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In cea de-a doua zi a vizite! 
de lucru tn județul Ca- 
raș-Severin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, s-a intilnit cu nd 
colective de oameni ai muncii 
din unități industriale și agri
cole.

Dialogul de lucru din cea 
de-a doua zi a vizitei a început 
la întreprinderea de constructs 
metalice Bocșa. Locuitorii aces
tui vechi centru muncitoresc au 
intimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu bucurie nețărmu
rită, cu sentimente de profundă 
dragoste și prețuire. Pe stadio
nul orașului, unde a avut loc 
ceremonia sosirii, se aflau “ 
mare număr de cetățeni 
Bocșei.

La aterizarea elicopterului, din 
mii de piepturi au izbucnit ura
le și ovații. S-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporal !“.

De aid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre 
primul obiectiv al vizitei — în
treprinderea de construcții me
talice. In continuare se vizitea
ză, în comuna Berzovia, com
plexul de creștere și îngrășare 
a taurinelor și ovinelor, unul 
dintre obiectivele zootehnice 
moderne realizate in ultimii ani 
în județ. Este apoi vizitată în
treprinderea mecanică din Re
șița.

Vizita în județul Caraș-Seve- 
rin se încheie — ca și alte in- 
tilniri de lucru ale secretarului 
general al partidului cu oame
nii muncii — cu o mare și în
suflețită adunare populară.

Desfășurată în piața centra
lă a municipiului Reșița, adu
narea reunește mii și mii de 
localnici.

Primit cu cele mai calde sen
timente, în entuziasmul ți însu
flețirea generală, ia cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu deosebită atenție, cu pro
fundă satisfacție și deplină a- 
probare, ea fiind subliniată, in 
repetate rînduri, de vii și în
delungi aplauze, urale și ovații.

în această atmosferă de in
tensă vibrație patriotică, de 
profundă dragoste pentru parti
dul comunist și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
socialistă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun de 
la reprezentanții harnicei popu
lații a Caraș-SeverinuIuL

De aid. din marea piață ci
vică a municipiului, jntr-o ma
șină deschisă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au îndreaptă spre 
stadiond orașului, însoțit de 
uraîeîe șl ovațiile miilor de lo
cuitori ai Reșiței muncitoare, al 
Reșiței socialiste, care au um
plut pină la refuz tribunele 
stadionului, arterele străbătute 
de coloana oficială de mașini.

tn oralele și ovațiile celor 
prezențL elicopterul prezidențial 
decolează, indreptindu-se spre 
Caransebeș, da unda tovarășul 
Nicolae Ceaațesea a plecat in 
Județul Clui pentru a-d con
tinua vizita de lucru in această 
parte a tării.

• ★
In cursul după-amiezii de 

joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a Început • vizită de lucru in 
județul Cluj.

Secretarul general al parti
dului este însoțit de tovarășa 
Elena Ccaușcscu, de tovarășii 
Iosif Bane, Virgil Cazaca, 
Gheorghe Ridul eseu, Die Ver- 
deț.

MH d ”ril de cetățeni au ți
nut să îl salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu nețărmu
rită bucurie. In apropiere de 
Cimpia Turzii — care a con
stituit prima etapă a vizitei in 
acest județ — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de 
o mulțime care a aplaudat în
delung, aclamînd cu putere.

în ovațiile mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndreptat 
apoi, într-o mașină deschisă, 
spre Combinatul metalurgic 
din Cimpia Turzii, unde au 
fost vizitate noile obiective a- 
flate în construcție.

De la Cimpia Turzii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-an în
dreptat, la bordul elicopterului 
prezidențial, spre municipiul 
Cluj-Napoca.

Ora 17,10. Elicopterul prezi
dențial aterizează pe aeroportul 
Someșeni, Împodobit sărbăto
rește. Numeroși cetățeni aflați 
pe platoul aeroportului izbuc
nesc în urale d ovații, scan
dează cu însuflețire numele 
partidului șl al secretarului săn 

‘ dgcneral, flutură steaguri 
eșarfe tricolore șl roșii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat apoi, într-o ma
șină deschisă, spre reședința 
care Ie-a fost rezervată. De-a 
lungul întregului traseu, zeci 
de mH de locuitori fac înalți- 
Iot oaspeți • primire sărbăto
rească.

UN NOU Șl REMARCABIL SUCCES
AL ȘCOLII ROMANEȘTI DE GIMNASTICA
• EMILIA EBERLE CAMPIOANA ABSOLUTA DE JUNIOARE A EUROPEI
• GABI GHEORGHIU Șl MARILENA VLADARAU PE LOCURILE 4 Șl 5

internațională, prin

MILANO, 14 (prin telefon). 
Delegația sportivă a României 
prezentă aici, la Campionatele 
europene de juniori, a trăit 
miercuri noaptea o mare bucu
rie. La prima ediție a noii în
treceri pe care federația in
ternațională a inelus-e pe a- 
genda sa competitională — este 
vorba de un concurs rezervat 
tinerelor speranțe din Europa
— școala românească de gim
nastică și-a confirmat din nou 
clasa sa 
excelenta comportare pe care 
au avut-o in concursul general 
feminin sportivele Emilia li
berie. Gabi Gheorghiu si Ma- 
rilena Vlădărău. Emilia Ebcrle 
a devenit prima campioană ab
solută a continentului euro
pean ! într-o companie valoroasă
— la campionatele europene au 
fost prezente 56 de gimnaste 
din 19 țări ale continentului — 
cu multe talente veritabile din 
țările care au dominat întot
deauna marile competiții ale 
Federației internaționale, gim
nastele noastre au dorit din tot 
sufletul să obțină un rezultat 
mare, să adauge noi străluciri 
excelentului palmares realizat 
de Nadia Comăneci, Teodora 
Ungureanu, Alina Goreac. de 
echipa feminină a României la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, la Universiada de la So
fia sau în alte concursuri de 
anvergură. Și au reușit din plin. 
La capătul unei întreceri dirze, 
de bună valoare tehnică, Emi
lia Eberle, Gabi Gheorghiu și 
Mariicna Vlădărău s-au situat 
în primele cinci locuri ale cla
samentului, iar dubla campioană 
balcanică de anul trecut și cam
pioană de senioare a tării noastre 
pe 1977 la paralele, Emilia Eberle, 
și-a înscris în palmares o stră
lucită performantă : ciștigarea 
titlului de campioană absolută 
a Europei ! Deci, pe prima filă 
a istoriei campionatelor euro
pene de juniori va fi înscris 
numele unei gimnaste românce, 
cel al Emiliei Eberle, pregătită 
si antrenată de-doi ani de an
trenorii emeriti Marta și Bela 
KaroJy. Acest strălucit succes 
a fost onorat si de frumoasa 
comportare pe care au avut-o 
în concurs celelalte două gim
naste românce. Gabi Gheorghiu

con- 
care 
mai 

nota 
cea

năm că toate trei sportivele fac 
parte în prezent dintre elevele 
Școlii generale nr. 7. cu 
gram de educație fizică, 
Deva.

Emilia Eberle a început 
cursul la birnă. aparat la 
arbitrajul a fost oarecum 
sever. Cu toate acestea, 
9,45 obținută s-a dovedit 
mai bună din întreg concursul, 
sportiva clasată pe locul doi 

pro- 
din

După jocurile din cupele europene la fotbal

fiind apreciată cu 9.40. In 
schimbul următor. gimnasta 
noastră * evoluat la sol, probă 
în care a obtinut 9,50. La a- 
cest aparat, Natalia Karmușka 
(U.R.S.S.) o devansează cu 
două zecimi pe sportiva noas

tră, avînd astfel prima șansă 
pentru finală. Următorul aparat 
pentru Emilia Eberle — sări
turile. Nota ei a mai crescut eu 
o zecime.
modarea 
atmosfera 
miză. Ea 
du-se la

refTectînd parcă aco- 
gimnastei noastre cu 
marilor întreceri cu 

a obtinut 9.60, aflîn- 
egalitate cu concu-

(Continuare în pag. a 4-a)

REDESCHID PORȚILE ȘCOLILOR!
„Să intensificăm activitatea sportivă in școli, să facem in așa fed 

incit să nu existe școală fără puternice echipe sportive, de gimnastică 
și in alte domenii de activitate. Să întărim activitatea cluburilor școlare, 
a cluburilor universitare, cluburilor muncitorești, cluburilor sătești, in așa 
fel incit mișcarea sportivă să se transforme într-o puternică mișcare de 
masă, care să cuprindă practic întregul tineret al patriei*

NICOLAE CEAUȘESCU

A
te oscă 
necesare 
și pregătirii . . . _
capiilor zgribuliți, cu tra-sta peticită de gX, a șco
lilor mizere, în care învățau cie-a valma 2, 3 *1 4 
clase, mai dăinuie door în memo.'.a părinților șl 
bun ic Hor șl în amintirfte din copMărie afo h* 
Creangă. Școli mari, luminoase, bine utFcte pentru 
un proces de tovățămînt modern, s-au rdtaoC. on de 
an mai multe, la orașe și, deopotrivă, Io Bata. 
Invățămîntul din țara noast’ă cunoaște o dezvolta** 
cantitativă și calitativă fără precedent, dinamică și 
continuă, situîndu-se printre primele țâri <fin lume 
în acest domeniu, grație gîndirii revoluționare crea
toare și preocupării neobosite a tovarâșuhti 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al pan
elului, președintele României.

Intre sarcinile importante încredințate școfH de că
tre partid se află și aceea de a forma tineratuM, 
de ta vîrsteJe cele mai mici, deprinderea de mișca
re, practicarea sistematică a exercîțiHor fizice șl 
sportului. Simbioza Iul Juvenal, „Minte sănătoasă ta 
corp sănătos4*, este astăzi unanim prețuită, tar 
orele de educație fizică, activitățile de talțiere ta 
sport, acțiun'rfe sportive de masă din cadrai mor* 
competiții sportive naționale „Doctoria" contribuie, 
toate, prin strădania profesorilor de specialitate, a 
conducerilor școlHor, orgonizațWor șoimîkx patrie^ 
pioorertîor șl Uniunii Ti ne re tu ta! Comun st, ta for
marea unor generațK bfoe dezvoltate, sănătoase * 
cătat». fizic șl Intelectual, capabîîe să preta șl să

stâzl începe un nou a« de ifwățorrwaL M>* 
I ioane de copil fi tineri pășesc cu smoție 
în sâlHe de ctosâ, taboratoore fi ateliere, 
fericiți câ cu asigurate, prta grifa părie 

a partidului și statului, toate cete 
însușirii temem'ce a tatoefor ftiinfal

pentru muncă și viață. Imaginea

continue cu succes construcția societății socialiste 
■Msrti ta terol dezvoltate in patra noastră.

Tineretul școfor ore, firesc, prezența cea moi no- 
me roasă ia activitatea sportivă de mo să. ta orașe, 
ca șl ta sate. Profesorii de educație fizică, ctabun- 
fa sportive școfore au obț'nut unele succese ta 
pregătirea de tineri sportiw de performanță, speran
țe și chior certitudini in unele ramuri de sport. Dar, 
OfO cum se știe, fațâ narări șootoritor, oi ca
drelor didactice de spec ta: tete, fotă de dota'ea ta 
săM șl terenuri de sport, materiale și echi-pcme.nt 
sportiv, posibilitățile școlii in dezvoltarea sportului 
și a performanței românești sînt cu mult mai mori, 
lată de ce școala este datoare, așa cum se pre
vede ie documentele de partid privind mișcarea 
sportiva, să-și intensifice eforturile in această di
recție. Respectarea întocmai a numărului orelor rie 
educație fizica stabilite prin Programul dezvoltării 
mișcării sportive pină in 1930, aprobat de condu
cerea partidului, ridicarea simțitoare a eficienței o- 
cestor ore, organizarea unor cețiuni permanente de 
inițiere o maselor de elevi in diferite discipline 
sportive, cu prioritate in gimnastică, atletism și ta 
celelalte sporturi înscrise in programul i. O., or
ganizarea de echipe puternice în toate școlile, se
lecția continuă și pregătirea ta un inolt nivel, după 
metode științifice, a unui număr crt mai mere de 
tineri performeri, ridicarea neîncetată a calitâ*ii 
campionatelor școlare, a tuturor porției pârii or ta 
„Dac:odă" — iotă numai cîteva d’n sare toile co-'e 
trebuie să stea în atențta tuturor factorilor da răs
pundere, de ta direcția de resort o M£L și pină 
ta ultimul profesor de educație fizkă.

La început de an școlar, urăm dta toknă tuturor 
spor ta învățătură și ta activitatea sportivă 1

Așadar, cele trei echipe ro
mânești care au intrat miercuri 
in cupele europene, disputind 
toate meciurile pe teren pro
priu (iată o situație care vor
bește despre defect uezitatea sis
temului de programare U.E.F.A.), 
au înregistrat două succe
se : prin F.C. Argeș (3—0 
cu valoroasa echipă greacă Pa- 
nathinaikos) și prin Politehnica 
Timișoara (2—* m una dintre 
cele mai cunoscute formații 
ale fotbalului ungar, M.T.K.) și 
un total neașteptat eșec venit

tocmai din partea clubului care 
dispune de unul dintre 
mai valoroase loturi : 1 
sitatea Craiova (3—1 
Fortunei Dusseldorf).

Speranțe reale de 
deci, pentru echipele 
testă și Timișoara (cu condi
ția unei exemplare pregătiri a 
jocurilor-retur și a unei com
portări de prim ordin) și obli
gația formației craiovene de a 
se reabilita după eșecul de a- 
laltăieri.

cele 
Uiiiver- 

în fața

calificare, 
din Pi-

Sîntem in jnin. 55 al partidei Politehnica Timișoara — M.T.K.
Budapesta ți Păltinișan a trimis fulgerător, cu capul, tn plasa 

porții lid Brunyi, scorul devenind 2—0 pentru „Poli“ 
Foto : Branko VUIN — Timișoara

(Citiți în pag. 2—3 comentarii asupra celor trei partide disputate 
miercuri în cupele europene)



Competiția națională „Daciada" programează, in continuare, interesante întreceri ale sportivilor 
de performanță, angrenați in disputa pentru titlurile de campioni.

De duminica după-amiază, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală:

FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
REUNESC ELITA GIMNASTICII NOASTRE

Acțiune majoră ne agenda 
comnetitională a „Daciadei", 
finalele campionatelor republi
cane de gimnastică sînt aștep
tate, desigur, cu justificat in
teres si promit spectacole spor
tive dintre cele mai atractive. 
Palatul sporturilor si culturii 
va cunoaște, fără îndoială. în- 
cepînd de duminică după- 
amiază, nu numai o afluență 
de public specifică marilor în
treceri. ci si ambianta caracte
ristică competițiilor de anver
gură. Și e firesc să fie așa. de 
vreme ce. timp de patru zile, 
vom fi martorii unui veritabil 
festival al gimnasticii româ
nești, angajată în lupta pentru 
desemnarea campionilor repu
blicani și ai „Daciadei" si, de 
asemenea, în plin efort de pre

ASTĂZI, NOI JOCURI DECISIVE ÎN TURNEUL POLOIȘTILOR JUNIORI
Turneul celor mai bune echipe 

de juniori din țară, la finele că
ruia vom cunoaște noua cam
pioană a țării și a „Daciadei", a 
programat ieri, la „ștrandul ti
neretului", noi r>-artide decisive. 
După ce au oh nut și cel de al 
5-lea succes consecutiv (6—3 cu 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca), po- 
loLștii de la Crișul Oradea, încă 
lideri ai dasamer. ului, au întfl- 
nit după-amiază formația bucu- 
reșteană C.S.Ș. 1. Partida a avut 
un început furtunos și se anunța 
deosebit de echilibrată. în min. 
6,40, la scorul de 3—1 pentru 
bucureșteni, poloistul orădean R. 
Pantea a fost eliminat definitiv 
din joc, fără drept de înlocuire, 
pentru lovirea brutală a adver

DE)

ACTUALITĂȚI DIN TENIS

DE P1ASĂ
Intre 5 și 8 octombrie, la 

Niș, in Iugoslavia, se vor des
fășura întrecerile Balcaniadei 
de tenis de masă. Pentru o 
bună participare la această tra
dițională competiție loturile 
noastre de seniori și juniori, 
profitînd de vacantă, au efec
tuat un stagiu de pregătire în 
comun. Un ultim și sever test 
de selecție va avea loc însă cu 
prilejul turneului echipelor di
vizionare, programat la Brașov 
în zilele de 24—26 septembrie. 
Acest concurs oferă, totodată, 
divizionarelor A posibilitatea 
unei utile verificări înaintea 
reluării campionatului pe echi
pe (prima etapă a returului 
este programată în zilele de 14 
și 15 octombrie).

• în zilele de 16—18 septem
brie 5 sportivi români (Nela 
Stoînea, Maria Alboiu, Cristinel 
Romanescu, Dorel Oneliu și 
Gabriel Makoldy) participă la 
un concurs international orga
nizat în localitatea bulgară 
Primorsko.

* „Cupa de toamnă", progra
mată în perioada 6—8 octom
brie la Iași, va reuni la start 
majoritatea jucătoarelor șj ju
cătorilor noștri divizionari, ex- 
ceptîndu-i. firește, pe cel care 
ne vor reprezenta la Jocurile 
balcanice.

® în aceste zile, în Sala 
sporturilor „Victoria" din Plo
iești se desfășoară întrecerile 
turneului final pe echipe-copii 
(fete și băieți). Competiția se 
încheie duminică.

ANUNȚ
Biletele de intrare pen

tru finalele .Daciadei" ș>i 
ale campionatelor națio
nale de gimnast că se pun 
tn vînzare de astăzi, iar 
cele pentru meciul de box 
BomAnia — S.U.A. cu În
cepere de luni 18 septem
brie la patinoarul „23 
Augsut*. Palatul sporturi
lor și culturii. agenția 
Loto — Pronosport din 
pasajul de la Universi
tate șj la sediul C.N E.F.S. 
(str. V. Conta nr. 16). 

gătire a apropiatelor campio
nate mondiale de la Strasbourg, 
din luna octombrie.

Avîndu-se în vedere tocmai 
această perspectivă, federația 
de specialitate a organizat un 
program de desfășurare a com
petiției destul de apropiat ce
lui al .mondialelor", fiind pen
tru prima oară cind finala 
campionatului programează, de 
pildă, un concurs special pen
tru desemnarea învingătorilor 
la individual compus, la fel 
cum se procedează. în ultimii 
ani. la marile competiții or
ganizate de F.I.G. De aseme
nea. tot pentru prima oară fi
nalele pe aparate vor reuni cite 
opt gimnaste si gimnasti.

Astfel, duminică de la ora 
16.30. va avea loc concursul

sarului. Ca urmare a acestui gest 
total necugetat, echipa sa s-a a- 
Cat in inferioritate pînă la sfir- 
ș.t, pierzind prima partidă din 
acest campionat cu 4—9 (1—2,
1— 3, 2—3, 0— 1).
în schimb echipa Clubului 

sportiv școlar nr. 1, învingătoare 
și în cursul dimineții fa meciul 
cu Politehnica Cluj-Napoca la 
scorul de 15—3 (3—1, 6—0, 4—0,
2— 2), are acum cu două puncte 
mai puțin decît Crișul, dar și un 
meci mai puțin jucat. Alte două 
victorii au obținut ieri tinerii po- 
loiști de la Dinamo București, 
conduși de Anatol Grințescu : 
6—3 (1—0. 1—1, 2—0. 2—2) in fața 
lui Rapid București și 4—2 (1—0 
1—1, 1—0, 1—1) cu C.S. Viitorul

finala concursului pc (arfl ol cooperatorilor Uândicapați fizic

EXAMENUL DE VOINȚA AL CELOR DE LA „VOINȚA
Pe gazonul verde al stadionu

lui, tineri și vîrstnici în multi
color echipament sportiv ; în tri
bună, numeroși spectatori. Ne a- 
flăm la o competiție de masă 
care, aparent* nu se deosebește 
cu nimic de atitea altele. Si. to
tuși... „Este un concurs al voin
ței celor de la „Voința" — ne spu
ne I. Pocităn, prim-vicepreședinte 
al C.O.E.F S. Mangalia, gazda în
trecerilor —, o convingătoare de
monstrație că sportul nu are ba
riere, că poate fi practicat de 
orice om".

Intr-adevăr, sub faldurile dra
pelului competiției naționale 
„Daciada" s-au strîns pe stadio
nul din Mangalia aproape 400 de 
tineri și vîrstnici din 23 de ju
dețe, la cea de a Vl-a ediție a 
finalei cooperatorilor handicapa- 
ților fizic, organizată de 
U CEC OM în colaborare cu aso
ciația sportivă Voința Constanța.

Orădeanul Pavel Cusok este, 
se poate spune, unul din vetera
nii concursurilor. A fost prezent 
la toate finalele, aflîndu-se în 
permanență printre fruntași. 
Vrea și acum, în Întrecerea ce
lor voinici, aruncătorii de greu
tate, să-și dovedească puterea. 
„Vedeți, pentru mine sportul are 
un sens aparte. El reprezintă un 
mijloc de a mă simți mai bine, 
de a avea o condiție fizică mai

BOX UN PUBLIC NUMEROS a 
urmărit zilele trecute, pe 

ringul instalat în Parcul copilu
lui, din Capitală, o nouă reuniune 
de verificare a pugiliștilor se
niori bucureșteni. Programul ga
lei. care a cuprins 11 întîlniri, a 
scos în evidență buna pregătire 
a sportivilor Ștefan Boboc, Ma
rian Culineac, Mircea Dobrescu și 
Nicolae Păun, care vor reprezen
ta Capitala ia faza zonală a cam
pionatului național de seniori de 
la Reșița. (Daniel DIACONESCU- 
coresp.). • C.F.R. TIMIȘOARA 
— METALUL BOCȘA 16—4 In 
meci amical, disputat la Timi
șoara. Cîteva rezultate : I. As- 
nauer (C F.R.) b.ab.2 C. Nap, A. 
Stana (C.F R.) b.p. L Potoceanu, 
N. Fărcău (C.F.R.) b.p. M Slrbu 
(St. MARTON-coresp).
HAN ORA I rezultate din nHINMDAL ETAPA A n-a A
DIVIZIEI B. Masculin, seria I : 
Relonul Să vin ești — Metalul Va
slui 21—16 (9—6) ; Comerțul Con
stanța .— Calculatorul București 
17—16 (7—7) ; Tractorul Brașov — 
Petrolul Teleajen 12—11 (6—5) ; 
Unirea Tricolor Brăila — Dinamo 
Brașov 16—18 (11—8) ; Universi
tatea Iași — C.S.U. Galați 11—9 
(7—4) ; seria a n-a : A.S.A. Tg. 

masculin pe echipe, cu exerciții 
liber alese, iar de la 19 — 
concursul feminin cu exerciții 
impuse. Luni, programul pre
vede. de la ora 16, exerciții 
liber alese pentru echipele fe
minine. precum si concursul 
individual masculin eu exer
ciții impuse. Marti, de la ora 
17. va avea loc concursul pen
tru desemnarea campionilor la 
individual compus, la care vor 
participa primele 24 de gim
naste si primii 12 gimnasti. In 
sfirsit miercuri sînt progra
mate finalele pe aparate.

în aceste zile, cele mai bune 
gimnaste si cei mai buni 
gimnasti ai tării se aCâ reu
niți în Capitală, unde Isi con
tinuă pregătirile pentru startul 
de duminică după-amiazâ.

Cluj-Napoca. Și cealaltă formație 
bacureșteană a continuat șirul 
succeselor ; C. S. Școlarul — 
Politehnica 1*—4 (2—2, 1—1, 4—0,
3—1). Astfel, în lupta pentru pri
mele trei locuri au- mai rămas 
practic 4 formații : Crișul, C.S.Ș. 
1, C.S. Școlarul și Dinamo. As
tăzi (de la ora 8 și ora 14) sînt 
programate alte trei întîlniri de
cisive, care vor hotărî probabil 
noua ierarhie a echipelor de ju
niori.

Alte rezultate de ieri : Rapid 
Arad — Voința Cluj-Napoca 4—3 
(G—0. 2-1. 2—1. 6—1) ; Voința — 
Rap’d Buc. 5—2 (0—2, 2—0, 2—0, 
3-0).

Adrion VASILIU

bună, dindu-mi posibilitatea unui 
randament sporit Ja locul meu 
de muncă, de a mă simți folosi
tor societății in care trăim și 
care ne înconjoară cu atita dra
goste*. Cu aceleași gînduri ne-a 
intimpinat și constănțeanca Vio
leta Popescu, de la cooperativa 
„Drum Nou-. Ii place sportul, 
mai cu seamă atletismul. „l-am 
deprins tainele în școala profe
sională și acum nu mă mai pot 
lăsa... Mi-ar place să mă pot a- 
vînta, așa, ca pasărea în zbor, 
spre zările albastre. Poate de 
aceea am ales, dintre toate pro
bele atletice, săriturile*. Și tot 
de aceea, poate, s-a aflat prin
tre cele mai .bune concurente.

Tînărul Marin Burtoi este lă
cătuș la cooperativa Metalica 
din București. Este pentru prima 
oară la o finală. L-am găsit in 
preajma inelului aruncătorilor de 
greutate. Deși nu are alura ne
cesară unei asemenea probe, ne 
asigură că are multă putere. 
„Vor fi și alții mai tari, dar nu 
are importanță. Pentru mine este 
important că mă aflu aici, că 
pot să mai trec un examen al 
meu, al voinței mele".

întrecerile de popice se desfă
șoară la bowlingul din stațiunea 
Saturn. In. așteptarea momentului 
intrării în concurs, cinci spor
tivi în treninguri portocalii discu-

DIN TOATE SPORTURILE
Mureș — Timișul Lugoj 20—16 
(9—3) ; Nltramonia Făgăraș — 
Oltul Sf. Gheorghe 21—15 (12—5); 
H.C. Minaur H Baia Mare — 
C.SJU. Reșița 15—9 (6—3) ; Me
talul Hunedoara — Independența 
Sibiu 16—16 (9—10) ; Sideful Jim- 
bolia — Știința Petroșani 13—10 
(6—4) ; feminin, seria I : Confec
ția Călărași — Textila Buhuși 
5—13 (3—8) ; Confecția Vaslui — 
Terom Iași 14—14 (6—7) ; Oltul Sf. 
Gheorghe — Relonul Săvlnești 
9—12 (5—6) ; seria a n-a : Netex 
Bistrița — Avinitul Craiova 11—10 
(7—5) ; C.S.M. Sibiu — Construc
torul Hunedoara 8—6 (6—3) ;
Voința Sighișoara — Voința Odor- 
hel 7—8 (5—3) ; Energetica Dro- 
beta Tr. Severin — Constructorul 
Timișoara 7—7 (2—0) (Corespon
denți : C. Popa, C. Gruia, Tr. 
Loncea, N. Monenciu, N. Marcu, 
H. Szasz, Tr. Tudose, L Vlad, 
L Baltag, V. Săsăranu, Al. Nour, 
N. Constantinescu, M Briotă, L 
Ioneseu, I. Turcii, M. Florea, M. 
Focșan, I. Tom a).

Atac al selecționatei județului 
Timiș in intilnirea cu selecțio
nata județului Galați, in cursul 
căreia bănățenii au manifestat 
un puternic reviriment față de 

evoluția din meciul anterior 
Foto : L MIH/CCA

LA BASCHET,
FAVORITELE

SE IMPUN
în sala Koreasca au continuat, 

ieri Întrecerile de baschet din 
cadrul „Daciadei*, ele reunind 
selecționate județene și pe cele 
ale municipiului București, cali
ficate în urma desfășurării dis
putelor eliminatori. Ca și în eta
pa inaugurală, meciurile au fost 
atractive, echipele străduindu-se 
să aibă evoluții dt mal bune. In 
general au Învins favoritele și de 
pe acum se anunță o finală de 
mare interes, anume cea femi
nină dintre selecționatele Bucu
rești și Cluj, care se vor tntllni 
duminică după-amiază.

Bezultate : feminin : Brașov — 
Prahova 65—55 (37—24), Cluj —
Arad 77—45 (39—29), București — 
Timiș «1—66 (48-38) ; masculin :
Galați — Timiș 79—102 (29—65),
Brașov — auj 17—52 («3—SI).

Programul de azi : de la ora J: 
București — Arad (f). Timiș — 
Prahova (f). Brașov — Iași (m); 
de la ora ÎS : Cluj — Galați (m), 
Cluj — Brașov (fi, București — 
Timiș (m).

" 7
tă într-un colț. Facem cunoștință. 
Frații Ghizela și Oswald Kelseh, 
Ioan Moldovan, Ioan Cociorban 
și Olga O dins chl. Au venit toc
mai de la Rădăuți aici, pe malul 
mării. Toți sînt nevăzători, „dar 
asta nu ne împiedică să facem 
sport* — ne spune imediat Os
wald Kelseh. întrebăm : ce în
seamnă sportul pentru dumnea
voastră ? Răspunsurile vin re
pede, se Întretaie. Notăm : „II 
tare bun și pentru sănătate, și 
pentru destindere* ; „După o zi 
de muncă, Iți reîmprospătează 
reflexele* ; „Te ajută să te o- 
rientezi mai bine și mai repede*. 
„Ne ajută să ieșim din lumea 
noastră mică, să nu ne mai sim
țim singuri, și aceasta este 
foarte important*. Toți interlo
cutorii noștri sînt polisportivi, 
prezenți cu succes și la toate 
cele cinci ediții precedente.

Rînd pe rlnd, probele s-au În
cheiat. Cea de a VT-a ediție și-a 
desemnat câștigătorii. Și el sînt 
mulțl. Nu numai cei cere au 
urcat pe treptele podiumului de 
premiere. Pentru că, așa cum 
remarca și Constantin Furcela, 
vicepreședintele clubului Voința 
București, această finală a fost 
„cu adevărat o întrecere în care 
au cîștigat toți cei care au par
ticipat".

Emanuel FANTANEANU

POLO CADRUL DIVIZIEI
A, seria a H-a : Mure

șul Tg. Mureș — Industria linii 
Timișoara 7—5 (1—1, 2—2, 0—2,
4—0). Au Înscris : Kiss 3, Magyari 
2. Petelei, Szabo, respectiv Toth 
4, KBnyvesL (L PAUȘ-coresp.).
POPICE LA TG- mureș S-a 

desfășurat etapa fi
nală a tradiționalei competiții 
Voințiada. Unii dintre fînaliști au 
obținut rezultate bune, ca, de 
pildă, juniorul B. Fazekas (Mu
reș) 452 p d la proba de 100 lo
vituri mixte șl junioara Zoia Petre 
(Voința București) — 428 p d. La 
probele seniorilor au ocupat pri
mele locuri : Ileana Bednlc (jud. 
Cluj) — «24 p d șl D. Kovâcs 
(Harghita) —431 p d. (I. PAuș- 
coresp). a „CUPA SIDERURGIS- 
TULUI“, competiție organizată 
de Gloria București, la care au 
participat echipele : Industria sîr- 
mei Cimpia Turzii, Lamino
rul Roman, Laminorul Brăi
la, Solex București șl Glo
ria București, a revenit, la indi-

Internaționalele** de judo

pentru juniori

UN ULTIM TEST 

iNAINTEA 
CAMPIONATELOR 

EUROPENE
Timp de două zile, sala Di

namo din Capitală va găzdui 
campionatele internaționale de 
judo pentru juniori. Sîmbătă, 
de la orele 10,30 si 16, sînt 
programate disputele în cadrul 
primelor patru categorii de 
greutate. Iar duminică, de la 
ora 9, întrecerile celorlalte ca
tegorii.

La această competiție, aflată 
la a VIII-a ediție, gi-au anun
țat participarea sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, R.F.G., Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles. România.

Lotul tării noastre, pregătit 
de antrenorii Ilie Gheorghe si 
Constantin Georgescu, este 
compus din 42 de judoka, cla
sați pe primele sase locuri la 
campionatele naționale. Dintre 
aceștia, cele mai mari sanse de 
a ocupa primele poziții le au : 
M. Zamfir, L Domnar, P. Băl- 
t&țescu (cat superușoară), B. 
Onody, Gh. Centiu (cat. semi- 
usoară). S. Topliceanu, G. Ma
rinescu (cat. ușoară), F. Ciuciu, 
I. Dinescu (cat. .semimijlocie), 
F. Lupu (cat. mijlocie). C. Năf- 
lică, E. Meștera, I. Melinte 
(cat. semigrea), C. Senchiu, D. 
Mihai (cat. grea). Firește, nu 
sînt excluse surprizele.

Concursul de la București 
constituie un ultim test pentru 
tinerii judoka români înaintea 
Campionatelor europene, care 
vor avea loc în luna noiem
brie, la Miskolc.

L
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Însemnări UN TÎNĂR
DORNIC DE PERFE

Cu puțin timp în urmă am 
făcut o vizită boxerilor de 
la A. S. Dacia Pitești. în sala 
bine amenajată, dotată cu ves
tiare si aparate ajutătoare co
respunzătoare, l-am găsit în 
plină activitate pe pugilistii pi- 
teșteni. Lecția era condusă de 
tînărul antrenor Gheorghe 
Preda, inițiat în tainele sportu
lui cu mănuși tot în județul 
Argeș, la școala maestrului 
Cristian Panaitescu, de la 
Cîmpulung Muscel.

în rîndul celor aproape 20 
de sportivi l-am recunoscut 
pe cîștigătorul „Criteriului Ti
neretului" din acest an si cla
sat pe locul 2 la turneul inter
national al României, „Centura 
de aur", Gheorghe Oțelea. 
Crescut la A. S. Dacia Pitești, 
trecut apoi la clubul Steaua, 
talentatul pugilist piteștean s-a 
înapoiat în sala în care a de
prins (alături de antrenorul E. 
Furesz) primele taine ale scri
mei pugilistice. în timp ce 
noul antrenor al secției se stră
duia să îmbogățească bagajul 
de cunoștințe tehnice al ele
vilor săi. am avut o scurtă dis
cuție cu secretarul asociației 
sportive, Ilie Feteanu, unul din
tre animatorii boxului de la 
Colibași. El ni i-a prezentat pe 
tinerii N. Nicolae (cîștigător al 
fazei de zonă. în primul an 
după depășirea vîrstei juniora
tului). pe juniorul I. Bogoi 
(component al lotului national 
la categoria grea) si pe colegii 
săi de echipă N. Balaban, P.
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ECHIPi
NIEI A 
REA IN

vidual, cunoscutului jucător Al. 
Cătineanu, component al lotului 
național, cu 912 p d. Pe echipe, 
trofeul a fost cucerit de Gloria 
cu 5169 p d. (O. GUȚU-coresp).

VOLEI la focșani s-au 
disputat două par

tide amicale intre reprezentati
vele de junioare ale României șl 
Bulgariei. Victoria a revenit cu 
3—2 și 3—1 formației oaspete. (V. 
MANOLIU-coresp.). • PATRU 
ÎNTÎLNIRI amicale a.u susținut, 
la Tg. Jiu, șl echipele naționale 
de juniori ale României șl Bul
gariei. Toate jocurile au fostcîș- 
tigate de voleibaliștii bulgari : 
două cu 3—1 și două cu 2—2. 
(M. BALOI-coresp.).
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PILOȚII ROMÂNI ClȘTIGÂIORI 1!
A RALIULUI AERONAUTIC I

După cum am anunțat ultima 
etapă, Drobeta Turnu Severin — 
Giurgiu — București, din cadrul 
Raliului Aeronautic International, 
care a pus probleme dificile par- 
ticipanților reducînd numărul lor 
cu două treimi (doar 37 terml- 
nind) a fost considerată concurs

separat, ! 
sament s

Spre s 
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Dimovici 
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Ștefan C 
s-a clasa
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din Drobeta Tr. Severin.

M. Tr.

EVOLUȚIE BUNA A NOI
LOR PROMOVATE. Rulmentul 
Brasov și Știința Bacău au rea
lizat un meci interesant, plăcut, 
de bun nivel. Deși fiecare echi
pă a dominat cite o repriză, 
brasovencele au reușit o Victo
rie in extremis, ca urmare a 
prospețimii din final. Cele mai 
multe goluri au fost marcate 
de Oancea (Rulmentul) — 4 si 
Amarandei (Știinta) — 5. (Carol 
GRUIA — coresp.).

REZULTATE TEHNICE 
„Cupa de toamnâ* (f)

• Universitatea București — 
Mureșul Tg. Mureș 21—15 (10—7).
• Rapid București — Univer

sitatea Timișoara 0—13 (5—5).
• Rulmentul Brașov — Știința 

Bacău 15—14 (8—9).
O Hidrotehnica Constanta — 

Confecția București amânat.

DUMINICA, NOI ETAPE 
IN COMPETIȚIILE 

REPUBLICANE

Duminică, echipele de handbal
— feminine șl masculine — din 
Divizia A Iși continuă partici
parea la Întrecerile cu caracter 
național. Băieții — In cadrul eta
pei a Ill-a a primei divizii. Iar 
fetele — in „Cupa de toamnă". 
Iată programul :

DIVIZIA A (m) : • C5.M 
Borzeștl — Gloria Arad (meciul 
se joacă la Bacău) • Steaua — 
Politehnica Timișoara (aminat)
• Universitatea Craiova — Uni
versitatea Cluj-Napoca • H. C. 
Minau r Baia Mare — Dinamo 
București (aminat) • Știința Ba
cău — Universitatea București 
(aminat).

„CUPA DE TOAMNA- (f) :
• confecția — Progresul (sala 
Floreasca, de la ora 9,45) • Știin
ța Bacău — Hidrotehnica Con
stanța • Universitatea Timișoara
— Constructorul Bala Mare • 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid (a- 
mlnat).
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DEȘI A FĂCUT UN PAS MARE, F.C. ARGEȘ
NU TREBUIE SĂ SE CONSIDERE CALIFICATĂ!

La sfîrșitul medului de ta 
Pitești, observatorul UJ.F.A, 
Costa Popovici (Iugoslavia) ne 
declara : „Meciul s-a desfășurat 
într-o atmosferă de mare interes. 
A fost antrenant. Victoria echipei 
gazde este pe deplin meritată, 
mai ales pentru dăruirea dove
dită în joc. Exemplu în acest 
sens a fost purtătorul tricoului cu 
nr. 11 (n.r. — Doru 
Dobrin, în schimb, s-a ______
prea lent. Arbitrajul îl apreciez 
ca bun, iar prelungirile "

Nicolae). 
dovedit

. ___ „----- dictate
au fost pe deplin justificate*.

Fără îndoială, o victorie cu 3—0 
în fața lui Panathinaikos Atena, 
cu șase ani în urmă finalista 
„C.C.E.*, una din formațiile cele 
mai reprezentative din Grecia, 
constituie o frumoasă performan
ță și oferă lui F.C. Argeș șanse 
reale de calificare în turul n al 
„Cupei U.E.F.A*. Fără să se ri
dice ta nivelul atins în partida 
eu F.C Baia Mare. F.C. Argeș a 
jucat miercuri — în ansamblu — 
bine, dovedind seriozitate în pre
gătire șl, mai ales, în programul 
de refacere. Să evidențiem, in 
primul rtnd, dorința de victorie, 
ambiția dovedită, puterea de 
luptă. S-au remarcat tn acest sens 
Doru Nicolae, M. Zamfir, Stancu, 
lovănescu șl Toma. De fapt, ei șl 
eu portarul Speriata au fost 
principalii artizani ai acestui 
succes, la care, desigur, trebuie 
să-1 adăugăm pe Molceanu. 
Transferat în acest sezon de ta 
Dacia Pitești, el șl-a făcut 
miercuri debutul în prima forma
ție, Iar eu ede două goluri în
ăcrise în numai 17 minute de 
prezență în teren realizează cea 
mai mare performanță a sa ta 
25 de ani. Principalele kii cali
tăți : un fizic robust, înalt (1.90 
m), bătăios, șut puternic. Desi
gur, rămîne să confirme.

Victoria realizată însă, miercuri, 
de F.C. Argeș nu trebuie aă ducă 
la tratarea superficială a unor 
carențe care s-au ivit în evoluția

sa. CSteva, din piesele de bază au 
avut un randament sub posibili
tăți. Dobrin (care Încă de la 
prinz se temea de apa mare ca
re era pe gazon) s-a mișcat 
greoi, a avut un randament sub 
așteptări. Radu II traversează, se 
pare, o perioadă slabă (șl sim- 
bătă cu F.C. Baia Mare șl 
miercuri a avut aceeași prestație 
slabă) care ar fi cazul să se ter
mine cit mai repede. In două si
tuații mari de gol s-a pierdut, s-a 
fisticii pur șl simplu, și a ratat, 
fiind in plus irascibil, pus pe 
harță

La F.C. Argeș am mal aminti 
unele greșeli, ezitări dovedite in 
sistemul defensiv pe partea stingă 
(Qrstea—Ivan), ca șl hpsa de or
donare a acțiunilor hn Birbu- 
lescu, tin jucător care se dă-

In

D1NTR-0 EXTREMA
ruiește total luptei, dar își pier
de luciditatea în acțiuni, atu in
dispensabil creșterii sale valorice. 
In plus, pe un teren alunecos 
s-ar fi impus șutul de ta distan
ță. Deși a dominat, F.C. Argeș 
a șutat la poartă în prima re
priză doar de șase ori, din care 
doar de două ori a nimerit ținta.

După acest 3—0, Jucătorii șl 
antrenorii lui F.C. Argeș NU 
TREBUIE SA SE CONSIDERE 
CALIFICAȚI, nu trebuie 
culc« pe laurii victoriei, 
retur de la Atena nu va 
ușoară. Vor juca, poate, 
larii Kapsis, Ifandidis și 
Echipa joacă rapid, are . . 
este atletică. Normal, va fi preo
cupată numai și numai de atac. 
Iată de ce în perioada care ur
mează se cere ca F.C. Argeș să 
pregătească medul retur cu toa
tă seriozitatea, așa cum a făcut-o 
pentru prima intllnire. Antreno
rul FL Halagian a demonstrat că 
are capacitatea profesională de a 
duce echipa la un așteptat succes.

se se
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Constantin ALEXE

SUPĂRĂTOAREA INFRÎNGERE DE LA CRAIOVA,
URMAREA NUMEROASELOR CONCESII

FĂCUTE, REPETAT, JUCĂTORILOR

„POLI" SE POATE CALIFICA! DAR
PARTIDA RETUR VA TREBUI SĂ JOACE
Șl MAI BINE CA LA TIMIȘOARA!
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LANCÂ

PE MICUL ECRAN
VINERI 15 SEPTEMBRIE, ora

21.30 (programul l>) s „Tele- 
nama sport* (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

SIMBATA 16 SEPTEMBRIE, 
ora 14,30 : ,, Dac iada* — re
portaje din marea cofnpetiție 
naționala : ora 15 : Campio
natele Ba Iconic* de călărie 
de la Zagreb (comentator — 
Felix Ț o pe seu) ; ora 15,40 : 
Marile pre-mbi automobilistice 
de Io Zandvoort si Monza — 
curse pentru Campionatul 
mondial al pHoți tor de for
mula I (comentator — Andrei 
Baca! u).

DUMINICA 17 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : „Dactada — tradiții 
și Istorie* (fiim documentar); 
ora 15,20 : C.M. de notație 
și sărituri de Ic platformă 
(selecțiuni înregistrate) ; ora 
17 : Meciul de fotbal F.C. 
Bihor — Jiul (transmisiune 
directă de Io Oradea a repri

zei a ll-a ; comentator — 
Radu Urzi cea nu).

MIERCURI 20 SEPTEMBRIE, 
ora 22,30: C.M. de volei mas
culin (selecțiuni înregistrate 
de la Ancona ; comentator 
— Au re Han Brebeanu) .

JOI 21 SEPTEMBRIE. ora
18.30 : Box, România -S.U.A. 
(transmisiune directa de ba 
Paietul sporturilor șl cukurH; 
comentator — Cristian Țo- 
pescu).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Trebuie să depășim condiția
campionatului pentru a Învinge
pe M.T.K.- ! Astfel și-a In-
cheiat declarația dinaintea 
ciulul, publicată In xiarul 
tru, antrenorul timișorean 
gedo Niculescu. Cuvintele 
atîrnau cu atit mal greu 
cit Politehnica se prezenta _
fața cunoscutei formații buda- 
pestane cu lotul pe Jumătate 
valid. Șl, cu toate acestea, con- 
ducindu-și cu atenție si dibăcie 
„corabia-, cunoscutul nostru teh
nician a reușit nu numai să-și 
aducă toți jucătorii la același 
numitor comun al pregătirii, 
dar să șl alinieze un „11“ omo
gen, echilibrat, in eare lipsa lui 
Lața, Șerbănolu sau Nucă să 
nu se simtă. Efectivul forma
ției timișorene s-a dovedit fără 
fisuri, fără jucători împărțiți 
In titulari ,1 rezerve.
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ACTUALITĂȚI
a r.CJW. GALATI — R.PJ5. 

COREEANA 1—0 (1—0). Meci
atractiv, urmărit eu mult inte
res de peste 10.000 de spectatori. 
Gazdele au avut o prestație bu
nă, reușind o victorie meritată, 
prin golul înscris de Burcea. 
(Gh. ARSENIE, coresp.).
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Oficiile jndețene 
de turism vă invită 

Ia excursiile toamnei
• Excursii pe litoral
• Excursii în cele mai 

frumoase zone folclorice
• Excursii de docu

I
I
I
I

ETAPA
LL
;i un da
ră, echl-
- Nicolae 
-a clasat 

echipaj
opa (BN2)

mentare sau pentru 
schimb de experiență

• Tururi de orașe sau 
județe
• Pitorești zone turis

tice din țară cum sint : 
Valea Prahovei, Nordul 
Moldovei, Maramureș - 
Oaș, Semenic - Muntele 
Mic, Durau, Delta Du
nării, stațiunile balneocli- 
matice din zonele de 
deal ți de munte, dotate 
cu spații moderne de ca
zare, alimentație publi
că ți instalații de agre
ment — iată numai cile- 
va din punctele de atrac
ție pe care le oferă ofi
ciile județene de turism 
în această perioadă.

I
I
I
I
I
I
I
I

• U.T. ARAD — ARSENAL
CAIRO 3—1 (3—1). Joi după-
amiază, la Arad, meci frumos, 
cu multe faze de poartă. Au 
marcat : Broșovschl (3), respec
tiv Mahmoud. (N. STRAJAN- 
coresp.)
• PROGRESUL-VULCAN BUCU

REȘTI ---------  ----------- “'
ban) 
micală 
meroase acțiuni 
partea " ’ 
scris: 
bătu, 
Fouad 
coresp.)
• AURUL ] 

BAIA MARE 
marcat Klein, 
tru divizionara 
Ier, Roznai și 
JURCA-coresp.)

Depășlnd criza de formă de
monstrată pină acum in cam
pionat, Politehnica a desfășurat 
miercuri un joc modern, In 
continuă viteză, cu un strict 
marcaj in apărare și eu o ac
centuată participare a fundași
lor laterali (In special Nadu) 
tn ofensivă. Mai mult, ali- 
nlindu-se jocului modern. li- 
besro-ul Păltinișan s-a Infiltrat 
șl el în atac, unde a constituit 
pentru buturile hil Brunyl un 
pericol permanent, și astfel, 
supusă la o presiune continuă, 
apărarea echipei M.T.K. (de 19 
ori campioană a Ungariei, de 
9 ori cîștigătoare a Cupei) a 
cedat. E drept, numai de două 
ori, deși Politehnica a avut po
sibilitatea să obțină chiar un 
■cor dublu, care ar fi scutit-o 
de emoții pentru meciul retur, 
de la 37 septembrie. In felul 
acesta, partida retur capătă 
altă culoare. Studenții vor tre
bui să facă un joc și mal bun 
declt cel de la Timișoara, cu o 
apărare și mai exactă, cu ata- 
canți mal deciși, mai limpezi 
In acțiune, atuuri care, toate la 
un loc. să le aducă prezența ta 
tarul secund al Cupei U.E.F.A.

Privind In perspectiva parti
dei de la 37 septembrie, 
cendo-ul de formă al Politeh
nicii este Încurajator pentru 
că medul de la Budapesta va 
fi, fără Îndoială, mult mai di
ficil. Pină atunci, 
trebuie să convingă 
mult, să 
bine în 
nat.
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partidele din campio-

Mircea TUDORAN

— ANSAR BEIRUT 
4—1 (3—0). O partidă
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Ieri, in cadrul „CUPEI ROMÂ
NIEI" la fotbal — care se 
dispută sub egida „DACIADEI" 
— a avut loc o nouă etapă. 
Iată o parte dintre rezultate :

Metalul 
Iulia 1—0 
București 
București

Aiud — Unirea Alba 
fl—0), I.C.S.I.M.

— Unirea Tricolor 
2—0 (2—0), Minerul

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 8 SEPTEMBRIE 1978. Cat. 1: 
1 variantă 25% (autoturism Dacia 1300) - — ..............
cat.
38 a 
lei ;
1.536 _ _ _
1 : 500.000 lei. Report ta categoria
2 : 21.307 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ a revenit participantului 
ION AVRAM din București, iar 
clștigul în valoare de 50.000 lei 
de la categoria 2, realizat pe o 
variantă 100%, participantului 
ION CHITU din Filipeștti de 
Pădure, Județul Prahova.

~ • Tragerea LOTO de astăzi va 
avea loc în sala Clubului sportiv 
„Progresul* din strada dr. Stai- 
covici nr. 42, București, la ora 17.

; cat. 4 : 1,75 a 50.000 lei ; 
3 : 9,75 a 7 682 lei ; cat. 4 : 
1.971 lei ; cat. 5 : 156,25 a 479 
cat. 6 : 222 a 337 lei ; cat. X: 
a 100 let Report la categoria

4 :

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 SEPTEM

BRIE

Univ. Cv. — Fortuna Dus, 
Poli. Tim. — M.T.K. Bud. 
F.C. Argeș — Panath. 
Juventus — Glasgow 
Nottingham — F.C. 
Dukla — Lanerossi

2 
1 
1 
1 
1 

-------- _________ 1 
Partizan — Dinamo Dresda 1 
Ț.S.K.A. — F.C. Valencia 1 - ________ ____________ - j 
A.E.K. Atena — F.C. Porto 1 
Athletic Bilbao — Ajax 1 
FL La Valetta — Inter 2 
Real Gijon — A.C. Torino 1

I. 
n 
m. 
IV.v.vi. 

vn. vin. .
IX. Dinamo Tbilisi — Napoli 

X.
XI.

xn.
xm.

Liv.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
806.924 let

atltea alte talente — si capoteze 
tn fața anul adversar eare, deși 
tace parte dlntr-un campionat 
puternic, nu se numără printre 
„team“-urile de elită ale continen
tului ? Răspunsul nu poate veni 
dedT din partea Jucătorilor cra- 
ioveni. cei care, eu except a kti 
Cămătaru și. oarecum, a lui Ungu- 
reanu și Crișan, s-an prezentat 
lamentabil miercuri pe propriul 
teren. Constatarea este eu atit 
mai amară cu rft lotul era iov ea n 
■ -a aflat ?i el Lntr-un program 
de pregătire dirijat și de repre
zentanți ai forului de specialitate. 
Tot ce s-a efectuat ta antrena
mente și s-a spus la cabine a 
fost uitat de jucătorii craioveni 
în momentul cfaid el au intrat pe 
teren. Au cărat mingea pe un 
teren greu, alunecos, n-au șutat 
de la distanță, n-au pasat cu pre
cizie și nu s-au demarcat, opor
tun. In plus, marea majoritate a 
Jucătorilor craioveni au fost de
pășiți șl la capitolul fizic. Do
vadă ? Mulți dintre ei, în frunte 
cu Bălăci, Beldeanu, Donose, 
Ștefănescu, Purirna (cu alte 
vinte fundașii și mijlocașii) 
fost mereu tn contratimp, au 
depășiți cu regularitate de 
versari. Dealtfel, dereglarea . 
cuiul craiovean s-a produs de la 
mijlocul terenului, acolo unde 
Bălăci și Beldeanu au făcut SIM
PLA FIGURAȚIE, fără cea mai 
mică contribuție, nici In faza de 
apărare, nici în cea de atac. 
Acești doi Jucători, cărora clu
bul craiovean le-a făcut nenu
mărate concesii, trecindu-lc cu ve
derea un lung șir de abateri de 
la viața sportivă, trebuie, o dată 
și o dată, sancționați, mergin- 
du-se pînă acolo incit dacă nu se 
vor încadra în procesul de pre
gătire și disciplină, să se renun
țe definitiv la serviciile lor î

Surprinzător de slab s-a com
portat și Mnia de fundași, în 
frunte cu Ștefănescu, cel cere 
ne obișnuise cu Jocuri bune în 
campionat. Dublajul și marcajul 
s-au efectuat defectuos, distanța 
mare dintre apărători a creat 
câmp liber de acțiune vlguroșilor 
Jucători ai Fortunei. Cit despre 
portarii Lung șl Boldici, ce să 
mai vorbim ? Ei au pe conștiință 
cite un goL

Cu acest mecanism dereglat, 
lipsit de o concepție modernă de 
Joc, fără ambiția de a depăși 
măcar pe teren propriu pe For
tuna, Universitatea Craiova a 
capotat lamentabil spre deziluzia 
tuturor celor care au crezut in ea.

Jucătorilor craioveni nu le mai 
rămîne dccit o singură șansă de 
reabilitare • lă Joace 
dorf așa cum nu au 
terenul propriu. Să se 
acolo, în meciul-retur

IN CEALALTĂ...
Campionatul 197S/1979 a 

debutat cu rezultate surprin
zătoare, cu două echipe de
cise să joace roluri de prim 
ordin — Steaua și F.C. Ar
geș — cu victorii neașteptate 
ale noilor promovate — Chi
mia și F.C. Baia Mare dar, 
din păcate, și cu arbitraje 
^contradictoriii44, unele care 
au dus chiar ta vicierea re
zultatelor. Despre ce a fă
cut N. Georgescu ta Satu 
Mare, FI. Cenea ta Petroșani 
sau O. Ștreng ta București, 
în partida Dirtcmo — U.T.A., 
s-a mai scris. în rîndurile de 
față ne vom referi tot la un 
aspect privind arbitrajele în 
aceste prime patru etape 
ale campionatului, care nu a 
trecut, care nu putea trece 
neobservat. Despre ce este 
vorba ? Se cunoaște că, în- 
ceptnd din această toamnâ, 
fiecare catonaș — galben sau 
roșu — primit de unul sau al
tui dintre jucători moi atra
ge dupâ el și o sancțiune pe 
Knie administrativă din par
tea clubului, râmi ni nd în vi
goare s< suspendările de rț- 
goa-re în cazul celor roșii sau 
a acumulării de trei galbene. 
Și, dacă în anii trecuți 
„ploua* eu astfel de carto
nașe, unii arbitri fâcind chiar 
exces de zel, iată că acum, 
in noile condiții, aceiași 
conducători de Jocuri au că
zut in extrema cealaltă. Nu 
mai scot din buzunarul blu
zei — de fiecare dată cînd cu

Gheorghe
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Fi necesar — cartonașul gal* 
ben, preferind sd folosească... 
degetul arâtâtor amenințâ- 
tor drept avertisment (Daco 
fac și asta I).

Să se fi cumințit brusc ju
cătorii noștri ? Nici vorbă.

La Craiova, în partida Uni
versitatea — Politehnica loși, 
cel puțin patru jucători, in 
frunte cu Midoș, meritau car
tonașe galbene, dur arbitrul 
Gh. Ispas nu s-a învrednicit 
sâ-l arate vreunuia dintre 
el (cum ezitant s-a dovedit 
șl duminică, in partida de 
ta Arad). La Pitești, sîmbâta 
trecută, Gh. Dragomir a con
dus foarte bine meciul F.C. 
Argeș — F.C. Baia Mare, dar 
nu vedem de ce a scutit de 
sancțiune faulturile dure ale 
lui Radu Pamfil și Mureșan. 
La Petro$ani, în partida Jiul 
— Chimia, un joc deschis» 
frumos, au existat doi jucători 
care meritau cu prisosință să 
fie avertixați de arbitrul^ bă
căuan Al. Ghigea :. Sâlăjan — 
pentru lovirea cu piciorul a 
adversarului și simularea că 
el ar fi fost victima — ții 
Iordan - pentru faulturi re
petate. Exemple asemănătoare 
au existat și în alte mectari 
din aceste prime patru etape 
ale actualului campionat. 
Arbitrw au început să facă 
pe mărinimoșii... Este o ati
tudine destul de periculoasă, 
ea încurajînd nu jocul bărbă
tesc, ci brutalitatea unor fot
baliști, cei care — din cauza 
nepregâtîrii, a unui bagaj re
dus de procedee tehnice - 
recurg ta mijloace nereg ala
me nto re pentru e stopa ad
versari mai buni ca ei.

Problema are și un aspect 
educativ. Și acesta nu trebuie 
trecut cu vederea, sub nici un 
motiv. Or, privită prin a- 
ceastâ prismă, așa-zisa „cum- 
secâdenîe* a arbitrilor ni se 
pare extrem de dăunătoare 
pentru starea disciplinară din 
campionatul nostru.

Lourențiu DUMITRESCU

„CUPA ROMÂNIEI'
Ghelar — Știința Petroșani 2—1 
(2—1), Șiretul Bucecea — Cris
talul Dorohoi 3—0 (1—0), Vo
ința București — Flacăra roșie 
București 0—1 (0—1), Victoria 
Florești — Avîntul Mineciu 
3—0 (0—0), Sirena București — 
Mecanica fină București 2—1 
(2—1), Unirea Drăgășani — Chi
mistul Rm. Vilcea 4—1 (2—1), 
Foresta Gugesti — Dinamo Foc
șani 2—1 (0—0), C.P.L. Mobila 
Sf. Gheorghe — Izvorul Tg. Se
cuiesc 2—0 (1—0), Textila Pu
cioasa — Electronistul Curtea 
de Argeș 1—0 (0—0), Marina
Mangalia — Electrica Constanta 
1—0 (0—0), I.M.I.X. Agnita — 
Metalul Copșa Mică 1—0 (1—0), 
Petrolul Moinești — Letea Ba
cău 2—0 (0—0), Minerul ~ ' 
Sprie — Minerul Băita 
(1—0), A.S.A. Cîmpulung 
dovenesc — Dorna Vatra 
nei 2—0 (1—0). Strungul
— C.F.R. Constructorul 
1—2 (0—0). Victoria Cărei — 
Bihoreana Marghita 3—0 (1—0), 
Laminorul Nădrag — Rapid A- 
rad 3—1 (2—0). Diema Orșova
— Minerul Ora vi ța 4—3 (4—1), 
Metalul Rădăuți — C.S. Boto-

șani 1—0 (1—0), Metalurgistul
Sadu — Pandurii Tg. Jiu 1—2 
(1—0), Metrom Brașov — Pre
cizia Săcele 1—3 (0—2), Foresta 
Bistrița — Minerul Rodna 4—3 
(0—1, 1—1. 1—1). după exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
Luceafărul Adjud — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—5 (0—3), 
Metalosport Galati — C.S.U. 
Galati 1-2 (0-1). CUPROM 
Baia Mare — Minerul Băita 
1—0 (0—0), INTER Sibiu — 
Textila Cisnădie 0—1 (0—0).

Baia
3-1 
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Centrul de perfecționa
re a cadrelor din Consi
liul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport or
ganizează, lncepînd de la 
1 noiembrie 1978, un curs 
pentru formare de 
sori. Condițiile de 
mitere: cadre medii 
nitare cu examen de 
plomă, pînă la 
cu domiciliul 
București.

Informații se 
in str. Vasile 
10, etaj II, camera 29 
lefon: 11.10.05/interior

40 de 
stabil

pot
Conta

ma- 
ad- 
sa- 
dl- 

anl, 
in

lua 
nr. 
(te- 

275).



al pnloîștilor de la Dinamo

LOCUL I
in turneul

DE LA NAPOLI
Echipa de polo Dinamo Bucu

rești a obținut un frumos suc
ces internațional, cîștigînd tur
neul de la Napoli. Formația 
bucureșteană a întrecut pe Ca- 
nottieri Napoli, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni", 
cu 6—5, apoi a ciștigat la ace
lași scor partida cu Ujpesti 
Dozsa, pentru ca în final să 
întreacă, la capătul unei par
tide extrem de disputate, și pe 
Partizan Belgrad, multiplă cîș- 
tigâtoare a C.C.E., cu 7—6. Tro
feul pus în joc a revenit dina- 
moviștilor bucureșteni. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. 
Partizan Belgrad ; 3. Ujpesti
Dozsa ; 4. Canottieri Napoli.

IN „TRIUNGHIULARUL" DE LA RARI
La Bari se desfășoară un 

concurs atletic triunghiular la 
care participă sportivi din 
România, Grecia si Italia. Doi 
atleti români au terminat în
vingători în probele primei zile: 
Ilie Floroiu la 10 000 m, cu un 
timp bun. 28:00,08, si Doria To- 
boc la 400 m.

Rezultate tehnice : 100 tn : 
Mennea (Italia) 9,99 (perfor
manta, care ar fi constituit un 
nou record european, nu poate 
fi omologată din cauza vitezei 
prea mari a vîntului aiutător). 
Caravani (I) 10,41..., 5. Con
stantin Ivan 10,72 ; 400 m : Ho- 
ria Toboc 48,21. Tozzi (I) 48,61; 
1500 m: Kourtis (G) 3:58.28 ; 
110 mg : Buttari (I) 13,8 ; 10 000 
m : Ilie Floroiu 28:00,08. Ia- 
como (T) 29:56,56 ; înălțime :
Bruni (I) 2,08 m ; iriplusalt : 
Kathiniotis (G) 16,31 m ; disc : 
De Vincentis (I) 62,02 m. Ion

Zamfirache 58,82 m. Simeon 
(I) 58,60 ; ciocan : Urlando (I) 
70.24 m. Nlcolae Bîndar 67,82 
m, Bianchini (I)
4 X 100 m : Italia 40.24.

67,82 m ;

La Tokio

DEBUT BUN
AL VfRGINIEI RUZICI

A început turneul international 
feminin de tenis de la Tokio. In 
primul tur al probei de simplu. 
Virginia Ruzicl a obținut o netă 
victorie asupra cunoscutei jucă
toare britanice Sue Barker, de 
care a dispus cu scorul de •—1, 
6—1 Următoarea sa adversari w 
fi olandeza Betty Stove, cotată ca 
favorita nr. 2 a întrecerii.

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Primele Jocuri iu scria bucurcțlcaoa

...Șl, TOTUȘI, LOS ANGELES!

Pe patinoarul artificial ,,23 Au
gust" din Capitală au început 
ieri întrecerile grupei a n-a. pre
liminare, a tradiționalei competi
ții hocheistice „Cupa României". 
Iau parte patru formații (Dună
rea Galați, Unirea Sf. Gheorghe, 
Tîrnava Odorhei șl C.S.Șc. 
Miercurea Ciuc).

Partida inaugurală a opus for
mațiile Unirea Sf. Gheorghe și 
Tîrnava OdorbeL Unirea, câști
gătoarea grupei secunde a cam
pionatului diviziei A șl cu un 
lot mei valoros, a cîștigat cu ca
tegoricul scot de 12—2 (1—1, 5—L 
6—1).

In ce4 de-al »-lea med : Dună
rea Galați — C.S. Sc. Miercurea 
Ciue 12—0 (5—0, 3—0. 4—0).

PROGRAMUL DE AZI — ta 
București, pe patinoarul „23 Au
gust", de la ora 16 : Liceal
c.s.șe. Miercurea ciue — Unirea

’ * de la ora 18.3# :
O-

în mai 1978, Comitetul Inter
national Olimpic a ales gazdele 
Jocurilor Olimpice din 1984. ac- 
ceDtînd fără rezerve candida
tura orașului Sarajevo nentru 
întrecerile hivernale si doar 
condiționat (provizoriu) cea a 
orașului american Los Angeles 
pentru întrecerile estivale. 
Cauza acestei atitudini reținute 
din partea C.I. O. — fată de un 
oraș care mai găzduise Jocu
rile în 1932 — trebuie căutată 
în maniera sui-generis în care 
edilii californieni (contravenind 
Cartei olimpice) au încercat să 
dobîndească Învestitura.

•Potrivit regulilor ferme ale 
C.I.O.. candidatura si cheltuie
lile de organizare a Jocurilor 
trebuie garantate. Drin contract, 
de către municipalitate si co
mitetul olimpic national. Or. pri
marul Tom Bradley („M-au 
costat destul alegerile—"), pre- 
textînd că nu vrea să mai în
carce bugetul comunal, a tre
cut — de la sine putere — 
Întreaga responsabilitate finan
ciară a Jocurilor asupra unui 
crup de businessmani particu
lari ! Ceea ce a stirnit. Creste, 
protestul președintelui C.LQ, 
lordul Kill anin.

An urmat hm vi pertractări, 
schimburi de scrisori, renunțări, 
reveniri. Tin: nd seama de fap
tul că Lo« Angeles era singu
rul candidat pentru ediția din

1984, se înțeleg de la suie im
plicațiile jocului avantajului si 
dezavantajului în această Îm
prejurare. (Adevărul este că. 
în momentul presupusei dezi
ceri a orașului Los Angeles, an 
început să curgă în valuri „în
locuitorii" : „foștii" care voiau 
să-si valorifice investițiile tre
cute — Miinchen, Montreal, 
Mexico ; pe urmă novicii de 
circumstanță, dar nu lipsiți de 
prestanță — New York, Atlanta, 
duetul Detroit (S.U.A.) —
Windsor (Canada), grupul elve
țian Lausanne — Berna — Zu
rich. ba chiar si capitala re
giunii Ruhr — Essen).

în tentativa de a salva si
tuația. președintele C.I.O. a a- 
dresat primarului Bradley o mi
sivă atit de străvezie incit ori
cine ar fi înțeles că municipa
litatea (prin Comitetul de or
ganizare) poate anela la orie* 
subsidii, cu condiția să sem
neze ea contractul Ceea ce sa 
va si întimnla. Mai rămîne doar 
ca membrii C.I.O. să-și dea *- 
sentimentul (intr-un vot prin 
corespondentă, oină la 7 oc
tombrie), pentru confirmarea 
orașului Los Angeles in calita
tea de gazdă a celei de a 23-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară — în spiritul regulilor 
C.LO. Fără dileme, fără com
promisuri.

Victor BĂNCIULESCU

UN NOU SUCCES AL ȘCOLII DE GIMNASTICĂ

rentele sovietice Tatiana Ar- 
janikova si Natali» KarmuftaL 
In sfirsit, paralelele, proba fa
vorită a Emiliei Eberle, ta care 
deține si titlul de campioană

Sf. Gheorghe ; 
D unirea Galați 
dorhei.

Tîrnava

★
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

leton). Primele douâ mnde
te- 

____ __________ ________ _ ale 
grupei preliminare ce se desfă
șoară în localitate, nu ne-au o- 
ferit prilejul de a vorbi mal pe 
larg despre formația gazdă, de
oarece S.C. Miercurea Ciuc, li
deră autoritară a întrecerii, a 
jucat numai în meci-vedetă. Cum 
joi jucătorii din acest oraș pito
resc al hocheiului, au evoluat In 
deschidere, să le consacrăm cl-

(Agerpres). — In- 
corespon- 

agenției 
Federației 
Paul Li- 

că recen-

TINERI RUGBYȘTT ROMANI
LA TURNEUL DIN BULGARIA

MOSCOVA 
tr-o declarație făcută 
dentulul sportiv al 
TASS, președintele 
internaționale de volei, 
baud (Franța), a spus 
tele campionate mondiale femi
nine, încheiate la Leningrad, au 
fost de un nivel tehnic remarca
bil, demonstrînd popularitatea ta 
creștere a acestui sport. îndeo
sebi țările din America Latină, a 
subliniat P. Libaud, au făcut 
mari progrese, echipa Cubei de
venind pentru prima oară cam
pioană a lumii, în timp ce for
mațiile Braziliei șl Perului au 
etalat un joc foarte modern. 
Sint convins că la Jocurile Olim
pice de la Moscova din 1930 ln-

trecerea va fi și mal interesan
tă, și-a Încheiat declarația P. 
Libaud.

ztad clțtva jucători foarte apros- 
pe de ..gramta* junăontulul. Dar 
iată atcătuirea echipei de tineret 
a tkrii noastre care se deplasea
ză astăzi in Bulgaria, sub condu
cerea lui Constantin Cocor și Îm
preună cu antrenorii Ion Tuțuia- 
na și Alexandru Pop : FI. Lo- 
nescu, Petre, Chirlceneu, Zafieseu 
II, Marin, Caragea, Gheorglia 
(Dinamo). Sabău, Rădoi, Voie* 
(R. C. Gri vița Koșie), V. Ion, 
ITemjan, Ștefiuc (RACEMTN Bala 
Mare), Popa (Steaua), N- Dtaa
(Farul), Rădulescn II (R.C. Spor
tul studențesc), Moț (Rapid), 
Opri, (Dunărea Giurgiu), Mărcu- 
leseu (Știința Petroșani). Medicul 
lotului — dr. Mircea ConstantL 
nescn.

de senioare a tării. O evoluție 
precisă, mișcările si combina
țiile au fost executate eu multă 
siguranță sl amplitudine, o ate
rizare impecabilă si... aplauze 
pentru Emilia Eberle. Nota 9,55 
era din nou cea mai bună din 
concurs, cu o zecime mai mare 
decît cea de-a doua notă. Ast
fel că, Emilia Eberle devine, cu 
33,11 p, prima campioană ab
solută de junioare a Europei I 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : 1 Natalia Karmușka
(U.R.S.SJ 37,90. X Tatiana Ar- 
janikeva (U.R.S.S.) 37,90. 4.
Gabi Gheorghiu 37,30, 5. Mari-

lena Vlădărăn 37,20, 
Labakova

. . 6. Jana
(Cehoslovacia) 36.90,

Membri 
feminine a 
trenori si _________  ______ _
aid au adresat felicitări con^ 
ducerii delegației noastre, elo
giind comportarea si nivelul 
tehnic la care >-au prezentat 
gimnastele românce la această 
primă ediție a Campionatelor 
europene de Juniori.

ai Comisiei tehnic* 
F.LG.. numeroși an- 
soecialiști urezentt

în ultima 25 a competiției 
stat programate finale.:» pe 
parate.

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATELE MONDIALE DE ȘAH
Cea de-a 22-a partidă a medu

lui pentru titlul mondial de șah 
de ia Baguio (Fillpine) dintre 
marii maeștri Anatoli Karpov șl 
Viktor Korcinol s-a Întrerupt la 
mutarea a 47-a. Scorul, după 
cum se știe, este de 4—2 în fa
voarea lui Karpov.

A 9-a partidă a medului pentru 
titlul mondial feminin. de șah de

la Pițunda, dintre marile maestre 
sovietice Nona Gaprindașvill *1 
Maia Cibirrdanidze s-a terminal 
la mutarea a 39-a cu victoria șa- 
langerei. Ciburdanidze conduce 
acum cu scorul de 5'/i—3‘/t.

După 10 runde, în campionatul 
mondial de șah pentru juniori de 
la Graz, conduce Dolmatov 
(U.R.S.S.) cu 7,5 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de fusupov 
(U.R.S.S.) — 7,5 puncte și Ovidlu 
Foișor (România) — 6,5 puncte,

reștl, la tm concurs de se
lecție. menit si depisteze 
sportivele care ar putea să-și 
continue perfecționarea mă
iestriei in cadrul Liceului de 
gimnastici din municipiul Gh. 
Gheorgiiiu-DeJ, beneficiind de 
condiții îmbunătățite de acti
vitate și pregătire. Printre 
primele reușite la acest im
portant și decisiv test s-a nu
mărat șl Emilia Eberle, care 
trece astfel din toamna Iul 
*76 sub îndrumarea tehnică a 
antrenorilor emeriți Marta țl 
Bela Karoly, cu care lucrea
ză și în prezent, la Școala 
generală nr. 7 cu profil da 
educație fizică din Deva.

Cu intuiția și profesionalis
mul lor binecunoscut, Marta 
și Bela Karoly au adăugat în 
permanență noi valențe mă
iestriei Emiliei Eberle, pro- 
pulsînd-o cu succes în marea 
arenă competition al ă inter
națională, in care tînăra gim
nastă a obținut remarcabile 
succese chiar de la debut. 
Astfel, în toamna anului tre
cut ea face parte din echi
pa reprezentativă a țării 
noastre care a efectuat un

tumen încununat de rezul
tate prestigioase în Mexic « 
Venezuela, pentru ca apoi ia 
cea de a IX-* ediție a Cam
pionatelor balcanice de la 
Atena, sâ cucerească doui 
medal» de aur — la lăriturl 
91 la paralele, fiind unanim 
elogiat! de presa sportivi 
greacâ pentru înalta măies
trie de care dăduse dovadă. 
In decembrie anul trecut. 
Emilia participi pentru pri
ma oară la campionatul de 
maestre al țării, înscriindu-țl 
numele pe lista campioanelor, 
dovedindu-se cea mal buni 
gimnastă a României la para
lele.

Șl acum, la Milano, la pri
ma ediție a Campionatelor 
europene de junioare, succe
sul net al tinerei și talentatei 
gimnaste românce — cam
pioană absolută a continentu
lui ! O performanță care răs
plătește deopotrivă talentul și 
măiestria sportivei, precum și 
eforturile pasiunea șl compe
tența antrenorilor care au in- 
drumat-o șl pregătit-o pentru 
acest important examen in
ternațional, performanță care 
cinstește mișcarea sportivă 
din țara noastră.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Budapesta a 

început dubla intilnire internațio
nală Ungaria — Cehoslovacia. 
După prima zi, oaspeții conduc 
atit la masculin (116—39), cit șl 
la feminin (82—79). Cîteva rezul
tate, La masculin ; disc — Bugar 
(C) 64,94 m ; 1 500 m — zemen 
(U> 3:48,20 ; 400 m — Kolar (C) 
46:37 ; feminin : 100 m — Orosz 
(U) 11,70 ; disc — Pruzova (C) 
60.03 m ; greutate — Fibingerova 
(C> 20,81 m ; înălțime — Matay 
(U) 1,37 m. • In localitatea Lue
denscheid (R.F.G.) a început me
ciul dintre echipele masculine și 
feminine ale R. F. Germania și 
Finlandei. După prima zi, scorul 
este favorabil gazdelor, la mas
culin cu 60—46, iar la feminin cu 
54—29.

BASCHET • In ziua a doua a 
turneului masculin de la Bologna, 
echipa Italiei a întrecut cu 99—88 
(61—47) selecționata Ceho
slovaciei, iar reprezentativa Iugo
slaviei a dispus cu 124—75 (61— 
40) de echipa Amaro Bologna. In 
prima zi a competiției. Italia în
vinsese ou 117—89 (53—33) echipa 
Amaro, in timp ce Iugoslavia 
câștigase cu 113—OS (61—54) jocul 
cu Cehoslovacia.

handbal • La Rijeka, întâl
nirea amicală dintre echipele 
masculine ale Iugoslaviei și R.D. 
Germane s-a încheiat la egali
tate : 21—21 (10—9). Golgeterul 
gazdelor a fost Krivokapici, care 
a înscris 7 puncte, iar de la oas
peți s-a remarcat Dreibrodt — 6 
goluri.

HOCHEI • In cadrul campio
natului UJl.SA. au fost inregis-

trate următoarele rezultate : 
Avtomobilist Sverdlovsk — Di
namo Moscova 2—9 ; Sokol 
Kiev — Traktor Celiabinsk 4—6 ; 
T.SJLA. Leningrad — Himik 
Voskxesensk 3—7; Dinamo Riga — 
Spartak Moscova 5—3.

TENIS • în sferturile de fi
nală ale turneului feminin de la 
Saa Antonio (S.U.A.) : Fernan
dez — Krueger 6—3, 6—3 ; Doer- 
ner — Desfor 6—4, 4—6. 6—3 ;
Newberry — J. Evert 6—4, 6—4 ; 
Hallquist — Gregory 7—5, 7—6. * 
La Woodlands (Texas) a Început 
turneul W.C.T, rezervat probei 
de dublu bărbați. Primele rezul
tate : Okker, Fibak — Taygan, 
Maze 6—7, 6—4, 6—4 ; Newcombe, 
Stockton — Machette, Leonard 
7—5, S—2 ; Blocher, Bohmstedt — 
Fleming, Van Dillen 6—4, 7—6.

VOLEI • Orașul Dublin a 
găzdui* al doilea med amical 
dintre selecționatele masculine 
ale Poloniei și S.UJ4. Voleibaliș
tii polonezi au terminat d n nou 
învingători, de data aceasta cu 
soorul de 3—9 (5, 5, 15). e A în
ceput turneul internațional mas
culin de la Paris. In primul 
mecL, echipa Ungariei a învins 
cu 3—9 (12, 5, 9) selecționau 
Bulgariei. La turneu mai parti
cipă echipele B. P. Chineze șl 
Franței.

YACHTING s A doua regată a 
C.M., clasa „Tornado", care se 
desfășoară la Weymouth (Anglia), 
a revenit sportivului sovietic Vik
tor Potapov, urmat de suedezul 
Shermstroem și austriacul Prack. 
Lider al clasamentului general 
se menține V. Potapov.

Deschiderea stagiunii in cupele continentale la fotbal

UN PROLOG AL CAMPIONATULUI EUROPEAN
• Cum s-au comportat jucătorii spanioli, iugoslavi și ciprioți, viitorii noștri adversari Io C. L

Noua ediție a cupelor europe
ne și-a deschis stagiunea prin 
cele peste 60 de partide desfă
șurate miercuri, al căror retur 
va avea loc M 27 septembrie 
(doar cîteva partide vor fi pro
gramate cu o zi mai devreme). 
Din ziarul nostru de ieri au lip
sit cîteva rezultate, sosite după 
închiderea ediției : Sporting Li
sabona — BaniR Ostrava o—1 ! 
(Cupa Cupelor) și Sporting Bra
ga — Hibernian La Valeria 5—0 
(Cupa U-ELF-A.), precum și ede 
ale partidelor aminate pentru 
zilele următoare : Lamaca (Ci
pru) — Slask Wroclaw, Olympta- 
koe Pireu — Levski Spartak șl 
Honved Budapesta — Adanaspor 
(toate to Cupa UJLF.A.).

Dintre zecile de meciuri dis
putate — to care n-au lipsit nid 
surprizele (A.E.K. — Porto 8—1; 
Fenerbahce — Eindhoven 2—1 ; 
VIazma — Austria Viena 2—0 și 
decby-ul englez dintre Nottin
gham șl deținătoarea titlului con
tinental F. C. Liverpool, 2—0 — 
toate în C.C.E. ; comportarea ne
concludentă a echipelor italiene: 
Juventus șl Milan, învingătoare 
la limită pe teren propriu, în
frângerile suferite de Torino. Na
poli și Lanerossi) — din punctul 
nostru de vedere cele mai impor-

tante au fost cele ale formații
lor care au reprezentat Iugo
slavia, Spania și Ciprul, țări cu 
care naționala României va juca 
In grupa a j-a a campionatului 
european. După cum se știe. In 
toamna aceasta sint programate 
totilnirile : Iugoslavia — Spania, 
La 4 octombrie ; România — Iugo
slavia, La 25 octombrie ; Spania— 
România, la 15 noiembrie și Spa
nia — Cipru la 13 decembrie.

Cum au evoluat reprezentantele 
acestor țări T Pe prim-plan va
loric se Situează formațiile spa
niole, care, cu excepta Realului, 

a avut un adversar ușor 
ca Progress Luxemburg, 
golurile lui Juanito 2, Jen- 
Dei Bosque și Wolf), cele- 
au evoluat in compania 
parteneri redutabili. C. F.

care 
(5-9 
prin 
sen, 
lalte 
unor .
Barcelona a dispus de Șahtăor 
Donetk ca 3—0 (Krankl 2 șl 
Sanchez — autorii golurilor). 
Real Gdoa * întrecut fără drept 
de apel pe Torino eu 3—» (au 
marcat Moran 2 șl Feren). iar 
Bilbao a învins pe Ajax cu 2—0 
(au înscris Van Don — autogol 
șl Vidai). Stat victorii semn.fi- 
cative, cu atlt mai mult cu cft 
în aceste formații evoluează ma
joritatea internaționalilor spa
nioli. Valencia (cu Mario Kem-

pes și Rainer Bonhof în forma
ție) a pierdut cu 1—2 meciul ca 
T-S.K-A. ia sofia, dar 
șanse de calif.care.

Echipele iugoslave au 
ele comportări bune : 
Belgrad a trecut de ___
Dresda (2—0) prin punctele 
scrise de Giurgicici, Rijeka 
învins clar pe Wrexham 
iar Hajduk Split a cîștigat

păstreazâ
avut șl 
Partir-aa*
Dyname 

to
ft 

(3-0). 
-----   —,-„-t La 

Rapid Viena (2—0, golurile fiind 
marcate de Ciop Și Lukitin). 
Steaua roșie, singura Învinsă 
(2—5 cu Dr-arao Berlin), a con
stituit, desigur, o surpriză prin 
proporția scorului.

în fine, reprezentanta Ciprului 
în C.C.E, Omonia Nicosia, se 
afirmă pentru prima oară într-o 
competiție continentală, tnvingind 
o formație britanică. P* Bohe
mians Dublin (2—I). O victoria 
la limită, dar care semnalează 
un progres al fotbalului cipriot.

Ion OCHSENFELD
• La Bologna, echipa locala a 

întrecut cu 2—1 (1—1) selecționata 
R.P. Chineze

a La Tel Avtr : Maocabi — S.C. 
Anderlecht 2—1 (1—0).

în med restanță pentru „Cupa 
U.E.F.A." Hanved Budapesta — 
Adanaspor (Turcia) 6—o (1—0).


