 
lor a scăpat ușor, căci se putea 
ca .înfrîngerea să fi fost mai 
severă. Fără alte comentarii I

l de la Corvinul, 
noul lor căpitan, 

protestat vehement 
golu- 
Pană.
n-am 

motivul.
am

Etapa—7 
s a încheiat 
comentariile 
—continuă

ar-
a

dar
a 
a

Ba-
mîna

și jucătorii de 
au cerut să se

. i, și a 
Coidum, care 
arbitri și nu

PUNCTELE 
LUI MEHEDINJU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• F.C. BRĂILA - F.C. JUVENTUS 

SAO PAOLO 2-4 (1-4) 
brâileni au
la un joc frumos în care 
au impresionat prin virtuozitate teh
nică. F.C. Juventus Sao Paolo 
evolua, joi, la 
echipei locale 
club.

Spectatorii 
avut prilejul sâ asiste 

oaspeții

Tuicea în 
de Divizia

va 
compania 
B, Sport

PENTRU 
GRECIA s-au

MECIUL 
pus în 

... .'. la 

.Republicii*,

• BILETELE
ROMANIA - ___ , .
vînzare la casele obișnuite, de 
stadioanele ,«23 August*, „T .
Dinamo și Steaua, ca și la agențiile 
Loto-pronosport din pasajul Universi
tății, strada Halelor și GC.A. In 
ziua jocului se vor vinde bilete la 
aceste case pînâ la ora 14. La sta
dion nu se vor putea procura bilete. 
Sînt valabile numai 
emise de C.N.E.F.S. I 
partidei România —

I legitimațiile 
In deschiderea 
Grecia este

N. Constantinescu, A.
Diaconescu.

CADRUL BALCA- 
YAvrl I IINOnIADEI desfășurată 
zilele trecute în Golful Phaleron din 
Atena, unde au fost prezente și cî- 
teva echipaje românești, sportivii noș
tri au reușit să se claseze în primii 
6 la „Optimist". Vasîle Soare 
ocupat locul IV, cîștigînd regata 
5-a, iar “ ' ’ 
locul VI. 
clasă au
Dmn DIVIZIA A (SERIA B). __ 

Țg. Mureș : Mureșul — 
C.S. Școlar București 3—9 (0—2, 2—2, 
1—2, 0—3). Au marcat : Bone 4, 
Pițigoî 2, C. Nicolae, Colan, Chir- 
culete (Șc.) și Kovacs 2, Kiss (Mur.). 
(S. Albu-coresp.). La Timișoara : Ind. 
linei — Progresul Oradea 5—7 (1-0, 
1—2, 0—2, 3—3). Au înscris : Somorai 
4, Kremer (Ind.) și Ungureanu 3, Vi
dicon 2, Băjenaru, Bartovicl (Pr.). 
(P. ARCAN-coresp.).

Cristea, D.

a
a 

peAdrian Pop s-a situat
De notat câ la aceasta 
participat 24 de concurenți.

DIVIZIA A (SERIA B). La

OSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI J

epționalâ

EXPRES
se atribuie clstiguri in

mOTURISMEJANI Șl EXCURSII
•IN TIMP BILETELE CU NUMERELE DV.

aală Loto de astăzi
r. Doamnei nr. 2 la

va avea Ioc Ia Clubul 
ora 17,30.

PRONOEXPRES DIN 14 SEPTEMBRIE 1977

programat un meci între doua for
mații de copii ale clubului Steaua.

• MECIURILE ETAPEI A 7-A A 
DIVIZIEI „A* vor începe la ora 
15,45. Cu excepția meciului Jiul — 
Dinamo, care se disputa sîmbâtâ, 
toate celelalte partide se vor des
fășură duminica.

• SELECȚIE LA CLUBUL PRO
GRESUL. In perioada 20—30 septem
brie, în zilele de marți, miercuri, 
joi și vineri, centrul de copii și ju
niori Progresul București organizează 
selecții pentru copii nâscuțl * * 
anii 1962—1969. Selecțiile vor 

între orele 8—10,30,

intre 
avea

loc dimineața..........._ ......... _ ____
iar după-amiază, între orele 14—18.

la sediul
Mehedințu,

Săptămîna trecută, 
clubului timișorean, 
căpitanul Politehnicii Timișoara, 
promitea că din cele două de
plasări (n.n. — la Iași și Hune
doara) echipa sa va * 
puncte. Iată că două le-a și luat 
de la Iași. Căpitanul își cunoaște 
bine echipa.

aduce 3

I

Iriante a 8.056 lei ; 
c 4.464 variante a 60 
: 500.000 lei.

categoria C : 105 variante 
lei.

CINCI ÎNAINTAȘI
Șl ...PETCU

derbyulRapid a pierdut 
Progresul și două puncte, 
nu despre calculul punctelor es
te momentul să discutăm. Punc
tele vor putea veni numai în 
urma unul joc mai bun. Iar Ra
pid continuă să amîne jocul. 
Duminică dimineață, pe Repu-

DIVIZIA C
SERIA I

Bradul Roznov — Avîntul 
Frasin 1—0 (0—0), Cimentul _ 
Cristalul Dorohoi 2—1 (0-1),
Piatra Neamț — Minerul Gura Hu
morului 1—3 (0—1), Metalul Botoșani 
- Foresta Fălticeni 2-1 (1-1), Unirea 
Șiret — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 0—2 (0—2), Zimbrul Suceava — 
Metalul Râdâuți 1—3 (0—1), Cetatea
Tg. Neamț — Șiretul Bucecea 3—1 
(1—0), Laminorul Roman — Dorna 
Vatra Dornei

Pe primele 
dupâ etapa 
ROMAN 8 p 
Humorului 7 
pulung 
Unirea 
Neamț

T.C.M.M. 
Bicaz — 

I.T.A.

4-0 (1-0). 
locuri în clasament, 

a V-a : 1. LAMINORUL 
(11—8), 2. Minerul Gura 
p (9-2), 3. A.S.A. Cîm-

7 p (9-5)... pe ultimele : 15. 
Șiret 2 p (3-12), 16. I.T.A. P. 

1 p (5-15).
SERIA A ll-a

Borzești - Constructorul 
(2—0), Petrolul Moinești 

.................................... Rul- 
2-1

C.S.M. 
Vaslui 4-0
— Flacăra Murgenl 4—1 (3—0), 
mentul Bîrlad — Letea Bacău _ . 
(1—1), Chimia Mărășești — Oituz Tg. 
Ocna 1-0 (0—0), Petrolistul Dărmă-
nești — Minerul Comânești 0—1 (0—0), 
Constructorul lași — Nicolina lași 
2—1 (0—0), Partizanul Bacău — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 4-3 (0-2), TEPRO 
lași — Aripile Bacău 3—0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 8 p (11-2), 2. Petrolul 
Moinești 8 p (10—3), 3. Letea Bacău 
6 p (19—5).„ pe ultimele: 15._Oituz 
Tg. Ocna 
Murgeni 0

2 P (1-5) 
P (2-19).
SERIA A lll-a

Tuicea — Autobuzul Făurel 
Electrica Constanța —

16. Flacăra

Dunărea
3—0 (3-0), _______ _______
Dacia Unirea Brăila 7-0 (0—0), An
cora Galați — Marina Mangalia 4—0 
(2—0), Unirea Eforie — Cimentul 

Medgidia, jocul s-a întrerupt în min. 
73, la 1—0, Șoimii Cernavodă — Oțelul 
Galați 2—0 (1—0), Granitul Babadag 
— Minerul Măcin 1—0 (1-0), Pro
gresul Brăila — Unirea Tricolor Brăila 
1-0 (0-0), I.M.U. Medgidia
Chimpex Constanța 0—0.

Pe primele locuri : 1.
GALAȚI 9 p (11-0), 2. . ____
Brăila 8 p (12—5), 3. Cimentul Med
gidia 8 p (6—1) — din 4 jocuri... pe 
ultimele : 15—16. Marina Mangalia 2 
p (6—11), Oțelul Galați 2 p (4—9).

SERIA A IV-a
Avîntul Mîneciu — Dinamo Focșani 

1-0 (0—0), Chimia Brazi — Chimia

ANCORA
Progresul

cu 
Dar

Buzău 3-0 (3—0), Olimpia Rm. Să
rat — Foresta Gugești 1-0 (1—0),
Victoria Lehliu — Petrolul Berea 0—2 
(0—2), Victoria Florești — Luceafărul 
Focșani 0-0, Petrolistul Boldești — 
Azotul Slobozia 2—0 (0—0), Unirea 
Focșani — Petrolul Băicoi 2-2 (0—2), 
Petrolul Teleajen Ploiești — Victoria 
Țăndărei 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 8 p (11-2), 2. Chimia Buzău 
7 p (11—5), 3—4. Petrolul Berea 6 p 
(7—5), Avîntul Mîneciu 6 p (7—5)... 
pe ultimele : 15. Dinamo Focșani 3 
p (8—7), 16. Petrolul Teleajen Ploiești 
1 P (2-9).

SERIA A V-a
T.M. București — Electronica Bucu

rești 1—1 (0—1), Mecanica fină Bucu
rești — Ș.N. Oltenița 0-1 
Șoimii TAROM București — 
București 3—0 (2—0), Abatorul 
rești — Tehnometal București 
(2—1). Avîntul Urzicenl — ___
București 3-0 (1-0), Unirea Tricolor 
București — I.O.R. București 1—1 
(0—1), Automecanica București — 
Automatica " 
Flacăra roșie 
București 0-1

Pe primele -------------,Ț| 8
»TI 8

(8—3)... pe ultimele : 
fină București 3 p (4—5) 
3 P (2-5).

SERIA A Vl-a
Mija — Progresul • 

Scornicești — 
Recolta 

Tîrgoviște

BUCUREȘ1 
BUCUREȘ1 
nlța 7 p 
Mecanica 
16. T.M.B.

(0-1). 
Sirena 
Bucu- 

3-1 
Voința

București 2-0 (0-0),
București — I.C.S.I.M.

(0-0).
locuri : 1-2. I.C.S.I.M. 
p (6-2), ELECTRONICA 
p (8-4), 3. Ș.N. Olte- 

15.

Metalul 
0-0, Viitorul * L__
Gâești 6-0 (1—0), 
neștl — Petrolul .
(1—1), Flacâra Automecanica Moreni 
— Dacia Pitești 3—0 (0—0), Construc
torul Pitești — Cimentul Fieni 1—0 
(0-0), Petrolul Videle — Automobilul 
Curtea de Argeș 3—2 (2—1), Cetatea 
Tr. Măgurele — ROVA Roșiori 4-0 
(3—0), Progresul Pucioasa — Elec
trodul Slatina 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
CORABIA 8 p (8-3), 2. Automobilul 
Curtea de Argeș 7 p (12-8), 3. Vii
torul Scornicești 6 p (12—5), 4. Fla
căra Moreni 6 p (10-3)... pe ulti
mele : 15. Cimentul Fieni 2 p (2—7), 
16. Constructorul Pitești 2 p (4—14).

SERIA A VII-a
Progresul BâileștI — Minerul 

vinari 3—1 (2—0), Constructorul Tg.
Jiu — Dierna Orșova 0-0, I.O.B. 
Balș — Lotru Brezoi 2—1 (1—0), Uni-

Corabia 
Chimia 
Stoicâ-

2-1

Ro-

Există și o asemenea iposta
ză. Ne-au demonstrat-o, în par

tida de la Reșița, 
jucătorii echipei 
Sportul studențesc 
și în special mij
locașul Rădulescu 
care (ca și Dem- 
brovschi la Iași), 
prin clarviziune și 
abilitate tehnică, a 
arătat și a repetat de 
nenumărate ori ce 
este și cum trebuie 
să acționeze în te
ren un conducător

de joc, un adevărat coordonator.

J

JOS ANGELOI SUS IL1E !
După primele două etape, la 

Timișoara, unele voci din tri
bună încercau să-1 persifleze pe 
Angelo Niculescu : „Ai venit să 
ne temporizezi, profesore ?• 
gelo Niculescu a tăcut — 
zit și 
venit 
dea. 
Oană 
chisă 
la iași. Duminica trecută, în me
ciul cu „Poli* Timișoara, tribu
nele moldovene au încercat și 
ele să-1 persifleze pe nie Oană, 
învins de Angelo Niculescu. Cît 
de precipitate sînt uneori reac
țiile spectatorilor J

An- 
a au- 

a citit el multe —, dar a 
cu două puncte de la Ora- 
în aceeași perioadă, Ilie 
era aplaudat la scenă des- 
la meciul cu Dinamo de

DISPENSĂ 
PENTRU TALENT ?

Cînd mai erau 20 de minute 
de joc din partida Universitatea 
Craiova — C. S. Tîrgoviște, Bă
lăci, mijlocașul echipei gazdă, a 
abandonat disputa din teren, în 
favoarea celei de pe margine, cu 
propriii săi antrenori, după ce 
cu clteva minute înainte fusese 
chemat 
căpitan 
pentru 
nici în 
văzînd 
spera 
strict), internaționalul craiovean 
n-a găsit altceva de cuviință de- 
cît să-și apostrofeze antrenorii în 
fața tribunelor. Vezi bine, aceș
tia erau de vină pentru randa
mentul său necorespunzător I

la joc de propriul său 
de echipă,
că
atac, nici în 

că jocul nu-i 
(și adversarii

,naviga*
Ștefănescu, 

debusolat, 
apărare. Și, 
mergea cum 
îl marcau

ETAPA A
rea. Drobeta Tr. Severin — C.F.R. 
Craiova 2—0 (0—0), Constructorul
Craiova — Minerul Motru 1—2 (1—1), 
Chimistul Rm. Vîlcea — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin 0—0, Mecanizatorul 
Simian — Metalurgistul Sadu 1—0 
(0-0), Unirea Drâgășani — Știința 
Petroșani 1-0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.O.B.
BALȘ 8 p (11-5), 2. C.S.M. Drobeta 

Severin 7 p (12-1), 3. Mecani- 
Șimian 7 p (7-6)... pe ultl- 
15. Unirea Drobeta Tr. Se- 
p (4—10), 16. Constructorul 
1 P (2-7).

SERIA A Vlll-a
Unirea Tomnatic — Unirea Sînni- 

colau Mare 0—0, F.I.L. Orâștie — 
Minerul Vulcan 1-0 (0—0), Minerul
Anina — Electromotor Timișoara 4-1 
(3—0), Metalul Bocșa — Nera Bozo- 

viei 1-0 (0-0), C.F.R. Simeria
Laminorul Teliuc 3—1 (0—1), Minerul 
Ghelar — Minerul Oravița 5—1 (2—1), 
Metalul Oțelu Roșu — Vulturii Textila 
Lugoj 5-0 (0-0), Gloria Reșița — 
Laminorul Nădrag 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 7 p (14—4), 2. Metalul Oțelu 
Roșu 7 p (10—3), 3. F.I.L. Orâștie 6 
P (9-4)... ............................................
Teliuc 3 
viei 2 p

Tr. 
zatorul 
mele : 
verin 3 
Craiova

,. pe ultimele : 15. Laminorul 
p (4—10), 16. Nera " 
(3-12).

SERIA A IX-a
 Oradea — Rapid 

3-0 (2-0), Gloria Arad —
structorul Arad 0—0, Minerul 
Seini — Minerul Bihor 7—0 
Oțelul Bihor — Recolta Salonta 4-0 
(1-0), Bihoreana Marghita — Oașul 
Negrești 2-1 (0-1), Strungul
Arad — Rapid Arad 1—1 
(1-0), Minerul Suncuiuș - So
meșul Satu Mare 1—1 (0-0), Voința 
Cărei — înfrățirea Oradea 0-0.

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 9 p (8—1), 2. Strungul 
Arad 8 p (6—2), 3. Voința Oradea 6 
p (7—3)... pe ultimele : 15. Voința 
Cărei 2 p (2-6), 16. Recolta Salonta 
2 p (2-10).

SERIA A X-a
Unirea Dej — Tehnofrig Cluj-Na- 

poca 4—1 (1-0), Lâpușul Tg. Lăpuș — 
Bradul Vișeu 2—0 (1—0), Hebe Sîn- 

C.I.L. Gherla 4-0 (2-0), 
Cluj-

- , - Baia
Foresta Bistrița 1—0 (0-0), 

Cluj-Napoca

Voința

Bozo-

Jibou 
Con- 
llba 

(4-0).

georz Bâi - C------ ---------- . .
Oțelul Reghin — Construcții 
Napoca 1-0 (0—0), Minerul 
Sprie ____ ‘ ...
Dermata Cluj-Napoca — Minerul 
Cavnic 1-0 (0-0), CUPROM Baia

Au 
rile 
figurează

Nu vom 
altul din 
punem însă întrebarea de ce nu 
este convocat, la unul din loturi, și 
Cornel Țălnar. Ultimele lui evo
luții (mai ales cea din meciul 
cu Atletico Madrid, în care i-a 
făcut „zile grele* internaționalu
lui Capon) credem că îl reco
mandă. Are 20 de ani (născut la 
9 iunie 1957). Și încă o preciza
re : postul său preferat este cel 
de extrem stînga, unde (spun cei 
care l-au văzut jucînd mai des) 
dă un randament superior.

Poate că avea și el un loc în- 
cele 8—9 extreme convocate...

date publicității lotu
și de tineret. în ele 

peste 50 de jucători.
discuta un nume sau 

cele de pe liste. Ne

tre

DOAR CARTONAȘE 
GALBENE ?

Cinci cartonașe galbene la Pe
troșani, dictate de arbitrul C. 
Bărbulescu jucătorilor echipelor 
Jiul și F. C. Argeș I „Inculpați?* 
se numesc Toma, Dumitrache, 
Rusu, Olteanu și Dobrin. Este 
un record (nedorit) al etapei a 
6-a, Motivul : 
sau vociferări 
ilor arbitrului, 
cătorul jocului 
indulgent față 
au înțeles unii dintre 
să-și apere șansele. Concret, în 
repriza întîi, la o „altercație* în
tre Olteanu și Dumitrache, în 
care s-a făcut uz și de pumni, 
arbitrul C. Bărbulescu ar fi pu
tut arăta celor doi cartonașul 
roșu.

durități repetate 
la adresa decizi-
De fapt, condu- 

a fost chiar prea 
de modul în care 

jucători

VALENTIN STÂNESCU 
Șl-A RECĂPĂTAT 

GLASUL...
Petrolul Ploiești a ctștigat me

ciul cu F. " 
scor categoric, 
dintre 
ne îl mai 
după ce 
ră din handicap, de 

Mal rămăseseră 
părea că echipa gazdă va 
prin multe emoții pină în 
Petrolul a terminat, insă,

c.
. pe 

spectatorii 
sperau, 

oaspeții

Constanța la un 
care puțini 

din 
mai ales 
redusese- 

la 2—0 la 
15 minute

tribu-

2—1. 
și se 
trece 
final.
meciul în forță, dezlănțuită, ceea 
ce l-a determinat pe 
Valentin Stănescu să 
„Dacă am juca mereu 
mai avea dureri de 
„așa“ înseamnă : 
schimbări de direcție 
Dumitrescu, travaliul 
lescu, decizia fundașilor de mar
gine, eforturile lui Toporan, pă
trunderile surprinzătoare și șu
turile puternice ale lui Simaciu, 
REZISTENȚA întregii echipe pe 
parcursul celor 90 de minute de 
joc și de ploaie torențială !

antrenorul 
declare : 

așa, n-am 
cap*, iar 
inspiratele 

ale lui FI. 
lui Angc-

V-a
Mare — Minerul Băiuț amînat, 
nerul Rodna — Minerul Băița 
(0-1).

Meciul Foresta
Sîngeorz Băi, din etapa a IV-a, între
rupt în min. 55 la 0-0 s-a omologat 
cu 3-0 în favoarea echipei Hebe.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 9 p (18-6), 2. Oțelul 
Reghin 8 p (9-2), “ ““ ■ - •
7 p (17-12)... pe 
resta Bistrița 1 p 
Gherla 1 p (3—11).

SERIA A Xl-a
Chimia Or. Victoria — Metrom 

Brașov 0—0, Minerul Baraolt — Caroi- 
manul Bușteni 3-0 (2-0), ~'
Gheorghe ” 
(0-1), ■- 
Brașov 
culese 
C.S.U. 
(1-0).
— Minerul Bălan 
Gheorghieni — 
Ciuc 3-0 (2-0).

Meciul C.S.U. Brașov — Chimia Or. 
Victoria, din etapa a l!-a, consem
nat pe foaia de aibitraj cu 3—0 
pentru neprezentarea echipei Chimia, 
a fost reprogramat și partida s-a 
încheiat cu 1-0 în favoarea bra
șovenilor.

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 10 p (10-0), 2. C.S.U.
Brașov 9 p (5-0), 3. Metrom Brașov 

pe uîtîmele : 15. Pre- 
(3-5), 16. Cârâi
te—6).

A Xll-a
— Metalul Aiud

Bistrița —

Mi-
2-1

Hebe

3. Minerul Rodna 
ultimele : 15. Fe- 
(1-8), 16. C.I.L

. .. C.P.L. Sf.
Poiana Cîmpina 0-2 

I.R.A. Cîmpina — Carpați 
1-0 (0-0), Metalul Tg. Se-

— Torpedo Zârnești 0—0, 
Brașov — ~ 
Progresul

Zârnești
Precizia Sâcefe 2-0 
Odorheiu Secuiesc 
1-0 (1-0), Viitorul 

I.U.P.S. Miercurea

7 p (7-2).., . 
cizia Sâcele 3 p 
mânui Bușteni 2 p

SERIA
Textila Cisnădie

1-0 (0-0), Utilajul Făgăraș - Uni
rea Alba lulia 0-0, ““ , * *
Carpați Mîrșa 0-0, Ind. sîrmei 
Turzii — Inter Sibiu 
structorul Alba lulia 
Mureș 4—1 (3—0),
Automecanica 
Metalul Sighișoara 
0-1 (0-0), I.P.A.
Copșa Mică amînat.

Pe primele locuri : 1. 
SÎRMEI C. TURZII 9 p (16-1), 
Sticla Turda 9 
Cisnădie 8 p 
15. Inter Sibiu 
Utilajul Făgăraș

Mureșul Luduș — 
• \ / C.
4-0 (3-0), Con- 

— Soda Ocna 
I.M.I.X. Agnita — 

Mediaș 1-1 (1-1),
— Sticla Turda 
Sibiu — Metalul

INDUSTRIA
2.

3. Textila 
pe ultimele : 

p (5-9), 16.
p (3-14).

P (7—1) 
(5-1)...
3
1

fost transmise deRezultatele ne-au ___ _
către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



în vederea meciului de miine, cu echipa României
______/_____________ __

FOTBALIȘTII GRECI AU SOSIT LA BUCUREȘTI
Selecționata Greciei se află, 

de ieri după-amiază, in Capi
tală. Fotbaliștii eleni au sosit 
pe calea aerului • la București, 
cu un lot de 16 jucători. An
trenorul principal Alketos Pa
nagulios și secundul său Ale
kos Sofianidis au deplasat pen
tru partida de miine, cu se
lecționata țării noastre, urmă
torii jucători : Steriudas (A.E.K. 
Atena), Filis (Panionios Ate
na), Kirostas (Olimpiakos Pi
reu), Iosifidis (P.A.O.K. Salo
nic), Palas (Aris Salonic), De- 
likaris (Olimpiakos Pireu), Ra- 
vnsis (A.E.K. Atena), Pellios 
(P.A.O.K. Salonic), Kara vi tis 
(Olimpiakos Pireu), Mavros 
(A.E.K. Atena), Livatinos (Pa- 
nathinaikos), Galakas (Olim
piakos Pireu), Papaioanu (Peri- 
kas Katerini), Orfanos (P.A.O.K. 
Salonic), Baraskos (Gastoria) și 
Anaslapulos (Panionios Atena). 
La cîteva minute după sosire 
antrenorul A. Panagulios ne-a 
furnizat primele amănunte des
pre echipa pe care o conduce. 
„Am deplasat la București un 
lot remaniat din care fac par
te foarte niulți jucători tineri. 
Media de virstă a lotului nos
tru nu depășește 22 de ani. In 
intenția mea stă formarea unei 
echipe naționale puternice, cu 
jucători dornici de afirmare. 
Din vechea formație, care a 
pierdut calificarea la turneul 
final al C.M. din Argentina — 
e drept, într-o serie foarle pu
ternică din care au mai făcut 
parte Ungaria și Uniunea So
vietică — au rămas acum nu
mai Iosifidis, Palas și că
pitanul echipei Delikaris. Am 
venit la București cu gîndul 
să lăsăm o impresie frumoa
să, deși știm că formația Romă-

MECIUL FEMININ DE ȘAH 
ROMÂNIA - UNGARIA

Meciul feminin de șah România 
— Ungaria a continuat cu par
tidele turului III, In care jucă
toarele noastre au avut albele 
la mesele senioarelor. Lupta a 
fost foarte echilibrată, scorul run
dei fiind deocamdată egal : Jic- 
man — Grosch 1—0, Ilie — Kaș 
0—1. Bogdan — VerSci ‘/a, Chiș — 
Porubszki */2. Două partide s-au 
întrerupt: Mureșan are avantaj 
la Karakas iar Baumstark o 
poziție egală cu Ivanka.

La junioare (româncele cu 
negrele), victoriile au fost din 
nou împărțite : Kovacs — Nuțu 
1—0, Csoncsics — Kantor 0—1.

După 3 tururi, în întrecerea se
nioarelor conduc șahlstele oaspete

TURNEE PESTE HOTARE
• După 4 runde, în turneul 

internațional de șah de la Var
șovia conduc maestrul român 
Aurel Urzică șl Maciejewsld 
(Polonia), cu cîte 3'/3 p. urmați 
de Bokor (Ungaria) și Snelder 
(Suedia) — cîte 3 p. In primele 
partide susținute A. Urzică a 
obținut 3 victorii, cîștlglnd la 
polonezii Gozelewskl, Swic șl 
suedezul Snelder, șl făcînd re
miză cu Derluklewicz (Polonia). 
Turneul se desfășoară în „sistem 
elvețian" cu participarea a 40 de 
jucători din România, Suedia. 
Ungaria și Polonia.
• Campionatul mondial pentru 

juniori, desfășurat în „sistem el
vețian", s-a încheiat la Innsbruck 
cu victoria lui Artur Iusupov 
(U.R.S.S.), care a totalizat 101/» 
P, din 13 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Zapata 
(Columbia) — 9'/2 p. Popovicl 
(Iugoslavia), Vera (Cuba), Skem- 
bris (Grecia). Nielssen (Dane
marca) — cîte 8’/2 p. Constantin 
lonescu (România), Slsnlega 
(Mexic), Gheorghiev (Bulgaria), 
Rivas (Spania) — cîte 3. Au par
ticipat 43 de tineri șahiști. In

ATLETISM « Finala „Cupei Eu
ropei" la pentatlon s-a încheiat la 
Lille cu victoria echipei U.R.S.S. — 
43708 p, urmată de formațiile R.F. 
Germania — 12835 p, Franței — 12277 
p și Angliei — 12231 p. La decatlon 
victoria a revenit echipei U.R.S.S. — 
24303 p, urmată de selecționatele 
R.F. Germania — 24049 p și R. D. 
Germana — 23928 p. La Individual a 
cîștlgat atletul sovietic Aleksandr 
Grebenîuk, cate o totalizat 8252 
puncte • Crosul ziarului „Rude 
Pravo" a fost cîștlgat de olandezul 
Gerard Tebroke, care a oarcurs 
11,300 km în 32:56,8. Pe locul secund 
s-a clasat dublul campion olimpic 
Lasse Viren - 33:19,6. Proba te

Campionatele mondiale de haltere au continuat Ia Stuttgart cu între
cerile de Io categoria cocoș, in care victoria a revenit sportivului ja
ponez Jiro Hosotani eu un total de 252,500 kg (107,500 kg olus 145 kg). 
Medaliile de argint și bronz ou fost cucerite de Ghioighî Todorov (Bul
garia) — 247,500 kg șl. respectiv, Cen Man-lin (R. P. Chineză) — 245 
kg. la stilul „smuls", titlul mondial a fost cîștigat de cubanezul Daniel 
Nunez - 112,500 kg. iar la stilul „aruncat", pe primul loc s-a clasat 
Jiro Hosotani — 145 kg.

niei este în momentul de față 
nn adversar valoros, bine cotat 
pe plan european. Victoriile a- 
supra Spaniei și Iugoslaviei 
sini o dovadă în plus că fotba

Iată-i pe fotbaliștii eleni in fața 
minute de l-a sosirea in Capitală

lul românesc se află la un ni
vel superior. Am urmărit me
ciul din primăvară de la Ate
na cînd selecționata României 
a învins, cu 1—0 pe Panathi- 
naikos și pot afirma că aproa
pe toți jucătorii m-au impre
sionat prin calitățile lor teh
nice și concepția tactică mo
dernă. Așadar, meciul de mii
ne se anunță extrem de difi
cil pentru noi. Prin comporta
rea noastră vrem să dăm o 
replică viguroasă selecționatei 
României, contribuind astfel la 
pregătirea acesteia in vederea 
apropiatelor confruntări oficia
le din această toamnă”.

cu 10—6 (2), Iar la junioare gaz
dele cu 3‘/s—2Vz. Ieri a fost zi 
liberă.

★
In turneul internațional de la 

Constanța, runda a 4-a a furnizat 
o surpriză. Maestrul Internațional 
Vaisman a fost învins de cam
pionul turc Onat. Blriescu a 
cîștlgat la Volculescu. Celelalte 
partide, remize : Ilijin — Mititelu, 
Stanclu — Szmetan, Pantalecv — 
Grabcewskl.

Clasamentul : Ilijin 3 p, Stan
clu, Birlescu, Onat 2 (I), Miti
telu, Grabcewskl, Voiculescu, 
Pantaleev S, Kertesz 1'/, (1). Vais
man l'/j Szmetan, Martin (1).

ultima rundă C. lonescu a re
mizat cu Iusupov.
• înaintea ultimei runde, în 

campionatul mondial pentru ju
niori mici, care se desfășoară la 
Cagnes-sur-Mer (Franța), con
tinuă să conducă islandezul Jon 
Arnason cu B’/i p. urmat dc 
Kasparov (U.R.S.S.) și Whitehead 
(S.U.A.) — 8 p. Șahistul român 
Adrian Negulescu, care în runda 
a 10-a a remizat cu Adnan Sedur 
(Turcia), ocupă locul 7 cu 6 p.

ULTIMELE REZULTATE
Meciul de tenis dintre echipele 

Argentinei și Austrahei, con- 
tînd ca semifinală a „Cupei 
Davis*, s-a încheiat la Buenos 
Aires cu scorul de 3—2 în fa
voarea oaspeților. în ultima par
tidă de simplu, Guillermo Vilas 
l-a întrecut cu 6—4, 7—5, 4—6,
6—2 pe John Alexander. în finala 
competiției, echipa Australiei, va 
întîlnl formația Italiei. întîlnirea

TELEX 
mînlnă (2,850 km) a revenit sportivei 
norvegiene Grete Waitz — 8:24,8. In 
clasamentul pe echipe, formația fe
minină a României (Georgeta Gazi- 
bara și Elisabeta Enache) s-a clasat 
pe locul 3.

CICLISM • Turul Poloniei, desfă
șurat în 10 etape pe un traseu de 
1500 km, a fost ciștigat de polonezul 
Lehosfaw Michalak, in clasamentul 
general pe echipe, oe primul loc s-a 
situat formația R.D. Germane • 
Etapa a 6-a a competiției „Tour de 
I'Avenir", disputată în circuit la

Ieri, spre seară, jucătorii e- 
leni au efectuat un ușor antre
nament de acomodare pe sta
dionul Steaua, iar astăzi du
pă-amiază vor face un altul,

aeroportului Otopeni, la cîteva 
Foto : D. NEAGU

cu conținut tehnico-tactic, după 
care antrenorul A. Panagulios 
va definitiva „ll“-le care va 
fi opus formației noastre.

Gheorghe NERTEA

PRIMA EDIȚIE A C.M. DE HANDBAL PENTRU JUNIOARE
(urmare din pag. 1)

Maria Torok, Zita Fejer, Aure
lia Ignat, Zoranka Ștefanovici, 
Rodica Ionașcu, Hedda Rhein,

Folosind două formule de e- 
chipă, antrenorii și-au condus 
elevele spre o dublă victorie în 
întîlnirile cu selecționata R. D. 
Germane : 18—13 și. respectiv, 
17—14.

La capătul acestor două 
jocuri, principalul aspect care 
a atras atenția a fost mai buna 
organizare a atacurilor. Cu toa
te că au apărut încă destule 
greșeli, legate îndeosebi de pri
peala cu care se acționează, o- 
fensivă a căpătat contur, prin- 
tr-o circulație mai rapidă, atac 
mai insistent la poartă și o 
mai eficientă colaborare între 
liniile de la 9 și 6 m. Pe baza 
acestei colaborării s-a făcut 
simțită o sporire a eficacității 
liniei de la 9 m, dar lucrurile 
se cer încă mult îmbunătățite, 
îndeosebi la capitolul CON
STANȚEI jucătoarelor.

Compartimentul defensiv plă
tește încă tribut absenței unui 
portar de reală valoare dar re
centa includere a tinerei Oltea 
Jalbă și prestația ei din cea 
de a doua întîlnire cu formația 
R.D. Germane dau unele spe
ranțe. Gradul de combativitate 
a apărării a crescut — datori
tă pe de o parte ameliorării 
pregătirii fizice și pe de alta 
travaliului permanent al „zbu
rătorilor" Ianesch și Torok — 
dar problema dublajului, încă 
nesoluționată, creează destul de 
des adversarelor posibilități de 
a înscrie prea facil.

Menționăm toate aceste la-

DIN „CUPA DAVIS-
se va desfășura în Australia, la 
o dată ce urmează a fi fixată 
ulterior.

• Rezultate înregistrate în pre
liminariile „Cupei Davis'* (ediția 
1977—1978) : Maroc — Norvegia 
4—1 ; Olanda — Grecia 4—1 ; Ir
landa — Portugalia 4—1 ; Belgia 
— Danemarca 3—2 ; Elveția — 
R.A. Egipt 5-0.

Kehl, a revenit Italianului Vito da 
Ros (34,900 km în 45:46,48). Lider a! 
clasamentului general se menține 
francezul Bodier.

HOCHEI • Turneul dotat cu „Cupa 
Rude Pravo" a continuat la Praga 
cu meciul dintre echipele reprezen
tative ale U.R.S.S. șl Cehoslovaciei, 
încheiat cu scorul de 4—1 (1-0, 2—1, 
1-0) în favoarea hocheîștilor sovietici. 
In alt meci : Cehoslovacia — Cinncl- 
natl Stringers 8—2 (2—0, 1-0, 5—2).

ȘAH • Meciul dintre maestrele 
Elena Ahmîlovskaîa șl Maia Ciburda- 
nidze, care-șl disputa la Tallin una 
dintre semifinalele turneului candida
telor la titlul mondial, a continuat 
cu partida a 6-a, cîștîgatâ de Ah
mîlovskaîa Ia mutarea a 77-a. In 
prezent, scorul meciului este egal: 3—3.

TENIS a Turneul feminin de la 
Tokio a fost cîștlgat de Virginia 
Wade, care a învins-o în finala cu 
5—7, 7—5, 6—4 pe Martina Navratilova 
• Turneul de la Houston (rezervat 
probei de dublu bârbați) a fost 
cîștigat de perechea Marty Riessen- 
Tom Okker care a învins în finală cu 
3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-1 cuplul fra
ților Tim și Tom Gullikson.

I COMPORTARE BONĂ A 
LA „REGATA

După întrecerile Campionate
lor balcanice de canotaj, pe a- 
pele lacului aflat în apropierea 
Sofiei s-au desfășurat și între
cerile ediției 1977 a tradițio
nalei întreceri internaționale 
„Regata Pancearevo". Pe listele 
de înscrieri au figurat schifiști 
și schiflste din 8 țâri : Algeria, 
Bulgaria, Grecia. R.D. Germa
nă, Iugoslavia, România, Tur
cia și U.R.S.S.

Reprezentanții țării noastre 
au evoluat bine, cucerind pa
tru locuri I. Două dintre ele 
au fost obținute de echipajele 
feminine de 4+1 rame și 4+1 
vîsle (ambele medaliate la 
campionatele mondiale din a- 
cest an). La masculin (seniori) 
au cîștigat componenții echipa
jului de 4 rame f.c„ în vreme 
ce la juniori reprezentantul 
nostru Dan Grigoreanu a cîști
gat proba de schif simplu.

Alte locuri pe podiumul „Re
gatei Pancearevo" au fost cu-

SPADTAtUlADA ARMATELOR PRIETENE
HAVANA, 19 (Agerpres). — 

Proba ciclistă de fond din ca
drul Spartachiadei armatelor 
prietene, care se desfășoară în 
Cuba, a fost cîștigată de Alek
sandr Averin (U.R.S.S.), înre
gistrat pe distanța de 154 km 
cu timpul de 3h43:41,0. Pe locu- 

cune pentru a convinge echipa 
că, în pofida celor două victo
rii obținute în fața redutabilei 
echipe a R.D. Germane (altfel 
victorii frumoase, de prestigiu) 
mai sînt încă o serie întreagă 
de lucruri de pus la punct în 
răstimpul destul de scurt ră
mas pînă la C.M. Dealtfel, în
tr-o discuție purtată cu antre
norul Francisc Spier, apreciatul 
tehnician ne declara : „Se poa
te aprecia că formația a făcut 
unele progrese. Nu ne putem 
declara însă mulțumiți, atita 
timp cit TOTUL nu funcțio
nează perfect 1 După cum știți, 
obiectivul nostru este cuceri
rea medaliilor de aur, ceea ce 
înseamnă că trebuie să fim 
prima echipă de junioare a 
lumii. Și această performanță 
nu este posibilă in condițiile 
greșelilor — destul de numeroa
se care se mai comit in teren. 
Perioada care ne mai despar
te de fluierul inaugural al C.M. 
ne oferă prilejul să încercăm 
lichidarea lacunelor existente și 
vom lucra în consecință, inten- 
sificind ații volumul, cit și ca
litatea antrenamentelor”.

Manchester United 
ELIMINATA DIN CUPA CUPELOR

BERNA, 19 (Agerpres). în
trunită la Aarau (Elveția), co
misia de disciplină a U.E.F.A. a 
hotărît să descalifice pentru în
treg sezonul 1977 și să exclu
dă din „Cupa cupelor" echipa 
Manchester United, pentru 
comportarea nesportivă, violen
tă a suporterilor acestei forma
ții în cursul meciului disputat 
la 14 septembrie la St. Etienne. 
După cum relatează agenția 
„France Presse“ jocul retur, 
prevăzut la 28 septembrie, nu 
se va mal disputa, echipa St. 
Etienne fiind calificată din o- 
ficiu în turul II al competiției. 
Conform regulamentului, clu
bul din Manchester are termen 
de a introduce apel la această 
decizie pînă joi, 22 septembrie.

MIINE, ȘAPTE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

Ziua de miine va fi una din
tre cele mai bogate în meciuri 
internaționale amicale sau 
oficiale. Dintre cele amicale, în 
afara partidei România — Gre
cia, ce va avea loc în Capitală, 
mai sînt anunțate cîteva parti
de interesante. Pentru noi, cea 
mai importantă este aceea din
tre reprezentativele Elveției și 
Spaniei. Dealtfel, ambele con
fruntări pot fi socotite drept 
repetiții generale in vederea 
partidei oficiale Spania — 
România de la 26 octombrie. 
Alte meciuri amicale : Finlan
da — Turcia și Suedia — Un
garia. In preliminariile cam
pionatului mondial vor avea loc 
trei întîlniri : Scoția — Cehoslo
vacia (gr. a VTI-a). Polonia — 
Danemarca (gr. I) și Irlanda de 
Nord — Islanda (gr. a IV-a).

SCHIFISTILOR ROMÂNI 
PANCEAREVO1
cerite de Felicia Afrăsiloaia la 
schif simplu (II), precum și de 
echipajele masculine de 2+1 
(II) și 4 visle f.c. (II).

Surprinzător, în proba femi
nină de 2 f.c., ambarcația Ro
mâniei a sosit abia pe locul IV, 
primele trei locuri fiind ocupa
te, în ordine, de Bulgaria, 
U.R.S.S. și un al doilea echi
paj al țării gazdă !

VIZITA PREȘEDINTELUI
C. I. 0. !N JAPONIA

TOKIO, 19 (Agerpres). — 
După vizita întreprinsă în R.P. 
Chineză, președintele Comite
tului Internațional Olimpic, lor
dul Killanin, a sosit la Tokio, 
unde va purta convorbiri cu 
reprezentanții organizațiilor 
sportive din Japonia.

rile următoare s-au clasat Bie- 
neck (Polonia) și Guseinov 
(U.R.S.S.) - ambii cu 3h44:08,0.

în turneul de handbal s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : România — Cuba 37—22, 
U.R.S.S. — R. D. Germană 
26—18, Cehoslovacia — Polonia 
21—17, Bulgaria — Ungaria 
25—24. Pentru locurile 1—2 se 
vor întîlni formațiile U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei, cîștigătoarele 
celor două grupe preliminare.

La baschet, formația U.R.S.S. 
a întrecut cu 104—90 echipa 
Ungariei, în timp ce selecțio
nata Cubei a cîștigat cu 
100—83 partida cu echipa Mexi
cului.

Turul Bulgariei

CICLIȘTII ROMÂNI 
PRINTRE FRUNTAȘII 

ETAPEI A 5-a
Etapa a 5-a a Turului ciclist 

al Bulgariei, disputată pe tra
seul Tutrakan — Tolbuhin 
(160 km), a revenit rutierului 
cehoslovac Josef Pavlicek, cro
nometrat cu timpul de 4 h 
35:55. In primul pluton. în a- 
celași timp cu învingătorul, au 
sosit și cicliștii români Nicolae 
Savu, Constantin Căruțașu șl 
Ilie Butaru. In clasamentul ge
neral se menține lider Petrov 
(Bulgaria), urmat la 10 sec de 
Hartnick (R. D. Germană).

Sînt programate și cîteva jocuri 
între reprezentative de tineret, 
ca de pildă : Scoția — Ceho
slovacia (preliminariile campio
natului european), Turcia — 
Bulgaria, Finlanda — U.R.S.S. 
și Grecia — România (amicale).

CAMPIONATE

UNGARIA (et. 4) : Dunaujvă- 
ros — Vasas 1—1. Csepel — 
Ferencvâros 3—2, Honved — 
Raba Eto 2—0, M.T.K. — Dios- 
gyor 3—0, Kaposvăr — Ujpesti 
Dozsa 1—2, Bâkâscsaba — 
Pecs 1—0; Szeged — Tatabănya 
0—2, Videoton — Zalaegerszeg 
3—0, Haladâs — Szekesfehervar 
3—0. Clasament : 1. Ujpesti
Dozsa 8 p, 2. Tatabănya 8 p, X 
Csepel 6 p.

GRECIA (et. 2) : Echipa 
A.E.K. Atena, adversara forma
ției A.S.A. Tg. Mureș în Cupa 
U.E.F.A., a pierdut cu 1—0 me
ciul susținut în deplasare cu 
Olympiakos Pireu. Alte rezul
tate : Apollon — P.A.O.K. 1—1, 
Aris — Panathinaikos 0—0, 
Verria — Aegaleo 1—0, Pana- 
haiki — Kavalla 2—1, Panionios
— Panseraikos 0—1, Pierikos —
Ethnikos 0—0. Clasament : 1.
Panahaiki 4 p. 2. Panseraikos 
4 p, 3. Ethnikos 3 p.

SPANIA (et. 3) : Adversare
le echipelor Dinamo și Steaua 
în cupele europene au termi
nat la egalitate partidele dis
putate : Atletico Madrid — 
Real Betis 1—1, Athletic Bilbao
— C.F. Barcelona 0—0. Alte re
zultate : Espanol — Real Ma
drid 1—4, Sevilla — Burgos 
1—0, Salamanca — Gijon 2—3, 
Hercules — Vallecano 1—1. 
Clasament : 1. C. F. Barce'ona 
4 p, 2. Real Madrid 4 p. 3. 
Salamanca 4 p. ... 8. Atletico 
Madrid 3 p.
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