
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL VRANCEA

gene- 
parte 
Elena 
Banc, 
Virgil

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri 6 septembrie, 
o vizită de lucru în județul 
Vrancea.

împreună cu secretarul 
ral al partidului, au luat 
la această vizită tovarășa 
Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Constantin Dăscălescu, 
Trofin, Ilie Verdeț.

...Elicopterul prezidențial ate
rizează pe stadionul din Odo- 
bești, localitate numită suges
tiv „Orașul dintre vii*.

Numeroși oameni al localul 
au venit pentru a salata din 
inimă pe secretarul general al 
partidului. Ei scandează înde
lung, cu însuflețire, „Ceaușescu 
—P.C.R.".

In numele lor, a! tuturor c^ 
lor ce muncesc și trăiesc pe 
meleagurile vrîncene, tovarășul 
Simion Dobrovld, prim-secretor 
al Comitetului județean Vran
cea al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, urea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, nn căl
duros bun venit.

După ceremonia primirii, In 
aclamațiile celor prezenți, co
loana de mașini părăsește sta
dionul, indreptindu-se spre sta
țiunea de cercetări viticole din 
Odobești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sint În
tâmpinați cu însuflețire de lu
crătorii stațiunii, de numeroși 
oame^ al muncii din orașul 
Odobești.

Din podgoria însorită a Odo- 
beștiulul, se revine din nou in 
oraș, unde, in aceeași atmosfe
ră de entuziasm șl bucurie, 
miile de oameni aclamă eu 
căldură pe secretarul general 
al partidului, președintele țării 
noastre. Aceleași manifestații 
de entuziasm se regăsesc in 
satele străbătute pe drumul spre 
Focșani.

Vizita de lucru in municipiul 
Focșan a început pe platforma 
industrială din sudul 
Ia Combinatul pentru 
rea lemnului și a 
la întreprinderea de 
ve, ștanțe, matrițe și

orașulul. 
prelucra- 
continuat 
dispoziti- 

. . . . . scule aș-
chietoare și Întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceausescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului s-au în
dreptat apoi spre Piața Unirii 
— centrul municipiului.

Momentul culminant al vizi
tei l-a constituit marea adu
nare populară, desfășurată in

ZIAR AL
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portul
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piața centrală a municipiului 
Focșani, împodobită sărbăto
rește.

Aici, s-au , adunat zeci de mii 
de oameni ai muncii din oraș și 
din alte localități ale județului.

Mulțimea intimpină cu . însu
flețire pe i I'____
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceausescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
statului, la ieșirea lor în 
conul sediului Comitetului 
detean de partid.

Piața vibrează in acest__
ment de urale si ovații. Se a- 
elamă eu dragoste, eu înflăcă
rare^ Răsună i■dci■■ g 
.Ce» ■ nesci — P.C.R.", 
„Ceausescu și poporal*.

Exprlmind dorința tuturor
celor de. fată, primul secretar 

județean de 
pe tovarășul

tovarășul Nicolae

Si 
bal- 
ju-

al Comitetului 
partid roagă __ _____ _
Nicolae Ceaușescu să ia euvin- 
tul la adunarea populară.

_ Intimpinat cu deosebit entu
ziasm, cu cele mal calde sen
timente ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvmtarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu viu interes, cu deplină apro
bare și satisfacție, ea fiind su
bliniată, in repetate rinduri, de 
îndelungi aplauze, urale și 
ovații.

La încheierea cuvintării, dom
nește din nou o atmosferă vi
brantă, dominată de un senti
ment fierbinte — de dragoste 
șl încredere nețărmurită în 
partid și secretarul său general. 
Se scandează, ou înflăcărare 
„Ceaușescu—P.CJL*, „Ceaușescu 
și poporul*.

Adunarea populară se încheie 
în aceeași atmosferă entuziastă, 
însuflețită, de înălțător patrio
tism.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu vin 
in mijlocul participanților la 
adunare care ii înconjoară cu 
multă dragoste, ii invită să se 
prindă in horă. Este hora uni
rii, mereu vie in memoria 
timpului, in cugetul neamului, 
care astăzi dobindește noi și 
profunde semnificații, ea ilus- 
trind vibrant unitatea strinsă 
a poporului in jurul partidului 
și al secretarului său general, 
concordanță deplină intre po
litica partidului și năzuințele 
națiunii.

După adunare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au oprit pen
tru scurt timp la magazinul 
„Romarta" și apoi s-au în
dreptat pe jos spre reședința 
ce le-a fost rezervată în mu
nicipiul Focșani.
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Importantele manifestări sportive organizate in cadrul competiției naționale „Daciada” con
tinuă prin desfășurarea unor campionate naționale și a unui turneu interjudețean.

DINAMO A CIȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI'' 
LA CAIAC-CANOE

Ieri la Snagov s-a desfășurat 
concursul dotat cu „Cupa Fede
rației* la caiac-canoe. competi
ție înscrisă sub genericul ..Da
ciadei*. rezervată seniorilor si 
juniorilor. A fost penultimul 
concurs al calendarului centra 
care se va încheia la 29—30 
septembrie, odată cu desfășura
rea concursului republican de 
mare fond, programat la Tul
cea. Sistemul de desfășurare — 
un singur echipaj de probă, 
punctaj prioritar pentru ambar- 
catiile mari — a dat o notă 
aparte de interes întrecerilor. 
La capătul unor dispute dirze
— în special în întrecerile se
niorilor. la 
majoritatea
— caiaciștii 
Dinamo au
loc atit la seniori cit si la juni
ori, impunîndu-se, firesc, și în 
clasamentul general.

firescu (Ol.) 4:10,7, C 1 1000 m : 
I. Patzaâchin (D) 4411,1, Si.
Cocneenco (S) 4:13,6, K 2 1100 
m : N. Eșeanu — I. Biriădea- 
nu (S) 3:31,9, Șt Popa — N. 
Ticu (D) 3:34,7, A. " ' ‘
L Răzmeriță (C.S.Ș.
3:35,0, C2 1 000 m : 
nov — Gh. Simionov 
G. Titu — P. Cozlov 
K 4 1 008 m : Dimmio 
Steaua 3:11,3, Olimpia
Clasament pe echipe : ' 
140 p. - — . .
90 p, C.S.M. Tr. Severin 35 p, 
C.N.S.U. Timișoara “4 p, 
C.N.A.S.E. 5 p.

Stavăr — 
1 Galati) 

T. Sim'.c- 
3 
4:04.7, 
3 
3

Dinamo
Steaua 137 p, Olimpia

(S) 
(D)

50,8,
09,3,
29,7.

SELECȚIONATELE CLUJULUI
Șl BUCUREȘTIULUI SE iNTlLNESC
AZI INTR -UN MECI DECISIV

AL TURNEULUI DE POLO

care au participat 
sportivilor fruntași 
si canoiștii de la 

terminat pe primul

Rezultate tehnice : seniori :
K 1 F : Adriana. Mihala (Steaua) 

(Dinamo)1:59.3. Maria Cozma .
2:05,3, Elena Istrate (Olimpia) 
2:05,5, - - - - -
Nichitov) 1:47,2, Dinamo 
Buri-T. "" ’ '
C.N.A.S.E.
1:54,3, K 4 F: 
Dinamo 1:47,2. 
K 1 500 m : V.
A. Sandu (Ol.) 
(S) 1:53,6, CI 
rabieO (D) 1:57,3, N. Mihăies- 
cu (S) 2:00.3. L. Chirică (Ol.) 
2:10,5, K2 500 m : B. Borbandi- 
P. Malihin (S) 1:38,0, S. Hazi- 
rov-N. Aurel (D) 1:41,2, P. Wi- 
singer-I. Pantea (C.N.S.U. 
Timișoara) 1:42,1, C 2 500 m: 
Gh. Munteanu — S. Ismailciuc 
(D) 1:45,0, C. Avram — I. Ero- 
fei (S) 1:45,2, Gh. Ivancca — 
V. Medveschi (Ol.) 2:08.5, K 4 
500 m : Dinamo 1:26.8 Steaua 
1:27.8, Olimpia 1:32,2, K 1 1000 m : 
C. Macarencu (D) 3:56,0, Gr. 
Constantinov (S) 3:58,7, R. Zam-

K 2 F : Steaua (Orlov
— - (N.

Vanghele) 1:52,3,
(Burtea-Woitec) 

Steaua ' ' 
Olimpia 
Dîba (D) 
1:51.5, I.
500 m ;

1:44,0, 
1:51 1, 

i 1:48,5, 
Dănilă 

L. Va-

Ciștîgătorii la juniori 
E. Borcănea '
2:08,3, 
2:03.7, 
1:52,0, K 1
(D) 151,7, C 1 500 m : G. Roșea 
(C.S.Ș. Tulcea) 2:09,7. K 2 588 
m : Dinamo 1:44,7, C 2 500 m : 
Dinamo 1:59,6, K 4 500 m :
C.N.S.U, Timișoara 1:34,7, K 1 
1000 m : V. Stamatie (Chimia 
Rm. Vîlcea) 4:07.5; Cl 1 000 m: 
P. Pocora (C.S.Ș. 2 C-ța) 4:27,4, 
K2 1 000 m: C.N.A.S.E. 3:47,5, 
C 2 1 000 m : C.S.Ș. Tulcea
4:08,0, K 4 1 000 m : Dinamo 
3:21,4 Pe echipe : Dinamo 105 
p. Steaua 80 p. Olimpia 60 p, 
C.S.Ș. Tulcea 64 p. C.S Ș. 2 
Buc. 50 p, C.N.S.U. Timișoara 
47 p.

K2F:
K4F:

: K 1 F : 
; Buc.) 

Tulcea 
, Orșova 

500 m : M. Santo

(C.S.S. 2
CS5.Ș.
C.S.Ș.

Cea 
neului 
fășoară sub egida „Daciadei* a 
adus în piscina complexului 
sportiv „Tineretului" o selec
ționată clujeană în mare vervă. 
Jucind decis în apărare, folo
sind adesea contraatacul, clu
jenii au întrecut la un scor 
categoric (16—0) mai puțin ex
perimentata formație a județu
lui Mureș. Este cel de al doi
lea joc consecutiv pe care în
vingătorii îl încheie fără să fi 
primit vreun gol. echipa lor a- 
nunțindu-se candidată la pri
mul titlu de campioană a ma^ 
noastre competiții naționale.

Tot la a doua victorie, mult 
mai puțin concludentă însă, s-a 
aflat ieri și reprezentanta Mu
nicipiului București. Abia după 
o repriză egală și după ce ju
niorul arădean Ghitan a des
chis scorul dintr-un penalty, 
poioiștti Capitalei si-au reve
nit si. cu un plus de maturitate 
șl siguranță în acțiuni, s-au 
putut detașa de selecționata 
Aradului (7—3). Echipa Bucu- 
rcștiului candidează de ase-

de a doua 
de polo

etapă a tur- 
care se des-

A. VAS1LIU

(Continuare in pag. 2—3)

TEODORA UNGUREANU SI DAN GRECU 
FAVORIT! Al CAMPIONATELOR 
BALCANICE DE

Cea de a 10 a ediție, de vineri
plnâ duminică, la Cluj-Napoca

Duminică sportivă pe baza F. R. B

DUPĂ SATISFACȚIILE MUNCII SATISfACȚIILL SPORTULUI
întreprinderea bucuresteană 

Filatura românească de bum
bac se mindreste cu o frumoasă 
bază sportivă. Un splendid te
ren de fotbal, cu gazonul de un 
verde crud. Încă. In acest În
ceput de septembrie, cu tere
nuri de volei si handbal, cu o 
excepțională pistă de atletism 
8i chiar cu peluze de iarbă pen
tru joaca celor mici. O bază 
modernă. întreținută prin erija 
unei secretare de asociație 
inimă mare pentru sport

cum o numea cineva pe profe
soara de educație fizică Elena 
Toma — si a unui gospodar cu 
gusturi de artist, pe nume 
Marton Demeter. Duminică di
mineață. această bază a F.R.B., 
din Pantelimon. îmbrăcase hai
nă de zile mari : înțelegem prin 
aceasta marcajele proaspăt tra
sate. zecile de stegulete arbo
rate. fanioane ale asociației, pa
nouri colorate imaginînd speci
ficul muncii filatoarelor. Dumi
nică dimineață a fost organi-

Final disputat in proba de 100 m la „Ziua sportului feminin*, 
desfășurată la F.R.B. Foto ; Dragoș NEAGU

zată aici „Ziua sportului femi
nin*. înscrisă sub genericul 
„Daciadei*. cu participarea 
unor invitate (si invitați) de la 
Mătasea populară. I.C.M.E., So- 
lex. Postăvăria Română.

Nu a fost in intenția noastră 
să facem o cronică a competiți
ilor desfășurate. Ne-am apro
piat de un grup de fete care 
nu știau cum să-și exprime bu
curia 
pele 
cupe 
Erau 
Mariana Drăgoi — bobinatoare, 
Sofica Rotilă — țesătoare, Geor- 
geta Cruceru — tehniciană.
Chiva Dragomir — specialistă 
în finisaj mecanic. Fete zvelte. 
Durtînd parcă în priviri ceva 
din albastrul cerului arcuit dea
supra Bărăganului sau din 
castaniul munților in toamnă si 
în păr galbenul spicelor coapte. 
Au venit din localități rurale, 
au devenit specialiste la școala 
muncii, iar pentru hărnicia lor 
au beneficiat sîmbătă de zi li
beră. Si iată-le 
timpul pe terenurile 
Cineva dintre oficiali, 
meie. le îmbrățișează 
le sărută : „Bravo, 
Miine vă pregătim panoul de 
onoare..." Aflăm că tînăra se

pentru diplomele si cu- 
abia cucerite, diplome și 
cu insigna „Daciadei*. 
toate îmbrăcate în alb :

In preajma campionatelor 
mondiale de la Strasbourg, iată 
că gimnastelor și gimnaș- 
tilor din 
se oferă 
nevenite 
celei de a 10-a ediții a tradi
ționalei întreceri anuale care 
reunește elita gimnasticii din 
Bulgaria. Iugoslavia, Grecia, 
România și Turcia.

Federația noastră de specia
litate, în calitate de organiza
toare a actualei ediții a Cam
pionatelor balcanice de gimnas
tică, a încredințat forurilor 
sportive din orașul Cluj-Napo
ca misiunea de a fi gazde ale 
competițiilor, pe baza expe
rienței pe care au acumulat-o 
cu prilejul organizării altor în
treceri de mare anvergură, cum 
ar fi, de pildă, campionatele in
ternaționale ale României la a
ceeași disciplină.

Beneficiind de condiții bune 
asigurate în cadrul pregătirilor, 
gimnastele și gimnaștii noștri 
au efectuat un scurt stagiu de 
antrenamente în Sala sporturi
lor din Cluj-Napoca, prilej cu 
care au fost finisate execuțiile 
cu care echipele României 
vor prezenta la concursul 
la finele săptămînii.

Zilele trecute au avut loc

și
țările balcanice li 
prilejul unei bi- 

verificări. în cadrul

V

GIMNASTICA

Teodora Ungureanu (ia birnă), 
a cărei reintrare este așteptată 

cu mult interes

se
de

petrecîndu-și 
de spor 
tot o Ie
pe rînd, 
fetelor !

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

si 
concursuri de verificare menite 
să stabilească componențil for
mațiilor pe care țara noastră le 
va alinia la acest concurs. Pe 
baza formei manifestate antre
norii loturilor împreună cu fe
derația au alcătuit următoarele 
echipe care vor lua startul în 
concursul de la sfirșitui săptă- 
minii. La feminin au fost se
lecționate : Teodora Ungureanu, 
Marilena Neacșu, Dumitrii*

Turner, Anca Grigoraș, Rodie* 
Dunca, Angela Bratu si Carmen 
Savu, iar la masculin : Dan 
Grecu, Sorin Cepoi, Nicolae O- 
prescu, Kurt Szilier, Aurelian 
Georgescu, Gabriel Popescu, pe 
lista de rezerve figurînd Ion 
Cheeicheș, Radu Branea si Li~ 
viu Maziiu.

Tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci urmează un 
program special de pregătire, 
neparticipînd astfel la aceste 
întreceri.

Ca și la edițiile precedente, 
gimnastele și gimnaștii români 
se numără printre favoritU 
concursului, pornind cu prima 
șansă atit în întrecerile pe

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a 4-a)



Despre educație și disciplină în tenis NUMAI MUNCA iN COL

NICI 0 PATA PE EMBLEMA „SPORTULUI ALB " i
Dacă tenisul a fost denumit 

cîndva „sportul alb". aceasta 
nu provine exclusiv de la echi
pamentul său traditional (pe 
care unii vor. astăzi. să-l mo
dernizeze neapărat prin culori 
pestrițe). Albul tenisului a pur
tat. de-a lungul anilor. un sens 
mult mai profund. Acela al ți
nutei demne. al disciplinei ri
guroase. care trebuie să dom
nească totdeauna pe terenurile 
de întrecere si în afara lor.

Tenisul fără disciplină pare 
an non-sens. Și — ca regulă — 
numai cine se supune fără greș 
acestei cerințe primordiale reu
șește. cu adevărat. la exame
nul minuirii rachetei si mingii. 
lmaginea clasică a jucătorului 
de tenis este aceea unui ins 
perfect echilibrat. animat de 
spirit cavaleresc. stăpînindu-și 
orice pornire potrivnică uzan
țelor unanim acceptate.

Din nefericire. în ultima vre
me. excepțiile de la regula mai 
sus amintită încep să se înmul
țească si pe terenurile noastre. 
O serie de abateri. cernise une
ori chiar de tenismanil din eșa
lonul de performantă. vin să 
umbrească bunul renume al 
acestui sport si lasă o impre
sie cu totul nefavorabilă. Am 
avut prilejul să le semnalăm. 
ln coloanele ziarului nostru. fi
ind convinși că Înlăturarea. dar 
mai ales prevenirea cazurilor 
de indisciplină pot avea o pon
dere deosebită in activitatea de 
formare a cadrelor de jucători. 
in special a celor tineri. ..Pre
gătirea tehnică la nivelul cel 
mai inalt al exigentelor va fi 
permanent dublată de o temei
nică muncă educativă. pentru a 
face din tenismaniî noștri frun
tași sportivi adevărati. demni 
reprezentanți ai sportului româ
nesc" _ — scriam. încă anul tre
cut. într-o amplă analiză pri
vind pregătirea „schimbului de 
mîine" în tenis

Fapte recente vin să ateste 
că problema este încă de strin
gentă actualitate. Jucători din 
lotul reprezentativ s-au făcut 
vinovati de indisciplină. au tre
buit să fie avertizați prin dife
rite sancțiuni. Vom reaminti pe 
cîtiva dintre aceștia : Sever 
Muresan nu se prezintă la lot. 
pretextînd „alte angajamente" ; 
Jean Bircu are ieșiri nesportive

în cadrul campionatului Capi
talei ; Marian Mîrza nu se su
pune programului de antrena
ment al echipei naționale. Toți 
au fost sancționați. cu pedepse 
de intensitate variabilă.

Aici este de făcut o paran
teză. nu lipsită de importantă. 
Am înțeles. întotdeauna. ca 
măsurile disciplinare să acțio
neze după o orientare fermă si 
unitară. să fie perfect fondate. 
Am scris. de curînd. despre in
suficienta .Jumătăților de 
măsură" sau a acelor sancțiuni 
care se bat cap în cap. Așa s-a 
petrecut în ..cazul Mîrza". unul 
din cele citate. Marian Mîrza. 
jucător la Steaua. pe care-1 cu
noșteam ca disciplinat si ascul
tător. a avut o atitudine ireve
rențioasă fată de căpitanul 
echipei nationale. prof. $t. 
Georgescu. A fost scos din lot. 
iar ulterior a primit o sancți
une grea — suspendare din ac
tivitatea internațională pe 6 
luni. N-am discuta decizia Bi
roului F.R.T. (comunicată abia 
la 18 august. la mai mult de 
o lună de la producerea infrac
țiunii). orieit de dură. dar este 
de remarcat că în celelalte ca
zuri pedepsele au fost mult mai 
ușoare sau chiar inoperante. 
Mirza. vinovat de abateri mai 
puțin grave. pare a primi co
recția cea mai aspră. Aci. diso
nanta sancțiunilor sare în ochi. 
Si iată de ce o revizuire a lor 
se impune. Pentru ca. urmărind 
dreptatea. să nu comitem ne
dreptăți !

Considerăm — cum am mai 
spus — că instaurarea discipli
nei in tenis are si o certă va
loare educativă. Problema nu 
privește exclusiv pe jucători. ci 
Si pe cei care îi conduc 
trenorii si cluburile. iar 
timă instanță. federația. 
„caz". abordat si el în 
nostru. cel al lui Florin .. 
ceanu. este edificator în acest 
sens. Acestui tinăr tenisman. 
clubul său. Dinamo. nu i-a per
mis să facă deplasarea în ca
drul reprezentativei de juniori 
pentru competiția internațională 
„Cupa Vasco Valerio". obligîn- 
du-1 să joace la campionatele 
republicane. Este just acest 
procedeu ? Cum înțelege secția 
de tenis a clubului dinamovist 
să colaboreze cu federația de

resort ? Amîndouă aceste fo
ruri — si sportul românesc în 
principal — au interesul ca 
Florin Segărceanu să devină un 
tenisman perfect format. bine 
educat. apt să reprezinte culo
rile tării in orice împrejurare 
i se cere. Cînd. însă. același 
sportiv este pus în dilema cau
zată de asemenea nedorite con
tradicții. devine greu să mai 
vorbești despre o bună orien
tare în munca educativă. Si. 
atunci. cine trebuie sancționat ?

Am reamintit. în cele de mai 
sus. abaterile considerate ca fi
ind mai grave. Au fost insă si 
altele. rămase nesanctionate. 
N-au căzut sub incidența re
gulamentelor. de pildă. ieșirile 
cu totul nesportive de care s-a 
făcut vinovat însuși campionul 
tării. maestrul sportului Dumi
tru Hărădău. La ultima ediție 
a „naționalelor". el a stirnit 
justificată indignare în tri
bune. prin repetatele sale ac
cese de nervozitate. ce au cul
minat cu apostrofări si invec
tive adresate unor spectatori. 
sau direct adversarului de din
colo de fileu. Ceea ce. desigur. 
nu poate fi un bun exemplu 
pentru tinerii tenismani.

în rezolvarea tuturor proble
melor legate de buna conduită 
a jucătorilor de tenis. un rol 
primordial trebuie să-l joace 
Comisia de educație si disci
plină din cadrul federației de 
specialitate. într-o componentă 
nouă (M. Bădin 
M. Manolescu și 
membri). acestui 
cere. acum. mai

„CUPA ROMÂNIEI"

CONLUCRAREA TUTUROR FA
ASIGURA SUCCESELE D

— an
in ul- 
Un alt 

ziarul 
Segăr-

— președinte. 
V. Serester 
organ i 
mult decit 

simplă atribuție consultativă. 
putînd acționa direct. 
competentă analiză a 
cazurilor ce i se supun 
gradare a pedepselor.
comisie trebuie să devină real
mente forul central al întregii 
activitâti de supraveghere a 
comportării tenismanilor. o in
stanță de decizie care să aibă 
cuvîntul decisiv. întelegînd. 
fără îndoială. că munca de edu
cație si disciplină in tenis se 
inscrie în parametrii principiilor 
de înaltă tinută morală care 
stau la baza întregii noastre 
mișcări sportive.

se 
o 

el 
printr-o 
tuturor 

Si justa 
Această

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

„CUPA OLIMPIA”

INAUGUREAZĂ SEZONUL DE HOCHEI LA PENTATLON MODERN

O Dc azi, la București, seminarul anual al arbitrilor
Startul în noul sezon compe- 

tițional de hochei se apropie cu 
pași repezi. în ziua de 12 sep
tembrie. la Miercurea Ciuc. și la 
14 septembrie. la București. vor 
avea loc primele jocuri oficiale 
ale sezonului. ln cadrul grupelor 
preliminare ale „Cupei Româ
niei".

La această întrecere iau parte 
( echipe (ocupantele locurilor 
2—10 din ultima ediție a cam
pionatului republican Divizia A 
și cîștigătoarea campionatului 
Diviziei B) care au fost Împărți
te în două serii. Prima serie. ale 
cărei jocuri se vor disputa între 
12 și 17 septembrie la Miercurea 
Ciuc are 5 formații : S.C. Mier
curea Ciuc (locul 3). Avintul 
Gheorghlenl (6). A.S.E. Sportul 
studențesc București (7). Agrono
mia Cluj-Napoca (10). Metalul 
Rădăuți (locul 1 Div. B). iar cea 
de a doua. care este programată 
la București lntre 14 și 17 sep
tembrie. 4 echipe : Unirea Sf. 
Gheorghe (4). Dunărea Galați 
(5). Cl. sp. școlar M. Ciuc (8) 
Trnava Odor hei (9). primele 
două clasate din fiecare serie

vor participa la turneul final. 
care se va disputa la București 
intre 25 septembrie și 1 octom- 
brie și la care vor lua parte și 
primele două clasate din campio
natul Diviziei A. Steaua șl Di
namo București.

★
Astăzi se deschide la București 

seminarul anual al arbitrilor de 
hochei. la care participă nume
roși „cavaleri al fluierului- din 
Capitală. din celelalte centre eu 
activitate in acest sport (M. Ciuc. 
Galați. Suceava. Cluj-Napoca.
Brașov. Rădăuți. Suceava). ca și 
din unele orașe unde sint pati
noare artificiale și unde există 
perspectiva unor viitoare activi
tăți (Timișoara. '
iești).

Timp de trei 
cuta probleme __ _ _
modificări, sistemul de 3 arbitri. 
făcîndu-se totodată șl o instruire 
temeinică a .........
La .
Unto Viitala (Finlanda). 
al Comisiei de arbitraj 
raței lnternațonale de

★
Meciul-tur din cadrul 

dintre Steaua și T-S.K.A. Sep- 
care

..Cupa Olimpia" la pentatlon 
modem. competiție la care au 
participat sportivi din România. 
Uniunea Sovietică si Ungaria. 
s-a încheiat ieri cu proba de 
cros. ciștigată — la individual 
— de Sandor Tomaschof 
Budapesta) cu 1366 p. 
echipe de selecționata 
Kazace cu 3 969 p. în
mentele finale învingători au 
fost desemnați Nikolai Dosîm- 
betov cu 5 423 p. urmat de Ste
fan Cozma (Olimpia) cu 5 365 p. 
iar pe echipe selecționata R.S.S. 
Kazace cu 15 832 p. urmată de 
Olimpia l cu 15 477 p.

(Dozsa 
iar pe
R.S.S. 
clasa-

Hunedoara, Plo-
zile se vor dis- 
legate de noile

arbitrilor auxiliari.
acest curs_ va participa si 

' ’ ' ' ’ membru
a Feda- 
Hochei.

C.C.E.

0 FRUMOASA ACȚIUNE

CICLOTURISTICA
Duminică. din fața Monumen

tului eroilor patriei din Capitală. 
23 de tineri bucureșteni. munci
tori. studenți și elevi. au luat 
startul in expediția cicloturisti
că organizată de Agenția B.T.T. 
București cu prilejul împlinirii a 
30 de ani de la constituirea pri
melor șantiere naționale ale ti
neretului.

Așa cum ne-a informat prof. 
B. Negoescu, coordonatorul fru
moasei acțiuni. cei 23 de tineri 
vor parcurge (pînă la 14 septem
brie) următorul traseu : Bucu
rești — Buzău — Mărășești •—
Nămoloasa — Galați — Tulcea — 
Medgidia — Șantierul național al 
canalului Dunăre-Marea Nea
gră — Cernavodă — Ostrov 
Călărași — București. prilej 
care vor vizita locuri istorice
gate de participarea armatei ro
mâne în prmul război mondial. 
obiective industriale etc.

eu 
le-

DIUl CONCURSURI
Of DIRI-IR/^CK LA BRĂILA

temvriske Zname Sofia.
urma să aibă loc ln ziua de 7 
septembrie. a fost aminat la 
cererea echipei bulgare. ln a
ceastă situație. echipa noastră a 
propus alte date : 20 septembrie 
la București și 23 septembrie la 
Sofia, propunere la care se aș
teaptă răspuns.

Astăzi și simbătă. Brăila va 
găzdui — pe pista de zgură a 
Stadionului municipal — două 
interesante concursuri motociclis- 
te de dirt-track : ultima etapă a 
„Cupei F.R.M.“ și a treia etapă 
a campionatului republican.

ln urma etapelor desfășurate 
pînă acum. ordinea primilor cla
sați este următoarea : „Cupa
F.R.M." (care se dispută azi 
după-amiază) — 1. Bobhneanu 23 
puncte. 2. Sora 22 p. 3. ^^anu 
19 p. 4. Voiculescu 12 p ; Cam
pionatul republican (se dispută 
simbătă după-amiază) : 1—2. Do- 
bre și Rlureanu 21 p. 3—4. Voi- 
culescu și Pavel 17 p. 5. Sora 
16 p. 6. BobUneanu 15 p.

’fl

Zonă a tării cu inestimabile 
frumuseți. cu oameni harnici. 
care au obținut și obțin remar
cabile succese în domenii din
tre cele mai diferite ale vieții 
economico-sociale. județul Gorj 
se face remarcat si printr-o 
activitate sDortivă — de masă 
îndeosebi — mereu mai cuprin
zătoare. mai ales în ultima vre
me. în condițiile lansării marii 
competiții naționale „Daciada". 
Pe această temă de actualitate 
ne-am adresat. în cadrul anche
tei ziarului nostru. prof. Du
mitra Seeotă. orim-viceprese- 
dinte al C.J.E.F.S. Gorj.

— Dovadă palpabilă a grijii 
permanente a partidului fată de 
dezvoltarea multilaterală a ti
nerei generații. întărirea sănă
tății si capacității de muncă a 
întregului popor. „Daciada" a 
oferit un cimp larg de manifes
tare inițiativelor valoroase in 
toate județele tării. Ce a în
semnat această grandioasă com
petiție aentru județul Gorj 7

— Ecoul profund pe care l-a 
avut in întreaga tară această 
nouă și strălucită inițiati
vă a tovarășului NlCOLAE 
CEAUȘESCU. secretarul gene
ral al partidului. s-a făcut sim
țit din plin si în județul nostru. 
„Daciada" a contribuit în mod 
direct la revitalizarea mișcării 
sportive gorjene. Prin activiza
rea factorilor cu atribuții in 
domeniul sportului. sub însem
nele „Daciadei" au fost concre
tizate multe acțiuni izvorîte sau 
inspirate de masele de tineri. 
de oamenii muncii. reprezentind 
toate compartimentele vieții 
noastre sociale. pornind de la 
campionatele pe asociație. forma 
cea mai simplă. dar esențială. 
de practicare a exercițiului fizic 
în scoli. în întreprinderi si in
stituții. în unitățile din mediul 
rural si pînă la acțiuni de an
vergură. la nivelul județului. 
cum ar fi „Cupa pandurilor 
gorjeni". „Cupa felelor gorje
ne". Festivalul muncii si hăr
niciei sportivilor de la sate. 
Trofeul „Coloana de aur" pen
tru asociațiile sportive sindi
cale.

— Cum este îndeplinită 
judelui dv. cerința stipulată 
Regulamentul „Daciadei". 
tineretul. oamenii muncii
dobindească deprinderea practi
cării sistematice a exercitiilor 
fizice si sportului ?

— în acest sens. am apelat 
la formele cele mai accesibile 
(totodată si mai eficiente) des
tinate să-i deprindă pe tineri. 
pe cei ce muncesc. cu exercițiul 
fizic organizat. modalitate de a 
le intretine sănătatea si puterea 
de muncă. de a le prelungi 
viata. Sint de semnalat ln a
ceastă direcție unele reușite. In

in 
in 
ca 
să

I

acțiune prioritară in indepiin 
de dezvoftare a mișcării no.

ce cu 
toare 
la o 
concr
dantă 
rient

jeană 
Nicol 
dea
— C
— Sa
portu 
alte 
din 
Chiri 
«rafi

oper 
unui 
perm 
tru
sura 
siuni 
tru 
cite l 
dom
cială

că D 
ele li

Azi, județul
scoli. de pildă. prin concursuri
le si competițiile pe clase sau 
ani de studii. orga.niz.ate mai 
sues la atletism si citeva jocuri 
sportive cu o mare priză — 
handbal. fotbal si volei —. o 
serie de unități de invățămînt 
(Liceul industrial din Novaci. 
Liceul „Tudor Arghezi" din 
Cărbunesti. Liceul industrial din 
Motru. Liceul energetic Jăcate- 
rina Teodoroiu" si Liceul in
dustrial de materiale de con
strucții. Liceul .T. Vladimires- 
cu“ din Tg. Jiu) ar putea con
stitui nuclee sportive-pilot ale 
activității sportive de masă si 
chiar de performantă. exemple 
de urmat de către celelalte co
lective de elevi. ln întreprin
deri. campionatele pe ateliere 
Si secții au cunoscut o mai 
mare frecventă. în special prin
tre mecanicii din Sadu. minerii 
din Motru si bazinul carbonifer 
Rovinari. ca si printre anga- 
jații întreprinderii de lianți și 
azbociment. cei din colectivul 
Trustului petrolului. de la C.P.L.. 
de la întreprinderea de con
fecții și de la Fabrica de sticlă 
si articole de menaj. toate din 
Tg. Jiu. în fine. la sate. conti
nuitatea duminicilor cultural- 
sportive. a unor acțiuni ce s-au 
desfășurat în comun sub ge
nericul Festivalului Național 
„Cîntarea României" si al „Da- 
ciadei". au constituit nota do
minantă într-o serie de așezări 
ca Pestisani. Bilteni (chiar si în 
unele sate. ca Moi si Peșteana). 
la Tîntăreni. Mătăsari. Ben- 
gești. Ciocadia sau Tismana.

— în județul Gorj lucrează 
mai bine de 150 de profesori de 
educație fizică. repartizați la 
orașe si la sate. Sinteți satis
făcuti de modul cum aceștia 
si-au adus contribuția. ca teh
nicieni si ca pedagogi la reușita 
Întrecerilor „Daciadei" ?

— Unele succese la care 
m-am referit poartă. desigur. 
si amprenta muncii pasionate 
si competente a unor profesori 
de educație fizică. Mi-as îngă
dui să fac citeva evidențieri. 
Din Tg. Jiu. profesorii Victor 
Pereseu. în primul rînd. care 
după patru decenii de activita
te neobosită continuă să fîe 
un colaborator de neprețuit 
pentru mișcarea sportivă gor-

să fi 
unor 
in ac 
o m
trans 
nilor 
dezvo 
plinit 
vă. 
al ;
se m 
cînd 
zi as 
oame
racte 
tii sp 
fl nu 
Dună 
cărei 
nim 
Die. 
dată 
tului 
destu 
acea
iniția 
demn
ori 
buna 
din
• < 
toii
si at 
conlu 
detul

ÎNTRECERILE FINALE ALE „DACIADEI"
TURNEUL DE POLO

(Urmare din pag 1)

menea la locul l si probabil 
că în _...H------ ------------------
15) cu formația Clujului se_va 
decide . .' ' "
ciadei". Nu am înțeles 
de ce a trebuit ca polo-ul bu- 
curestean să fie reprezentat în 
exclusivitate de echipa noastră 
campioană. Rapid București. 
cînd este bine știut că și în 
celelalte echipe (Progresul. 
C.NA.S.E. sau C.S. Școlarul) 
mai există jucători tineri ți 
talentati. care ar fi putut să 
se rodeze în acest turneu si să 
aducă un plus de voiciune re
prezentantei Capitalei.

în ultimul meci al zilei s-au 
intilnit selecționatele județelor 
Bihor si Timiș. prima realizînd 
un succes facil (8—2). care o 
anunță candidată la locul lll.

întîlnirea de astăzi (ora
prima campioană a „Da- 

insă

DUPĂ SATISFACT IILE MUNCCI—SATISFACȚIILE SPORTULUI

bineînțeles dacă va reuși să 
treacă astăzi si de formația 
Aradului.Rezultate 
REȘ 16—0 
Au înscris 
4. l. Pop , _
și Crâciuneanu. Au condus Gh. 
Nistor și Șt. Mihai.

BlHOR — TlMlȘ 8—2 (2—1,3—0.
1— 0. 2—1). Au marcat : Garofea- 
nu 5. Feher 2. Orban de la învin
gători. N. Toth și P. Toth de la 
învinși. Au arbitrat R. Timoc și 
D. Paraschivescu.

bucurești — ARAD 7—3 (0—0.
2— 1. 3—1, 2—1). Realizatori : l. 
Slăvei 2. Fl. Teodor 2. Tăranu. 
Olac și C. Rusu (Buc.). respec
tiv Ghițan 2. Szabo (Arad). Ar
bitri : R. Schilha și N. Nicolaes- 
cu.

ln program ul de astăzi. de la 
ora 15 : Cluj — București. Mureș 
— Timiș și Bihor — Arad.

Turneul final al campionatu
lui național de juniori. care a 
fost programat intre 14 și 16 
septembrie la Brăila. se va des
fășura la aceleași date în Bu
curești.

tehnice : CLUJ — MU- 
(3—0. 4—0. 4—0. 5—0). 
: R. Rusu 6. Colceriu 
2. SebOk 2. Olpretean

(Urmare din pag. I)

numește Maria Lefter si este 
președinta Comitetului de femei 
pe întreprindere. Trăiește ală
turi de ..fetele ei" bucuriile 
sportului.

Maria Cristescu. din Comite
tul sindicatului, ne invită in 
fața unui montaj de fotografii 
așezat la vedere. pe peretele 
vestiarului : „lată ee sint m 
stare fetele noastre!" Sint faze

din întilnirile de handbal. echi
pe fotografiate după joc. Si 
textul : .Am eiștigat etapa pe 
municipiu la handbal. Ne pre
gătim pentru finala pe tară a 
„Daciadei 1“ Așadar. un frumos 
succes al harnicelor filatoare: 
echipa condusă de Chiva Dra- 
gomir si antrenată de Victor 
Brăveanu — campioană pe mu
nicipiu. Succes la finală !

Terenurile de joc trăiesc fe
bra întrecerilor — la fotbal. 
(F. R. B. — Fostăvăria Româ-

nă). handbal (F.R.B. — Mătasea 
populară). volei si atletism. La 
masa juriului. tehniciană Geor- 
geta Miroslav. laureată a Festi
valului _Cîntarea României" si 
prezentă si aici. pe terenul de 
sport. nu prididește cu scrisul 
diplomelor. aceste simboluri ale 
marilor satisfacții pe care le 
oferă întrecerile sportive. No
tăm ca deosebit de prețios spri
jinul acordat de C.E.F.S. al 
sectorului 3 la organizarea 
acestei „Zile a sportului femi
nin" la F.R.B.

PATINATOR» PE ROTILE 
IȘI DISPUTĂ TITLURILE DE 

CAMPIONI NAȚIONALI
Campionatele naționale de

patinaj pe rotile îsi derulează. 
de astăzi oină duminică. pe 
pista de bitum din Cluj-Na- 
poca. ultimele secvențe : finale
le. programate sub 
„Daciadei". T 
spute pentru 
copii. iar în 
desfășura un 
can rezervat

genericul 
Vor avea loc di- 

seniori, juniori si 
deschidere se va 
concurs republi- 

pionierilor.
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în jocurile etapei a HI-a. a 
Diviziei A, cronicarii noștri 
si-au propus să urmărească ce 
a caracterizat fiecare formație 
in parte si dacă rezultatul a 
fost urmarea firească a unei 
trăsături specifice de joc pro
bată în partidele respective. O 
primă observație : foarte puține 
echipe au pus preț pe jocul 
ofensiv. Dar si acelea care au 
făcut-o, au atacat fără orizont 
și clarviziune, actionînd haotic, 
la voia intimplării. Multe au 
fost formațiile cărora le-a lipsit 
cit de cit o idee de joc pro
prie. Din această categorie fac 
parte Politehnica Iași. Chimia 
Rm. Vîlcea. U.T.A.. F. C. Bi
hor. Politehnica Timișoara. Să 
le facem o scurtă caracterizare. 
Politehnica Iași a manifestat 
slăbiciuni în toate comparti
mentele. în apărare, Sofian si 
Anton, la mijloc Banu. iar in 
atac Dănilă, mereu ascuns după 
adversar, au fost jucătorii-cori- 
genti. Chimia Rm. Vîlcea a 
fost lipsită de orientare tactică 
menită să-i dea cheia rezolvării 
în atac. în condițiile crizei de 
spațiu și timp. A acționat ste
reotip. cu mingi aruncate la 
întîmplare In careul advers. A 
comis numeroase erori si in 
defensivă. U.T.A.. în dorința 
deschiderii scorului, n-a pregă
tit corespunzător atacurile, pre
ferind mingile lungi, de anga
jament, sau centrările pe sus, 
contraindicate in fata unor 
fundași centrali inalti ca cei 
din Satu Mare. în concluzie, a 
manifestat nerăbdare, nervozi
tate. lipsă de luciditate. F. C. 
Bihor și-a axat jocul pe o de
fensivă exagerată. Rarele con
traatacuri nu au avut finalitate. 
Politehnica Timișoara nu si-a 
găsit cadența. Cel mai slab 
compartiment, linia mediană, 
permite adversarului inițiativa, 
echipa se lasă în permanentă 
dominată, tot greul căzînd pe 
umerii apărătorilor, care pină 
la urmă cedează numeroaselor 
atacuri 
Craiova 
a putut 
Singura 
zibilâ :

s-a

1
1

L D.tlp-

treptele 
pină în

8. Hunedoara, 9. 
Cluj, 11. Mureș, 
13, Caroș-Severîn,
15. Sălaj, 16. 
Arad, 18. Satu

I

■i ■
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ora 630. din fața
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alinia cel mai bun „11". 
preocupare tactică vi- 
lansarea contraatacuri

lor pe aripa stingă, acolo unde 
Marcu a fost omul cel mai 
periculos. în rest, datorită ne- 
indeplinirii sarcinilor, nu s-a 
văzut în joc vreo altă caracte
ristică.

SPORTUL STUDENȚESC, 
IN FINALA „CUPEI DE TOAMNĂ"

S-^drozul Ciulești a găzduit Ieri 
■VP*-«Biază primele jocuri ale 

•repel .Cupa de toamnă", 
rnaă de Comisia de fotbal 
- v . s București sub gene- 
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t lumi-

na tiparului, au contribuit 
la creșterea nivelului cunoș
tințelor tehnicienilor noștri. 
Fiind permanent in arenă in 
toți acești ani. veteranul 
ciclismului nostru s-a ocu
pat intens și de depistarea 
tinerelor talente. Chiar și in 
aceste zile, el se află la 
Constanta pentru a urmări 
concursul international al 
juniorilor și a semnala Bi
roului federal elementele 
care merită să fie incorpo
rate in loturile reprezenta
tive. Exemplu de seriozita
te. profesorul Nicolae Oțe- 
leanu este și un exemplu de 
abnegație, de pasiune neos
tenită pentru sport.

Felicitările noastre le a- 
dăugăm acelora ale tuturor 
oamenilor ciclismului româ
nesc.

pe o
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Acceptabil s-au prezentat 
echipele F. C. Corvinul, Jiul, 
Gloria Buzău, S. C. Bacău si 
F. C, Olimpia. Toate aceste for
mații au arătat că sint pe ca
lea căutării unei idei proprii 
de joc. La aceste echipe au 
existat momente de joc bun, 
urmate insă de unele perioade 
slabe.

Din categoria echipelor cu o 
bună comportare si o satisfă
cătoare exprimare în joc putem 
enumera pe F. C. Baia Mare, 
Sportul studențesc. Steaua. 
F. C. Argeș. A.S.A. Tg. Mureș, 
C. S. Tirgoviște si Dinamo (in 
ciuda înfrîngerii de la Tg. Mu
reș). La aceste formații a ieșit 
în evidentă unitatea colectivă 
Si coeziunea între comparti
mente, totul bazîndu-se 
bună disciplină tactică.

Sintetizînd modul In 
echipele acționează din 
de vedere tactic si tinind 
Si de comportările 
putem împărți cele 18 divizio
nare în trei
tinete :

1. ECHIPE CU
MARE TACTICĂ 
DE. Acestea ar fi F. 
Mare (adepta unui joc 
cu virtuți ofensive), 
studențesc (care acționează în 
permanentă mișcare. , atacă si 
se apără grupat, cu supliniri 
reciproce și dese apariții la fi
nalizare ale mijlocașilor). F. C. 
Argeș (cu o circulație continuă 
a jucătorilor si a balonului, 
declansînd contraatacuri tăioase 
la momentul oportun). C. S. 
Tirgoviște (cu o disciplină tac
tică riguros concepută pe fon
dul unei excelente pregătiri fi
zice ; rezolvă bine momentul de 
apărare si este pe punctul de 
a-si îmbunătăți si jocul ofen
siv) $i S. C. Bacău (în ciuda 
celor două înfrîngeri la limită, 
în deplasare, știe ce vrea ; 
joacă agresiv în apărare si cu
noaște bine lecția contraatacu
lui). __

2. ECHIPE CARE MANI
FESTĂ SCĂDERI IN PRIVIN
ȚA APLICĂRII IDEII DE JOC. 
Acestea sint : A.S.A. Tg. Mureș 
(în trecutul apropiat o mare 
specialistă a contraatacului). 
Politehnica Timișoara (o echipă 
de regularitate în campionatul 
precedent, care, se pare, intră 
mai greu în formă). Steaua

dtnd ți încălzind pe eel 1 
S 000 de spectatori prezențl 
tribune. Echipa antrenată 
I. Motroc ți T. Codreanu a 
tigat in mod merituos cu 
(l—O) prin golurile marcate

peste 
to 
de 

i <dș- 
3—1 

.__ ____ __; de
Cojocaru (min. 5 șl 62) ți VLad 
(min. 89), pentru Progresul Vul
can înscriind Cristea. „Alb-viși
nii" s-au mișcat mai bine în 
teren ca urmare a unei pregătiri 
fizice evident mai bună dealt a 
adversarului. Arbitrul I. Pop a 
condus formațiile : RAPID : lo- 
nițâ — lUisu, Grigoraș, E. Ior- 
dache, Ad Dumitru — Cojocaru, 
Bișniță, Petcu — Bartales, I. Ma- 

v.ad (au mai fost folosiți : 
s si Angelescu) ; PROGRE- 
v-.TjCAN : Giron — Rtau- 

P. Grigore, G. Sandu, Gh.
Trxn dar ire seu, Marlca, 

Ajwol, G. lordache, 
mai jucat : Va- 
Dragu, Badea, 
SizZoi. A. Ms-

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ

din 25 august a.c. pe bilete eu 
variante 25%

Acești mari cîștigătorl stat : 
Beia Koteles din Oradea ți 

Ion P. Radu din com. Slobozia 
C-iorăști, jud. Vrancea

NU UITAȚI ! Tragerea Loto de 
miine 8 septembrie 
prilej și pentru 
putea număra 
câștigători ! 
Rețineți eă :
• în cadrul 

câștigurilor se 
turisme

Dinamo (cîndva 
tactic foarte echi-

IN CĂUTAREA 
SPECIFI- 

pe U.T.A., 
F. C. Corvi-

(formație cu multe individuali
tăți care se exceptează adese
ori de la obligațiile jocului co
lectiv). Universitatea Craiova 
(echipă cu pronunțate valențe 
ofensive, astăzi insuficient va
lorificate) și 
un mecanism 
librat).

3. ECHIPE__
UNEI TRĂSĂTURI 
CE. Le-am numi 
Politehnica Iași, 
nul, Gloria Buzău, F. C. Olim
pia. Chimia Rm. Vîlcea, Jiul si 
F. C. Bihor. Toate acestea — 
unele cu mai vechi ..ștate de 
serviciu" în Divizia A. altele 
mai noi — n-au reușit să con
vingă prin personalitate colec
tivă. actionind de multe ori in 
virtutea inspirației de moment 
ceea ce a tăcut ca. atunci cînd 
au obtinut succese, acestea să 
fie puse mai ales pe seama 
Șansei.

Așadar, după cum se poate 
deduce, prea puține sint echi
pele care au un stil de joc pro
priu. De aici ți comportările 
oscilante in campionat, ea ți 
nivelul scăzut în general al 
actualei ediții a Diviziei A. 
Iată o temă de meditație, me
reu actuală, pentru tehnicienii 
fotbalului nostru.

Gheorghe NERTEA

„CUPA SPERANȚELOR"

ÎNVINGĂTORI
A

- Roden, Sîrb. Groza, 
Stefănut și Coza (re- 
Copil, Avram. Popa, 
Echilibrul ambițioasei 
s-a menținut pină in 
cînd Zabet a șutat cu 

plasat, deschizînd scorul.

Finala s-a jucat luni, pe lito
ral. De o parte. Argeșul- 
Aripi Pitești, copiii profesoru
lui Mihai Georgescu : Muntea- 
nu — Dumitru. Vilău. I. Flo- 
rescu. Șerban, Tunaru si Zabet 
(rezerve : Dima. D. Florescu, 
Radu, Chira). De cealaltă. Alba, 
sau Metalul Aiud. echipă con
dusă de prof. Aurel Ciocan : 
Bucur - 
Stăncel.
zerve : 
Figlea). 
dispute 
min. 20. 
sete. _ 1___  ________ ___
Un minut mai tirziu. același 
jucător a înscris al doilea gol 
Si aiudenii au ieșit deciși la 
atac, dar Coza a trimis balonul 
în bară, după care, pe contra
atac. Șerban — argintul viu al 
echipei piteștene — a înscris 
cel mai frumos gol al finalei, 
„lobînd" mingea peste portar in 
coltul de sus. După pauză, 
„Aripile" și-au continuat zborul 
spre frumoasa Cupă. A urmat 
4—0 (D. Florescu, din întoar
cere). 5—0 (Tunaru. șut puter
nic. lingă bară). 6—0 (Radu, la 
învălmășeală), 6—1 (Ștefănuț, 
golul de onoare ăl învinșilor) 
ți, în sfîrșit. 7—1 (Tunaru. re
luare directă din centrarea lui 
Serban). Și cei ce vor succeda 
lui Dobrin. Hadu II, Bărbu- 
lescu la F. C. Argeș au cîști- 
gat ușor pentru că. mai mult 
ca oricare din cele 19 partici
pante la turneul final, au alcă
tuit o echipă ; o formație de 
VERITABILE SPERANȚE nu 
numai ale fotbalului piteștean.

Dealtfel, acolo, la Constanta, 
pe terenurile Parcului pionie
rilor, în cele opt zile ale între
cerii. desfășurate în cadrul 
marii noastre competiții ..Dacia- 
da“. și-au etalat talentul un nu
măr mare de copii. S. Pascu și 
S Zamfir (Dolj). FI. Casian 

3 i V. Mic (Cluj). I. Tu- 
eadeaa (Arad). L Bujor (Tul- 

Gh. Jijîe (Caraș-Severin), 
(Maramureș) sint

I : 33 13 ti 54 SS 
a H-a : » x

Flata cîșfigurilor se 
Capitală începînd din. 
brie până la 6 noiembrie, în țară 
aproximativ din 18 septembrie 
până la 6 noiembrie 1&78 . inclu
siv, iar .prin, mandate poștale, a- 
proximaUv din 18 septembrie 
1878.

JUNIORII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
In meciul cu formația bulgaria 
în întîlnirea „echipelor mici;4 scor alb

CÎMPINA, 6 (prin telefon). Pe 
stadionul Poiana s-au disputat 
miercuri jocurile dintre cele 
două echipe de juniori ale Ro
mâniei și Bulgariei. tn prima 
partidă s-au Întâlnit echipele de 
perspectivă ale celor două țări. 
Scor : 0—0. „11 “-le nostru (antre
nat de E. Mladin șl A. Măndoiu) 
a jucat slab pînă în ultimele 10 
minute ale întâlnirii. Abia In fi
nal tinerii noștri jucători au a- 
tacat mai deciși, și-au creat ci- 
teva bune ocazii ratate Insă de 
Steop, Iagăru, Nan și Hie. A ar
bitrat M. Moraru (România) ur
mătoarele formații : ROMANIA ; 
Aieva — Negru, Colesniuc, Cior
tan, Rodnic — Hie, Constantin, 
Czistache (min. 50 Șteiănescu) — 
Steop, Bolba (min. 53 Iagăru), 
Nan. BULGARIA : Gh. Popov — 
Mitev, Marinov, Stoianov, stra- 
tiev — N-aidenov (min. 41 lanev), 
Redjepov, Tomov — Gheorghiev 
(min. 55 Dimitrov), Dragov, Era- 
nosian (min. 41 Mironov).

Al doilea med, cel dintre for
mațiile U.E.F.A. 1979, terminat cu 
victoria selecționatei noastre (an
trenori T. Ozon și M. Ciornoavă) 
cu 1—0 (1—0), a fost mult mai 
viu disputat, ambele echipe 
prestlnd un joc in viteză, în for
ță. Animatorul „l>l"-lui nostru a 
fost Geolgău, constructor și rea
lizator in același tinap. tn minu
tul 20 el a șutat sus, la vinclu, 
dar Sokolov a respins in corner. 
După un henț In careu al lui 
Grekov (rain. 24), nesancționat 
de arbitru, m min. 27, Ia o acțiu
ne ofensivă prelungită mingea 
respinsă de apărarea bulgară a 
fost reluată, de la aproximativ

cîtiva dintre ei. „O parte din 
cei aproape o sută cărora le-am 
întocmit fișe de evidentă" — ne 
spunea, la încheierea întrecerii,
I. Morărescu. trimis de fede
rație tocmai pentru așa ceva. 
Nu o sută, afirmăm noi, 50, 
30, 25 să ajungă în perimetrul 
fotbalului bine organizat și tot 
e ceva. Si dacă va fi așa. în
seamnă că această amplă 
petiție și-a atins scopul i 
ediția din acest an. asa 
s-a întîmplat si cu cele 
au precedat-6. în acest 
două exemple-argumente.
mul: în actualul lot al

com- 
și Ia 
cum 
care 

sens. 
Pri- 

l lui

Closomentul final : 1. AR
GEȘ, 2. Alba, 3. Maramureș, 
4. 014, 5, Dolj, 6. Constanța, 
7. Suceava, 
Brăila 10. 
12= Bacâw. 
14. Tuleea, 
Vas! or, 17.
Mare, 19. Botoșani.

Golgeteru turneului final : 
1.Gh. lijic (Co raț-Seve rm) — 
2g goluri ; 2-3. R. Caslan
(Suceava) ți I. Bujor (Tul- 
cea) — 23 goluri.

F. C. Constanta se află trei 
jucători descoperiti de „Cupa 
Speranțelor" : D. Zamfir, Bo- 
ralî și Pacea. Al doilea : echipa 
de juniori F. C. Argeș, care a 
învins duminică la Iași, are în 
componenta ei pe Meilescu, Pe
trescu și Coman. toti trei nă
șind în fotbal prin intermediul 
aceleiași competiții. La Tirnă- 
veni. Bacău. Galati există 
exemple asemănătoare. Le sub
liniem cu acest prilej, deoarece 
cele două foruri care au orga
nizat pînă acum întrecerea — 
Consiliul National al Organiza- 
g\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

La început de toamnă, I.T.H.R. »ă invită In
EXCURSII CU AUTOCARUL

Cu durata de o I sepeec
de la bo

așanulu:

e. ora 63®.

PIX'» IOC iti

preț 99 lei

Preț 9S lei

preț 106 lei

preț 81 lei

orei 20

:te (910 sept)
9 sept) . .
nătate (8—10 sept.) 

Excursii la cabane situate la peste 1000 m
Pentru această săptămlnă. gazde vor fi cabanele: Diham 

(1320 m) ; Bclboci (1460 m) ; Bunloc (1630 m); Poiana Se
cuilor (1070 m); Susai (1350 m); Mălăiești (1720 m).

Plecarea cu trenul, simbătă 9 sept., din Gara «le Nord.
Biletele se găsesc la filialele de turism din : Bd, 1843 

nr. 4, Bd. Republicii nr. 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. 
Griviței nr. 140.

.......................................................................... ...................................................................................\

20 m, in gol, de GEOLGĂU. B- 
chipa noastră a început in forță 
și repriza secundă dar Mărgi- 
neanțu, Cămui, Budai și Geolgău 
au ratat situații clare (min. 47, 50, 
54, 60), după care jocul s-a e- 
chilibrat și Popov (min. 72) a 
ratat și el o bună ocazie. Finalul 
a aparținut juniorilor noștri, 
Mărgineanțu șutind de la 4 m 
in portarul Sokolov (min. 82). De 
notat că, spre a verifica cit mal 
bine rezistența celor două echi
pe, antrenorii lor au solicitat ca 
partida să se dispute pe distanța 
a 90 de minute. Arbitrul C. Jurja 
(România) a condus formațiile : 
ROMANIA : Nitu — Ivana, Pop, 
Pîrvu, Moțoe — Iovan, Suciu 
(min. 65 Tulba, min. 87 Mânu), 
Geolgău — Budai (min. 75 Neac- 
su). Turcu (min. 46 Mărgmean- 
tu) Cămui. BULGARIA : Soko
lov’ — Bezinski, Baidanov, Gre
kov Blanghev — Grudev, Saa
kov, Kostov— V. Popov, Kurdov 
(min. 60 Eranosian), Todorov.

Laurențiu DUMITRESCU

MECI AMICAL INTERNATIONAL
U.T.A. — A.N.S.A.R. Beirut 

(Liban) 3—1 (2—0). Peste 1200 
de spectatori au asistat la un 
joc frumos încheiat cu victoria 
textiliștilor. Golurile au fost 
realizate de Vaczi (min. 30), 
Broșovschi (min. 35), Tamaș 
(min. 70), respectiv Aswan (min- 
50). (N. Străjan, coresp.).

SUCCESORII LUI DOBRIN Și RADU II
tiei Pionierilor si F-RJF. — an
decis să renunțe la ea. Cind s-a 
luat o asemenea hotărire 
avut în vedere, probabil, inf 
tarea, din această toamnă, a 
campionatelor școlilor generale. 
Numai că. dispărind „Capa 
Speranțelor", fotbalul este fr«9- 
trat de o competiție republi
cană de minifotbal. uiire-r'-ile 
copiilor de această virstă. !•—12 
ani. desfăsurtada-se anmi pină 
la nivel de județ- Organizare» 
campionatului școlar de mini- 
fotbal și cu fază finală ar con
stitui un mare stimulent pentru 
atragerea copiilor spre fotbal 
Ia o vîrstă eind multi dintre ei 
sint puși să opteze ri pentru 
alte sporturi si. in plus, ar în
tregi tabloul un ai sistem eom- 
petitional adecvat. La Constan
ta. marea majoritate a profeso
rilor’au accentuat asupra aces
tui aspect. Mai mult, ei au con
siderat că dacă nu se poate 
altfel, echipele pot participa la 
faza finală chiar pe cont pro
priu. într-atît de puternică si 
stimulativă este dorința copiilor 
de a practica fotbalul. Organi
zat temeinic la nivel de clase, 
școli, localități, județe, inter- 
judete. campionatul de minifot- 
bal al școlarilor de 10—12 ani 
POATE si TREBUIE SĂ DE
VINĂ ACEL STIMUL care să 

— ducă la descoperirea marilor ta
lente și lansarea lor pe orbita 
fotbalului.

Luni, la Constanta, prin evo
luțiile lor. Șerban și Tunaru 
ne-au reamintit pe Dobrin și 
Radu II cînd erau și ei de-o 
șchioapă și căutau să descopere 
secretele sportului ne 
căruia au pășit apoi 
vîrful piramidei.



„CUPA CIBO
BRAȘOV. 6 (prin telefon). 

Ediția a 15-a a cursei internațio
nale de ciclism dotată cu 
..Cupa CIBO“ s-a încheiat 
miercuri cu victoria lui Mircea 
Romașcanu, de la Dinamo Bucu
rești. în etaDa a 7-a (ultima), 
desfășurată pe traseul Brașov — 
Rișnov — Zămesti — Șercaia — 
Brașov (106 km. medie orară 
40.300 km), au fost porțiuni in 
care plutonul s-a animat, dar 
nu a existat nici o tentativă 
de desprindere mai importantă, 
astfel că am asistat la o sosire 
în bloc. Pe ultimii metri s-a 
detașat F. Borrtnann. de la 
A.S.K. Frankfurt pe Oder, cro
nometrat în 2h38:15. urmat de 
C. Popa (Metalul Plopeni),

H

„Cupa Mării Negre" la baschet masculin

ROMÂNIA-POLONIA 91-77
CONSTANȚA, t (prin telefon). 

Miercuri după-amiază, Sala 
sporturilor din localitate a găz
duit primele meciuri din cadrul 
ediției I a competiției „Cupa 
Mirii Negre" la baschet mas
culin, la care participă echipe
le Poloniei și României, lotul 
de tineret al tării noastre și di
vizionara A Farul Constanța. 
In meciul vedetă al primei zile 
s-au intilnit reprezentativele 
României și Poloniei. După o 
partidă de bun nivel tehnic, în 
care inițiativa a aparținut bas- 
chetbaliștilor noștri, victoria a 
revenit echipei României cu

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

echipe, cit și in cele indivi
duale. Mal ales în concursul 
feminin, dominat net de gim
nastele noastre la toate edițiile 
de pină acum ale competiției.

Este de așteptat ca Teodora 
Ungureanu. care debutează de 
fapt în campionatele balcanice, 
să- domine în acest an lupta 
sportivă pentru Intîietate, chiar 
dacă ea reapare in fața spec
tatorilor după o Întrerupere de 
mai bine de un an, determina
tă de hepatita de care a sufe
rit. în ultimele luni, ea a ur
mat un program riguros de pre
gătire, a dovedit multă poftă

TELEX

(Dinamo) A CUCERIT 
LA CICLISM

V. Schon dan (A.S.K.), Mircea 
Romașcanu etc. Clasamentul ul
timei etape nu a modificat cla
samentul final, care se pre
zintă astfel : 1. M. ROMAȘ- 
CANU (Dinamo) 15 h 46:43; 2. 
T. Drăgan (Olimpia București) 
15 h 47:30 ; 3. I. Cojocaru (Stea
ua) 15 h 47:32; 4. D. Kletzien 
(A.S.K.) 15 h 47:52; 5. C. Căru- 
tașu (Metalul Plopeni) 15 h 
47:54; 6. M. Andronache (Meta
lul Plopeni) 15 h 48:54.

în celelalte clasamente, pri
mele locuri au fost ocupate 
de C. Bonciu (Steaua) — sprin
teri și M. Romașcanu — căță
rători.

C. GRUIA — coresp.

scorul de 91—77 (53—31). Au 
marcat : Uglai 34, Cerna* 18, 
Oczdak 12. D. Niculescu U. 
Flutura? 9, Dumitru 5 și M(- 
huță 2 pentru Învingători, res
pectiv Gordzina 19, Langosz 17, 
Fikiel 15, A. Seweryn 8, Wie- 
lebnowski 8, Melkorek 6, J. 
Seweryn 4.

în deschidere, Farul Constan
ta — Lotul de tineret al Româ
niei 107—100 (58—38, 92—92). 
Cele mai multe puncte : Băi- 
oeanu 33, Mănâilă și Spinn cite 
19 de la Învingători, respectiv 
Tecău 20 și Scarlat 17.

Cornel POPA, coresp.

BALCANICE DE GIMNASTICA
de lucru și. cu ambiția sa bi
necunoscuta. a recuperat foarte 
mult din rămlnerea in urmă, 
afUndu-se azi intr-o bună dis
poziție de întrecere și, evident, 
avind perspective de a-și în
scrie in Dre#t:g.<a>l.u-i palmares 
• -moasă virtor-ie balcanică-

Nu S==t Se rvșsiijșf, ăeăhgur, 
nia -ansele ceio^-iaXe psfartt 
românce, și in pr=3< rad ale 
Marilenei Neac-șu șs ale d_—a 
trijei Turner, care *a ia—saf 
autoritar ca.mDsOcna.tale jaersa- 
ționale aie BoaSiuM *u acest 
an.

La masculin. Daa GTeea. bras- 
cunoscut și ap^rec-at cur pe 
a lumii la inele, s-a dovdS 
în ultimii ani șt ua 
remarcabil, fapt ce ne Sar- e4 
credem că el nu va ssia * în
trecut de bulgarul Stăaa ^M

ATLEȚII NOȘTRI IN (ONClRSlRI 
INTERNAȚIONALE

Natalia Mărășescu și Paul Copu pe primele locuri
MUNCHEN, 6 (Agerpres). he 

concursul desfășurat la Frank
furt pe Main, Natalia Mărășes- 
cu a ciștigat proba feminină 
de 1500 m. fiind cronometrată 
cu timpul de 4:10,0. Pe locul 
doi s-a clasat Maricica Puică — 
4:11,1, iar locul trei a fost ocu
pat de Brigitte Kraus (R. F. 
Germania) — 4:11,6. în cursa 
masculină de 3000 m plat, re
cordmanul mondial Henry Rono 
(Kenya) a suferit prima înfrîn- 
gere în acest sezon, ocupînd 
locul trei, cu 7:15,0. Victoria a 
revenit elvețianului Markus 
Ryffel — 7:42,2 (nou record 
national), urmat de polonezul 
Bronislaw Malinowski — 7:42,5. 
Atletul vest-german Giinter 
Lohre a stabilit un nou record 
național la prăjină, cu 5.51 m.

SURPRIZE iN OPEN-UL AMERICAN
Campionatele internaționale 

de tenis ale S.U.A. au progra
mat pe terenurile de la ..Flus
hing Meadow" din New York 
ultimele partide din optimile de 
finală ale probelor de simplu.

în turneul feminin. Betty 
Stove și Kerry Reid au suferit 
infrîngeri surprinzătoare. Prima 
a pierdut cu 4—6. 6—7 la 
Kathy May, iar cea de-a doua 
a cedat cu 2—6. 4—6 în fata ti
nerei jucătoare Pam Shirver. 
In celelalte partide, favoritele 
au obtinut victorii scontate : 
Chris Evert — Regina Marsi- 
kova 6—4. 6—1 ; Tracy Aus
tin — Ann Smith 6—4. 6—3; 
Wendy Turnbull — Marita Re
dondo 6—2, 6—7. 6—2 ; Lesley 
Hunt — Lele Forood 6—3, 3—6, 

cev, in fața căruia a cedat de 
cîteva ori in ultimii ani. Sorin 
Cepoi se numără și el printre 
candidafii la locurile fruntașe 
ale competiției și credem că 
dintre acești sportiv va fi de
semnat învingătorul.

Vineri, de ora 16,30, va avea 
loc concursul eu exercițiile 
impuse (neoficial), o veritabilă 
repetiție generală Înaintea ma
relui examen de la Strasbourg 
de luna viitoare. In continuare 
se va desfășura programul ofi
cial de gimnastică rltmică-mo- 
dernă (concursul general). Sim
țită, de la ora 17. vor avea loc 
exercițiile liber alese (feminin 
u masculin), iar duminică — 
finalele pe aparate : dimineață 
'ie la ora 11) gimnastică ritmi- 
eă-^odenă, iar după-amiază 
:ra 16) gimnastică sportivă. 

iar poloneza Irena Szewinska a 
ciștigat 100 m, cu 11.63.

HELSINKI, 6 (Agerpres). — 
Proba de 3 000 m obstacole din 
cadrul concursului internatio
nal de atletism desfășurat a
seară la Helsinki a fost cîști- 
gată de sportivul român Paul 
Copii, cronometrat cu timpul 
de 8:31. Pe locul doi s-a cla
sat Vasile Bichea — 8:31,2. iar 
De locul trei a sosit finlandezul 
Tapio Kantanen — 8:40,6. Alte 
rezultate : 200 m plat femei : 
Marita Koch (R.D.G.) — 22,76; 
200 m plat bărbați : Jukka Su- 
lalampi (Finlanda) — 21,10; 
disc bărbați : Schmidt (R.D.G.)
— 67,36 m ; 1 500 m plat fe
mei : Grete Waltz (Norvegia)
— 4:11.x

6—3. în „sferturi" : Navratilova 
— Ruzici 6—3, 6—2 ; Evert — 
Austin 7—5, 6—1.

în proba masculină. Jimmy 
Connors l-a învins greu, cu 
4— 6—4. 6—1. 1—6. 7—5 pe 
Adriano Panatta la capătul 
unei partide care a durat 3 ore 
și 45 minute. Alte rezuilatt : 
B. Borg — H. Solomon 6—2. 
6—1 6—0 ; B. Gottfried — R. 
Tanner 6—2, 6—4. 8—1 ; R. Ra
mires — A. Asha 6—4, 4—6, 
3-8. 7-6. 6-2.

IONEL PAVEL, LOCUL 4 lN 

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI 
MARIBOR" LA DIRT-TRACK
Doi motocicliștl români, Ju

niorii Ionel Pavel _ Marta Do
bra, Însoțiți de antrenorul cornel 
Vo:lcu^escu, au luat parte, alături 
de concurențl om Austria. Ungaria șl Iugoslavia, la „Mame 
Premia al orașului Maribor" le 
dirt-track. Victoria a revenit aus
triacului A. Sczeracz. loner Pavel 
a ocupat locul 4, iar Marin Dobre 
— I, din K alergători.

Corespondență din Belgrad

FOTBALLȘTU IUGOSLAVI ÎNCEP 

PENTRU „CUPA 

CU GiNDUL LA C. AL

DECLARAȚIA 
PREȘEDINTELUI CI. O. 
PRIVIND J.O. DIN 1984

LAUSANNE, 6 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului inter
national olimpic, lordul Killa- 
nin. a făcut la Lausanne o de
clarație în legătură cu Jocurile 
Olimpice de vară din anul 1984 
atribuite orașului Los Angeles. 
Comitetul de organizare, alcătuit 
de Consiliul municipal al ora
șului Los Angeles si cuprinz^d 
personalități ale Comitetului 
olimpic al S.U.A.. a precizat 
președintele C.I.O., va avea răs
punderea financiară a Olimpia
dei ceea ce este conform cu 
regulile olimpice. Comitetul de 
organizare are latitudinea de 
a stabili contracte cu diferite 
firme și de a primi unele sub
venții în caz de necesitate. Co
misia executivă a C.I.O. a ho- 
tărît în unanimitate să con
firme Los Angeles drept gazdă 
a celei de-a 23-a Olimpiade de 
vară. în afară de aceasta, pin* 
la 7 octombrie, toți membrii 
C.LO. slnt chemați să-și dea 
asentimentul pentru organizarea 
J. O. la Los Angeles. în scri
soarea adresată lor. existind ua 
paragraf în care se mențio
nează : „Comitetul de organi
zare va fi constituit conform 
regulilor C.I.O., iar Jocurile 
vor trebui să se desfășoară la 
spiritul Cartel Olimpice".

TINERII VOLEIBALIȘTI ROMÂNI 
LA „TURNEUL PIUETEENV-

Săp lamina viitoare, la Vinita 
(U.R.S.S.), se va desfășura 
„Turneul Prietenia*, competiție 
internațională rezervată echipe
lor de tineret. La această ediție 
și-au anunțat participarea se
lecționate din 11 țări, printre 
care și cea a României. Printre 
tinerii noștri voleibaliști selec
ționați in lotul care va pleca 
duminică dimineața la Vinița 
se află Șieflca. Căta. Mina, 
Spînn. Sighiartău șl Mița.

' atletism « In concursul de 
la Bratislava, feminin : greutate
— Maritta Drose (R.D.G.) 20,12 m; 
suliță — Fuchs (R.D.G.) 59,34 m ; 
masculin : greutate — Schmidt
(R.D.G.) 19,14 m ; 1 500 m — Zer- 
kowskl (Polonia) 3:47,9.

AVIAȚIE a La Ceske Budejo- 
vice, proba de figuri din cadrul 
campionatelor mondiale de avia
ție sportivă (pilotaj de înaltă 
școală) a fost eîștigată la femi
nin de Liuba Nemțova (U.R.S.S.), 
iar la masculin de Ivan Tucek 
(Cehoslovacia). După 3 probe, in 
concursul feminin conduce Lidia 
Leonova (U.R.S.S.) cu 13 732 p, 
secundată de Valentina Jaikova 
18 684 p. La masculin pe primul 
loc se află Ivan Tucek — 14 450 p, 
urmat de Kermit Weeks (S.U.A.)
— 14 304 p.

CICLISM ■ Prima etapă a com
petiției pentru amatori ,,Tour de 
l’Avenir", disputată pe circuit la 
Divonne les Baines, a fost câști
gată de rutierul sovietic Serghei 
Snhnrzcenkav (136 km în 2h 
27:29).

fotbal ■ In meci tur pentru 
„Cupa u.E.F.A" : i.b.v. Veet- 
mannaeyjar — Glentoran Belfast 
(Irlanda de Nord) 0—0. Returul 
la 14 septembrie. • La New York, 
Cosmos — Atletico Madrid 1—3 
(0—2) • La Liubliana, Olimpia a 
întrecut cu 2—1 (0—0) pe Dinamo 
Tbilisi. • Rezultate în etapa a 
9-a a campionatului francez : St. 
Etienne — A.S. Monaco 4—1 ; 
Bordeaux — Lyon 4—1 ; Angers
— St. Germain Paris 2—2 ; So- 
chaux — Valenciennes 3—0 ; Bas- 
tia — Nancy 5—1 ; Marsilia — 
Nantes 1—1 ; Metz — Reims 4—1; 
F.C. Paris — Strasbourg 0—1 ; 
Nisa — Laval 2—1 : Lille — Ni- 
mes 1—1. In clasament conduce

ECHIPA FEMININA A CUBEI, 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA VOLEI

MOSCOVA, 6 (Agerpreț* — 
Campionatul mondial femraLa 
de volei a luat sflrțit aseară 
la Leningrad cu succesul selec
ționatei Cubei, care a învins In 
finală cu 3—0 (15—7, 15—9,

15— 1-J reDrezlentatlva Japoniei. 
Ia ■ecM pentru locul trei, e- 
ctapa U.JUS.S. a întrecut cu 
sroeW de 3—1 (15—2, 15—7, 
11—15. 15—9) formația Coreei
de nd.

Noul selecționer al echipei 
naționale de fotbal a Iugosla
viei. Slavko Ljuștita. a anunțat 
programul pregătitor echipei 
Si lotul fotbaliștilor pe care îl 
va conduce in primul meci din 
cadrul grupei preliminare pen
tru „Cupa Europei" — cel cu 
Spania, la 4 octombrie la Za
greb — grupă din care mai fac 
parte si echipele României si

■
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cute cu oca z i a
sale in înaltul post. „Caua 
F.I.F.A." va constitui țf 
un dar făcut cu prileiari 
aniversării a 73 de aM 
de existență a forului 
fotbalistic suprem, eveni
ment care va fi celebrat 
ți printr-o reeditare în 
Europa a finalei ultimului 
„El Mundiaf", un meci 
Argentina — Olanda.

OLIMPIADA 
MICUL ECRAN

» m c fost : „laK:ultaril 
leoci cachmdă tavanul 
de SeeCa ce Rntîna

FDMBI.E Șl IDEALUL 
OUMPK

I

5
Strasbourg, cu 15 p, urmată de 
Bordeaux 12 p. • La Praga, în 
meci de juniori : Cehoslovacia 
— R. D. Germană 3—3 (2—1).

PARAȘUTISM a La C.M. de la 
Zagreb, proba de salt de la 
2 000 m cu executarea de figuri 
acrobatice a revenit sportivului 
sovietic Nikolai Ușnaevo, urmat 
de Pierre Forând (Cana-rtal si 
Reinhardt Seyda (R.D.G.). '

șah • După 4 runde, lu.. 
neul de la Tilburg (Olanda;, 
duce Portlsch, cu 3 p, urm? 
Timman — 21/> p. ^at de

Uniunea europeană 
radio și televiziune („Eu- 
rovision*4) a anunțat 
fectarea acordului cu 
mitetul internațional
l.mpic ți Comitetul
organizare a Jocurilor O- 
limpîce de vară de ta 
Moscova. din anul 1980, 
pentru obținerea drepturi* 
tar de transmisie a aces
tor întreceri sportive. „Eu
rovision" va transmite în 
direct aspecte de la toa
te comfpetițiile înscrise în 
prog ramul Olimpiadei * 
la Moscova.

PLOAIE DE BANI

de

CASA F.I.F.A.

La 21 aprilie 1979. 
inaugurat în orașul 

vețian Zurich noul 
oficiol al federației 
naționale de
(F.I.F.^..). Clădirea 
deveni cartierul general 
al acestui for. care reu
nește actualmente 150 fe
derații de specialitate
din toate continentele lu
mii. în felul acestea Joao 
Havelange, președintele
F.I.F.A., duce la împlinire 
una din promisiunile fă-

fi
va 
el- 

sediu 
inter- 

fotbaT
va

Un fapt in^ioHt din ca
ria ra cunoscutului tenis-
man suedez Bjom Borg. 
La ultima ediție a „Inter
naționalelor* Italiei, In 
finala cu Adriano Panat
ta, decisă în 5 seturi, 
cîștigătorul a avut de 
suportat adversitatea evi
dentă a spălătorilor de 
la „Fora Italico". La
sflrșitul meciului, terminat 
cu victoria lui Borg, aces
ta s-a ' ‘ 
bitru, 
modă 
intr-o 
tatul .. 
din tribune, .
sese supus în tot timpul 
Iniîlnlrll fl pe care l-a 
suportat cu stoicism. Sin
gura remarcă a campio-

îndrepta* spre ar- 
înmininriu4 o gră- 
de monede strinse 
batistă. Era rezul- 
, .bombardamentului" 

la care fu-

In 
luat .
Hpat<elra“, 
sportivă feminină 
In afara activității 
patiționale, proprhfriiaa, 
își propună să facă cu
noscute Idealurile aM«v 
pice în rindul femeMor 
din întreaga luma. Pre
ședinta clubului este pro
fesoara Eleftera Koussiua, 
fostă campioană a Gre
ciei la aruncarea suKțel.

Te^ta ti vă de record 
(din „Sputnifc* — 

Moscova)
de televiziune ca so- 
de muzicâ ușoara,

REPEUȚIE— 
ANTRENAMENT

diaCele două noți uni 
titlu par a privi respec
tiv pe artiști ,1 sparftM. 
lată însă că de cînd Sepp 
Mayer, portarul echipei 
reprezentative de fotbal a 
R. F. Germania |l par
ticipant la trei turnee 
finale ale campionatelor 
mondiale, apare din ce 
în ce mai des la poeta-

rNe
list . .
termenii se pot ușor con
funda. Mayer dectoră că 
noua sa pasiune nu este 
un capriciu, ci o chemare 
mal veche, el obținînd 
în școală note maxime la 
muzică. Fotbalul nelăsîn- 
du-i timp pentru repetiții, 
abilul Sepp ar fl recurs 
la un procedeu ingenios : 
organizarea apărării — 
șarclnă ce-i cere o mare 
participare vocală — va 
fi însoțită de adevărate 
„vocalize", astfel că o
dată cu desfășurarea me
ciul uf, e4 să-și poată e
fectua țl exercițiul mu
zical.

I
i

1
2

I

Ciprului. Iată loLtu: Slajana- 
vici (Steaua Roșie Belgrad), 
Stincici (Dinamo Zagreb). Bo- 
rota (Partizan Belgrad), por
tari — Gioni (H^ajduk Split), 
Hagiabdici (Velej Mostar). Ro- 
zici (Hajduk Split), Mujinici 
(Hajduk Split). Ielikici (Steaua 
Roșie Belgrad), Pernzavicl (Haj- 
duk Split), Tukrov (Rijeka)' 
Staicavici (Partizan Belgrad), 
Trifunovici (Partizan Belgrad). 
V. Petrovici (Steaua Rosie Bel
grad). Zajet (Dinamo Zagreb)! 
Surjak (Hajduk Split), Zungul 
(Hajduk Split), Scerbegoviel 
(Sloboda Tuzla), S. Sușici 
(Sarajevo), Desnita (Rijeka), 
Vlădici (Velej Mostar).

După cum se vede, noul se
lecționer nu va apela la jucă
torii care evoluează la clubu
rile străine. Din echipa care a 
jucat anul trecut la București 
au mai fost selecționați doar 7 
jucători.

La 20 septembrie se vor in- 
tîlni la Split două selecționate 
formate din cei mai buni iurî- 
tori evidențiati in camtnaaaMB 
national. După acest — r - ■ S. 
Ljustița va anunța lista 
22 de jucători care v-r '. i:ex 
comunicați la U EFA P^^^^h 
alti candidați pentru lot.: A_ 
selecționerul iugoslav a aa-r-* 
pe Rajkovici (Zeleznidart ■?*- 
stici (Rijeka). Parkvvie^ (Pa-a- 
zan). Repciei (Sarajevo). 
cazi (Partizan). Zav isiei 
zan), datunici (Partizan *■ a.

Referitor la lotul co- • 
și pregătirile echipei, 
nerul Ljuștita a declara: : „Ceea 
ce facem acum este • a^nimă 
a jocurilor de calificare de 
peste doi ani din p^liminariile 
campionatului mondial. Ne-am 
hot Irit să lucrăm în . perspectivă 
și șl -’onntruim o naționala care, 
ia viloral apropiat, va trebui 
■A-s; arate adevărata valoare".

Gh. G^US^1C1
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