
-..'ha

LA INVITAȚIA PREȘEDINTEI
NICOLAE CEAUSESCU,

IERI A ÎNCEPUT VIZITA 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA, 
KENNETH DAVID KAUNOA
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialisto România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, luni la 
amiază a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială de prietenie, 
tovarășul Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului 
Unit ai Independentei Națio
nale, președintele Republicii 
Zambia, împreună cu tovarășa 
Betty Kaunda.

Vizita în tara noastră a pre
ședintelui Kenneth David 
Kaunda constituie o expresie 
elocventă a bunelor relații de 
prietenie și colaborare româ- 
no-zambiene, relații care, ca 
urmare a dialogurilor la nivel 
înalt, au cunoscut în ultimii 
ani o puternică afirmare, re
flectă dorința României și 
Zambiei de a extinde și a- 

zlînci conlucrarea dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre. de a îmbogăți colaborarea 
atit bilaterală, cit și pe plan 
internațional, în folosul reci
proc, al cauzei păcii, progresu
lui și înțelegerii între națiuni.

Ceremonia sosirii solilor po
porului zambian a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, împodobit 
sărbătorește.

La ora 12,00 aeronava spe
cială cu care călătorește Pre
ședintele Republicii Zambia a 
aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Kenneth David 
Kaunda și tovarășa Betty 
Kaunda au fost salutați cu cor
dialitate de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi șefi de par
tid și de stat își string mîinile 
cu căldură, se îmbrățișează. 
Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Betty Kaunda se salută cu a- 
ceeași caldă prietenie.

Are loc apoi solemnitatea 
primirii oficiale.

Numeroși bucureșteni, precum 
și studenți zambieni care stu
diază în țara noastră, aflați pe 
aeroport, au aclamat cu căl
dură pentru continua dezvoltare 
ă prieteniei și colaborării din- 
tro cele două țări și popoare, 
exprimîndu-și convingerea că 
noile convorbiri dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șl 
Kenneth David Kaunda vor 
marca o treaptă superioară în 
dezvoltarea legăturilor româno- 
zambiene, vor duce la adînci- 
rea și extinderea și mai pu
ternică a rodnicelor relații din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, vor înscrie o nouă 
contribuție de seamă la înfăp-

FINALA CAMPIONATULUI 
DE VITEZĂ - UN REUȘIT 
SPECTACOL MOTOCICLIST
0 Principalul performer - 

'Atiia Viktor 0 Drago; Panai- 
tescu a cucerit titlul la cele 
mai puternice mașini 0 Bucu- 
reștenii au dominat cursele mo

toretelor „Mobra"

După citeva luni de întreceri, 
campionatul republican de mo- 
tociclism la viteză pe șosea, 
ediția 1980, și-a derulat dumi
nică ultimele secvențe. Pe un 
traseu ales în vecinătatea plat
formei industriale Pipera-Toboe 
din Capitală, peste 100 de aler
gători, de toate categoriile, s-au 
aliniat la startul celor șapte 
clase, furnizînd un reușit spec
tacol motociclist.

Fiind de forțe sensibil egale, 
majoritatea concurenților au 
fost angrenați, după cele pa
tru etape anterioare, intr-o a- 
prigă luptă pentru ocuparea 
locurilor fruntașe în clasamen
tele respective. Doar tînăra și 
talentata cîmpineancă Niculița 
Frîncu la 50 cmc avansate, pre
cum și frații Iuiiu și Atiia Toth 
din Tg. Mureș Ia ataș, care nu 
gustaseră din amărăciunea în- 
frîngerii, n-au avut emoții. în 
rest toți alergătorii au fost 
obligați-să facă uz de întregul 
lor arsenal de cunoștințe teh
nice și de potențialul fizic pen
tru a-și menține pozițiile sau 
a urca pe locuri superioare. în 
această confruntare decisivă au

tuirea aspirațiilor lor de dez
voltare, la triumful cauzei li
bertății și păcii în întreaga 
lume.

In aplauzele celor prezenți 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și- Kenneth David Kaunda, to
varășele Elena Ceaușescu și 
Betty Kaunda au părăsit aero
portul. îndreptîndu-se spre re
ședința rezervată înalților oas
peți.

De-a lungul traseului, mii de 
bucureșteni au salutat cu a- 
ceeași însuflețire, cu senti
mente calde, prietenești pe cei 
doi conducători de partid și de 
stat.

★
Tovarășul Kenneth David 

Kaunda, președintele Partidului 
Unit al Independenței Nai>°- 
nale, președintele Republicii 
Zambia, a făcut, luni după-a- 
miază, la Palatul Consiliului de 
Stat, o vizită protocolară tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 8 sep
tembrie, convorbirile oficiale 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Kenneth David Kaunda, preșe
dintele Partidului Unit al In
dependenței Naționale, preșe
dintele Republicii Zambia.

In cadrul acestei prime runde 
a convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth 
David Kaunda au analizat sta
diul actual și perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor bilate
rale.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, luni, la 
Palatul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial în onoarea tova
rășului Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, și 
a tovarășei Betty Kaunda.

In timpul dineului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kenneth David Kaunda au ros
tit toasturi.

ZIAR AL
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Sub egida ,,Daciadei“ — finala pe țara a turismului de masă

ȘTAFETA MUNȚILOR"-COMPETIȚIA DE VÎRF
A CELOR MAI BUNI TURIȘTI MONTANI

Reprezentanții județului Harghita, cîștigători ai „Trofeului Fede
rației române de turism — alpinism", la focul de tabără, in

tr-un moment de relaxare după concurs.
în fiecare an. în preajma 

toamnei, sportivi drumeți, re- 
prezentînd județele țării sau 
unele departamente, iau parte 
la concursul final al turismu
lui de masă, pentru a se sta
bili care 
dintre cei 
niu.

în acest 
brie, la 
Piatra Mare s-au întîlnit spor
tivi din 16 județe și din mu

sînt cei 
buni în
început 
poalele

mai buni 
acest dome-
de septem- 

Masivului

nicipiul București, aproape 400 
de drumeți montani, 
tulți în 105 echipaje 
care doar 4 feminine) la cea 
de-a VII-a ediție a „Ștafetei 
munților". Privită de jos, po
iana de la Dîmbu Morii părea 
o pajiște pe oare răsăriseră 
peste noapte o mulțime de 
flori multicolore : erau cortu
rile participanților, grupate pe 
„tabere" județene, cu steagu
rile și emblemele acestora sau

consti- 
(dintre

ale unor cluburi turistice. 
Cele mai impunătoare bi
vuacuri au fost ale județelor 
Brașov, Sibiu, Harghita, Ar
geș, Iași, Neamț și de la „Con
strucția București", urmate în 
acest „clasament" 
Dolj, Teleorman, 
cea, Botoșani și 
lîngă acestea, o reprezentanță 
simbolică 
va — doi 
Munte — 
din Arad, 
mai bună 
dar s-a situat încă sub 
velul cerut de o asemenea 
competiție republicană. Au 
fost prezente multe județe de 
șes, lipsind — de ce, oare? — 
reprezentativele unora de 
munte, ca Vrancea, Suceava, 
Alba, Bistrița-Năsăud, Covas- 
na (la doi pași de Dîmbu Mo
rii)... Unele echipaje veniseră 
fără să se fi ținut respectivele 
faze pe județ, ceea ce naște 
întrebarea cît de cuprinzător 
și reprezentativ a fost acest 
concurs republican?

Cele patru probe la care au 
fost supuși concurenții — teo
retică, practică în teren, cultu
rală și specială — s-au des
fășurat de-a lungul a trei

de Tulcea, 
Cluj, Vîl- 
Ilfov. Pe

a județului Praho- 
tineri din Vălenii de 
și un... observator 
Participarea a fost 
decît anul trecut.

ni-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

ALBU - CAMPION NAȚIONAL
DE ACROBAȚIE AERIANĂ

După o săptămînă de între
ceri spectaculoase pe aeropor
tul Strejnic al aeroclubului 
„Gheorghe Bănciulescu". de lîn
gă Ploiești, duminică s-a în
cheiat campionatul national de 
acrobație aviatică. Ia care au 
participat și invitați de peste 
hotare. Prezența la această 
competiție — dedicată împli
nirii a 60 de ani de aviație

Bucureșteanul Dragoș Panaitescu a ciștigat duminică cursa la 
clasa 500 cmc, cucerind primul titlu de campion !

Foto : Dragoș NEAGU

fost și cîțiva mari... ghinioniști. 
Astfel. Nicolae Bondoc (Ener
gia Cîmpina) și cuplul Petre 
Popescu și Aurel Popa (Tor
pedo Zărnești) au suferit, cînd 
le era lumea mai dragă, defec
țiuni mecanice, primul nemai- 
putînd urca pe podiumul lau- 
reaților la 500 cmc, iar ceilalți 
doi alergători pierzînd locul 
secund în ierarhia motociclete
lor cu ataș.

Punctul de atracție al reu
niunii l-a constituit cursa de la 
clasa 500 cmc. mult gustată de 
public și încheiată cu rezultate

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

civilă românească și a 75 de 
ani de la crearea Federației 
Aeronautice Internaționale —, 
alături de cei mai buni aviatori 
s rtivi din țara noastră, a 
aviatorilor din Bulgaria. Ceho
slovacia și Uniunea Sovietică, 
în rîndul cărora s-au aflat cam
pioni europeni și campioni 
mondiali, a ridicat întrecerile, 
încă de la prima probă, la un 
înalt nivel tehnic și de măies
trie. Trebuie subliniat că zbu
rătorii noștri nu s-au lăsat im- 
presionați de prestigiul oaspe
ților lor și. în majoritatea lor,

Ion HOABAN

(Continuare in pag. 2-3) MIHAI ALBU

Astăzi, handbal in sala Floreasca

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI R.F. GERMANIA
Astăzi după-amiază, în sala 

Floreasca, de la ora 18, amato
rii de handbal vor putea urmări 
o interesantă întîlnire inter
națională oferită de formațiile 
Steaua, campioană a României, 
și Selecționata armatei din 
R. F. Germania. Este așa după 
cum se știe, întîlnirea revanșă, 
deoarece în primul meci spor
tivii români au cucerit victo-

ria cu 20—16. Selecționata mi
litară vest-germană. în rându
rile căreia evoluează o serie 
de internaționali binecunoscuți, 
între care Wunderlich și Rack, 
a susținut duminică un joc a- 
mical cu formația Calculatorul 
din Capitală, cîștigînd cu 17— 
15 (9—9). Din echipa Steaua va 
face parte și Werner Stockl, re
făcut după accidentul suferit.

DE MIINE, LA CLUJ NAPOCA, 0 EDIȚIE 
A BALCANIADEI DE BASCHET

Ediția a 22-a a Campionatu
lui Balcanic de baschet mas
culin, care se va desfășura — 
de miercuri pînă duminică — 
în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, se anunță ca una 
din cele mai interesante din
tre cele disputate pînă acum. 
Afirmația o facem ținînd sea
ma în primul rînd de pre
zența în orașul de pe Someș 
a echipei Iugoslaviei. repre
zentativă care deține me

daliile de aur la Jocurile O- 
limpice și la campionatul mon
dial, dar care va trebui să 
lupte pentru recucerirea titlu
lui de campioană... balcanică, 
aflat (după întrecerile de a- 
nul trecut, de la Salonic) în 
posesia selecționatei Greciei. 
Oaspeții iugoslavi ‘ (care depla
sează un lot tînăr, întărit cu 
campionul olimpic și mondial 
Rajko Zizici) sosesc la Cluj- 
Napoca astăzi, cu autocarul,

DE MARE INTERES 
MASCULIN
zl în care sînt așteptați și 
baschetbaliștii din Bulgaria și 
cei- din Grecia. Echipa Tur
ciei a venit de ieri.

Pentru reprezentativa româ
nă. întrecerea balcanică con
stituie cel mai important o- 
blectiv al anului, în același 
timp un test în perspectiva 
participării — anul viitor —

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE ® COMPETIȚII ® CAMPIONATE i 1
RAPiD, INVINGAIOARE LA CLUJ-NAFOCA :

6-5 CU VOiNjA, LA FOLO
VOINȚA CLUJ NAPOCA 

RAPID 5—€ '2—2 1-2. 1 — 1, 1—1). 
Partidă extrem de echilibrată 
din primul pînă în ultimul mi
nut de joc. Oaspeții, cu un plus 
de sansă. au obținut c prețioasă 
victorie Cele il puncte au fosi 
marcate de Scbervan 2. Slăvei 
Olah. Arsene și Gheorghe de la 
învingători, respectiv CI. Rusu 3 
R Rusu si Sebok (M RADU — 
coresp.).

DTNAMO — C.N.A.S.E. 13—2 
(3—1. 2—1 3—0. 5—0). După cum
arată și scorul, meciul a fost la 
discreția gazdelor, care nu an 
folosit unii dintre jucătorii de bază: 
D. Popescu. Spînu si Rus. Dina-

CAMPIONATELE 
DE TALERE

Mîine, la poligonul Tunari. se 
va da startul într-o nouă compe
tiție de nivel republican : campio
natul național de talere. Miercuri 
și joi vor evolua specialiștii tn 
proba de skeet. iar vineri, sîmbătă 
și duminică cel de la trap. Intru- 
cît vînătorii noștri se află printre 
acei trăgători care nu au dat sa
tisfacție în perioada premergătoare 
Jocurilor Olimpice, fapt care a și 
determinat absența lor la poligo
nul Mîtisci din Moscova, e de do
rit ca rezultatele de la .naționale- 
să fie cît mai bune.
MIHAI ALBU - CAMPION

f Urmare din pag l)

s-au comportat foarte bine tn 
concurs.

Cea mai spectaculoasă evolu
ție a unui concurent român a 
fost cea a campionului r.atioi a? 
și balcanic Mihai Albu care, 
în urma celor trei nrobe — fi
guri impuse cunoscute, figuri 
necunoscute si liber alese — 
s-a situat pe primul *oc in 
clasamentul general individual 
Figurile lui acrobatice de-a 
dreptul impresionante prin cu 
rajul și măiestria cu care erau 
desenate pe cerul Strejnicului., 
au fost admirate și îndelung a- 
plaudate de cei prezenți dumi
nică la demonstrația prezentată 
după festivitatea de pre
miere. O evoluție frumoasă, 
pentru care o felicitam din toa
tă inima, a avut si sportivi 
noastră Nina Ioniță care. în- 
trecînd pe unele dintre avia
toarele sovietice si cehoslovace

moviștii au avut cel mai eficace 
poloist in Ciob&niuc care a mar
cat 4 goluri. Ceilalți realizatori 
Râducanu 3. lonescu 2, Munteanu, 
Cristian, Nastasiu și Gaiță de la 
învingători, respectiv Ardeleanu 
și Stoenescu. (D BRANOIU — 
ooresp.).

CRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 8—7 (0—1, 2—3. 
2—1. 4—2).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— MUREȘUL Tg. MUREȘ 13—10 
(3—1 2—0. 1—5. 7—4).

LICEUL 2 BUCUREȘTI - 
TRIUMF BUCUREȘTI 5—9 (1—1,
2—3. 1—2. 1—3).
TURNEU VOLEIBALISTIC 

JUBILIAR
Secția de volei a Grupului șco

lar ..23 August." din Capitală a 
împlinit zilele acestea un sfert 
de veac de rodnică activitate. 
Cu acest prilej, cunoscuta unita
te școlară, în colaborare cu Clu
bul sportiv școlar nr. 2. organi
zează. începînd de astăzi, un tur
neu jubiliar de volei la care au 
fost invitate 14 echipe masculine 
de juniori din întreaga țară. Con
cursul. care este dotat cu trofeul 
„Grup școlar 23 August**, începe 
astăzi, de la ora 8, în sala din 
șos. Pantelimon nr. 291 si se în
cheie sîmbătă.

NAȚIONAL DE ACROBAȚIE 
campioane mondiale, a ocupai 
un frumos loc 3 în clasamen
tul fetelor.

Clasamentul concursului in
ternational. individual bărbați ’
1. Mihai Albu (România) 13583 
p. 2. Stiaponas Artikiavitchius 
(U.R.S.S.) 13533,4 p 3. Nikolai 
Nikitiuk (UR.SS.) 13331 p. E- 
chipe bărbați : 1. U.R.S.S. 40119.5 
p. 2. România 39 609 o. 3. Ceho
slovacia 38 711.8 p. 4. Bulgaria 
11 299.5 p. Individual fete : 1. 
Valentina Jaikova 'U.R.S.S.) 

13 996,8, p, 2. Liubtv Nemkova 
(U.R.S.S.) 13134.6 p 3. Nina Io- 
nită (România) 12 733.4 p. Echi
pe fete : 1. U.R.S.S 26 531,4 p,
2. Cehoslovacia 22 769 9 n 3 
România 21 732,3 p. 4. Bulgaria 
1 160.5 p. Clasamentul campio
natului republican : 1. Mihai 
Albu, 2. Marcel Mitu 3. Martin 
Fodor. Cîștigători ai -Cupei 
Gheorghe Bănciulescu“ sînt pi- 
lotii sovietici Valentina Jaikova 
și Stiaponas Artikiavitchius.

„CUPA FEDERAȚIEI- 
LA POPICE

Pe arenele Carpați Sinaia (fe
minin) și Rafinorul Ploiești (mas
culin) s-au desfășurat întrecerile 
etapei a IH-a a „Cupei Federa
ției" la pepite. Evoiuînd tn com
pania unor adversari valoroși, ti
nerii popicari Silvia Berinde și 
Ilie Hosu au ocupat primele 
locuri în clasament : feminin — 
1. Silvia Berinde (Voința Oradea) 
436 p d„ 2. Elena Andreescu (Vo
ința București) 419 p. 3. Elena 
Pană (Voința București) 419 p. ; 
masculin - 1. Ilie Hosu (Electno- 
mureș) 913, 2. Ilie Bălaș (Meta
lul Hunedoara) 912, 3. Iosif Tis- 
mănar (Rulmentul Brașov) 904, 
tn clasamentele generale conduc 
după trei etape Elena Andreescu 
cu 16 p și Iosif Tismănar cu 
17 p.

BALCANIADA DE 
BASCHET MASCULIN

(Urmare din pao f)

FINALA PE ȚARA A
'Urmare din vag l>

zile. punînd la grea încercare 
echipajele, care au trebuit să 
parcurgă eu harta Si busola 
în mină, un traseu între Dîm- 
bu Morii și Piatra Mare, să 
facă fată unor situații nepre
văzute, așa cum se poate în- 
tîmpla oricărui turist 
tan. Cea mai dificilă 
probe, cea teoretică, 
care -oncurenții au avut 
studiat peste 15 cărți (una cu 
aproape 600 de pagini, altele 
vechi, de negăsit 1), cu între
bări de mare specialitate, ridi
că o problemă de fond a aces
tui concurs : ..Ce dorini să a- 
vem ? Turiști savanți sau tu
riști sportivi Pentru a da 
răspunsul, e bine să ne amin
tim cuvintele lui Nicolae Ior- 
ga. care spunea că o călătorie 
valorează cît • bibliotecă.

.Punctajul aproape egal la 
proba teoretică și la cea prac
tică reprezintă o orientare că
tre teoretizarea turismului — 
ne-a spus tovarășul Aurel 
Nan reprezentantul. județului 
Harghita, care a 
două trofee puse 
viitor trebuie să 
centul pe latura 
Ia această finală 
vină, in primul

mon- 
dintre 
pentru 

de

cîștigat 
in joc. 
punem 
practică, 
pe țară 

rînd, câștigă
torii fazelor județene și de
partamentale. aceste faze fiind 
menite să impulsioneze turis
mul de masă“.

„Am luat parte la toate edi
țiile ,,Ștafetei munților", cîș- 
tigînd de mai multe ori pri-

cele
Pe
ac- 
iar 
să

TURISMULUI DE MASĂ
mul loc — ne-a declarat doc
torul Victor Popa, Și eu sînt 
pentru accentul pe probele 
practice, pe cunoștințele de 
meteorologie, de prim-ajutor, 
de floră și mai puțin tie ace
lea de istorie, geografie sau... 
geologie".

„Cred că, ajungînd la a 
VII-a ediție — ne-a spus unul 
dintre veteranii 
ților", ieșeanul — 
om la peste 70 de ani — este 
timpul să ne 
numai cantitatea,, adică nu
mărul de echipaje, ci și cali
tatea, adică prezenta FINA- 
LIȘTILOR MERITUOȘI AI 
TUTUROR JUDEȚELOR. Pen
tru aceasta. Comisia 
tehnică de turism trebuie 
desfășoare o 
gandă".

Iată însă, 
TEHNICE și 
CORDATE : .
și cel al Comisiei centrale teh
nice de turism — județul 
Harghita. Premiul Comisiei de 
organizare: „ Construcția" Buc. 
Premiul juriului pentru echi
pe departamentale : Sănătatea 
Cîmpulung. Premiul la proba 
cultural-artistică: județul Dolj. 
ECHIPAJELE CÎȘTIGĂTOARE: 
juniori — 1. Harghita I (Z.
Kovacs B. Tanko. L. Majai). 
2, Brașov, 3 Neamț ; seniori : 
1. Iași (Gh. Mihai, I. Aanei. 
V. Furtună, V. Zvarici), 2. Fe
lix Iași, 3. Victoria Buc. ; ve
terani : 1. Sănătatea Cîmpu
lung (V. Popa, I. Dobrescu, I. 
Andrei) 2. Iași, 3. Harghita.

,,Ștafetei mun- 
Gh. Pinzaru,

intereseze nu 
adică nu-

centrală 
să 

mai largă propa-
REZULTATELE 

PREMIILE A- 
Trofcul F.R.T.A.

HI PIS M
Timp excelent, un program judi

cios alcătuit, alergări disputate 
Si numeroase ameliorări de re
corduri, iată ce a caracterizat 
reuniunea desfășurată duminică 
dimineața. Xn ceea ce privește 
Cursele, o succintă trecere tn re
vistă a valorilor înregistrate de 
cîștlgâtorl ne arată că 6 dintre 
aceștia șl-au ameliorat recordul, 
ei fiind obligați la eforturi seri
oase pentru a putșa termina pe 
Primul spun „radlogra-

9 l-aureați : sadu șl 
văsăiie, realiztnd un nou salt de 
Valoare, i-au întrecut cu siguran
ță pe Dorobanț șl, respectiv. Do
cent, Garanta a confirmat aștep
tările spectatorilor și a cîștlgat 
(deși a fost jenată de busculada 
survenită între Curioasa șl In
dian) mai ușor decît a lăsat im
presia. Epilog l-a întrecut chiar 
pe potou pe Roditor (a fost ne
cesară consultarea fotografiei),

AZI ÎNCEP ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI DE TENIS 
PENTRU ECHIPE DE JUNIORI I ,JR

la Universiadă șl la Challange 
round-ul campionatului euro
pean. Lotul pregătit de antre
norul II. Tursugian (ajutat de 
dr T. Mincscu) beneficiază de 
jucători experimentați (Costel 
Cernat. Dan Niculescu Gheor
ghe Oczelak, Ion Uglai), de 
unii aflați pe făgașul confir
mării internaționaîe (Florentin 
Ermurache, Virgil Căpușan 
Cristian Fluturaș) și de spor
tivi cărora li se oferă, din 
nou. ocazia afirmării sau care 
debutează într-o competiție de 
amploare (Gheorghe Mihuță. 
Cătălin Scarlat, Marin Chirilă, 
Ion Copăcianu, Gabriel David, 
Klaus Herbert și Zoltan Kosa), 
Din păcate, Roman Opșitaru 
și Viorel Ion, doi dintre jucă- 
terii cu talie Înaltă, de bază, 
ai echipei naționale, nu vor 
putea fi utilizați, deoarece au 
fost suferinzi și nu au avizul 
medical necesar.

într-o convorbire purtată ieri 
cu antrenorul H. Tursugian. 
acesta ne-a declarat că „an
trenamentele din ultima vre- 
me- ..ma‘ Precis de după ..Cupa 
Mării Negre" au avut drept 
țel omogenizarea pregătirii fi
zice și a jocului echipei, pre- 
cnm _ ș.‘ sPor*rea numărului a- runcărilor la coș în scopul 
îmbunătățirii preciziei lor"

COMPETIȚIE DE JUDO
MIERCUREA CIUC, 8 (prin te- 

lefon). Timp de 2 zile a avut 
loc. în organizarea asociației 
Constructorul, o competiție inter
națională de Judo, la care au 
luat parte echipele Spariacus Bu
dapesta, Nitramonia Făgăraș, 
„U“ Cluj-Napoca, Constructorul 
Alba lulia și C.S.Ș. M. Cluc. Tro
feul a revenit organizatorilor, cu 
39 p. Pe locurile următoare : 
Spariacus 27 p. Constructorul 
Alba lulia și ,,U“ Cluj-Napoca 
20 p. Cîștlgătorii pe oategoril : 
60 kg : F. Senyes (Sp.), 65 kg : 
Z. Kocsls (Constr. M. C.), 71 kg : 
J. Dorog (Sp.). 78 kg : L. Lazăr 
(„U"), 86 kg : J. Pan (Constr. 
M. C.). 95 kg. : J. Tacacs (Sp.), 
+95 kg : c. Pantea (Constr. 
M. C.). (V. PAȘCANU — coresp.)

VICTORII SCONTATE IN

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progiesul Încep azi întrecerile 
campionatului național de tenis 
rezervat echipelor de juniori. In 
urma disputării fazelor zonale și 
a municipiului București, șl-au 
cîștlgat dreptul de a fi prezente 
în faza finală cîte 8 formații de 
băieți șl 8 de fete.

Iată care sînt acestea (băieți) : 
Tenis club București, Dinamo 
București, Progresul, Steaua, Po
litehnica Cluj-Napoca. Sănătatea 
Oradea. Metalul Tîrgoviște și 
Clubul sportiv școlar Gh. Gheor- 
ghlu-Dej ; (fete) : steaua, Dina
mo București, Progresul, Tenis 
club București, Politehnica Cluj- 
Napoca, Dacia Galați, Clubul 
sportiv școlar Tîrgoviște și U.T. 
Arad

învingătorii din prima zi vor 
participa la turnee (după siste
mul fiecare cu fiecare) pentru 
locurile I—IV, tar învinșii vor 
juca pentru locurile V—VIII. 
Vor fi interesante de urmărit 
duelurile dintre Dinamo și Steaua 
la fete (Mariiena Totoran, Dana 
Beleuță, Alice Dănilă, respectiv

Daniela Moise — 
tui sezon, surorile 
Cristina Cazacliu, 
ban) și T.C.B. — 
lețl (Râzvan 
Florin Ioan, Emil 
ragață, respectiv ____
Mihai Vanță, lonuț Șesu, Dumi
tru Ciucă). întrecerile se înche
ie vineri. (S. IONESCU — coresp.)

FLORIN SEGARCEANU 
A CÎȘTIGAT 
TURNEUL 

DE LA MAMAIA

revelația aces-
Carmen și 

Miliaela Testi- 
Dinamo la bă- 
Constantinescu. 
Hnat, Dan Ca- 

Sorin Popa,

I
I
I
I
I

semifinalele turneului amica]In . . _
de tenis de la Mamaia, organizai 
de clubul Steaua, cu participarea 
unor oaspeți de la T.S.K.A. Mos
cova șl a lotului național român, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : D. Hărâdău — A. Dîrzu 
6—4. 6—1 ; F. Segărceanu — Vol
kov (Ț.S.K.A.) 6—1, 2-^6. 6—4. In 
finală, Segărceanu — Hărâdău

I
I
I

Tursugian.

CAMPIONATELE 
LA JUNIORI Șl

DE BASCHET 
JUNIOARE III

I
• Desfășurate la Ploiești, tur

neele finale ale campionatelor 
naționale de baschet rezervate 
juniorilor șl junioarelor cat. a 
IH-a s-au încheiat cu victoria e- 
chipelor C.S.Ș. Constanța (antre
nor L. Dochia) la băieți și 
C.S.Ș. Sibiu (antrenoare Mana 
Fleșeriu) la fete. Clasamente fi
nale : băieți : 1. C.SJȘ. 1 con
stanța (G. Bentu, G. Andrei, 
Gh. ștefan, G. Dumitrescu, D. 
Tîrziu, P. Tăbăcaru, I. Grigoraș, 
M, Chirie. B. Vajiac, G. Bodea; 
rezultate din turneul final : 90— 
68 cu C.S.Ș. 1 Oradea, 81-92 cu 
cu C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca, 
82—80 cu Casa pionierilor 3 Di
namo București), 2. C.S.Ș. Viito
rul Cluj-Napoca (76—65 cu Dina
mo, 58—71 cu C.S.Ș. 1 Oradea), 
3. C.S.Ș. 1 Oradea (83—67 cu Di
namo), 4. Casa pionierilor 3 Di
namo București, 5. C.S.Ș. Steaua, 
6. C.S.Ș. ------ ~ -------
Craiova 
mal bun 
(C.S.Ș. 1. 
selecție : . ___  __ ___
Napoca (antrenor : V. Moldovan): 
FETE : L C.S.Ș. SIBIU (Gabrie
la Mărgineanu, Carmen Suciu,
Simona Barbu, Adela Oprlș, Cristina - • „ — —

de Spoan, Cristina 
Tota, Izabela Olaru, 
raer ; rezultate din turneul final : 
73-71 cu C.S.Ș. Voința Tg. Mu
reș, 73—54 cu C.S.Ș. 2 Politehnica 
București, 77—55 cu C.S.Ș. Plo
iești), 2. C.S.Ș. Voința Tg. Mureș 
(62—52 cu CS.Ș. 2 Politehnica. 
80-56 cu C.S.Ș. Ploiești), 3. C.E.Ș 
2 Politehnica București (66—50 
cu C.S.Ș. Ploiești), 4. C.S.Ș. Plo
iești, 5. Clubul școlar de baschet 
București, 6. C.S.Ș. Bacău, 7. 
C.S.Ș. Satu Mare (a opta echipă, 
C.S.Ș. Gheorgheni nu a îndepli
nit baremul de talie). Cea mai 
bună lueătoare : Costela Mușat 
(C.S.Ș. 2 Politehnica) ; cea mal 
bună selecție : C-S.ș. 2 Politeh
nica București (antrenoare Cor
nelia Mircioiu).

Iuga, Marla 
Gudrun Reh- I

I
I
I
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I
Tîrgoviște, 7. C.S.Ș. 

8. C-S.Ș. Tg. Jiu. Cel 
jucător : M. Doîhan 
Oradea) ; cea mal bună 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-

Pal, Cristina Stoian, Gerlin-

• La Timișoara se desfășoară, 
pînă vineri, turneele finale ale 
juniorilor și junioarelor cat. a 
II-a, cu participarea echipelor 
C.S.Ș. din Mediaș, Cluj-Napoca, 
Deva. Sibiu, lași, C.S.Ș. 1 Con
stanta, C.S.Ș. Steaua șl C.Ș.B. 
București la băieți șl a echipe
lor C.S.Ș. din Mediaș, Deva, Bra
șov, Cluj-Napoca, Satu Mare, Ti
mișoara, Galați șl Clubul școlar 
de baschet București la fete.

UN REUȘIT SPECTACOL MOTOCICLIST

(Urmare din pag. I)
mai puțin scontate. Cu excep
ția liderului clasamentului ge
neral. apreciatul nostru bober 
Dragoș Panaitescu. care a re
ușit să se afirme și în sportul 
cu motor, devenind un meri
tuos campion la clasa celor mai 
puternice mașini, ceilalți favo- 
riți. disputîndu-și întîietatea ~u 
ardoare, au schimbat între ei 
locurile în clasamentul final. La 
celelalte curse, principalul per
former al actualului campionat 
a fost tînărul orădean Atîla

CUPLAJUL HANDBALISTIC 
DIN CAPITALA

Cele două jocuri ale diviziona
relor A bucureștene. Steaua și 
Dinamo, aminate din etapa inau
gurală a campionatului masculin 
de handbal, s-au disputat ieri, 
în cuplaj, în sala Floreasca. Am
bele meciuri s-au încheiat cu vic
torii scontate ale celor două e- 
chlpe bucureștene, fruntașe din- 
totdeauna ale acestei întreceri.

Dar lată cîteva scurte con
semnări de la reuniunea handba
listică de ieri :

STEAUA - RELONUL SAVI- 
NEȘTI 27—18 (14—9). Partida din 
deschiderea cuplajului a prile
juit echipei campioane o Intrare 
In competiție mai mult decît pro
mițătoare și o victorie lejeră. în
ceputul meciului a fost singura 
parte a acestei întîlniri ceva mai 
echilibrată. Acționind bine în a- 
părare Steaua n-a făcut același 
lucru în atac, unde și-a „intrat 
In mtnă" de-abia spre sfîrșltul 
primei reprize cînd, de la scorul 
de 8—7 (în min. 21), s-a desprins 
net : 14-9. în min. 29. In repri
za secundă, pe fondul unul joc 
din ce în ce mai bun al stehștl-

lor, scorul a luat chiar proporții. 
Au marcat : Stingă 8, Dumitru 
Marian 5, Voina 3, Drăgănfță 3, 
Marian Gabriel, N. VirgU și Bir
talan cîte 2, Kicsid șl Stockl cite 
1 pentru Steaua, respectiv Zamfir 
5, Bursuc, Marin șl Petre cite 3, 
Zăbavă și Ștot cite 2. Au condus: 
Al. isop și M. Tănăsescu. ambii 
Pitești.

DINAMO BUCUREȘTI - DI
NAMO BRAȘOV 20-14 (10—7).
Partida vedetă a fost ceva mal 
echilibrată și mal animată decît 
cea anterioară, și aceasta datorită 
replicii ceva mal dirze șl mal 
consistente a oaspeților. în ge
neral, meciul a plăcut și prin... 
numeroasele ratări la ambele 
porțl. Au marcat : Grabowschl 5, 
Beclcheri 5, Durău 3, Cosma 3, 
Flangea 2, Matei șl Dogărescu 
cîte 1 pentru învingători, respec
tiv Messmer 5, Mintiei, Bota, Du
mitru cîte 2 și Iedici, Cojocaru șl 
Cian cîte 1. Arbitri : M. Danle- 
leanu șl I. Nicolae. ambii Plo
iești.

Călin ANTONESCU

Viktor (antrenat de tatăl său, 
Arpad Viktor). El a reușit, cu 
un plus dc superioritate tehni 
că și mai ales grație seriozită
ții cu care își pregătește ma
șinile pentru concurs, să îm
brace tricourile de campion Ia 
două clase : 125 si 250 cmc.
dînd dovadă dc multă îndemî- 
nare și curaj. Nu putem în
cheia fără a aminti, măcar în 
treacăt, buna comportare a mo- 
tocicliștilor din cadrul unei sec
ții în plină evoluție — TUMAG 
București, ai cărei reprezen
tanți, Emilia Dinu și Cristian 
Irod, au urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
premialilor la clasa începători
lor. motoretele „Mobra".

Iată acum i ... _ ___
a V-a : Emilia Dinu (TUMAG 
Buc.) și Ionel Balaș (Prog. Ti
mișoara) la 50 cmc 1_ 
Niculița Frîncu (Energ. __ ...
na) și Eduard Schultz (TUMAG 
Buc.) la 50 cmc avansați. Pe
tre Pascotă (Prog. Timișoara) 
la 125 cmc. Ion Pascotă (Prog. 
Timișoara) la 175 cmc. Atila 
Viktor (Voința 
250 cmc. Dragoș 
(C.S.T.A. București) 
Iuliu și Atila Toth 
Mureș) la ataș.

Tabloul campionilor pe anul 
1980 : Emilia Dinu și Cristian 
Irod la 50 cmc începători. Ni- 
culița Frîncu și Vlad Haralam- 
bie (C.S.T.A. Buc.) la 50 cmc 
avansați. Atila Viktor 
250 cmc. Birtalan 
(I.R.A. Tg. Mureș) la 
Dragoș Panaitescu la 
Iuliu și Atila Toth la

TIMP EXCELENT, PERFORMANTE REMARCABILE
Huhurez și Podoaba s-au des
prins cu autoritate în vecinătatea 
sosirii, Fanera, comtirmînd per
formanțele anterioare, a dispus 
de Tu fana șl Gurița, iar Hogar 
și Somon și-au adjudecat, dezin
volt, probele respective. în în
cheiere, o întrebare pusă de 
foarte mul ți spectatori și la care 
subscriem : de ce s-a renunțat 
la alergările rezervate conducă
torilor amatori, acestea fiind 
mult apreciate de spectatori 1 
REZULTATE TEHNICE. Cursa I t 
1. Sadu (D. Toduță) rec. 1:37,9, 
i. Dorobanț. Simplu 2, ordinea 
17. Cursa a n-a : 1. Văsălle (I. 
Crăciun) rec. 1:39,6. 2. Docent.
Simplu 6, ordinea £1, event 42. 
Cursa a IH-a < 1. Garanta (Tr. 
Marinescu) rec. 1,31,8. 2. Rablha, 
3. Bastla. Simplu 2, ordinea 14, 
event 19. ordinea triplă 293. tri
plu cîștigător 502. Cursa a IV-a : 
1, Huhurez (V. Mlrlcă) rec.

1:30,8, 2. Hebreea. Simplu 3, or
dinea 8, event 12, Cursa a V-a i 
1. Epilog (A. Brailovschi) rec, 
1:26,0, 2. Roditor, 3. Oșanca. Sim
plu 10, ordinea 68. event 57, or
dinea triplă 792. Cursa a Vl-a : 
1. Podoaba. (G. Grlgore) rec. 
1:26,6, 2. Jupan. Simplu 11. ordi
nea 23. event 198, triplu cîștigă
tor 1 255. Cursa a VH-a : j. Ho
gar (G, Tănase) rec. 1:25,4, 2.
Gong 3. Olteanca. Simplu 2, or
dinea 8, event 36. ordinea triplă 
172. Cursa a VBI-a : 1. Fanera
(I. Crăciun) rec. 1:28.6, 2. Tu
fana. 3. Gurița. Simplu 8, ordi
nea 15, event 71, ordinea triplă 
639. triplu cîștigător 1 674. Cursa 
a IX-a : 1. Somon (S. Onache) 
rec. 1:30.3, 2. Rodion, 3. Keops. 
Simplu 5, ordinea 20, event 186. 
ordinea triplă 123. Pariul aus
triac s-a rididat la suma de 
30 795 lei și s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU
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ataș.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ASTÂZI - ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES I Printre tot mai 
numeroșii cîștigători de AUTO
TURISME și MARI SUME DE 
BANI la sistemele de joc orga
nizate de Administrația de Stat 
Doto-Pronosport, particlpanțll la 
tragerile obișnuite Pronoexpres 
sînt prezenți cu regularitate. De
sigur, șansele surîd tuturor par- 
tlcipanțllor, dar cel mai adesea 
de se împlinesc ca urmare a 
perseverenței. Tragerea de mîine. 
10 septembrie 1980, vă oferă un 
nou prilej de a obține frumoase 
satisfacții cti numerele dv. pre
ferate. Nu uitați. însă, că ASTĂZI 
este ULTIMA Zi pentru procura
rea biletelor !

• IN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR LA PRONOSPORT I In 
conformitate cu o recentă hotă- 
rîre a Federației Europene de 
Fotbal, meciul-tur F. C. Argeș 
— F. C. Utrecht, din cadrul „Cu-

pci U.E.F.A.", se va disputa 
17 septembrie la Pitești, și nu

I
I
I
I
I
I
I

la 
_____ ________ ___ _____ _ _ la 
Utrecht cum se anunțase inițial, 
în consecință, țintnd seamă că 
în programul concursului Prono
sport meciul respectiv este tre
cut în ordinea F. C. Utrecht - 
F. C. Argeș, deși se desfășoară 
la Pitești, pentru a indica vic
toria plteștenUor -parti ci pan ții v°r 
trebui să înscrie pe buletine sem
nul „2". iar pentru victoria oas
peților semnul „1“.

TRAGERII
3 SEPTEM-

5.25 va-2 :

• C1ȘTIGURILE 
PRONOEXPRES DIN 
BRIE 1980. Categoria 
riante a 14.298 lei, cat. 3 ; 13,25 a
5.665 lei ; oat. 4 : 77,50 a 969 lei ; 
cat. 5 : 190,75 a 394 lei : cat. 
6.030 a 40 Iei ; cat.
200 Ici ; cat. 8 : 2.877 a 40 Iei.
Report la categoria 1 : 377.567 lei.

7 :
6 :

166.50 a
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îl ÎNCHEIE ASTĂZI PREGĂIIRIEE
* îîine. 'a 

compa
niei. A- 
rintă de 
e înain- 

noastre 
ile J.M 
cu Nor- 
septem-

>c. om- 
izentativ 
>eara si 
i Bucu- 
tagiu de 
t urmă- 
si Spe- 

ilă Sa- 
Nicolae, 
. Lică : 
iicleanu. 
sa Cri- 
»scu, M. 
— jucă- 
tea me
teorii 
tor Stăn 
>lut toți 
aceasta 

invocați 
;e trau- 
;au mai 
jocuri- 
docto- 

medicui 
de să- 
a con- 

. craio- . 
mu, au 
lihoi — 
ematom

TOPUL PENTRU OSLO
Nume vechi și (mai ales) noi in apropierea „tricolorilor11

la coapsă, Țicleanu — entorsă la 
genunchi), ceea ce a impus re
nunțarea la serviciile lor. La 
fel de precară este și starea 
lui Marcel Răducanu care, fo
losit nerestabilit în meciul cu 
A.S.A. Tg. Mureș, și-a agravat 
leziunea de la genunchi, acu- 
zînd dureri profunde. Alti doi 
jucători stau sub semnul in
certitudinii. Este vorba de Sa- 
meș (rupere de fibre muscu
lare) și Bălăci (criză de sciati
că). în aceste condiții s-a ape
lat Ia Țălnar și Geolgău „trans
ferați" de ieri în tabăra 
„tricolorilor" de la lotul de 
tineret. Mai mult ca si
gur că dinamovistul va fi ti
tularizat pe postul de extremă 
stingă. Tn privința înlocuitoru
lui Tui TicTeanu în linia media
nă, antrenorul naționalei se va 
decide astăzi asupra celui de al 
treilea mijlocaș. în funcție si 
de starea de sănătate a lui Bă
lăci. (Nu este exclusă nici va
rianta cu băimăreanul I. Mure- 
șan. alături de Beldcanu si 
Iordănescu).

Programul „tricolorilor" a cu
prins duminică după-amiază un 
antrenament tehnico-tactic ne 
stadionul Voința, iar luni alte 
două ședințe de instruire dimi
neața cu conținut fizic, după 
amiază tehnico-tactic. Plecarea 
spre Varna este prevăzută pen
tru astăzi dimineață, cu un 
avion speri"1
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Cheia saltului peste timpul 
scurt, efectuat de F. C. Argeș 2 
Jocul complet, REALIST (spre 
deosebire de startul de la Cra
iova), pe măsura unui „11“ ce-și 
propune să onoreze, peste puține 
zile, fotbalul românesc în Cupa 
U.E.F.A., atribute ilustrate, de 
astă dată, perfect de fundașul 
M. Zamfir (prezent, deseori, în 
linia întîi) și aripa Moîceanu, re
pliat, nu o dată, în sprijinul a- 
părării imediate. Primit cu ră
ceală și — din partea unui grup 
masiv de suporteri — chiar cu 
fluierături, Halagian a sfîrșit. 
sîmbătă, prin a îi aplaudat de 
un întreg stadion. O binemeritată 
răsplată, cuvenită unui antrenor 
nevoit să înlocuiască, din mers, 
piese grele, ca Dobrin, Iovănescu 
și Doru Nlcolae.

Aparține fotbalului să transfere, 
așa peste noapte, amărăciunea 
dlntr-o tabără într-alta. Căci 
cine îșl putea închipui ca, după 
acel recent 5—0 administrat Chi- 

' Vîlcea, echipa F. C. 
Baia Mare să ajungă la acest în
grijorător 0—5 2 „A luat sfîrșit 
o poveste frumoasă" spunea, vă
dit afectat, la cabine, Viorel Ma
teianu. Afirmație pripită, desigur, 
sub impulsul normal al severei 
înfrîngeri. Pentru că — în pohda 
acestui usturător 0—5 — nu tre
buie repudiat totul din jocul u- 
nel formalii care — prin, serio
zitate șl muncă, puse în Slujba 
unei anume idei despre fotbal — 
și-a atras numeroase șl justifi
cate simpatii printre iubitorii 
sportului cu balonul rotund. 
Ideea, generoasă în substanță, 
urmînd să sădească încrederea 
fotbalistului român în talentul 
lui. nu poate fi combătută. Ceea 
ce nu o face. însă, viabilă este 
RISCUL pe care îl conține tn 
momentul de apărare ; un risc 
derivat din ACCENTUL PREA 
MARE pus de băimăreni pe JO
CUL LA OFSAID și, în acest 
context, pe rolul ultimului apă
rător, portarul. Și, cum proaspă
tul 0—5, înregistrat la Pitești 
n-a fost, neddecum, un rezultat- 
accident (anul acesta F.C. 
Mare a mal • - -
Dresda, 5 — 
la București, 
vine, credem, 
renunțe la „ „ _____
ment tn ceea ce privește trata
rea situației de apărare. în folo
sul echipei, al lui personal, un 
antrenor tn care iubitorul de fotbal - - -

Baia 
primit 6 goluri la 
la Craiova și 4 — 
cu Dinamo) se cu
ca V. Mateianu să 
prelungitul experi-

continuă să creadă.
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CERNÂIANU ÎNVINS

LA... CRAIOVA
„ELEV" PREMIANT în echipa 

de aur a Craiovei, care cîștlga 
primul său titlu sub conducerea 
lui Constantin Cernăianu, antre
norul de astăzi al studenților din 
Bănie, Ion Oblemenco. era foarte 
emoționat înainte de meciul cu 
Sportul studențesc. Și nu atît pen
tru că adversarul reprezintă as
tăzi o echipă care sperie pe ori
cine prin jocul ei, cît mal ales
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ȘTIRI.,.
Fetrică Rădulescu. Fostul por
tar al Unirii Tricolor, al Rapi
dului și al echipei naționale a 
consacrat cincizeci de ani din 
viața sa fotbalului, pe care 
l-a servit cu o rară abnega
ție. Inmormîntarea va avea loc 
astăzi, la cimitirul Reînvierea, 
ora 15.

AZI, LA ALEXANDRIA, 0 ATRACTIVĂ PARTIDĂ 
DE JUNIORI, ROMÂNIA - TURCIA

Selecționata noastră de juni
ori va susține pe parcursul a 
numai șase zile (9. 11 și 14 
septembrie) trei partide inter
naționale : două cu echipa Tur
ciei. la Alexandria și Roșiori, 
unul cu Polonia. în deplasare. 
Prima dintre cele două partide 
cu Turcia se va disputa azi, 
de la ora 17. pe stadionul din

ANTRENAMENTELE LOTULUI DE TINERET
Lotul de tineret convocat de 

sîmbătă seara în Capitală, se 
pregătește intens pentru partida 
de mîine, de la Ploiești, cu 
echipa de tineret a Bulgariei. 
Din păcate au intervenit o se
rie de accidentări, unele mai 
grave (C. Solomon — entorsă), 
altele mai puțin grave (D. 
Zamfir). De asemenea, din Io
tul inițial, Țălnar și Geol
gău au fost trecuți la lo
tul A. In aceste condiții 
antrenorii C. Drăgușin și M. 
Rădulescu au convocat pe Bo- 
zeșan (Sp. studențesc) și D. 
Florian (Progresul). Ceilalți ju
cători aflați în pregătire sînt:

pentru examenul pe care proas
pătul timonier al oltenilor îl a- 
vea de dat în fața fostului său 
profesor, Constantin Cernăianu, 
cel care, cunoscînd jocul Univer
sității, luase măsurile de rigoare. 
Din dorința de revanșă a craiove- 
nilor pentru remiza albă din re
turul trecut șl din ambiția lui 
Ion Oblemenco s-a născut un joo 
ofensiv de excepție, „cavaleria 
doljeană" impunind un ritm șl o 
forță căreia nimeni din campio
natul nostru nu le-ar fi făcut 
față. Atacuri viguroase, frontale, 
pe aripi, pătrunderi, șuturi de la 
distanță, angajări aeriene, o nă
valnică ofensivă neîntreruptă, 
care, credem, înseamnă un aconto 
pentru Inter și nu doar o evolu
ție de excepție, de 60 de minute 
(iureșul cralovean liniștindu-se 
după al doilea gol). Ion Oble- 
meneo și-a învins fostul profesor, 
care, obiectiv, remarca la sfîrșl- 
tul partidei forța campioanei, a- 
firmînd că : „Universitatea " 
zintă de departe cea mai 
nică echipă a noastră !“.
menoo merită felicitări și

repre- 
puter-
Oble- 

pentru

REZULTATELE ETAPEI A 3-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Dorna Vatra Domol — Metalul 
Rădăuți 0—4), Zimbrul Suceava
— CJ.H. Pașcani 1—0 (1—0), Con
structorul Iași — Nicolina Iași
1— 1 (0—0). Laminorul Roman — 
Metalul Botoșani 1—0 (0—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Foresta Fălti
ceni 2—0 (2—0), TEPRO Iași — 
AS-A. Cîmpulung Moldovenesc
2— 0 (0—0), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin — Unirea Șiret 1—0 (0—0),
Șiretul Bucecea — Cristalul Do- 
FOhOl 2—3 (0—3).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a ni-a : 1—2. Lami
norul Roman 5 p (4—1), Zimbrul 
Suceava 5 p (3—0), 3. Avîntul 
Frasin 5 p (4—2)... pe ultimele : 
15—16 Șiretul Bucecea 1 p (4—7), 
A.S.A. Cîmpulung 1 p (1—4).

seria A n-a
Textila Buhuși — Partizanul 

Bacău 2—1 (1—0), Gloria Focșani
— Petrolul Moinești 1—0 (0—0),
Luceafărul Adj ud — Letea Bacău
3— 0 (3—0), Cimentul Bicaz —
DEMAR Mărășești 5—0 (3—0), Ce
luloza Piatra Neamț — Rulmen
tul Bîriad 1—0 (0—0), Victoria
Bacău — Relonul Săvineștj-Roz- 
nov 1—1 (0—0), Minerul Comă-
nești — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 2—0 (1—9), FEPA 74 Bîriad
— Hușana Huși 5—0 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. Cimentul 
Bicaz 5 p (8—2), 2—3. Luceafărul 
Adjud 4 p (6—3). Textila Buhuși 
4 p (5—2), 4. Minerul Comănești 
4 p (4-2) -- - -
nergia 
DEMAR

pe ultimele : 15. E-
Gh. Dej 1 p (1-4), 1®. 
Mărășești 1 p (1—11).
SERIA A Hl-a

Unirea BrăilaDada
rul Vlziru 1—2 (0—0) 
lăți —

— Tracto- 
Oțelul Ga- 

Chimia Brazi 1—1 (1—0), 
FEROM Urzlcenl — Ș. N. Brăila 
4—3 (3—3). Petrolul Bălcol — Cair- 
pațl Sinaia 4—2 (3—0), Olimpia 
Hm. Sărat — Petrolul Berea 1—4» 
(1—0), Caraimamul Bușteni — Fo
rests Gugești 1—1 (1—0), Victoria 
Tecuci — Ancora Galați 
(2—1), Avtntul Matca — 
Nehoiu 2—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. 
Nehoiu 0 p (7—2), 2—3. 
Rm. Sărat 5 p (4—2).

1 s—a
Carpați

Carpați
Olimpia 

___ _________  „ Foresta 
Gugești 5 p (5—3)... pe ultimele : 
14. Ș. N. Brăila 1 p (6—10), ÎS. 
Avtntul Matca 1 p (3—10), 16. 
Dacia Unirea Brăila 0 p (1—9) 
— echipă sancționată eu — 4 p.

seria A rv-a
Progresul Isaccea 

Constanța 0—3 (0—1),
Portul 

Viitorul

Alexandria. Iată formația pe 
care antrenorul Ion Nunweiller 
o va alinia la startul partidei: 
Gîrjoabă — M. Badea. Balint, 
Negoiță Curtean — Cr Badea. 
Udrică, Gafencu — Neagu Las- 
coni. Vuia. Din lot mai fac 
parte Popa, t Radu Ciobanu 
șl Czika. Joi, la Roșiori este 
programată partida revanșă.

Alexa, Nițu (portari). Mărgi
nean. Murar. Iovan, FI, Pop, 
Rednic (fundași), Klein, Isa- 
ia (mijlocași), Terheș, Ga
bor, Suciu (atacanți).

Programul a cuprins, pentru 
ziua de duminică, un tratament 
de refacere, urmat de un an
trenament : luni dimineața s-a 
desfășurat un nou antrenament, 
iar după-amiaza a fost progra
mat un joc-școală. Astăzi vor a- 
vea loc două noi ședințe de pre
gătire. Mîine. la amiază lotul 
va face deplasarea la Ploiești, 
pentru jocul amical cu c china 
de tineret a Bulgariei.

exemplara Iul sportivitate. Pen
tru că, a.tunci, în finalul primei 
reprize, cînd spiritele se încin
seseră, Bel dea nu fiind la un pas 
de... eliminare, el, antrenorul e- 
chipei către nu reușea să înscrie 
în pofida asaltului neîncetat, a 
intrat în teren și și-a calmat 
jucătorii. Cum avea să o facă și 
în pauză. Și calmul a decis în di
ficila luptă cu agasanta defen
sivă bucuireșteană. A POVESTEA 
LEGITIMAȚIILOR. Se știe, acum, 
că mai erau doar cinci minute 
din sfertul de oră regulamentar 
acordat de arbitrul N. Rainea 
pentru ca echipa craioveană să 
prezinte legitimațiile. S-au lansat 
șl multe zvonuri pe tema legiti
mațiilor craio-vene. Care este a- 
devărul ? Unul dintre membrii 
secției de fotbal a clubului cra- 
iovean. Dumitru Stolan, care 
completase foaia de arbitraj și 
la Cluj-Napoca, a venit sîmbătă 
la stadion... fără legitimații. Le 
uitase acasă ! Pînă să se dumi
rească gazdele, se făcuse ora 
16,55. Credem că stația âe ampli
ficare a stadionului eralovean tre
buia să anunțe acest lucru. N-ar 
mai fi fost fluierat arbitrul N. 
Rainea. care n-nvea nici o vină 
pentru că meciul a început cu o 
tntfrziere -de 10 minute.

Mircea M. IONESCU

N. Tul-Ș.
1.
2.

Portul
Dunărea

3. Unirea

Mahmudia — Constructorul Călă
rași 2—4 (0—3), Voința Constanța
— Amonil Slobozia 3—o (2—0). 
Unirea Eforie — Victoria Țăndă- 
rei 5—1 (3—1), Metalul Mangalia
— Chimpex Constanța 2—1 (0—1),
Dunărea Călărași — Rapid Fe
tești 3—0 (1—0), Electrica Con
stanța — Marina Mangalia 0—0, 
Șoimii Cernavodă — ~ ~~
cea 2—1 (6—0).

Pe primele locuri : 
Constanța 6 p (13—0), 
Călărași 6 p (10—1), 
Eforie 4 p (6—2)... pe ultimele : 
15. Amonil Slobozia 0 p (2—4) — 
echipă sancționată cu — 4 p, 16. 
Viitorul Mahmudia 0 p (4—18).

SERIA A V-a
Automatica București — Flacăra 

roșie București 5—1 (2—0), Ceta
tea Tr. Măgurele — Voința Bucu
rești 0—2 (0—1), Tehnometal
București — Danubiana Bucu
rești 1—1 (®—0). Abatorul Bucu
rești — Viitorul Chirnogi
4—0 (1—0), Electronica București
— Chimia Tr. Măgurele 2—0
(1—0), I.C.S.I.M. București — 
ș. N. Oltenița l—o (1—0), Petro
lul Bolintin — T. M. București 
0—2 (0—1), F.C.M. Giurgiu n-a
jucat.

Pe primele locuri : 1. voința 
București 4 p (10—0) — din două 
jocuri, 2. Automatica București 
4 p (10—3), 3. T.M.B. 4 p (5—2)... 
pe ultimele : 15. F.C.M. Giurgiu 
1 p (0—3) — din două jocuri, 16. 
Flacăra roșie București 0 — —

SERIA A Vl-a
I.O.B. Balș — Prahova 

0—0, Petrolul Tîrgoviște 
greșul Pucioasa 0—0,
muncitoresc Caracal — i 
Fieni 2—2 (1—2), Dacia Pitești — 
Energia Slatina 3—0 (2—0), LP.C. 
Slatina — Electronistul Curtea de 
Argeș 0—1 (0—1), Progresul Cora- țjla _ .. - -
(0—0), 
Metalul 
Ploiești 
(1—0).

Pe primele locuri : 
Ploiești 5 p (7—1) “
Ploiești 5 
Cîmpulung 
mele : 15. 
(2—8), 16. 
1 p (1—6).

SERUL A VH-a
Mecanizatorul Simian — Lotru 

Brezoi 1—0 (0—0). C.F.R. Craiova
— Jiul Rovinarl 0—0. Viitorul
Drăgășani — Constructorul Cra
iova 3—1 (2—0), Minerul Motru

p a—7).
Ploiești

— Pro-
Sportul 

Cimentul 
Dacia Pitești

Reoolta Stoicăneștl 3—0 
Muscelul Cîmpulung — 
Mija 1—0 (0—0), I.C.I.M.
— Unirea Răoari 4—0

1. I.C.LM.
2—3. Prahova 

p (7—2). Muscelul 
5 p (6—1)— pe ulti- 
Unirea Răcari 2 p 

Recolta Stoicăneșâ

Situația la zi în topul Di
viziei A. care este, implicit, 
și topul pentru Oslo. (Dea
supra liniei despărțitoare so 
află jucătorii de lot si din 
afara lotului, cu mer’ii de 
la 7 în sus : cei din lot stat 
soriși cu litere cursive: sub 
linie se află doar jucătorii 
de lot)
47 — Ștejănescu
45 — Mureșcin, Pctcu. I. Ga

briel
44 — Speriatu, Ungureanu. 

Kallo, Constantin. Ba- 
lasz

43 — Bălăci. Negrită, Do- 
brău. Naghi. Bogdan 
Țăinar

42 -» Țicleanu, Cămătaru. 
M. Zamfir. Cățoi. 
Cheran. Paraschives- 
cu. Klein. Dubinciuc, 
Lucescu. Gabor

41 — Iordănescu
40 — lordache, Crișan. Tili- 

hoi, Munteanu II
39 — Sameș, A. Ionescu, M- 

Sandu
34 — Beldeanu (—1)
33 — Lică
29 — M. Răducanu {— 1), A. 

Nicolae (—1)

TOPUL „EUROPENELOR"
• Lider - Universitatea Craiova S Ce așteptăm de 

Steaua ți Politehnica Timișoara
Etapa a șasea în „topul europenelor". Iată „adițiunea 

puncte" (și mediile) 
startul în competițiile

cu numai o 
europene.

săptămînă înainte

la

de 
de

I II III IV V VI Tot. Med.
UNIV. CRAIOVA «,5 7 7 7,5 6.5 8 42.5 7,08
F, C. ARGEȘ 6 6 7 7 6 7.5 39,5 6,58
STEAUA 7^ 6 6 6,5 6 5,5 37.5 6,25
„POLI" TIM. 6 5,5 5 6,5 6,5 6 35.5 5,90

• Remarcabilă comporta rea craioven ilor in meciul CU
Sportul studențesc. UNIVERSITATEA revine astfel la pla-Ji-, r, ----- * să

cu 
cu

fonul mediei 7. Să sperăm că echipa olteană va reuși 
păstreze tempoul, pentru a egala — în dubla manșă 
Internazionale — startul pe care l-a luat anul trecut 
Leeds.
• F.C. ARGEȘ marchează o frumoasă ascensiune 

,,noua > sa echipă", înregistrînd media 7,5 în meciul cu F.C. 
Baia Mare. Acum rămîne ca piteștenii să consolideze for
mula de sîmbătă trecută, în perspectiva meciului cu 
Utrecht.
• STEAUA, după startul spectaculos cu S.C. Bacău în

registrează medii (și, bineînțeles, comportări) sub-mediocre. 
Se impune • radicală schimbare de atitudine ; ne des
parte doar o săptămînă de prima manșă a confruntării cu 
Standard Liege.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA încheie plutonul, cu o 

medie efectiv precară (5,90). Surprinde comportarea cu to
tul sub așteptări a internaționalilor Dumitru și Dem- 
brovschi, care, în meciul cu Politehnica Iași au obținut 
aceeași notă (5), mult sub media și . așa slabă a echipei. 
Atenție !

Rezumînd, deci, avem o echipă la plafon (Universitatea 
Craiova), una care sprintează promițător (F.C. Argeș) și 
alte două (Steaua și Politehnica Timișoara) care au dato
ria de a se mobiliza in mod special pentru a putea onora 
participarea lor în cupele europene.

cu

— Dierna Orșova 2—2 (0—1), Vic
toria Craiova — Progresul Bâi- 
lești 1—1 (0—0), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Dunărea Calafat
2— 1 (0—1), Hidroenergia Rm.
Vtlcea — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 3—0 (0—0), Metalurgistul
Sadu — Electroputere Craiova 
0—0..

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
Craiova 5 p (4—0), 2. Hldroener- 
gia Rm. Vîlcea 4 p (10—5), 3.
Mecanizatorul Simian 4 p (3—2), 
4. Jiul Rovinarl 4 p (2—1)... pe 
ultimele : 15. Progresul Băilești 
1 p (2—9), 16. C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. o p (8—3) — echipă 
sancționată cu — 5 p.

SERIA A Vin-a
Șoimii Lipova — Victoria Ineu .

1— 0 (0—0), Metalul Bocșa — Mi
nerul Ora vița 3—0 (1—0), C.FJR.
Caransebeș — Strungul Arad
3— 1 (2—0), C.F.R. Arad
— Explormin Deva 0—2 (0—2),
Minerul Certez — Unirea Tom
natic 2—0 (0—0), Electromotor
Timișoara — Unirea Sînnicolau
2— 0 (0—0), Vulturii textila Lugoj
— C.P.L. Caransebeș 3—o (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Gloria Re
șița 6—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. Explormin 
Deva 6 P (12—1), 2—3. Strungul 
Arad 4 p (9—3), Metalul Bocșa 
4 p (8—2), 4. Minerul Certez 4 p 
(6—3)... pe ultimele : 15. C.F.R.
Arad 1 p (2—6), 16. Victoria Ineu 
0 p (1—8).

SERIA A IX-a
Rapid Jibou — Metalul Cărei 

1_1 (0—1), Oașul Negrești —
Ind. sîrmel C. Turzii 1—0 (1—0), 
Unirea Valea lui Mihai — Trico
lorul Retuș 1—0 (0—0). Victoria 
Cărei — Someșul Satu Mare 0—0, 
Unirea ' Dej — Victoria Eleond 
Zalău 3—0 (2—0), Armătura Za
lău — Voința Oradea 2—1 <2—1). 
Recolta Salonta — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 0—1 (0—1), Biho
reana Marghita — Construcții E- 
lectrometal CIuj-Napoca 4—1 
(2—0).

Pe primele locuri : 1—2 Someșul 
Satu Mare 5 P (2—0), Oțelul Or. dr. 
P. Groza 5 p (4—2)... pe ultimele:
14. Armătura Zalău 0 p (9—5) — 
echipă sancționată cu — 4 p, 15. 
Bihoreana Marghita 0 p (7—4) — 
echipă sancționată cu — 4 p. 16. 
Voința Oradea 0 p (2—5).

SERIA A X-a
CUPP.OM Baia Mare — Electro- 

zahăr Tg. Mureș 3—0 (1—0), Sil
vicultorul Maieru — Mureșul Lu

19 — Stoica (—3).
• Opt jucători de lot. 

printre care și recent intro- 
dusul Țălnar. au medii de 
șapte sau mai mari de șap
te după cele șase etape ju
cate. în același grup „de la 
7 în sus“ se afla 18 jucă
tori din afara lotului O în
trecere interesantă în per
spectivă.

• Dintre jucătorii cu me
dia peste 7 menționăm pre
zenta a nu mai puțin de 
șapte iucători craiovcni. O 
notă bună pentru nou! cu
plu de antrenori Oblemcn- 
co — Otet.

• Dacă am alinia teore
tic. desigur, o echipă „de 
lot" cu iucători avînd cel 
puțin media 7 (un minimum 
de valoare competitivă). =.r 
rezulta următoarea formație* 
Speriatu — Negrită. ?■ Ste- 
fănesctL. ? — Țicleanu,
Muresan. Bălăci — Tăl- 
nar, Cămătaru- ?. Sub sem
nul întrebării — titularii 
posturilor stoper de nit-cap 
■fundaș stingă și extrema 
stînga. ultimele două fiind 
mai de mult însoțite de a- 
cest semn.

duș 5—2 (3—0), Minerul Baia 
Sprle — Simared Baia Mare 6—1 
(2—0). Oțelul Reghin — Minerul 
Bălța 0—o, Foresta Bistrița — Mi
nerul Băiuț 2—0 (2—0), Minerul 
Rodna — Avîntul Reghin 4—fl 
(3—0). Textila Năsăud — Minerul 
Uba Seini 1—0 (0—0), Minerul
Borșa — Lăpușul Tg. Lăpuș 4—0 
(3—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul 
Rodna 6 p (9—1). 2. Minerul
Bala Sprie 5 p (6—2), 3. Minerul 
Borșa 4 p (10—4), 4. Foresta Bis
trița 4 p (4—3)... pe ultimele: 
14—15. Electrozahăr Tg. Mureș 
2 p (1—5), Lăpușul Tg. Lăpuș 2 p 
(2—6), 16. Simared Baia Mare 
1 p (1-7).

SERIA A Xl-a
C.F.R. Simeria — IMIX Agnita 

0—0, C.I.L. Blaj — Minerul Pa- 
roșenl 1—0 (1—0). Minerul Ghe- 
lar — Vitrometan Mediaș 3—0 
(2—0), Unirea Alba lulia — Car
pați Mîrșa 0—0, Automecanica 
Mediaș — I.P.A. Sibiu 4—0 <2—0), 
Minerul-Știința Vulcan — Me
talul Copșa Mică 2—1 (1—0),
Construcții Sibiu C.P.L. Sebeș
1— 0 (1—0). Sticla-Arieșul Turcia
— Victoria Călan 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Construc
ții Sibiu 4 p (7—2), Automecanica 
Mediaș 4 p (7—2), 3. C.I.L. Blaj 
4 p (5—3). 4. Minerul Ghelar 4 p 
(6—5)... pe ultimele : Vitrometan 
Mediaș 2 p (2—7), 16. I.P.A. Sir 
biu 2 p (1—7).

SERIA A XH-a
Metalul Sighișoara — Chimia 

Or. Victoria 4—0 (1—0), Minerul 
Baraolt — Precizia Săcele 2—1 
(0—0), Tractorul Miercurea Ciuo
— LC.I.M. Brașov 2—2 (1—1),
Metrom Brașov — Constructorul 
SL Gheorghe 3—0 (1—0), Progre
sul Odoț-hel — Minerul Bălan
2— 0 (1—0). Torpedo Zărnești —
Carpați Brașov 3—0 (1—0), C.S.U. 
Brașov — Mureșul Toplița 0—0. 
Măgura-Mobila Codlea — Metalul 
Tg. Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—3. Mure
șul Toplița 5 p (4—1), Minerul 
Baraolt 5 P (4—U, Tractorul M. 
Cine 5 p (5—2)... pe ultimele :
15. Carpați Brașov 0 p (0—6). 16. 
Minerul Bălan 0 p (1—91.

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



7 VICTORII ALE JUNIORILOR NOȘTRI 
DE CAIAC-CANOEIN „PATRULATERUL"

Echipa R. D. Germane pe primul loc in clasamentul pe puncte

LA TENIS DE MASĂ
JAPONIA - R. P. CHINEZĂ

(f)

Con- 
tenis

A 36 a aniversare a victoriei revoluției socialiste in Bulgaria

C-aiaciștii și canoiștii noștri ju
niori au reușit sîmbătă și du
minică, la Snagov, cel mai fru
mos rezultat colectiv al lor din 
ultimii ani. In patrulaterul cu 
puternicele formații ale R. D. 
Germane. Ungariei și Poloniei — 
13 pro-be pe distanțele 500 și 1 900 
ni, două echipaje de. țară în 
flecare cursă — ei au izbutit 
neașteptata dar plăcuta perfor
manță de a cîștiga nu mal pu
țin de 7 probe, cu două mai 
multe decît puternica garnitură 
a K. D. Germane ! Este un re
zultat pe care calculele hîrtiei 
și antecedentele tradiționalei 
întreceri nu-1 prevesteau, dar 
care ne dovedește că generația 
ai cărei lideri- sînt Ion Luca 
Elisabeta Băbeau, Angelin Velea, 
Toma Nichita și Vasile Grigore 
este superioară promoțiilor ante
rioare, promițînd i * 
„schimb de mîine“ 
mari.

în clasamentul pe 
patrulaterului, echipa 
mane, mai omogenă, 
pe locul întîi (169 p), formația 
noastră clasindu-se pe locul doi 
cu 120 p. înaintea Ungariei (108 
p) și Poloniei (71 p).

REZUDTATE TEHNICE: probe de 
500 m : 
Knut 
Jorn 
1:53,6 ;
(R.D.G.) 
(R.D.G.), 
2:02,9 ; " 
2:03,5, 
2:04,0; 
2:05,0 ; 
(Andre 
1:40,3, România (Florinei Bologa — 
Ionel Constantin) 1:41,2, Ungaria 
(Csaba 
1:41,7 ; 
Grigore 
R. D.
— Olaf
Germană (Andrew Pachmann 
Michael Zachrau) 
România '
Iordana 
Germană 
Andreea 
Germană , 
tra Marquardt) 1:54,6; K4f Româ
nia (Ion Duca — Angelin Ve
lea — Florinei Bologa — Nico- 
lae Fedosei) 1:30,2, R. D. Ger
mană (MCiller — Schneider — 
Stieler — Bahling) 1:31.5, R. D. 
Germană (Wohlebbe — Dapke — 
Hăse — Hitschke) 1:31,7 ; probe 
de 1 000 m î K1 : Hitzsche 
(R.D.G.) 4:54,0. Schneider (R.D.G.) 
3:55,5, Tibor Helyi (Ungaria)

un valoros 
al flotilei

puncte al 
R. D. Ger- 
s-a clasat

K1 : Ion Luca
Hilzsche (R.D.G.) 
Erik Schneider

Cl :
2:00,3.
2:01,5,

Kir :
Kerstin
Anna
K 2 :

Wohlebbe

1:52,5, 
1:53,4, 

(R.D.G.)
Heuser
Papke 

Grigore

Frank
Ulrich

Vasile
Elisabeta Băbeanu 
Richter

Polgar
R. D.

(R.D.G.) 
(Ungaria) 
Germană 

Ralf Lapke)

Makval — Otto Kovacs) 
C 2 : România (Vasile 

— Toma Nichita) 1:52,0, 
Germană (Ingo Hamann 
Sonnenberg) 1:53,5. R. D.

1:54,0 ; K 2 F :
(Elisabeta Băbeanu — 

Clrlan) 1:54,3, R. D. 
(Bettina Streussel — 

Genthner) 1:54,5, R. D. 
(Kerstin Richter — Pe-

LA FLUSHING MEADOW,
McHBOt INVINGf

PE BURG !
' YORK, 8 (Agerpres), —
20 000 de spectatori au ur-

3:55,6, I. Luca 3:55,8; Cl: Papke 
(R.D.G.) 4:11,7, Heuser (R.D.G.)
4:13,0, T. Nichita 4:18,8; K4F: 
R. D. Germană (Streussel — 
Marquardt — Genthner — Ra
mona Walter) 1:39,8, Ungaria 
(Maria Toth — Gydngyi Bed6 — 
Ritta Kobau — Erika Horvath) 
1:43,7, România (Băbeanu — Cîr- 
lan — Ana Andrei — Vasilica 
Mihai) 1:44,9, Polonia 1:47,9; K2: 
Ungaria (Zoltan Jokal — Otto 
Kovacs) 3:31,5, R. D. Germană 
(Wohlebbe — Lapke) 3:32,9, R. D. 
Germană (Peter Stickler — Oli
ver Hăse) 3:33,6, România (F. 
Bologa — I. Constantin) 3:40,0 ; 
C 2 : România (T. Nichita 
Grigore) 3:48,7, 
(Pechmann — 
Ungaria (Attila 
Nagy) 3:52,6 ;
(Luca — Velea 
dosei) 3:10,4. Polonia (Maldrls — 
Jakuberak — Krawcow — Ciu- 
nihski) 3:12,0, Ungaria (Makral 

— Kovacs — Helyi — Niebert) 
3:12,5. R. D. Germană 3:12.7.

TOKIO (Agerpres). — 
cursul internațional de 
de masă de la Tokio s-a în
cheiat cu proba feminină pe 
echipe, în care victoria a re
venit selecționatei R.P. Chine
ze, învingătoare cu 3—0 în fi
nala cu Japonia.

RALIUL AU iO'lOiHLISriC
DIN (jRECIA

CONTINUATORI Al UNOR VECHI TRADIJII
Poporul bulgar sărbătorește astăzi împlinirea a 36 de ani 

de la memorabilul eveniment petrecut la 9 septembrie 1944, 
zi in care entuziasmul înflăcărat al maselor conduse de 
comuniști a dus la •eliberarea țării de sub jugul fascist- 
deschizînd calea spre succesul deplin al socialismului pe 
pămîntul Bulgariei. In toți acești ani de viață nouă și 
înfloritoare, in Republica Populară Bulgaria au fost . bți- 
nute succese deosebite în toate domeniile de activitate, 
printre care și în cel al educației fizice și sportului.

— V.
R. D. Germană 
Zadhrau) 3:50,4, 
Liptak — Jozsef

K 4 : România 
— Bologa — Fe-

ATENA (Agerpres). — Ra
liul internațional desfășurat 
in nordul Greciei a fost cîști
gat de automobilistul 
Antonio - - -
urmat 
(Grecia) 
Beguin

Cursa, 
pionatul . ...
s-a disputat pe un traseu în- 
sumînd 1600 km.

spaniol 
Zanini („Porsche"), 

de George Moschous 
pe „Datsun" și Jean 

(Franța) pe „Porsche". 
oontind pentru cam- 
eu ropean de raliuri.

JUNIOARELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE
IN „TRIUNGHIULARUL" ATLETIC DE LA BUDAPESTA

• ANIȘOARA CUȘMIR - 6,53 m (record) la lungime
BUDAPESTA (prin tele

fon). In „triunghiularul" atletic 
de juniori Ungaria — România
— Polonia, desfășurat pe Nep- 
stadion. formația noastră femi
nină a înregistrat un frumos 
succes, cîștigînd ambele întîl- 
niri: România — Ungaria 75—60 
p și România — Polonia 71—64 
p (Ungaria — Polonia 74—72 
p). Băieții noștri au evoluat 
însă slab și au pierdut ambele 
meciuri la scoruri categorice. 
Este drept, din echipă au lipsit 
cîtiva titulari, reținuți în tară 
de probleme școlare, dar și cu 
aceștia situația n-ar fi fost cu 
mult mai bună. Deci: Ungaria
— România 131—78 p. Polonia
— România 132—75 n (Ungaria
— Polonia 104—104 p !).

In ziua a doua a concursului 
cea mai bună dintre atletele 
noastre a fost brăileanca Ani- 
șoara Cușmir, care a obținut un 
nou record de junioare la lun
gime cu 6,53 m (vînt favorabil 
1,1 m/s). Ea a cîștigat însă 
mul loc cu 6.55 m (vînt 
spate 2,1 m/sl).

Comăroiceanu 45,42 m; BÂIEȚIî 
200 m : Wroleski (P) 21,42, 3. 
Hăpăianu 22,21. 5. Achim 22,77; 
800 m: Ostrowski (P) 1:51,56. 
4. Martinescu 1:52,51 ; 5000 m : 
Szasz (U) 14:27,86, 5. Poștoacă 
15:17,25; 400 mg: Szalai (U)
51,51, 5. Bulac 53,68 ; 2000 m
obst. : Balogh (U) 5:29,91 — re
cord. 4. Milaș 5:50,60, 5. Humi- 
nluc 6:02,33; 4X400 m : Ungaria 
3:15,2. 2. România 3:20,96; tri
plu : Szio (U) 15,46 m. 3. Zaha- 
ria 15.08 m. 4. Bran 15,00 m ; 
prăjină : Kolasa (P) 5,00 m. 5. 
Stănescu 4,40 m. 6. Aștilean 
4,00 m ; disc : Polevani (P) 
51,86
can :
man
57,68

6.
Polevani

m, 4. Morut 46,30 m ; cio- 
Szitas (U) 65,42 m, 5. Ro- 
57,82 m. 6. Urecheanu
m.

în apropiere de zidul a- 
pusean al 
străvechea 
nu departe 
Șumen. se 
neted cu o lungime de mai 
mult de 5 km. Cu 13 veacuri 
în urmă, pe cele două la
turi ale acestui stadion na
tural se adunau foarte des 
aproape toți locuitorii cetă
ții. Acolo se disputau curse 
de cai și jocuri ecvestre cu
noscute bulgarilor de multe 
veacuri. Mii de călăreți luau 
parte la galopul simplu sau 
cu obstacole, iar întrecerile 
celor mai buni arcași călări 
durau zile întregi.

Și in zilele noastre, din 
primăvară și pînă toamna 
tîrziu. în multe localități 
din Bulgaria se organizează 
curse de cai. La dezvolta
rea sportului ecvestru a con
tribuit. desigur, sprijinul 
acordat de stat. In întreaga 
tară există actualmente 16 
centre de călărie, cu nu
meroase secții de speciali
tate. S-au înființat 12 școli 
sportive pentru pregătirea 
copiilor și tinerilor, doritori 
de a practica echitatia. un
de ei primesc — în mod 
absolut gratuit — cai. echi
pament și tot ce le este 
necesar pentru practicarea 
sportului preferat.

Bulgaria, una din cele 13 
țări fondatoare și partici
pante la prima Olimpiadă 
din 1896. apare pentru pri
ma dată cu călăreții săi în 
întrecerile olimpice în anul 
1924. Printre participant! se

cetății Pliska. 
capitală bulgară, 
de actualul oraș 
întinde un platou

afla și actualul președinte al 
Comitetului olimpic bulgar 
și membru al C.I.O.. gene
ralul Vladimir Stoicev. un 
sportiv remarcabil și neobo
sit animator al călăriei. De 
pregătirea echipei naționale 
de călărie se ocupă acum 
tînărul antrenor Gheorghe 
Gagev pînă de curînd cunos
cut ca cel mai bun concurent 
bulgar în această disciplină, 
de mai multe ori campion bal
canic. Nr. 1 în echipă este 
„amazoana" Sica Ivanova. 
Ea este cunoscută ca o că- 
lăreată cu cea mai bună 
ținută. O valoroasă coechi
pieră îi este concetăteana 
sa Margarita Zarkova. amin-* 
două fiind 
în probele 
matia este 
culină. Se 
reti cu mare experiență ca 
Dimitar Ghenov șl 
dar foarte talentati 
ca Plamen Peinov, 
stant progres.

Alți reprezentanți ; 
tației bulgare s-au 
țiat prin curajul și i 
rea cu care au abordat con
cursuri dificile. Așa s-a în- 
tîmplat la una din recen
tele ediții ale tradiționalei 
curse de steeple-chease de 
la Pardubice (Cehoslovacia), 
cîștigată de Nedelko Iorda- 
nov în condiții 
grele. Acum, o 
rație de călăreți 
că pe treptele 
ducînd mai departe o veche 
și frumoasă tradiție.

din orașul Ruse, 
de obstacole, for- 
însă numai mas- 
evidentiază Călă-

tineri 
sportivi^ 
în con- "

ai echi- 
eviden- 

pricepe-

deosebit de 
nouă gene- 
bulgari ur- 
măiestriei,

pri- 
din

S-A ÎNCHEIAT „CRITERIUL INTERNATIONAL
AL JUNIORILOR" LA CICLISM

Fottbal
JmencUcuae

NEW
Peste : _______ ___ ___
mărit la Flushing Meadow între
cerile din ultima zi a campiona
telor :__„
S.U.A. In mult așteptata finală a 
probei de simplu masculin, tî
nărul jucător american John Mc 
Enroe s-a revanșat după înfrîn- 
gerea suferită la Wimbledon, ob
țin în d o meritată victorie cu 7—6, 
6—1, 6—7. 5—7, 6—4 în fața super
cam pi on ului suedez Bjorn Borg. 
învingătorul a jucat excelent în 
setul al cincilea, reușind să-șl 
înscrie în palmares pentru a doua 
oară victoria în acest important 
turneu. Finala a durat 4 ore și 
10 minute. Da sfîrșitul jocului 
McEnroe a declarat : „Sînt feri
cit că am reușit să egalez per
formanța australianului Neale 
Fraser, învingător succesiv în a- 
nii 1959 și 1960. Borg, nr. 1 al te
nisului mondial, n-a mai avut a- 
celeași servicii precise și în plus 
a slăbit pe parcursul meciului, 
comițînd cîteva erori de care am 
profitat. Desigur este o mare 
performanță să învingi un ase
menea jucător recunoscut pentru 
tenacitatea sa“. Borg ratează 
pentru a treia oară ocazia de 
a-și înscrie în bogatul său palma
res un succes la open-ul ameri
can. El a pierdut în 1976 și 1978 
în fața lui Connors, ca acum să 
fie învins de McEnroe. Afectat 
de această înfrîngere. suedezul a 
declarat reprezentanților presei : 
„Nu-mi amintesc de vreun meci 
în care, pe serviciul meu, să fi 
ratat atîtea ocazii de a face 
puncte. Dar nu a fost numai a- 
ceasta. In primele două seturi 
retururile mele au fost slabe, de
altfel ca și passing-shoturile. 
McEnroe a meritat victoria juctnd 
mult mai rapid ca mine, uneori 
reflexele sale fiind uimitoare**.

Rezultatele celorlalte două fi
nale desfășurate duminică : du
blu feminin : King, Navratilova 
— Shriver, Stove 7-6, 7—5 ; du
blu mixt : Turnbull, Rlessen — 
Stove, McMillan 7—5, 6—2.

internaționale de tenis ale

m : 
Lia 

W. , U.ILU m •
Zisoska (P) 2:05.70. 2. C. Cojo- 
caru 2:07,26. 4. M. - - -
2:08,93 ; 4X400 m :
3:39,90. 2. România 3:44,46 ; lun
gime : A. Cușmir 6.55 m 2. G. 
Coteț 6,00 m, 3. Szarka (U) 5,96 
m; disc: Kertesz (U) 46,14 m. 
2. S. Săpunaru 45,76 m. 3. S.

Rezultate : FETE : 
Zaknik (P) 24,77. 3.
25,15, 6. Țoncu 26,12 ;

200 
N.

800
Bernea 
P- lonia

ULTIMELE SPRINTURI
IN C.M. DE CICLISM
PARIS, 8 (Agerpres). — La Be- 

sanțon au luat slirșit campiona
tele mondiale de ciclism. Proba 
de tandem a fost cîștigată de 
cehoslovacul Ivan Kucirek șl Pa
vel Martinek. El au realizat pe 
ultimii 200 m timpul de 10,43 ln- 
vingînd — " 
Clear ec 
mlfond 
nament 
tulul 
Peffgen, ___ ___ ______  __
dalia de aur în edițiile 1976 și 
1978. Pe locurile următoare. Rene 
Kos (Olanda) la 35 m și Bruno 
Vicino (Italia) la 48 m. Japone
zul Koichi Nakano a obținut din 
nou titlul în proba de viteză re
zervată profesioniștilor, întrecînd 
în finală pe compatriotul său 
Măzahlto Czaki.

în finală pe francezii 
șl Deplne. Proba de se- 
(profesloniști) cu antre- 

mecanlc a revenit clclis- 
vest-german Wiellîried 
care a mal cucerit me-

CONSTANTA. (prin tele
fon). „Criteriul international al 
juniorilor" la ciclism s-a Înche
iat duminică în localitate, odată 
cu disputarea ultimei etape (a 
4-a). cursa pe circuit, progra
mată pe un traseu înscris pe 
Bd. Aurel Vlaicu, din cartierul 
Tomis-Nord. După cum era de 
așteptat, victoria finală in a- 
ceastă dispută a revenit polo
nezului M.K. Heitzman, un ci
clist pe cit de tînăr (18 ani) 
pe atît de ambițios. Heitzman 
a reușit să se impună nu nu
mai ca un sprinter redutabil 
(este campionul de juniori al 
Poloniei la velodrom — 4000 m) 
dar și ca un alergător solitar 
de prima mină, dovadă fiind 
victoria sa în etapa contracro- 
nometru (28:48,6). singurul ru
tier care a acoperit cei 20 km 
sub 29 de minute.

Vorbind despre etapa contra- 
cronometru, disputată sîmbătă 
după-amiază pe șoseaua Con
stanța — Negru Vodă, trebuie 
să subliniem că. în ceea ce ne 
privește, această etapă s-a sol
dat cu o surpriză plăcută. Pri
mul ciclist român în clasamen
tul probei a fost Vasile Mi
trache (16 ani) de la C.S.Ș.I 
București (locul 7 în clasament 
cu 29:35,0), unul dintre puținii 
juniori mici, alăturați colegilor 
lor mai mari, la startul celor

patru etape ale 
Mitrache este recunoscut, 
vărat. drept 
de promoție 
dar șefi de 
în rîndurile

Cursa pe 
punct final 
Constanta a 
cauză unui reprezentant al Po
loniei. Z. Wrona, un alergător 
de 18 ani. La fel ca și în cele
lalte etape și în această ultimă 
secvență a competiției foarte 
bine s-a comportat V. Mitrache, 
fapt care i-a adus acestuia un 
merituos loc 3 în clasamentul 
general. Clasamentul etapei 
a IV-a. 20 ture. 44 km : L Z. 
Wrona (Polonia) lh 10:30,0, 2.
M.K. Heitzman (Polonia), 3. M. 
Friederik (R.D.G.)... 5. N. Aldu- 
lea (CIBO Brașov) — același 
timp.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
M.K. Heitzman 6h 09:34,0, 2. M. 
Radziwon (Polonia) 6h 12:02. 3. 
Vasile Mitrache (C.S.Ș.I Buc.) 
6h 13:49, 4. O. Celea (Voința 
Buc.) 6h 14:02, 5. S. Blajek (Ce
hoslovacia) 6h 14:11, 6. G. Flo- 
rea (Olimpia Buc.) 6h 14:20. 7. 
R. Bernard (Cehoslovacia) 6h 
14:39, 8. N. Aldulea (ClBO Bra
șov) 6h 15:02, 9. Z. Wrona (Po
lonia) 6h 15:14. 10. E. Detlev 
(R.D.G.) 6h 15:56.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CAMPIONATELE DE LUPTE 
ALE ASIEI

Cea de-a doua ediție a cam
pionatelor de lupte ale Asiei 
se va desfășura, între 25 și 28 
decembrie. în Pakistan și va 
reuni sportivi din R. P. Chine
ză, Japonia, India, Indonezia, 
R.P.D. Coreeană. Iran, Irak. 
Coreea de Sud, Sri Lanka și 
Pakistan.

..Criteriului", 
ade- 

unul dintre șefii 
ai generației sale, 
promoție există și 
juniorilor mari... 
circuit care a pus 
Întrecerilor de la 

dat și ea cîștig de

ECHIPA AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI, VICTORIOASA 

IN ITALIA
ROMA 8 (Agerpres). — Echipa 

Autobuzul București, care se află 
în turneu in Italia, a suslinut un 
joc la Benevento 
echipei locale A.S.
Fotbaliștii români 
victoria ’ - -
marcat 
tul 2.

în compania 
Benevento, 

au repurtat 
cu 1—0 (1—0) prin punctul 
de T. Zamfir în minu-

CAMPIONATE
BELGIA (et. 3) : Echipa Stan

dard Liege, viitoarea adversară 
a formației Steaua în „Cupa 
U.E.F.A.", a surclasat pe teren 
propriu cu 7—1 echipa F. C. Bru
ges 1 Alte rezultate : Anderlecht 
— Waregem 4—0 ; Wlnterslag — 
Beerschot 2—1 ; Waterscheid — 
Gantoise 2—0 ; Lokeren — Be- 
veren 2—0 ; Berchem — Beeringcn 
1—0 ; Courtrai ■ — - •
Clasament : 1.
2. Berchem 6 
H6ge 5 p.

■ S.K. Merse 3—1. 
Anderlecht 6 p ;

p ; 3. Standard

IUGOSLAVIA 
Roșie — Rîjeka 
Buducnost 2—0 ; Zeleznlclar — 
Hajduk 1—1 ; Radnlckl — Zagreb 
2—0 ; Velez — Naprediak 3—1 ; 
Vardar — Sarajevo 3—1 : Olimpia 
— Vojvodina 1—0 ; O.F.K. Beo
grad — Boraț 3-2 ; Sloboda — 
Partizan 2—1. Clasament : L 
Steaua Roșie 8 p ; 2. Radnlckl 
7 p ; 3. Olimpia și Sloboda cite 
6 p.

(et. 4) : Steaua
2-1 ; Dinamo —

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM * La Tokio, meciul 

dintre selecționatele Japoniei și 
R. P. Chineze s-a încheiat cu sco
rul de 152-151 în favoarea oas
peților. Rezultate : trlplusalt — 
Zou Zhenxiang (R. p. Chineză) 
16,39 m ; 400 m — Handa (Ja
ponia) 47,35 ; ciocan — Morubushi 
(Japonia) 68,18 m ; la feminin : 
lungime - Zou Wa (R. P. Chine
ză) 6,26 m ; 800 m - Chen Ylaoll 
CR. P. Chineză) — 2:10,8. a In 
ultima zi a concursului interna
țional de la Londra, Brian Hooper 
a stabilit un nou record britanic 
la prăjină — 5,59 m, iar Steve 
Ovett a cîștigat cursa de o milă 
în 4:04,4. Alte rezultate : înălți
me — Traenhairdt (R.F.G.) 2,23
m ; 5 000 m - Hudak (R.F.G.) 
13:41,8 ; lungime — Robinson 
(S.U.A.) 7,92 ra ; suliță - Nemeth 
(Ungaria) 83,34 m ; 800 m — Kha
lifa (Sudan) 1:47,5 ; greutate — 
Oldfield (S.U.A.) 21,25 m. • Ma-

ratonul de la Montreal a revenit 
englezului David Cannon, în 2h 
11:21,73. Pe locurile _ 
australianul Garry Henry - 
11:36,75 șl americanul Garry 
nelli - 2h 14:16,26.

__ In __
următoare,

2h 
Fa-

rul de 8—3 (2—1, 5—1, 1—1) 
Dinamo București. Punctele 
chipei bucureștene au fost 
crise de Axlnte, Teodoru și 
tea.

pe 
e- 

îns- 
Cos-

SPANIA (prima etapă) : C. F.’ 
Barcelona — Murcia 2-1 ; Spor
ting Gijon — Betls Sevilla 2-0 ; 
Espanol — Hercules Alicante 2—1; 
Sevilla — Salamanca 1—0 ; Osasu- 
na — Das Palmas 1—0 ; Valencia- - ------ Za, 

1-0 ; 
2-1 ;

HOCHEI • Continuîndu-șl 
neul în Cehoslovacia, echipa 
Miercurea Ciuc a Intîlnlt 
Banska Bystrica echipa Iskra. 
Gazdele au repurtat victoria cu 
7-5 (0—1, 1—1, 6-3). • La G6te- 
borg, în meciul International a- 
mlcal dintre echipele Suediei ș) 
U.R.S.S., hochelștii sovietici au 
terminat învingători cu 3-0 (3-0, 
0—0, 0—0) prin punctele marcate 
de Mihailov, Svetlov și Krutov. 
O In turneul de la Ceske Bude- 
jovice (Cehoslovacia), Sparta Fra
ga a întrecut cu 5—0 (0-0, 2—0, 
3—0) selecționata R. D. Germane. 
• ta Riga, în cadrul trofeului 
ziarului „Sovietski Sport", selec
ționata Poloniei a învins cu sco-

tur- 
S.C.

la

ȘAH • Meciul dintre Nona 
Gaprlndașvili și Nana Ioseliani, 
pentru semifinalele turneului can
didatelor ia titlul mondial femi
nin, a continuat la Tbilisi cu 
partida a treia, încheiată remiză 
după 38 mutări. Scorul este fa
vorabil Nonei Gaprlndașvili cu 
2—1. • La Vilnius a început me
ciul dintre Marta Litinskala și 
Nana Aleksandrla. Prima partidă 
s-a întrerupt la mutarea a 41-a.

TIR • Proba de pistol liber din 
cadrul concursului de la Beijing 
a revenit sportivului chinez Su 
Zhibo, cu 571 p. Pe locul secund 
s-a clasat coechipierul său Zhang 
Hong — 566 p. urmat de america
nul Donald Hamilton — 561 p.

— Real Socledad 3—2 ; 
ragoza — Athletic Bilbao 
Real Madrid — Almeria _ . . 
Atletico Madrid — Valladolid 5—2.

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE MIINE

In afară de meciurile amicala 
dintre reprezentativele Bulgariei 
șl României (la Vama) și Elveția 
— R.F.G, (la Basel), mîine se dis
pută și cîteva jocuri din prelimi
nariile 
gr. IV, 
vegia ; 
da — 
burg ■
Stockholm : Suedia

campionatulul mondial S 
la Londra : Anglia — Nor- 
gr. H, la Dublin : Irian- 
Olanda ; gr. V : Luxem- 
- Iugoslavia ; gr, VI, la 

Scoția.
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