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La școala generală nr. 190 din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat luni vizita de 
lucru în județe din nord-ves- 
lul țării. în cursul dimineții, 

secretarul general al partidului 
s-a aflat în mijlocul oamenilor 
muncii din județul Bihor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Iosif Banc. Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Mihai Gere, Hie 
Radulescu.

Ora 9,00. Elicopterul prezi
dențial aterizează pe stadionul 
frumoasei așezări bihorene Sa
lonta. Reîntîlnirea cu secretarul 
svneral al partidului a consti
tuit Pentru locuitorii acestui o- 
raș un nou 
a-i exprima 
montele de 
recunoștință 
manentă ce 
lății lor.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elen» Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
de partid șl de stat sînt salu
tați cu căldură de tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean.

Pe stadion se află mii de 
locuitori ai Salontei, care scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu 
~ P.C.R. „Ceaușescu șl po
porul !“, „Ceaușescu — Pa
cea !“.

Răspunzind manifestării de 
profundă dragoste și respect, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
adresează cetățenilor Salontei, 
în numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat șl al gu
vernului, un călduros salut șl 
cele mai calde urări.

Apoi coloana oficială se În
dreaptă către sediul coopera
tivei agricole de producție din 
Salonta. Vizita făcută aid a 
prilejuit o amplă șl fructuoasă 
analiză a felului în care se tra
duc in viată măsurile stabilite 
de conducerea partidului pri
vind Îmbunătățirea conducerii, 
organizării și planificării uni
tare a agriculturii, a modulul 
în care își desfășoară activita-

și fericit prilej de 
încă o dală senti- 
stiniă și dragoste, 
pentru grija per- 
o poartă prosperi-

tea Consiliul unic agroindus
trial.De la Salonta, elicopterul 
prezidențial s-a îndreptat spre 
Oradea, reședința județului. Pe 
aeroportul municipiului, regă
sim aceeași ambianță caldă, 
sărbătorească.

Cei prezenți pe aeroport scan
dează puternic „Ceaușescu — 
P.C.R.!" „Ceaușescu și po
porul!", „Ceaușescu — Pacea!", 
„Ceaușescu la Bihor — bucuria 
tuturor !“

Coloana oficială de mașini 
străbate apoi străzile orașului, 
unde domnește aceeași at
mosferă entuziastă. Mii șl mii 
de locuitori ai municipiului, ti
neri Șl vîrstnicl, salută cu 
profundă dragoste șl stimă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Vizita de lucru in unități in
dustriale din Oradea a început 
la întreprinderea de mașinl- 
unelte „înfrățirea", binecunos
cută prin produsele sale atît în« 
țară, cît și în numeroase state 
ale lumii. Miile de muncitori 
— români, maghiari și de alte 
naționalități — care lucrează 
aici își exprimă, prin îndelungi 
aplauze Și ovații, deosebita 
bucurie de a se reintîlnl cu 
secretarul general al partidului, 
de a-1 avea din nou in mij
locul lor.

Se vizitează, apoi, întreprin
derea de încălțăminte „Solida
ritatea" din Oradea.

Vizita s-a desfășurat Și aid 
sub semnul dragostei și reon- 
noștințel profunde față do 
partid și secretarul său gene
ral. Sute de muncitoare au ieșit 
în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tova
rășei Elena Ceaușescu, oferin- 
du-lo flori, urindu-le, din 
inimă, bun venit, exprimîndu-le, 
direct și cald, bucuria de a-i 
avea ca oaspeți dragi.

Aceeași primire însuflețită a 
făcut secretarului general al 
partidului și colectivul de mun
citoare și muncitori al între
prinderii de confecții din Ora
dea.

în încheierea vizitei de lu
cru In unități economice și a- 
gricole din județul Bihor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova-

ACOLO UNDE
PROMIT SĂ

Așadar, a Început un nou an 
școlar și universitar. Este un 
an de învățămînt care, pentru 
tineretul studios din România 
socialistă, debutează tub sem
nul marelui eveniment din 
viața țării și poporului nostru 
— Congresul al XII-lea al 
partidului, al prezenței to
varășului Nioolae Ceaușescu la 
Timișoara cu prilejul deschi
derii noului an de invățămint, 
mărturie strălucită' a grijii pă
rintești, statornice, a secreta
rului general partidului

(Continuare în pag. a 4-a)

AMBIȚIILE ELEVILOR SPORTIVI 
DEPĂȘEASCĂ SPERANȚELE!

pentru continua propășire a 
școlii românești. Este totodată 
un an de studiu ce se va des
fășura pe coordonatele dezvol
tării și perfecționării Invăță- 
mîntulul de toate gradele, fun
damentate în documentele pro
gramatice ale partidului șl sta
tului nostru, în Legea educației 
și învățămintului.

Pentru cel mai mul ți din
tre elevii Școlii generale nr. 
190 din Capitală (cei care și în 
anii precedent! au urmat cursu- 

aceStei instituții de tn-

Braț i» &raf, cîțiva dintre cei mai buni elevi ai Școlii generale 
nr. 190, băieți fi fete, fjl manifestă bucuria la redeschiderea 
unui nou an de învățătură fi sport l Foto : Vasile BAGEAC

vățămint, situată la „porțile" 
Bercenilor), 15 septembrie a În
semnat mult dorita reintîlnlre 
cu colegii șt profesorii. Eve
nimentul le-a prilejuit, sîmbătă 
dimineață, o mare bucurie. 
„Abia aștept să mă revăd ca 
Doina, cu Nlcoleta, cu Octa
via 1“ mărturisea Carmen Ivaș- 
cu, dlntr-a VlII-a, unui grup 
da colege adunate în careul 
școlii, cu mult timp înainte da 
festivitatea de deschidere. Cum 
aveam să aflăm. Doina (Ne- 
delcu). Nlcoleta (Vornicu) și 
Octavia (Nif) sînt — ca șl 
Carmen Ivașcu — în aceeași 
grupă de sportive, de atlete, 
toate săritoare in 
sprintere.

Dealtfel, Școala
190 are de cîțiva__
unui veritabil „atelier" de atle
tism, cu elevi specializați cu 
precădere in spectaculoasa pro
bă de săritură in înălțime. Aid 
s-a format Sorin Matei, care 
a plecat din școală, la absolvi
rea clasei a VIII-a, cu un pro
mițător 2,03 m, pentru ca a- 
cum, in clasa a X-a a Liceului 
nr. 2 de istorie-filologie din 
București, să ajungă la 2,10. 
Prof. Gheorghe Teșu, care ne 
oferă acest amănunt, a trăit 
satisfacția de a-1 fi descoperit 
pe Sorin Matei șl, împreună 
eu colegii din catedra de edu
cație fizică și sport, de a-1 fi

Tiberiu ST AMA

înălțime sau
generală nr. 

ani reputația

(Continuare în pag. 2-3)

Rugbyștii pleacă miine In turneul din Țara Galilor

DORINȚA DE AFIRMARE UNEȘTE GlNDURILE 
CELOR 25 DE TRICOLORI

O ploaie măruntă și deasă, 
un teren cleios — acesta a 
fost, duminică dimineață, de
corul neprietenos din Parcul 
Copilului. Rugbyștii „tricolori" 
participau la ultima lor repe-

în ajunul startului reprezentantelor noastre în cupele europene de lotbal

vr A

AȘTEPTĂM COMPORTĂRI CIT MAI BUNE PE STADIOANELE9

DIN PITEȘTI, BERNA, BUCUREȘTI Șl VIENA

tiție publică înaintea plecării 
de miine, In Tara Galilor. Pe 
cine n-ar Q descurajat o ase
menea vreme ? Pe 
însă...

Lotul, în alcătuirea : 
(Tudose) — Aldea, 
(Holban), Constantin, Motrescu 
(I. Zafiescu) — Alexandru, 
Paraschiv (Suciu) — Horea. 
Borș, Murariu — Pintea, M. 
Ionescu — Scarlat, Munteaau 
(Ortelecan), C. Dinu, a învins 
XV-le opozant, în speță R.C. 
Grivița Roșie (întărită cu Cioa- 
reo șl Buean la nivelul liniei 
lntîi), cu 22—6, după ce la 
pauză „sparring-partneril"

rugbyști

Bucos 
Becheș

conduceau cu G—0! Jocul, in 
ciuda terenului greu, a fost 
bun, util, solicitîndu-1 din plin 
pe „tricolori".

Am desprins, totuși, o anume 
îngrijorare, atlt la nivelul an
trenorilor, cît și la cel al ju
cătorilor consacrațl, conștienți, 
desigur, de dificultatea turneu
lui britanic. Remarcată, absența 
din teren a două piese de 
bază, Gheorghe Dumitru, că
pitanul echipei naționale (care 
a contractat o entorsă la ge
nunchi), și a lui Enciu Stoica, 
abilul nostru înaintaș (afectat 
de o furunculoză rebelă, pe 
care o duce pe picioare de o

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare In pag. 2-3)

Miine, start in cupele euro
pene la fotbal. Cele patru re
prezentante ale fotbalului nos
tru susțin, în cadrul primei 
manșe a turului I. următoarele 
întîlniri : F. C. Argeș — A.E.K. 
(C.C.E.). Young Boys Berna — 
Steaua (Cupa cupelor). Dinamo 
București — Alki Larnaca șl

Wiener S. C. Post — Univer
sitatea Craiova (în Cupa 
U.E.F.A.). Deci, două jocuri pe 
teren propriu și două în depla
sare. In ajunul acestor impor
tante debuturi în competițiile 
continentale, vă prezentăm li
nele amănunte privind echipele 
noastre șl adversarele lor.

în paralel cu aceste ședințe 
de pregătire se depun eforturi 
pentru recuperarea jucătorilor 
accidentați, între care se află 
cei doi fundași de margine ti
tulari, Zamfir și Ivan, care 
n-au evoluat sâmbătă la Bucu
rești, dar a căror prezență este 
dorită în meciul de miine.

DIN CELE DOUĂ LOTURI REPREZENTATIVE 
DE POLO SE POATE ALCĂTUI

E. C. Argeș: PREGĂTIRI 
1NTR0 ATMOSFERĂ

După un șir de evoluții cam 
neconvingătoare în primele e- 
tape ale actualului campionat, 
care au provocat — în mod 
justificat — unele temeri în 
legătură cu debutul echipei in 
noua ediție a „Cupei campioni
lor europeni", F. C. Argeș a 
demonstrat sîmbătă, la Bucu
rești, un îmbucurător reviri
ment. Cu Dobrin în excelentă 
dispoziție și cu o linie de mij
locași (îndeosebi Iatan) la înăl
țime. campioana noastră a fă
cut un ioc bun, care i-a adus 
nu numai primele puncte din 
deplasare în noul campionat, ci 
și — ceea ce este, firește, mai 
important — o mai mare în
credere pentru meciul de miine 
cu A.E.K. Atena.

în această atmosferă mai

INTENSE, 
MAI OPTIMIST!

optimistă, piteștenii pregătesc 
intens confruntarea — fără în
doială mai dificilă decît a fost 
aceea de sîmbătă — cu valo
roasa formație ateniană. După 
ce ziua de duminică a fost 
rezervată necesarei refaceri, 
ieri s-au efectuat două antre
namente, primul din ele mai 
mult de alergare, iar cel de 
după-amiază cu caracter com
plex. în cursul zilei de azi este 
programat un nou antrenament.

★
Adversara echipei plteștene, 

A.E.K. Atena, a sosit ieri după- 
amiază, cu avionul (via Roma). 
De la aeroportul Otopenl, oaspeții 
au plecat direct la Pitești, renun- 
țind la antrenamentul pe care 
intenționau să-I efectueze imediat 
după sosire, pe Stadionul Repu
blicii din Capitală. Ei se vor an
trena astăzi, pe stadionul „1 Mai" 
din Pitești.

Atenlenil au deplasat un lot de 
17 jucători, tn frunte cu interna
ționalii Ardizoglu și Nicoludls, cu 
veteranul Domazos (39 de ani, 
cunoscut iubitorilor de fotbal de 
la noi deoarece a evoluat in mal 
multe rinduri pe stadioanele 
noastre), cu Internaționalii iugo
slavi Vlădici șl Bajevicl.

YOUNG DOYS A E0B0R1T PE IOCll 3, DAR...
BERNA, 17 (prin telefon). Sîm

bătă seara, în nocturnă, la Basel, 
Young Boys a pierdut cu 4—1 
meciul cu echipa locală, al cărei 
manager este vechea noastră cu
noștință de la „Lausanne 1959", 
Michaud. Acest scor a fost con-

semnat după un joc calificat tn 
presă și la radio ca fiind „rapid 
șl aprig". Subscriem la această

loan CHIRILA

(Continuare în pag, 2-3)

0 ECHIPĂ OLIMPICĂ PUTERNICĂ
afirmă fostul internațional CORNEL RUSU, actualmente 

antrenor al selecționatei B, campioană balcanică
Cornel Rusa, fostul interna

țional și căpitan al echipei re
prezentative de polo, actual
mente antrenor al formației
Rapid București și al naționa
lei secunde (împreună cu N. 
Rujinschl), a însoțit selecțio
nata țării noastre la cea de a 
Xl-a Balcaniadă, desfășurată 
recent la Istanbul. După cum 
se știe, poloiștii noștri au a- 
vut o evoluție meritorie, cîști- 
gind titlul balcanic, iar C. 
Rusu ne-a oferit cîteva amă
nunte despre acest nou succes.

„Vorbind despre Balcaniadă, 
trebuie să amintesc și de tur
neul din Olanda, care a prece
dat întrecerea de la Istanbul. 
La Drachten, secunzii (n.r. de 
fapt, toți au jucat și in prima 
națională) au făcut două me
ciuri de excepție — 10—9 cu

campioana lumii, Italia (ta 
formație completă), și 6—<5 cu 
Iugoslavia — pe care le-au do
minat uneori autoritar, Dinu 
Popescu, Claudiu Rusu și por
tarul Mihai Tudor jucînd ex
celent. Știind că nici Iugosla
via nu este cu prima echipă 
(doar Rudld șl Polici), am a- 
bordat turneul balcanic cu 
multă încredere. în jocul cu 
Iugoslavia conduceam în ulti
mul minut cu 8—6, dar adver
sarii au egalat din „om In 
plus" și penalty. A urmat un 
meci de-a dreptul dramatic, cu 
Grecia. în min. 4, la scorul de 
2—0, Claudiu Rusu a avut un 
gest nesportiv, a fost eliminat 
din joc fără drept de tnlo-

(Continuare în pag a 4-a)



Divizia A ide handbal după 6 etape

ACUM, 5 ECHIPE LUPTĂ PENTRU TITLU...
Al doilea turneu al campio

natului Diviziei A la handbal 
masculin (15 meciuri în trei 
zile) s-a consumat la Iași la o 
cotă și mai mare de interes, 
de dramatism, chiar, decît cel 
disputat la Galați și Brăila cu 
o săptămînă în urmă. In frun
tea clasamentului a trecut a- 
cum Steaua, după ce elevii an
trenorilor Cornel Oțelea și 
Otto Telman au realizat vic
toria in extremis asupra hand- 
baliștilor de la Minaur Baia 
Mare și au obținut un ne
sperat „egal" (după cum evolua
seră lucrurile) în fața Politeh
nicii Timișoara.

Așa cum se conturaseră fap
tele încă din primele 
pe, următoarele trei 
ale campionatului au 
două grupul celor 10 
toare : pe de o parte Steaua, 
H. C. Minaur, Știința Bacău, 
Dinamo București și Politehni
ca Timișoara, formații care 
încă luptă cu șanse aproape e- 
gale pentru cîștigarea titlului, 
iar pe de altă parte Universi
tatea Cluj-Napoca, Dinamo 
Brașov, Gloria Arad, C.S.M 
Borzești și Independența Sibiu, 
ale căror șanse de... supravie
țuire în eșalonul prim al 
handbalului nostru depind de 
modul cum vor evolua în con
tinuare. cei mai periclitați 
fiind arădenii și sibienii, din 
șase meciuri ei 
o victorie.

Refer indu-ne 
la Iași, trebuie 
unele meciuri au fost deosebit 
de spectaculoase (H. C. Minaur
— Dinamo București și Steaua
— Politehnica Timișoara), cei 
peste 2 500 de spectatori care 
au umplut zilnic tribunele Pa
latului sporturilor asistînd la o 
luptă încleștată pentru victorie

trei eta-
*runde“ 

„rupt** in 
competi-

neobtinînd nici

la turneul de 
să spunem că

Această încleștare, în sensul 
bun al cuvîntului, a culminat 
în partida 
de departe 
meci al 
Handbaliștii 
parcă alții 
mai viguroși ca adversarii lor, 
mai iuți și mai preciși în fazele 
de atac, avînd în Ștefan Stin
gă și Radu Voina pe princi
palii realizatori ai victoriei. 
H. C. Minaur s-a ridicat multe 
minute la nivelul partenerei de 
întrecere, și dacă echipa băi- 
măreană n-ar fi trebuit să su
porte penalizarea de a fi jucat 
în. patru oameni în minutul 60, 
meciul s-ar fi încheiat nedecis.

Este îmbucurător să consta
tăm că o serie de jucători vi
zați pentru echipa națională. 
Mironiu-e, Grabovschi, Folker, 
Stingă (acesta din urmă, deo
sebit de talentat, poate să-și 
pună și mai mult în valoare 
calitățile) continuă linia ascen
dentă începută în noua ediție 
a campionatului. De la alți 
sportivi, Vasilache, Bedivan, 
Durău, Flangea, se așteaptă, de 
asemenea, mai mult pentru că, 
realmente, ei sînt capabili de 
prestații superioare. Comparti
mentul portarilor, prin Buligan 
și Solomon, dar și prin Marchi
dan, care și-a făcut o promi
țătoare reintrare — este și el 
dătător de speranțe.

Privită prin obligația pe care 
o au handbaliștii români, aceea 
a obținerii „aurului4* la J.O. 
de la Moscova, nivelul valoric 
al supremei competiții interne 
este susceptibil de îmbunătă
țiri, chiar în grupul celor 5 
formații din partea de sus a 
clasamentului. Cîteva cuvinte 
trebuie spuse, după opinia 
noastră, despre handbaliștii de 
la Știința Bacău. Este de apre-

Steaua — 
cel mai 

întregului 
militari 

dedt

Minaur, 
frumos 
turneu, 

au fost 
pînă atunci.

ciat soliditatea acestei formații, 
angajamentul total al jucători
lor, de la primul și pînă la ul
timul minut al fiecărui meci, 
apărarea avansată 
echipei. Sub acest 
ința Bacău poate 
lalte formații un 
xemplu de luptă fără menaja
mente. Totuși se cer înlăturate 
din jocul studenților faulturile 
excesive care, se știe bine, sînt 
reprimate prompt de arbitri în 
întîlnirile internaționale.

Calitatea arbitrajelor, deși în 
creștere, nu mulțumește, în u- 
nele meciuri de mare miză, 
cavalerii fluierului comițînd e- 
rorl care produc tensiune atît 
printre sportivi, cit și printre 
tehnicieni.

Ion GAVRILESCU

și mobilă a 
unghi, Ști- 

oferi celor- 
adevărat e-

<0 Meciul dintre echipele femi
nine Confecția București și Pro
gresul București, din cadrul Di
viziei A, restant din prima etapă 
a campionatului, va avea ' ‘ ‘
20 septembrie, la ora 18, 
Floreasca din Capitală.

CLASAMENTE

MASCULIN

loc 
în i

I joi 
sala

1. STEAUA 6 5 1 0 129-103 11
2. H.C. Minaur 6 5 0 1 160-123 10
3. Știința Bc. 6 4 1 1 141-100 9
4. Dinamo Buc. 6 4 1 1 137-109 9
5. Poll. Tim. 6 3 2 1 125-117 8
6. Unlv. Cluj-N. 6 2 1 3 119-132 5
7. Dlnamo Bv. 6 1 2 3 114-121 4
8. C.S.M. Borz. 6 1 0 5 121-161 2
9. Gloria Arad 6 0 2 4 109-128 2

10. Indep. Sibiu 6 0 0 6 104-167 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
0.

10.

FEMININ
3
3
3
3
2
3
3
3
3

ȘTIINȚA Bc. 
„U“ Timișoara 
Rulmentul Bv. 
Constr. B. Mare 
Confecția Buc. 
Hldroteh. C-ța 
Mureșul Tg. M. 
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RUGBYȘTIl PLEACĂ MlINE IN ȚARA GALILOR
(Urmare din pag. 1)

pă
ți 

„tineret", 
seniori 

în 
tur-

săptămînă) ; lor li se adaugă 
și Gheorghe Caragea, cu o vi
roză respiratorie care-1 face, 
deocamdată, inapt de joc. Dr. 
Nicolae Gheracopol face e- 
forturi susținute pentru a-i re
cupera pe toți trei. Pe Stoica 
îl vrea apt pentru primul joc, 
pe Dumitru pentru al doilea...

Valeriu Irimcscu era foarte 
solicitat. Avea problemele lui 
cu lotul „mare", dar în 
ralel dădea cîteva sfaturi 
celor „mici", de Ia 
care-i devansează pe
cu o zi, ei deplasîndu-se 
Bulgaria, la tradiționalul 
neu al unor țări socialiste. In 
Hnii mari, totul este gata. Ul
timul antrenament, ieri după- 
amiază, la ora 16. Fapt inedit, 
antrenamentul a fost condus de 
un oaspete de onoare, profesorul 
englez Tom Hudson, fost com
ponent al echipei olimpice de 
pentatlon a Angliei, ac
tualmente directorul catedrei 
de educație fizică de la Uni
versitatea din Bath. Este spe
cialist într-ale balonului oval, 
iar rugbyștii români i-au pro
dus — după cum se exprimă 
— o „foarte bună impresie", 
ceea ce le conferă șanse „rea
le" în apropiatul lor periplu.

Cum văd băieții turneul ? 
Gh. Dumitru, Căpitanul echipei 
noastre : „Am mai fost in 
Tara Galilor și în 1974 (13—13 
cu Swansea), pe cind jucam

Ia Farul, și anul trecui. Acum 
mi se pare mai greu ca ori
când. Avem însă o echipă pu
ternică, unită, decisă să se a- 
firme în primul ei turneu ofi
cial în Marea Britanie"; Con
stantin Dinu, veteranul forma
ției noastre cu ale sale 55 de 
tricouri naționale : „Pulsul e- 
chipeior britanice l-am luat
încă din 1972, cind am jucat
în Cornwall și Devonshire. A- 
poi anul trecut, în Țara Gali
lor și Anglia. Turneul ’79 mi 
se pare însă cel mai dificil, îl 
consider chiar peste acela din 
Noua Zeelandă. Practic, vom 
intîinl toți internaționalii ga- 
iezi, care vor juca în diferitele 
selecționate ce ne vor fi opuse. 
Vreau să-mi 
ternaționaiă 
Mihai Bucos, 
tîtea ori cu 
măiestre de picior a decis vic
toriile echipei noastre : „Am 
fost pină acum de cinci ori in 
Marea Britanie (in două rin- 
duri cu Farul), așa că sînt pe 
undeva aclimatizat cu atmos
fera. Se pare că voi juca pe 
un post pe care am dat randa
ment anul trecut la... Glouces
ter. Sînt in formă, ca și co
echipierii mei. Va trebui să 
îmbinăm fermitatea in apărare

a 
româ- 

compe-

închei cariera In- 
cu un succes**, 
omul care de a- 
loviturile sale

cu fantezia din atac, spre 
demonstra că 
nesc este pe 
titiv".

Așadar, să 
Cardiff va fi

rugbyul 
deplin
sperăm 

o zi cu
că la 
soare...

PRIMA ETAPA IN DIVIZIA A
Sîmbătă și duminică 6-a dis

putat prima etapă a campiona
tului Diviziei A la popice. Iată 
rezultatele înregistrate :

FEMININ • Gloria București
— Olimpia București 2335—2227 pd 
(scor individual 5—1). Noua pro
movată a fost depășită ușor de 
către experimentata formație a 
Gloriei. Cele mal bune rezultate 
le-au obținut : Ana Petrescu — 
415, Florica Neguțolu — 397 de 
la învingătoare, respectiv Florica 
Filip — 388 (O. GUȚU — coresp.) 
• Petrolul Băicoi — Voința Ga
lați 2203—2171 (^—2). Partida s-a 
disputat la Sinaia, deoarece are
na din Băicoi nu este omologată 
pentru noul campionat. Princi
palele realizatoare : Elena Vasile
— 386, respectiv Aristița Dobre
— 377. (V. FELDMAN — coresp.)
0 Voința București — Metrom 
Brașov 2373—2233 (6—0). 0 Laro- 
met București — Rapid București 
2375—2213 (5—1). Fosta campioa
nă a țării, cîștlgătoarea ~.
’78, a trecut ușor de rapldiste. 
Cele mai bune jucătoare au fost 
Elena Trandafir și Elena Nichl- 
ta — 423, respectiv, 401 de la
Laromet, iar de la Rapid, Vaslll- 
ca Pințea — 393. (N. ȘTEFAN — 
coresp.) 0 Voința Tg. Mureș — 
Textila Timișoara 2316—2186 (4—2). 
Campioanele, cu 4 junioare in 
formație, au condus tot timpul 
șl au ..învins la . scor. Elisabeta

C.C.E.

Albert a fost performera reuniu
nii, cu 442 pd. (i. PAuș — co
resp.) 0 Electromureș Tg. Mureș
— Record Cluj-Napoca 2419—2290
(4*/a—l‘/i) 0 Voința Cluj-Napoca
— Voința Oradea 2224—2349 (1—5).
O victorie nesperată a orăden- 
celor și la un scor destul de ca
tegoric. Prima lor jucătoare a 
fost Olga Psihas, cu 415 pd. De 
la clujence s-a remarcat doar 
Ileana Rednlc, cu 400 pd. (E. FE- 
HERVARI — coresp.) 0 Hidrome
canica Brașov — C.S.M. Reșița 
2358—2230 (41/,—1'/,). 0 Construc
torul Gherla — Voința Timișoara 
2227—2351 (>/3—S'/J. Jucătoarele
din Gherla, pentru prima oară 
în divizie, n-au putut face față 
jocului, pierzînd la un scor se
ver. Cea mal bună jucătoare a 
fost Emilia Ebel, de la Voința. 
(D. VATAU — coresp.) « Voința 
Ploiești — Voința Constanța 
2316—2272 (5—1).

MASCULIN 0 Voința Bucu
rești — Carpațl Sinaia 4951—4760 
(6—0)., Voința n-a avut probleme, 
toată echipa, mai puțin H. Ardac 
(792), realizînd punctaje 
mltoare. La manșele 
s-a remarcat, în mod
Petre Purge (81—72—71—69), ceea 
ce i-a adus locul doi în echipă 
cu 847 pd, primul fiind Grigore 
Marin, component al lotului na
țional, cu 848 pd. De la Voința 
s-a mal evidențiat juniorul I. 81- 
soc '(transferat de Ia Metalul Ro-

mulțu- 
„izolate" 
deosebit,

• CAMPIONATE ® COMPE
JOI Șl VINERI, IN DOUĂ GALE ATRACTIVE, TREI 

CAMPIONI IȘI PUN -------------- -------------
Așa cum am anunțat, în cursul 

acestei săptămîni urmează să se 
organizeze două gale de selecție 
pentru pugiliștii fruntași, în care 
vor fi puse în joc și titlurile de 
campioni la trei categorii : se
mimuscă, cocoș și pană.

Față de programul anunțat ini
țial au survenit unele modificări. 
Astfel, ambele reuniuni vor avea 
Ioc la Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală, în zilele de 
joi (ora 18) și vineri (ora 18).

în gala de joi seara sînt pro
gramate următoarele meciuri, în 
ordinea categoriilor : Dumitru
Șchiopu — Ion Boboc, Daniel 
Radu — Gheorghe Govici. Emil 
Ghiurcă —- Ștefan Dincă, Tiberiu 
Cucu — Nicu Popa, Dragomir 
Iile — Leontin Sandu, Ion Budu
șan — Mihai Ciubotaru, Vasile 
Gîrgavu — Ion Miron, Valentin 
Silaghi — Leontin Pop, Georgică 
Donici — Marian Culineac, Ion 
Cernat — Dumitru Micu.

LA CLUJ-NAPOCA Șl LA SATU MARE, TURNEE 
INTERNAȚIONALE DE BASCHET

• în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea a 60 de 
ani de la înființarea clubului 
sportiv Universitatea, la Cluj-Na
poca s-au desfășurat două tur
nee de baschet (masculin și fe
minin), care au fost cîștigate de 
echipele Universitatea din - loca
litate și, respectiv, Mobila Satu 
Mare. Clasamente : MASCULIN: 
1. „U“ Cluj-Napoca, 2. Universi
tatea Sibiu, 3. Universitatea II 
Cluj-Napoca, 4. Comerțul Tg. 
Mureș ; coșgeter : M. Chlrilă 
(Universitatea Sibiu) — 62 p ; 

FETE : 1. Mobila Satu Mare, 2.

3.
4.

MECI INTERNATIONAL 
DE HALTERE 

LA JUNIORI (MICI)
Municipiul Gh. Gheorghiu^- 
a avut loc întîlnirea de hal- 
dlntre echipele de juniori 

) ale reprezentativelor

în 1 
Dej 1 
tere < 
(mici)
României și R.D. Germane. Oas
peții au obținut victoria cu 9—1. 
Singura victorie a echipei româ
ne a fost obținută de N. Drag- 
nea la cat. muscă, cu 192,5 kg. 
La cat. grea și supergrea învin
gătorii n-au avut adversari.

AMBIȚIILE ELEVILOR SPORTIVI
(Urmare din pag. 1)

profilat pe această probă, care 
presupune talent, dar și multă 
muncă, multă perseverență.

La intrarea în frumoasa sală 
de sport a școlii, lume multă, 
elevi și părinți, adunați in 
fața unor panouri cu rezultate. 
„Tăticule, iată, am fost admis !“ 
Cel care rostește aceste cuvin
te este Emil Panait, care se 
grăbește să-și îmbrățișeze ta
tăl, pe Nicolae Panait, fos
tul fundaș al echipei de fotbal 
Dinamo București, și pe un 
prieten al familiei, fotbalist și 
el, la fel de cunoscut, loan 
Tîrcovnicu, care vede în Emil 
„un viitor marc sportiv 1“ Prof. 
Țeșu, cu care asistăm la a- 
ceastă scenă emoționantă (în 
paranteză fie amintit, n-a fost 
singura !), aduce cuvenitele 
completări : „Conform tradiției, 
înainte de deschiderea anului 
școlar, efectuăm o largă acțiu
ne de selecție a copiilor din 
cartier, cu aptitudini în atle
tism. Din primăvară, apoi în 
toată vacanța de vară, prin in
cest filtru al selecției au tre
cut aproape 5 000 de copii. Din 
rîndui lor, 300 vor face parte, 
acum, din colectivul școlii. V-aș 
ruga să vă notați cîteva nume. 
In afară de Emil Panait, care 
anunță un excelent sprinter, 
Anca Gângu, Eduard Franck și 
Mihai Bratu. Cu calitățile lor 
— și dacă vor munci cu sîrg —

au toate șansele să devină 
sportivi de valoare".

Prin urmare, la „190“ există 
o trainică punte între gene
rații de sportivi, de atleți, bă
ieți și fete. La această reușită 
concură, cum lesne se poate 
vedea, mai mulți factori : un 
colectiv de profesori deosebit 
de exigent în materie de selec
ție si instruire ; o conducere 
care nu înțelege să facă rabat 
la munca de calitate, precum și 
un comitet de părinți și de re
prezentanți ai Consiliului Popu
lar al Sectorului 4, care mani
festă multă receptivitate față 
de nevoile micilor atleți. O 
dovadă de dată recentă, o sur
priză, mai bine zis, pentru noul 
an școlar : pardosirea sălii de 
sport cu coritan ! „Un dar pre
țios făcut elevilor — cum ținea 
să sublinieze prof. Eugen Pop, 
directorul școlii — și un motiv 
de a spori ambițiile, de a ri
dica, prin rezultate tot mai fru
moase, 
sport, 
noastre".

Toată 
convinsă

la învățătură și în 
prestigiul instituției
lumea, la „190", este 
că așa va fi !

HIP ISM

LA POPICE
• Pro- 

Oradea — Aurul Baia 
4905—5022 (1—5). Formația

cu o va- 
deplasare.

Biciușcă 
(P) — 849. 

® Indus -

man) cu 825 pd. (T.R.) 
greșul 
Mare 
campioană a debutat 
loroasă victorie în 
Principalii realizatori : 
(A) — 878 și Szekely 
(I. GHIȘA — coresp.) _ 
trla sîrmel Cîmpia Turzii — Me
talul Hunedoara 4720—4737 (2—4).
0 Voința Tg. Mureș — Jiul Pe- 
trila 4723—4654 (5—1) 0 Chimica
Tirnăveni — Electromureș Tg. 
Mureș 5297—5510 (2—4). Echipa
mureșeană, fără lullu Bice în 
formație, a cîștigat ușor în fața 
noii promovate. Cel mai mare 
rezultat l-a obținut Iile Hosu (E) 
1007 pd. De la Chimica, cel mai 
precis popicar a fost A. Degi — 
962 pd. (I. DUCAN — coresp.). 
0 Voința Cluj-Napoca — C.F.R. 
Timișoara 4961—4703 (4—2) 0 Rul
mentul Brașov — C.F.R. Cons
tanța 4970—4543 (6—0). Brașovenii 
au dominat de la început și 
pînă la sfîrșlt jocul, fiind net su
periori (P. Radu — 888 pd,
I. Tlsmănar — 883 pd). Constăn- 
țenil, debutanți în divizie, n-au 
putut face față meciului. în afa
ră de Gh. Silvestru (din lotul 
național) — 827 pd, restul jucă
torilor au punctat sub 785. 
(C. GRUIA — coresp.) 0 Flacă
ra Brașov — Gloria București 
4944—4979 (2—4) 0 Rafinorul Plo
iești — Petrolul Băicoi-Cîm- 
pina 4939—4551 (6—0).

Deși programul reuniunii de 
duminică se anunța deosebit de 
atractiv (10 alergări, dintre care 
două ,,semiclasice“) timpul total 
nefavorabil (ploaie, vînt puternic, 
frig) a făcut ca numărul celor 
prezenți să nu fie prea mare. Cu 
toate acestea, în ciuda condițiilor 
Improprii obținerii unor valori 
superioare (se spera ca Bavari 
să-și corecteze recordul), alergă
rile au oferit întreceri pasionan
te, cîteva din ele, premiile Sna- 
gov, Șiretul, Arcul de Triumf, 
reușind, datorită dîrzeniei cu 
care s-a luptat pentru victorie, 
să „încălzească" asistența. In 
ceea ce privește cele două probe 
semiclasice, „Criteriul cailor de 2 
ani" și „Premiul Arcul de 
Triumf" (2 hituri), trebuie să a- 
rătăm că ele au corespuns pe 
plan spectacular, cîștigătorii res
pectivi, Trucaj, Harțag și Balerin, 
fiind nevoiți să se întindă serios

• AȚI JUCAT LA PRONOEX- 
PRES ? Astăzi este ultima zi de 
participare la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine 19 septem
brie a.c., care, datorită reportu
lui substanțial de la categoria I, 
oferă participanților posibilități 
sporite de a obține cîștiguri în 
AUTOTURISME și BANI. Fără a 
nega șansele biletelor cu variante 
simple, achitate sută la sută sau 
în cotă de 25 la sută, reamintim 
că cele mai avantajoase sînt bi
letele completate cu combinații 
„cap de pod" sau cu variante 
combinate, pe care se pot realiza 
suite de cîștiguri la mal. multe,, 
categorii. Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă astăzi pentru â

(Mobila) > 
— coresp.}
• U® 

feminin a 
unde șase 
„Memorial 
nu", corni 
a treia. C 
bila Satu 
poca, 3. l 
4. C.S.Ș. | 
Kijov (Ce 
Sf. Gheorl 
coresp.). I
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PLEDOARIE PENTRU RUGBY LA... [

TITLURILE ÎN JOC
Este demn de remarcat faptul 

că în această reuniune vor fi 
puse în joc titlurile de. campioni 
naționali deținute de Dumitru 
Șchiopu (semimuscă) și Tiberiu 
Cucu (pană). Adversarii lor, Ion 
Boboc și, 
au primit 
deral să-și 
mal mare 
anului, în 
pionatului 
fiind prezenți 
popoarelor din U.ll.S.SÎ

Cel de-al treilea titlu, al „co
coșilor", va fi disputat între 
Teodor Dinu și Ionel Panaite, în 
gala de vineri seara. Dintre ce
lelalte partide ale galei a doua 
amintim : Daniel Radu — Gbeor- 
ghe Brumă, Tiberiu Cucu — 
Gheorghe Oțclea, Ion Budușan — 
Gbeorghe Costache, Ion Cernat
— Teodor Pîrjol, Vasile Gîrgavu
— Marinică Ouatu.

respectiv, Nicu Popa, 
aprobarea Biroului fe- 
dispute șansele în cea 
competiție internă a 
timpul finalelor cam- 

pugiliștii respectivi 
la Spartachiada

K.P.V. Halle, 3. Universitatea 
Cluj-Napoca, 4. Comerțul Tg. 
Mureș ; coșgeteră : Diana Bălaș

Recent, Baia de Arieș a fost 
gazda unei competiții rugbystice 
— lucru inedit pentru a- 
ceastă localitate minieră. A fost 
vorba, de fapt, despre o întrecere 
cu caracter demonstrativ, în care 
rezultatele au contat mai puțin, 
meciurile jucate dorindu-se o 
pledoarie în favoarea frumuseții 
sportului cu balonul oval.

Pesfășurată într-o atmosferă 
sărbătorească și avînd asigu
rată o ireproșabilă organizare 
(marele merit în acest sens reve-’ 
nind directorului întreprinderii 
miniere, lng. loan Giura), com
petiția s-a bucurat de participa
rea unui mare număr de locuitori 
din Baia de Arieș și din împre-

3.

Jurimi. Spe 
duși în tal; 
tre maestru 
Mircea Rus 
microfon fi 
participante 
C.F.R. Ch 
de juniori 
campioană 
C.F.R. din 
cut o bună 
rugby", apr

e tin, antreno 
de jun 

* Să sperăm
oval și-a cî, 
nu numai 
dar și viitoi

T.C.B. (BĂIEȚI) ȘI DINAMO BUCUI ȚEN(S LA

greș eviden 
6—1, 5—7, 6 
cllu. Pentru 
punctat Mai 
ela Szdko 
bule remarc 
din acest a 
(antrenoare 
devine o a 
pentru celei 

Clasamente
T.C.B., 2. I
nica Cluj-N 
București, 5 
6. Dunărea 
Orad'e'aM. ’ 
1. DINAM) 
Steaua, 3. ’ 
Cluj-Napoca, 
gheni, 6. P 
Galați, 8. S< 
IONESCU —

S De ieri 
greșul se d' 
baraj pentru 
vizla A (m; 
feminin 4 ec

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI

CAMPIOANE DE
Campionatul național de tenis 

pe echipe, rezervat juniorilor, 
s-a încheiat duminică pe terenu
rile din parcul sportiv Progresul. 
Titlurile au revenit formațiilor 
Tenis Club București (băieți) și 
Dinamo București (fete). A fost 
o competiție de luptă, nu lipsită 
de surprize, prima dintre aces
tea fiind oferită de reprezentanții 
T.C.B.-ului (D. Caragață, E. 
Hnat, I. FI. Darie, R. Constanți* 
nescu) care, bine pregătiți de 
antrenorii T. Bădin și Gh. Chi- 
tan, au obținut următoarele re
zultate : 5—4 cu Progresul, ? ? 
cu Politehnica București și 8—1 
eu Politehnica Cluj-Napoca.

La fete, conform așteptărilor, 
dinamovistele bucureștene (an
trenori : A. Segărceanu șl C. 
Hîrju) s-au detașat în învingă
toare, dar nu fără a trece prin 
emoții, în partida cu Steaua 

Dinamo a

6—3

emoții, în partida
București. ~ _______
cîștigat la un singur punct dife
rență, Dana Beleuță — în pro-

Dealtfel,

Kartodromul din Cluj-Napoca 
(cartierul Gbeorgheni) a găzduit 

timp de două zile ultima etapă 
(a patra) a campionatului repu
blican de karting la viteză pe 
circuit. La start s-au prezentat 
70 de concurcnți, reprezentînd 13 
asociații și cluburi sportive.

După dispute frumoase, pe pri
mele trei locuri ale clasamente
lor, pe clase de concurs, s-au 
situat următorii : el. 50 cmc ju
nioare — 1. Renate Fuss (Unirea 
Tricolor București), 2. Mihaela 
Ceacu (U Tr. Buc.), 3. Tamara 
Petre (Calculatorul București) ; 
juniori — 1. Constantin Rusu
(C.S.U. Brașov), 2. Petre Nicu- 
lescu (U. Tr. Buc.), 3. Florian 
Cristescu (I.T.A. Prahova) ; 50

cmc, seniori 
(Motor I.R.A. 
(Motor I.R.A. 
Mlnclu (Pese 
125 cmc — 
(U. Tr. Buc. 
(U. Tr. Buc. 
(I.T.A. Prahc 
Constantin Io 
Ion Corbu ( 
stanța), 3. P: 
(C.S.U. Brașo'

In urma ai 
prezentanțil a 

finirea Tricol 
primul loc In 
pe, urmați, In 
de la Motor 
Prahova (Rad

0 REUNIUNE CU DOUĂ
pentru a putea termina pe primul 
loc. Sosiri spectaculoase s-au mai 
înregistrat și în cursele cîștigate 
de Bavari (păcat că acest mare 
campion n-a beneficiat de con
diții normale)', Nervin, Cornel 
(bine susținut de Gv. Solcan în 
lupta finală) și Melodic, cu care 
M. Leontopol ne-a făcut încă o 
dată dovada realului său talent. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa 1:
1. Riguros (I. Oană) rec. 1:40,4,
2. Tamarint. Simplu 6, ordinea
închisă. Cursa a 2-a : 1. Melodic 
(M. Leontopol) rec. 1:30,5, 2. La- 
zăr, 3. Lapis. '
15, event 32, 
Cursa a 3-a : 
Nicolae) rec.
Simplu 2,50, ordinea 45, event 76, 
triplu cîștigător 395. Cursa a 4-a:
1. Harțag (V. Gheorghe) rec. 1:30,3,
2. Balerin. Simplu 3, ordinea 27, 
event 120. Cursa a 5-a : 1. Trucaj 
(G. Tănase) rec. 1:38,1, 2. Polux,
3. Siracuz. Simplu 1,50, ordinea 
12, event 13, ordinea triplă 80.

3. Simplu 2, ordinea 
ordinea triplă 229. 
1. Halogena (L R. 
1:33,6, 2. Zambila.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
vă procura bilete cu numerele 
preferate.

• DAR LA PRONOSPORT 7 Se 
reamintește că astăzi este ultima 
zl și pentru depunerea buletine
lor la atractivul concurs Prono
sport de mîine, miercuri 19 sep
tembrie a.c., axat pe meciurile 
primei etape a cupelor europene 
de fotbal, la care iau parte și e- 
chipele românești F. C. Argeș, 
Steaua, Dinamo și Universitatea 
Craiova. Mai multe variante ju
cate, mai multe șanse de a vă 
număra printre marii cîștigătorl !

„SEI
Cursa
mlon) rec. 1: 
Organist. Slm 
event 6, tripli 
dinea triplă 5 
Balerin (Fl. F 
Macrou. Slmp 
event 8. Curs 
(G. Tănase) 
manta, 3. Vale 
dinea 22, even 
556. Cursa a ! 
Solcan) rec.
Gascon. Slmpi 
vent 26, triplu 
dinea triplă 1
1. Indira (I.
2. Zmerlt. Slm 
event 8. Pariu 
cat la suma : 
cîștigat (50%) 
una comblnaț 
16 863 lei. Repc 
zultat provlz 
Hedon, Jltaru,

Gh.

• Tragerea 
de astăzi, 18 j 
desfășoară înc 
16,30 în sala CI 
greșul din Buci 
covici hr. 42 ; 
toare t
difuzate în cur.«

CIȘTIGURILE 
NOEXPRES DII 
1979. Cat. 
lei ; cat. 
lei ; cat. 
5 : 186 a 
a 40 lei ;
cat. 8 : 2979,50 
cat. 1 : 224.921 1

2 : 6,
3 : 18
4 : 88. 
290 le 
cat. 1



• 1 ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
GÎNGU (8), NÂSTASE (5), 
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Report

Steaua a pierdut iarăși la Rm. 
Vîlcea. ’
fringe 
tentați 
curent 
tic — __________,______ ________
tară n-a reușit să învingă, vreo
dată, în deplasare, echipa Chi
miei, nici măcar să-1 „ciupeas
că" un punct. Mai mult decît 
atît, posesorul de documente la 
amănunt e în stare să te con
vingă chiar că sîmbătă, în ora
șul de iîngă Olt, Steaua s-a în
trecut pe sine, golul lui Iordă- 
nescu fiind primul înscris de 
steliști pe terenul din Rm. Vîl
cea... Avem de-a face, desigur, 
cu simple curiozități de... calei
doscop fotbalistic, întrucît, pen
tru Cel ce s-a aflat sîmbătă în 
tribunele stadionului „1 Mai", a 
fost limpede faptul că Steaua n-a 
fost, nicidecum, victima tradiției, 
scrisă în confruntările cu Chimia, 
ci, mai degrabă, a prestației sale, 
departe, firește, de realul poten
țial al liderului. Și-au pierdut, 
cumva, peste noapte, măiestria 
Dumitru, lordănescu, Sameș, 
Stoica, Zamfir, M. Răducanu, 
Anglielini, Năstase, Iordache, ca 
să-i numim doar pe cei 9 inter
naționali ai „ll"-lui bucureștean? 
Firește că nu. Au uitat doar că 
— pentru a învinge, pentru a 
reuși o evoluție pe măsura „căr
ților de vizită" — ei trebuie să 
joace, simultan, atît faza de apă
rare, cît și aceea de atac, să 
acționeze, cu alte cuvinte, după 
principiile blocului 
Cît de viabile sînt 
cipii au demonstrat 
cătorii Chimiei, i 
două-trei excepții) i 
Steaua, din punctul <

„Ce vreți, nu poți în- 
tradiția", vor fi poate 

să afirme cei care — la 
cu datele de ordin statis- 
cunosc că formația mili-

i funcțional, 
aceste prin- 
sîmbătă ju- 

inferiori (cu 
celor de la 
de vedere al 

«.prii individuale, dar mult mai 
puternici, în partida de sîm 
prin forța jocului colectiv, de 
echipă. în felul acesta trebuie 
explicată, de pildă, nota (9) din 
dreptul lui Carabageac (compa
rativ cu 5-ul lui Dumitru, ad
versarul direct), ca și 8-ul lui 
Gîngu (un vîrf de atac înzestrat, 
dar și permanent susținut de 
coechipieri), comparativ cu 5-ul 
lui Năstase, un „om de gol" 
izolat printre apărătorii adverși.

Sînt note mici, ca dealtfel și 
celelalte, ale coechipierilor Iui 
Dumitru și Năstase, care — mîi- 
ne, la Berna — POT ȘI TREBUIE 
SA FIE „CORECTATE" printr-un 
joc pe măsura valorii reale a 
formației bucureștene.

G. NICOLAESCU

SUBSTRATUL
PROBLEME

UNOR 
FAMILIALE"

Mare pierde te- 
ochii, începutul 

fiindu-i cel

Olimpia Satu 
ren văzînd cu 
acestui campionat 
mai nefast din ultimii ani. Avan
tajul terenului propriu a rămas 
o simplă prezumție căci, iată, a 
pierdut din nou acasă, de aceas
tă dată in fața penultimei cla
sate, Jiul.

Ce se întîmplă la Olimpia ? 
Atmosfera este departe de a fi 
propice unei temeinice pregătiri 
sportive. Președintele clubului, 
prof. T. Curpaș, ne spunea că 
pregătirile echipei au început cu 
întîrziere, antrenorul echipei, 
Gh. Staicu, lamentîndu-se mereu 
că nu are valori în lot. Iată 
însă două cazuri care-1 contrazic: 
tinerii atacanți Demarcek și 
Bolba. în ceea ce-1 privește pe 
primul, după partida de la Tg. 
Mureș unii dintre coechipierii

r
» Dl

echipe 
(8) : t
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După patru etape, doar trei 
9 au maximum de puncte 
Unirea Drobeta Tr. Severin, 

Victoria Cărei și Foresta Fălti
ceni O Fosta divizionară B Vic
toria Călan pe locul 16 în seria 
a VllI-a < Scorul etapei : Amo- 
nil Slobozia - • - -- - -
• Etapa

Chimia Br&ila 6—0 
derby urilor locale.

SERIA I
Frasin — Cimentul Bi
ți—0), Cristalul Doro- 
‘ “ 1—0

Avîntul 
caz 1—0 
hol — i.M. Piatra Neamț 
(0—0), Dorna Vatra Dome! 
Metalul Rădăuți 2—1 (1—1), Ce
luloza Piatra Neamț — Cetatea 
Tg. Neamț 2—0 (1—0), Danubiana 
Roman — Zimbrul Suceava 1—1 
(1—1), Metalul Botoșani — Cea
hlăul Piatra Neamț 1—0 (1—0), Și
retul Bucecea “ “ ‘ - — -
man 
ceni — A.S.Â. Cîmpulung Moldo
venesc 2—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a IV-a : 1. Foresta 
Fălticeni 8 p (13—3), 2. Șiretul 
Bucecea 6 p (9—5), 3. Avîntul 
Frasin 5 p (5—2)... pe ultimele :
15. I. M. Piatra Neamț 2 p (2—7),
16. Cimentul Bicaz 1 p (3—5).

SERIA A H-a
Letea Bacău — C.S.M. Borzești

1— 1 (0—1), Minerul Comănești —
Partizanul Bacău 3—1 (2—1), Lu
ceafărul Adjud — A.S.A. Iași 2—0 
(0—0), Nicolina Iași — Rulmentul 
Bîrlad 1—0 (0—0), Relonul Săvi-
nești-Roznov — Constructorul 
Iași 2—1 (1—1), C.F.R. Pașcani — 
Petrolul Moinești 1—1 (0—1), Con
structorul Vaslui — Hușana Huși
2— 0 (1—0), DEMAR Mărășești —
Textila Buhuși 2—1 “ “

Pe primele locuri : 
Borzești 7 p (9—2), 2. 
vinești-Roznov 6 p

Laminorul Ro-
4—1 (2—0), Foresta Fălti-

(1-0)
1. C.S.M. 

Relonul Să- 
(8—4), 3—4,

Nicolina Iași 5 p (10—6), 
Comănești 5 p (8—4)... 
mele : 15. Hușana Huși 2 
16. A.S.A. Iași 1 p (3—9).

SERIA A m-a
Dinamo Focșani — C.S.U. Galați 

1—1 (0—0), Petrolul Băicoi — Ca- 
raimanul Bușteni 1—1 (0—0), Car
pați Nehoiu — Chimia Buzău 2—1 
(0—lh Ancora Galați .— F.N.C. 
Săhăteni 6—2 (4—0), Prahova

Minerul 
pe ulti- 
P (2-9),

mai vîrstnici, în frunte cu Both i 
(foarte slab în acest sezon), au 
încercat să-1 scoată țap ispășitor, 
într-o manieră necivilizată, izgo- 
nindu-1, pur și simplu, din echi
pă. Acestea sînt „problemele fa
miliale" de care am fost infor
mați săptămîna trecută de către 
clubul sătmărean... Cît despre 
Bolba — pe care antrenorul nu 
prea se „omora" să-1 titularizeze 
— a ajuns acum, după convoca
rea lui la Luceafărul, unica sal
vare a echipei ! în schimb Sma- 
randache, acest fotbalist certat 
cu viața sportivă, este mereu a- 
menințat cu suspendarea, dar 
iertat cu aceeași consecvență cu 
care jucătorul își părăsește echi
pa. Reîntors (chipurile pocăit) 
luni la echipă, după două săp- 
tămîni de absență nemotivată, 
este reintrodus sîmbătă, de către 
antrenor, în formație, pentru a 
reteza, efectiv, orice elan ’ ~ 
echipierilor prin ratarea 
penalty, într-un moment 
logic al partidei.

Iar după meci, în fața 
suporteri nemulțumiți, antrenorul 
Staicu se scuza, aruneînd, impli
cit, vina pe alții din cadrul clu
bului. Chiar așa să fie ? Cînd 
echipa se descurca onorabil, me
ritele erau ale dînsulul exclusiv, 
acum alții sînt de vină ! Ciudată 
optică pentru un antrenor a că
rui echipă nu mai răspunde la 
comenzi, fiind, evident, nepre
gătită.

IN AJUNUL STARTULUI
(Urmare din pag. I)

caracterizare, menționînd că ra
piditatea acțiunilor — impusă de 
echipa gazdă — corespunde vi
tezei de joc a fotbaliștilor de la 
Steaua în momentele lor de vîrf. 
Să adăugăm, în legătură cu asta, 
că tempoul rapid s-a menținut 
în tot timpul partidei.

Cu această nouă înfrîngere — 
exagerată ca scor, deoarece por
tarul Eicheinberger a primit două 
goluri parabile — Young Boys 
coboară pe locul 8 în clasament

Dinamo: riii IJISCU și
al co- 

unul 
psiho-

unor

Paul SLAVESCU

FERMITATE ÎNCĂ DIN 
MINUTUL 1 I

Orice începe din minutul 1, nu 
numai pentru jucători, ci și pen
tru arbitri. în ultima vreme, 
însă, cîțiva arbitri văzuțl la lu
cru au demonstrat că, neinter- 
venind hotărît încă din primul 
minut în disputele de pe teren, 
s-au complicat singuri, îngreu- 
indu-și misiunea. De pildă, la 
meciul de Divizia B dintre Cor- 
vinul Hunedoara și Gloria Bis
trița, Gh. Jucan (Mediaș) nu in
tervine la două faze fierbinți pe
trecute în minutele 1 și 2 între 
Lucescu (Corvinul) șl fundașul 
Ferencz (Gloria). Cartonașul gal
ben rămîne însă în buzunarul 
arbitrului, care, din cauza lipsei 
sale de promptitudine, s-a văzut 
nevoit să treacă apoi cu vederea 
și alte faulturi, dînd naștere la 
nemulțumiri de ambele părți. 
Mai recent, sîmbătă, la Iași, la 
meciul Politehnica — Gloria Bu
zău, D. Ologeanu (Arad) a pro
cedat la fel. Și a greșit. Căutînd 
să conducă foarte larg, el nu a 
ținut seama de antecedentele 
partidelor dintre aceste două e- 
chipe (două victorii de partea 
Gloriei, una dintre ele chiar pe 
stadionul din Dealul Copoului), 
dorința de revanșă a Politehni
cii) și nu a reușit decît să se 
autocomplice. încă din min. 9, 
Anton (P), care îl lovise pe Stan 
(G), trebuia avertizat cu carto
naș galben, iar în min. 27 Cos- 
tea putea primi chiar cartonaș 
roșu pentru că, deposedat corect 
de Neculce, l-a lovit pe acesta, 
de necaz că pierduse balonul în 
fața lui. Au mai fost și alte mo
mente în care trebuia scos car
tonașul galben. De pildă, șuturi 
în minge după fluierul arbitru
lui (Negoescu), atitudini nespor
tive (Vlad) etc.

Aflat la debutul său în Divi
zia A, arbitrul din Arad a cău
tat să se afirme cu orice preț, 
refuzînd uneori colaborarea cu 
tușierii (inclusiv în faza penal- 
tyulul) ------- “ '
personal 
tulul —

După cum se știe. Dinamo 
București debutează miercuri 
în noua ediție a Cupei U.E.F.A., 
întilnind pe teren propriu echi
pa „Alki“ Larnaca, reprezen
tanta Ciprului in această com
petiție europeană. Ultimele 
vești din tabăra „alb-roșilor“ 
le-am aflat de la președintele 
secției de fotbal, Constantin 
Petrea, care ne-a declarat : 
„Neînvinsă din etapa a doua și 
reconfortată moral de victoria 
lejeră de simbătă asupra lui 
A.S.A. Tg. Mureș, formația 
noastră așteaptă încrezătoare 
partida de mîinc. Ceea ce nu 
este tot una cu subestimarea 
adversarului, cu atit mai mult 
cu cît, practic, ne este necu
noscut. In vederea întîlnirii, 
antrenorii noștri au convocat 
ieri dimineață lotul, supunin- 
du-1 unui antrenament intensiv. 
A urmat deplasarea la Săftica, 
obligatoria recuperare, iar as
tăzi pregătirile continuă cu o 
nouă ședință de antrenament. 
Fiind refăcuți după accidentări, 
Mulțescu și Țălnar s-au inte
grat efortului colectiv".

Meciul Dinamo — Alki se va 
disputa pe stadionul Dinamo.

și — interpretînd prea 
paragrafele regulamen- 

a generat nemulțumiri.

Mircea TUDORAN

(din 14 echipe), cu 6 p (din 7 
meciuri) și cu un golaveraj de 
12—16, ceea ce face ca sistemul 
ei defensiv să fie penultimul în 
momentul de față, dar capacita
tea ofensivă să se mențină pe 
locul 4, loc care este, așa cum 
se afirmă aici, cel normal în 
ierarhia ligii elvețiene, după 
Zurich, Garsshoppers și Servette. 
în jocul de la Basel, Young 
Boys a acuzat — cum afirma 
Odermatt, managerul echipei — 
absența celor trei titulari men
ționați mai demult — Hiissner, 
Zwygart, Zwahlen, primii doi

TĂLNAR APTI DE JOC
Dinamo, organizatorulClubul 

partidei, a desemnat ora 15, de 
începere a partidei, pentru a e- 
vita concurența cu intilnirea.de 
la Pitești (F. C. Argeș — 
A.E.K.), care va fi televizată de 
la ora 16,45.

suspendați. Toți trei își vor re
lua locurile în echipă miercuri, 
în meciul cu Steaua.

în jocul de la Basel, Young 
Boys, care a făcut din nou un 
meci sub așteptări, a prezentat 
un portar slab, o apărare nesi
gură în zona stoperilor, o linie 
de mijloc laborioasă dar confuză 
și un atac „în doi" care a de
venit mai activ doar în ultima 
jumătate de oră, cînd Schonber- 
ger a și marcat printr-un șut- 
bombă, de la 25 m.

Young Boys ni s-a părut, după 
acest joc, o echipă fără clasă, 
dar care aleargă foarte mult și 
se bate pentru minge, ca o ve
ritabilă echipă anglo-saxonă de 
rangul II. steaua este așteptată 
marți, „cu cei 8—9 internaționali 
ai săi", cum scrie ziarul „Berner 
Zeitung", ea fiind privită aici ca 
favorită a calificării, mai ales 
sub impresia ultimelor două 
jocuri ale formației elvețiene. Să 
sperăm că internaționalii români 
vor ști să-și onoreze firma 
printr-un joc „rapid și aprig44, 
fără obișnuitele lor perioade de 
acalmie.

univ. craiova: prima preocupare, recuperarea
VIENA, 17 (prin telefon). La 

ora cînd transmitem aceste prime 
vești din capitala Austriei, lotul 
jucătorilor craiovenî se află 
drum spre Viena. Ei 
sosească aici luni la 
dintr-o neglijență de 
nizatoric, au pierdut 
preșul", rămînînd să 
„Wiener-Walzer“. Așa 
ei vor sosi cu mai puțin de 48 de 
ore înaintea meciului, după o 
călătorie obositoare. în această 
situație, cea mal importantă pro
blemă pentru craioveni rămîne 
recuperarea tuturor forțelor, în- 
tr-un ritm foarte rapid, pentru 
ca „ll“-le care va aborda partida 
să se afle în plenitudinea posi
bilităților fizice.

Este cu 
deplinirea 
cît veștile 
vers arului 
rajatoare.

în 
trebuiau să 
amiază, dar, 
ordin orga- 
„Orient-Ex- 
vină cu 

se face că

atît mai necesară în- 
acestui deziderat, cu 
sosite din tabăra ad- 
nu sînt deloc ... încu- 

Dimpotrivă, Wiener

Sportclub Post a jucat duminică 
în campionat cu Rapid Viena și a 
cîștigat cu 3—0, partidă în care 
cei mai buni jucători ai echipei 
au fost mijlocașul Vielt, 
Mullner și Brauneder, ultimii doi 
figurînd dealtfel și în echipa 
etapei. După runda a V-a din 
campionat, partenera de miercuri 
a Universității Craiova se află 
pe locul 5 în clasament, la două 
puncte de lideră. Austria Viena.

Mîine (n.r. astăzi), probabil la 
ora la care se va juca meciul 
(ora 20, ora Bucureștiului), lotul 
pregătit de V. Stănescu și I. 
Oblemenco urmează să efectueze 
un antrenament pe West-Stadion, 
pe care se va desfășura și par
tida, programată în cuplaj cu 
întîlnirea Rapid Viena — 
Dyosgyor (de asemenea în cadrul 
Cupei U.E.F.A.).

Laurențiu DUMITRESCU

,T0PUL“ EUROPENELORW
Ultima „luare de 

puls** înaintea startului, 
pentru cele patru repre
zentante ale noastre în 
cupele europene a avut

loc sîmbătă. Cu notele 
acordate în această a 
șaptea etapă a campio
natului, situata „celor 
patru** este următoarea :

Etapele 1 II w W V VI VII Media

Univ. Craiova 7 7 73 7 6 6,5 6,5 6,78
Steaua 6 7,5 7 5.5 7 6,5 5,5 6,57
Dinamo 6,5 â 6 6 6,5 63 7 6,35
F.C. Argeș 7.5 5,5 6 54 53 6 73 6,35

UNIVERSITATEA CRA- mîine, de la Viena. în
IOVA arată constanță 
de comportare. După 
scăderea din etapa a 
V-a, echipa antrenată de 
Valentin Stănescu s-a 
regrupat. Sînt semne că 
„joncțiunea" grupului ti
nerilor cu vechii titulari 
se efectuează 
fecte negative 
echipă. Rămîne, 
să se găsească 
bună formulă a
tului pentru meciul

fără e- 
pentru 
acum, 

cea mai 
momen- 

de

clasamentul nostru pier
de cîteva (neimportan
te) sutimi, menținîn- 
du-și, destul de autori
tar primul loc.

STEAUA pierde 18 su
timi după eșecul (ne
așteptat) de la Rm. Vîl- 
cea. După un „moment 
de vîrf** (etapele a Il-a 
și a IlI-a), deținătoarea 
Cupei a arătat unele 
scăderi. Principalul este 
ca, acum, în fața exa-

menului de la Berna, să 
realizeze acea unitate 
sufletească propice 
primării la 
valoare pe 
Wankdorf.

DINAMO 
scorul etapei, 
care, chiar dacă 
realizat doar 
meciului cu 
prezintă un 
ral pentru 
Cupa U.E.F.A. 
zează o creștere de zece 
sutimi în clasament 
primește cea mai 1 
notă de la 
campionatului.

F.C. ARGEȘ 
zat cea mai 
toare partidă 
tualul campionat și cîș- 
tigă 18 sutimi în clasa
ment, semne ale unei 
reveniri de formă și for
tificări psihice. Sperăm 
să le vedem efectele și 
în jocul de mîine, cu 
A.E.K.

ex- 
adevărata 
stadionul

a obținut 
rezultat 
a fost 
finalul 

re-
în

A.S.A., 
suport mo- 
startul în 

Reali-
; și 
bună 

începerea
a reali- 

convingă- 
din ac-

ȘTIRI
a PENTRU ME-' 

CIUL DINAMO — 
ALKI LARNACA, 
biletele se pot pro
cura de la casele 
obișnuite.

• RAPID BUCU
REȘTI — ARSENAL 
CAIRO 5—0 (4—0).
Jocul a avut loc 
duminică dimineața 

stadionul Giu- 
Au marcat : 

Iordache, Zalupca, 
Petcu, Cojocaru și 
Manca. Oaspeții au 
ratat o lovitură de 
pedeapsă în min. 
69. (D. MORARU-
SLIVNA — coresp.).

• ASTAZI, LA 
TÎRGOVIȘTE, divi
zionara A din loca
litate primește vi
zita echipei Arsenal 
Cairo. întîlnirea este 
programată pe sta
dionul Municipal, de 
Ia ora 15.30.

REZULTATELE ETAPEI A IV-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
4—0 
Fo

Ploiești — Petrolul Berea 
(1—0), Olimpia Rm. Sărat — 
resta Gugești 3—0 (1—0), Victoria 
Tecuci — Chimia Brazi " “ 
(1—0), Carpați Sinaia — 

Galați 4—1 (3—1).
Pe primele locuri : L 

Galați 7 p (10—2), 2. Ancora Ga
lați 6 p (11—6), 3. Carpați Sinaia 
5 p (8—2), 4. Dinamo Focșani 5 p 
(6—«)... pe ultimele : “ 
Săhăteni 2 p (3—18), 16. 
Bălcoi 1 p (4—7).

SERIA A IV-a
Amonil Slobozia — 

Brăila 6—0 (3—0), LM.U. 
dla — Pescărușul Tulcea 
(1—1), Victoria Jăndărei - 
nitul Babadag 4—1 (1—0), Voința 
Constanța — Marina Mangalia 
1—1 (1—0), Ș. N. Brăila — Dacia 
Unirea Brăila 0—0, Rapid Fetești 
— Unirea Eforie 3—0 (1—0), Elec
trica Constanța — Chlmpex Con
stanța 1—1 (0—1), Progresul Isac- 
cea — Șoimii " 
(1—0).

Pe primele 
Medgidia 7 p 
Mangalia 7 p 
Constanța 5 p . 
Constanța 5 p (7—5).. 
mele : 15. Granitul ~ 
(5-12), 
(4-10).

1—0 
Oțelul

CJS.U.

15. F.N.C.
Petrolul

Chimia 
Medgi- 

2—1 
- Gra-

Cernavodă 2—1

16.

locuri : 1. I.M.U. 
(11—3), 2. Marina 

(8—4), 3. Chlmpex 
(9—5), 4. Voința 

pe ulti-
P 
PUnirea

SERIA A
Oltenița -

Babadag 2
— ' 1Eforie

v-«
• T.M. BUCU- 

roșie 
Bucu- 
Bucu- 

2—0 
— Si- 
, Vîs-

Ș. N. 
rești 2—0 (1—0), Flacăra 
București — Electronica 1 
rești 1—0 (1—0), Danubiana ] 
rești — FEROM Urziceni 
(1—0), Abatorul București - 
rena București 0—1 (0—0),
coza București — Tehnometal 
București 1—1 (1—0), Automatica
București — Viitorul Chirnogi 
4—0 (0—0), Voința București — 
Dunărea Călărași 2—1 (1—0), Lu
ceafărul București — I.C.S.I.M. 
București 0—3 (0—1). Automeca-
nica București n-a jucat.

Pe primele locuri în clasament: 
1. Sirena București 6 p (5—1) — 
din 3 jocuri, 2. Voința București 
6 p (4—3), 3. Automatica Bucu-3.

rești 5 p
14—15.
(3-5)
București 2 p (3—5) — din
jocuri, 16. T.M.B. 2 p (1—3).

(6—3)... pe ultimele : 
Viitorul Chirnogi 2 p 

din 3 jocuri, LC.S.I.M.- 3

munci- 
Petro- 
Videle

E-

SERIA A vi-a
Dacia Pitești — Sportul 

toresc Caracal 2—0 (1—0), 
Iul Tîrgoviște — Petrolul
1— 0 (1—0), Petrolul Bolintin
Dinamo Zimnicea 1—0 (1—0), 
lectronistul Curtea de Argeș 
Cimentul Fieni 1—0 (0—0), Elec
trodul Slatina — Constructorul 
Pitești 2—0 (1—0), I.O.B. Balș — 
Progresul Pucioasa 3—1 (2—1) — 
s-a jucat la Drăgășani, Metalul 
Mija — Recolta Stoicănești 2—1 
(2—0), ROVA Roșiori — Progresul 
Corabia 2—0 (2—0).

Meciul Dinamo Zimnicea — 
I.O.B. Balș, din etapa a IlI-a, a 
fost reprogramat pentru ziua de 
20 septembrie.

Pe primele locuri î 1. ROVA 
Roșiori 7 p (11—2), 2. Dacia Pi
tești 7 p (11—3), 3. Progresul Co
rabia 5 p (11—5), 4. Petrolul Tîr
goviște 5 p (4—5)... pe ultimele : 
15. Constructorul Pitești 1 p 
(2—9), 16. Dinamo Zimnicea 0 p 
(1—7) — din 3 jocuri.

SERIA A Vil-a
Chimistul Rm. Vîlcea — Dună

rea Calafat 1—1 (0—0), C.F.R.
Craiova — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 2—1 (0—1), Minerul Mo-
tru — Unirea Drăgășani 6—0 
(4—0), Metalurgistul Sadu — Pro
gresul Băilești 3—0 (2—0), Elec-
troputere Craiova — Constructo
rul Craiova 2—2 (1—1), Gloria
Strehaia — Metalul Rovinari 1—0 
(1—0), Unirea Drobeta Tr. Severin 
— Minerul Lupeni 2—1 (0—1), 
Dierna Orșova — Lotru Brezoi
2— 1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Unirea 
Drobeta Tr. Sev. 8 p (7—2), 2. 
Constructorul Craiova 6 p (9—5), 
3. Minerul Motru 5 p (13—4), 4. 
Dierna Orșova 5 p (7—5)... pe ul
timele : 15. Chimistul Rm. vîlcea 
2 p (3—9), 16. Unirea Drăgășani 
2 p (2-5). ......................

SERIA A VIII-a
Metalul Bocșa — Victoria Călan

1— 0 (0—0), C.P.L. Caransebeș —
Metalul Oțelu Roșu 0—0, Vultu
rii textila Lugoj — Laminorul 
Nădrag 3—2 (1—0), Gloria Reșița
— Știința Petroșani 4—2 (3—0),
Explorări Deva — Minerul Deva 
0—0, Minerul Ghelar — C.F.R. Si- 
meria 2—0 (1—0), Minerul Vulcan
— Minerul Oravița 3—0 (1—0), E- 
lectromotor Timișoara — C.F.R. 
Timișoara 0—1 (0—1).

Pe primele locuri 
mișoara 7 
Lugoj 6 p 
sebeș 5 p 
Timișoara 
mele : 15. 
(8—10), 
(1-4).

SERIA A IX-a
Bihoreana Marghita — Rapid 

Arad 1—0 (1—0), Minerul Șuncuiuș
— Unirea Tomnatic 0—0, Voința 
Oradea — Recolta Salonta 3—0 
(2—0), Unirea Sînnicolau — Uni
rea Dej 1—2 (1—2), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Construcții Elec- 
trometal Cluj-Napoca 1—1 (0—1), 
Armătura Zalău — Tricolorul 
Beiuș 3—0 (1—0), Victoria Ineu — 
Victoria Elcond Zalău 3—1 (3—0), 
C.F.R. Arad — Alumina Oradea 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. Unirea 
Dej 6 p (11—6), C.F.R. Arad 6 p 
(7—2), 3—4. Construcții Cluj-Na- 
poca 5 p (4—3), Unirea Tomnatic 
5 p (4—3)... pe ultimele : 15. Oțe
lul Or. dr. P. Groza 2 p (2—4), 
16. Minerul Șuncuiuș 1 p (2—7).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Minerul Baia 

Sprie 1—0 (0—0), Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet 1—0 (0—0), Silvi
cultorul Maieru — Hebe Sîngeorz 
Băi 1—0 (0—0), CUPROM ” '
Mare — Metalul Cărei 5—3 , 
Oașul Negrești — Minerul Băița
2— 1 (2—1), Bradul Vișeu — Sima-

16.

1 r l? R Ti- 
p (10—2), 2. vulturii 

(9—7), 3. C.P.L. Caran- 
(4—1), 4. Electromotor 

5 p (5—3)... pe ulti- 
Laminorul Nădrag 2 p 

Victoria Călan 2 p

Baia 
(3-2),

Mlne-red Baia Mare 3—1 (1—0), _ 
rul Băiuț — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul. ilbâ-Seini 0—1 (0—0).

Pe ‘ primele locuri î 1. Victoria

p (10—3), 2. Oașul Ne-' 
p (7—3), 3. Minerul Rodna

Cărei 8 
grești 6 _ , ,,
6 p (5—2).... pe ultimele : 14. Lă
pușul Tg. Lăpuș 2 p (4—5), 15.

Sighet 2 p (2—5), 16. Fo
resta Bistrița 2 p (3—11).

SERIA A Xl-a
Metalul Sighișoara — Faianța 

Sighișoara 2—0 (0—0), C.P.L. Se
beș — Metalul Copșa Mică 0—0, 
Oțelul Reghin — Avîntul Reghin 
0—2 (0—1), Construcții Sibiu — I.P.A 
Sibiu 0—3 (0—1), Sticla Tîrnăveni
— IMIX Agnita 1—1 (1—0), Sticla 
Arieșul Turda — Mureșul Luduș 
2—0 (1—0), Automecanica Mediaș
— Vitrometan Mediaș 0—1 (0—1), 
Metalul Aiud - C.I.L. Blaj 3—0 
(0-0).

Meciul C.P.L. Sebeș — Con
strucții Sibiu, din etapa a IlI-a, 
întrerupt de arbitru din cauza 
unui incident pe teren, s-a omo
logat cu 3—0 în favoarea forma
ției C.P.L. Sebeș.

Pe primele locuri : 1—2. Metalul 
Aiud 6 p (9—4-), I.P.A. Sibiu 6 p 
(7—2), 3. Avîntul Reghin 6 p
(7—3).. pe ultimele : 15. Faianța 
Sighișoara 2 p (3—9), ,16. Oțelul 
Reghin 2 p (2—9).

SERIA A XII-a
Minerul Baraolt — Carpați Co- 

vasna 1—0 (1—0), Torpedo Zăr-
nești — Precizia Săcele 1—3 (1—3), 
Mureșul Toplița — Chimia Or. 
Victoria 2—0 (1—0), C.S.U. Brașov
— Progresul Odorheiu Secuiesc
1—0 (0—0). Minerul Bălan — Mă
gura Codlea 1—0 (1—0), Metrom
Brașov — Carpați Brașov 0—1 
(0—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Tractorul Miercurea Ciuc 2—0 
(0—0), Oltul Sf. Gheorghe — U- 
tilajul Făgăraș 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. Precizia 
Săcele 6 p (9—5), 2. Oltul Sf. 
Gheorghe 6 p (6—4), 3. Progresul 
Odorhei 5 p (9—1), 4. Chimia Vic
toria o p (7—5)... pe ’
15. Torpedo Zărnești 2
16. Metrom Brașov 2 p

Rezultatele ne-au fost 
de către corespondenții

’ voluntari dih localitățile respec
tive.

C.I.L.

ultimele : 
P (2-5), 
(2-9).
transmise 

noștri

intilnirea.de


VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN JUDEȚELE BIHOR Șl MARAMUREȘ
(Urmare din pag. 1)

rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat 
la marea adunare populară ce 
a avut loc în Piața Victoriei 
din centrul municipiului Ora
dea.

Ea această vibrantă manifes
tare au luat parte zeci de mii 
de cetățeni — muncitori, țărani, 
intelectuali — români, maghiari, 
și de alte naționalități, care 
muncesc și trăiesc înfrățiți pe 
cuprinsul acestor vechi melea
guri românești.

Sosirea la tribună a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat este în- 
tîmpinată cu îndelungi urale și 
ovații.

Bihorenii dau, astfel, glas și 
eu acest prilej sentimentelor de 
profundă dragoste și atașa
ment, de recunoștință pentru 
condițiile tot mai bune de 
muncă și de viață create de 
partidul și statul nostru. Ei își 
reafirmă, totodată, încrederea 
nestrămutată și atașamentul 
fierbinte față de politica in
ternă și externă clarvăzătoare 
■ Partidului Comunist Român, 
• României socialiste.

Primit cu vii și îndelungi 
ovalii, a luat cuvîntul tovarâ- 
jul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarca secretarului ge
neral al partidului, îndemnurile 
sale mobilizatoare au fost pri
mite cu satisfacție de către 
miile de participant! la aduna
rea populară și au fost subli
niate cu puternice aplauze, cu 
ovații și urale. Se scandează 
minute în șir „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Stima noastră și mîndria 
— Ceaușescu România 
„Ceaușescu-Pacea!“, „Ceaușescu 
la Congres, vrem să fie rea
les !“

La încheierea adunării popu
lare, în piață răsună din nou 
puternice ovații, entuziaste 
urale și aclamații pentru 
partid și secretarul său general. 

In această atmosferă de fier
binte entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 

i Elena Ceaușescu, ceilalți tova- 
i răși din conducerea de partid 
j și -de stat s-au îndreptat spre 

aeroportul municipiului Ora
dea, Pe întregul traseu se aflau 
mii și mii de oameni ai mun
ții care l-au salutat din nou 
eu înflăcărare pe secretarul 
general al partidului.

| Pe aeroportul municipiului,

CELE DOUĂ
LOTURI DE POLO

(Urmare din pag. 1)

cuire, echipa fiind nevoită să 
evolueze timp de 16 minute 
în inferioritate numerică, Bă
ieții au jucat insă cu o am
biție rar întilnită, îndeosebi 
D. Popescu, Costrăș, Fejer, Ar- 
sene și E. loncșcu, portarul 
M. Tudor a fost deseori imba
tabil și de la 2—0 au ajuns la
5— 9Î Poloiștii greci au redus 
din handicap (4—5), fiind pe 
punctul de a egala. Intr-un fi
nal de mare tensiune, românii 
au cîștigat cu 8—7. In sfîrșit, 
în fața Bulgariei (care termi
nase la egalitate, 4—4 cu Iugo
slavia), echipa noastră a făcut 
cel mai bun joc, cîștigînd cu
6— 1 (n.r. la „Cupa mondială" 
din acest an. România A — 
Bulgaria 3—3).

Ce a determinat succesul 
nostru la Istanbul ? După pă
rerea tnea, jocul elastic, " în 
permanentă mișcare, care ne-a 
adus foarte multe goluri din 
acțiune, calmul și decizia în 
apărare, forma foarte bună a 
Iui Dinu Popescu, dar și a mai 
tinerilor săi coechipieri E. lo- 
nescu, D. Costrăș, I. Fejer, N. 
Arsene, precum și prestația 
portarului Mihai Tudor. Cu 
toții au dovedit că merită să 
fie reținuți pentru selecționata 
olimpică și sînt convins că din 
lotul care a evoluat la Univer
siadă, ca și din cei 6—7 jucători 
care s-au impus la Balcania
dă se va putea alcătui o for
mație de valoare, capabilă să 
joace de la egal la egal cu 
oricare dintre favoritele olim
pice". 

miile de cetățeni aflați aici iz
bucnesc în urale și ovații la 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In uralcle și ovațiile celor 
prezenți, avionul prezidențial 
decolează, îndreptîndu-se spre 
Baia Mare.

★
Continuînd vizita de lucru în 

nord-vestul țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sosit, luni 
după-amiază, in județul Ma
ramureș.

în această nouă etapă a vizi
tei, secretarul general al parti
dului este însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
losif Banc, Lina Ciobanii, 
Gheorghe Oprea, Mihai Gere și 
Ilie Rădulescu.

...Ora 15,30. Aeronava prezi
dențială aterizează pe aeropor
tul municipiului Baia Mare in 
uratele care nu contenesc ale 
miilor de băimăreni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt salutați 
ou respect și căldură de tovară
șul Gheorghe Pop, prim-secretar 
al Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
de membrii secretariatului Co
mitetului județean de partid.

In ovațiile și aplauzele celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu părăsesc aeroportul, 
indreptîndu-se spre Stațiunea 
de cercetări și producție pomi
colă Baia Mare, primul obiec
tiv al vizitei de lucra efectuate 
în județul Maramureș.

In continuare, este vizitat 
eentrul de reproducție și selec
ție a animalelor Maramureș, 
după care coloana oficială s-a 
îndreptat spre centrul munici
piului Bala Mare. Mii de lo
cuitori ai orașului, care a îm
brăcat în aceste zile straie de 
sărbătoare pentru a cinsti pe 
cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, pe omul care și-a închi
nat întreaga viață și activitate 
prosperității șl fericirii patriei 
noastre, au întâmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu eu 
aceleași sentimente de bucurie 
și entuziasm, de stimă și pre
țuire.

In această ambianță de in
tensă bucurie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu se îndreaptă, într-o 
mașină deschisă, spre reședința 
ce le-a fost rezervată In muni
cipiul Baia Mare.

DE LA OLIMPIA LA MOSCOVA,

PE TRASEUL ȘTAFETEI FLĂCĂRII OLIMPICE
După cutii am mal anunțat, zi

lele acestea s-a aflat In țara noas
tră o delegație a Comitetului de or
ganizare a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova care, împreună 
cu reprezentant! al Comitetului O- 
limpic Român, a vizitat traseul 
ce-1 va străbate Ștafeta flăcării 
olimpice pe teritoriul României,

Conducătorul delegației olim
pice sovietice, A. A. Kislov, șeful 
secției „Ștafeta flăcării olimpice 
și ceremonii" din cadrul Comite
tului de organizare a J.O. de vară 
de la Moscova, a avut amabili
tatea să ne acorde un interviu.

— In primul rind, stimate tova
rășe Kislov, am propune să par
curgem împreună — pe hartă, bi
neînțeles — itinerarul flăcării o- 
limplce la ediția 1980 a Jocurilor.

— Cu multă plăcere. Potrivit u- 
nei tradiții, datind din anul 1928, 
la Jocurile Olimpice de la Am
sterdam, flacăra sacră se va a- 
prlnde din soare, la 18 iunie 1980, 
în antica localitate elenă, Olim
pia. De aici va porni marea șta
fetă care o va purta cale de a- 
proape 5 000 de kilometri, pînă la 
Stadionul „v. I. Lenin” din Mos
cova. Această ștafetă — întruchi- 
pînd cele mal frumoase și nobile 
idealuri olimpice, de prietenie, 
înțelegere șl pace între popoare 
— va străbate numeroase locali
tăți cu o veche și glorioasă isto
rie : Pătras, Atena, Maraton, Ve
ri», Salonic, pe teritoriul Greciei, 
Blagoevgrad, Sofia, Șipka, Tir- 
novo, Plevna, Ruse, pe acela al 
Bulgariei, Giurgiu, București, Plo
iești, Buzău, Mărășești, Bacău, 
Iași, pe pămîntul României, 
Hmelnițkit, Kiev, Harkov, Kursk, 
Tula, Podolsk, Moscova, pe acela 
al Uniunii Sovietice. Focul olim
pic va arde in tot timpul jocuri
lor la Kiev, Minsk, Leningrad șl 
Tallin — orașe care vor găzdui, 
de asemenea, întreceri din cadrul 
celei de a xxn-a Olimpiade.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TURUL CICLIST 
AL BULGARIEI

Etapa a doua a Turului ci
clist al Bulgariei, desfășurată 
pe traseul Plovdiv — Sliven, a 
revenit la sprint rutierului po
lonez Mehalck (155 km în 
3h33:50). în același timp cu în
vingătorul au sosit și cicliștii 
români Ilie Valentin (locul 6), 
Teodor Vasile (locul 8) șl Mir
cea Romașcanu.

în clasamentul general indi
vidual conduce suedezul Mir- 
berg, urmat de Petellaro (Ita
lia) la 54 sec. și Novak (Ceho
slovacia) la 2:29. Primul din-

„CUPA DAVIS“ SE
Finala zonei europene a 

competiției internaționale de 
tenis „Cupa Davis” se va dis
puta între echipele Ceho
slovaciei și Italiei.

Iată rezultatele înregistrate 
în semifinale : la Praga : 
Cehoslovacia — Suedia 3—2 (în 
partida decisivă, Ivan Lendl 
l-a învins cu 8—10, 6—4, 6—4, 
4—6, 6—1 pe Kjell Johansson).

La Roma : Italia — Anglia 
4—1 (Adriano Panatta — John 
Lloyd 6—3, 6—2, 6—3),

★
La Memphis (Tennessee), 

meciul dintre echipele de tenis

JOCURILE SPORTIVE
ALE PACIFICULUI DE SUD
SUVA, (Agerpres). La Jocu

rile sportive ale Pacificului de 
Sud, disputate în orașul Suva 
(Insulele Fiji), concurentul A. 
Lazare a obținut 8 medalii (5 de 
aur) cîștigînd toate probele de 
alergări, începînd cu 1300 șl ter- 
mlnînd cu maratonul, în care a 
fost înregistrat cu 2h 30:57. La 
800 m s-a clasat pe locul doi.

In finala turneului de rugby, e- 
chlpa Insulelor Tonga a învins 
eu 4—3 selecționata Fiji.

In clasamentul pe medalii, lo
cul tatii a fost bcupat de Noua 
Caledonia — 103 medalii, urmată de 
Tahiti — 70, Fiji — 52 șl Papua- 
Noua Guinee — 56.

ÎNTRECERILE DE GIMNASTICĂ Șl CANOTAJ 

LA JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
BELGRAD, 17 (Agerpres).— La 

Split și in alte orașe din Iugo
slavia se desfășoară in prezent 
întrecerile celei de-a 8-a edlțU a 
Jocurilor Sportive Mediteraneene, 
In co.mpetițla masculină de gim
nastică, pe echipe, medalia de 
aur a fost cucerită de selecțio
nata Franței, cu 278,85 p, urmată

De vorbă cu A. A. KISLOV, 
membru al Comitetului de organi
zare a J.O. de vara din 1980

— Care va fi mijlocul de trans
port al flăcării olimpice șt ee 
probleme tehnice ridică această 
lungă călătorie 1

— După cum vă este cunoscut, 
de-a lungul anilor, flacăra olim
pică a mers ta pas eu progresele 
tehnice vertiginoase ale acestui 
veac. Rind pe rînd, bicicleta, au
tomobilul, vaporul au devenit de
suete ta camparație cu avionul 
supersonic sau cu razele laser, 
folosite la ultima ediție — Mont
real '76. De data aceasta, însă, 
noi ne-âm gîndlt la mijlocul de 
transport cel mai apropiat tradi
țiilor sportive olimpice, alergarea. 
Parcurgînd mii de kilometri pe 
jos, purtătorii ștafetei vor fi — 
parcă — mai aproape, peste timp, 
de legendarul erou al Marathonu- 
lul. Șl, cu toate că mijloacele teh
nice cele mal moderne vor fi pre
zente ta ceremonialul torței olim
pice, rolul principal R va juca 
omul.

— Cum va arăta torța olimpică!
— Ea va arăta ca o... torță, ne 

răspunde zlmbind A. A. Kislov. 
Va avea o greutate de 900 de 
grame și o lungime cam de 50 
cm. Dar, prin modul cum a fost 
concepută ea va arde în orice 
condiții atmosferice, pe vînt, pe 
ploaie, chiar pe ploaie torențială. 
Torța a rezistat cu succes celor 
mal grele teste la care a fost su
pusă. Totuși, pentru a se exclude 
orice posibilitate de stingere a 
focului, purtătorii ștafetei vor fi 

tre concurenții români este 
Mircea Romașcanu, care ocupă 
locul opt. Ia 2:35 de lider. în 
clasamentul general Pe echipe, 
pe primul loc se află Suedia, 
urmată de Italia, U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
România, Belgia, Polonia și 
Bulgaria.

BALCANIADA
DE BASCHET-SENIORI

La Atena, în cadrul Balca
niadei de baschet pentru se
niori : Grecia — România 
71—64 (44—24), Iugoslavia —
Turcia 88—62 (41—36).

APROPIE DE FINALĂ
ale S.U.A și Argentinei, con- 
tlnd ca finală a zonei america
ne a „Cupei Davis", s-a Înche
iat cu 4—1 în favoarea gazde
lor. în finala interzonală, se
lecționata S.U.A. va întilni 
Australia.

IUGOSLAVIA - ARGENTINA
4-2

La Belgrad (25 000 de specta
tori), In meci amical, ambele 
formații au prestat un joc fru
mos, cu multe faze spectaculoase 
la ambele porți. Victoria gazde
lor (4—2) a fost meritată. Din 
echipa argentinlană, campioană 
a lumii, au evoluat doar Gallego 
șl Passareîla. Au înscris : Suslci 
(ta mln. 22, 52. 71) din acțiuni 
individuale șt Sliskovlci (min. 88), 
respectiv Passareîla (tain. 82) 
după o lovitură liberă șl R. Diaz 
(mln. 90). Cu această ocazie, in
ternaționalul Geaicl (de 85 de ori 
selecționat ta echipa reprezenta
tivă) s-a retras din activitatea 
competlțlonală. învingătorii au 
aliniat formația : Stoianovlcl — 
Vujovicl t, Zaieț (Boziei), Bog
dan (Primeraț), Kristici (Tukrov) 
— Sliskovlci, PetrovicI, Vujovicl 
H — Suslci, Savlci, Gealei (Sur- 
Jak).

A arbitrat Romeo Sttoean (Ro
mania).

CAMPIONATUL 
AMERICII DE SUD

La Montevideo, ta preliminari
ile campionatului Americli da

de formația Spaniei — 275,45 p, 
lugoslavlet — 275,25 p șl Italiei — 
274,95 p. Iată clștigătoril con
cursului masculin de canotaj a- 
cademlc : schif simplu ; Milorad 
Stanulov (iugoslavia) ; 2 -f- 1 :
Iugoslavia ; 2 vîsle: Franța ; 2
rama fără ctrmacl : italia; 4 4-1 
rame ; Franța ; » + 1 : Spania.

însoțiți de o mașină special ame
najata, ta care vor arde perma
nent șase lămpi eu flăcări de 
rezerva. Un amănunt care ni se 
pare a nu fi lipsit de interes : 
torța prin care se va preda fla
căra olimpică, precum șt echipa
mentul vor rămtae ca amintire 
purtătorilor lor.

— V-am ruga să ne vorbiți des
pre colaborarea eu reprezentanții 
Comitetului Olimpie Român ta 
această problemă.

—• Din clipa ctad, traverstad 
„Podul prieteniei” de la Giurgiu, 
am intrat pe pămtatul României, 
am constatat un mare interes din 
partea tineretului țării dumnea
voastră pentru această mare ac
țiune olimpică. Nenumărațl tineri 
șl copil au înconjurat mașina 
noastră, ta sate șl orașe, cerîn- 
du-ne amănunte despre ștafetă, 
exprlmtadu-și bucuria șl satisfac
ția că vor fi martori la trecerea 
eL In aceeași ordine de idei aș 
dori să subliniez și să scot ta 
evidență activitatea organizatorică 
laborioasă depusă de Comitetul 
Olimpic Român pentru asigurarea 
succesului deplin al ștafetei olim
pice. Nu-mi rămtae decît să mul
țumesc din toată inima colegilor 
noștri români șl să urez mlnu- 
naților sportivi al țării dumnea
voastră noi șl cit mal frumoase 
succese ta arenele internaționale.

Valeriu CH1OSE

Turneul interzonal de șah

OPT PARTIDE ÎNTRERUPTE 
ÎN RUNDA A NOUA!

Runda a 9-a a confirmat în 
modul cel mai elocvent lupta 
deosebit de dîrză care caracte
rizează turneul interzonal da 
șah de la Riga : 8 din cele 9 
partide ale reuniunii s-au în
trerupt, numărul inlilnirilor 
neîncheiate ridieîndu-se, ast
fel, la o cifră record — 18 I 
Doar brazilienii Van Riemsdyk 
și Trois au încheiat cu o re
miză scurtă disputa lor. Cele
lalte partide ale rundei a 9-a 
au fost: Tal — Liubojevici, 
Gheorghiu — Mednis, Miles — 
Grunfeld, Ribli — Adorjan, Ro- 
driguez — Larsen. Țeșkovski — 
Tarjan, Polugaevski — Bouazis. 
Romanișin — Kuzmin.

CLASAMENTUL (in care 
rezultatele reluărilor pot pro
duce foarte serioase modificări) 
se prezintă astfel : Tal 6 (2), 
Gheorghiu 5 (2), Larsen, Ador
jan 4*/t (3), Ribli 4*/i (2). Mile» 
4 (2), Tarjan 4 (1), Polugaevski 
3*/i (3). Liubojevici, Van Riem
sdyk, Kuzmin 3 (2) etc.

Sud, selecționata Uruguayului a 
învins cu 2—1 (1—0) echipa Ecu
adorului. Golurile au fost înscri
se de Bica (mln. 5) șl Victorlno 
(min. 58), respectiv Manilla 
(tata. 77).
în clasamentul grupei a 3? 

conduce Paraguay — 4 p. urma
tă de Uruguay — 7 p șl Ecua
dor — 2 p.

CAMPIONATE
SPANIA (et. 2) : Malaga — Es- 

panol 1—2 ; Atletico Madrid — 
Gljon 1—3 ; Las Palmas — Her
cules Alicante 2—1 ; Athletic 
Bilbao — Real Sociedad 0—1 ; 
Valencia — Salamanca 2—0 ; 
Vallecano — Real Madrid 1—2 ; 
C.F. Barcelona — Betis 5—0 ; Se
villa — Burgos 8—1. Casament : 
1. Real Sociedad — 4 p ; 2. Real 
Madrid — 1 p ; 3. Gijon — 4 p.

R.F, GERMANIA (et. 6) : Ham
burg — Kaiserslautern 1—0 ; Le
verkusen — Koln 1—1 ; Braun
schweig — Bremen 1—2 ; Stutt
gart — Uerdingen 2—0 ; Dussel
dorf — Munchen 1860 4—0 ; 
Dortmund — Bochum 2—2 ; Ba
yern Miinchen — Herta 1—1 ; 
Monchengladbach — Duisburg 
5—0 ; Schalke — Eintracht Frank
furt 1—0. Clasament: 1. Hamburg 
— I p ; I Borussia Dortmund — 
> P î l. Stuttgart — 9 p.

TELEX
ATLETISM • La Donețk, atlet* 

sovietică Elena Goloborodko 
a stabilit un nou record 
al U.R.S.S. ta proba de înăl
țime, cu 1,95 m. • con
cursul de cros organizat la Prag* 
de ziarul „Rude Pravo” a fost 
cîștigat de portughezul Carlos 
Lopes (11,400 km în 32:52,2). In 
proba feminină (2,660 km) victo
ria a revenit sportivei sovietice 
Lluba Smolkova — 7:15,0.

AUTO • Austriacul Niki Laud' 
a cîștigat la Imola (Italia) cursă 
„Marele Premiu Dino Ferrari”, 
cu o medie orară de 189,202 km. 
Pe locul doi s-a clasat argentinia
nul Carlos Reutemann,

CICLISM • Competiția de ama-' 
tort „Tour de l’Avenlr” s-a în
cheiat cu victoria rutierului so
vietic Serghei Suhurucenko, care 
ișl înscrie pentru a doua oară 
consecutiv numele în palmaresul 
întrecerii. De menționat câ anul 
acesta Suhurucenko (23 de ani) 
a cîștigat șl „Cursa Păcii”. Pe 
locul doi ta clasamentul final al 
celei de a 17-a ediții a Turului 
cicI13t de amatori al Franței s-a 
clasat Guseinov (U.R.S.S.), iar 
locul trei a fost ocupat de norve
gianul Josteta Wilman.

RUGBY • în continuarea tur-’ 
neulul pe care-1 întreprinde ta 
Noua Zeelandă, echipa Argenti
nei a tatîlnit la Wellington, în 
fața a peste 30 000 de spectatori, 
selecțonata „Aii Blacks”. Rugbyș- 
tll neozeelandezi au obținut vio' 
torla cu 18—6 (18—0).

TENIS • Turneul feminin de 
Ia Tokio a revenit americancei 
Billie Jean King, care a învins-o 
ta finală cu 6—4, 7—5 pe campi
oana australiană Evonne Goola- 
gong-Cawley. In partida pentru 
locul trei, Dianne Fromholtz 
(Australia) a dispus cu 6—0, 6—» 
de Ann Kiyomure (S.U.A.) • In 
clasamentul „Marelui Premiu 
FILT” continuă să conducă Borg, 
cu 1977 p, urmat de Connors — 
1 758 p, McEnroe — 1 644 p șl Ge- 
rulaltls — 1 407 p. In clasamentul 
feminin, pe primul loc se află 
Chris Evert-Lloyd cu 860 p, se
cundată de Tracy Austin — 
720 p.

VOLEI • Selecționata mascu-' 
lină a Franței a întreprins recent 
un turneu ta R. P. Chineză, ob- 
țintad următoarele rezultate : 
3—2 cu selecționata Armatei 
populare, 0—3 cu echipa orașului 
Canton șl 2—3 cu formația orașu
lui Nankin.
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