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REPREZENTANTELE NOASTRE DEBUTEAZĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
•Republicii Socialiste România, 
a încheiat, marți, vizita de lu
cru iu județul Maramureș.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit pe par
cursul fructuosului dialog pur
tat cu destoinicii locuitori a! 
Maramureșului dc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Iosif 
Banc, Gheorghe Oprea, Mihai 
Gere, Iile Rădulescu.

Și cea de-a doua zi pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
petrecut-o în mijlocul locuitori
lor acestei străvechi vetre a 
neamului românesc a repre
zentat o puternică mărturie a 
bucuriei sincere și căldurii cu 

\fe oamenii muncii din a- 
..astă parte nordică a țării, 
demni continuatori ai tradiți
ilor revoluționare de muncă și 
de luptă ale minerilor băimă- 
renl O poartă celui care în frun
tea partidului și a țării iși dă
ruie toată forța dc 
treaga ființă cauzei 
porului și a patriei 
cialiste.

Au fost vizitate 
minieră Șuior, 
„Flotația centrală Baia Marc" și 
întreprinderea dc mașini și u- 
tilaje miniere din Baia Mare.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului în județul 
Maramureș s-a încheiat prin- 
ir-o mare adunare populară, 

r eare a avut loc în municipiul 
î Baia Mare, pe platoul din fața 

Casei de cultură a sindicate
lor.

Cel aproape 60 000 dc partici
pant! — mineri, constructori de 
mașini, metalurgiști, muncitori 
forestieri, lucrători din între
prinderile industriei ușoare, ță
rani, intelectuali. tineri și 
virstnici, locuitori ai municipiu
lui Baia Mare și ai altor așe
zări maramureșene *— au trăit

muncă. în- 
fcricirii po- 
noastre so-

exploatarea 
întreprinderea

cu profundă mîndiie patriotică 
bucuria reintîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Exprimînd 
gîndurile tuturor celor ce mun
cesc șl trăiesc înfrățiți pe cu
prinsul județului Maramureș — 
români, maghiari, ucraineni și 
de alte naționalități —. pariici- 
panții la această vibrantă ma
nifestare au dat glas, și cu a- 
cest prilej, sentimentelor de 
fierbinte dragoste și nemărgi
nită recunoștință iată de secre
tarul general al partidului, 
și-au reafirmat atașamentul lor 
neclintit față dc politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare, inter
nă și internațională a Partidu
lui Comunist Român, a Româ
niei socialiste.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea dc partid și de 
stat la locul desfășurării marii 
adunări populare este intimpi- 
nată de participant! cu îndelungi 
urale și ovații. Se scandează 
cu înflăcărare : „Ceaușescu — 
P.C.R. Ceaușescu și Po- 
porull", „Fala noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“. Un 
mare grup coral, alcătuit din 
formații artistice băimărenc lau
reate ale Festivalului național 
„Cîntarea României", interpre
tează înălțătoarele imnuri 
„Partidul, Ceaușescu. România" 
șl „E scris pe tricolor unire !“.

Un grup de pionieri și șoimi 
ai patriei oferă iubiților oaspeți 
buchete de flori.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Ghcorghe 
Pop, prim-secretar al Comite
tului județean Maramureș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Au luat apoi 
cuvîntul tovarășii Ioan Nastai, 
secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii mecanice dc 
mașini și utilaj minier, Cornel 
Vecean, miner la Exploatarea

AZI ÎN CUPELE CONTINENTALE DE FOTBAL
în meciurile-lur ale etapei I, două partide acasă și două

in deplasare pentru echipele românești
Astăzi, patru echipe românești descind în arena cupelor europene la fotbal. Ele sînt F.C. ARGEȘ, 

STEAUA, DINAMO și UNIVERSITATEA CRAIOVA. Ultimele vești din taberele reprezentantelor noas
tre șl din cele ale adversarelor lor vă prezentăm în rîndurile de mai jos.

La Pitești, în €. C E. La Berna, în Cupa Cupelor La Ticna, in tupa UE.r.A.

(Continuare in pag a 4-a)

Se apropie campionatele europene de volei

. L-am întîlnit pe antrenorul 
Nicolae Roibescu, care conduce 
pregătirile voleibalistelor noas
tre pentru apropiatele campio
nate europene, la sediul fede
rației de specialitate. Așa cum 
se știe, după nereușita de la 
«Trofeul Tomis" (unde fetele 
noastre s-au clasat pe locul 4), 
a urmat turneul de la Varna, 
în care voleibalistele românce 
au fost finaliste.

— Rezultatul acesta a fost 
primit cu reală satisfacție de 
iubitorii voleiului și, de aseme
nea, de specialiști, mai aleș că 
printre echipele învinse de se
lecționata noastră s-a aflat și 
aceea a Poloniei, una dintre 
adversarele din grupa prelimi
nară a C.E. Ce ne’puteți relata

despre acest turneu ? l-am în
trebat pe antrenorul Nicolae 
Roibescu.

— I> Varna, organizatorii au 
construit seriile turneului ți- 
nind seamă și de configurația 
grupelor la „europene". Astfel, 
echipa noastră a avut ocazia să 
cunoască principalele partici
pante la grupa de Ia Orleans a 
C.E., formațiile U.R.S.S. și Po
loniei. De asemenea, echipa 
Bulgariei a evoluat in grupă cu 
reprezentativele R.D.G. și 
Cehoslovaciei — cum va juca 
șl la „europene". Așadar, tur
neul de la Varna a fost un fel

Sever NORAN

(Continuare în vag a 4-a)

Asociația sportivă a între
prinderii textile „Drapelul 
roșu" trece printre cele 

mai 
Cel . .
de forurile sportive orășenești. 
Virsta medie a muncitoarelor 
— elementul feminin reprezin
tă 95 la sută din efectivul în
treprinderii — nu depășește 
25 de ani. Cind intri in sălile 
luminoase, modern utilate, auzi 
doar zumzetul discret al ma
șinilor de cusut electrice si al 
micilor războaie de mare teh
nicitate. In fiecare schimb 
există însă o oră cind activita
tea încetează și se face gim
nastica la locul de muncă.

— Poate pentru această ac
tivitate asociația este 
fruntașă, am spus noi.

— Nu numai pentru 
ne-a răspuns tovarăș’:! 
Resteanu, președintele

bune din municipiul Sibiu, 
puțin așa este considerată

ției. Avem echipă de volei — 
a fost în Divizia A, apoi în 
„B“ și acum e în campiona
tul județean. Tovarășa Fica 
Șerlea, pe care ați văzut-o 
conducînd gimnastica în secția 
confecții, este o fostă compo-

socotită

asta, 
Benone 
a.ocia-

F.C. ARGEȘ —A.E.K. ATENA
Veche participantă la competi

țiile de club continentale. F.C. 
Argeș se aliniază astăzi a doua 
oară la startul prestigioasei Cupe 
a campionilor europeni. Sorții i-au 
hărăzit un adversar, A.E.K. A- 
tena, care, chiar dacă nu se ri
dică la o valoare europeană de vîrf, 
se anunță totuși ca foarte incomod, 
avizat fiind și de lecția primită 
anul trecut de altă echipă ate
niană, Panathinaikos, eliminată 
de piteștenl din „Cupa U.E.F.A/4.

A.E.K. Atena care, așa cum ne 
asigura șl confratele Tasos r 
ras, de la ziarul „To Vima“, 
la ora actuală una dintre 
mal bune echipe de club 
Grecia, are în rîndurile sale 
meroși jucători internaționali 
au evoluat în reprezentativele Gre
ciei (Sterioudas, Nlco Iacii, Inzoglu, 
Ravusis, Ardizoglu, Nicoloudis, 
Do maz os, Mavros, Hristidis), ci
prului (Tasos) sau iugoslaviei 
(Vlădici și Bajevici). Doi dintre 
aceștia, extrema dreaptă Ardizo
glu și mijlocașul Nicoloudis, au 
făcut parte din reprezentativa 
Greciei, care a învins recent e-

Constantin FIRĂNESCU

YOUNG BOYS-STEAUA WIENER SPORTCLUB POST

Bou- 
este 
cele 
din 
nu- 
care

BERNA, 18 (prin telefon). 
Miercuri seara, la ora 20 (22 ora 
Bucureștiului), arbitrul ungur 
Sandor Kuti va fluiera începutul 
meciului Young Boys — Steaua, 
la lumina reflectoarelor celebru
lui stadion Wankdorf, care a vă
zut nu mai puțin celebra finală 
R. 5. Germania — Ungaria din 
1954.

Karl Odermatt, managerul Iul 
Young Boys, a făcut aseară un 
pronostic : 1—1 la Berna și vic
toria Stelei, cu 2—0, la Bucu
rești. Odermatt, care e un bun 
cunoscător al fotbalului româ
nesc, își argumentează ast
fel pronosticul : „între fotbalul 
românesc și cel elvețian nu există 
«diferență de clasă»*, dar in timp 
ce Steaua e lider în campionat și 
furnizează echipei naționale nu
meroși jucători. Young Boys este 
o echipă de mijloc în Elveția, cu 
un singur internațional A, funda
șul dreapta Brechbiihl".

Prima parte a acestui pronostic 
nu poate fi combătută. Dar cheia 
jocului stă mai puțin în această 
superioritate teoretică și mal 
mult în mina jucătorilor de Ia

loan CHIRILA

UNIVERSITATEA CRAIOVA
VIENA, 13 (prin telefon). Intr-a- 

devăr, așa cum afirmam șl în 
corespondența precedentă, jucă» 
torli cralovenl au sosit la Viena 
luni seara, tîrzlu, extrem de obo
siți, antrenorii și medicul V. Frîn- 
culescu îndreptîndu-și, acum, a- 
tențta spre un singur obiectiv — 
recuperarea forțelor pentru ca 
echipa să se prezinte in partida 
de miercuri la capacitatea ei ma
ximă, tn bună dispoziție fizică. 
Din această cauză, programul zi
lei de marți a fost schimbat în- 
tr-o oarecare măsură, prevăztn- 
du-se doar un singur antrena
ment, pe West-Stadion, la ora 
18 (20 — ora Bucureștiului), la 
lumina reflectoarelor. Este ora la 
care se va disputa șl meciul. La 
acest antrenament, ultimul dina
intea partidei cu Wiener Sportelub 
Post, au participat următorii ju
cători : Boldici, Predulescu —• 
portari ; Negrită, Ștetănescu. 
Bumbescu, Purima, Ungureanu — 
fundași ; Beldeanu, Țicleanu, Do- 
nose. Bălăci, Geolgău — mljlo-

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In Capitalâ, în cupa U.E.E.A.

DINAMO — ALKI LARNACA
Luni seara tîrzlu, după o că

lătorie de 12 ore cu trei escale 
aviatice și o ultimă etapă cu au
tocarul pe distanța Ruse — 
rești, a sosit în Capitală 
cipriotă „Alki“ Larnaca, 
sara lui Dinamo în primul 
Cupei U.E.F.A. Antrenorii 
lav Mllenov și Stylyanou Nikolis 
au deplasat următorii jucători : 
Perikieus, Petroghis — portari ; 
Olimbios, VIOLAKIS, M. Panayo- 
tou, ANDREU, Spiru, Petrou — 
fundași ; Ioanou, Tonls, Nikolaou, 
Funtousls — mijlocași : Mapuros, 
Mlhalaghis, Stasos, Kiriakos, N. 
Leonidu, D. PANAYOTOU, înain
tași. (Jucătorii cu majuscule fac 
parte din reprezentativa ciprului). 
Antrenorul secund Nikolis ne-a 
relatat că „Alkl“ se află în sta
diul pregătirilor In vederea noului 
campionat, care va începe la 1 
octombrie.

In comparație cu sezonul trecut, 
cind echipa s-a clasat pe locul 
in tn campionat, lotul Iul „Alki" 
a suferit mici modificări : a re
nunțat la activitatea 
nală mijlocașul — ~ 
fost transferat, 
Stasos, o mare 
lulul cipriot tn 
care joacă atacant central.

Ion CUPEN

BUCU- 
echlpa 
adver- 
tur al
Polis-

competițio- 
Theodoslu și a 
din Divizia B, 
speranță a fotba- 
vîrstă de 13 ani,

(Continuare în pag 2-3)

T

se joacă mult handbal. Desfă
șurăm campionate între secții. 
La orientare turistică ocupăm 
locul doi pe oraș. Fiindcă a 
venit vorba de turism, trebuie 
să vă spunem că la noi el o- 
cupă primul loc : săptămînal.

Reportaj la o întreprindere care nu dispune de o bază sporti/ă proprie

„AM ALES CA TEREN DE SPORT 
PĂDUREA, DEALURILE, MUNȚII ti

ui

nentă a echipei care a activat 
în „A". Cîteva din colegele ei 
au plecat la Textila Cișnădie : 
Angela Arcaș, Maria Limbea- 

. nu, Simona Tobias... Avem, de 
asemenea, echipă de popice in 
campionatul județean. La noi

zeci șl zeci de tinere munci
toare pornesc în drumeție spre 
Fîntînele, Stînișoara, Păltiniș, 
Cnaia și în alte locuri pitorești 
din jurul Sibiului. Organizăm 
excursii șl mai departe, în Fă
găraș sau în Gurghiu.

(Continuare In mo 2-3)(Continuare in pag. 2-3)

Aspect de la antrenamentul echipei Allfl, efectuat ieri după- 
amiază pe unul din terenurile parcului sportiv Dinamo 

Foto : I. MIHAICĂ
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Dumitru Ciobotaru: „GALELE DE JOI Șl VINERI-PRILEJ
DE SELECȚIE PENTRU LOTUL OLIMPIC DE BOX"

Iubitorii boxului — și slnt 
atiția ! — din Capitală vor a- 
vea prilejul să asiste acum la 
două spectacole pugilistice de 
indiscutabilă calitate, prilejuite 
de cele două gale, de joi și vi
neri (în ambele zile de la ora

intre cei mai fervenți dru
meți montani se numără și to
varășa Tudora Geaba, pe care 
am găsit-o sortind materiale 
la magazia întreprinderii.

— Pentru mine, ca și pentru 
multe dintre colegele mele, 
excursia de la sfirșit de săp- 
tămînă șl drumeția montană, 
au devenit o necesitate. Plec 
la drum chiar pe vreme capri
cioasă. Excursia îmi dă putere 
de muncă pentru săptămîna 
următoare.

Trecînd prin întreprindere, 
ne-am oprit in fața unui pa
nou, care înfățișează succesele 
atleților.

— Poate nu știți că noi, la 
crosuri, sîntem primii pe mu
nicipiu, ne informează lova-

18) programate la Palatul spor
turilor și culturii. După cuta 
am mai anunțat, este vorba de 
două gale de selecție pentru 
boxerii fruntași, cu care prilej 
vor fi puse în joc și titlurile 
de campioni republicani la 
trei categorii de greutate.

Secretarul responsabil al
F. R. Box, Dumitru Ciobotaru, 
ne-a declarat următoarele ) 
,,1‘ină la Jocurile Olimpice dc 
la Moscova n-a mai rămas de
cât mai puțin de un an, timp 
pe care dorim să-l folosim cu 
maximă eficiență pentru pregă
tirea pugiliștilor noștri care vor 
urca pe ringul olimpic. De a- 
ceea, de pe acum vom selecțio
na și ‘ ’
J.O. din 1980, care va cuprinde 
evident pe cei mai buni, din 
țara noastră, urmind ca, in 
continuare, ei să se pregătească 
în liniște, cu toată atenția șl 
sirguința. De aceea, și organi
zăm aceste două gale din Ca
pitală..."

Pe programul celor două reu
niuni figurează unii dintre cel 
mal valoroși pugilisti români, 
printre care Daniel Radu, Teo
dor Dinu, Dragomir Ilie, V?.lca-

definitiva Iotul pentru

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)



COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ
CUPA CIBO“ LA CICLISM

Incepind astăzi și pină
duminică, fruntașii ciclismului 
nostru se vor întrece pe șose
lele din împrejurimile Brașo
vului în ultima dispută de fond 
a sezonului : „Cupa CIBO“. A- 
flată la cea de a 16-a ediție, 
competiția, organizată de Co
mitetul uniunii sindicatelor din 
agricultură, industrie alimenta
ră și ape și Asociația sportivă 
CIBO — Brașov, cu sprijinul 
Federației române de ciclism, 
se va bucura și în acest an de 
prezența la start a cîtorva 
sportivi de valoare, de peste 
hotare. Este vorba, în primul 
rînd. de puternica reprezentati
vă de ciclism 
— campioană 
și de alte 
Frankfurt pe 
lonia. Pentru 
întrecerile se 
aceasta cu atît mai mult cu 
cît prima reprezentativă a ță-

a R. D. Germane 
mondială, precum 
două echipe din 
Oder și din Po- 
cicliștii români, 

anunță dificile și

rii participă zilele acestea, du
pă cum se știe, la disputele o- 
cazionate de „Turul Bulgariei".

Iată acum programul complet 
al „Cupei CIBO". Etapa 1, 19 
septembrie : Brașov — Rupea
— Brașov. 122 km ! etapa a 
2-a, 20 septembrie : Brașov — 
Codlea — Rișnov — Predeal — 
Brașov, 70 km ] etapa a 3-a, 20 
septembrie : contratimp indivi
dual. pe șoseaua Brașov — Si
biu, 20 km s etapa a 4-a, 21 
septembrie : Brașov — Făgăraș
— Brașov. 114 km | etapa a 
5-a, 22 septembrie : Brașov — 
Sf. Gheorghe — Covasna — Tg. 
Secuiesc — Brașov, 140 km ț e- 
tapa a 6-a, 23 septembrie : Bra
șov — Rucăr — Brașov, 114 km. 
In afara etapei a 3-a, toate ce
lelalte se vor disputa diminea
ță, cu începere de la ora 9. E- 
tapa a 3-a, contratimpul Indi
vidual, va avea loc după-amia- 
ză.

H

PROGRESELE CICLIȘTILOR JUNIORI SÎNT ÎNCĂ 
INSUFICIENTE PENTRU ASE PUTEA IEȘI DIN IMPAS 

școlar nr. 1 București (antrenori : 
Ion Stoica, Constantin Baciu și 
Francisc Gera). Cu bogate reali
zări, el ne-a lăsat totuși impresia 
că ar îl putut mai mult, că o 
reunire a forțelor ar duce la re
zultate superioare.

Sigur, se pune întrebarea : ce 
a cîștigat „viitorul* ciclismului 
românesc la finele sezonului corn- 
petițional ’79 ? Cîteva lucruri pot 
fi puse la activul său. Ar fi, de 
pildă, descoperirea arădeanului 
Iosif Schneider (14 ani), un ve
ritabil talent al velodromului, a 
constănțeanului Gh. Vasiliu, om 
de contratimp tot pe ovalul de 
beton, a bucureșteanului Georgian 
Marinescu (peste 44 km/h în pro
ba de contratimp a Criteriului in
ternațional al juniorilor, disputat 
la Constanța) a altor cîtorva ele
mente cu perspectivă. în fine, se 
cuvine să remarcăm nivelul ceva 
mai ridicat al disputelor campio
natelor de pistă și — așa cum 
am mai spus — o concurență 
mal acerbă pentru locurile frun
tașe ale diferitelor întreceri.

Mult sau puțin, acesta este to
tul. Ciclismul juniorilor rămîne 
însă dator. Instruirea tinerilor 
sportivi este încă precară Ia capi
tolul tehnică, procesul instructiv- 
educativ are o calitate îndoielnică 
în multe dintre secții. Se începe 
prea tîrzlu pregătirea, Iar volumul 
și — mai ales — intensitatea an
trenamentelor se află sub nive
lul exigențelor actuale. Cel mai 
deficitar capitol este cel al selec
ției. Antrenorii lucrează cu cine 
vine, indiferent de perspectivele 
care Ie are. Legătura cu medicina 
sportivă este ca și inexistentă, ca 
dealtfel și punerea în aplicare a 
normelor de selecție elaborate de 
federație. Din această cauză, re
zultatele obținute în întrecerile 
internaționale ale anului sînt sâflk 
mediocre.

Biroul federal, specialiștii foru- 
lul diriguitor au datoria să urmă
rească, să îndrume și să sprijine 
tocmai activitatea acestui eșalon, 
pentru a se putea oferi sportului 
cu pedale cadre talentate, exce
lent pregătite, sportivi care să 
aspire îndreptățit la performanțe 
internaționale notabile.

Cu plusurile și cu minusurile 
sale, sezonul juniorilor trebuie să 
facă obiectul analizei forului teh
nic. Măsurile ce se vor elabora 
să nu rămînă însă pe hîrtie, ci să 
fie urmărite practic, pe teren, 
pînă la îndeplinirea lor.

Hristache NAUM

Ca și la seniori, sezonul este 
practic încheiat și pentru cadețli 
ciclismului. Nici el prea animat, 
nici el punctat de performanțe 
senzaționale, anul competlțlonal 
1979 a scos, totuși, In evidență o 
mal marc preocupare a unor sec
ții din provincie, dorința lor de 
a concura — și de a ciștlga — în 
întrecerea cu sportivii din Capi
tală. Dacă scorul nu le este încă 
favorabil (6—13 la titluri națio
nale), aceasta poate reprezenta 
un stimulent pentru viitor, un lit 
demn la o activitate de pregă
tire și mai asiduă, de o calitate 
și mai înaltă. Este, firește, de re
levat seriozitatea și con
știinciozitatea secțiilor din PIo- 

(principale pepiniere, du- 
opinia noastră, ale spor- 

'cu pedale românesc), 
spectaculoasa ascensiune a Vo
inței Arad și a Hidrotehnicii Con
stanța, trecerea în anonimat a 
C. S. Brăila și C.S.M. Cluj-Na
poca, ca și neîmplinlrile C.S.Ș. 
Steaua.

Pentru a avea argumente in 
dezbaterea activității secțiilor de 
juniori, am întocmit o ierarhie a 
realizărilor lor din sezonul recent 
încheiat.

Clasamentul productivității sec
țiilor de juniori (în funcție 
locurile pe podium ocupate 
campionatele rezervate

9. C.S.M. Cluj-Napoca
10. C.S. Brăila
11. Voința Cluj-Napoca
12. C.S.Ș. Steaua

Evident, cel mai notabil 
este bogata activitate a 
sportiv Voința București. Îndru
mați de antrenorul Gh. Neagoe, 
rutierii șl pistarzil acestei secții 
au dominat indubitabil toate com-

1 0 1 
o z 1
# 11
0 0 3 
fapt 

clubului

• Voința București a dominat 
sezonul competiționa! • Putei- 
nica ofensivă a provinciei • 
Eforturile depuse sint prea mici 
in comparație cu cerințele • 
Lipsa de exigență a antrenori
lor se reflectă in nivelul precar 
al rezultatelor in întrecerile in

ternaționale

cîțiva 
nlclpa 
curs 
track, 
îl aju 
dexter I 
canic ■ 
Iul Io 
singur 
mâni 
lupta 
gătind 
cleta 
neanu 
manșă 
gind, i 
rînd 
mlațilt

de 
la 

juniorilor
mari și mici, la șosea și 
drom) arată astfel :

velo-

1. VOINȚA BUC. 7 9 1
2. C.S.Ș. 1 Buc 4 4 7
3. Petrolul Ploiești 2 0 0
4. Olimpia București 112

5— 7. Voința Arad 110
Hidroteh. Constanța 110
Voința Ploiești 1 1 0

8. Dinamo București 1 0 2

petițiile anului 1979, recolta suc
ceselor atestind buna lor pregă
tire, ambiția cu care au luptat și, 
nu în ultimă instanță, talentul de 
care dispun. Clubului, antrenoru
lui și sportivilor 11 se cuvin desi
gur felicitări. F. R. Ciclism are 
datoria să-și bazeze activitatea 
de pregătire a selecționatelor sale 
de juniori pe acest club și 
acest antrenor, să sprijine 
toate puterile sale hărnicia

pe 
cu 
Și 

conștiinciozitatea acestui colectiv, 
să contribuie direct și efectiv la 
progresul performanțelor tineri
lor alergători de la Voința Bucu
rești.

Un alt pilon al activității ci
cliste juvenile este Clubul sportiv

CAMPIONAIUL DE OINĂ
Camplonatul național de oină, 

ediția 1979, a ajuns In fazele su
perioare. Dintre sutele de echipe 
aliniate la start, cele mai bune 
s-au calificat In etapele zonale. 
Două dintre cele opt zone și-au 
și desemnat ciștigătoarele : Bala

Pe marginea campionatelor naționale de orientare turistică

DACIADA A CREAT UN PUTERNIC EȘALON DE
Despre desfășurarea campiona

telor republicane am cerut șl pă
rerea tovarășului prof. M. Mihăi- 
lescu, secretarul federației de 
turlsm-alpinism, care a urmărit 
desfășurarea concursului.

— Pentru specialiști a fost evi
dentă calitatea superioară a tra
seelor, a „finețelor" in dispune
rea posturilor, cu un cuvlnt, a 
nivelului competiției, apropiat de 
cel al marilor concursuri interna
ționale. Pentru federație este îm
bucurător faptul că juniorii (ti
nerii intre 15 și 18 ani) repre
zintă un eșalon masiv și puter
nic, ceea ce înseamnă că „schim
bul de mline", cum se apune, 
este asigurat. După părerea mea, 
acest fapt se datorează unei mai 
mari preocupări a comisiilor ju
dețene pentru turism — aici le-aș 
evidenția pe cele din Bistrița- 
Năsăud, Maramureș șl Harghita 
— pe antrenorii S. Blndea, L 
Baez, E. Horvath și A. Nan. Dar, 
cel mai Important lucru ce tre
buie subliniat este că apariția a- 
tttor tineri talentați și bine pre
gătiți se datorează marii compe
tiții naționale „Daciada", tn ca
drul căreia orientarea turistică a 
cuprins mase largi de elevi, din 
rlndul cărora n-au tntlrziat să 
apară performerii.

TINERI PERFORMERI"

IN FAZELE ZONALE

Săptămîna trecută, în împreju
rimile stațiunii Sovata, g-au des
fășurat Campionatele republicane 
(individuale) la orientare turis
tică ale juniorilor și seniorilor și 
finalele concursurilor republicane 
ale copiilor (11 și 13 ani).

Timpul favorabil, traseele judicios 
alese și hărțile de concurs bine 
întocmite au oferit condiții foarte 
bune competitorilor. în fiecare 
dintre cele două etape, copiii au 
avut de parcurs între 3 500 și 5 000 
de metri (8—10 posturi de con
trol) , iar j uniorii — între ” 
9 000 m (10—18 posturi), 
au evoluat în trei etape, 
de 9 000—9 500 m pentru 
de 12—13 000 m pentru 
Traseele lungi și numărul mare 
de posturi au cerut fiecărui con
curent o bună pregătire fizică șl, 
mai ales, o temeinică pregătire 
teoretică.

— în acest an, participarea Ia fi
nalele concursurilor republicane 
ale copiilor a fost deosebit de 
mare, ne-a spus tovarășul Dumi
tru Iancu, președintele comisiei 
de competiții a federației de spe
cialitate. S-a remarcat, de aseme
nea, un eșalon masiv de juniori, 
bine pregătiți din toate punctele 
de vedere. Pe această linie aș 
sublinia reapariția In competițiile 
republicane a concurenților din 
județul Arad, absenți la ultimele 
două ediții ale campionatelor. în 
același timp, aș dori să evidențiez 
constant buna evoluție din ulti
mii ani a copiilor de la Casele 
pionierilor din Bistrița, Baia 
Mare, Galați și Oradea. Am con
statat însă — nu fără surpriză — 
și slaba participare a senioarelor 
din București (deși erau multe 
calificate pentru finalele pe țară), 
a celor din Brașov și Sibiu. în 
ceea ce privește evoluția seniori
lor, trebuie remarcată frumoasa 
comportare a clujenilor de Ia 
Voința — care au cîștigat titlurile 
și la juniori mari — cît și rezul
tatele băimărenilor care, la toate 
categoriile, au fost printre frun
tași, ceea ce ne face să credem 
că numeroasele titluri de cam
pioni obținute la etapa de iarnă, 
pe schiuri, desfășurată la Izvoa
rele, au fost pe deplin meritate.

7 000 șl 
Seniorii 
flecare 
fete și 
băieți.

REZULTATE TEHNICE. Con
cursul republican al copiilor. Fete 
11 ani : 1. Maria Nechiti (Cutez. 
Bistrița), 2. Ileana Jeler (Voința 
B. Mare), 3. Maricica Pop (C. 
Pion. B. Mare) ; băieți : 1. P. Na
ghi (Cluj-Napoca), 2. O. Feasincar 
(Arad) 3. J. Szitter (Lie. A. Mo- 
ghioroș, Oradea). Fete 13 ani: * 
Nicoleta Chivu (C. P. Galați), 
ludit Cserveny (Cluj-Napoca), 
Liliana Bălăuță (C. P. Galați). 
Băieți 13 ani : 1. C. Racz (B. 
Mare), 2. C. Ivanciuc (Craiova), 
3. Z. Szekely (Cluj-Napoca). Ju
niori mici (15 ani), fete_: 
liana Rad (Huned.), £. —: 
Revesz (S. Mare), * "
Bura (Craiova) ; băieți : 
Feraru (B. Mare), 2. S. 
(Brașov), 3. B. Silaghi (Tg. 
reș). Juniori mari : 1. Irma 
lamar (M. Ciuc), 2. Rodica 
(B. Mare), 3. Maria Orosz 
Mare) ; băieți : 1. Z. Szalay (Cluj- 
Napoca), 2. I. Dopoveț (Brașov), 
3. M. Moldovan (Zalău). Seniori: 
1. Eva Lazăr (Arad), 2. Marta 
David (Arad) 3. Silvia Tomoroagă 
(Bistrița) ; masculin î 
Pavel (Cluj-Napoca), 
Plaian (Cluj-Napoca) 3. 
șor (C.S.U. București).

P.

1.
2.
3.

“eie : 1. Ll-
2. Elisabcta 

3. Constanța 
1 Gh. 

Luda 
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2. 
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Gllgor 
Voicu 
Petri-

PATINOARUL ARTIFICIAL „23 AUGUST"
ȘI-A DESCHIS PORȚILE

De la începutul acestei săp- 
tămîni, patinoarul artificial „23 
August" din Capitală este pus 
la dispoziția echipelor de hochei 
bucureștene și a secțiilor de 
patinai artistic din Capitală. La 
acest început de sezon, moder
na bază sportivă se prezintă cu 
cîteva substanțiale îmbunătățiri, 
Astfel, în locul vechilor bănci 
de lemn spectatorii vor avea la 
dispoziție acum scaune de plas-

frumos colorate, care dau 
aspect plăcut întregii baze,

tic
un . .
s-au înlocuit toate geamurile 
laterale, s-au reparat instala
ția de cronometraj și mantinela 
— totul fiind gata pentru pri
mele competiții.

GALELE DE JOI ȘI VINERI
(Urmare din pag. I)

tin Silaghi, Ion Budușan, Ion 
Cernat ș.a.

Deoarece la data desfășurării 
campionatelor republicane unii 
dintre boxerii noștri s-au aflat 
angrenați în întrecerile Sparta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S. 
fiind lipsiți astfel de posibili
tatea de a lupta pentru cuce
rirea centurilor de campioni, 
F. R. Box a aprobat organiza
rea unor meciuri speciale pen
tru desemnarea campionilor, de 
fapt a unor întîlniri în care ac
tualii campioni (Dumitru 
Schiopu — semimuscă. Teodor 
Dinu — cocoș și Tiberîu Cucu

— pană) își vor pune titlurile 
în joc, ei urmînd să-și măsoa
re forțele cu 
Fanaite și. 
Popa.

Două dintre 
la semimuscă . ...... _ _ 
ză pe programul reuniunii 
joi. cea de a treia va avea loc 
vineri seara. Reamintind că 
galele încep, la ora 18, iată 
programul primei reuniuni, de 
joi, _ în ordinea categoriilor: 
Șchiopu — Boboc. Radu — Go- 
vici, Ghiurcă — Dincă, Cucu — 
Popa. Ilie — Sandu, Budușan
— Ciubotaru, Gîrgavu — Mi
ron, Silaghi — Pop, Donici — 
Culineac, Cernat — Mieu.

Ion Boboc, Ionel 
respectiv, Nicu

aceste partide, 
și pană, figurea- 

de

Toamna

Mare — 1. Tricolorul Baia Mare 
9 p, 2. Venus Negrilești (jud. 
Bistrița-Năsăud) 7 p, 3. Recolta 
Cărei 5 p ; Reghin — 1. Avîntul 
Frasin (jud. Suceava) 24 p, 2. 
C.F.R. Sibiu 19 p, 3. Avlntul Cema 
(jud Hunedoara) 16 p. Primele 
clasate au obținut dreptul de 
participare în finala pe țară, pro
gramată la începutul lunii vii
toare la Tîrgoviște. Celelalte în
treceri zonale se vor încheia pînă 
la 29 septembrie.

• Pe stadionul Tineretului din 
Capitală au început întrecerile 
ediției a Il-a a „Memorialului 
Costel Iancu", la care iau parte 
șase formații. Prima reuniune a 
programat un ,,meci de orgoliu", 
între campioana țării, Universita
tea, și fosta deținătoare a titlu
lui, C.P.B. Au învins tipografii, 
la capătul unui joc spectaculos, 
cu 13—9. Alte rezultate : Dinamo 
București — 
versitatea 
28—7 ; C.P.B.
13—1. Competiția continuă 
după-amiază, de la ora 15, 
același stadion.

I.M.P. 31—5 ; Unl-
Dinamo Băneasa 

— Dinamo Băneasa 
joi 
pe

AGENDA
NOI RECORDURI IN ALER

GĂRILE DE MARE FOND
In cadrul celei de-a Xl-a ediții 

a tradiționalului concurs atletic 
„Memorialul Zeno Dragomir*' 
desfășurat la Reșița, alergătorul 
Gheorghe Motorca (C.A.S.U. Ti
mișoara) a stabilit mai multe 
recorduri în alergările de mare 
fond (probe neclasice) pe pistă. 
După o oră de alergare el a 
parcurs 19,720 km (vechiul re
cord 19,707 km). La 20 000 m Mo
torca a fost cronometrat în 
1.00:49,2 (vechiul record 1:00,51,4). 
iar la 25 000 .
chiul record 
la 15 000 m, 
reglstrat în 
cord 45:51,0).

Proba 
lui, r-r 
cîștigată 
(Steaua)

Alte 
100 m : 
10,9, 400 
(C.A.U.) 
Niculescu ______  __ _
3:58,8, 110 mg: Pal Palfi (C.A.S.U. 
Cluj-Napoca) 14,8, lungime: Liviu 
Focșeneanu (C.A.U.) 7,11 m.
suliță: Octavian Șandru (C.A.S.U. 
Timișoara) 70,34 m ; feminin : 
800 m : Mihaela Budecan (Me
talul Hunedoara) 2:13,7, suliță : 
Doina Maxim (C.S.Ș. Reșița) 
51,98 m, disc : Dorina Șumălan

m tn 1.17:12,2 (ve- 
1.19:38,0). In trecere 
Motorca a fost In- 
45:32,2 (vechiul re-

memorlală a concursu- 
săritura cu prăjina, a fost 

■ de Adrian Dloancă 
cu 4,80 m.
rezultate : masculin :
Glldo Tudor (C.A.U.) 

m : Sigismund Naghi
49,2, 1 500 m : Aurel

(C.A.s.U. Timișoara)

anotimpul satisfacțiilor
turistice

Vacanțele dumneavoastră de
vin amintiri memorabile prin 
participarea la EXCURSIILE 
TOAMNEI, organizate de ÎN
TREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI.

• decorul vegetal specific
• abundența fructelor
• temperaturile moderate
• evitarea aglomerației

sint cîteva din avantajele prac
ticării turismului în acest 

sezon
La sediile filialelor de turism 

din str. Mendeleev nr. 4. Bd. 
Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 
4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal., 
Griviței nr. 138, vă puteți in
forma și rezerva locuri pentru 
excursia dorită.
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rășa Elena Barbu, secretara 
comitetului U.T.C., care ne în
soțește. Aneta Arcaș, sora vo
leibalistei despre care vi 
vorbit, a ajuns in finala

s-a 
Pe

ATLETICA
(Doru(C.A. Reșița) 44,60 m. 

GLAVAN — coresp.).
. *
in cadrul campionatelor repu

blicane de probe combinate ale 
juniorilor de categoriile II și III 
au fost corectate trei recorduri 
republicane ale categoriilor de 
vîrstă : Amalia Bădoaia (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 3 671 p la pen
tatlon junioare II, Ion Buliga 
(C.S.Ș. Drobeta Turnu Severin) 
6 255 p la decatlon juniori II și
Doina Nedelcu (Șc. gen. 190 BuqJ 
3 729 p la pentatlon junioare III/ 
Iată primii clasați : ’ ”
F III : 1. Doina ” ’
2. Mioara Lăture
3 504 p, 3. Delia 
Sibiu) 3 474 p ;
1. Marian Ene
4 399 p, 2. Florin <
(C.S.M. Iași) 4 384 p, 
Sîrbu (C.S.Ș. *
pentatlon F II
ia 3 671 
(L.C.E.A.
3. Simona Dobr (Șc. gen. 
Buc.) 3163 p ; decatlon B
1. Ion Buliga 6 255 p, 
Aștllean (C.A.Ș.U. T'
5 955 p. 3. Mihai Sîrbu 
Buc.) 5 268 p.

★
Campionatul național 

tatlon senioare se va ____ ,___
joi 27 septembrie (dimineața și 
după-amiază) pe Stadionul Re
publicii din București. Ședința 
tehnică are loc miercuri 25, la 
ora 19.

pentatlon 
Nedelcu 3 729 p, 
(C.S.Ș. 1 Galați) 
Olteanu (Șoimii 

octatlon B III : 
(C.S.Ș. Craiova) 

Golăniceanu 
_, 3. Adrian 

A. Buc.) 4 025 p, 
: 1. Amalia Bădoa- 

p, 2. Rodica Ralnea 
C-lung Muscel) 3 395 p, 

Dobr (Șc. gen. 190 
p ; decatlon B II : 

., 2. Aurel 
Cluj-Napoca) 

(C.S.Ș.A.
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PRONOSPORT IN
Numai astăzi ți miine...

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă, astăzi și mtinș, vinzarea 
biletelor pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 21 septem
brie a.c. Marile cîștiguri vă aș
teaptă și pe dv. Bineînțeles, eu 
condiția de a juca. Printre ultimii 
beneficiari ai acestui mic „secret" 
al marilor satisfacții se numără 
Dumitru Sîngepeanu și Simin 
Gold (ambii din Iași), care au 
obținut cite 50.000 Iei fiecare, pe 
bilete achitate sută la sută, la ca
tegoria I a tragerii din 7 septem
brie ; la aceeași categorie a aces
tei trageri, alți trei partlcipanți 
au realizat cite 17.500 lei pe bi
lete achitate 25 la sută. Urmațl-le 
și dv. exemplul, procurîndu-vă 
din vreme bilete pentru tragerea 
de vineri 21 septembrie.

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi se televizează în direct, In

pauza meci 
Argeș — A 

NUMER
TRAGER 

LOTO DIN 
FAZA I

43 87 51 î 
extragerea 
7 83 75 82

FAZA a 
Ill-a : 70 - 
tragerea a 
86 ; extra 
58 80 4.

Fond* t 
771.560 lei.

CIȘTIGUI 
PRON' 

SEP
Categoria

47.25 variau 
goria

708,50 variat 
goria
4895.25 vâri;

a 1

a I



UL 
R

iă cu 
•îl mu
ra con- 

dlrt- 
iflecate, 
— cu 
ilt me- 
sportu-

Slblu, 
tril ro- 
ea In 
c. Pre- 
motocl- 
| BoblI- 

fiecare 
3, cîștl- 
U. Cobo- 

pre- 
s-a In-

3
ircul de 
tuna de 

ajutat

că este 
SLneftnu.

Bucu- 
văzut 

ură, În
tărea a- 
u Sibiu, 
i Voința 
nsoțește, 
dumini- 

bleni la 
iu este 
îplu su
le Con- 
’ar auto 
a Nouă" 
aflat că, 
tea Cos- 
lăiețli — 
lese de 
toclclete- 

alergă- 
oa. L-au 
otoclcliș- 
! mărtu- 
grUă — 
Ă, supă- 
i cauza 
reținerea 

greșeli 
tar, un 
bule să 
1 șl Ia 
i dovadă 
talr-play, 
1 poslbl-

| F.C. ARGEȘ — A.E.K. ATENA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. I)

fESCU I
)RT
îlui mun- 

sîntem 
tmăr de 

și orien- 
e cuvinte, 
rturile de 
trformanță 
vem unde, 
irprindcre, 

are nici 
>priu, fapt 
onsiderabil 
i de volei 
impionatul

Ies ca te- 
i, dealuri- 
ind turis- 
area, cro- 

președin- 
organi- 

nelor in 
„Sport și 
intre pri- 
uația nu 

Vrem și 
Iru — am 
Dumbravă, 
ă ni s-ar 
i, împreu- 
nderi, in 
aiului, la 
Deși, de- 
isițl' ie o 
e, noi nu 
icăm spor- 
ntru că — 
, ci ceea 
icitoare de 
iută să ne 
ă ne refa- 
muncă și, 
producția, 
nu scuză 

întează de 
națională

I
I
I
I
I
I
I
I
I

«------------

EAZĂ

chipa Uniunii Sovietice (cu 1—0).
Antrenorul Florin Halagian, care 

a urmărit-o recent la Atena pe 
A.E.K. într-unul din meciurile de 
verificare susținute (în Grecia 
Încă nu a început campionatul), 
remarca faptul că aceasta este o 
echipă bine sudată, cu mijlocași 
tehnici și înaintași vivaci, o e- 
chipă care joacă rapid în ambele 
momente (atac și apărare).

Firește, aceste calități trebuie 
să pună în gardă pe piteșteni 
pentru meciul de astăzi, dar ele 
nu trebuie supraevaluate. Apre
cierea potențialului echipei ate
niene, cunoașterea dorinței el de 
a face totul pentru obținerea ca
lificării nu ne împiedică să afir
măm că șansele cele mai mari 
aparțin, totuși, echipei noastre 
campioane, care poate și trebuie 
să depășească turul I al C.C.E. 
Este adevărat că ea s-a prezentat 
sub așteptări și sub posibilitățile 
sale reale în acest sezon, dar evo
luția de sîmbătă în partida de 
campionat cu Sportul studențesc 
ne-a dovedit că este într-o reve
nire pe care o dorim astăzi pe 
deplin confirmată. Președintele 
clubului argeșean, Ion Barbu, și 
antrenorul Fl. Halagian au ținut 
să asigure, prin intermediul zia
rului nostru, pe toți iubitorii fot
balului de la noi că echipa își 
va apăra cu hotărîre șansele, că 
va lupta astăzi cu toată dăruirea 
pentru a obține un rezultat deci
siv în vederea calificării, care s-o 
scutească de eventuale surprize In 
partida retur de la Atena. Pen
tru a realiza azi un asemenea 
rezultat, este necesar ca piteș- 
tenii să se ridice peste nivelul 
evoluției de sîmbătă, să nu mai 

*osească ocaziile de goi, cum au 
iacut-o atunci. Ei au posibilitatea 
să obțină victoria dorită și în ten
tativa lor de azi vor avea alături 
nu numai înflăcăratul public lo
cal, ci pe toți iubitorii de fotbal 
din țară, dintre care mulți îi vor 
urmări m viu interes și speranțe 
pe micul ecran (meciul va fl te
levizat în direct).

Iată și formațiile probabile pen
tru partida de azi, anunțate de 
antrenori după ultimul antrena
ment de ieri :

F. C. ARGEȘ : Cristian — M. 
Zamfir (Moisescu), Stancu, Cîr- 
stea, Bărbulescu — Iatan, Chi- 
vescu, Iovănescu — Doru Nicolae, 
Radu II, Dobrin.

A.E.K. : Sterioudas — Nlcolaou, 
Inzoglu, Ravusis, Damianidis — 
Domazos, Nicoloudis, Vlădici —- 
Ardizoglu, Bajevici, Mavros.

Meciul, la care și-au anunțat 
prezența peste 2 000 de suporteri 
ai echipei ateniene, precum și — 
ca observator al U.E.F.A. — dr. 
Heinz Gerd (din Austria), va în
cepe la ora 16,45 și va fi condus 
de o brigadă de arbitri din Ita
lia, avîndu-1 la centru pe A. Bar
bar esco.

dacă înaintașii nu vor renunța la 
duelurile directe cu fundașii el
vețieni, mult mal duri decît apă
rătorii noștri în general.

Jucătorii români au sosit aici 
marți, la prînz, pe ruta București 
— Ziirich — Berna. După o scurtă 
odihnă, el au vizionat la magne- 
toscop partida Basel — Young 
Boys, înregistrată la fața locului 
de Victor Dumitrescu, fostul fun
daș al C.C.A., și s-au antrenat 
la lumina reflectoarelor pe 
gazon pe care l-au calificat 
fiind „o masă de biliard".

Antrenorul I. Konietzka 
comunicat formația 
Eichenberger — 
ber, Schmidlin, Liidi — Conz, 
Hiissner, Zwygart — Zwahlen, 
Schonenberger, MQller (Erla- 
chner). Se remarcă linia de mij
loc, complet modificată față de 
ultimul joc, prin prezența vest- 
germanului Hiissner și a interna
ționalului Zwygart. Să mai no
tăm, de asemenea, că Weber, 
Liidi și Zwahlen sînt, șl ei, in
ternaționali B.

Steaua, handicapată de acciden
tarea lui M. Răducanu, care nici 
n-a făcut deplasarea, va alinia 
următoarea formație : Iordache — 
Angheiini, Sameș, Agiu, Nițu — 
Dumitru, Stoica, Iordănescu — 
Aelenei, Ad. Ionescu 
C. Zamfir.

Se pare că antrenorul 
stantin îl va prefera, 
urmă, pe Ad. Ionescu, 
plusului de combativitate atît de 
necesar împotriva unei echipe
care se bate pentru fiecare
minge.

...Ziarul „Blick" publică re
zultatele unei anchete „dirijate" 
de un ordinator. Se consideră că 
Young Boys are 41,7 la sută șanse 
de calificare. Rămîne de văzut 
dacă jucătorii noștri vor putea 
să confirme aceste previziuni.

un 
ca

ne-a 
probabilă : 

Brechbhhl, We- 
LUdi • 

Zwygart — 
Mflller

(Năstase),

Gh. Con- 
pînă la 

datorită
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(Urmare din pag. I)

Cămătaru,Donose, Beldeanu 
Cîrțu.

Partida va începe la ora 18 
(20 — ora Bucureștlulul șl va fi 
condusă de polonezul I. Sredecki.

DINAMO ALAI LARNACA
(Urmare din pag. I)

Ieri, la ora 16, oaspeții Iul Di
namo au făcut un antrenament 
chiar pe gazonul unde se va dis
puta partida. După antrenament 
a devenit cert că D. Panayotou, 
golgeterul echipei (15 goluri în 
campionatul trecut) nu s-a refă
cut după un accident mai vechi, 
neputînd fi utilizat. Pe lista ab
senților figurează și * ' **
de asemenea jucător 
zare, care, nerefăcut 
traumatism, nici nu a 
plasarea la București. _ 
acestor indisponibilități, căpitanul 
echipei, M. Panayotou, a ținut 
să declare : „Știm că fotbalul 
românesc este superior celui ci
priot, mai știm că Dudu Geor
gescu este un puncheur de temut. 
Hotărîrea noastră este să ne a- 
părăm cu strășnicie șansele, să 
obținem un rezultat necompromi
țător, să mulțumim • publicul 
spectator".

După cum am anunțat, Dinamo 
București s-a retras de luni la 
Săftica, pregătind cu încredere și 
liniște partida de astăzi după- 
amiază. Antrenorul Angelo Nicu- 
lescu contează pe reintrarea lui 
Țălnar și Mulțescu, care au fost 
accidentați. Un semn de între
bare asupra titularizării jucăto
rului cu nr. 1, rămînînd să se 
aleagă între Ștefan și Eftimescu.

Reamintim că partida „Dinamo" 
— „Alki" se va disputa pe sta
dionul Dinamo, cu începere de 
la ora 15. Ea va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Albania, 
avîndu-1 la centru pe Hoxha Ar
seni, ajutat la linie de Hichemet 
Kuka și Iii Kruja.

Antonakis, 
de flnall- 
după un 
făcut de- 
în ciuda

YOUNG BOYS STEAUA
(Urmare din pag. I)

INTRE VESTIAR Șl
0 Apropo de car

tonașul galben acor
dat lui Antohl In 
min. 78 de arbitrul 
clujean V. Topan. 
Mulți dintre specta
tori âu fluierat a- 
ceastă decizie dreap
tă. Antohl n-a pro
testat însă, deoarece 
el știa că șutarea 
balonului In tribune, 
In momentul cînd jo
cul este oprit, în
seamnă tragere de 
timp, pedepsită ca 
atare de regulament. 
„M-am enervat de
geaba", se scuza bă
căuanul în finalul
partidei. Degeaba, 
degeaba, dar costă...
• Surpriză plăcută 
Ia tribuna oficială a 
stadionului „23 Au
gust" din Bacău. In 
sfîrșit, masa presei 
este... masa presei !
• In meciul cu Di
namo, A.S.A. Tg. 
Mureș a rămas pe 
timpul pauzei pe ga
zon, ca... rugbyștii. 
Cele două formații 
s-au echipat la ves
tiarele de la terenul
de handbal (șl dru
mul era destul de
lung pînă acolo), de
oarece vestiarele de
la stadion sînt în 
reparație. „Vor fi 
cele mai moderne 
din țară", ne spunea 
tov. Paul Moga, din 
conducerea secției de 
fotbal de la Dinamo.
• Iată cum se anun
ță golurile la stația 
de amplificare de pe 
stadionul Dinamo :

„Stimați tovarăși, a 
marcat Dudu Geor
gescu...** • In dimi
neața meciului F.C. 
Bala Mare — Viitorul 
Scorniceștl, mijloca
șul maramureșean 
Pamfll Badu s-a de
conectat... pescuind. 
Nu știm care a fost 
„recolta" pescarului 
Pamfll Badu. Jocul 
său In teren a fost 
însă limpede, iar 
pasa de la golul doi 
o putea invidia orice 
fotbalist, pescar sau 
nepescar. 0 Cînd a 
anunțat formația sa. 
Viorel Mateianu a 
avut o ezitare : „Nu 
știu cu cine vom în
cepe In față ! Cu 
Roznai sau cu Cio- 
han 1 Boznai și me
dicul Brăzdău vor 
decide 1“ Cei doi 
s-au retras cîteva 
clipe șl F.C. Baia 
Mare a început me
ciul cu Boznai „vîrf“. 
După pauză a jucat 
șl Ciohan, pentru 26 
de minute. Dar, vor
ba unul suporter, 
sîmbătă n-a jucat 
practic nici unul din
tre' el !... 0 Specta
torii gălățenl au pri
mit nota 7 la meclu) 
F.C.M. Galați — C.s. 
Tîrgoviște. Șl aceasta 
numai datorită cîtor- 
va sute de așa-ziși 
suporteri ai formației 
de la Dunăre care 
au încălcat legea 
falr-play-ulul, In re
priza secundă. Cînd 
mingea se afla în 
posesia oaspeților.

GAZON
fiecare pasă era în
soțită de fluierături. 
Pe acești — puțini la 
număr, ...suporteri — 
nu-i interesează deloc 
Trofeul Petschovschi? 
• Minutul 34 al me
ciului de la Galați. 
Fault clar comis în 
suprafața de pedeap
să de Enache, asupra 
lui Florea. Balaban 
se pregătea să exe
cute lovitura de la 
11 m., moment în 
care antrenorul C. 
Teașcă a rupt-o la 
fugă pe treptele care 
duceau spre vestiare. 
Abia după ce s-a 
convins că mingea 
s-a oprit în gol — 
vacarmul tribunelor 
fiind dovada deschi
derii scorului — an
trenorul C. Teașcă a 
revenit satisfăcut în 
incinta terenului. De- 
cît martor la o rata
re, mai bine auditor 
la marcare... • 
Greaca, minuscula 
extremă dreaptă a e- 
chipei C.S. Tîrgoviș
te, a avut o compor
tare foarte bună în 
primele 45 de minu
te. ale meciului de 
la Galați, cînd l-a 
depășit cu regulari
tate pe fundașul Țo- 
lea. La pauză antre
norul gălățenilor, C. 
Teașcă, l-a felicitat 
pe Greaca spunîn- 
du-i : „Bravo puștlu- 
lc, ai progresat foar
te mult. Ține-o tot 
așa că nu-i rău*.

1
I
1
I
I
I
I
I

tbal F. C.
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Steaua, care „știu** să alterneze 
cu o nedorită dezinvoltură „mo
mentele excelente" cu cele de ab
sență în joc. în al doilea rînd 
se poate ca acest pronostic al 
lui Odermatt să fie „tactic".

Judecind lucrurile prin prisma 
jocurilor mal recente, să spunem 
deschis că Steaua va avea foarte 
puține șanse de victorie la Berna 
dacă va evolua ca la Galați sau 
ca în meciul cu Dinamo. Elve
țienii, pe care i-am văzut jucînd 
sîmbăta trecută fără să fie o e- 
chipă de prim rang, știu „să 
scoată baloane din grămadă", o 
^tenacitate care lipsește eleganței, 
'dar mult prea comodei linii de 
mijloc a echipei bucureștene. 
Simplificînd discuția, să spunem 
că Steaua își va putea confirma 
calitatea de favorită numai dacă 
mijlocașii își vor lua în serios 
(în sfîrșit) rolul sarcinilor duble.

cași ; Crișan, Cămătaru, Cîrțu, 
Irimescu — atacanți. Dintre acești 
16 jucători, doar Crișan acuză o 
durere intercostală șl folosirea 
Iul este Incertă. Decis ca întot
deauna, antrenorul Valentin Stă- 
nescu accentua în răspunsurile 
date ziariștilor austrieci, imediat 
după sosire ; „Nu cunosc exact 
forța de joc a echipei vleneze, 
dar am aflat că In ultima etapă 
a învins cu 3—0 pe Rapid Viena. 
Iată un rezultat care ne pune și 
mai mult tn gardă, care ne obligă 
să privim cu toată seriozitatea 
partida de miercuri. Universitatea 
Craiova este o formație tinără, 
care a demonstrat că poate ob
ține rezultate bune atunci cînd se 
mobilizează. Sper să facă acest 
lucru și în întîlnirea cu 
Sportclub". Despre 
— adică despre o 
xemplară — ne-au 
fănescu și Bălăci, 
răni" reintroduși _  _____
după absențe destul de îndelun
gate, cauzate de accidentări.

Echipa gazdă se pregătește șl ea 
cu toată atenția pentru a debuta 
cu dreptul în noua ediție a Cupei 
U.E.F.A. Antrenorul Willi Kain- 
rath, fostul jucător al echipei, 
sublinia și el că revenirea în 
formă a formației sale constituie 
un element care, desigur, îl bu
cură și pe care mizează în par
tida de miercuri. Comportarea 
cea mai bună o are linia de mij
locași, iar Hoff și Brauneder fac 
parte din lotul reprezentativ al 
Austriei.

Formațiile probabile :
WIENER SPORTCLUB ! Kron- 

berger — W. Kienast, Hoff, Llch- 
tenegger — Milliner, Vlertl, Dju- 
ric — Ritter, Brauneder, Drabits, 
Larlonows. Principalele rezerve : 
Samer, Demel.

UNIVERSITATEA : Boldici — 
Negrilă, Ștefănescu, Bumbescu, 
Ungureanu — Bălăci, Țicleanu,

... __ Wiener 
același lucru 
mobilizare e- 
vorbit și Ște- 

cei doi „vete- 
în formație

ETAPA S-A TERMINAT, COMENTARIILE

Batacliu marchează primul gol al „șepcilor roșii1* in partida cu 
--------- “ ‘ ‘ Foto : I. LESPUC (Cluj-Napoca)„Poli" Timișoara. Este minutul 9...

VIOREL MATEIANU APRECIAZĂ
PE "DUMITRU ANESCU

După meciul de la Baia Mare, 
atunci cînd mulți spectatori îl 
aplaudau pe Viorel Mateianu 
pentru victorie și, mai ales, pen
tru evoluția din repriza secundă 
a echipei maramureșene, antre
norul lui F.C. Baia Mare l-a că
utat pe antrenorul echipei învin
se, Dumitru Anescu, și l-a feli
citat sincer. Viorel Mateianu s-a 
arătat efectiv surprins de jocul 
defensiv al formației Viitorul

POPASURI ÎN EȘALONUL SECUND
DERBY ' DEDERBY DE „B“ ?

• Atmosferă de mare meci, 
duminică dimineața, la Oradea.
• In arenă, ex-divizionarele A, 
F.C. Bihor și Corvinul (scor fi
nal : 2—0). Stadion arhiplin (s-au 
depășit cifrele de spectatori de 
la ultimele jocuri ale bihorenilor 
cu Steaua și Dinamo !) — peste 
25 000 de iubitori ai fotbalului în 
tribune. Printre miile și miile de 
suporteri orădeni și un masiv 
grup de simpatizant! ai hunedo- 
renilor. • Organizare ireproșabi
lă • A urmat... meciul, unul 
dintre cele mai de rezonanță ale 
acestei serii infernale a ,,B"-ului, 
seria a IlI-a • Am văzut unul 
dintre cele mai bune jocuri din 
cîte am urmărit în acest sezon. 
Nu știm dacă la „A" s-a înre
gistrat o dispută așa de dîrză, 
de reușită tehnic, de spectacu
loasă ca aceea dintre elevii lui 
E. Jenei și cei ai Iul R. Vlad
• F.C. Bihor culege din plin 
(startul vorbește prin cifre!) roa
dele înțeleptei acțiuni — anume 
de a fi „rodat", în returul tre
cutului campionat de „A", aceas
tă omogenă și radical Întinerită 
echipă ce luptă pentru revenire 
@ Aceleași tendințe și la Cor
vinul unde, după Kleln, se pro
filează titularizarea unul centru- 
atacant speranță, Gabor • Faze 
de gol cu duiumul ; tribunele au 
trăit din plin emoțiile momente
lor de mare șl dramatică luptă, 
cînd la poarta Iul I. Gabriel cînd 
la aceea apărată de Vidac S In
tr-un meci de nota 10 sub toate 
aspectele, păcat de decizia ne-

1
Inspirată, din mln. 22, cînd ar
bitrul Gh. Retezan ; ;
tat penalty pentru gazde 
fază care — după opinia I

(Buc.) a dlc- 
. . z la o

fază care — după opinia noastră 
— nu reclama această Interpre
tare. O minge lungă, centrată de 
Lupău, a Ieșit In aut de poartă. 
Arbitrul a motivat că Ghergheli 
ar fl fost obstrucționat de Merlă, 
neputînd ajunge la balon, șl de 
aceea a dictat lovitură de pe
deapsă (transformată de Kiss). 
După acest moment, al deschide
rii scorului, o șerle de manifes
tări de nervozitate, din fericire 
prompt calmate de antrenori, au 
făcut ca meciul să-șl reia repede 
cursul spectaculos 0 Blhorenll

au construit mai mult (Naom, 
excelent în rolul de coordonator!) 
dar Corvinul, dirijat fără gre
șeală de Lucescu (cel mai bun 
de pe teren), a contraatacat tă
ios. Agud a fost de două ori 
singur cu portarul, dar n-a tran
sformat. In a doua repriză, mai 
concentrat „tirul" bihorean asu
pra porții lui I. Gabriel, dar ia
răși „raiduri" solitare și specta
culoase ale Corvinului ; va punc
ta decisiv F.C. Bihor (meritul 
Insistenței lui Fildan) prin Lu
pău (min. 77) : 2—0 și mari per
spective de desprindere “
formația orădeană, 
un veritabil sprinter 
blocul acestei ediții

ÎN CĂUTAREA...
Aparent, incredibil acest neo

bișnuit 6—1 (care a surprins și 
pe organizatori, din moment ce 
nu dețineau cifra „6" la 
tabela de marcaj), administrat 
de Chimia Tr. Măgurele echipei 
Gaz metan Mediaș. Dar, felul în 
care a fost obținut a îneîntat pe 
cei peste 7 000 de spectatori aflațl 
în cochetul stadion din <------- ’
de la Dunăre, 
vorită, deși a 
mai slab, care 
derea scorului 
(Orza — min.

orașul 
lor fa- 
început 
deschi- 

____ oaspeți 
A........  ........ s-a impus în
continuare printr-o mare mobili
tate și o activă participare 18 
ambele faze ale jocului, domi- 
nînd categoric mijlocul terenului 
prin trio-ul : I. Ștefan —- Andrei

Formația 
avut un 
explică șl 
de către 

18)

Eftimie

CIFREI 6“

CONTINUĂ

pentru 
plecată ca 
din start- 
a „B“-ului.

IONESCU

— Nica. Bine așezați în teren șl 
cu o pregătire fizică excelentă, 
elevii antrenorului Eugen Stoi- 
cescu s-au impus la toate capi
tolele printr-un joc de o bună 
factură tehnică și spectaculară — 
avînd în Radu și Glonț două ex
treme rapide și percutante, în 
permanență un re’al pericol pen
tru medieșeni. Oaspeții, care îna
intea jocului cu Chimia, ocupau 
poziția a treia în clasament, au 
avut meritul de a fi jucat des
chis, contribuind astfel la reuși
ta partidei, dar au prezentat o 
apărare debusolată, care a gre
șit permanent.

Florin SANDU

Scornicești : „Viitorul a 
idee nouă în jocul de ____
Părerea aceasta, formată în ami
calul de la Satu Mare, Z12 z z 
confirmat în întîlnirea cu echipa 
mea. Ideea nouă constă in an
gajamentul total, dar ordonat, al 
tuturor jucătorilor in faza de 
apărare. Și dacă în primele eta
pe noua promovată a jucat ceva 
mai dur, din cite 
Baia Mare ea s-a 
Dumitru Anescu va
cese 
m-a 
unui 
unui
cum __ ,___  ____ ______ _
stil modern. Să adăugăm, totuși, 
la aceste laude și o notă critică 
la jocul defensiv al echipei an
trenate de Dumitru Anescu. 
Două din cele trei goluri primi
te, la Bala Mare, de formația 
din Scornicești sînt rodul nea
tenției (sau slăbiciunilor ? !) la 
mingile înalte. Atît portarul An- 
ghel, cît și fundașii centrali au 
fost făcuțl „șah mat“ de doi a- 
tacanți mărunți, P. Radu și Deac 
(ultimul marcînd două goluri), 
fapt ce trebuie să dea de gîn- 
dit, în primul rînd, jucătorilor. 
Și un ultim aspect. Valențele o- 
fensive probate sîmbătă, în re
priza secundă, obligă formația 
din Scornicești la asaltarea mai 
curajoasă a careului advers îna
inte ca propria apărare să fi 
cedat.

cu acest joc 
impresionat." 
fost atacant i 
antrenor care 
se poate juca

PlNĂ

adus o 
apărare.

ml s-a

am auzit, la 
apărat corect, 
cunoaște suc- 
al său, care 
Este opinia 
de marcă, a 
a demonstrat 

i ofensiv in

propria apărare să fi

Mircea M. IONESCU

ClND 0 „ECHIPĂ
PERSPECTIVĂ
puțin durează bucuriile

DE
Cît de ----------- ----------------

suporterilor echipei băcăuane I In 
etapa a 5-a, mare euforie după 
victoria obținută pe terenul QJo- 
riei din Buzău ; în etapa a 6-a 
un succes la limită, acasă, în 
fața Jiului ; în a 7-a, semieșesc 
cu Universitatea Craiova. Antre
norul Traian Ionescu ne amin
tește : „In campionatul trecut, 
cam tot prin etapa a 7-a, capo
tam, acasă, In fața ieșenilor, 
după ce ne întorsesem de la Ti
mișoara cu două puncte" I

Un simplu accident, o simplă 
întîmplare ?

Nu prea. Mai degrabă este vor
ba de o automulțumire, care — 
după cum se vede — lasă urme. 
Sîmbăta trecută i-am văzut în 
joc pe Cărpuci, Chitaru, C. Solo
mon și Panaite jucînd greoi, obo-

sind repede. Se pare că sînt su
praponderali. Ce să mai vorbim 
de Vamanu — un jucător vlăguit 
parcă, șters, fără inventivitatea pe 
care l-o descoperisem cu cîțiva 
ani în urmă. Nici Șoșu nu mai 
este... Soșu. El 
mulțumește cu 
trînul" Catargiu 
seriozitate

Intr-adevăr, 
Sport club Bacău 
cîte cuvinte frumoase s-au spus 
despre acești băieți talentați, des
pre centrul care i-a produs?) stă' 
liniștită în acest cadru de „echipă 
tînără de perspectivă". Dar un- 
de-i perspectiva ? O așteptam în 
calitatea jocului, în clasament, în 
participarea la loturile reprezen
tative, dar n-o prea vedem apă- 
rînd nicăieri.

Cineva din intimitatea echipei 
ne spunea : „noul val" băcăuan 
privește Divizia A ca pe un o- 
biect care-i aparține aprioric, ne- 
considerînd că EL este o parte 
componentă a fotbalului și că din 
această relație decurg, pentru toți 
jucătorii, nenumărate obligații, 
mari responsabilități ; atît pe 
planul pregătirii, cît șl al trans
formării acestei pregătiri în re
zultate de performanță.

Pînă cînd o să tot considerăm 
pe S. C. Bacău o „echipă de 
perspectivă

ca și ceilalți, se 
puțin. Doar „bă- 

dă o lecție de

cam de mulțișor 
(vă amintiți

Stelian TRANDAFIRESCU

CUM A AJUNS A.S.A. TG. MUREȘ
DE LA 1-2 LA 1-5

Un confiate din Tg. Mureș ne 
spunea că echipa A.S.A. a fost 
aspru criticată după partida cu 
Olimpia Satu Mare, meci în care 
unii jucători n-au evoluat la ade
vărata lor valoare. Se aștepta, 
deci, revirimentul în meciul cu 
Dinamo, ?n fața unei echipe mai 
bune. Dar. surprinzător, A.S.A. 
a început întîlnirea timid, trăgînd 
de timp încă de prin minutul 6, 
ceea ce credem că n-a 
un înaintaș, cum a fost 
vodă, antrenorul ei de 
Condusă cu 2-1, după 
nemaiavînd ce pierde 
tactică falimentară, folosită și de 
alte echipe de la noi), timp de 
30 de minute A.S.A. a fost parcă 
o echipă nouă, cu o altă manieră 
de joc cu pctențe nebănuite. A 
dominat chiar și mulți se și gîn- 
deau la o surpriză, adică la un 
2—2, care ar fi fost firesc după 
întorsătura care o luase jocul. 
Dar în șase minute (ultimele) to
tul avea să se spulbere, Dinamo 
obținînd victoria la un scor neaș
teptat : 5—1. In acele șase minute 
s-a năruit munca, eforturile de
puse în jumătatea de oră de joc 
ofensiv. De ce ? Nu din cauza 
vreunei căderi fizice, ci a lipsei 
de concentrare a apărătorilor, în 
general a lui Is pir și Unchiaș, în 
special, care au comis greșeli de 
începători Un meci se joacă 90 
de minute și pe toată durata lui 
fotbaliștilor li se cere aceeași 
„conectare" la joc. La noi, însă, 
unii (cazul lui Ispir și Unchiaș, 
ca și al portarului Ștefan, care, 
din neatenție, a primit un gol 
cum rar se vede) nu țin seamă 
de acest „mic amănunt". Aducem 
în discuție acest aspect pentru că 
asemenea situații au survenit șl 
în meciuri internaționale, cînd 
primirea unui gol în plus conta 
foarte mul* și putea compromite, 
chiar, o calificare. în fotbalul de 
performanță internațională, la 
echipele mari asemenea momente 
de „absență" nu prea există.

sfătuit-o
Fr. Za- 

acum. 
pauză, 

(manieră

Constantin ALEXE



VIZITA DE I HUM A TOVARĂȘULUI SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

NICOLAE CEAUSESCU
FLORIN GHEORGHIU - 

PE PRIMUL PLAN

(Urmare din pag. 1)
minieră Șuior, Liana Pogăcleș, 
studentă la Institutul de învă- 
Jămint superior din Baia Mare, 
Andrei Rakasz, maistru la în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase, dr. ing. Andrei 
Lazăr, directorul Stațiunii de 
cercetări și producție pomicolă.

In numele participanților la 
adunare, al tuturor locuitorilor 
județului Maramureș, tovarășul 
Gheorghe Pop a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu vii și îndelungi 
ovații, a luat aP°' cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a lost urmă
rită cu viu interes, cu deosebită 
atenție și profundă satisfacție, 
fiind subliniată în icpelate 
rinduri cu aplauze, cu îndelungi 
urale și ovații.

Cuvintele mobilizatoare, apre
cierile, indicațiile și îndemnu
rile secretarului general al 
partidului au găsit, și de a- 
ccaslă dată, un larg ecou în 
inimile maramureșenilor, ei an- 
gajîndu-se să-și aducă, cu abne
gație și hărnicie, o contribuție 
sporită la dezvoltarea județului, 
la înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului dc făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

|i Adunarea populară din mu
nicipiul Baia Marc se încheie 
în aceeași atmosferă vibrantă, 
dominată de un fierbinte sen
timent de dragoste și încredere 
in Partidul Comunist Român, 
în secretarul său general.

Tineri și tinere, puriiud ves
titele costume populare mara
mureșene, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa

Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
conducători de partid și de stat 
să se prindă in tradiționala ho
ră ce simbolizează unitatea de 
monolit în jurul partidului, a 
secretarului său general.

După încheierea 
nantei adunări 
varășul Nicolae 
tovarășa Elena 
părăsit centrul 
lui, îndreptîndu-se spre 
port.

Pe traseul străbătut, mii de 
locuitori ai orașului, ai așezări
lor Învecinate, veniți să se în- 
tilnească cu secretarul general 
al partidului, au ovaționat înde
lung. S-a scandat „Ceaușescu — 

P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la 
al XII-lea Congres !“, mara
mureșenii dind din nou glas 
dorinței lor fierbinți ca cel 
mai iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a închinat 
întreaga viață fericirii și pros
perității patriei să fie reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, pentru a 
conduce cu aceeași fermitate 
destinele României socialiste pe 
cele mai înalte culmi de civi
lizație.

Miile de maramureșeni aflațl 
la aeroport salută cu deosebită 
căldură pe înalții oaspeți. To
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu 
mulțimii.

impresio- 
populare, to- 

Ccaușescu și 
Ceaușescu au 
civic al orașu- 

acro-

simpatie ovat’ilor

ÎAȘCENKO OPERAT
DE MENISC

După cum relatează cores
pondentul sportiv al agenției 
T.A.S.S., cunoscutul atlet so
vietic Vladimir Iașcenko a fost 
supus unei operații de menise 
Ia genunchiul sting, operație 
efectuată cu succes de prof. 
Zoia Mironova (în tinerețe ea 
însăși o reputată sportivă). 

' Iașcenko va putea sări chiar 
mai bine dccit înainte a decla
rat Mironova ziariștilor. După 
cum se știe, V. iașcenko (20 
ani) deține recordurile mondia
le la săritura în înălțime : 2,35 
în sală, 2,34 in aer liber.

VIREN ÎNVINGĂTOR
IA PHILADELPHIA
Cunoscutul atlet finlandez 

Lasso Viren a terminat învingă
tor In cursa desfășurată pe 
străzile orașului Philadelphia, 
fiind cronometrat pe distanța de 
21 km ’cu timpul de lh 04:48. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
sportivii americani Jim Allamand 

! — lh 05:09 șl Jack Fultz — 
th 05:27. La startul întrecerii 
s-au aliniat 4.000 de concu- 
rențl.

F

k
Nicolae Ceaușescu, 

Partidului
Tovarășul 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
S-a înapoiat, marți după-amia- 
ză, In Capitală, după vizita de 
lucru efectuată în județele Ti
miș. Bihor și Maramureș.

O nouă „zi jmaraton”, cu 
întrerupte (!), s-a consumat 
turneul interzonal de la Iur- 
mala, lîngă Riga. Dealtfel, pro
gramul de joc adoptat, potrivit 
căruia se adună șl se reiau par
tidele neterminate din trei run
de consecutive, nu pare a fl cel 
mal echitabil, el favorlzînd tn 
mod evident pe sportivii care 
beneficiază de aportul a mal 
multor secundanți.

„Runda” reluărilor a fost fer
tilă pentru Florin Gheorghiu. EI 
șl-a realizat avantajul deținut in 
partidele cu Van Riemsdyk șl 
Mednis, ridietnd astfel la 5 nu
mărul victoriilor sale in turneu. 
In acest timp, Tal remiza cu 
Larsen șl-1 învingea pe Liuboje- 
vlci (scos, practic, din cursă), 
Larsen cîștlga Ia Mlles șl Rodri- 
guez, iar Polugaevski înscria re
cordul zilei acumulind 3 puncte 
(din 3) la compatrioții săi Ro
mâniși» șl Kuzmin și tunisianul 
Bouazis. Celelalte rezultate : 
Liubojevici — Trois 1—0, Boua
zis — Țeșkovski 0—1, Țeșkovski
— Tarjan 0—1, Romanlșln — 
Kuzmln 0—1. Komanișin — Teț- 
kovskl, Ribli — Van Riemsdyk, 
Miles — Griinfeld, Ribli — Ador
jan, remize. Au rămas netermi
nate partidele Mednis — Ador
jan șl Adorjan — Romamșin.

Acum, cînd turneul a Intrat tn 
cea de a doua jumătate, comen
tatorii apreciază că lupta pentru 
calificare se va da între favorlțil 
Tal — Gheorghiu — Larsen
— Polugaevski, căruia 1 se pot 
adăuga, eventual, Ribli șl Ador
jan. Iată - clasamentul 
după 9 runde : 1. TAL 
Gheorghiu, Larsen 7,

18 
în

complet 
7*/» 2-3. 

_____ „-----, ______ 4. Polnga- 
evskl 6'/,, 5. Ribli S'h, S. Adorjan 
5 (2), 7. Tarjan 5, S. Miles 1‘h, 
9—10, Liubojevlct, Kuzmln 6, 
11—13. Griinfeld, Van Riemsdyk, 
Țeșkovski 3>/„ 14. Romanlșln 3 
(1), 15. Troîs 3, 16. Mednis 2‘A 
(1), 17. Bouazis 2’h, 13. Rodri- 
guez ll/i. In runda a 10-a : Van 
Riemsdyk — Tal, Ribli — Gheor
ghiu, Larsen — Țeșkovski, Tar
jan — Polugaevski, Adorjan — 
Kuzmln.

SELECȚIONATA DE RUGBY 
(TINERET) IN BULGARIA 

Șl GR1YITA ROȘIE IN U.R.S.S.

Ieri a plecat in Bulgaria, la 
Slîncev Briag. localitate situa
tă pe malul Mării Negre, pen
tru a participa la tradiționalul 
turneu organizat anual în țara 
vecină, selecționata de tineret

ECHIPA FEMININA IȘI POATE ATINGE OBIECTIVUL
(Urmare din pag. I)

de repetiție generală, o avan
premieră.

— Ce ne Puteți spune des
pre adversarele noastre ?

— La Varna, U.R.S.S. nu a 
prezentat prima sa garnitură, 
el o selecționată divizionară a 
orașului Riga, pe care am de
pășit-o ușor. Cit privește echi
pa Poloniei, aceasta a fost cea 
pregătită de antrenorul Wagner 
pentru campionatele europene. 
Voleibalistele noastre au învins, 
fără drept de apel, cu 3—6, la 
6, 9 și 6, ca urmare a unei mo
bilizări excepționale și a unei 
deosebite precizii în joc. Nu 
este mai puțin adevărat că po
lonezele au intrat pe teren u- 
Șor infatuate, fără să-și închi
puie că vor avea in voleibalis
tele noastre un adversar puter- 
nio.

— Ce concluzie ati tras In 
urma acestui turneu ?

— Locul ocupat și, mai ales, 
victoria in fata polonezilor au 
avut un efect deosebit asupra 
întregului lot. „Putem deci să 
10 învingem !“ și-a zis fiecare 
jucătoare și întreaga noastră 
echipă a abordat ultima fază a 
pregătirii cu un alt moral. 
Turneul ne-a întărit optimis
mul, încrederea in forțele noas
tre dar... DAR nu trebuie uitat 
că polonezele vor privi echipa 
română la europene cu alfl

ochi, vor aborda meciul cu noi 
știind de-acum că au un adver
sar puternic. Tocmai de aceea, 
Pregătirile noastre continuă in
tens. La antrenamente cizelăm 
clteva combinații tactice și e- 
xersăm mult preluarea (polo
nezele au două jucătoare oare 
folosesc un serviciu razant, 
foarte puternic și lung). în a- 
celași timp, insistăm asupra 
pregătirii fizice, pentru a re
zista unui „meci-maraton“ cum 
ar putea fi acela cu Polonia, 
în grupa de u Orleans a C.E. 
Acționăm, totodată, cu multă 
atenție pentru pregătirea psihi
că, realizarea unei coeziuni sta
bile, pentru sporirea încrederii 
în puterile noastre, crearea con
vingerii că putem să trecem cu 
bine de meciul cu Polonia, 
calificindu-ne (dacă vom învin
ge și reprezentativa R.F.G.), in 
primele sase locuri. Dar, aten
ție ! Optimismul și încrederea 
noastră trebuie să se bazeze pe 
faptul că la Varna polonezele 
au greșit pe mai multe planuri 
și că la europene se vor pre
zenta altfel dccit la recentul 
turneu.

TELEX •TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa contracrono- 

metru disputată la Forll (italia) 
a revenit rutierului olandez Roy 
Schuiten, care a parcurs 65,250 
km în 1 h 32:27, cu o medie ora
ră de 42,347 km.

RUGBY • Competiția pentru 
premiul revistei „industria socia
listă”, desfășurată la Kazan, a 
fost ciștlgată de echipa U.R.S.S. 
care, în ultimul meci, a învins 
cu 46 —6 (26—3) formația Poloniei.

ȘAH • După opt runde, In 
turneul de la Vîrșet, lider al cla
samentului este marele maestru 
englez Michael Stean, cu 6 p. • 
Turneul de la Albena (Bulgaria) 
s-a încheiat cu victoria marelui 
'maestru bulgar Ermenkov —
7‘A p.

TENIS • Rezultate înregistrate 
tn preliminariile „Cupei Davls” 
— ediția 1979—1980 : la Atena : 
Grecia — U.R.S.S. 0—5. la Hll- 
versun : Olanda — Danemarca 
3—2, la Oslo : Norvegia — Repu
blica Arabă Egipt 5—0, la Dubllns

Irlanda — Bulgaria 2—3, la Tel 
Avlv î Israel — Monaco 4—1 a 
Turneul de la Woodlands (Texas), 
rezervat probei de dublu mascu
lin, s-a încheiat cu victoria cu
plului american Marty Rlessen — 
Sherwood Stewart, care a întrecut 
in finală cu 6—2, 6—2 perechea 
Bob Carmichael (Australia) — 
Tim Gullikson (S.U.A.).

TIR • Proba de pistol liber din 
cadrul Jocurilor sportive medi
teraneene, de la Split, a fost cîș- 
tlgată de Benzo Contegno (Italia) 
cu 584 p, urmat • — — -
(Italia) — 551 p, ____
(Franța) — 548 p, Jăime Gonzales 
(Spania) 545 p.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Ronca (Franța) a fost clștlgat 
de echipa poloneză Milowice, ur
mată de formațiile Vasas Buda
pesta, Ruda Hvezda Bratislava șl 
Leverkusen (R.F.G.). în finală, 
Milowice a întrecut cu 3—0 pe 
Vasas Budapesta.

de V. Tondo 
Jean Fagglon

a României. Iată-i, pe cei 19 
jucători care, alături de antre
norii B. Boboc și Gh. Dragomi- 
reseu, au făcut deplasarea : FI. 
Ionescu (Dinamo), Roșu (Stea
ua), Negru (C.S.M. Sibiu), Chi- 
rioenco (Dinamo), Lungu (Fa
rul), Capmare (Gloria), N. Dinu 
(Farul), Nistor (Politehnica 
Iași), AL Răduiescu (Steaua), 
M. Zafiescu (Dinamo), C. Flo- 
rea, Galan (ambii Farul), Ion 
Florentin (Știința Petroșani). 
Demlan (Știința Baia Mare). 
Iordan (Dinamo), Pojar (Steaua), 
Ilca (Politehnica Cluj-Napoca), 
Grigore (Farul), C. Gheorghe 
(Dinamo).

• La 21 septembrie, sub 
conducerea antrenorului Radu 
Demlan, R.C. Grivița Roșie va 
pleca In Uniunea Sovietică, răs- 
punzînd invitației clubului mos
covit Lokomotiv, pentru un 
turneu de trei jocuri. Vor face 
deplasarea, printre alții, Simion. 
Vlad Vasile, Pena, Al. Marin. 
Stroe, Bărgâunaș, Mengher.

sli» (cat. grea-ușoară) învingător 
cu 330 kg (150 ; 100). Delegația 
a fost însoțită de Gh. Apostol, 
antrenor șl arbitru internațional.

BALCANIADA DE BASCHET (m)
Meciurile disputate la Atena, 

în penultima zl a campionatu
lui balcanic de baschet mascu
lin, s-au Încheiat cu următoa
rele rezultate : Iugoslavia — 
România 82—60 (37—26), Grecia
— Bulgaria 64—62 (34—31). In
finală se vor întllni echipele 
Iugoslaviei șl Greciei.

ILIE NASTASE, 
ÎNVINGĂTOR LA DUBLU

Proba de 
turneului de 
ta (Georgia) 
cuplul Iile 
Moore, care 
cu 6—4, 6—2 
Docherty — 
finala probei de simplu, 
soher l-a Întrecut cu 6—3, 4—8, 
6—2 pe John Alexander.

dublu din cadrul 
tenis de la Atlan- 
a fost ciștigală de

Năstase — Ray 
a învins, în finală, 

perechea Steve 
Eliot Teltscher. tn 

Telt-

TURUL CICLIST AL BULGARIEI

HALTEROFILII 
INVINGATORI IN LIBIA

Recent s-a desfășurat tn ora
șul Misurata din Libia un con
curs Internațional de haltere, la 
care au participat și doi sportivi 
români, ambii claslndu-se pe 
primele locuri Ia categoriile res
pective. Este vorba de Petre Pa
vel (cat. pană) care a realizat 
235 kg. (105 ; 130) șl de Iile Vâ

Etapa a 3-a din Turul ciclist 
al Bulgariei (Sliven—Burgas, 
153 km) a revenit la sprint lui 
Bart (R.D.G.) în 3h 50:32. La 
trei secunde de clștigStor, au 
sosit șl rutierii români Mircea 
Romașcanu, Constantin Clrje șl 
Iile Butaru. In clasamentul ge
neral Individual continuă să 
conducă suedezul Nirbcrg. Mir
cea Romașcanu ocupă locul I 
la 2:35 de lider. Pe echipe, con
duce Suedia. Echipa României 
se află pe locul 6 la 3:07.

Stop-cadru

TRACY AUSTIN, CAMPIOANA 
PRECOCE A TENISULUI

Anul trecut, la „opew-ul 
S.U.A., de la Flushing Mea
dow, clnd s-a înregistrat cea 
mai tinără finalistă (Pani 
Shriver, 16 ani), Tracy Aus
tin, favorita nr. 5, a ajuns 
ptnă tn sferturile de finală, 
unde a pierdut in fata lut 
Chris Evert (5—7, 1—6), cea 
care avea să ctștlge pentru 
a patra oară titlul.

In acest an, Insă, Tracy 
Austin a eliminat-o in semi
finale pe Martina Navratilova, 
nu de mult ciștigătoare a 
turneului de la Wimbledon, 
pentru ca in finala campio
natelor internaționale ale 
S.U.A. sd-șl continue seria 
marilor surprize, lutndu-și re
venea tn fața multiplei cam
pioana Chris Evert-Lloyd 
(8—4, 8—3) șl lnscrilndu-se
astfel tn filele acestei mart 
competiții internaționale de 
tenis drept cea mai tinără 
campioană (Tracy Austin va 
împlini 17 ani la 12 decem
brie).

etnd tn octombrie 1973 co
pila californlană intra cu 
drepturi depline tn marele 
circuit al tenisului mondial 
feminin, mulțl se întrebau: 
„de ce așa de tirzlu va
loarea lui Tracy Austin fiind 
deja confirmată. Ce repede se 
uitase, tnsd, că doar cu 5—3

ani tn urmă intrarea unui 
adolescent tntr-o asemenea 
competiție dură era de ne
conceput.

Antrenorul el, Robert Lans- 
dorp, fost jucător <le „Cupa 
Davis* in echipa Olandei, sta
bilit ta San Diego din I960 șt 
antrenor din 1967, ‘ -------
să se ocupe de 
micuței Tracy tn anul 1970 
Principiul său ■ de lucru este 
următorul : „Formarea
creșterea unul campion 
este o chestiune de sezon, 
pe care o poți Îndeplini vara 
Un an are 365 de zile. Iar 
o zl de muncă începe pentru 
mine la ora 8,30 șl se ter
mină noaptea”. Șl insuflind 
o asemenea disciplină de an
trenament, Robert Lansdorp, 
considerat cel mai bun antre
nor de juniori din S.U.A., a 
avut printre elevii Iul de la 
West End Tennis șl Raquet 
Club din Torrence (Califor
nia) multi jucători de valoare 
ca : E. Teltscher, B. Tea
cher, J. Austin, Kathy May. 
Anna Maria Fernandez. Dar, 
după cum se pare, Tracy 
Austtn va fl marea campi
oană. Debutul său furtunos 
ji precoce tn marea perfor
manță o acreditează ca atare. 
(P- •!•).

a început 
pregătirea

$1 
nu

CiTEVA „CAPETE DE AFIȘ" lN CUPELE EUROPENE
Deși meciurile preliminare, 

precum și — aseară tîrziu — 
alte clteva partide din turul I 
(ale căror rezultate nu le-am 
primit pînă la închiderea edi
ției) au deschis nu de mult e- 
diția 1979—1980 a cupelor eu
ropene la fotbal, cele mai mul
te partide (peste 60), inclusiv 
cele ale echipelor românești, 
sînt programate astăzi.

Așa cum era de așteptat, în 
Cupa cupelor, Glagow Rangers 
a eliminat echipa norvegiană 
Lillestroem (1—0 și 2—0) și va 
întîlni azi, în primul tur, pe 
Fortuna Diisseldorf. Un meci 
de mare atracție. Tot in Cupa 
cupelor, Boldklub 1903 Copen
haga a avut un adversar ușor 
în preliminarii, eliminînd cu 
6—0, respectiv 1—0 (ambele 
partide desfășurate pe teren 
propriu) pe Apoel Nicosia. Da
nezii vor juca azi cu C. F. Va
lencia, avînd o misiune dificilă, 
în Cupa campionilor, echipa

irlandeză, Dundalk s-a califi
cat in partida cu formația 
nord-lrlandeză Lienfield (1—1 
?i 2—0). șl azi va avea o mi
siune ușoară pe teren propriu, 
cu Hibernians La Valetta 
(Malta).

Dar jocurile de mare atrac
ție, din primul tur sînt mai 
numeroase, îndeosebi în Cupa 
U.E.F.A. șl Cupa campionilor. 
Dintre aceștia vom remarca 
doar clteva : In C.C.E. : F. C. 
Liverpool — Dinamo Tbilisi,

Levski Spartak — Real Madrid, 
F. C. Porto — Milan. Ujpesti 
Dozsa — Dukla Praga si Dyna

mo Berlin — Ruch Chorzow, 
în Cupa U.E.F.A., cum e și fi
resc, din cele peste 30 de me
ciuri. sini puse față în față e- 
chipele de renume ; Stuttgart — 
Torino, 
hoven, 
Bayern 
drid —

Gijon — P.S.V. Eind- 
Bohemians Praga — 
Milnchen, Atletico Ma- 
Dynamo Dresda, Dina

mo Zagreb — Perugia, Widzew 
Lodz — St. Etienne, 
Zeiss Jena — West 
Albion, Feyenoord 
— Everton, Șahtior 
Monaco, Dinamo 
Ț.S.K.A. Sofia.

ALTE REZULTATE

F. C. Cari 
Bromwich 
Rotterdam 
Donețk — 
Kiev —

LA CONAKRY, în meci pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor Africii”, echipa lo
cală Bafia a învins cu 2—0 for
mația Heart O.A.K. (Ghana).

DUPĂ 24 de etape, in cam
pionatul U.R.S.S. conduce echi
pa Dinamo Kiev — cu 37 p, ur
mată de Șahtior Donețk — 37
șl Spartak Moscova — 35 p. Re
zultate din etapa a 24-a : Dina
mo Kiev — Zarla Voroșllovgrad 
2—0, Șahtior Donețk — Pahtakor

Tașkent 3—0 ; Dinamo Tbilisi 
— Spartak Moscova 1)—0, S.K.A. 
Rostov pe Don 
cova 1—2, 
Dinamo ' 
Moscova — 
Cernomoreț 
Baku 2—0.

ECHIPA
Niș, aflată în turneu 
a jucat cu formația 
care a tnvlns-o cu 
1—0 (0—0).

Dtnamo Mos- 
, Kairat Alma Ata — 
Minsk 1—0, Torpedo

Ararat Erevan 1—1, 
Odessa — 1.—Neftci

iugoslavă Radnlcki 
în Franța, 
Brest, pe 
scorul de
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