
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE BRĂILA Șl CALAȚI ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

' In continuarea vizitei de lu
cru pe care o întreprinde în 
județe ale tării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a sosit, 
joi dimineața, la Brăila.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, se află to
varășa Elena Ceaușescu. to
varășii Iosif Banc. Constantin 
Dăscălescu. Virgil Trofin. llie 
Verdet.

Ora 9.00. Elicopterul prezi
dențial aterizează pe stadionul 
Progresul din Brăila. Ca si in 
anii anteriori, eind au avut 
cinstea să primească în mai 
multe rinduri vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. si acum 
locuitorii municipiului și jude
țului Brăila au intimpinat pe 
conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru cu bucu
rie nețărmurită, izvorită din 
satisfacția deplină pe care le-o 
prilejuiesc marile împliniri in
tervenite în anii edificării so
cietății socialiste si îndeosebi 
în ultimul deceniu în viata fie
căruia dintre ei. a întregului 
popor. Sînt de fată mii de ce
tățeni care iși manifestă prin 
puternice aclamații Si urale, 
sentimentele lor de profundă 
dragoste, de înaltă prețuire și 
deosebit respect fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Atmosfera de puternică în
suflețire se regăsește pretu
tindeni pe străzile orașului 
Brăila. De-a lungul întregului 
traseu. pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu îl străbat în- 
tr-o mașină deschisă, locuitorii 
municipiului Brăila salută cu 
căldură, aplaudă, ovaționează 
îndelung pentru partid și 
secretarul său general.

Primul obiectiv al vizitei — 
întreprinderea de utilaj greu 
..Progresul". De la această uni
tate reprezentativă a industriei 
noastre constructoare de ma
șini se trece la Șantierul naval 
Brăila. Sînt vizitate, apoi. în
treprinderea „Laminorul" și 
Combinatul de . celuloză, hîrtie 
Si fibre artificiale Brăila.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului a vizitat 
cooperativa agricolă de pro
ducție Tudor Vladimirescu" 
din comuna cu același nume.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului se în
cheie cu o mare adunare popu
lară desfășurată în Piața In
dependentei.

Apariția la balconul sediului 
Comitetului județean de partid a

ECHIPA BUCUREȘTIULUI A FĂCUT UN PAS MARE 
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ LA POLO
Ieri, în turneul de polo al 

„Daciadei" a fost o zi a derby- 
urilor. Neînvinse pînă la 
această întîlnire, selecționatele 
județului Cluj și Municipiului 
București s-au întrecut în- 
tr-o partidă cu caracter decisiv 
pentru locul I. Au învins, la 
mare luptă, poloiștii bucureș- 
teni (4—3). dar un rezultat de 
egalitate ar fi reflectat mai 
bine aspectul disputei dintre 
cele două pretendente Ia titlu.

învingătorii au avut un 
start mai bun și. după 6 mi
nute, conduceau cu 2—0 (au 
marcat C. Rusu și Schervan 
în situații de superioritate) și, 
tot într-un astfel de moment, 
•I. Pop a redus din handicap 
(1—2). Bucureștenii au contro
lat si în continuare jocul, da
torită eforturilor lui Schervan, 
C. Rusu și ale fraților Slavei, 
dar replica adversă se anunța 
— pe măsură ce minutele se 
scurgeau — tot mai puternică. 
Pe rînd, FI. Teodor și CI. Rusu 
(animatorul clujenilor) au mal 
înscris cite un gol din acți
une pînă la finele reprizei se
cunde. Apoi, bucureștenii au 
avut alte două situații de 
„om în plus", a doua datorată 
unui gest nesportiv al lui 
Gyarfas. care și-a manifestat 

tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
este întimpinată cu entuziaste 
urale șl ovații.

In atmosfera revelatoare pen
tru unitatea întregului nostru 
popor in jurul partidului, al se
cretarului său general ți pre
ședinte al țării, ia cuvintui 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea a fost in dese 
rinduri subliniată cu aplauze, 
urale și ovații. Mulțimea scan
dează neîntrerupt : „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul dind expresie puter
nicului legămint comunist al 
tuturor locuitorilor județului 
Brăila de a-si face mereu da
toria cu cinste fată de cauza 
nobilă a partidului. pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si îna
intarea României spre culmile 
strălucitoare ale comunismului, 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului nostru. închinată bi
nelui și fericirii poporului.

Marea adunare populară se 
încheie intr-o atmosferă impre
sionantă. de patriotism ardent 
și fierbinte spirit revoluționar, 
care unește intr-un continuu 
torent de urale și ovalii glasu
rile zecilor de mii de oameni 
masați in piața din fata se
diului Comitetului județean de 
partid și pe arterele învecinate.

In această atmosferă de 
adevărată sărbătoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu iși iau rămas 
bun de la locuitorii orașului.

★
De la Brăila. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndreptat 
spre Galati.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat pe faleza Dunării, in 
zona de sud a orașului. Miile 
de cetățeni aflati aici aclamă 
cu însuflețire numele partidu
lui și al secretarului său gene
ral. flutură stegulete roșii și 
tricolore.

In această atmosferă de vi
brant entuziasm. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au urcat în- 
tr-o mașină deschisă. îndrep- 
tindu-se spre reședința ce le-a 
fost rezervată. De-a lungul 
bulevardului Republicii, una 
din arterele principale ale ora
șului. străbătută de coloana 
oficială, s-au adunat zeci de 
mii de gălăteni pentru a în
tâmpina cu cele mai alese sen
timente pe secretarul general 
al partidului.

în mod necuviincios față de 
arbitrul Șt. Mihai pretenția 
obținerii unui penalty, neacor
dat echipei sale. Scorul a ră
mas însă neschimbat. Mai 
mult, la sfîrșitul reprizei a 
3-a. același Cl. Rusu a ega
lat (3—3) tot la „om în 
plus". în final, clujenii au 
avut mai multe ocazii de cîș- (Continuare în pag. 2—3)

Tunarul clujenilor, Claudiu Rusu, intr-o atitudine caracteristici.
Imagine din derby-ul de ieri Bucurefti — Cluj (4—3) 

Foto; D. NEAGU
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AZI ÎNCEP LA CLUJ-NAPOCA -rea ,urneului
din Marea Britanie

CAMPIONATELE BALCANICE 
DE GIMNASTICĂ

Exercițiile impuse - deși neofociole - sini așteptate cu interes de

specialiști, in perspectiva campionatelor mondiale

Concursul cu exerciții im
puse. programat astăzi de la 
ora 16,30 in Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca. deși are un 
caracter neoficial, inaugurează 
de fapt cea de a X-a ediție 
a Campionatelor balcanice de 
gimnastică, competiție care re-

DAN GRiCU

unește an de an pe cele mai 
bune și pe cei mai buni gim- 
naști din România, Bulgaria, 
Iugoslavia. Grecia. Turcia. în
trecerea oficială, cea pe haza 
căreia se vor alcătui clasa
mentele. se va desfășura sîm- 
bătă și duminică, cu exerciții 
liber alese, precum și cu fi
nalele pe aparate.

tig. Arbitrii le-au refuzat un 
penalty evident, Sebok și Cră- 
ciuneanu au ratat de la dor 
metri ; in schimb. Iije Slivei 
nu a greșit tinta la 6 acțiune 
individuală. înscriind golul 
victoriei. De consemnat și ati
tudinea nesportivă a antreno
rului clujean A. Sarkady, la 
sfîrșitul meciului.

Adrian VASILiU

Ediția din acest an se des
fășoară sub semnul pregătiri
lor si verificărilor pe care cei 
mai buni gimnaști din țările 
participante le-au efectuat in 
vederea evoluțiilor din cadrul 
apropiatelor campionate mon
diale. programate In _ Franța 
Intre 22 și 29 octombrie. Prin 
această prismă, ne gindim in 
primul riad la echipele repre
zentative ale tării noastre, 
care se numără printre forma
țiile fruntașe pe plan mondial, 
motiv pentru care așteptăm 
cu justificat interes atit con
cursul de astăzi, cu exercițiile 
impuse, cit si noile exerciții 
liber alese pregătite in vede
rea apropiatelor examene de 
mare anvergură. Antrenorii 
loturilor noastre, cu care am 
stat de vorbă in preajma 
concursului, ne-au relatat că 
sportivele și sportivii români 
s-au pregătit cu multă ambi
ție și vor să arate acum, la 
inaugurarea sezonului compe- 
tițional internațional de toam
nă, că sînt apți să abordeze 
cu succes viitoarele examene.

Cu excepția echipelor Turci
ei. toate loturile erau prezente 
joi-seară la Cluj-Napoca. unde 
gimnaștii străini au și efec
tuat deja primele antrenamen
te de acomodare. Publicul lo
cal iubitor de sport așteaptă 
cu mult interes evoluțiile ma- 
eștrelor și maeștrilor gimnas
ticii din țările balcanice și 
este gata să aplaude cele mai 
reușite exerciții.

owza 
striate, 
î'ationala \

SE AFLA 0 FARMACIE IN CARE 
MEDICAMENTELE SE CHEAMĂ 

EXERCIȚIU FIZIC, MIȘCARE, SPORT'
• Stimată tovarășe Cornelia 

Degeratu, vă solicităm acest 
intervin în calitate de direc
toare a Institutului de medi
cină fizică, balneo-climatologie 
și recuperare medicală. Să 
atacăm, pentru început. pro
blema fumatului. Multi oa
meni cred eă o țigară după o 
masă bună sau la o cafea este 
departe de a faee rău orga
nismului.- • Cele cîteva ți
gări. fumate pe zi. cum se 
spune, „la ocazii", sînt tot 
atit de periculoase ca si cele 
30—40 Înghițite de un fumă
tor pasionat Explicația e 
simplă : un organism neobiș
nuit cu fumatul va suporta 
extrem de greu o țigară care 
echivalează cu să zicem, 10 
țigări pentru un om al cărui 
corp este adaptat. într-o oare
care măsură, acestui fum no
civ. • Sportivii care fumează 
nu fac parte din grupa fumă
torilor pasionați. Ei fumează 
una sau cîteva țigări pe zi... 
• Cu toate acestea. în cazul 
sportivilor de performantă pe
ricolul este dublu : pe de o 
parte lipsa posibilității orga
nismului in a contracara con
secințele fumatului, pe de alta 
tăierea, prin fumul țigării, a 
unor mari posibilități de re
cuperare după efort. Acesta 
este un fant de o gravitate 
deosebită • Ce consecințe 
are consumul de țigări pentru 
un organism normal T • La 
absolut toti fumătorii apar 
senzații de amețeală, digestia

LOTUL RUGBYSTILOR»

SELECȚIONAU PENTRU
0 PRIMĂ VERIFICARE
Primele două etape ale cam

pionatului de rugby au permis, 
in bună măsură, cunoașterea 
formei jucătorilor internațio
nali, cei care începînd de la 30 
septembrie vor efectua presti
giosul turneu din Marea Bri
tanie. Astfel antrenorii lotului, 
Valeria Irimescu și Alexandra 
Paloșana, au făcut o primă 
triere, alcătuind un iot lărgit 
pentru o primă etapă de veri
ficare, care cuprinde 33 de ju
cători. Fundași : T. Tudose. V. 
Fălcușanu ; aripi: F. Motrescu, 
P. Ianusevici, Al. Marin, Gh. 
Dinu ; centri : C. Vasile, I. 
Constantin, Gh. Nica, M. Hol- 
ban, A. Hariton ; mijlocași la 
deschidere : D. Alexandru, M. 
Bucos ; mijlocași la grămadă : 
M. Faraschiv, E. Suciu ; înain
tași linia a treia : E. Stoica, 
Fl. Murariu, I. Podani, V. 
Vlad, Al. Achim ; închizători la 
grămadă (nr. 8) : Gh. Dumitru, 
P. Borș ; linia a doua : Gh. 
Daraban, I. Urdea, M. Ionescu, 
I. Stroe ; linia intîi — pilieri : 
C. Dinu, Ț. Bucan, FI. Ioniță, 
C. Scarlat, V. Ungureanu ; ta- 
loneri: M. Ortelecan, M. Mun- 
teanu. Medicul echipei este dr. 
Nicolae Gheracopol.

Nu ne rămîne, acum, la în
ceput de drum, decît să urăm 
deplin succes acestui prim lot 
reprezentativ al sezonului de 
toamnă 1978, o toamnă încăr
cată de mari evenimente pe 
plan rugbystic.

Dr. Cornelia Degeratu:

„LA INDEMÎNA NOASTRĂ

suferă, atentia este vădit mic
șorată. de pildă în condițiile 
traficului rutier, condițiile de 
adaptare ale sistemului ner
vos la mediu sînt alterate. 
Despre celelalte urmări grave 
ale fumatului, invizibile într-o 
primă fază, cred că ar fi 
mai bine să vorbească un spe
cialist în ftiziologie. • în In
stitutul pe care-1 conduceți 
sînt internați si bolnavi cu 
bronșite tabagice cronice ? •
Da. Aceștia sînt unii dintre 
cei mai... consecvenți pacienti 
ai noștri : se internează si de 
cîteva ori pe an. Pentru a 
scăpa de grave insuficiente 
respiratorii, toti aceștia ur
mează tratamente complicate 
de recuperare. Sînt tratamente 
care-i costă și pe ei si pe 
stat. O zi de spitalizare, cu 
medicamentatie complexă. se 
ridică la peste 100 lei. Din 
cauza fumatului îndelungat, 
persoane care ar trebui să se 
afle în toate puterile sînt obli
gate. la 50—55 ani. să-și pă
răsească locurile de muncă și 
să devină navetiști între poli
clinică si domiciliu. • Ne-ati 
putea transfera aceste conside
rații ce terenul sportului de 
performantă 7 © „Pensiona
rea" performerilor care s-au 
Împrietenit cu cele „doar 
cîteva țigări", se petrece mai 
devreme. Uneori, acest „mal

Radu T1MOFTE

(Continuare ia pag. 2—3)



FINALE ALE „DACIADEP Criteriul International Mâine, Ia Moscova

CAMPIONATELE PE ECHIPE LA SCRIMA — JUNIORI
într-o atmosferă de mare 

interes și beneficiind de o or
ganizare impecabilă, campio
natele naționale și ale „Da- 
ciadei” la scrimă pentru juni
ori au continuat, la Satu Mare, 
prin desfășurarea probelor pe 
echipe, în urma cărora au fost 
stabilite următoarele clasamen
te : floretă fete: 1. C.S. Satu
Mare 20 n (Hauchdorfer Betu- 
ker, Filip, Koves, Lazăr ; an
trenori : Ardeleanu și Zsak),

SPRE TITLUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

Celelalte două partide ale 
zilei s-au încheiat cu succese 
clare ale selecționatelor jude
țelor Mures si Bihor.

Rezultate tehnice. București — 
Cluj 4—3 (1—0. 2—2, 1—1, 0—0). 
Au Înscris : C. Rusu, Schervan, 
FI. Teodor, L Slăvei (Buc.), res
pectiv CI. Rusu X I. Pop. Au 
arbitrat : Șt. Mihai și N. Nlco- 
laescu (Buc.).

Mureș — Timiș 6—3 (2—1, 1—0. 
2—1. 1—1). Au marcat: P. Kiss 
3, Szabo, M. Kiss, Fabian (Mur.), 
respectiv. Toth-Somoray 3. Au 
condus : I. Czegeny și D. Pa- 
raschivescu.

Bihor — Arad 7—i (2—1, 1—2, 
2—1, 2—0). Realizatori : Feher 4, 
Arabagiu 2, Rada (Bih.), respec
tiv, Ghițan 2, Unc, Szabo. Arbi
tri : R. Schilha și R. Timoc.

Programul jocurilor de astăzi, 
de la ora 15 : Timiș — Cluj, A- 
rad — Mureș și București — 
Bihor.

„CUPA MĂRII NEGRE"
LA BASCHET

CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon). întrecerile de baschet 
masculin găzduite de Sala 
sporturilor din localitate, în 
cadrul ediției inaugurale a 
„Cupei Mării Negre”, au con
tinuat joi, cînd s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Româ
nia — Farul 112—88 (57—15)
Polonia — România (tineret) 
90—73 (46—33). Vineri, de la 
ora 17, au loc ultimele parti
de : România (tineret) — Farul 
și România — Polonia.

Cornel POPA — coresp.

BOXERI ROMÂNI LA TURNEUL 
DE LA OSTRAVA

Zece boxeri români vor par
ticipa la tradiționalul turneu 
pugilistic „Vaclav Prochazka” 
de la Ostrava (Cehoslovacia). 
Alături de consacratii Gheor- 
ghe Oțelea (pană). Alexandru 
Giurgiu (semimi jlocie). Marcel 
Sîrba (mijlocie mică) si Ale
xandru Crișan (mijlocie). vor 
face deplasarea tineri eviden- 
tiati cu prilejul ultimelor gale 
de verificare : Constantin Țîțoi 
(semimuscă). Eugen Roșu (mus
că). Emil Bihorean (cocoș). Ni- 
colae Stoenescu (semiușoară), 
Leontin Sandu (ușoară) si Ște
fan Bîrleanu (grea).

-Ț& CORESPONDENȚI N0STRJ

• PE CÎMPUL GOLEȘTI, de kx 
marginea orașului Focșani, a a- 
vut loc „Crosul tinerilor munci
tori* *,  etapa pe județul Vrancea 
o competiției, ia care s-au pre
zentat 300 de concurenți. Cei 
mai bun- ou fost Mioara Mă
ciucă - ccteg. 16-19 ani, Vas Ha 
Alexa — 16-19 ani, Ana Tofan

Luna septembrie are o 
agendă voleibalisticâ Încărcată. 
Iată citeva informații privi
toare la principalele eveni
mente :

• Intre 20 septembrie și 
1 octombrie, reprezentativa 
masculină de seniori va par
ticipa la a 9-a ediție a cam
pionatului mondial, in Italia, 
făcînd parte din grupa preli
minară F. de la Ancona, 
împreună eu echipele Ceho
slovaciei. Coreei de Sud și
S.U.A. Ultimele pregătiri ale 
voleibaliștilor noștri vor C 
efectuate zilele următoare. în 
noua sală a sporturilor din 
Vaslui.

• După cum am mai anun
țat. săptămîna viitoare echipa 
de juniori se deplasează la 
Vinita (U.R.S.S.) pentru „Tur
neul Prietenia".

• La 1 octombrie Începe 
campionatul Diviziei A (fe
minin). în timp ce campiona
tul masculin va lua stratul 
abia la 22 octombrie, datorită 
participării reprezentativei na
ționale la C. M. In vederea 
începerii campionatelor divi
zionare (A. B și de juniori) 
au fost stabilite următoarele 
date si localități pentru trece
rea normelor de control : 
11—14 septembrie Ia Cluj-Na- 
poca. 15—16 si 25—30 septem
brie la București pentru echi
pele din Divizia B si cele de

revenit Forestierului StîîpenL • 
IN ETAPA JUDEȚEANĂ Dîmbovița 
a „Cupei Scînteii tineretului* la 
tenis, pe primele locuri s-au cla
sat Gilda Moldovan șl Răzvan 
Costache — la categ. 10-14 ani, 
LHiana Uiescu fl Nicoîae Stane iu 
— la 14-19 ani. Mariana Tudor 
ff Sorin Erfic — la 19-25 ani. • 
LA STADIONUL sindicatelor din 
Tulcea s-a dat fa* folosință o 
sală de lupte, un bac de antre
nament pentru caiac-canoe fl un 
vestiar. • PENTRU a 9-a oară 
s-a disputat la Reghin „Cupa 
muncitorilor forestieri**, la core 
ou fost prezențî tineri din fase 
asociații sportive. Trofeul pus în 
joc a revenit Lemnarului Tg. Mu
res, al carul reprezentanți au 
terminat ’nvingâSorf k> fotbal, 
handbal, volei, fah fi tenis de 
masă. La atletism a eîftigat A- 
vtntul Reghin, urmată »n clasa
ment de Foresta Lunca Bradului. 
• ASOCIAȚIA SPORTIVA Unirea 
Tricolor București, core octlveoză 
pe fingâ întreprinderea de 
transport auto, are de citeva zile 
o nouă bază sportivă, situată 
pe șoseaua Sălaj (oart ierul Fe
rentari) Ea ore două terenuri de 
fotbal, vestiare, un grup social 
bine echipat. Iar ta viitorul a- 
propiat se vor amenaja aici și 
terenuri de volei fl handbal, hnau- 
gurorea s-a făcut ce prilejul me
dului de fotbal de Divizia C, 
Unirea Tricolor — Sirena.

RELATĂRI DE LA : V. Manoîîu, 
C Gruia, N. Tokacek, L Fețeanu, 
M. Avanu, P. Comfa, C. Ținea 
fl O. Guțu.

devreme" se măsoară cu anii, 
ceea ce înseamnă tot atitea 
absente de la marile comoeti- 
tii internaționale. • Să înțe
legem. deci că o țigară sau 
30 pe zi tot... exces se chea
mă ? • Exact ! • Și dacă a 
venit vorba despre excese, e 
necesar să deschidem discuția 
și despre viata rațională, din 
care fumatul trebuie să absen
teze. V-am ruga să ne pre
cizați care sint părerile dv. 
asupra rolului exercițiilor fi
zice și sportului in consolida
rea unui trai echilibrat ? • Aș 
sublinia un aspect privind 
virstele mici. Datorită compe
tiției care se instaurează între 
părinți privind ..genialitatea” 
fetitei sau a băiețelului pro
priu. copiii intră foarte de
vreme. mult prea devreme, in 
programe de activități com
plexe. Asta înseamnă adesea 
ore de engleză si de franceză, 
de vioară, de pian sau de pic
tură si mai rar ore de miș
care. de sport, de echilibrare 
fizică a eforturilor psihice. • 
Ce Înseamnă aceasta 7 • Pe 
de o parte o obișnuire a co
pilului cu un anume dezechi
libru al activităților efectuate, 
ceea ce intră în contradicție 
cu preceptele unei vieți rațio
nale. Pe de altă parte, supra
solicitarea de la o virstă fra-

reștean Sergiu Sidon. De men
ționat buna comportare a Ele
nei Coțovanu și Adrianei Mără
cine, care concurlnd alături de 
băieți s-au situat In prima parte 
a clasamentului.

Rezultate tehnice. INDIVI
DUAL, : 1. Sergiu Sidon (A. C. 
Aurel Vlaicu București) 2 966 p ; 
2. Erwin Rosch (A. C. Mircea 
Zorileanu Brașov) 2 893 p ; 3. Ni
cola e Borș (A. C. Mircea Zori
leanu Brașov) 2 880 p ; 4. Elena 
Coțovanu (A. C. Mircea zorileanu 
Brașov) 2 830 p ; 5. Octavian Lie 
(A C. Mircea Zorileanu Brașov)
3 815 P : 6. Adriana Mărăcine 
(A.c. Aurel Vlaicu București)
3 805 p ; 7. Marian Sdmiooi (A. C. 
Aurel Vlaicu București) 2 796 p;

zău (repriza a H-a, transmi
sie directă de la stadionul ’ Di
namo ; comentator — Eltimie 
Ionescu).

MIERCURI 13 SEPTEMBRIE, 
ora 16 : Meciul de fotbal U- 
nlversitatea Craiova — For
tuna Dilsseldorf, din „Cupa 
cupelor" (transmisie directă 
de la Craiova ; comentator — 
Sebastian Domozină). în pau
ză — „Careul magic" : finala 
C.M. de box amator la cate
goria pană.

JOI 14 SEPTEMBRIE. ora 
16,10 : Fotbal internațional — 
rezumatele meciurilor din pri
mul tur al cupelor europene 
lntercluburi.

Se poate clștiga șl 
eu 2 numere din 4 
ale uneia din extra
geri și cu 3 numere 
din cele 12 extrase. 
Se participă pe bi
lete seria „R“ de
10 lei, completate cu 
1 variantă simplă 
achitată integral 
(100%) sau cu 4 
variante simple a- 
chitate sfert (25%). 
NU UITAȚI 1 UL
TIMA zi pentru 
procurarea biletelor 
— SIMBĂTĂ 9 
SEPTEMBRIE S.C. 
NUMAI CESTE PAR
TICIPĂ, POATE 
CIȘTIGA t

— peste 20 ani (toți de Ic Fila
torul Focșani) șî Constantin Fi- 
limon - peste 20 oni (Locomo
tiva Adjuc). • TINERII din co
muna Budila G’ud. Brașov) au 
rea menajat prin muncă patrio
tică terenul lor de fotbal. Acum, 
arena din comună este îngrădită, 
are vestiare și o fost omologată 
pentru jocurile oficiale. a ECHI
PA DE ȘAH a Combinatului po
ligrafic „Casa Scînteii*  a susți
nut o partidă amicală cu o e- 
chipă a t’^pograf’lor bulgari de 
la Dunav Ruse. Scorul a fost 
fovorabW cu 3—2 bucureștenikx, 
din rindu*  cărora s-a evidențiat, 
în mod special, ti nărui zețor 
Adrian Bobu. Revanșa va avea 
loc luna viitoare, !a Ruse. • LA 
ST1LPEN1 * 3 * * * * * * 10 a avut loc tradiționala 
întrecere sportivă a muncitorilor 
forestier» din județul Argeș. 
Printre înv.ngâtori s-au of’>ot e- 
chipele de volei și fotbal ale 
csocației sportive Forestierul 
Stîlpeni, T. Sâraru (Câmpulung)
— :a cros, Gh. Ionescu (Curtea 
de Argeș) - la șah, C. Mari
nescu (Curtea de Argeș) — la 
tenis de masă și C. Nae (StîU 
peni) — la popice. Cupa oferită 
de organizatorii competiției (Con
siliul județean ol sindicatelor) a

2. C.S.Ș. Satu Mare 14 p, 3. 
C.T.A. Steaua București 8 p 1 
floretă băieți: 1. Viitorul
București 18 p (Zaharia, 
Bucur ; antrenor : Gered). 2. 
C.S.Ș. Satu Mare 16 p, 3. Du
nărea Galați 10 p ; sabie : 1.
C.S.S. Slobozia 18 p (Filipoiu, 
Stoian, Bodea, Caproț j antre
nor : Mihăilescu), 2. Progresul 
18 p. 3. C.S.Ș. 1 București 
12 p, spadă : 1. C.S.S. Satu 
Mare 18 p (Bodoczi, Szarvadi, 
Sebok, Forgacs ; antrenori : 
Haukler și Kando), 2. Olimpia 
Craiova 14 p. 3. Progresul 
București 12 p, (Zoltan CO
VACI — coresp.).

INTRĂ IN ÎNTRECERE

BIATLONIȘTII
ȘI TRIATLONIȘTH JUNIORI

Concursurile de biatlon și 
triatlon programate, sub egida 
„Daciadei”, la finele acestei 
săptămîni, pe baze sportive ale 
Capitalei, reunesc aproape 40 
de concurenți, cu reale pers
pective de a deveni pentatlo- 
niști, din București, precum și 
din județele Timiș și Ilfov. 
Programul de desfășurare a în
trecerii a fost stabilit după 
cum urmează: azi, de la ora 
9, la Poligonul de la Stadionul 
tineretului — proba de tir, 
după-amiaza. de la ora 17. Ia 
bazinul „23 August", proba de 
înot: sîmbătă, de la ora 11, la 
Stadionul tineretului — proba 
de cros.

AGENDA VOLEIBALISTICÂ

al Juniorilor la ciclism

ClȘTIGĂTORUL PRIMEI 
ETAPE DECIS 

PE LINIA DE SOSIRE
CONSTANȚA, 7 (prin telefon). 

Joi la ora 15 &-a dat startul din 
fața Sălii sporturilor din locali
tate In prima etapă a Criteriului 
internațional al juniorilor, com
petiție la care participă 68 de ru
tieri români și trei loturi de cite 
6 alergători din Bulgaria, Ceho
slovacia și Polonia. S-a concurat 
pe șoseaua Constanța — Tulcea 
pînă în comuna Tariverde, de 
unde sportivii au făcut cale în
toarsă par curgi nd în totai 100 km. 
A fost o cursă interesantă, des
fășurată pe un timp însorit, dar 
pe un traseu greu, cu numeroase 
și lungi urcușuri.

Plutonul abia s-a pus în miș
care, cînd țâșnește A. Plugaru 
(Voința Buc.). Atent, cehoslova
cul L. Velits îi ^prinde*  roata și 
împreună vor pedala pînă la W 
km înainte de sosire cînd au fost 
prinși de un grup de 11 cicliști 
în rîndurile acestora se arau 
Gh. Lăutaru (C.S.ȘC. 1 Buc.), G. 
Bârâițăruș (Petrolul PI.) precum 
și 16 concurenți oaspeți și ro
mâni între aceștia s-a dat o 
luptă de toată frumusețea pe ul
timii kilometri In care Bărăităruș 
și Lăutaru au făcut totul să se 
desprindă în învingători. Efor
tul lor s-a soldat insă eu.- vic
toria pe linsa, de sosire a Iui 
R. Mraz (Cehoslovacia) crono
metrat CU 2h J4 78, 2. Gh. Lău
taru 1. L. Velits, 4. R- Devera 
(Cehoslovacia), 5. L Gazmanov 
(Bulgaria). I. D. Kajzer (Polo
nia), 7. FI Chițu (Petrol u! PL) 

— toți în același timp eu învin
gătorul Vineri se aleargă etapa 
a n-a pe ruta Constanța — Ne
gru Vodă — Constanța, M km.

Gheoghg ȘTEFANESCU

juniori : pentru Divizia A (fe
minin) — 25—26 septembrie 
la București. In octombrie se 
vor da norme de control la 
Bacău (în zilele de 12 și 13). 
Timișoara (15 și 16) si la 
București (17—20) — echipe
de „B“ și juniori ; pentru Di
vizia A (masculin) — în Bucu
rești (16 și 17).

® Perioada de transferări 
Si înscrierea echipelor în cam
pionatele divizionare se înche
ie la 15 septembrie.

• Pînă la 20 septembrie se 
mai primesc cereri pentru du
blele legitimări.

S AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PLANORISM
Săptămîna aceasta, la Iași, s-au 

Încheiat Întrecerile celei de-a 
20-a ediții, jubiliare, a campio
natelor naționale de planorism. 
Deși condițiile meteorologice n-au 
fost ideale nici In acest an, to
tuși au putut fi efectuate cele 
trei probe necesare stabilirii cla
samentului final și acordării tit
lului de campion național (în 
1976 și 1977 nu s-a acordat). Viu 
disputate, solicitindu-i din plin 
pe concurenți, cele trei probe de 
viteză (dus-întors) le-a oferit 
prilejul de a-și demonstra buna 
pregătire șl calitățile de zbură
tori. După cum era de așteptat 
piloțil din București și cei ffin 
Brasov au dominat ' Întrecerea, 
titlul revenind planoristulul bucu-

PE MICUL ECRAN
SIMBAtA I SEPTEMBRIE, 

ora 16 : Meciul de fotbal F.C. 
Argeș — F.C. Baia Mare 
(transmisie directă de la Pi
tești ; comentator — Mir
cea M. Ionescu). In pau
ză — „Careul magic*  : fi
nala C.M. de box amator la 
categoria cocoș ; ora 22,50 șl 
duminică la ora 11,45 : Cam
pionatele balcanice de gim
nastică — exerciții liber alese 
(selecțlunl înregistrate de la 
Cluj-Napoca ; comentator — 
Cristian Țopescu).

DUMINICĂ 10 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : C.M. de înot sincro
nizat (selectfunl Înregistrate); 
ora 17 : Meciul de fotbal Di
namo București — Gloria Bu

MARE SUCCES 
LA LOTO-2

Participant!! DINU 
ILIE din Craiova, 
TURCITU MELUȚA 
din com. Slobozia, 
jud. Vrancea, BU- 
DULECI PATRU 
din Călimănești, 
jud. Vtlcea, SPINEI 
PETRU din iași au 
obținut fiecare cite 
un ciștig In valoare 
de 38 555 lei pe bi
lete cu variante 25% 
la tragerea LOTO-2 
din 27 august a.c. 
Și dv. le veți putea 
urma exemplul par- 
ticiptnd la noua

de DUMINICĂ 10 
SEPTEMBRIE 1978. 
REȚINEȚI ! La tra
gerile LOTO-3 se 
pot obține : a AU

TOTURISME , .DACIA 
1300“ « MARI CÎȘ- 
TIGURI IN BANI.

MECIUL ATLETIC FEMININ
R. S. F. S. RUSĂ - ROMÂNIA

25

Sîmbătă. la Moscova, se va 
desfășura tradiționala întîlnire 
de atletism dintre echipele te- 
minine ale României și 
R. S. F. S. Rusă. Iată compo
nenta formației noastre : 100
m : Veronica Anghel, Otilia 
Șomănescu. 200 m : Anghel, 
Maria Samungi. 400 m : Elena 
Tărîtă. Samungi. 800 m: Fița 
Lovin. Mariana Suman. 1500 
m : Natalia Mărășescu. Antoa- 
neta Iacob. 3 000 m : Maricica 
Puică. Eliza Enache. 100 mg : 
Eleonora Crăciun. Gabriela lo- 
nescu. lungime : Gina Panait, 
Doina Anton. înălțime : Cor
nelia Popa. Virginia Ioan, 

OMUL SI VIATA RAȚIONALĂ
» 9 9

(Urmare din vag. I)

greutate : Mihaela Loghin. Mi
oara Boroș. disc ; Argentina 
Menis. Florența Tăcu, suliță : 
Eva Zorgo-Raduly. Ioana Pe- 
cec. 4 X 100 m : Anghel. Sa
mungi. Somănescu. Crăciun, 
4 X 400 m : Tărîtă. Suman, 
Bădescu. Lovin.

*

Pe Stadionul Republicii din 
București se vor desfășura, 
sîmbătă si duminică, campio
natele republicane de penta
tlon și decatlon rezervate ju
niorilor de categoria I si 
a Ii-a.

gedă este o sursă de stress, 
deosebit de nocivă, cauzată — 
culmea ! — chiar de incon
știenta părinților. • Sportul 
poate deveni un element de 
educare a oamenilor în direc
ția unei vieți rationale 7 •
Sigur că da. Mă gîndesc. de 
Pildă, că un om al muncii 
dintr-o întreprindere a ajuns, 
prin eforturile activiștilor aso
ciației sportive, ale sindicatu
lui. ale organelor de ..Cruce 
roșie”, să fie convins de efec
tele pozitive ale mișcării. 
Odată ce el devine prieten al 
sportului, devine automat și 
adversarul sedentarismului, 
începind o luptă eficace con
tra mult cunoscutelor boli ale 
civilizației. Prin .această pris
mă. aș îndrăzni chiar să spun 
că un asemenea prieten al 
mișcării devine propriul său 
medic : el iși prescrie terapia 
împotriva insomniilor. prin 
numărul de kilometri pe care 
îi parcurge în zilele de maxi
mă solicitare : iși prescrie si 
„medicamentatia" împotriva 
surplusului de greutate. pe 
care îl poate pierde prin exer
ciții de gimnastică zilnică ; iși 
prescrie. în fine. tratamentul 
împotriva durerilor de cap. 
prin practicarea unui joc cu 
mingea. Altfel spus, la înde- 
mîna noastră, a tuturor, se 
află o farmacie în care medi
camentele se cheamă exercițiu 
fizic, mișcare, sport
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2,

8. Arpad Matta (A. C. Oltenia 
Craiova) 2 755 p ; 9. Gheorghe 
Bărbuceanu (A. C. Aurei Vlaicu 
București) 2 625 p ; 16. Emil Ilies
cu (A. C. Mircea Zorileanu Bra
șov) 2 618 p ; 11. Petru Zenovel 
(A. C. Moldova Iași) 2 553 p ; 
IX Constantin Ene (A. C. Mircea 
Zorileanu Brașov) 2 416 p ; IX Ion 
Alexa (A. c. Moldova Iași) 2111 
p ; 14. Valentin Romașcu (A. c. 
Aurel Vlaicu București) 2 011 p; 
15. Borta Grabceev (A. C. Aurei 
Vlaicu București) 1186 p. PE 
ECHIPE : 1. Sergiu Sidon — Ma
rian Simion 5 757 p ; 2. Nicola e 
Borș — Octavian Lie 5 695 p ; 3. 
Elena Coțovanu — Adriana Mără
cine 5 635 p ; 4. EmlS Iliescu — 
Arpad Matta 5 375 p ; 5. Constan
tin Ene — Erwin Bosch 5 307 p ;
6. ion Alexa — Petru Zenovel 
< 664 p ; 7. Gheorghe Bărbuceanu 
— Valentin Romașcu 4 646 p.

Concomitent s-a desfășurat și 
eoncursui internațional de pla
norism al României la care au 
participat alături de sportivi ai 
țării noastre șl cite doi concu
rență din Ungaria, Cehoslovacia 
și Bulgaria. Demonstrînd exce
lente calități de zburători Mircea 
Fine seu șl Mihai Bîndea, deși au 
pilotat aparate noi din fibră de 
sticlă, cu care nu erau acomo
dați, au reușit să se impună in 
fața celorlalți sportivi clasîndu-se 
pe primele locuri.

CLASAMENT : 1. Mircea Fl-
nescu 2 518 p ; X Mihai Blndea 
2 513 p ; 3. Istvan Hanner (Un
garia) 2 492 p ; 4. Sandor Papp 
(Ungaria) 2 401 p ; 5. Stefan
Gheorghlev Ștefanov (Bulgaria) 
1815 p ; 6. Bohumil Zaldl (Ce
hoslovacia) t 710 p ; 7. Karol 
Kopak (Cehoslovacia) 1 543 p ; 8. 
Bogdan Kirilov Ivanov (Bulgaria) 
844 p.
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Săptămînal cîștigâtori de au

toturisme și mari premii în bani 
la CONCURSURILE

PRONOSPORT

După concursul din 27 august 
la care s-a ciștigat un autotu
rism, noi succese ale particlpan- 
țllor și la concursul din 3 sep
tembrie a e. De data aceasta 
șansa a surfs, in primul rtnd, 
participantului Constantin Avra- 
mescu din localitatea Chiojdu, ju
dețul Buzău, oare pe o variantă 
jucată 100% a obținut un auto
turism „Dacia uoo*.  Nu este

însă un 
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LA APARIȚIA ZIARULUI 
A BUCURLȘTIUIUI"
avut 
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Distincțiile au fost înmî- 
nate de tovarășul Ion Dinei, 
membru al Coimitetuiui Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.CJL primarm ge
neral al Capitalei.

Vorbind te nsnele efec
tivului redacțicoaJ, al ceicr 
distinși ca ord -e ți mer1»- 
Ki. tovarășa! Kicnlae GL-- 
eeag. reda-tora! șef al i=a-

cr mtsesct

fel" cită cu căldura 
ui*  pentru Înaltele 

on iversări ți le urează 
rcepiir’rec sarcinii de mare 

rse-cvență pentru înfăptuirea 
pusă în slujba înfloririi pa- 

erciriî poporului nostru.
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Realmente dezastruoasă ni 
se pare situația In Divizia B. 
Aproape 200 de sportivi nu au 
acces In campionat : Sînt e- 
chipe care au eșuat aproape 
in întregime și care nu se 
vor putea prezenta In compe
tiție... C.S.U. Galați cu 11 ju
cători, Metalul Vaslui eu S, 
Timișul Lugoj eu » și Meta
lul Hunedoara cu 8, Gloria 
I. S. TătĂrani cu 16 jucătoare, 
Textila Sebeș cu 12, Oltul Sf. 
Gheorghe cu 10 — iată doar 
„recordmanele*  masivului plu
ton de 36 de formații din Di
vizia B care n-au putut să 
Încheie eu loturi complete 
concursul trecerii normelor 
de control.

Ce concluzii se pot trage ’ 
In primul rtnd că din aceas

tă atitudine de de
zinteresare a antre
norilor față de

munca pentru care 
sînt retribuițl re

zidă actualul nivel nesatis
făcător al handbalului româ
nesc. De unde să provină ta
lente autentice, cind un nu
măr Incredibil de sportivi nu 
pot trece nici măcar haremuri 
minimale 7 Cum să crească 
nivelul acestui sport, cind ma
joritatea echipelor vor trebui 
să evolueze cu loturi restrinse 
sau să nu participe deloc 7 
Ce s-ar lntimpla, de pildă, 
dacă federația ar hotărî ca 
antrenorii care nu și-au pre
gătit sportivii In condiții op
time să nu Ce retribuiți pînă 
cînd nu-și vor face datoria 7 

Este clar că oricît s-ar stră
dui biroul federal sau cole
giul de antrenori, handbalul 
românesc nu va progresa a- 
tita vreme cit nu-și vor tace 
bine datoria toți slujitorii hri. 
Ceea ee se tntlmplă acum 
este, însă, de domeniul incre
dibilului...

Hristoche NAUM

LITORAL '78
PETRECEȚI UN CONCEDIU DE 

NEUITAT PE LITORALUL 
MARII NEGRE I 

in luna septembrie
Biletele pentru odihnă stnt dis

ponibile la toate oficiile județene 
de turism.

Petreceți un concediu de neui
tat pe litoralul Mării ‘
luna septembrie !

Această invitație v-o 
OFICIILE JUDE'! b.NE 
RISM, care vi asigură 
tă perioadă, la tarife 
locuri pentru odihnă în stațiunile 
de pe litoral, cu cazarea în ho
teluri confortabile.

Se acordă reducere de tarif la 
transportul pe C.F.R.
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CAMPIONATE NO!
CU CARENJE... VECHI,

DE ORDIN DISCIPLINAR

chela
PRO-

★
Tragerea Loto de astăzi 

avea loc la Clubul Progresul din 
str. Doctor Stalcovicl la orele 17. 
Rezultatele vor fi transmise la 
televiziune în cursul serii.

dȘTIGURlLE TRAGERII LOTO DIN
1 SEPTEMBRIE 1978. Cat. 1 : 1,50 va
riante (aiXoturism Dacia 1300) ; cat.
2 : 4 variante 25% a 19.575 lei ; cat.
3 : 21,75 a 3.(500 lei ; cat. 4 : 24.50 
a 3.196 lei ; cot. 5 : 135,25 a 579 
iei ; cat. « : 292,25 a 2«6 lei ; cat. 
X : 1.509,75 a 100 lei. Report Io ca
tegoria 1 : 479.083 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300*  o revenit participantu
lui PAUL C. din București, pe • va- 
riontd jucată 100%.

va
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LUNEA ZIUA

fost r lipso n stnl trecut, 
atftea decepții ți cu o con- 
rie generală : nivel scăzut 

(preoție cauze ți INDISCIPLI
NA).

—a fost analiza făcută de fe
derație, în care s-a insistat pe 
deficiențe, „destul de nu
meroase" (referatul lui Șt. Co
vaci, vicepreședinte al F.R.F.), 
.nepermis de multe cazuri de 
abateri" (cum sublinia mate
rialul lui N. Irimie, prim-vicc- 
președinte al F.R.F.).

—a fost apoi perioada de 
pregătiri (și de promisiuni) pen
tru noul campionat. Federația 
a spus deschis că va fi foarte 
drastică cu cei ce vor confunda 
terenul de joc cu maidanul, cu 
cei care vor încerca să supli
nească deficiențele din pregă- 

’ " cutire cu crampoanele și 
pumnii.

„.au fost, au fost atîtea.
A venit., prezentul I A 

ceput noul sezon competițional. 
La Divizia A, la B, la C, la 
juniori. Primele etape, primele 
confruntări au oferit din pă
cate, și primele (și nu puține) 
abateri. în trei etape ale Divi
ziei A, doar A.S.A. Tg. Mureș, 
Politehnica Iași, F.C. Baia

în-

IMare și Dinamo nu au primit 
cartonașe galbene. 32 de jucă
tori au de acum în— inventar 
34 de cartonașe (Iorgulescu de

Ila Sportul studențesc ți Dobrin 
chiar cite două), iar pe listă 
îi mai găsim din nou pe Ba-

I

vină este, în principal, pregăti
rea insuficientă, ca și siaba 
muncă educativă. în unele ca
zuri. însă, și arbitrii mai pun 
paie pe foc cu deciziile lor a- 
nanoda. unele viciind chiar re
zultatul final. Cazul lui O. Streng, 
la meciul Dinamo — U.T.A. (este 
de netolerat scoaterea la mar
ginea careului a unei lovituri 
care reclama 11 m), ai lui 
N. Georgescu, la partida Olim
pia S. Mare — Chimia Rm. 
Vîlcea. Și cite mai sînt pe la 
Divizia B. Cei de la Tulcea se 
plîng că I. Rus le-a anulat un 
gol valabil la Brașov (după ce 
Steagul roșu fusese dezavanta
jată la Brăila în etapa a Il-a). 
Multe formații din eșalonul se
cund (de fapt, aproape toate, 
cu schimbul, de la o duminică 
la alta) se plîng de jocul dur 
al gazdelor, trecut cu vederea 
de arbitri. Apropo, am vrea 
să-i amintim tînărului arbitru 
bucureștean N. Georgescu (pro
movat destul de repede), ele
ment în care se puneau mari 
speranțe, că in trei jocuri con
duse de el în campionatul tre
cut și în cel actual (Unirea 
Focșani — Gloria Buzău, Glo
ria Buzău — F.C.M. Galați, O- 
limpia S. Mare — Chimia Rm. 
Vîlcea) a greșit decisiv. A fost 
de fiecare dată un prețios „a- 
liat*  L _ ' ’ '
poate I Nu de astfel
care 
voie.

_.a
—a
...a

al gazdelor I Asa 
1 Nu de astfel de 
să strice meciurile

nu se 
arbitri 
e ne-

trecut
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FOTBALULUI ȘCOLAR...
Argeș, Dolj șl Olt (V), Arad, 
Timiș, Hunedoara, Mehedinți 
și Caraș-Severin (VI), Cluj, 
Sălaj, Bihor, Maramureș și 
Satu Mare (VII), Sibiu, Alba, 
Mureș, Brașov și Covasna 
(Vii), Primul județ din fie
care grupă va organiza com
petiția. în sfirșit — așa cum 
subliniam la începutul aces
tor rinduri — după mulți ani 
vom avea o campioană a ță
rii la școlile generale, ultima 
fază a întrecerii desfășurîn- 
du-se între 18 și 25 iulie, 1979, 

Ia Pitești.

A existat o vreme cînd fot
balul — sportul aflat cel mai 
aproape de inima copiilor — 
a fost destul de rău privit în 
școli, cînd unor elevi „prinși 
asupra faptului*  li se scădea, 
fără ezitare, de către pedagogi 
unilaterali, nota la purtare. 
Ani mulți, ani pierdut! pen
tru un---- ‘

îndrăgit, 
crurile 
schimbe, 
ofensiva _ .
a căpătat valențe noi, forurile 
competente parafină actul de 
naștere al unor competiții de 
amploare, Înscrise sub gene
ricul „Daciadei*,  în care vor 

fi cuprinși majoritatea elevi
lor. Este vorba de campiona
tul școlilor generale (8—10, 
11—12 și 13—14 ani) și de 
campionatul liceelor, școlilor 

și grupurilor școlare profe
sionale (15—16 și 17—18 ani). 
Iată cîteva amănunte semni
ficative despre aceste întreceri 
care vor debuta In curînd.

sport atft de mult 
Dar, tocet-încet, lu
au început să se 
Iar din această vară 
fotbalului spre școală

Iaci, Crișan, M. Sandu, Bădin, 
Purima, Kaiser, Pitaru. Jiul 
și S. C. Bacău au de acum cite 
trei cartonașe galbene; Uni
versitatea Craiova, Sportul 
studențesc si C. S. Tîrgovișie 
cite 4, F. C. Argeș — 5. Din 
27 de jocuri, doar în 9 (o 
treime) nu s-au acordat carto
nașe l Unii jucători nici nu 
s-au „încălzit" bine și — 
trecut pe tușă. Angheîini 
suspendat două etape, 
acestea la Divizia Â.

în „B“ e și mai rău. Zim- 
brea, de la Chimia Tr. Măgu
rele, a fost suspendat 6 luni. 
Alții : Bădăluță ți Glonț, de la 
aceeași echipă, Cojocaru ți 
Kontea de la Rapid, F. Manea 
și Păun de la Viitorul Scorni- 
cești au fost ți ei suspendați, 
pe o etapă, pe 3 sau pe 4 eta
pe. Divizia C — ea să nu-și 
dezmintă faima — a debutat 
cu un adevărat (și nedorit) re
cord : 
pentru 
Boncea 
vit pe 
Enache 
Am putea să mai dăm încă 10 
nume de jucători eliminați. Și 
pentru ca— tadmul să fie com
plet, juniorii ți-au plătit ți ei 
obolul indisciplinei prin sus
pendările lui Part (S. C. Ba
cău) ți Mitrea (C. S. Tîrgoviș- 
te).

De neînțeles atitudinea aces
tor jucători, cu atit mai mult 
eu cit in noul campionat un 
cartonaș galben ți, mai ales, 
unul roșu se sancționează și 
pe căi administrative. Și atunci, 
normal, revine la prim plan 
o veche întrebare : „Ce fac an
trenorii ți conducerile clubu
rilor î Se Iasă orbiți. In con
tinuare, de lupta— oarbă pen
tru puncte T

Toate aceste abateri nu pot 
fi justificate in nid un fel. De

au și 
a fost 
Toate

8 luni de suspendare 
actul huliganic al lui 
(Abatorul), care l-a lo- 

arbitru, 6 etape pentru 
de la LR.A. Cîmpina.

fost campionatul 
fost analiza.

__ fost perioada de pregătiri.
A venit noul campionat, dar, 

se vede, cu vechi și supără
toare carențe și pe planul dis
ciplinei. PlNA CÎNI) ?

Constantin ALEXE

După testele i 
cu echipele

Bulgariei

CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE. Etapa pe școală 
la categoriile 8—10 și 11—12 
ani se va disputa Intre 
septembrie și 15 noiembrie 
(turul) și 1 aprilie — 15 mai 
(returul). Fiecărei echipe tre
buie să 1 se asigure cel pu
țin 16 jocuri. în perioada 15 
mai — 30 iunie este progra
mată etapa pe localitate. La 
aceste categorii de vîrstă echi
pele vor fi formate din 7 ju
cători. Etapa pe școală la 
13—14 ani poate fi prelungită 
pină la 1 februarie. La sCr- 

șitul campionatului pe școa
lă se va forma selecționata 
pentru etapa pe localitate, 
care se va desfășura între 15 

martie și 15 mai. La această 
vîrstă. competiția va conti
nua cu fazele județeană (15 
mal — 15 iunie) și interjude
țeană (15—20 iunie), aceasta 
din urmă disputîndu-se sub 
formă de turneu, la care se 
vor alinia cele 39 campioane 
de județ, plus aceea a Capi
talei. Aceste echipe vor fi îm
părțite în opt grupe, pe zone 
geografice, după cum urmea
ză : suceava, Bistrița-Năsăud, 
Neamț, Iași și Botoșani (zona 
I), Vrancea, Galați, Vaslui, 

Bacău și Harghita (H), Ialo
mița, Buzău, Brăila, Constan
ța și Tulcea (HI), Prahova, 
Dîmbovița, București, EIov și 
Teleorman (TV), Gorj, Vîlcea,

15

CAMPIONATELE LICEELOR. 
La categoria de vîrstă 15—16 
ani, competiția va... străbate 
toate fazele : pe școală (15 
septembrie — 15 noiembrie), 
pe localitate (15 martie — 15 
mai), pe județ (15 mai — 15 
iunie). Etapa interjudețeană 
se va desfășura pe zone geo
grafice : Neamț, Suceava, Bo
toșani, Iași și Bistrița-Nă
săud (I), Vaslui, Bacău, Ga
lați, Vrancea și Harghita (II), 

Buzău, Brăila, Ialomița, Tul
cea și Constanța (in), Bucu
rești, Ilfov, Teleorman, Dîm- 

. bovlța și Prahova (IV), Olt,
Dolj, Gorj, Vîlcea și Argeș
(V) , Mehedinți, Caraș-Severin, 
Timiș, Arad și Hunedoara
(VI) , Bihor, Sălaj, Cluj, Satu 
Mare șl Maramureș (VII), 
Mureș, Alba, Sibiu, Brașov și 
Covasna (VIU). Finala pe 
țară va fi găzduită, între 1 ți 
5 septembrie de orașul Vas
lui. Cum la vîrstă de 17—18 
ani există o competiție la ni
vel republican (campionatul 
juniorilor șl școlarilor), între
cerea liceelor de la această 
categorie de vîrstă va avea 
numai trei etape, pe școală 
(15 septembrie — 15 noiem
brie), pe localitate (15 martie 
—30 mai) și județeană (1—15 

iunie). Există recomandarea 
forurilor în sarcina cărora ca
de organizarea tuturor acestor 
competiții (Ministerul Educa

ției și Invățămîntului, U.T.C., 
Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor, C.NI.F.S., 
F.R.F.) ca jocurile să fie pro
gramate lunea, care va fi de
clarată .Ziua fotbalului șco-
lar“.

Salutară, așadar, inițiativa 
de a fi cuprinsă în sfera fot
balului ÎNTREAGA ȘCOALA. 
Cel mai îndrăgit dintre spor
turi nu va avea decit de clș- 
tigat.

ATACUL SELECȚIONATEI
DE JUNIORI (U. E. F. A.) - 

j COMPARTIMENTUL DEFICITAR...
Echipa de perspectiva — joc bătrinesc la 17 ani 1

Cîteva mii de spectatori au 
urmărit pe stadionul Poiana 
din Cîmpina — într-o foarte 
bună organizare a clubului lo
cal — cele două meciuri din
tre selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei, partide 
devenite tradiționale. 1 
vara ele disputîndu-se la 
iar toamna pe terenurile 
tre. Bilanțul înregistrat 
satisfăcător: un meci 
0—0 (echipele de perspectivă) 
și o victorie. 1—0 (formațiile 
prime de juniori). De 
augur — să sperăm — 
succesul tinerilor noștri 
colori, cu atit mai mult cu 
cit se cunoaște faptul că ul
timele confruntări 
bulgare, la acest nivel. 
Încheiat 
chiar la 
din țara 
cotati Si __ -__ _____________

Miercuri puteau învinge si 
juniorii II. dacă avem în ve
dere finalul de meci, deosebit 
de favorabil, cind adversarii 
au jucat cu un om mai puțin. 
Mitev fiind eliminat in min. 
72. In ansamblu. însă, echipa 
pregătită de E. Mladin si A.

primă- 
Sofia, 

! noas- 
este 

egal.

bun 
este 
tri-

român o- 
s-au 

cu victorii. unele 
scor, ale juniorilor 
vecină, foarte bine 

pe plan international

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

Măndoiu a evoluat slab. lent, 
fără vlagă, bătrînese și încil- 
eit. Puține au fost fazele clare 
de atac, care să ducă la în
scrierea de goluri. Mijlocul 
(Ilie. Constantin. Costachi) a 
constituit punctul cel mai slab 
al echipei. în această_ zonă un 
singur jucător s-a zbătut, cău- 
tînd să confere limpezime ac
țiunilor întreprinse de echipă 
— Costcl Ilie. Ceilalți doi nu 
s-au... evidențiat decit prin 
modul cum au frinat jocul, au 
pasat inoportun si au compli
cat faze dintre cele mai sim
ple. Costachi a fost Înlocuit 
pină la urmă. N-am înțeles 
de ce nu s-a luat aceeași mă
sură si cu celălalt mijlocaș, el 
rămînlnd ca... bătut in cuie 
într-un „11*.  care, sigur, nu 
ar fi evoluat mai slab fără eL 

Meciul dintre selecționatele 
care se pregătesc pentru pre
liminariile Turneului U.E.F.A. 
•79 a plăcut iubitorilor -fotba
lului din 
noastră a 
putea să 
mult mai 
18 ori la 
fată de numai cele 5 lovituri 
expediate

- poarta lui 
Partida 

constatări, 
ani. iată, 
văzut o echipă românească de

Cîmpina. Echipa 
cîstisat la limită, dar 
cîștige la un scor 
mare. Ea a șutat de 
poarta Iui Socolov,

de oaspeți
Nitu.

ne-a prilejuit 
Prima : după 1 
putem afirma.

spre

două 
multi 
. am

juniori masivă, puternică, vi-- 
guroasă. cu o bună capacitate 
de efort. Nitu. Ivana. Pop, 
Pîrvu. Iovan, Suciu. Geolgău. 
Mărgineantu sînt CU toții ju
cători înalti. tari, care nu mai 
cad aproape la fiecare con
tact cu adversarul. Au impre
sionat prin energia cu care 
s-au ..bătut" : Ivana. Pop. Io
van. Geolgău împotriva unor 
jucători cu o excelentă pregă
tire fizică, iuți, tenace si ex
trem de ambițioși. A doua 
concluzie trasă după acest test 
nu mai este Insă de natură să 
bucure. Și această echipă, ca 
si cele care au reprezentat 
promoțiile precedente, este la 
fel de neproductivă 
Pe lingă faptul că 
componenti ai liniei 
pătrund greu spre noarta ad
versă.
ușor 
nu a 
Buclai . . ..
post în repriza secundă, nu a 
făcut mai mult ca piteșteanuL 
Cu acest compartiment antre
norii T. Ozon si M. Ciomoavă 
au încă mult de lucrat pen
tru a-1 aduce la nivelul celor
lalte două.

Duminică, echipa va juca în 
campionat, seria ..C“ bucu- 
reșteană. Va fi ultimul test 
înaintea plecării la prima edi
ție a campionatului balcanic.

Laurentiu DUMITRESCU

in atac, 
cei trei 
ofensive

ei ratează nepermis de 
ocaziile de goi. Turcu 

corespuns ea vîrf. Nici 
care a evoluat pe acest

• ARBITRI ROMÂNI LA PA
TRU MECIURI DIN CUPELE EU
ROPENE. După cum se știe, la 
13 septembrie stnt programate 
primele partide dm cadrul cupe
lor europene tnterchiburi. Cu 
acest prilej, patru dintre întfiniri 
vor fi conduse de brigăzi de ar
bitri din țara noastră. Astfel, 
meciul Juventus Torino — Glas
gow Rangers va fi condus de N. 
Hainea Ca centru), C. Ghlță și 
C. Dinulescu, iar partida Vlasnia 
Shkoder (Albania) — Austria 
Viena de O. Anderco (la centru), 
M. Fediue șl R. Șerban (ambele 
din Cupa campionilor europeni). 
întUnirea P.A.O.K. Salonic — 
F.C. Servette Geneva (Cupa cu
pelor) va fi condusă de C. Băr- 
bulescu (la centru), Gh. Racz și 
V. Tătar. In sflrșlt, jocul Galata- 
saray Istanbul — West Bromwich 
Albion (Cupa UX.F.A.) va fi ar
bitrat de Fr. Coloși (la centru), 
Gh. Ispas și C. Szilaghi.
• MECI INTERNATIONAL LA 

BRAD. Mîlne. după-amlază, în 
orașul Brad se va disputa întll- 
nirea internațională amicală din
tre o combinată K. C. Corvinul

— Aurul șl formația libaneză 
AJM.S.A.R. din Beirut (AL. 
JURCA — ooresp.)
• NE VIZITEAZĂ TARA RE

PREZENTATIVA R.PJO. CORE
ENE ȘI ARSENAL CAIRO. Ieri 
a sosit in țara noastră 
tativa R.P.D. Coreene, 
întreprinde un turneu 
partide 
12—16 
echipă 
Cairo, 
reăe întâlniri : la 12
— cu A.S.A. Tg. Mureș, 13 sep
tembrie — cu U.T.A., 19 septem-

Corvinul Hunedoara.
GIURGIU — SIRENA 
în acest meci amical, 

B din localitate, 
impus greu In țața 
categorie Inferioară 

București. Golurile au

amicale, în 
septembrie, 

vizitatoare, 
are programate

i reprezen- 
care 
de 
perioada 
Cealaltă 
Arsenal 

: următoa- 
septembrie

va
5—6

brie — cu
■ F.C.M. 

2—0 (1—0). 
divizionara 
F.C.M. s-a 
echipei de 
Sirena 
fost marcate de M. Preda (min. 
18 șl 71). (TR. BARBALATĂ — 
ooresp.)
• C.S.M. SUCEAVA - 

TIRGOVIȘTE 2—2 (1—2).
marcat Petrescu (2) pentru gaz
de, respectiv. Martin (2). (I 
MINDRESCU — ooresp.).

C.S. 
Au

PBOCMHOl Șl ARBITRII ETAPEI DE DDMIKICi A DIVIZIEI B
SERIA I s F.C. BrâHa — Ni-tramorvia Fâgaraș : C. Ignat (București) ; 

I.C.I.M. Brașov — Progresul Brâila : C. Ionițâ II (8ucurești) ; Portul Con
stanța — Victoria Tecuci : A. Voinea (București) ; F.C.M. Galați — Trac
torul Brașov : V. Mândescu (București) ; C.S.M. Suceava — F.C. Constanța: 
L Urdea (București) : Co/istructorul lași — Steagul roșu Brașov : V,
Gligorescu (Ploiești) ; Delta Tulcea — Oltul Sf. Gheorghe : S. Burtacu 
(Gh. Gheorghki-Dej) î Ceahlăul P. Neamț — Minerul Gura Humorului : 
Ilie Roșoga (București) ; Muscelul Ci m pul ung — Viitorul Vaslui : L Arcă- 
lean (Bistrița).

SERIA A ll-a î Șoimii Sibiu - Viitorul Scomiceștî : L MIș (Tg*  Mureș) ; 
Rulmentul Alexandria Chimia Brazi : C. Ghila (Constanța) ; Gaz metan 
Mediaș — $. N. Oltenița : L Vescan (Aiud) ; Dinamo Slatina - Metalul 
București : M. Diaconu (Rm. Vîlcea) ; Electroputere Craiova — Poiana 
Cîmpina : P. Silvestru (Focșani) ; Metalul Plopeni — Chimia Tr. Măgurele: 
D. Munteanu (Vaslui) — se dîsputa sîmbătâ ; Autobuzul București — F.C.M. 
Giurgiu : D. Ursu (Brăila) ; Petrolul Ploiești — Progresul Vulcan București: 
P. Baban (lași) ; Rapid București — GS.M. Drobeta Tr. Severin : FL
Pitiș (Oradea).

SERIA A Ul-as înfrățirea Oradea — Victoria Căkm : Gh. Racz (Bra
șov) ; Minerul Cavnic — Mureșul Deva : D. Amdt (iași) ; C.F.R. Timișoara 
— U.M. Timișoara : A. Drăguț (Zimnicea) ; Aurul Brad — Docia Orâștie : 
V. Popovici (Botoșani) ; ,,U“ duj-Napoca - C.F.R. Cluj'-Nopoca : R. Stîn- 
can (București) ; C.I.L Sighet — tnd. sîrmei C. Turzii : D. Dimînescu (P.- 
Neamț) ; Chimica TTmăveni — Metalurgistul Cugir : L. Frunză (Sibiu) r 
Gloria Bistrița — Minerul Anhna : Gh. Arhire (Suceava) ; Minerul Moldova 
Noua - F.C.M. Reșița x G Dinulescu (București).



Simbătă și duminică HIE FLOBOIU,

DUBLA ÎNTÎLNIRE LA POPICE
LOCUL

LA

A XXX a aniversare a creării fi. P. D. coreene

ÎNTRE REPREZENTATIVELE o MĂRTURII ALE AVÎNTULUI
ROMÂNIEI Șl R. F. GERMANIA
Echipele reprezentative ale 

tării noastre la popice (mascu
lin și feminin) pleacă azi în 
R. F. Germania, unde vor sus
ține cite două jocuri cu selec
ționatele tării gazdă. Partidele 
— avînd un caracter amical — 
prezintă' totuși un interes evi
dent. deoarece ele oferă prile
jul primei întîlniri interțări a 
celor două formații campioane 
mondiale. România la bărbați 
și R. F. Germania la femei. 
Echipa masculină a României 
va fi alcătuită din jucătorii 
care în luna mai au cîștigat 
..mondialele” de la Lucerna. în 
frunte cu dublul campion al 
lumii. Iosif Tismănar. Din echi
pă mai fac parte I. Bâiaș. I. 
Bice. Gh. Silvestru. G. Marin 
și Al. Tudor. Reprezentativa 
noastră feminină va fi formată

din jucătoare tinere. în majori
tatea lor debutante. Din sexte
tul care a evoluat la C.M. au 
rămas doar două sportive. Ele
na Andreescu si Margareta Că- 
lineanu. Au mai fost selecțio
nate tinerele Ioana Dogaru 
(Rapid Buc.), Elisabeta Albert. 
Gizela Kadar (Voința Ta. Mu
res). Maria Iosif-Nichifor (Vo
ința Buc.) ș.a.

Primele partide vor avea loc 
mîine. la Ballingen. iar urmă
toarele duminică, la Stuttgart

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL DE SAH

MANILA. 7 (Agerpres). — 
Cea de-a 19-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de 
șah pe care și-l dispută la 
Baguio (Filipine) marii maeștri 
Anatoli Karpov și Victor Kor- 
cinoi s-a terminat remiză la 
mutarea a 39-a. Scorul râmtne 
favorabil lui Karpov cu 4—1.

• Popicarii juniori își încep 
pregătirile pentru viitoarele în- 
tilnlri internaționale. La prima 
selecție pentru alcătuirea lotu
rilor au fost convocati cei mai 
buni 20 de jucători și jucătoare 
din echipele divizionare. Selec
ția va avea loc la București, in 
zilele de 14—16 septembrie.

• Săptămina viitoare, echi
pele clubului bucurestean Voin
ța vor susține. In Capitală, o 
dublă întîlnire amicală cu for
mația Aktivist Espenheim 
(R. D. Germană).

• începțnd de azi și pînă 
duminică se desfășoară la Tg. 
Mureș, pe arena Voința. întreg 
cerile finale ale tradiționalei 
competiții „Voințiada". în care 
se întrec aproape 100 de popi
cari. campionii pe județe al 
asociațiilor sportive apartinînd 
unităților cooperației meșteșu
gărești.

CANPI0NATE1I DE TENIS Alt S.ÎI.A.
ÎNAINTEA ÎNTÎLNIRILOR SEM1EINALE

4‘ NEW YORK, 7. Jucătoarele 
creditate cu primele două 
locuri pe lista capilor de serii 

I în proba feminină de simplu 
a campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A. au obți
nut victorii în turul sferturilor 
de finală. Favorita nr. 1. Mar- 
lina Navratilova, 
ultimei ediții 
Ia Wimbledon.
6—3, 6—2 pe 
în timp ce a 
Chris Evert, a

cîștigătoarea 
a turneului de 
a întrecut-o cu 
Virginia Ruzici, 
doua favorită, 

eliminat cu

TELEX
i' ATLETISM • tn concursul 
' desfășurat în localitatea ceho

slovacă Nitra, campioana euro
peană la disc, Evelyn Jahl
(R.D.G.), a cîștigat cu 68,00 m. 
Compatrioatei sale Maritta Droese 
i-a revenit aruncarea .......
cu 21.02 m, urmată de 
Fibingerova 1 ' '
20,89 m. La masculin : ciocan — 
Maliukov (U.R.S.S.) 76.78 m ;
1900 m — Beran (Cehoslovacia) 
3:55,5 ; greutate — Mironov 
(U.R.S.S.) 20,54 m ; înălțime —
jambor (Ungaria) 2,23 m.

AVIAȚIE a Aviatorul cehoslo
vac Ivan Tucek a devenit cam
pion mondial absolut la pilo
taj sportiv, la Ceske 
jovlce. Pe locul doi

7—5, 6—1 pe tînâra Tracy 
Austin.

în plină desfășurare, pe te
renurile de la Flushing Mea
dow. sînt si probele de du
blu. Iată principalele rezultate, 
la masculin : Fibak, Okker — 
Moore. Tanner 6—3. 3—6. 7—6 ; 
Riessen. Stewart — Hewitt, 
McMillan 2—6, 6—3, 7—5 J
Lutz. Smith — Gottfried, 
Stockton 6—4. 4—6, 6—4 ; Ed
mondson. Marks — Fleming, 
McEnroe 6—3. 6—4. La femi
nin : Durr. Wade — Jordan, 
White 6—1. 4—6. 6—1 ; King, 
Navratilova — Hobbes. Har
ford 7—5, 6—1 : Reid. Turnbull 
— O’Neill. Smith 6—3. 6—3.

Iată și primele rezultate din 
..sferturile" probei de simplu 
bărbați : Vitas Gerulaitis — 
Johan Kriek 6—2, 6—1. 6—2 ; 
John McEnroe — Butch Walts 
6-1. 6—2, 7—6.

greutății, 
Helena 

(Cehoslovacia) —

Bude- 
„____ s-a clasat
Kermit Weeks (S.U.A.). La femi
nin, pe primele două locuri avia
toarele sovietice Valentina Jaj- 
kova șl Lidia Leonova. • 
Zagreb au luat sîîrșlt C.M. 
parașutism, titlurile de campioni 
mondiali absoluțl fiind cucerite 
de Igor Tiorlo (U.R.S.S.) la mas
culin șl Cheryl Sterne (S.U.A.) 
La feminin.

I4A 
de

J CICLISM * Etapa a doua din 
t „Tour de r Avenir” (Divonne — 
I Chalon sur Saone, l»î km) • 
fcjost ciștigată de rutierul sovle- 
- tic Aleksandr Averin, ta 4h 

42:57. In clasamentul general 
conduce compatriotul său Su- 
Imruucenkov. a Proba de fond 
«lin cadrul primei ediții a C.M. 
universitare, desfășurate la An
vers. a revenit olandezului Theo 
de Rooy — 120 km în 2h 39:00. 
lată șl îaureații celorlalte probe: 
urmărire Individuală 4 00# m — 
Robiers (Franța) : viteză — Del- 
pinne (Franța) ; semifond — Ca
meron (Anglia) ; contracronome- 
tru pe echipe 75 km — UJl.S.S.

șah a A 7-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial feminin 
de șah, care se desfășoară la 
Pițunda (U.R.S.S.) s-a întrerupt 
la mutarea 41-a, cu avantaj ma
terial (un pion în plus) pentru 
campioana mondială. Nona Ga- 
prindașvill. Scorul este de 4—2 
în favoarea șaiangerel, Maia Cl- 
burdanidze. • In runda a 5-a a 
turneului de la Tilburg (Olanda), 
Timman a cîștigat la Liubojeviei, 
iar partidele Spasski — Portlsch, 
Rlbh — Larsen, Dzindzașvili — 
Hort șl Huebner — Miles s-au 
terminat remiză. în clasament : 
Timman, Miles, Portlsch — 
B'/> p, Larsen 3 p.

cu CAMPIONUL EUROPEAN
M. VAINIO

HELSINKI, 7 (Agerpres). — 
în cadrul concursului interna
tional desfășurat pe stadionul 
olimpic din Helsinki, atletul 
român Ilie Floroiu s-a clasat 
pe locul doi in proba de 5000 m, 
cu timpul de 13:28,5, fiind ur
mat de finlandezul Antii Loik- 
kanen — 13:52,0. Cursa a fost 
cîștigată de campionul european 
Martti Vainio (Finlanda), cro
nometrat în 13:28,0.

Alte rezultate: aruncarea 
greutății — Staahlberg (Fin
landa) 20.41 m ; aruncarea su
liței — Hanisch (R.D. Germa
nă) 88.70 m ; săritura cu pră
jina — Pudas (Finlanda) 5.10 m.

La 17 septembrie, la Constanta

EDIȚIA A 7-a
A BALCANIADEI

DE MARȘ P.T.T.R.
întrecerea celor mal buni măr

șăluitori dintre lucrătorii P.T.TJL. 
din Balcani a intrat deja tn tra
diție. Iată, anul acesta se dispu
tă cea de-a T-a ediție, care va a 
organizată la Constanța, tn ziua 
de 17 septembrie. Se parcurge un 
traseu de 1# kilometri, tn echi
pament de factor poștal.

Reprezentanții țării noastre ia 
avut tn edițiile precedente fru
moase comportări, el reușind să 
clștige de 4 ori consecutiv com
petiția (1972—1975), aut la indi
vidual cit șt pe echipe. Colecti
vul tehnic care s-a ocupat de 
preparativele reprezentanților noș
tri. Leonida Caraiosifoglu șl Va
leria Mltrea, va alinia următoa
rea echipă : Constantin Slaicu 
(D.P.M.B.) — dublu campion bal
canic al mărșăluitorilor P.T.T.R. 
șl ctștigător al probei la Balca
niada de la Salonic, de anul a- 
cesta. Gheorgbe Jugănara 
(D.P.M.B). dublu campion bal
canic P.T.T.H., Marin Perțlnaru 
(Teleconstrucțla), Ion Pastramă 
(D. Jud. Argeș) șl Ștefan Enacho 
(D. Tc. București).

De menționat că tn acest an au 
fost adresate Invitații $1 organiza
țiilor profesionale din Turcia șl 
Albania, al căror reprezentanți 
sînt așteptați să se alăture con- 
curențllor... tradiționali, din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia șl Ro
mânia.

MIȘCĂRII SPORTIVE
Poporul coreean va sărbători miine împlinirea a 30 de ani 

de la întemeierea Republicii Populare Democrate Coreene, 
eveniment de o însemnătate epocali în istoria acestei țări. 
La 3 septembrie 1943 au fost înfăptuite aspirațiile fierbinți 
ale întregii națiuni coreene de a-si forma un stat indepen
dent si suveran, deschizind prin aceasta calea prefacerilor 
înnoitoare in toate domeniile de activitate, sub semnul con
struirii socialismului.

In rîndul marilor realizări 
obținute. In aceste trei de
cenii. de către oamenii mun
cii din R. P. D. Coreeană, 
s-au Înscris și acelea de pe 
tărlmul educației fizice sl 
sportului. Grăitoare în acest 
sens sînt succesele înregis
trate de sportivii acestei 
țări la ultimele două edi
ții ale Jocurilor Olimpice 
de vară. La MUnchen. în 
1972. reprezentanții R.P.D. 
Coreene au urcat de cinci 
ori pe podiumul de premi
ere. culegînd o medalie de 
aur (la tir), una de argint 
(box) și trei de bronz (vo
lei feminin, lupte greco-ro- 
mane si judo). Iar la Mont
real. In 1976. ultima

cînd date importante ale 
luptei de eliberare a patri
ei. Mii de tineri își desă- 
vîrșesc pregătirea fizică și 
sportivă participînd la 
competiții de masă. în ca
drul unor discipline deose
bit de mult îndrăgite, cum 
sînt luptele, tirul cu arcul, 
voleiul, tenisul de masă, 
diferite probe atletice. Anul 
trecut, cu prilejul sărbăto
rii naționale de la 9 sep
tembrie, 70 000 de sportivi, 
tineri școlari și copii 
Phenian au participat, 
stadionul Moranbon. la 
uriașă demonstrație de 
samblu intitulată 
steagul Partidului

Avîntul mișcării sportive

din 
pe 

o 
an- 

„Sub 
Muncii”.

Tenisul de masă disciplină sportivă plasează
R.P.D. Coreeană printre cele mai bune din lume — se 

bucură de o mare popularitate in rindul tineretului

ediție a supremei întreceri, 
sportivii aceleiași tari s-au 
afirmat din nou. prin aurul 
Si argintul_ cucerite de bo
xerii Ciu 
Uk. In 
competiții 
de mare 
surate în 
continente, prezenta 
tivilor din R.P.D. Coreeană 
a fost adesea răsplătită cu 
trofeele puse in joc si cu 
aprecieri elogioase din par
tea specialiștilor.

La baza acestor frumoa
se succese se află o largă 
activitate a sportului de 
masă. Tradiționale au de
venit alergările de ștafete, 
cursele de marș si ascensi
unile în grup, organizate la 
locurile istorice, cum 3Înt 
vîrfurile munților Mankye- 
ungdal sl Boceunbo. mar-

En Zo și Li Ven 
numeroase alte 

internaționale 
anvergură, desfă- 
Asia sau pe alte 

spor-

din „tara dimineților liniș
tite” este limpede expri
mat si prin baza materială 
asigurată practicării exerci- 
tiilor fizice și sportului. 
Moderne construcții spor
tive. stadioane, bazine de
înot, patinoare, terenuri de
volei și baschet se găsesc 
in principalele centre ale
tării, precum și pretutin
deni In școli, uzine, uni
tăți militare si la sate. Im
punătorul Palat al Sportu
rilor din Phenian. puțind 
adăposti 20 000 de specta
tori și mărețul stadion Mo- 
ranbon. cu peste 80 000 de 
locuri în tribune, sînt 
în fruntea acestor mărturii 
ale grijii pe care partidul 
si statul le acordă în 
R.P.D. Coreeană dezvoltării 
mișcării de educație fizică 
si sport.

RIDICAREA CORTINEI PE MAREA SCENA A FOTBALULUI INTERNATIONAL
Se ridică marea cortină de pe 

scena fotbalului Internațional.- 
Mal exact, miercuri Se inaugu
rează primul tur al cupelor eu
ropene de fotbal, în care sînt 
angrenate peste 12# de echipe de 
club l Ca în fiecare an, eveni
mentul stîrnește în mod firesc 
interesul milioanelor de iubitori 
ai sportului cu balonul rotund de 
pe continent, iau startul cele 
mai bune echipe șl fără îndoia
lă că unele partide din prima 
fază a competițiilor constituie 
adevărate derby-uri.

Misiunea formațiilor românești 
este fără îndoială dificilă — a- 
vînd în vedere cărțile de vizită 
ale adversarelor —, dar printr-o 
mobilizare totală, valorlflcindu-șl 
astfel toate posibilitățile, repre
zentantele țării noastre pot trece 
de primul tur. In „Cupa cupe
lor”, echipa studenților cralo- 
venl întllnește pe Fortuna Dils- 
seldorf, un „11“ fără celebrități, 
dar care excelează prin pregătire 
fizică șl putere de luptă, Iar în 
„Cupa U.E.F.A." Politehnica Ti
mișoara și F.C. Argeș vor avea 
ca adversare pe M.T.K. Buda-

pesta șl, respectiv, Panathlnal- 
kos Atena, care au luat un start 
meritoriu 
lor.

iată șl 
tracție" 
miercuri.

In C.C.E. 3 A.E.K. — F.C. Porto, 
Fenerbahce — P.S.V. Eindhoven, 
F.C. Bruges — Wlsla Cracovia, 
Zbrojovka Bmo — Ujpestl Dozsa, 
partizan Belgrad — Dynamo 
Dresda ; capetele de afiș fiind 
partidele dintre Juventus Torino
— Glasgow Rangers și Notting
ham Forest — F.C. Liverpool, ul
tima echipă fiind deținătoarea 
trofeului.

la „Cupa Cupelor* vom evi
denția meciurile A.Z. 67 Alkmaar
— Ipswich, C.F. Barcelona — 
Sahtior Donețk șl Sporting Lisa
bona — Banik Ostrava.

tn fine, dintre cele 32 de în- 
tflnirt din „Cupa U.E.F.A.", vor 
fi pe prim plan următoarele : 
Dubla Praga — Lanerossl, 
Ț.S.K.A. Sofia — Valencia, Dy
namo Berlin — Steaua roșie Bel
grad, Athletic Bilbao 
Arsenal Londra —

In campionatele țarilor
celelalte „puncte de a- 
ale programului de

Leipzig șl Dinamo Tbilisi — Na
poli.

Debut șt in noua ediție (1973— 
1980) a campionatului european, 
care încă din faza preliminari
ilor suscită un interes deosebit 
datorită componenței grupelor, 
extrem de echilibrate, unele re- 
editlnd grupele campionatului 
mondial. Se știe că echipa Ro
mâniei va juca din nou alături 
de selecționatele Spaniei șl iu
goslaviei, la care s-a mal adău
gat aceea a Ciprului ; Ungaria 
este din nou Împreună cu 
U.R.S.S. șl Grecia etc. Dar șl 
alte grupe stat foarte puternice : 
Anglia, Bulgaria, Danemarca, ir
landa de Nord, 
Austria, Belgia, 
Portugalia (gr. 
landa, Polonia, 
(gr. 4), Franța,

Irlanda (gr. 1) ; 
Scoția, Norvegia, 
2) ; R.D.G., O- 

Elveția, Islanda 
Luxemburg, sue-

»
dia, Cehoslovacia (gr. 5). Din
tre cele 11# partide care figurea
ză în programul preliminariilor, 
I an avut deja loc, 30 se 
vor disputa încă în acest an, iar 
restul în 107#. Dintre rezultatele 
de pînă acum vom menționa 
scorul egal (2—a) de la Paria 
dintre Franța si Suedia, precum 
șl victoria în deplasare a aus
triecilor (care au acum un nou 
antrenor, Stotz, în locul lui Se- 
nekowitsch), la Oslo : 2—0 cu
Norvegia. Din programul apro
piat amintim meciurile dintre 
irlanda — Irlanda de Nord, Bel
gia — Norvegia, Austria — Sco
tia, Finlanda — Ungaria, U.R.S.S, 
— Grecia, toate programate Ia 
2* septembrie.

Ion OCHSENFELD

— A jar, 
Lokomotive

Adversara Politehnicii Timișoara

M.T.K. BUDAPESTA

ȘTIRI • REZULTATE
® Selecționata Iugoslaviei a 

susținut la Belgrad un joc de 
verificare cu Partizan, pe care 
a învins-o cu 3—1 (2—1). prin 
golurile înscrise de Halilhogici 
(2) și Zaiet. Selecționata a în
ceput partida cu : Stoianovici 
— Ieiikici, Hagiabdici, Ukrov, 
Perusovici, Rozici, Zungul. Pe
trovich Halilhogici. Zaiet, 
EcerbegovicL în repriza a 
doua au mai jucat portarul 
Stincleî, Vlădici. Desnița si 
SușicL • In grupa a 4-a a 
C. E.. la Reykjavik: Islan-

(0—1). Au 
Lato * 

Leipzig. 
Cehoslova- 

Au

da — Polonia 0—2 
înscris : Kuszto și 
Meciuri amicale : la 
R. D. Germană 
cia 2—1 (1—0). Au înscris
Pommerenke, Eigendorf, res
pectiv Ondrus ; la Lucerna, 
Elveția — S.U.A. 2—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Else- 
ner si Schnyder • Au fost 
fixate jocurile pentru „Super- 
cupa" europeană dintre F. C. 
Liverpool și Anderlecht : 4 de
cembrie la Bruxelles și 
decembrie, la Liverpool.

19

M.T.K. din Budapesta — ad
versara Politehnicii Timișoara In 
Cupa Ui;j.A. — este una din
tre cele mal vechi echipe din 
Ungaria. De peste 50 de ani ea 
activează in prima divizie, dar 
În ultimul deceniu valoarea sa 
a lost în scădere și, ca urmare, 
clubul M.T.K. a fuzionat cu aso
ciația V<5r6s Meteor.

De anul trecut, M.T.K. are un 
nou antrenor: pe GyOrgy Mezel, 
ta virată de Tt de ani, absolvent 
al Institutului de cultură fizică, 
care a întinerit radical lotul de 
jucători șl a obținut rezultate 
bune In campionat.

După victoria cu 3—« tn me
dul cu Dunaujvăros (care ulte
rior a marcat cinci goluri în 
poarta lui Vasas), a pierdut cu
2— S la Diosgydr iar ta etapa a
3- a a întrecut eu 3—1 pe Vasas. 
Mline, In etapa a 4-a, M.T.K.

întîlnește pe fruntașa clasamen
tului, Honvăd, urmind ca luni 
să sosească la Timișoara.

Noile achiziții, din Divizia B, 
făcute d« antrenorul Mezei — 
deși privite la început cu scep
ticism — s-au dovedit utile. Este 
vorba de fundașul central Varga, 
mijlocașul Turtoczki șl vîrful de 
atac Fulop. Din lotul național 
face parte doar portarul Brunyi, 
dar aceasta nu înseamnă că e- 
chipa nu are valori individuale 
bine cotate : Morgos sl Takacs 
stat golgeteril . ' “
ptaă acum ta actualul campio
nat), Pallcskă (fiul fostului in
ternațional), fundaș ofensiv, 
precum șl cuplul mijlocașilor. 
Kovăcs și Borso, care joacă de 
5 ani Împreună.

LASZLO NISZKACS
„Nepsport" — Budapesta i“

echipei (cite 3
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