
VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII UNITE CAMERUN,
AHMADOU AHIDJO

La Talatul Consiliului de 
Stat au început, joi, 28 august, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Unite Camerun, Ahma*  
dou Ahidjo.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat din nou cu satisfac
ție vizita președintelui Ahma- 
dou Ahidjo în România, expri- 
mindu-și încrederea că dialogul 
ce-1 va purta, în aceste zile, cu 
șeful statului camerunez, înțe
legerile la care vor ajunge, vor 
(contribui la întărirea conlucră
rii româno-cameruneze.

Șeful statului camerunez a 
mulțumit călduros — și cu a- 
cest prilej — pentru invitația 
de a vizita România și pentru 
sentimentdie prietenești cu care 
a fost întîmpinat incă din pri
mele momente ale sosirii în ța
ra noastră, manifeslîndu-și con
vingerea că schimburile de pă
reri ce le va avea cu președin
tele Nicolae Ceaușescu vor im
pulsiona dezvoltarea colaborării 
dintre cele două țări și po
poare.

In timpul convorbirilor, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Ahmadou Ahidjo au procedai 
la o informare reciprocă pri
vind realizările și programele 
do dezvoltare economică și so
cială a celor două țări, au 
examinat căile și mijloacele de 
promovare mai intensă a con
lucrării româno-cameruneze și 
au avut un schimb larg de pă
reri în legătură cu probleme 
actuale ale situației interna
ționale.

Examinînd evoluția relațiilor 
dintre România și Camerun, 
cei doi președinți au subliniat 
cu satisfacție că ea s-a în
scris. în ultimii ani, pe o linie 
ascendentă. Totodată, a fost 
exprimată holărirea comună de 
a extinde și aprofunda aceste 
relații.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Ahmadou Ahidjo au însăr
cinat pe miniștrii de resort să 
examineze și să stabilească mă
suri concrete pentru transpune
rea în viață a înțelegerilor con
venite de cei doi șefi de stat 
privind dezvoltarea colaborării 
româno-cameruneze pe multiple 
planuri.

Convorbirile s« desfășoară în- 
ir-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
In cursul 

președintele
dimineții de joi. 
Republicii Unite

Camerun, Ahmadou Ahidjo. a

Noul an de învățâmînt se apropie

SÎNTEȚI GATA PENTRU STARTUL 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE ȘCOLARE?
Mai sînt doar două sâptă- 

mini pînă cînd „clopoțelul" va 
anunța începerea noului an 
școlar. După o vacanță bogată 
în realizări, elevii se vor pre
zenta la „start" cu dorința ca 
rezultatele lor să fie cît mai 
bune. La rlndul lor, școlile 
s-au preocupat de asigurarea 
condițiilor necesare bunei des
fășurări a procesului instruc- 
tiv-educativ. Un sondaj efec
tuat prin cîteva unități de în- 

După ce au lucrat cu spor la amenajarea terenurilor, o repriză 
de baschet este bine venită pentru elevii da la Liceul de informa- 
tici f*o;  V. BAGEAC

depus • coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★
In cursul după-amiezii do joi. 

președintele Republicii Unite 
Camerun, Ahmadou Ahidjo, a 
făcut o vizită în municipiul 
Pitești.

Șeful statului camerunez a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Dinei, prim viceprim-ministru 
al guvernului, general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
Porfir Negrea, ambasadorul 
României în Camerun.

La sosirea în municipiul Pi
tești, înaltul oaspete a fost în
tâmpinat de Ion Sirbu, președin
tele Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular Județean 
Argeș, Valeriu Nicolescu. pri
marul municipiului, de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de stat.

Președintele Consiliului popu
lar județean a adresat înaltului 
sol al poporului camerunez. ce
lorlalți oaspeți un călduros bun 
venit pe meleagurile argesene.

Tinere îmbrăcate în pitorești 
costume populare locale au ofe
rit flori.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă apoi spre platforma 
industrială din zona de nord a 
municipiului, unde se află Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui, prima unitate economică 
pusă în funcțiune în această 
parte a orașului.

înaltul oaspete are posibili
tatea să cunoască, prin inter
mediul unei expoziții unele 
produse de bază realizate în. 
combinat și îndeosebi diferite 
tipuri do materiale, care, dato
rită competitivității si calității 
lor, au devenit cunoscute și a- 
preciate in aproape 40 de țări.

In continuare, se vizitează I 
fabrica de cherestea, unde oas
peții primesc explicații detalia
te asupra procesului tehnologie 
și utilajelor din dotare, precum 
și fabrica de mobilă.

Pe parcursul vizitei, șeful 
statului camerunez s-a interesat 
de soluțiile adoptate, apreciind 
realizările înregistrate de colec
tivul combinatului. La încheie
rea el. președintele Republicii 
Unite Camerun a consemnat în 
Cartea de onoare a combinatu
lui cuvinte de felicitare pentru 
realizările deosebite obținute de 
colectivul piteștean.

Șeful statului camerunez, îm
preună cu celelalte persoane 
oficiale, a revenit in cursul serii 
în Capitală.

vățămînt din Capitală a scos 
în evidență aceste preocupări, 
dorința ca Începutul anului să 
găsească, ca de fiecare dată, 
școlile în haină nouă. Am 
consemnat multe lucruri bune, 
dar — în unele cazuri — și ră- 
mîneri în urmă.

MATERIALE ȘI ECHIPA
MENT DIN ABUNDENȚA. Un 
prim popas la Liceul de ma- 
tematică-fizică nr. 6. în școală 
domnește activitatea febrilă
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Marginalii la meciul de fotbal România-lugoslavia

0 VICTORIE RECONFORTANTĂ, BAZĂ DE PLECARE PENTRU
0 PREGĂTIRE TEMEINICĂ A

Așa t-a deschis scorul in meciul România — Iugoslavia : Ior- 
dănescu a șutat puternic fi bine plasat și Pantelici n-a mai putut 
opri intrarea mingii in poartă. Foto : I. MIHĂICĂ

Reconfortantă victorie, după 
un șir aproape neîntrerupt de 
eșecuri, a obținut miercuri e- 
chipa noastră națională in 
disputa — frumoasă, sportivă 
(cum remarca. în finalul ei, și 
arbitrul grec A. Vassaros) — 
cu reprezentativa Iugoslaviei, 
neînvinsă de 10 partide și pe 
care, într-un scurt interval, o 
întâlnește pentru a șasea oară. 
Să reamintim și rezultatele a- 
cestui „sextet" România—Iugo
slavia : 2—0 (Zagreb, 1977), 4—6 
(București 1977) — ambele în 
preliminariile C.M- ; 3—2 (Bucu
rești, 1978), 1—2 (Kossovska Mi- 
trovița, 1979) — amtndouă In 
preliminările C.E. ; 0—2 (Bel
grad, 1980) și. in sfîrșit, 4—1 
(București, 1980 — în finala
Cupei Balcanice). Cum se ve
de, in cele trei competiții, 
„tricolorii" și „plavii" și-au 
împărțit succesele la o dife
rență de cel mult două goluri, 
cu excepția ultimului obținut de 
fotbaliștii români la un scor 
categoric.

A jucat, miercuri, echipa lui 

specifică apropierii noului an 
școlar, de rezolvare a ultime
lor probleme. Responsabilul ca
tedrei de educație fizică. pi>of. 
Eugen Fleșeriu, -ne oferă amă-

Emnnuel FÂNTĂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Sportul de masă bihorean in obiectiv

INITIATIVE INTERESANTE LA CUPE Șl FESTIVAIURI, 
PREA PUȚIN LA NIVELUL NUCLEELOR Dt DAM

Interlocutorul nostru pe te
mele sportului de masă. Va- 
sile Derșidan, președintele Co
misiei sport-turism din Consi
liul județean al sindicatelor 
Bihor, este un activist sportiv 
cu mare experiență.

— Să pornim, tovarășe Der
șidan, de la o realitate nu 
prea roză consemnată în mu
nicipiul Oradea — un sfîrșit 
de săptămînă de vară cu a- 
proape toate bazele sportive 
goale. Cum vă explicați situa
ția T

— Prin aceea că marea ma
joritate a amatorilor de miș
care *1  sport preferă zonei*  
turistice din jur : Băile Felix. 
Stâna da Vale etc. Și prin 

Miljan Miljanici sub adevăra
tul ei potențial ? Se pare că da. 
Fără a supralicita Insă com
portarea formației noastre, in 
această partidă, nu vedem cu 
ce am greși subliniind remar
cabila ei evoluție, meritul ei, 
real, de necontestat in obține
rea unei concludente victorii, 
cu ecou peste hotare, printre 
specialiști. Pentru că, indepen
dent de o posibilă neinstalare 
încă a formei sportive în ta
băra oaspeților, un fapt a foot 
cert : echipa României — in
tr-un evident efort de voință, 
de reaprindere a orgoliului — 
și-a demonstrat cu prisosință 
resursele ei, ale fotbalului nos
tru La nivelul echipelor frunta
șe de dub. Căci, a nu se uita, 
nu mai departe de toamna tre
cută, Universitatea Craiova —

Campionatele balcanice de tenis pentru Juniori

ROMÂNIA-BULGARIA 3-0
După Încheierea (joi dimi

neață) a meciurilor de dublu 
restante, rezultatele finale ale 
primei zile a campionatului 
balcanic de tenis pentru juniori 
de la Cîmpina simt următoa
rele : băieți — România — 
Iugoslavia 2—1 (Ștefănescu, 
Constantinescu — Jivojinovici. 
Ilekovici 4—6, 6—7) ; Bulgaria
— Grecia; 2—1 (Dișkov. Laza
rov — Rigas, Galtianos 6—1. 
3—6, 6—3) ; fete — România — 
Iugoslavia 2—1 (Moise. Sălăjan
— Șașak, Goleș 6—3. 3—6. 7—5):
Bulgaria — Grecia 2—1 (Velce- 
va. Kondova — Kanelopoulu, 
Panagopoulu 3—6, 7—5. 3—6).
Rezultate din ziua a doua : bă
ieți — România — Bulgaria 3—0 

faptul că activiștii locali au 
fost angrenați zilele acestea în 
acțiuni sportive in afara acti
vității de masă... în general, 
ne-am orientat să organizăm, 
la sfîrșit de săptămînă. pentru 
iubitorii sportului din între- 
p rinderile orădene comoetiții 
polisportive în cadrul „Dacia- 
dei", la Băile Felix. De ce 
acolo ? Din mai multe moti
ve : 1) nu este departe ; 2) in 
pădurea de acolo se pot or
ganiza în cele mai bune con
diții întreceri de cros : 3) am 
determinat și sprijinit condu
cerea stațiunii să amenajez*  
«I unele baa*  «portive...

— Cu Ce acțiuni de masă se 
•te mladei factorii (U atribuții

NAȚIONALEI
osatura actualei naționale — 
și-a certificat valoarea în com
pania unor puternice team-uri, 
ca Leeds United (pe care a în
trecut-o și în deplasare) și Bo- 
rusia Mdnchengladbach (finalis
ta Cupei U.E.F.A. — ediția 1979
— 80) ; ca și Steaua dealtfel 
(miercuri cu patru titulari pe 
gazonul de la „23 August"), o 
echipă căreia i-a lipsit extrem 
de puțin ca s-o elimine pe F.C. 
Nantes, o semifinalistă anul a- 
cesta în Cupa cupelor.

Nu încape vorbă, simbioza 
Universitatea Craiova — Steaua 
a asigurat, miercuri, echipei 
noastre naționale o omogeni
tate tehnico-tactică — la o re
marcabilă cotă valorică — in 
toate liniile ; cu precădere, la 
mijlocul ei, care, în compo
nența Țicleanu — Beldeanu
— Iordănescu a reprezentat 
realmente O ECHIPĂ ÎN CA
DRUL ECHIPEI (cum 1 se spu
ne, pe bună dreptate, compar
timentului cheie-de boltă) și a 
cărei coeziune, fie-ne permis 
să o observăm, s-a alterat oa
recum din momentul în care 
Beldeanu (un Beldeanu, nota 
bene, nepus la punct cu forma 
sportivă) a fost înlocuit cu AL 
Nicolae. un foarte bun fundaș 
central, dar Încă nu și un ju
cător de mijlocul terenului pen
tru prima echipă a țării.

Prin intermediul acestei U- 
nil-echilibru, s-au realizat, pe 
parcursul partidei, combinații- 
scheme de joc (Negrilă — ȚI
CLEANU — Crișan ; Munteanu 
II — IORDĂNESCU — M. Ră- 
ducanu; Ștefănescu — BEL
DEANU — Cămătaru : etc.,

Gheorghe NiCOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

(Toma — Lazarov 6—2. 6—2 ; 
Ștefănescu — Dișkov 6—4. 7—5; 
Ștefănescu, Constantinescu — 
Dișkov, Lazarov 6—2. 6—2) ;
Iugoslavia — Grecia 2—1 (Ile
kovici — Rigas 7—5. 6—2 ; 
Horvat — Vazeos 3—6. 6—4, 
7—5 ; Jivojinovici, Ilekovici — 
Rigas, Galatianos 5—7. 0—6) ; 
fete — România — Bulgaria
2—1 (Totoran — Maleeva 1—6, 
6—2, 5—7 ; Sălăian — Kondo
va 6—4. 6—1 ; Moise. Sălăian 
— Maleeva. Velceva 6—2. 1—6,
6— 4); Iugoslavia — Grecia 1—2 
(Goleș — Panagopoulu 3—6, 
1—6 ; Șașak — Kanelopoulu
7— 6. 6—2 ; Șașak. Goleș — 
Panagopoulu, Kanelopoulu l—6, 
4-6).

din județul Bihor 7 Ce iniția
tive, care vi se par demne da 
reținut, ați avut si in ce fel 
sînt puse in practică ?

— Pentru a lărgi nermanent 
sfera de cuprindere a tinere
tului. a oamenilor muncii fru 
activitățile sportive. or.?anlzăn» 
în colaborare — si trebuie sl 
menționez că există o bunâ 
conlucrare între C.J.E.F.S.. co
misia noa’tră. U.T.C.. pionieri 
șl școli — numeroase a"tiute 
ample sub genericul „Dacta- 
dei". As putea am’nti in acest 
context. „Festivalul sportului 
feminin bihorean" — fa • mJ

Aurefloa BW9EANU
(Continuare in tea î-3)



Slmbătă șl duminică, la Ploiești șl Tg. Mureș

FINALILE ÎN DOUĂ MARI COMPET1JII DE MASĂ -
„CUPĂ U.G.S.R." Șl „VOINJIAOĂ" LĂ POPICE

Faza ide zonă a campionatelor individuale de box

PARTIDE MAI INTERESANTE ÎN ZIUA A lll-a
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni. în activitatea de masă 
la popice vor avea loc eveni
mente de mare importantă, în
trecerile finale la competiții 
devenite tradiționale, cum sînt: 
.Cupa U.G.S.R." și „Voinfiada". 
în ambele întreceri, vor fi 
prezenti cei mal buni tineri 
popicari din asociațiile sporti
ve sindicale și, respectiv, co
operația meșteșugărească, care 
In etapele precedente (pe lo
calități și județe) au obținut 
victorii. Finala „Cupei U.G.S.R." 
se dispută, mîine și duminică, 
la Ploiești, junioarele vor ju
ca pe arena Casei de cultură 
■ sindicatelor, iar juniorii în 
«ala Rafinorul. Pe pistele are
nei Voința, din Tg. Mureș, se 
vor întîlni cei mai buni ju
niori din asociațiile sportive 
Voința. tot in cadrul unui 
concurs individual, fete și 

SPORTUL DE MASĂ BIHOREAN
(Urmare din pag. I)

băieți. De menționat că „Voin- 
tiada" se organizează, an de 
an, de aproape trei decenii, de 
către UCECOM. La cele două 
finale vor fi prezenti cei mai 
buni tehnicieni ai F.R.P., care 
vor contribui la buna desfă
șurare a finalelor și vor ur
mări evoluția tinerilor po
picari, în vederea depistării u- 
nor elemente talentate. Dealt
fel, de-a lungul anilor, în com
petiția organizată de către 
sindicate și UCECOM au 
fost descoperiți jucători va
loroși, dintre care unii e- 
voluează și azi, cu suc
ces. în echipele divizionare.

0 Tot mîine și duminică va 
avea loc, la Rm. Vîlcea, finala 
pe tară a campionatului de 
popice rezervat sportivilor din 
întreprinderile aparținînd de 
Ministerul Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții.

creat o ambianță deosebit de 
plăcută, gazdele rugîndu-ne să 
mai revenim cu asemenea or
ganizări de amploare, în care 
sînt satisfăcute toate preferin
țele.

— Vorbeați de lărgirea sfe
rei de cuprindere. Desigur, în 
județ sînt și localități care nu 
au o tradiție sportivă bine se
dimentată...

— într-adevăr, există si lo
calități fără tradiție, dar și a- 
sociații sportive cu activitate 
mai slabă. Inițiativele noas
tre In asemenea cazuri 
cred că merită a fi con
semnate. Astfel, la compe- 
titiile-model organizate (cum 
au fost cele de la Salonta. Be
tas) chemăm și activiști din 
localitățile sau din asociațiile 
mai puțin active în viata spor
tivă. inclusiv conducători de 
întreprinderi și instituții care 
au, după părerea noastră, un 
rol important în promovarea 
și dezvoltarea activității spor
tive. De pildă, la Fabrica de 
cărămizi din Aștileu lucrurile 
nu mergeau cum trebuie. Am 
organizat acolo, după o pregă
tire minuțioasă și îndelungată 
„Cupa Refractara Aștileu", 
prilej cu care am inaugurat și- 
cîteva baze noi : o popicărie 
cu două piste, sectoare de a- 
runcări. un teren de volei. A 
fost un început plin de entu
ziasm. Am invitat aici șl re
prezentant! ai comunelor înve
cinate, pentru a vedea cum au 
reușit să ridice localnicii o 
bază sportivă frumoasă și cum 
trebuie organizate întrecerile 
sportive, îmbinate cu acti
vități cultural-educative și dis
tractive. La fel am procedat 
și la Oradea, unde la acțiunile 
asociației Constructorul (foar
te bine puse la punct) am 
adus să privească oameni din 
alte asociații.

— Să revenim la faptele 
surprinse la Oradea șl aminti
te la începutul discuției: cvasi 
absenta sportului de masă la 
un sfirșit de săptămînă dove
dește că în asociațiile sportive 
locale nu prea există continul-

(Voința Tg. Mureș) șl Vasile 
Tamaș — ta seniori (Minerul 
Aninoasa). • LA CLUBUL Ca
sei pionierilor din Marghita a 
avut loc prima ediție a con
cursului de tenis de masă, 
„Cupa Barcăulul", la care 
s-au Întrecut elevi din Să- 
culenl șl Marghita. Au termi
nat câștigători surorile Laura 
șl Gabriela Gardo (Săcttîenl),

comspiimiii
noștri
Andrei Balogh și Silvestru 
Duma (Marghita). • PE TE
RENUL de fotbal din Mocira, 
comună din apropierea orașu
lui Baia Mare, s-a disputat 
„Cupa explorări* *,  la care au 
fost prezente echipe din Baia 
Mare, Uba, Baia Borșa, Baia 
Sprie și Tg. Lăpuș Cupa a 
revenit fotbaliștilor mineri de 
1a Baia Borșa. • RECENT 
s-a dat in folosință la Re
ghin stadionul Oțelul, aparți
nînd asociației sportive cu 
același nume, de pe Kngă 
întreprinderea de utilaj și 
piese de schimb. Membrii &- 
sociațlei Oțelul, precum și 
numeroși muncitori de la

muri, cu etapă de masă și fi
nale găzduite de Băile Felix, 
.Festivalul petroliștilor" — la 
14 ramuri sportive, „Turul ci
clist bihorean" (competiție 
cu caracter interjudetean). nu
meroase cupe ale localităților 
bihorene. duminici cultural- 
sportive. Acordăm o mare a- 
tenitie unor asemenea acțiuni, 
fiind conștienti de forța lor 
propagandistică. Reușita pe 
acest plan înseamnă deopotri
vă garanția creșterii număru
lui de participanti la alte ase
menea competiții și — ceea ce 
mi se pare mai important — 
crearea obișnuinței tinerilor 
de a practica sportul și in afa
ra întrecerilor organizate de 
noi. Vorbind despre initiative, 
cred că între acestea ar trebui 
reținute, prin felul în care 
procedăm, competițiile la nive
lul diverselor localități. Așa 
•u fost, de pildă, „Festivalul 
personalului muncitor din în
treprinderile și instituțiile O- 
rașului Dr. Petru Groza". „Cu
pa orașului Beiuș", duminicile 
cultural-sportive de la Salonta 
etc. Pentru a le asigura con
dițiile unei depline reușite, 
trimitem cu mult timp înainte 
în aceste localități mai multi 
activiști ai comisiei, care »e 
ocupă de mobilizare, de ame
najări de baze sportive, angre- 
nînd și sprijinind concret în 
această activitate multiple or
ganisme și organizații locale, 
de asigurarea materialelor si 
Instalațiilor necesare competi
țiilor. La „Cupa orașului Be- 
îuș" a fost dat în folosință cu 
■cest prilej un teren de fotbal 
eu pistă de atletism si o popi- 
cărie. împrejmuite, ceea ce a 
însemnat un motiv în plus 
pentru o participare numeroa
să la întrecerile programate la 
nu mai puțin de 11 ramuri 
■portive. în Orașul Dr. P. Gro
za, îmbinarea activităților spor
tive (crosuri, concursuri de șah, 
tenis de masă, volei, handbal, 
haltere, fotbal, demonstrații de 
box etc.) cu cele culturale au

• 1N NUMEROASE LOCA
LITĂȚI din județul Olt, ta 
Slatina, Caracal, Balș, Cora
bia, Drăgănești șjl, au avut 
loc o serie de întreceri 
polisportive dotate cu „Cupa 
Eliberării", La competiția din 
reședința de județ, o frumoa
să evoluție au avut-o echipe
le asociațiilor sportive Auto
buzul —. câștigătoare la fotbal, 
Aluminiu — prima clasată ta 
volei șl Sporting U-tllaj-a- 
hmentar — învingătoare ta 
handbal. • AUTOTRANSPORT 
TG. MUREȘ — asociație 
sportivă nou înființată pe Un
gă I.J.T.L.M. — a organizat 
o reușită Întrecere fotbalistică 
dotată cu .Cupa Autotran- 
sport", ta care aii participat 
șase echipe. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : Gloria Tg. 
Mureș (1—1 în meciul deci
siv cu Autotransport). Aalto- 
transport și Construcții in
dustriale. • PE POLIGONUL 
DE TIR CU ARCUL din Anl- 
noasa s-a desfășurat, nu de 
mult, „Cupa Minerul", ta 
care șl-au disputat Inttletatea 
arcași din Tg. Mureș, Iași, 
Deva și, firește, sportivi din 
localitate. Trofeul oferit de 
C.J.E.F.S. Hunedoara a reve
nit reprezentanților C.S.M. 
Iași. La Individual au clștigat: 
Victoria Croltoru șl ton Clo- 
banu — la juniori II (C.S.M. 
Iași). Gheorghe Pop — la ju
niori I (Minerul Aninoasa), 
Edith Matei — la senioara

I.a Brăila, Craiova, Sibiu șl 
Timișoara au continuat întreceri
le din cadrul fazei de zonă « 
campionatelor individuale de box 
ale seniorilor, nivelul tehnic ți 
spectacular al partidelor situîn- 
du-f e pe o treaptă superioară la
tă de primele reuniuni.

CRAIOVA. în ziua a m-a au 
fost programate două gale. Iată 
rezultatele, muscă : C. Gheor- 
ghitoi (Slatina) b p. S. Petrescu 
(B.C. Gal.), T. Ghtnea (Mec. fi
nă Buc.) b.p. P. Morea (Cj.- 
Nap.), V. Sughin (Farul) b.p. A. 
Ion (Craiova) ; cocoș : D. Vol- 
nescu (Timiș) b.p. D. Agavriloaie 
(Nicolina), N. Mito! (Drobeta Tr. 
Sev.) b.p. V. Stancu (Rapid), C. 
Manea (Craiova) b.p. T. Zaharia 
(Muscelul), Gh. Rouă (Drobeta 
Tr Sev.) b.p. D. Barbu (Medgi
dia)' ; pană : A. Zbughin (Steaua) 
b.ab. 1 L. Manda (Roșiori), I. 
Donose (Slobozia) b.p. L Preduț 
(Rm. Vîlcea), P. Roșea (Galati) 
b.p. Al. Barbu (Litoral), I. Săli 
(Farul) b.p. F. Stănduleseu (Dro
beta Tr. Sev.) ; ușoară: V. Nuțu 
(Steaua) b.p. C. Vultureanu (Dro
beta Tr. Sev.) T. Chișcă (Mol
dova Nouă) b.p. C. Rlstea (Balș), 
I. Zamfirescu (Craiova) b.k.o. 3 
V. Chiri on (Sadu), M. Tănase

ÎN OBIECTIV
tate în organizarea acțiunilor 
de masă...

— Este adevărat. Dealtfel, 
din cele 33 de asociații sindi
cale orădene, o activitate mai 
susținută au numai vreo 20. 
Ne străduim să le activizăm și 
pe celelalte si apoi să asigu
răm o ritmicitate crescută a 
vieții tuturor. Desigur, situa
ția actuală are mai multe cau
ze, pe care cu timpul vrem să 
le înlăturăm. Una ar fi iner
ția celor investiți cu atribuții 
la nivelul întreprinderilor și 
instituțiilor. Nu puțini sînt cei 
care reușesc să mobilizeze ti
neri la acțiunile mari organi
zate de noi, dar nu asigură în 
interior o activitate sportivă 
viabilă. Participă la fazele su
perioare ale unor competiții 
din cadrul „Daciadei" fără a 
fi organizat faza de masă, așa 
cum le cerem, șl cum se cu
vine. Pentru că sportul de 
masă trebuie să trăiască în 
principal prin întreceri la ni
velul grupelor. sectoarelor, 
secțiilor de producție. Iată do 
ce am fost nevoiti să propu
nem schimbarea unor membri 
din consiliile asociațiilor, atri
buind aceste sarcini unor oa
meni mai pasionați de aceas
tă activitate, mai Întreprinză
tori și mai destoinici. Fiindcă, 
orice s-ar spune, „omul sfințeș
te locul". O altă cauză ar fi 
desigur, și deficientele de or
din organizatoric, care nu au 
darul să stîrnească emulație în 
rîndul oamenilor. De aceea am 
și avut inițiativa unor organi- 
zări-model. Și ca să nu lun
gesc mult șirul cauzelor. aș 
mai aminti de unele Insufi
ciente pe tărîmul propagandei 
pentru sport în nucleele de 
bază, inclusiv participarea scă
zută a medicilor din întreprin
deri la această activitate so
cială... în fine, cred că trebuie 
făcut mai mult .pentru con
știentizarea oamenilor — șl în 
primul rind a tineretului — a- 
supra importantei practicării 
educației fizice șl sportului, 
pentru o mai intensă educație 
sportivă a noii generații...

LUJ5^., au depus nu mal pu
țin de 15 (MX) de ore de muncă 
patriotică la construirea sta
dionului, care are un teren 
de fotbal, vestiare, tribune 
pentru aproape 1000 de spec
tatori și grup sanitar. în vii
torul apropiat aici se vor mal 
amenaja terenuri pentru te
nis*,  volei și handbal. • NU
MEROȘI TINERI de la Șan
tierul naval Oltenița au par
ticipat la întreceri de fotbal, 
șah și tenis de masă cu pri- ’ 
lejul zilei de „23 August*.  
S-au remarcat cu această o- 
cazie Gheorghe Păun — la 
șah și Dumitru Postolea — la 
tenis de masă. • ARENA DE 
POPICE Cimentul din Fiend a 
găzduit zilele trecute o fru
moasă întrecere la care au 
participat jucători de la Me
talul și Voința Tirgoviște, Mi
nerul Șotînga șl Cimentul. Pe 
echipe a cîștigat Voința, iar 
La individual Ton Grigor eseu 
(Metalul). • ÎN PRIMA E- 
TAPA a campionatului Divi
ziei C, doi jucători de la 
Sportul muncitoresc Caracal 
(echipă care întrecuse cu 7—0 
Electronistul Curtea de Argeș) 
Pirvu și Nica au fost cei mai 
productivi atacanți, înscriind 
cite trei goluri.

RELATĂRI DE LA : C. Ghl- 
țescu, I. Păuș, S. Băloi, A. 
Pașcalău, Al. Simori, L. Maior, 
D. Moraru, M. Avanu și Gh. 
Doncdu.

(Slobozia) b.p. V. Dospinolu 
(Plopeni) ; mijlocie mică : Gh.
Plăieșu (Cj.-Nap.) b.p. P. Năstaae 
(Giurgiu), N. Mocanu (Met. Buc.) 
b.p. I. Burghlță (Craiova), I. 
Androne (Slobozia) b.ab. 1 C. 
Ungureanu (Rm. Vîlcea), M. O- 
laru (Sibiu) b.p. D. VUcu (B.C. 
Br.) ; semigrea : C. Frușcă (Rm. 
Vîlcea) b.ab. 1 M. Pupăză (Balș). 
P. Stere (URBIS Buc.) b.p. A. 
Călin (Drobeta Tr. Sev.), D. Gon- 
tariu (Farul) b.p. C. Chlnacu 
(Galați). (St. GURGUI — coresp.)

SIBIU. Numărul mare de par
ticipai ți l-a obligat șl pe organi
zatorii acestor Întreceri să pro
grameze două gale In ziua a 
treia. Iată rezultatele : muscă : 
A. Sîrcă (Zalău) b.p. S. Filip (O. 
Turzil), E. Cenușe (Sadu) b.p. A. 
Lațeu (Făgăraș); pană : N. Da
vid (Sibiu) b.p. N. Mezel (Bra
șov), I. Guțâ (Brăila) b.ab. 1 N. 
Ciocan (Tirgoviște), I. Sandu 
(Ploiești) b.p. A. Cernica (Plo
peni), Gh. Oțelea (Pitești) b.p. I. 
Cernat (Galați) ; semluțoară : Gh. 
Băjenaru (Cîmptna) b.p. V. Fren- 
ciu (Cj.-Nap.), I. Buduleac 
(Steaua) b.p. I. Ciurlon (Bistrița), 
FI. stan (Dinamo) b.p. N.■ Du- 
mitrache (Tg. Mureș), V. Ioana 
(Muscelul) b.p. Șt. Ștefana (A- 
rad) ; ușoară ; V. Mihăllă (Stea
ua) b.ab.2 I. Kocis (Cj.-Nap), M. 
Ruse (Medgidia) b.ab. 3 I. San
du (Plopeni) D. Hie (Dinamo) 
b.p. A. Prisăcaru (Tg. Mureș), 
D. Soare (Si. Gheorghe) b.p. Șt. 
Mihal (Tirgoviște); semimijlode : 
Gh. Pavel (MJrșa) b.p. I. Chițigă 
(Focșani), M. Ungureanu (Brajov) 
b.p. I. ivan (Cj.-Nap.), M. Cta- 
botaru (Timișoara) b.k.o. 1 S. 
Postolache (Litoral), Gh. Florea 
(Steaua) b.ab. 1 V. Dorcu (Ba
cău) ; semigrea: A. Beniamin 
(C. Turzit) b. dese. 2 E. Păcuraru

ACTUALITATEA VOLEIBALISTICĂ
• Apropierea sezonului de 

toamnă este marcată de inten
sificarea pregătirilor echipelor 
din toate eșaloanele voleiba- 
Iistice pentru start. Se organi
zează intîlniri bilaterale sau 
turnee amicale, se verifică în 
antrenamente și meciuri ele
mente noi, promovate în loturi 
sau In sextetele de bază. O 
astfel de competiție de veri
ficare masculină a început luni 
în sala Floreasca și se încheie 
azi, in sala Olimpia din Ca
pitală. Organizatoare — Aso
ciația sportivă „Calculatorul". 
Alături de cele două formații 
(de „A" și ,,B“) ale organiza
torilor, mai participă divizio- 

„ narele A Dinamo și C.S.M. Su
ceava, precum și Lotul de ju
niori al tării noastre (împărțit 
în două echipe). Iată rezulta
tele înregistrate pină ieri : Ro
mânia juniori (B) — Calcu
latorul A 3—1, Calculatorul B 
— C.S.M. Suceava 3—0, Dina
mo — România juniori (A)
3—0 România juniori (B) — 
Calculatorul B 3—0, România 
juniori (A) — Calculatorul A 
3—0. Dinamo — C.S.M. Su
ceava 3—0, Calculatorul A — 
Calculatorul B 3—1, Dinamo —

NOUL AN DE iNVĂȚĂMjNT SE APROPIE
(Urmare din pag. 1)

nunte : .,In ceea ce ne priveș
te, am reverificat toate apara
tele din sala de sport, am com
pletat necesarul de materiale 
sportive, astfel că în prezent 
dispunem de un fond bogat 
care ne va permite să ne de? 
fășurăm activitatea în bune 
condițiuni. In zilele următoare, 
cu sprijinul elevilor, vom efec
tua și retușul la terenurile de 
volei ți baschet lucrare lăsată 
mai la urmă pentru că, deo
camdată, încă mai sînt acțiuni 
ce se desfășoară pe aceste te
renuri". Intr-adevăr, la Liceul 
de matematică-fizică nr. 6, 
dacă mîine ar fi prima . zi de 
școală, întreaga activitate s-ar 
putea desfășura în bune con- 
dițiuni.

O NOUA SALĂ DE SPORT 
PENTRU ELEVII DE LA 
„VLAICU". La Liceul indus
trial nr. 10 și Grupul școlar 
C.F.R. „Aurel Vlaicu", elevii 
vor avea la 15 septembrie o 
plăcută surpriză : o nouă sală 
de sport. Deocamdată, aici este 
un veritabil șantier. Se extinde 
clădirea școlii și, odată cu ea, 
se realizează un nou spațiu 
destinat educației fizice și 
sportului. Profesoara Elena 
Oancea, care reprezintă condu
cerea în această perioadă, ne 
spune că muncitorii construc
tori s-au angajat să încheie lu
crările la termenul stabilit. De 
asemenea, aflăm că pentru 
noua sală s-au procurat mate
rialele și echipamentul nece
sar, astfel că cei aproape 900 
de elevi ai școlii vor putea 
avea o activitate la nivelul ce
rințelor.

(Bistrița), C. Huțanu (Moreni) 
b.p. N. Voicu (Semânăt.1 Buc.). 
E, Drâghia (Drobeta Tr. Sev.) 
b.p. Al. Balotz (Tg. Mureș), D. 
Văleanu (Muscelul) b.ab. 2 E. 
Cherteș (Mediaș). (I. IONESCU — 
coresp.).

TIMIȘOARA. In cea de a treia 
zl de concurs, meciurile au fost 
mult mai reușite, șl, deci, spec
taculoase. Iată rezultatele : 
muscă : L. Balaban (Arad) b.ab.2 
N. Strlmoel (Hunedoara) ; pană: 
V. Zbughin (Steaua) b.p. F. 
KBvari (Cuglr), N. Neagu (Tir
goviște) b.p. N. Mitrea (Musce
lul), Gh. Meszaros (Oradea) b.p. 
D. Neamțu (Sadu), L. Voicu 
(Voința Buc.) b.ab. 3 V. Morea 
(C. Turzil) ; ușoară : F. Dima 
(Bacău) b.ab. 3 V. Rob (Satu 
Mare), M. Fulger (Muscelul) b.p. 
A. Sabin (Zalău), P. Căprlceanu 
(Steaua) b.p. N. Mihalache (Fa
rul), V. Coprean (Borșa) b.p. C. 
Cernea (Timișoara) ; semigrea : 
N. Anghel (Voința Buc.) b.p. 
Șt. Bacianschl (Oradea). (C. 
CREȚU — coresp.).

BRAILA. Diferența de valoare 
dintre participant! a făcut ca în 
această reuniune să se înregistre
ze trei Infringer! prin abandon șl 
o... neprezentare. Iată rezulta
tele : muscă : C. Țiței (Sibiu) 
b.ab. 2 C. Ungureanu (Vaslui) ; 
pană : FI. Butnaru (Nicolina) 
b.p. Gh. Tudor (Buzău), I. Hoagu 
(Brăila) b.ab. 2 D. Gheorghleș 
(Piatra Neamț), Gh. Boambă (Su
ceava) b.p. C. Burche (Bîrlad),T. 
Tutor (Prahova) b.ab. 2 Gh. Ar- 
ghlr (lași); ușoară : M. Glogojan 
(Galați) b. neprez. P. Dumitraș- 
cu (Brăila). Gh. Vasile (Semănăt. 
Buc.) ■ b.p. D. Goldan (Bacău), 
L Comeanu (Farul), b.p. H. 
Danes (Bîrlad), M Vornlcu (Su
ceava) b.p. M-. Ichim (Focșani). 
(N. COSTIN — coresp.).
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România juniori (B) 3—1, Ro
mânia juniori (A) — C.S.M. 
Suceava 3—0, România juniori 
(A) — România juniori (B) 
3—0. Calculatorul A — C.S.M. 
Suceava 3—1, Dinamo — Cal
culatorul B 3—0.
• începînd de astăzi, de la 

ora 16,30, pe terenurile de la 
Dinamo se desfășoară un tur
neu de baraj pentru ocuparea 
unui loc (devenit vacant) In 
Divizia de juniori și școlari. 
Participă echipele de băieți 
C.S.Ș. 1, Lie. ind. 12 din Bucu
rești și C.S.Ș. Slatina. Azi, jo
cul dintre echipele bucureștene 
C.S.Ș. 1 și Lie. ind. 12. Me
ciurile următoare au loc sîm- 
bătă, la aceeași oră, și dumi
nică dimineața, la ora 9,30.

© La campionatele balcanice 
de juniori, care se vor desfă
șura timp de 5 zile In sala 
Floreasca din București, și-au 
anunțat participarea reprezen
tative masculine din toate ță
rile balcanice. La feminin, o 
singură absență, echipa Greci
ei. Oricum, record de partici
pare. F.R. Volei ne anunță că 
accesul elevilor șl studenților 
la această competiție interna
țională va fi gratuit.
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TOTUL ESTE GATA PEN
TRU START. La ora cînd am 
ajuns la Liceul de informatică, 
pe terenurile de sport munca 
era in toi. Elevi și eleve exe
cutau diverse lucrări de între
ținere ; ultimele „pensule" de 
vopsea erau așternute pe mar
cajul terenurilor. Curtea aces
tui liceu este un veritabil com
plex sportiv, cu terenuri de 
baschet, handbal, volei, tenis 
de cîmp, complex care vorbeș
te de la sipe despre atenția de 
care se bucură sportul în școa
lă. De asemenea, în aceste zile 
se va încheia și curățenia în 
sălile de gimnastică, astfel că 
se poate spune că, la acest li
ceu (responsabilă de catedră, 
profesoara Rodica Mogoș), to
tul este gata pentru apropiatul 
start.

DOUA SAPTAMINI DECI
SIVE. Directoarea Școlij gene
rale nr. 172, prof. Maria Pa- 
raschiv, ne-a asigurat că, încă 
de la începutul vacanței, preo
cupările pentru amenajările 
sportive au stat în centrul a- 
tenției. S-au și efectuat o serie 
de lucrări la sala de sport, dar 
în ceea . ce privește terenurile, 
imaginea nu este incă liniști
toare. Am fost asigurați însă 
că, avînd în vedere prezența 
elevilor de la UCECOM (exis
tă în școală clase afiliate), în 
zilele următoare, cu ajutorul 
acestora, situația va fi reme
diată. Oricum, aceste două săp- 
tămîni care au mai rămas sînt 
decisive pentru ca și orele de 
educație fizică să aibă aceleași 
condiții bune de desfășurare ca 
și celelalte „surate" din cata
log.
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Campionatele școlare

MECIUL ROMÂNIA IUGOSLAVIA
(Urmare din pag. I)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la

eta- 
con- 

ni
la 

este 
cu

O Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, 29 august 1980, se televi
zează în direct, începlnd de 
ora 18,25.

SIMBATA 30 AUGUST, In 
cuprinsul emisiunii „Mozaic** : 
Fotbalul e viața mea44 (I) — 
film documentar artistic rea
lizat de televiziunea brazilia
nă despre Edson Arantes do 
Nascimento — Pele ; ora 16 : 
Fotbal, Dinamo — Progresul 
Vulcan (transmisiune directă 
de la stadionul „23 August44 ; 
comentator — Mircea M. Io- 
nescu).
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O FAȚETA - SURPRIZA
A ECHIPEI ROMÂNIEI /"

Ron Greenwood, managerul e- 
chipei Angliei, din nou în țara 
noastră, pentru a-i vedea la 
lucru pe fotbaliștii români, par
teneri de întrecere In grupa 
preliminară a C.M. ’82.

L-am întâlnit la cabinele sta
dionului „23 August", după în
cheierea partidei România — 
Iugoslavia și reputatul tehni
cian britanic ne-a spus : „Meci 
excelent ! Am venit pentru e- 
chipa României — viitoarea 
noastră adversară în campiona
tul mondial — dar credeam, sin
cer vă spun, că pe primul plan 
se vor afla jucătorii iugoslavi, 
care au fost cotați de către re
vista noastră „World Soccer" 
pe primul loc in Europa in 
1979. Iată însă că realitatea jo
cului a relevat o fațetă-surpri- 
ză (plăcută pentru dumneavoas
tră, mai puțin, însă, pentru 
noi..) a reprezentativei Româ
niei. Nu credeți, totuși, că echi
pa Iugoslaviei a jucat mai slab 
ca de obicei, in timp ce repre
zentativa României, mai bine?" .

„Aveți dreptate, dar vă ru
găm să ne răspundeți dumnea
voastră dacă apreclați că jocul 
de azi al echipei Iugoslaviei s-a 
datorat pur și simplu unei e- 
clipse de formă, sau replicii 
mai puternice a echipei Româ
niei ?“

„Bineînțeles că jocului echi
pei României, aceasta atacind 
inventiv și pe un front larg, 
beneficiind de două extreme de 
clasă, nr 7 (Crișan. — n-n.) jn 
special, debordant în acest 
meci, și nr. 11 (Răducanu — 
n.n.). Acestora li s-au adăugat 
in conceperea ofensivei româ
nești, mijlocașii 8 și 10 (Iordă- 
nescu și Țicleanu — njn.), două 
adevărate pistoane, primul 
fiind, după părerea mea, un 
jucător de reală finețe tehni
că".

„Despre celălalt jucător din 
linia mediană, nr- 6, (Beldeanu 
— n.n.) nu negați spus nimic. 
Nu l-ați remarcat î“

„Un paradox ; mi-am dat sea
ma de aportul lui abia cînd a 
fost înlocuit, capacitatea con
structivă a echipei dumnea-

voastră diminuîndu-se în acel 
moment. Dealtfel, atunci s-a și 
văzut mai mult în joc echipa 
lui Miljanici".

„Avînd în vedere predilecția 
dumneavoastră declarată pen
tru folosirea intensivă a aripi
lor și pentru centrările Înalte 
în careul advers, cum apre- 
ciați jocul compartimentului de
fensiv al reprezentativei Româ
niei 7“

„O pereche de fundași cen
trali decisă, calmă și destul de 
bună in duelurile aeriene, nn 
fundaș lateral, nr. 3 (Munțeanu 
— n.n.) remarcat pentru ex
celenta acțiune ofensivă care a 
dus la marcarea celui de-al doi
lea gol".

„Și acum, ce ne puteți spu
ne despre echipa Angliei...".

„Mi s-a spus că antrenorii re
prezentativei române sînt acum 
într-o cursă contratimp pentru 
lansarea celei mai competitive 
echipe. Să știți că și eu sînt 
în această situație. Pentru că 
principalul mijloc de intrare în 
formă a jucătorilor englezi îl 
constituie regularitatea meciuri
lor de ligă. Or, acum, sîntem 
abia la începutul campionatului 
și forma de vîrf apare spre 
sfîrșitul toamnei (vezi șl curba 
echipelor noastre de club in 
competițiile europene). Și pen
tru că am fost criticați după 
turneul final al C.E. din Italia 
s-a ridicat din nou in presa 
noastră necesitatea dialogului 
dintre antrenorul echipei na
ționale și cei de Ia cluburi, sau 
revenirea la termenul de 10 zile 
pentru pregătirea centralizată a 
meciurilor internaționale, acor
dat fostului manager al echipei 
Angliei, Don Revie... Noroc că 
debutul Angliei în preliminarii 
va avea Ioc pe teren propriu, 
10 septembrie in compania Nor
vegiei, marele meu semn de în
trebare din această toamnă ră- 
mintnd, totuși, meciul de la 15 
octombrie, de la București. In 
privința lotului, deocamdată ni
mic nou, bazîndu-mă In conti
nuare pe același nucleu de ju
cători pe care l-am folosit și la 
ultima ediție a campionatului 
european".

Paul SLAVESCU

UN TURNEU FINAL 
BIFAT CA „REALIZAT"

Intre 14 și 16 august 
desfășurat, la Brașov, 
final al campionatului 
școlilor și grupurilor 
profesionale (categoria 
ani), la care au luat 
echipe : liceele industriale din 
Craiova (Electroputere), Baia 
Sprie, Gheorgheni și Reșița 
(nr. 1), Grupul școlar Oltenița, 
Liceul de chimie Ocna Mureș, 
Liceul agro-industrial însură
ței Brăila și Liceul „A. Mure- 
șanu" Bistrifa-Năsăud. Sînt e- 
chipele care au trecut prin 
„sita" etapelor precedente, pe 
localitate, județ și faza inter
județeană. cu tineri jucători 
care au venit cu dorința să se 
întreacă, să joace fotbal și 
să-i desemneze pe cei mai 
buni dintre ei. Au poposit la 
Brașov, intr-un oraș frumos, 
cu multe terenuri, cu fotbal 
de tradiție. Dar, spre dezamă
girea lor și a profesorilor care 
i-au pregătit atîta timp pen
tru finală, nu totul a fost fru-~ 
mos. Cum ne-a spus si fostul 
arbitru de divizia -A" Ion 
Pișcarac, aflat la Brașov ca 
reprezentant al federației, a- 
cest turneu final s-a desfășu
rat intr-un ^anonimat supărător 
și o indiferență a gazdelor 
greu de înțeles. Meciul pentru 
locurile 3—4, de pildă, s-a ju
cat pe terenul de zgură aii 
Stadionului Municipal, iar fi
nala (e adevărat, pe terenul 
central) s-a desfășurat doar în 
fața cîtorva copii, la ora prin- 
zului, pentru că după-amiază 
avea loc partida de divizia 
„A" F.C.M. — Sportul studen
țesc. Festivitatea de închidere 
a purtat amprenta aceleiași 
neatenții din partea unor fac
tori direct răspunzători, 
potrivit 
petiției, 
zatarice, 
sau de 
de pionieri, U.T.C.-ului, 
nisterului Educației și învăță- 
mîntului. Nici de la „centru" 
și nici din organele județene 
ale acestora n-a venit cineva 
la turneul final. învingătorii

s-a 
turneul 

liceelor, 
școlare 

15—16 
parte 8

care, 
regulamentului com- 
aveau sarcini organi- 

adică secțiile sport 
resort ale organizației 

- - - Mi

ȘI-A GĂSIT 
SPORTUL

au primit o cupă din partea 
CNEFS (care a avut singurul
reprezentant), o altă cupă și
plachete au fost oferite
partea F.R.F. ( ______
însă, doar de un activist 
ștesc). Competiția nu a 
dentiat mari talente, dar 
dacă ar fi fost fotbaliști 
mare perspectivă,

din 
(reprezentată, 

ob- 
evi- 

și 
de 

----  -------, cine i-ar fi 
văzut ? Un turneu final pen
tru școlarii de 15—16 ani 
(vîrstă de juniorat) ratat și 
doar bifat ca „realizat" în pla
nurile de muncă ale unora. 
Pentru ca cei care trebuiau să 
fie prezenți la Brașov să știe 
cum s-a încheiat competiția, să 
consemnăm rezultatele celor 
două finale : locurile 1—2 : 
Craiova — Bistrița 3—1 (1—1); 
locurile 3—4 : Ocna Mureș — 
Baia Sprie 6—3 (3—2). Antre
norii acestor patru echipe au 
fost Gh. Pîrvu, L. Pașcu, I. 
Stanciu si I. Buxban, iar com- 
ponenții formației campioane :
L. Preduț, M. Olaru, I. Tutun.
M. Răducu, Fl. Angiu. M. Cîr- 
ciumaru, P. Sisoaie, N. Barbu, 
I. Bogafu, A, Pachia, V. Popa 
si C. Busuioc.

Constantin ALEXE

STUDENȚESC 
STADIONUL ?

Se știe că Sportul studențesc, 
nu are încă șansa să pună sem
nul egalității între reușitele fotba
listice și fluxul de popularitate 
pe care-1 poate mărturisi doar o 
tribună înțesată. Paradoxalul fe
nomen suportă 
amplă, 
acestui... decalaj _______ _____
părerea noastră, închegarea ane
voioasă a unei tradiții în Isto
ria unei echipe care cunoaște un 
vid de performanță de vreo trei 
decenii. Așa se face că Sportul 
studențesc joacă în Capitală in 
fața unui public care poate fi nu
mărat cu precizie de un croni
car mal zelos. In lipsa unui sta
dion propriu („vatra" echipei, sta
dionul C.A.M., se află Încă în 
cure de reamenajare), clubul 
bucureștean face mereu demersuri 
pentru a se aciui cînd pe 
bllcil", cînd pe 
pe „Steaua", cînd. 
ren „zarurile", ' 
țiu de joc și 
meroșl.

...In etapa a 
„Autobuzul". __ „____
Tribune aproape pline, 5—6000 de 
spectatori, dintr-un cartier care 
nu „gustase" pînă acum decît Divi
zia C (T.M.B.) șl B („Autobuzul"). 
Ambianță întregită de calitatea 
excelentă a gazonului șl de rela
țiile fructuoase dintre cele două 
cluburi, știut fiind faptul că Mun- 
teanu H șl Cățol, foști la Auto
buzul, joacă acum la Sportul 
studențesc, care a cedat, în 
schimb, pe Ene, Predeanu, Sîn- 
georzan, Străjeru și Clornoavă... 
Să-și fi găsit Sportul studențesc... 
stadionul ?

o discuție mal 
dar cauza principală a 

' ' ' rămîne, după

_ .,Repu- 
,Dinamo", ctod 
. aruncînd me- 

în căutare de spa
de spectatori nu-

IV-a a poposit pe 
Surpriză plăcută I

fon CUPEN

Campionatul speranțelor

NEAȘTEPTATA CONTRAPERFORMANTĂ 
A UNUI CLUB-IZVOR DE TALENTE..

9 NOI ciștigatori de au- 
IUHJK1SMB ȘI BANI LA LOZ 
In PUC 1 vă prezentăm astăzi 
pe cel mal recențl clștlgătorl de 
autoturisme la LOZ IN PLIC : 
Tonchină Ovldiu din Făgăraș 
(jud. Brașov) „Dacia 1300“ ; Peri- 
cleanu Gheorghe din comuna Nu- 
oarllor __ ț —
1300" ; Șerban Ana din 
rești ‘ : 77 __ ___
de 50.000 lei au obținut la LOZUL 
VACANȚEI : Matei TănăsacM din 
Brașov și Fasolă Costlcă din co
muna Bogdănești (județul Su
ceava). De asemenea, zilnic se 
prezintă la sucursalele județene 
LOTO-PRONOSPORT numeroși 
participant!, pentru a-și Incasa 
câștiguri de 20.000, 10.000, 5.000 lei 
etc. juctnd la loz in plic 
PUTEȚI OBȚINE ȘI DV. CIȘTI- 
GURI IN AUTOTURISME ȘI 
BANI.

• CÂȘTIGURILE TRAGERII 
TO DIN 22 AUGUST 1980. 
tegorla 1 : 2 variante 25% — 
toturisme DACIA 1300 ; categoria
2 : 2 variante 100% a 29.664 lei șl
3 variante 25% a 7.416 Iei ; ca
tegoria -3 : 13,50 a 6.043 lei ; ca
tegoria 4 : 40,75 a 2.002 lei ; cate
goria 5 : 136,25 a 599 lei : cate
goria 6: 285,75 a 285 lei ; catego
ria X : 1.618,75 a 100 lei REPORT 
CATEGORIA 1 s 77.601 iei. Auto
turismele DACIA 1300 de la ca
tegoria 1 jucate 25% au fost ob
ținute de : GHEORGHE BULA- 
REANU din Băicol, județul Pra
hova. și ALEXANDRU NICULES- 
CU din București.

etc.) care au pus in vă
dită dificultate defensiva for
mației oaspete, otdigtnd-o să 
comită, erori, să recurgă la so
luții in extremis, cum au fost 
și cele două faulturi făcute in 
suprafața de pedeapsă. Intr-atît 
de mare a fost, uneori, panica 
creată la poarta lui Pantelid, 
incit, la un moment dat, mai 
precis in min. 70, la o infiltra- 
re-slalom a lui M. Răducanu, 
l-am văzut pe apărătorul bu
turilor iugoslave ieșindu-și din 
fire și admonestîndu-i pe cei 
din apărarea imediată I Și, ca 
un corolar, omogenitatea linii
lor, nucleele ofensive, pe am
bele flancuri ale formației re
prezentative, au creat miercuri 
forța ansamblului. CALITATEA 
ATACURILOR declanșate de 
tricolori o bună parte din timp 
au avut ca efect — in ultima 
analiză — gradul sporit de 
EFICACITATE a echipei, com
parativ cu mai toate aparițiile 
naționale de un an încoace.

Fără îndoială, la omogenita
tea tehnico-tactică de care vor
beam (evidentă și dătătoare de 
speranțe și pe planul conduce
rii tehnice, V. Stănescu — V. 
Stănculescu) se adaugă acum, 
după această reconfortantă vic
torie, și o COEZIUNE PSIHI
CĂ. Intr-adevăr echipa este 
conștientă, de astă dată, de 
faptul că atunci cînd VREA SĂ 
JOACE FOTBAL REUȘEȘTE 
IN BUNĂ MĂSURĂ.

De pe acest puternic suport 
de ordin moral se poate lucra, 
de azi șl pînă la 24 septembrie, 
data meciului cu Norvegia, la 
Oslo, cu o și mai mare dorin
ță de perfecționare, de elimi
nare a tuturor lipsurilor, unele 
dintre ele evidente și pe par

cursul meciului cu Iugoslavia. 
Ne referim la : 1. insuficienta 
concentrare In momentul efec
tuării paselor (Beldeanu, de 
exemplu, a transmis balonul la 
adversar, este vorba de pase 
simple, de două ori intr-un in
terval de cea. 30 de secunde) ; 
2. o evidentă pripeală a jucă
torilor ajunși în postura de a 
centra (Negrită, Munțeanu n, 
Crișan, Cămătaru și chiar M. 
Răducanu), ceea ce compromite, 
Intr-o singură clipă, minute În
tregi de efort; 3. tendința de 
a forța ofsaidul, printr-o ieșire 
asincronă a apărării imediate, 
din dispozitiv; o greșeală care 
a condus la primirea golului și 
puțin a lipsit ca, din aceeași 
eroare, Iordache să mai înca
seze încă unul ; 4. nesuplinirea 
oportună de coechipieri a fun
dașilor care urcă în atac ; 5. 
plasament defectuos, uneori, la 
Munleanu II, ceea ce i-a în
lesnit adversarului său direct, 
Sestici, unele reușite care au 
creat panică în careul lui lor- 
dache. Sini lipsuri remediabile, 
credem, cu condiția ca cei în 
cauză să lucreze cu o și mai 
mare atenție, de aci înainte, nu 
numai în scurtele stagii de pre
gătire ale echipei reprezentati
ve, ci și la FORMAȚIILE LOR 
DE CLUB. Așa cum, dealtfel, 
l-am auzit pe V. Stănescu, la 
sfîrșitul meciului, la cabine, ce- 
rîndu-le tuturor tricolorilor- '

Numai astfel, debutul națio
nalei noastre In preliminariile 
C.M. va fi unul cu... dreptul, 
numai astfel se va putea de
monstra că recentul 4—1, la 
sfîrșitul partidei de miercuri, 
cîntărește mai greu decît acest 
la fel de proaspăt 6—1. în fa
voarea gazdelor, înregistrat la 
finele jocului Norvegia — Fin
landa.

Am rămas datori cititorilor 
noștri cu un rezultat restanță 
din campionatul jucătorilor" 
speranțe al cluburilor divizio
nare A. Este vorba do parti
da Dinamo — Corvinul Hu
nedoara, care nu s-a disputat 
la data programării etapei a 
3-a deoarece Dinamo se afla 
Intr-un turneu peste hotare. 
Reprogramată patru zile mai 
tîrziu, tinerii jucători din șos. 
Ștefan cel Mare, antrenați 
de Constantin Frățilă - 
care, cu puțin timp în 
a cîștigat campionatul 
blican de juniori — au ' 
cu 3—1 (1—0), stopînd I
cest fel echipa lider de 
atunci.

Clasamentul după patru 
pe oferă un lung șir de 
statări, dintre care două 
se par a fi deosebit de semni
ficative. Prima se referă 
plutonul fruntașilor. El

< compus din cinci formații 
6 puncte fiecare, pe primul 
loc plasîndu-se, ca și la Divi
zia A, Universitatea Craiova, 
echipa pregătită cu o hărni
cie exemplară de același an
trenor tînăr și ambițios Silviu 
Stănescu. Remarcabil ni se 
pare și acel zero de pe co
loana a 4-a din dreptul echi
pei brașovene, aceasta fiind 
singura formație neînvinsă 
după cele patru etape consu- 

o
se
da
se 
pe 

clubului

— cel 
urmă, 
repu- 
învins 
In a- 

: pînă

mate. Este, Indiscutabil, 
dovadă că stilul de muncă 
rioasă, fără rabaturi, impus 
antrenorul Nicolae Proca 
reflectă corespunzător și 
celelalte trepte ale 
brașovean.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI
O DOBRIN LA C.S. T1RGO- 

V1ȘTE. Ieri, la serviciul de legi
timări al R.R. Fotbal, s-a efec
tuat transferul jucătorului Dobrin 
de la F.C. Argeș Pitești la C.S. 
Tîrgoviște.

• LA brașov : F.C.M. Bra
șov — Ans.ar Beirut 3—2 (2—0). 
Au marcat : Dărăban (min. 28), 
Boriceanu (min. 40), Bucur (min. 
55), respectiv Yo*ef  (cmin. 50 și 
58), (C. GRUlA-coresp.).

A doua constatare a clasa
mentului, care poate ti un 
amplu subiect de discuție, 
este neașteptata contraperfor- 
manță a speranțelor clubului 
din str. dr. Staicovici. Muiți 
ani la rînd s-a muncit cu pa
siune la acest club, copiilor și 
juniorilor acordîndu-li-se o a- 
tenție aparte. Nu de mult, in
tr-un sondaj’ efectuat printre 
antrenorii de la Progresul 
Vulcan, am evidențiat preocu
pările acestora de a căuta al
te talente, de a le include in
tr-un proces de instruire 
decvat cerințelor, pentru a le 
putea deschide apoi larg por
țile promovării. Dacă așa stau 
lucrurile — i ’ 
că așa stau 
explică cele 
consecutive 
dezastruos al 
Considerăm 
curs de împrejurări nefavora
bile a generat acest bilanț atît 
de surprinzător pentru un 
club-izvor de talente.

a-

și sîntem convinși 
— atunci cum se 
patru înfrîngeri 
și golaverajul 

I „lanternei roșii"? 
că doar uri con-

Laurențiu DUMITRESCU

1. „u- CRAIOVA 4 3 0 1 14- 5 8
2. Corvinul 4 3 0 1 12- 4 e
3. F.C.M. BV. 4 2 2 0 M- 3 8
4. Dinamo 4 3 0 1 10- 5 1
5. S.C. Bacău 4 3 0 1 8-5 6

6— 7. Polit. Iași 4 2 11 9-8 5
Steaua 4 2 11 12-11 5

8. F.C. B. Mare 4 2 1 1 8-10 9
9—10. Jiul 4 2 0 2 8-5 4

Sportul stud. 4 2 0 2 7-4 4
11. Polit. Tim. 4 12 1 8-6 4
12. F.C. Argeș 4 112 8-10 3

13—14. „U44 Cj.-Na.p. 4 112 5-8 3
F.C.M. Gl. 4 112 4-7 3

15. A.S.A. Tg. M. 4 10 3 5- 8 2
16. Chimia 4 10 3 5-9 3
17. F.C. Olt 4 10 3 3-15 2
18. Prog.-Vulcan 4 0 0 4 3-16 0

ECRAN
DUMINICA 31 AUGUST, ora 

11 (pe programul II) : 
bal, C.S. Tîrgoviște — 
București, în Divizia B 
smisiune directă de la 
viște'"; comentator —
Ioanitoaia) ; ora 16,10 : ___
bal, Steaua — Sportul studen
țesc (comentator Cornel Pum- 
nea) șl C.S. Tîrgoviște — Ra
pid (selecțiuni înregistrate de 
la București și Tîrgoviște); 
ora 19,15 (programul H) : 
„Telerama sport" (emisiune 
de Dumitru Tănăsescu).

Fot- 
Rapld 
(tran- 

Tîrgo- 
Ovidlu

Fot-

SEPTEMBRIE - A PATRA LENA A VERII !
• Organizatorii de turism vă asigură petrecerea unui conce

diu plăcut, în luna septembrie, pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

• La toate filialele și agențiile Oficiilor județene de turism 
continuă vînzarea biletelor de odihnă.

• Adresîndu-vă invitația pe Litoral, organizatorii de turism vă 
asigură : bilete la prețuri reduse ; locuri pentru odihnă în toa
te stațiunile ; posibilitatea de a face tratament eficace în nu
mai 12 zile, cazare șl masă în hoteluri și restaurante conforta
bile ; o gamă variată de mijloace de agrement.



ECHIPA ȚĂRII NOASTRE
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE:
68-56 CU R.P. CHINEZĂ
CONSTANȚA. 28 (prin tele

fon). Turneul internațional de 
baschet feminin a continuat 
joi, cînd în prima partidă a 
zilei s-a Înregistrat o mare sur
priză. Meciul dintre reprezen
tativele Italiei și Finlandei era 
considerat la discreția primei 
echipe, situată pe locul VI la 
turneul olimpic de la Moscova, 
și care — în prima zi — lăsa
se o excelentă impresie în me
ciul cu formația R. P. Chineze. 
Dar așa cum se întîmplă de 
foarte multe ori în intîlnirile 
feminine, calculul hirtiei a fost 
răsturnat șli baschetbalistele 
finlandeze au înregistrat un 
succes pe cît de surprinzător, 
pe atît de meritat. Ele nu s-au 
lăsat impresionate de antece
dente, au jucat calm și în vi
teză, au aplicat o apărare agre
sivă care le-a incomodat vădit 
pe italience. După un început 
echilibrat reprezentativa Fin
landei a început să se detașeze, 
conducted la pauză cu un avan
taj nesperat : 44—32. în repri
za secundă jucătoarele nordice 
au menținut același ritm, au 
folosit foarte bine contraatacu
rile. astfel că la sfirșitul între
cerii : Finlanda — Italia 80—60 
(44—32) ! Coșgetere : Hakala 26, 
Airas 25 pentru învingătoare și 
Baldini 19, Polambarini 12 de 
la învinse. Au condus foarte 
bine Iladjipetrov (Bulgaria) 
și Zcnn (R.D.G.).

Al doilea meci al zilei a pus 
față în față două dintre cele 
mai experimentate formații de 
pe continent, Cehoslovacia și 
Polonia. în această partidă, cu 
multe virtuți tehnice, determi
nantă în stabilirea învingătoa
rei a fost înălțimea jucătoare
lor, net favorabilă sportivelor 
cehoslovace. Scor final : Ceho

PREZENTE ROMÂNEȘTI IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE DE TENIS 
ALE S U.A.

Victorii obținute de
Virginia Ruzici și llie Năstase
NEW YORK, 28 (Agerpres). 

— Pe terenurile de la Flushing 
Meadow (New York) au con
tinuat întrecerile campionatelor 
internaționale „open" de tenis 
ale S.U.A. în turul II al pro
bei de simplu femei, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a in- 
vins-o cu 6—0, 6—3 pe Ntea 
Bohn (Suedia).

Rezultate înregistrate în par
tide contînd pentru primul tur: 
Paula Smith — Caroline Stoll 
6—4, 7—6 ; Londsay Morșe — 
Mariana Simionescu-Borg 6—1, 
6—1 ; Pam Teeguarden — Lea 
Antonopolis 4—6, 6—4. 6—4 ; 
Martina Navratilova — Elena 
Sandin 6—4, 4—6. 6—2 ; Susan 
Jaeger — Glynnis Coles 6—3, 
6—2.

In turneul masculin, llie Năs
tase l-a întîlnit în primul tur 
pe francezul Patrick Domingu
ez, în fața căruia a cîștigat cu 
6—4, 6—1, 4—6, 6—2. Alte re

• MARATONUL FACE PROZELIȚI, sau, 
mal bine zis. alergarea pe jos, ca mijloc 
de căllre a organismului, de combatere a 
sedentarismului. în circuitul marilor orașe 
care organizează întrecerl-mamut de ma
raton s-a Înscris simbăta trecută șț Stock
holm unde Intre o lizieră de pădure șl 
un șir de mașini parcate — simbolic, cel 
doi poli care atrag și resping omul seco
lului vitezei — s-au întrecut 5 375 de par
ticipant!. Suedezii nu s-au putut impune pe 
teren propriu tradiția jogging-ului spu- 
nîndu-și cuvintuJ. astfel incit au terminat 
învingători norvegiana Ingrid Christensen 
și americanul Jeff Wells. • MULT AȘTEP
TATUL DUEL OVETT — COE N-A AVUT 
LOC, deși ambii campioni olimpici șl-au 
anunțat inițial participarea la tradiționala 
cursă „Mila de aur", organizată săptămîna 
trecută la Crystal Palace din Londra. Se
bastian Coe a forfaltat, astfel că Steve 
Ovett, deținătorul recordului mondial pe o 
•milă. își înscrie din nou numele in palma
res după ce a mai terminat Învingător la 
ediția 1978. de la Tokio, tntrecîndu-1 acum 
pe Steve Scott (S.U.A). John Walker (Noua 
Zeelandă) șl Thomas Wessinghage (R.F.G.). 
Iar pe Coe l-a Învins Indirect, la Koblenz 
(R.F.G.) stabilind miercuri un nou record 
mondial la 1500 m, cu 3:31,4 (v.r. apar
ținea lui Coe șl Ovett: 3:32,1) • DUPĂ 16 
ABANDONURI CONSECUTIVE tn „Grand 
Prix*  al piloților de Fi. automobilistul 
francez Jean-Plerre Jaboullle a spart

gheața nu numai încheind parcursul (ceea 
ce nu 1 s-a mai lntîmplat de... 13 luni 1), 
d și clștlgind Marele Premiu al Austriei. 
In euforia succesului, ce a declarat ghinio
nistul de plită mal Ieri ? „Voi alerga pentru 
a Învinge, pentru a-mi atinge țelul, acela 
de a deveni campion mondial*.  • „LA 
MULȚI ANI" ÎN TRIBUNA, Cluburile de 
fotbal austriece din prima divizie oferă In

trare gratuită tuturor spectatorilor a căror 
zl de naștere coincide cu o etapă de cam
pionat. ta loc de bilet, actul de naștere.... • 
ERIC HEIDEN, patinatorul american care a 
dominat ediția ’80 a J.O. de iarnă, obținînd 
la Lake Placid 5 medalii de aur, a refuzat 
o ofertă de 400 000 dolari pentru a face 
publicitate la televiziunea americană, pre
ferind să se distreze altfel în afara studii
lor de medicină, din Norvegia : alergtad 
pe bicicletă la un mic club amator din 
Glaandal șl jucind hochei la altul. din 
Oslo. • SAPTAMÎNA TENISULUI CEHO

SLOVAC. După succesul lui Ivan Lendl la 
turneul de la Toronto, lată că 
și compatrioata sa Hana Mandlikova 
termină Învingătoare, la Mahwah (New 
Jersey), de asemenea in compania elitei te
nisului mondial. • RECENSAMÎNTUL SU
PORTERILOR S.V. Hamburg, cunoscutul 
club de fotbal vest-german, a vlndut 
înaintea începerii actualei ediții a Bundes- 
ligil peste 7 000 de abonamente pentru me
ciurile disputate pe teren propriu. Dincolo 
de succesul financiar, clubul șl-a putut face 
astfel un ... recensămlnt al celor mal fideli 
suporteri. • CINE MAI RĂMÎNE ÎN 
CURSA ? Văzind că in primele 11 etape ale 
Turului ciclist al Portugaliei au fost des
calificați pentru dopaj 14 rutieri, cel din 
comisia de control s-au întrebat, pe bună 
dreptate : „Dacă am face control la toți 
alergătorii, ar mal rămtne cineva să șl 
cîștige Turul? • • ABILITATEA CONDU
CĂTORULUI DE JOC. Debutul internațio
nalului Kevin Keegan la Southampton, 
care a coincis, la revenirea sa tn liga en
gleză. cu o victorie (2—0 cu Manchester 
City), l-a prilejuit acestuia următoarea de
clarație : „A fost o zl mare pentru mine, 
dar. de asemenea, șl pentru Southampton, 
căci toți jucătorii echipei merită felicitări*.  
Abil conducător de Joc, acest Keegan, chiar 
și tn afara terenului.

P. SL.

slovacia — Polonia 77—61 
(44—33). Realizatoare : Welse- 
rova 19, Davidova 12 de la în
vingătoare și Komorowska 13. 
Gorzelana 12 de la învinse. Au 
arbitrat bine Hilke (Finlanda) 
și D. Crăciun (România).

Derby-ul zilei l-a constituit 
evident întîlnirea dintre repre
zentativa României și cea a 

R. P. Chineze. Baschetbalistele 
ambelor formații au avut evo
luții bune, acțiunile inițiate In- 
cintind de multe ori asistența. 
Spre satisfacția noastră jocul a 
decurs în favoarea echipei 
României, deși antrenorul Tra
ian Constantinescu avea în te
ren. la un moment dat. 5 spor
tive tinere, unele dintre ele la 
prima apariție în reprezentati
va țării : Hagiu, Fotescu, Toca- 
lă, Bradu și Pali. La pauză 
România — R. P. Chineză 40 
— 32. Și în partea a doua, 
meciul a avut un ritm viol, 
sportivele noastre prestînd un 
joc în viteză, care ne face să 
sperăm intr-o evoluție bună șl 
în partidele următoare. Inte
grarea în jocul de ansamblu al 
primei reprezentative a junioa
relor Camelia Solovăstru, Su- 
zana Keresteszy, Carmen To- 
cală și în special Magdalena 
Pall constituie una din expli
cațiile victoriei cu 68—56. Au 
marcat pentru echipa Româ
niei : Pali 26, Foicscu și Bă- 
dinici cîte 12, Bolovan 6, Solo
văstru, Hagiu și Keresteszy cî
te 4. Coșgeterele oaspetelor : 
De Li 13. Sun Lianlian 13. Ex
celent arbitrajul cuplului To- 
puzogîu (Turcia) — Petrovici 
(Iugoslavia).

Bulgaria — R. D. Germană 
63—41 (37—22).

Paul IOVAN

zultate : Connors — Freeman 
6—2, 6—2, 6—-2 ; XValike — Me
yer 6—3, 6—4, 6—4 ; Gottfried 
—— Carter 6—7. 6—2, 6—1. 6—3 ; 
Solomon — Norback 6—2, 6—1, 
6—4 ; Stewart — Taygan 7—6, 
6—2, 6—4 ; Pecci — Whytecross
4—6, 6—2, 6—2, 6—2 ; Mitton — 
derc 6—3, 6—2, 4—6, 2—6, 7-^5; 
Tim Wilkinson — Tom Gullik- 
son 4—6. 6-4), 6—2, 7—5; Case 
— Bertram 5—7, 6—4, 6—1, 
6—3; Lendl — Ma volte 6—4, 
6—3, 7—6.
C.M. DE JUNIORI, LA ȘAH

MUNCHEN, 28 (Agerpres).— 
în campionatul mondial de șah 
pentru juniori de la Dortmund, 
după disputarea a 10 runde, 
continuă să conducă marele ma
estru sovietic Gări Kasparov — 
8'li p, urmat de Adrian Negu- 
lescu (România), Short, Akeson 
și Toro — cu cîte 7 p, Morovlc, 
Danailov și Karoly — cu cîte 
6*/x  p.

în runda a 10-a, Adrian Ne- 
gulescu a remizat cu Danailov, 
Alte rezultate : Kasparov — 
Hjorth 1—0 ; Short — Akeson 
1—0 ; Toro — Utut 1—0 ; Ka

OPȚIUNEA PENTRU TINERET- 
EXPLICAȚIA VICTORIEI!

în palmaresul campionate
lor balcanice de tenis, echipa 
României ocupă, din nou (pen
tru a 11-a oară te 21 de edi
ții) primul loc în ierarhia 
masculină. La Atena, în ine
dite meciuri la lumina reflec
toarelor, jucătorii noștri au în
vins formațiile Bulgariei, Iu
goslaviei, Greciei și Turciei, la 
sfirșitul unor partide încheiate 
îndeobște mult după miezul 
nopții și la capătul multor (ne
obișnuite) ore de joc (să a- 
mintim că numai meciul 
România — Iugoslavia a du
rat aproape 12 ore !). Această 
împrejurare a și determinat 
Comitetul balcanic să decidă 
ca de anul viitor (cînd ediția 
va avea loc în Iugoslavia), să 
nu se mai joace după sistemul 
„3 din 5“ ci „2 din 3“.

La înapoierea în Capitală, 
am solicitat antrenorului fe
deral Alexe Bardan, care a 
condus echipa la Atena, să 
ne înfățișeze o sinteză a com
petiției. Iată ce ne-a decla
rat : „Se știe, desigur, că ta
că după primul meci, cel mai 
ușor, cu formația Turciei, am 
rămas fără Liviu Mancaș, ca-

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE LUPTE PENTRU JUNIORI

La Bursa (Turcia) au con
tinuat întrecerile din cadru) 
campionatelor europene de 
lupte greco-romane rezervate 
tinerilor care n-au împlinit 
încă vîrsta de 20 de ani. Cei 
trei reprezentanți ai țării noas
tre au evoluat sub așteptări, 
pierzînd meciuri în fața unor 
adversari care nu erau cotați 
mai bine decît ei. Marian Ște
fan (48 kg), după primele 
două victorii, în turul 3 1-n
întrecut prin descalificare pa
norvegianul J. Ronningen In
partida următoare, el a fost
învins. însă, prin descalifica
re de către sovieticul I. Uma- 
ev, iar în turul 5, M. Ștefan a 

roly — Tovillas 1—0 ; Tempone 
— Morovic remiză.

VIITOARELE ADVERSARE ALE 
ECHIPELOR ROMANEȘTI IN 

CUPELE EUROPENE
LA HANDBAL

ZURICH, 28 (Agerpres). —La 
Basel a avut loc tragerea la 
sorți a meciurilor din primul 
tur al competițiilor europene 
de handbal intercluburi.

In „Cupa campionilor euro- 
peni“, la masculin, echipa 
Steaua București va întîlni for
mația Maccabi Petah Tikva 
(Israel), iar in „Cupa cupelor", 
formația Mtaaur Baia Mare va 
juca în compania echipei Ha- 
poel Rehovot (Israel). Handba- 
liștii de la Steaua vor susține 
primul joc pe teren propriu, 
iar cei de la Minaur Baia Mare 
vor evolua în deplasare.

In „Cupa campionilor euro
peni", la feminin, echipa Ști
ința Bacău este calificată direct 
in turul II (optimi de finală).

Meciurile tur se vor disputa 
între 6—12 octombrie, iar par
tidele retur între 13—19 octom
brie. 

re a suferit o criză renală, in 
timp ce Laurențiu Bucur sufe
rea de o entorsă. Astfel, a tre
buit să facem față următoare
lor partide doar cu un jucă
tor valid, campionul nostru 
Florin Segărceanu. Pentru a 
oiștlga și In aceste condiții, 
era necesar un mare efort de 
voință. Amintesc că anul tre
cut, la Ankara, cu o echipă 
de consacra)! (Hărădău, Traian 
Marcu) am pierdut Balcaniada. 
De astă dată, opțiunea pentru 
o garnitură tinără (opțiune 
care a caracterizat — cu ex
cepția Bulgariei — toate e- 
chipele prezente) s-a dovedii 
fructuoasă. Victoria noastră a 
fost cea a voinței și a tacti
cii. Am beneficiat ta echipă de 
un Segărceanu in bună for
mă, maturizat, care, cu jocul 
său modern, a cucerit tribu
nele. Bucur, încă fragil, are 
in el o energie latentă, neva
lorificată. Sper să-i putem re
cupera și pe Mancaș, alături 
de Andrei Dîrzu, pentru a ne 
prezenta cu șanse bune la 
campionatele europene din 
septembrie, de la Belgrad".

pierdut neașteptat de ușor, 
prin tuș, în fața bulgarului A. 
Ențev, adversar pe care îl în
vinsese ta alte ocazii. Șl ast
fel, calificarea sa în finală se 
poate realiza numai prin re
zultatele cu care se vor în
cheia meciurile dintre ceilalți 
concurenți la medalii, partide 
care s-au disputat seaia, ttr- 
ziu. Iile Matei (90 kg), un alt 
tînăr în care se puneau spe
ranțe, a pierdut partida cu 
suedezul A. Gullien (in turul 
4), iar ta turul 3 a fost des
calificat împreună cu H. Hors- 
cher (R.D.G.). La categoria 
grea, Ion Hanu a pierdut în- 
tilnirea cu sovieticul AL Usa- 
kov

Pînă la închiderea ediției 
nu ne-au parvenit rezultatele 
finale.

Surpriză la Budapesta:

U.R.S.S. - UNGARIA 4-1 (2-1)
BUDAPESTA, 28 (prin telex). 

Miercuri seara, surpriză pe .,Nep- 
•tadlon" din Budapesta I în 
meci amical, reprezentativa 
Ungariei (care In urmă cu 
o săptămtaă Învinsese Suedia 
cu 2—0) a fost Întrecută la scor 
de selecționata UJt.S.S. cu 4—1 
(2—1) I Primul gol a fost marcat 
rapid d« către gazde (min. 3. 
Pasztor), după care treptat, fot
baliștii unguri au cedat pasul, o- 
terind oaspeților posibilitatea să 
preta Inițiativa. Aceștia au și 
marcat pilnă la pauză de două 
ori, prin Blohia (min. 35) șl 
Clvadze (min. 42). După pauză, 
jucind cu mult calm (In contrast 
cu jucătorii unguri care au atacat 
pripit), formația sovietică s-a im
pus prin luciditate șl șuturi pre
cise, Înscriind alte două goluri in 
finalul partidei, prin Burlak 
(min. 82) șl Rodionov (min. 30). 
La rtndul lor. gazdele au ratat 
cîteva ocazii, printre care cea mai 
mare a fost aceea a Iul J. Toth, 
care a tras In bară.

ATLETISM • Rezultate înre
gistrate in ultima zi a concursu
lui international de la Londra : 
masculin : prăjină — Klimczyk 
(Polonia) 5,50 m ; 100 m — Lat- 
laxiy (S.U.A.) 10,41 ; suliță — Ne
meth (Ungaria) 85,72 m ; femi
nin : Înălțime — Debbie Brill 
(Canada) 1,82 m; lungime — An
na Wlodanczyk (Polonia) 6,61 m.

BASCHET • In continuarea 
turneului pe care-1 Întreprinde ia 
R.P. Chineză, echipa masculină 
a Japoniei a jucat la Beijing 
cu o selecționata locală. In fața 
căreia a pierdut cu 58—03 (23—36).

BOX • La SlnigaUia (Italia) 
s-a disputat meciul dintre ita
lianul Giuseppe Martinese și en
glezul Clinteai McKenzie pentru 
titlul de campion al Europei la 
categoria super-ușoară. Victoria a 
revenit iul Martinese prin aban
don la repriza a 11-a.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Royan (Franța) s-a Încheiat eu 
o probă de obstacole, ciștigat» 
de campionul brazilian Nelson 
Pessoa („Moet"). care l-a între
cut în baraj pe francezul Petec 
Toman („Amazonas").

HOCHEI • Echipa sovietică 
Sokol Kiev, aflată în tunneu în 
Finlanda, a susținut un meci a- 
mieal cu formația din Lapeed- 
ranta, pe care a tnvlns-o cu 6—6.

PATINAJ • S-au încheiat în
trecerile concursului internațio
nal de patinaj artistic desfășurat 
la Șt. Gervais (Franța), cu par
ticiparea a 70 de sportivi din 14 
țări. In proba individuală mas
culină. pe primul loc s-a clasat 
canadianul Brian Oracr. țar în 
cea feminină victoria a revenit 
concurentei olandeze Vikky de 
Vrles. Proba de dansuri a fost 
ciștlgată de cuplul sovietic Olga 
Volojlnskala — Aleksandr Svinin.

ȘAH • După șapte runde, ta 
turneul de la Bagulo (Fiii pine) 
conduc marii maeștri Vasili 
Smlslov (U.R.S.S.) si Eugenio 
Torre (FlUplne), cu cîte 4*/,  p, 
urmați de Georgazde (U.R.s.s.) 4 
p. în runda a 7-a, Smlslov l-a în
vins pe Ravlșekara (India) tar 
Torre a remizat eu Georgadze.

VOLEI • în prima zi a tur
neului feminin de volei de la 
Varna, selecționata Bulgariei • 
Învins cu 3—0 (15—8, 15—12, 15—12) 
formația R.F. Germania. Iar re
prezentativa U.R.S.S. a dispus eu 
3—0 (15—5, 15—7, 15—3) de echipa 
locală Akademik.

Arbitrul Iugoslav Vlajici a cot»-' 
dus, In fața a 18 ooo de specta
tori, următoarele formații :

UNGARIA î Katzlrz — Paroczal, 
Kocsis, Garaba (min. 57 Kerekl), 
J. Toth — Pasztor, Nyllasi, Bure- 
sa, Csongradl (min. 37 Kutl) — 
Kiss (min. 55 Bodonyi), Tdrdcsllc.

U.R.S.S. : Dasaev — Sullkvalid- 
xe, HidLatulln, Clvadze, Romanțe»
— Buriak, Besonov, Salvo (min. 
66 Ohaneslan) — Andreev (mtn. 
64 Rodionov), Gavrilov, Blohtn.

Laszlo N1SZKACS 
„Nepsport“ — Budapesta

REZULTATE ALE 
ADVERSARELOR NOASTRE 

IN CUPELE EUROPENE
ÎN ETAPA a doua a campio

natului olandez echipa F.C. U- 
trecht, viitoarea adversară a for
mației F.C. Argeș Pitești In „Cupa 
U.E.FJk.*  a pierdut cu 0—3 me
ciul disputat in deplasare ca 
formația Twente Enschede.

Alte rezultate : Groningen — 
Sparta Rotterdam 5—0 ; Nijme
gen — Wagenlngen 2—2; F.C. deri 
Haag — Excelsior Rotterdam
3— 1 ; AZ ’67 Alkmaar — P.S.V. 
Eindhoven 2—0 ; Feyenoord Rot
terdam — Tilburg 4—0 ; Ajax 
Amsterdam — Roda Kerkrade
4— 2 ; Maastricht — Go Ahead 
Deventer 1—1. în clasament con
duc echipele AZ’67 Alkmaar, A- 
jax, Feyenoord șl Twente En
schede. cu cite < p.

A ÎNCEPUT o nouă ediție a 
campionatului Belgiei. In etapa 
Inaugurală, echipa Standard U- 
ege, viitoarea adversară a forma
ției Steaua ta „Cupa U.E.F.A.", a 
terminat la egalitate : 2—2 in
deplasare cu Beeringen.

Alte rezultate : Racing White
Molenbeek — Winterslag 1—0 ț 
Courtral — Cercle Burges 1—t; 
Berchem — Beerschot 2—0 ; F.C. 
Idfege — Beveren 0—1 ; Lokeren
— La Gantolse 1—0 : F.C. Bruges
— Waregem 2—0 : Watorschri — 
Anderlecht 2—4 ; Anvers — S.K. 
Lierise 0—0.

ELVEȚIA - DANEMARCA 1-1
Jntr-un med amical desfășurat 

la Lausanne, selecționatele El
veției șl Danemarcei au termi
nat la egalitate : 1—1 (0—1). E- 
chlpa daneză a deschis scorul in 
minutul M prin Bastruo. golul 
egalizator fiind Înscris de Pfister 
(min. 53).


