
ȘEDINȚA COMITETULUI POEITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.B.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 9 septembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv ai C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut un raport cu privire 
la stadiul realizărilor, pînă la 
sfîrșitul primului semestru al 
acestui an, a principalilor in
dicatori tehnico-economici a- 
probați pentru capacitățile de 
producție puse în funcțiune. 
Ș-a constatat că în toate ra
murile industriei s-a manifes
tat preocupare pentru realiza
rea, la termenele stabilite si la 
volumul prevăzut în proiect, a 
producției globale si a celei 
fizice. Comitetul Politic Execu
tiv a constatat, în același timp, 
că o serie de întreprinderi noi 
produc sub indicatorii planifi
cați, lipsind economia naționa
lă de cantități importante de 
produse. Toate întreprinderile, 
centralele industriale, ministe
rele sînt obligate să acționeze 
cu cea mai mare fermitate 
pentru realizarea producției la 
nivelul întregii capacități, func
ționarea ireproșabilă și exploa
tarea rațională a utilajelor si 
instalațiilor, respectarea stric
tă a normelor în vigoare de 
reparație și întreținere, apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime. Intr-un timp cit mai 
scurt, toate unitățile indus
triale noi să lucreze la oara- 
metrii proiectați.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut un raport privind 
stadiul acțiunii de întărire a 
ordinii și creștere a producti
vității muncii în întreprinderi, 
mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, redu
cerii personalului auxiliar și 
creștere a personalului direct 
productiv. Au fost examinate 
concluziile studiilor întreprinse 
la indicația conducerii partidu
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, într-un nu
măr de întreprinderi din ra
muri economice diverse. Comi- 
letul Politic Executiv a indi
cat să sc intensifice acțiunea 
de raționalizare a fluxurilor 
de producție. îmbunătățire a 
tehnologiilor de fabricație, me
canizare a unor lucrări grele 
și cu volum mare de muncă 
manuală, utilizare rațională a 
capacităților de producție, ex
tindere a polideservirii mașini
lor, precum și luarea altor mă

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZAMBIA,

KENNETH DAVID KAUNDA
Marți, 9 septembrie, au con

tinuat convorbirile oficale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kenneth David 
Kaunda. președintele Partidu
lui Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia.

In cadrul acestei noi runde 
de convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda au avut un schimb a- 
profundat de păreri cu privire 
la probleme esențiale ale vie
ții politice internaționale, evi
dențiind mutațiile, transformă
rile revoluționare care au loc 
în lume, ca urmare a afirmării 
tot mal puternice a voinței po
poarelor, a luptei lor pentru 
libertate, pace și progres.

BOXERII FRUNTAȘI ÎNAINTEA ACTULUI TINAL AL CAMPIONATELOR
Ss așteaptă întreceri de nivel, superior față de edițiile trecute

Pugiliștii fruntași se află in 
fața unui nou start important 
— turneul final al campiona
telor naționale individuale — 
întreceri care au trezit întot
deauna un interes deosebit în 
rîndurile spectatorilor și mari 
ambiții în rîndul sportivilor. 
La această ediție, federația de 
specialitate a hotărit să revină 
la o mai veche formulă orga
nizatorică. mai eficientă, se 
pare, care să determine si un 
mai ridicat nivel valoric al 
actului final al campionatelor, 
în acest sens, după cum se 
știe, cu excepția componenți- 
lor echipei olimpice, care au 

suri cu caracter tehnic și orga
nizatoric. Va trebui să se a- 
sigure un grad mai înalt de 
mecanizare șl automatizare a 
lucrărilor de transport uzinal, 
manipulare și depozitare, con
comitent cu adoptarea unor 
tehnologii și fluxuri de fabri
cație care să reducă la mini
mum volumul acestor lucrări. 
S-a trasat sarcina ca, pe baza 
tuturor acestor măsuri, Comi
tetul de Stat al Planificării și 
ministerele economice să aibă 
în vedere, la elaborarea planu
lui pe anul viitor, reducerea 
personalului auxiliar și creș
terea numărului personalului 
direct productiv.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a discutat și a- 
doptat o serie de măsuri le
gate de desfășurarea Congre
sului consiliilor populare și al 
președinților consiliilor popu
lare.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul 
Legii cu privire la dezvoltarea 
industriei mici, chemată să a- 
ducă o contribuție sporită la 
dezvoltarea generală a econo
miei naționale, la creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului, permițînd folosirea 
cu maximă eficiență a tuturor 
resurselor materiale și a for
ței de muncă existente în co
mune și orașe.

Comitetul Politic Executiv a 
luat în dezbatere și a aprobat 
proiectul de lege privind obli
gația activiștilor de partid și 
de stat, a altor cadre eu func
ții de răspundere de a declara 
bunurile de valoare, proprieta
te personală. Proiectul de lege 
va fi supus dezbaterii și adop
tării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat directivele privind 
participarea României la lu
crările celei de-a XXXV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care începe în septem
brie a.c., și propunerile ce vor 
fi făcute de țara noastră cu 
acest prilej.

Pornind de la principiul parti
dului și statului ca esențial 
pentru întărirea continuă a 
orinduiriî noastre socialiste, a 
hotărîrii poporului de a-și a- 
păra cuceririle revoluționare 
este dezvoltarea economico- 
socială în ritm susținut a ță
rii. ridicarea continuă a nive
lului de trai al maselor, Co-

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda au 
reafirmat hotărîrea României 
și Zambiei de a conlucra toi 
mai strins pe arena mondială, 
de a-și aduce o contribuție 
activă la soluționarea justă și 
durabilă a marilor probleme 
ale contemporaneității, la in
staurarea unui climat de pace, 
securitate, încredere și colabo
rare în Europa, Africa și în 
întreaga lume, la înfăptuirea 
idealurilor nobile de libertate, 
independență și progres ale tu
turor popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

(Continuare in pag. a 4-a)

primit dreptul de a evolua di
rect în turneul final, toți frun
tașii sportului cu mănuși din 
tara noastră au fost obligați să 
treacă prin „sita" întrecerilor 
fazei de zonă.

Referindu-ne la disputele În
cheiate cu puține zile în urmă, 
la Brăila, Craiova. Sibiu și 
Timișoara, trebuie să spunem 
că ele au desemnat pe parti- 
cipântii la faza finală a cam
pionatelor. de data aceasta ca- 
lificîndu-se. din fiecare locali
tate. cîte doi concurenti la fie
care categorie de greutate. în 
aceste condiții, la întrecerile 
care vor începe luni (15 sep
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Astă-seară pe stadionul din Varna

REPREZENTATIVELE DE FOTBAL ALE ROMÂNIEI Șl BULGARIEI 
SUSȚIN UN MECI-TEST

• Partida va începe la ora 19,30 9 Repriza a H-a va ii transmisă la radio
VARNA. 9 (prin telefon) 

Luni seară, la sfîrșitul antre
namentului de pe stadionul 
Voința, antrenorii echipei repre
zentative, V. Stănescu și V. 
Stănculescu, după o ultimă dis
cuție cu medicul D. Tomescu, 
au fost nevoiți să renunțe la 
alti patru componenți ai lotu
lui ; lui Tilihoi și Țicleanu 
adăugîndu-li-se M. Răducanu, 
Sameș, Crișan și Bălăci, care, 
cu toate eforturile și îngrijirile 
medicale, nu au putut fi recu
perați. In aceste condiții, doar 
următorii jucători au făcut de
plasarea la Vama : Iordachc, 
Speriatu — portari : Negrilă. 
Stefănescu. Al. Nicolae. Mun- 
teanu II. Lică — fundași : Bel- 
deanu, Iordănescu, Gcolgău, 
Stoica, I. Mureșan — mijlocași; 
Țălnar. Cămătarii, M. Sandu, 
Ad. Ionescu — înaintași.

Iată, deci, din plecare, un 
important handicap legat de 
alcătuirea celui mai omogen „11“ 
reprezentativ al momentului. 
Nu trebuie omis faptul că pa
tru dintre titularii echipei ca
re a învins Iugoslavia au fost

Sub genericul „Dsciadei"

FINALA PE ȚARĂ A „CEFERIADEI", 
UN SUCCES AL SPORTULUI DE MASĂ

Modernele baze sportive din 
municipiul Cluj-Napoca au găz
duit sîmbătă și duminică o a- 
tractivă competiție sportivă de 
masă organizată în câdrul ..Da 
ciadei“. Este vorba de finala 
pe tară a celei de-a IV-a edi
ții a „Ceferiadei", la startul 
căreia s-au aliniat peste 409 de 
sportivi și sportive, reprezen- 
tînd 8 regionale. întrecerea, ca
re s-a bucurat de un . frumos 
succes, a cuprins probe de 
atletism, jocuri de volei, tenis 
de masă, popice și șah, A fost 
o competiție reușită, organizată 
ireproșabil. In final, sportivii 
de la regionala C.F.R. Timiș 
au ocupat primul loc în clasa
mentul general.

Rezultate (primii clasați) : 
ATLETISM : greutate (fete) — 
Gica Turcu (București), băieți 
— Dobre Savenco (Galati) ; 
lungime (fete) — Ileana Lută 
(Oluj), băieți — Eremia Rădr- 
lescu (Craiova) ; 1500 m (b) — 
Gabriel Brănișteanu (Bucu
rești); 800 m (f) — Nicoleta 
Hodeanu (București). Iată-i si 
pe ceilalți campioni ai „Cefe
riadei", competiție sportivă de 
masă care, sub genericul „Da- 
ciadei", a cuprins în faza ini
țială mii de tineri si tinere : 
la volei' fete a eîștigat. după 

tembrie). la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, vor fi 
prezenti cei 88 de analiști ai 
fazei de zonă, cărora li se vor 
adăuga „olimpicii".

Din discuțiile purtate cu 
specialiști prezenți la concursu
rile organizate în cele patru 
localități, a reieșit că foarte 
multi dintre participantii la a- 
ceaă'tă fază a competiției nu 
s-au prezentat într-o formă 
corespunzătoare, pregătirea pla
nificată în lunile de vară avînd

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag a 4-a)

------ BULGARIA---------------------------------
Hristov

Zafirov Madjanschi B. Dimitrov Blaugev
Kostov Markov Dvejisov

Kostandinov Jeliaskov T. Țveikov

Arbitri : A. Jargus (Polonia) — N. Dadin și I. Jejov (ambii 
Bulgaria)

Cămătaru M. Sandu Țălnar
Iordănescu Beldeanu Stoica

Munteanu II Al. Nicolae Ștefănescu Negrilă
lordache

______________________  ROMÂNIA__ i

nevoiți să rămînă acasă (doi 
dintre ei. Bălăci și Crișan. in- 
trînd imediat sub îngrijirea 
medicului lotului de tineret, 
FI. Brătilă), antrenorii noș
tri prezentind pentru meciul 
cu Bulgaria o echipă structu
ral modificată.

Lotul reprezentativ al Româ
niei a sosit marți, la ora 11. 
cu avionul, la Vama, unde 
temperatura este ridicată (+28 
grade) și a fost cazat la hote
lul Sipka. situat pe litoralul 

un meci de mare spectacol, 
reprezentativa regionalei C.F.R 
Timiș (Doina Bicov, Mihaela 
Berindean. Georgeta Dafinoiu 
Rodica Antonescu. Rodica Cu- 
rec. Lucia Gheorghiu. Lia Bo- 
jescu. Simona Birjeanu Rodica 
Maior). Sportivele de pe malul 
Begăi au dispus în finală de 
voleibalistele din Iași cu 3—2. 
Cu același scor au obținut vic
toria — în finala de volei mas
culin — și echipa regionalei 
C.F.R. Cluj, în fața tinerilor

Azi, in sala sporturilor din Cluj-Napoca

MECIUL ROMANIA - TURCIA
INAUGUREAZĂ BALCANIADA DE BASCHET MASCULIN

Reprezentativele masculine de 
baschet ale Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei. Turciei și Româ
niei se întrec, de astăzi pînă 
duminică. în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca. în cadrul 
Balcaniadei, aflată la ediția a 
22-a. Este pentru a doua cară 
cînd orașul de pe Someș ;ăz- 
duiește o competiție internațio
nală oficială la acest sport, 
prima- fiind campionatul euro
pean feminin, desfășurat in 
anul 1966. La ediția actuală a 
Balcaniadei, principale candi
date la primul loc sînt selec
ționatele Iugoslaviei (deținătoa
rea titlului de campioană olim
pică și mondială) ni Greciei 
(campioană balcanică en-titre 
și cîștigătoare a Jocurilor me
diteraneene, după o finală a- 
prig disputată, la Split. în 
compania baschetbaliștilor iugo
slavi). Desigur, aceste prono
sticuri, bazate pe rezultatele 
din ultimii ani, nu, exciud sur
prizele. deoarece nu o dată s-a 
întîmplat ca la camnionatul 
balcanic marea favorită —e- 
chipa iugoslavă — să cedeze 
locul întîi sau să-1 cîștige doar 
la coșaveraj (așa cum s-a pe
trecut în anii 1959 și 1970).

Lotul țării noastre este ho- 
tărît să aibă o prestație cit 
mai bună, prin care să con
firme unele rezultate remar

Mării Negre la aproximativ 8 
— 10 km de Vama. In cursul 
după-amiezii. componenți! lo
tului au efectuat un antrena
ment de acomodare, de 60 de 
minute, pe stadionul „Iuri Ga
garin" (capacitate 40 000 de 
locuri), care va găzdui întîlni- 
rea de miercuri seară. Antre
norul V. Stănescu ne-a făcut ur-

Gheorghe NERTEA

(Continuare în vag 2-3) 

ceferiști din Constanta. Forma
ția gazdă, laureată a acestei 
ediții a „Ceferiadei", a aliniat 
pe parcursul meciurilor de volei 
susținute următorul lot: Teo
dor Pugna. Marcel Dumitraș, 
Victor Zamfir. Sever Laszio, 
Adrian Marinescu. Ștefan Szin- 
te. Alexandru Atodiroaie, 
Iosif Pop. Mircea Marinescu. 
Cu 1950 p.4.. echipa mascu- 

(Continuare în pag 3-3) 

cabile obținute, in ultima vre
me. la turnee amicale. In par
tida de astăzi, care inaugurea
ză Balcaniada, reprezentativa 
României joacă în compania 
redutabilei formații a Turciei 
(care a devansat-o în cksa- 
mentul Balcaniadei desfășura
tă anul trecut la Atena : Tur
cia — locul 3. România — lo
cul 4). în continuare, echipa 
română va juca cu Iugoslavia 
(joi). Grecia (sîmbătă) si Bul
garia (duminică), în fiecare zi 
la ora 17 (azi. după partida 
România — Turcia. ire loc 
festivitatea de deschidere, iar 
de la ora 19 se dispută întîl- 
nirea Grecie — Bulgaria).

• Pînă acum, titlul de cam
pioană balcanică a fost cucerit 
de selecționatele Iugoslaviei 
(de 17 ori). Bulgariei (de 3 ori) 
și Greciei (o dată). -Schina tă
rii noastre s-a clasat oe locul 
2 în anii 1964. 1966 968 1975,
1977 și 1978, pe locul -3 ir, 1959, 
1960, 1961. 1969. 1970. 1972. 1973, 
1974. pe locul 4 în '962. 1963, 
1965 1967. 1976 și 1979 si ne lo
cul 5 în 1971.

• Arbitri neutri delegați de 
F.I.B.A. : I. Kotleba (Ceho
slovacia) și J. Krall (Ungaria) ; 
arbitri delegați ai F. R Bas
chet : Fr. Took (Cluj-Napoca) 
Si M. Aldca (Ploiești).



bupă Campionatele balcanice de volei — juniori De azi, la Costinești

AVEM „REZERVE" BUNE. COTA PREGĂTIRII LOR
A

TREBUIE ÎNSĂ RIDICATĂ
Campionatele balcanice de 

volei pentru juniori și juni
oare (pînă la 20 de ani), des
fășurate timp de cinci zile în 

— ” i Capitală,
în 

fondului de rezerve 
dispune voleiul din 
Bulgaria. Grecia, Iu- 
Turcia și România, 
perspectivelor aces

sala Floreasca din 
ne-au prilejuit e trecere 
revistă a 
de care 
Albania, 
goslavia, 
judecarea 
tor echipe în pragul unui nou 
ciclu olimpic.

Ca și în alte rînduri, loturile 
aliniate la startul Balcaniadei 
au cuprins, fără excepție, cele 
mai bune elemente ale genera
ției tinere față de care am 
putut observa o preocupare 
deosebită pentru selecție, pen
tru grăbirea procesului de în
sușire a tehnicii de joc și a 
elementelor tactice utilizate cu 
precădere în voleiul mondial. 
Datorită acestor străduințe, 
meciurile din cadrul competi
ției balcanice la care ne re
ferim s-au ridicat, în majori
tatea lor, la un bun nivel, o- 
ferind publicului dispute an
trenante. adesea spectaculoase.

Pe lîngă nota de stăpînire de 
către toate echipele a elemen
telor tactice specifice voleiului 
modern, am remarcat cu acest 
prilej o serie de jucători și 
jucătoare cu deosebite calități 
pentru marea performanță, 
cum ar fi, de pildă, juniorii 
bulgari Kiosev (19 ani, 2,00 m), 
Milanov Romanov, albanezii 
Rakipi 
kas și 
Misin 
Benga, 
Emona ___
him> _ (Albania), 
lampieva, Nadea 
la Ranghelova, 
(Bulgaria), Andrea
Gordana Grbeșa (Iugoslavia).

Desigur, elementele care au 
stabilit ierarhizarea valorilor

' Romanov, 
și Damo, grecii Gonti- 
Moustakidis, iugoslavul 
ridicătorul turc Kenan 
precum 
Gripshi,

și junioarele 
Mimoza Ibra- 
Valca Ilara- 

Mirceva, Mil- 
Radka Bojeva 

Hrastnik,

atît la fete cît și la băieți au 
fost, pe de o parte, diferen
țele de pregătire fizică și mai 
ales tehnică, iar pe " 
parte, omogenitatea 
de bază Sub aceste 
cel mai bine s-au 
formațiile României
riei care și-au împărțit titlu
rile Firește, lăudabilă perfor
manța juniorilor noștri, care 
obțin pentru prima oară vic
toria In competiția balcanică, 
dar care nu pot fi puși în a- 
fara unor critici, socotim jus
tificate, privitoare la unele 
capitole ale pregătirii. Echipa 
de bază. în frunte cu „olim
picul" Căta-Chițiga, dispune 
de cîțiva tineri cu reale șanse 
de promovare în eșalonul su
perior. în prima reprezentati
vă a țării, cum sînt Gizdavu, 
Săniuță, Slabu, Nicolae, Ale
xandru sau Mîndru, dar a 
căror promovare este condi
ționată de o pregătire Ia nivel 
mai ridicat, atit cantitativ, cit 
și calitativ. Pentru că în a- 
ceste cinci zile de concurs 
elevii antrenorilor Virgil Du
mitrescu și Dan Lăzărescu, a- 
jutați de medicul Traian Căl
dare. au etalat, totuși, o serie 
de deficiențe pe care le pu
nem pe seama unui volum de 
muncă insuficient, vizibil de
opotrivă în rezistență scăzută 
de concurs, în mișcarea în te
ren, în ritmul de joc inegal 
pe parcursul unui meci, pre
cum șl în modul de execuție 
a procedeelor tehnice de bază 
(inconstanță în efectuarea ser
viciului, nesiguranță 
luare si imprecizie la 
Aceste deficiențe au ieșit 
mult în evidență în 
cu 
cea
în 
au 
sar

de altă 
sextetelor 

aspecte 
prezentat 

și Bulga-

la pre- 
pase). 

mai 
partida 
dealtfelformația bulgară,

mai redutabilă adversară, 
fața căreia juniorii români 
cîștigat doar... setul nece- 
obținerii victoriei în Cam-

pionatul balcanic. Așteptăm de 
la tinerii jucători și de la co
lectivul tehnic care se ocupă 
de pregătirea lor strădanii 
mal mari pentru eliminarea 
cit mai rapidă a acestor lip
suri astfel incit toate ele
mentele de perspectivă grupate 
în acest eșalon, să tacă curînd 
pași siguri spre o mai i 
gătoare afirmare a i 
lor calități.

Deși clasată pe locul 
(pierzînd de asemenea, 
reprezentativei bulgare), 
mația 
tre a 
drum 
grese 
la o _ 
tul că antrenorii Leonid Sor- 
bală, Ion Cristian și Vera Pa- 
vlenco au prezentat o echipă 
mai tînără decît celelalte com
petitoare justifică poziția se
cundă în clasamentul final al 
Balcaniadei, dar oferă și te
meiuri de speranțe într-o afir
mare internațională nu prea 
depărtată în timp a voleiului 
nostru feminin. Există în a- 
cest tînăr lot cîteva sportive 
cu bune posibilități de a atin
ge valoarea corespunzătoare 
exigențelor pe plan mondial, 
cum sînt Daniela — - - - - 
Niculina Stanică, ___
Lungu, Mirela Popovîci, Ioana 
Liteanu (din păcate acciden
tată la jumătatea competiției), 
ca să numim doar pe cîteva 
dintre componentele lotului, 
folosite în majoritatea timpu
lui. Și la echipa de fete se 
cuvine să atragem atenția asu
pra necesității sporirii canti
tății de lucru, pentru a se a- 
duce la unison toate compo
nentele pregătirii, dintre care 
la ora actuală se detașează 
serviciul, blocajul și, oare
cum, atacul.

Aurelian BREBEANU 
Mihail VESA

convin- 
realelor

secund 
în fața 

for- 
de junioare a țării noas- 
dovedit că se află pe un 
bun, ea mareînd pro- 
evidente în acest an, de 
competiție la alta. Fap-

Drăghici, 
Georgeta

HriMAinr mor i erîMTni TikirorTin iii*nliALLLt „lUrt 1 dUNILlI lINLKtlULul
Ziarul nostru va

Atractiva competiție sporti
vă de masă — din cadrul 
„Daciadei" — „Cupa Scînteii ti
neretului" la tenis, a ajuns la 
a VII-a ediție. Inițiată i or
ganizată de cotidianul tinere
tului din tara noastră și de 
C.C. al U.T.C., în colaborare 
cu Federația 
manifestarea 
de la debut 
laritate. Să 
pe planul 
sportive — 
nită de la 
sportive) a 
acțiune de 
pentru amenajarea de terenuri 
de tenis, atît în orașe cît și la 
sate.

Și pe planul performanței

română de tenis, 
s-a bucurat chiar 
de o mare popu- 
ne reamintim — 

extinderii bazelor 
că întrecerea (por- 
nivelul asociațiilor 
declanșat o largă 
muncă patriotică

• ••

acorda o cupă celui mal tehui
competiția a adus utile con
tribuții. Cluburi și asociații 
cum sînt Dinamo Brașov Jiul 
Petroșani, Sănătatea Oradea 
și-au recrutat actuali tenls- 
mani de Divizia A (ne referim 
la Marius Mag. la Mihai și 
Viorel Căciuiescu — pentru a 

aceste exemple) 
participanți sau 
amintitei compe- 

sfîrșit. un centru

oferi doar 
dintre foști 
cîștigători ai 
tițîi. Și. în __ __
de recreare al tineretului din 
tara noastră, cum este 
nea Costinești. de pe 
Mării Negre, a devenit 
tradițional de întîlnire 
Analiști, 5 din cele 7 ediții 
avînd ca Ioc de disputare fru
moasele terenuri de aici.

Anul acesta „Cupa Scînteii

statiu- 
malul 

un loc 
pentru

tineretului 
nou. de 
participant 
rezultate 
Alba, Ga 
Dîmbovița 

Competi 
mul său i 
cîștigători 
ne și a 
rești și-at 
Costinești. 
tembrie ei 
neul final 
vîrstă (bă 
ani și 15— 
an. ziarul 
cupă pent: 
cător.

ta întreruperea campionatului de n

DAR DINCOLO DE STEAUA Șl Di
• Astăzi,

„Ce dovadă mai elocventă 
pentru nivelul mediocru al 
campionatului decit această fă
ră precedent înfrîngere sufe
rită de o echipă cu radiție șl 
cu un lot deloc de neglijat?!?" 
— exclama Mihai Naca, antre
norul Farului, referindu-se la 
contraperformanța (3—90) înre
gistrată de Știința Petroșani în 
partida de duminică cu Steaua 
Aprecierea cunoscutului tehni
cian este cu totul îndreptățită. 
Desigur, avem la această oră 
două echipe — Steaua și Di
namo — care ar putea intra 
cu fruntea sus pe orice mare 
arenă a lumii balonului oval. 
Numai că între ele si celelalte 
competitoare există o sensibilă

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
NOI RECORDURI NAȚIONALE LA CONCURSUL 

ATLETIC „MEMORIALUL ZENO DRAGOMIR"
REȘIȚA (prin telefon). In lo

calitate au avut loc întrecerile 
celei de a Xll-a ediții a concur
sului atletic ,, Memorialul Zeno 
Drago<mir“. Au luat parte atleți 
din București, Timișoara, Sibiu, 
Ploiești, Craiova, Alba Iulia, Hu
nedoara, Caransebeș și Reșița. 
Cu acest prilej au fost corectate 
cîteva recorduri naționale. In 
proba de 30 0’0-0 m timișoreanul 
Gheorghe Motorca (Politehnica) 
a realizat 1.37:15,0 (v.r. 1.38:48,0
I. Tăbăcioiu — 1974), la 500 m 
hunedoreanca Mihaela Budecan 
(Metalul) a fost cronometrată în 
1:13,1 — record junioare H, iar
craioveanca Carmen Iordache 
(C.F.R.) a- parcurs 1000 m în 
2:49,1 — record junioare II șl III 
și 600 în 1:35,1 — record juni
oare m.

Proba memorială — săritura cu 
prăjina — a revenit bucure șt ea-> 
nulul Adrian Dioancă (Steaua) 
cu 4,55 m. Alte rezultate : BAR-

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE SI CONCURSURILE 
REPUBLICANE LA ORIENTÂRE TURISTICA

BAȚI : 100 m — P. Cioareă (Poli.
— 10,9 ; 1 500 m — Gh.

(Prahova Pi.) 3:54,0 ;
— Cioarcă 6,90 m ; disc. 

Alexandru (CLS.M. Reșița)
Pescariu 
FEMEI :

Timiș.) 
Neamțu 
lungime 
— I. ‘ 
51,50 m ; suliță — S.
(Poli. Timiș) 77,14 m ; .
100 m — Steluța Vlntilă (C.A.U.) 
11,9 ; 400 m — Vintidă 58,4 ; lun
gime — Renate Schadt (Poli. Ti
miș.) 5,6*0 m ; înălțime — Schadt 
1,70 m ; greutate — Dorina Șu- 
mălan (C.S.M. Reșița) 13,79 m ; 
disc — Șumălan 46,20 m. (Doru 
GLAVAN — coresp.).

a Astăzi are loc la Bologna un 
concurs atletic internațional la 
care vor participa și cîțiva atleți 
români : Maria Șamungi. Nicu
lina Lazarciuc, Elena Tărîță și 
Horia Toboc.
• Stadionul Republicii va găz

dui, de vineri pînă duminică, în
trecerile pentru campionatele re
publicane ale juniorilor de cate
goria I.

Incepînd de astăzi, la Tg. Jiu, Tirgoviște, Deva și Focșani 
PRIMELE TURNEE ALE DIVIZIEI A DE VOLEI, 

EDIȚIA 1979-1980
campionatele
volei, ediția 

desfășurat în

După cum se știe, 
primei divizii de 
1979—1980, nu s-au 
sezonul taamnă-iiatmă, din cauza 
necesităților de pregătire a lotu
rilor naționale pentru turneele 
de calificare la Olimpiadă și 
participarea lor ta turneul final 
olimpic. în locul oampionatelor 
s-a desfășurat „Cupa României" 
(cîștigătoare : C.S.U. Galați la 
feminin și Explorări Baia Mare

antrenamente adecvate, 
competiții de veriflca- 

omogenizarea sextetelor 
tuu suferit 
Șl din a- 
competlția 
ea puțind 
de valoa-

mai prin 
d șl prin 
,re pentru 
care, la multe echipe, 
modificări importante, 
cest punct de vedere 
se anunță interesantă, 
să releve noi elemente 
re care să susțină în viitorul a- 
propiat afirmarea acestui sport, 
după performanța realizată de 
echipa masculină a țării noastre.

AZI

primul trial al lotului națioi

Inoepînd de ieri și pînă vineri, 
in pădurea Comana (județul Il
fov), se desfășoară Campionatele 
republicane individuale pe anul 
1980, la orientare turistică, pentru 
categoriile : fete 15,17 și 19 ani 
și băieți — 15. 18 și 21 de ani. 
Odată cu aceste campionate, vor 
avea loc și Concursurile republi
cane individuale pentru copii 
(fete și băieți de 11 și 13 ani) 
și pentru ..veterani" •— concurenți 
care au depășit • - —

După festivitatea de deschide
re, care a avut loc ieri, s-a dat 
startul în prima etapă a concur
surilor republicane ale copiilor 
șl în campionatul republican 
pentru concurențll de 15 ani. As
tăzi, se va desfășura etapa a 
doua șl festivitatea de închidere 
ale acestor două competiții, ur- 
mtnd ca mîine să înceapă Cam
pionatele republicane ale seniori
lor.

PROGRAMUL PARTIDELOR DE
FEMININ

Seria I (Sala sporturilor din Tg. Jiu, de la 
C.S.U Galați — Universitatea Timișoara 
Penicilina Iași — Farul Constanța 
Olimpia Oradea — Dinamo București

Seria a Ii-a (Sala sporturilor din Tirgoviște, de la 
Universitatea Buc. — Universitatea Craiova 
Chimpex Constanța — Rapid București 
Maratex Baia Mare — Știința Bacău

MASCULIN
Seria I (Sala sporturilor din Deva, de Ia ora 16) : 

Viitorul Bacău — C.SJW. Suceava 
Explorări Baia Mare — Tractorul Brașov 
Silvania Șimleu S. — Steaua București

Seria a n-a (Sala sporturilor din Focșani, de 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
„Foii" Timișoara — Univ. Craiova 
Delta Tulcea — Calculatorul

ora 16)

ora 16) j

diferență valorică, chiar față 
de acelea din grupul imediat 
următor în ierarhia stabilită 
după opt etape (R. C. Gri vi ța 
Roșie avînd totuși meritul de 
a fi ținut in șah campioana), 
însăși clasarea între primele 
șase a unei debutante absolute 
în Divizia A, altfel merituoasa 
formație a Aradului, este grăi 
toare în ceea ce privește di
luarea valorică a campionatu
lui. Ca să nu mai vorbim des
pre punctaveraj ui .’531—43 !) 
din dreptul liderei...

Nu poate fi contestat faptul 
că, dacă Steaua și Dinamo 
și-au construit — în : timp — 
echipe puternice, relativ echi
librate la nivelul compartimen
telor. mai toate celelalte divi
zionare acuză, în momentul de 
fată, sensibile schimbări la fa
tă. masive 
(vezi, spre 
stănțenilor 
se acceptă 
rugby valoarea mai... așteaptă 
numărul anilor, cel puțin în 
cazul unor posturi, 
zelor esțe însă alta 
nem nici o noutate 
superficialitatea în 
devine tot mai 
timpul jocurilor I Spre a vorbi 
la concret, să luăm cazul celor 
mai recente trei partide, urmă
rite la sfîrșitul săptăminii tre
cute : în 240 de minute am 
văzut un singur placaj execu
tat ca la carte — de către 
foarte promițătorul Vărzaru, teh
nicul centru al Farului ! în 
rest. „îmbrățișări", mai mult 
sau mai puțin... amicale, de-a 
dreptul penibilă Hind postura 
de spectatori în care s-au com
plăcut studenții din Valea Jiu
lui.

După opt etape. înghesuite 
într-un timp foarte scurt (este 
și motivul pentru care ar fi de 
preferat o formulă de două

infuzii de tinerețe 
pildă, cazul con- 

și grivițenilor) ; or. 
cvasiunanim, în

Cauza-cau- 
și nu snu- 

afirmînd că 
pregătire 

vizibilă în

grup-e val< 
mentului 1 
firească. < 
suficient I 
campionatu 
ce loc, pe 
federației" 
Ionul de 
ceastă Iun; 
numărul n 
tombrie) v 
buri pentr 
că. în pr< 
e timpul, 
ora declai 
landeze — 
tivul într< 
lui — se 
fruntați cu 
me. Nu ne 
le indispo 
sau mai r 
e cazul iu 
Marghescu 
toți cei r 
de treisfer 
așa deficit 
toare este 
unor titula 
ționalei și 
firava con 
mite post 
d» -exemp 
(.11 rol de 
se dovedi s 
dar evoluț 
multi, asi 
să se arat 
foarte si gr 
ca tehnici, 
mai ușurș

Desigur, 
fapt. o < 
Dinamo. I 
dar la fel 
și întreba 
o asemeni 
lorlalți at 
Să vedem 
nou seria 
avînd loc 
cui copi lu

Buc.

X

la ora
1

16) :

WS°

FINALA PE JARA
(Urmare din pag l)

A „C

Pe Stadionul 
disputat meciul 
minin dintre divizionarele- B Con
fecția București și Rapid Bucu
rești. La încheierea celor 60 de 
minute de joc, balanța a înclinat 
— normal — de partea sportive
lor de la Confecția, care au cîști
gat cu 21—12 (11—6), ele dominând 
tot timpul, puțind realiza un scor 
și mai mare dacă nu ar fi ratat 
muite ocazii clare, inclusiv arun
cări de La 7 m. Au înscris : Se- 
rediuc 8, Bidiac 5, Achiței 4, V. 
Constantinescu 2, Weber 1, Vasile 
1 — pentru Confecția, Ignat 3, 
Mălai 2. Moraru 2, Ilarabulă 2, 
Stanciu 2, Dițoiu 1. Au 
bine G Dumitrescu și M. 
(București). (O. GUȚU 
resp.).

Celelalte 
B (etapa 
Comerțul 
late a Iași 
Teleajen 
(13—7) ; 
Metalul
Tractorul ___
Făgăraș 23—19 _
Il-a : Metalul Hunedoara 
lajul Știința Petroșani 
(11—7) ; C.S.M. Reșița — 
Moldova Nouă 23—12 
Constructorul Oradea —

vîrsta de 35 ani.
D.VIZIA B LA HAND: AL

O Știri la zi
Satu Mare 17—14 (6—7) ; Timișul 
Lugoj — Universitatea Cluj-Na
poca 17—11 (10—6). Feminin (se
ria I) : Confecția Vaslui — Oltul 
St. Gheorghe 16—7 (0-3) ; Tex
tila Ploiești — Vulturul Ploiești 
10—16 (4—5) ; Voința Galați —
Hidrotehnica Constanța 10—28 
(6—15) ; seria a Il-a : Chimia A- 
rad — Voința Odorhei 19—16 
(11—6) ; Nitramonia Făgăraș — 
CJS.M. Sibiu 10—16 (5—8) ; Voin
ța Sighișoara — Chimistul Rm. 
Vîlcea 15—14 (7—9) ; C.F.R. Cra
iova — Constructorul Hunedoara 
17—11 (7—7) ; Gloria Bistrița — 
Textila Zalău 14—20^ (5—10). (Co
respondenți : 
Florea, P. ~ 
A. Cristea, 
sescu, C. 
Toma).

A F.R.H. 
siune pentru ____ _
de control va avea loc în ziua 
de 15 septembrie (pentru toate 
categoriile de handbaliști) la 
sala de atletism ,,23 August", în- 
cepînd de la ora 8 • La Buzău 
s-a încheiat ediția I a „Memoria
lului Ion Dumitrescu". Au fo&t 
prezente 11 echipe masculine și 
feminine, pe primul loc situîn- 
du-se Celuloza Brăila (m) și Tri
cot ex Buzău (f)

tineretului s-a 
de handbal fe-

arbitrat 
Stăncilă 

— co

Diviziarezuitate din ______
I). Masculin (seria I) : 
Constanta — Universi- 

10—15 (6—7) ; Petrolul
- Celuloza Brăila 36—16 

Independenta Sibiu — 
Vaslui 19—17 (11—10) ;

Brașov — Nitramonia 
‘ (13—6). Seria a 

— Uti- 
21—10 

Minerul 
(11-4) ;

Unto

V. Popovlcî, 
Dumitrescu, I. 
I. Ionescu, 

Arsene, I.

anunță că 
trecerea

M.
Vlad, 

I. Tănă- 
Glăvan, I.

ultima se- 
norm elor

la masculin). Ca urmare, campio
natele Diviziei A au fost aminate 
pentru această toamnă, echipele 
fiind împărțite în serii de cîte 
șase, competiția desfășurlndu-se 
sub formă de turnee (tur-retur), 
urmate de turnee finale pentru 
locurile 1—4 și 9-12 (programate 
între 11 și 15 octombrie), care 
vor stabili campioanele, respectiv 
echipele retrogradate.

De astăzi pînă duminică, în 
patru orașe — Tg. Jiu, Tirgoviște, 
Deva și Focșani — se derulează 
turneele turului competiției (re
turul fiind programat în ultima 
decadă a lunii : 24—23 septem
brie). Cele 24 de divizionare A 
feminine și masculine au pregătit 
în perioada post-olimpică startul 
în campionat ele... restante nu nu-

medaliată la J.O. de la Moscova. 
Firește, Încă din turneul turului 
este de așteptat să urmărim in 
toate cele 4 serii partide de mare 
■fengajament, competitoarele cău- 
tînd fie să-și asigure poziții fa
vorabile participării la turneul 
final pentru desemnarea campioa
nelor (se califică primele două 
clasate in fiecare serie), fie să 
evite ultimele două locuri m se
rie (care implică intrarea în tur
neul final al codașelor șl... spec
trul retrogradării).

Să nădăjduim, odată cu iubito
rii voleiului din cele 4 orașe, că 
reintrarea în scenă a diviziona
relor A va fi însoțită și de un 
plus calitativ care să readucă 
acest sport în atenția publicului...

lină de popice din Cluj-Napo
ca (Alexandru Eiikkds. loan 
Racz, Vasile Barb. Augustin 
Poienar. Vasile Pop) a ocupat 
primul loc. urmată de formația 
din București (1918 p.d.). La 
fete a învins formația regio
nalei C.F.R. Timiș (996 p.d.). 
De un frumos succes s-au 
bucurat și întrecerile de tenis 
de masă — cîștigătoare. forma-

lilie din 
Timișoara 
(echipe r 
fiind tot 
ra (Vilibs 
Mareea și 

CLASAI 
Timișoara 
51,33 p. 3. 
4. Craiova 
35,66 p 6 
28 p. 8. 1
MIRCEA

LOTO-PRONOSPORT
CINCI MARI SUCCESE 

LA O SINGURĂ TRAGERE I

INF

ETAPĂ SPECTACULOASĂ IN CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK LA PERECHI

Pe pista de zgură a stadionului 
Rapid din Arad s-a desfășurat 
etapa a IV-a a campionatului re
publican de dirt-track la perechi. 
Șl-au disputat întîietatea alergă
tori din București, Brăila, Sibiu 
și Arad care au furnizat întreceri 
viu disputate și spectaculoase. In 
vervă deosebită, sibienii Ionel 
Pavel șl Alexandru Pis au între
rupt șirul victoriilor obținute de 
bucureștenll Gheorghe Sora și 
Marin Dobre, liderii clasamentu
lui general, aceștia fiind întrecuți

Al.
P. 2. I.
Rîureanu 
Gh. Sora

1. I. Pavel 
Sibiu) 24 
— N.

23 p, 3.
(Metalul București)

șl de Ton Bobilneanu — Niculae 
Rîureanu.

Clasament : 
Pis (Voința 
Bobilneanu 
(I.P.A. Sibiu) 
— M. Dobre 
22 p.

Cea de a XX-a etapă a „Cupei 
tineretului", care a avut loc in 
deschiderea concursului de se
niori, a revenit motocicllștilor N. 
Puravet (Ranid Arad) șl M. Șoai- 
tă (I.P.A. Sibiu).

N. STRAJAN — coresp.

Dacă la tragerile obișnuite Loto 
din ultiima vreme au predominat, 
la categoria I, câștigurile în AU
TOTURISME „Dacia 1300". ultima 
tragere Loto a lunii precedente, 
desfășurată la 29 august, a furni
zat, între altele, un frumos bu
chet de CINCI MART CIȘTIGURI 
In bani a cîte 44.817 lei — 
CARE ! Beneficiarii acestui 
ces sînt Steluța Covaciu din 
ila, ion Pîrvu din comuna 
turul, jud. Constanța, __
Cioroianu din Craiova, Ana Nițu 
și Constantin Popescu, ambii din 
București. Tragerea de vineri, 12 
septembrie a.c., vă oferă și dv. 
posibilitatea de a obține câștiguri 
asemănătoare sau chiar mai mari. 
N’j uitați. însă, că ASTĂZT si 
MÎTNE sînt ULTIMELE ZILE 
pentru procurarea biletelor 1

Tragerea 
de astăzi, 
televizează 
la ora 17,4

Importau 
la Pronosj 
ceaistă săp 
letinelor k 
Pronosport 
inclusiv.

FIE- 
suc- 
Bră- 
Vul- 

George

CÎȘTIG 
LUI PRO 
SEPTEMB

Categor 
1910,25 va 
cit valorii 
rilor de 1; 
fost sub i 
lei. fondu' 
tizat. con 
categoriei



Ieri, la Alexandria

I RLPREZINTATIVELE EI0MĂNIE1 Șl BIJECAIiiEI
ROMÂNIA-TURCIA (selecționate de juniori) 4-0 (1-0)

din 
ii de 
bune 
letele 
uzău.

ultl- 
10 de 
dețe- 
lucu- 
e la
sep- 
tur- 

1 de 
0—14 
ecare 
da o 
ie ju-

(Urmare din pag. I)

cu

Imătoarea declarație : „Dacă am 
fi putut prezenta formația care 
a repurtat victoria asupra 
Iugoslaviei, testul de la Varna

I și-ar fi atins pe deplin scopul. 
| efucidindu-ne.. asupra potenția

lului real al echipei noastre in

I perspectiva jocului cu Norve
gia. de Ia Oslo Așa însă, ve
rificarea nu va fi concludentă

Iîn întregime. Indiferent însă de 
formația pe care o prezentăm, 
le-am amintit jucătorilor că tre
buie să apărăm prestigiul

I fotbalului nostru, să acționăm 
I ofensiv chiar dacă cîntem în 

deplasare. Am preferat un atac

I alcătuit din jucători emina
mente ofensivi care, prin cali

tățile lor, pot manevra pe în
treg frontul de atac, efectuind 
deruntante schimburi de locuri 
care pot deregla defensiva for
mației bulgare".

In privința selecționatei Bul
gariei. am aflat că ea se află 
cantonată de sîmbătă seara la 
Vama. Antrenorul Atanas Par- 
jelov, care se ocupă în ultimul 
an de pregătirea echipei na
ționale a Bulgariei, și-a expri
mat speranța că partida, deși 
amicală, va prilejui o utilă ve
rificare pentru viitoarele con
fruntări oficiale care așteaptă 
pe cele două reprezentative.

Meciul Bulgaria — România 
va începe la ora 19,30. Repri
za a doua va fi transmisă pe 
posturile de radio, pe progra
mul I.

I 
I
I

MECIUL Nr. 318

ALEXANDRIA, 9 (prin tele
fon). Pe stadionul Rulmentul, 
în prezenta a circa 3 000 de 
spectatori, s-a disputat prima 
din cele două partide amicale 
dintre juniorii români și turci, 
programate în această săptămî- 
nă. Fără să se ridice la un ni
vel tehnic si spectacular deo
sebit, întîlnlrea a plăcut, to
tuși, datorită dîrzeniei și am
biției etalate de cele două for
mați, pe alocuri disputa, mai 
ales în prima repriză, căpătînd 
și valențele unei confruntări 
oficiale. Iar tonul acesta l-au 
dat jucătorii turci, ei fiind a- 
ceia care au început mai bine, 
stăpînind mijlocul terenului 
prin marele travaliu depus de 
Riza, Ogiiz, și Urnit, primul ra- 
tînd și două bune ocazii în min 
11 și 16. A venit apoi rîndul ju
niorilor noștri să se apropie pe
riculos de poarta lui Levent,

ratind și ei două ocazii mai 
mari, prin Vuia (min. 20 — cu 
poarta goală) și Lasconi (min. 
26 — „cap“, de la 7 m peste 
bară). 0—0. după primele 40 de 
minute ? Nu, pentru că In min. 
38 Haili l-a faultat la 18 m pe 
Cr. Badea și lovitura liberă a 
fost excelent executată de 
Curtean, care a trimis plasat, 
peste zid, lîngă bara din stingă 
a porții lui Levent : 1—0.

Repriza secundă, mult mai 
frumoasă decît prima, a fost 
presărată cu numeroase faze 
de poartă. Tot jucătorii oaspeți 
au reînceput mai bine, ratînd 
prin Rafet (min. 44), după care 
echipa noastră a avut o suită 
de șarje spectaculoase încheia
te cu trei goluri. A marcat din 
nou Curtean, el transformînd 
o lovitură de la 11 m, acor
dată la un fault al lui Melih 
asupra lui Lasconi (min. 59).

Patru minute mai tîrziu, a în
scris vîrful de atac al echipei, 
Lasconi, iar scorul final a fost 
stabilit de fundașul Balint (tre
cut pe post de mijlocaș) cu un 
șut violent, din unghi, in min. 
70.

Arbitrul G. Dragomir a con
dus foarte bine următoarele 
formații : ROMANIA : Gîrjoa- 
bă — Radu, Balint, Negoițâ, 
Curtean — Cr. Badea, Udricâ, 
Dragomir — Neagu, Lasconi, 
Vuia. Au mai jucat : Popa,
Ciobanii, Țone, Gafencu, Mus
tață, în repriza secundă ; TUR
CIA : Levent — Melih, Zafer, 
Hasan, Halil — Oguz, Riza, U- 
mit — Oktai, Murat, Tanju. Au 
mal jucat, în cea de-a doua re
priză : Rafet, Tajfun și Metin. 
Revanșa acestei întîlniri se va 
disputa joi, la Roșiori de Vede.

Laurențiu DUMITRESCU
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Palmaresul întîlnirilor Româ
nia — Bulgaria se apropie de 
cifra 30 : azi, la Vama, va a- 
vea loc meciul nr. 28, 17 din 
jocurile disputate pînă acum 
revenind „tricolorilor", 4 în- 
cheindu-se la egalitate și 6 
fiind pierdute. Și golaverajul 
ne este favorabil : 63—39.

Pr:^a întîlnire a avut loc 
cu mai bine de o jumătate de 
secol în urmă, la 31 mai 1925, 
la Sofia, și a revenit fotbaliș
tilor români cu 4—2, golurile 
noastre fiind semnate de Rudy 
Wetzer și Semlcr, fiecare de 
câte două ori Scorul cel mai 
mare — și victoria cea mai 
răsunătoare — s-a înregistrat 
în 1933, la Balcaniada dispu
tată la București : 7—0 pentru 
România, golurile fiind opera 
lui Ciolac (3), Petea Vîlcov 
(2) și Dobay (2). A fost me
ciul care a netezit drumul re
prezentativei României . spre 
victorie în această ediție a 
Balcaniadei.

In anul 1976, fotbaliștii bul
gari aveau să cîștige finala 
„Cupei balcanice" ediția a

IX-a : 1—0 la Sofia și 2—3 la 
București, cele două goluri 
marcate de oaspeți pe stadio
nul „23 August" fiind hotărî- 
toare.

Ultimele două meciuri s-au 
jucat în cadrul aceleiași com
petiții balcanice : 2—0 la Bucu
rești, la 3 mai 1978 (au mar
cat : Iordănescu și Bălăci) și 
1—1 la Sofia, la 31 mai 1978 
(Mladenov și Iordănescu au 
fructificat cite o lovitură li
beră din preajma careului).

Partida de azi, amicală, este 
cea dintîi care se va juca la 
Varna.

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

IUI 1ID1R TREBUIE SĂ
Corvinul Hunedoara a abor

dat etapa a Vl-a de pe pozi
ția de lider. Meci în depla
sare, la Brașov, pe terenul 
unei echipe tenace, aspre, tot
deauna optimistă pe gazonul 
ei. Un prilej de a se vedea 
dacă este un lider de circum-

Astăzi, la Ploiești

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE ECHIPELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI
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DE LA F. R. FOTBAL
Ca urmare a accidentării 

mai multor jucători din Iotul 
reprezentativ și din echipele 
care participă la 17 septem
brie a.c., la meciurile cupe
lor europene de fotbal inter- 
,' buri, în scopul recuperării 
acestora în bune condițiunl, 
F.R. Fotbal a hotărît amînarea, 
la o dată care va fi stabilită 
ulterior, a jocurilor STEAUA 
— F.C. ARGEȘ, UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — POLITEH
NICA IAȘI și S.C. BACĂU — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
din etapa a VII-a a Divi
ziei A.

Reprezentativa noastră de 
tineret Intîlnește astăzi, la Plo
iești, formația similară a Bul
gariei. Pentru tinerii noștri 
jucători acest meci înseamnă 
un nou prilej de verificare 
înaintea sezonului oficial, 
cînd se vor lansa în campio
natul european destinat cate
goriei lor de vîrstă. Antre
norii C. Drăgușin și M. Ră- 
dulescu au convocat urmă
torii jucători : Moraru, Nițu 
— portari ; Mărginean, Murar, 
Iovan, C.' Solomon, Rednic — 
fundași; Bozeșan, Klein, Isaia 
FI. Pop — mijlocași; D. Flo
rian, D. Zamfir, Terheș, Ga
bor, Suciu — înaintași. Nou
tatea de ultimă oră a acestui 
lot o constituie convocarea 
portarului Moraru, determina-

Șl BULGARIEI
tă de accidentarea lui Alexa. 
Se pare că el va fi titularul.

Examenul de astăzi, preten
țios, va fi urmat de un altul, 
de același calibru, reprezenta
tiva de tineret urmînd s-o în
tâlnească. tot în calitate de 
gazdă, pe cea a R.D. Germa
ne, în ziua de 24 septembrie. 
Această succesiune de meciuri 
internaționale de verificare 
precede debutul în campiona
tul european care va avea loc 
la 14 octombrie, cînd echipa 
noastră va întîlni Anglia, pe 
teren propriu.

Meciul dintre echipele de 
tineret ale României și Bulga
riei se va disputa, cu începere 
de la ora 17. pe stadionul „Pe
trolul" din Ploiești. Arbitrul 
partidei este localnicul M. 
Moraru.

ȘTIE SĂ Șl PIARDĂ
stanță, dacă replica el are și 
alte virtuți decît ușurința de 
a pasa și adaptarea rapidă la 
un joc pozițional adecvat, în 
funcție de adversar. Ei bine, 
păstrindu-și caracteristicile, 
Corvinul, solicitată, a răspuns 
pe măsura partenerului, și la 
angajamentul fizic, și la exi
gențele marcajului, construind, 
în același timp, faze de atac 
de reală periculozitate.... Cu 
alte cuvinte. Corvinul și-a o- 
norat, cum se cuvine, poziția 
de lider, dînd 89 de minute 
impresia că se îndreaptă spre 
■un meritat meci nul. Dar, în 
ultimul minut de joc, fundașul 
central Andone excelent Dină 
atunci, a oomis o inexactitate, 
permițindu-i lui Paraschivescu, 
masivul atacant brșovean. să 
primească nestingherit o pasă, 
să fugă cu mingea spre poar
tă și să înscrie din interiorul 
careului. Fază curată, fără 
dubii pentru arbitri, pentru 
nimeni. înșiși apărătorii hu- 
nedoreni. care închiseseră de 
minune culoarele pînă atunci, 
s-au privit o clipă cu reproș. 
Portarul I. Gabriel, și el ex
celent !n această partidă, a

acuzat cel mai mult, nervos, 
pierderea unui punct, tocmai 
acum, cînd între vis și reali
tate se interpusese cel mult 
un minut de joc. Cu brațele 
ridicate a mare reproș s-a în
dreptat spre tușierul D. Ră- 
dulescu. A fost parcă un sem
nal) pentru o echipă surexci- 
tată să se agațe ca de un fir 
de pai de presupusul ofsaid 
reclamat. Aproape toată echipa 
s-a repezit la tușă pentru a 
protesta... Liderul nu se pu
tuse împăca cu o înfrîngere 
survenită în ultimele momente 
ale jocului, uitînd că numai 
cu o etapă în urmă asistase la 
o dramă asemănătoare în ta
băra Jiului (pricinuind-o. de 
fapt), că Jiul, la rîndul ei, cu 
o etapă, mai înainte privise și 
ea la lin astfel de deznodă- 
mînt, pe care îl suporta Chi
mia Rm. Vîlcea. Așa e fot
balul.

Acest lucru trebuie să-1 în
țeleagă tinerii și talentații 
fotbaliști ai Corvinului. Au și 
șansa să se uite în jur, să-l 
priceapă pe Lucescu, care, 
sportiv, înainte ca echipa sa 
să părăsească stadionul, a ve
nit la cabina arbitrilor pentru 
a recunoaște netemeinicia pro
testelor din teren.

(on CUPEN
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@ Sîmbătă, în ziua 
meciului cu Universita
tea Cluj-Napoca, Dudu 
Georgescu a sărbătorii 
împlinirea rotundei
vîrste de 30 de ani. Și 
ce mult ar fi vrut să 
înscrie Ia aniversarea 
lui, măcar un gol I 
N-a vrut însă... porta
rul oaspeților, Moldo
van, și nu l-a ajutat, 
pe de altă parte, nid 
șansa. & Țegean a re- 
debutat sub culorile 
„șepcilor roșii", după 
o întrerupere de 13 
ani, timp în care a ac
tivat la C.F.R. Cluj-Na- 
poca. De remarcat că 
Țegean, acum în vîrstă 
de 32 de ani, a debu
tat în prima divizie în 
toamna anului 1965 la 
Universitatea, jucînd 
în continuare în echi
pa studenților clujeni 
pînă Tn 1967. • Valen
tin Stănescu era, oare
cum, nemulțumit de 
randamentul elevilor 
săi în meciul cu Uni
versitatea Cluj-Napoca. 
Tot el, însă, gîndin- 
du-se că în primăvara 
acestui an Dinamo 
pierduse pe teren pro
priu eu 1 —2 întîlnirea 
cu formația studenților 
clujeni, a spus : „Cum- 
necum, parcă tot mai 
bine e cînd cîștigi, 
chiar dacă nu joci așa 
cum ai dori". © Cu
noscut iubitor al fotba
lului, actorul Colea 
Răutu s-a aflat, sîm
bătă în tribunele sta
dionului . 1 Mai" din 
Pitești pentru a urmări 
derby ul F.C. Argeș — 
F.C. Baia Mare. Moti
vul hoby-ului care, la 
mai bine de 60 de ani, 
îl poartă pe drumuri ? 
Ni-1 dezvăluie chiar

reputatul actor : „Pen
tru mine, fotbalul în
seamnă un spectacol 
îneîntător, mereu... ine
dit. Jocurile, aceste 
piese în două acte și 
infinite tablouri, plac 
și prin aceea că nu 
seamănă între ele, ne- 
știindu-se dinainte re
plica actor ilor-fotba-
liști*. Observație la 
obiect, a unui om a- 
flat oricum în temă, 
și, prin aceasta, mai 
convingătoare... • Sîm
bătă, la Craiova, cel 
mai mult a suferit de 
pe urma... legitimațiilor 
cralovene arbitrul Ni- 
colae Rainea. în pri
mul rînd, pentru că, 
începînd meciul la ora 
17,10, o parte dintre 
spectatori l-au primit 
zgomotos. Și apoi, pen
tru că, întîrziind cu 1G 
minute, și existînd și 
prelungiri, arbitrul era 
gata-gata să piardă 
trenul. A ajuns în gară 
cu sufletul la gură, 
cînd mal erau cîteva 
secunde pînă la pleca
rea acceleratului 122. 
Și a urcat în tren cu... 
ghetele de fotbal în 
picioare !... O Cam 200 
de suporteri clujeni 
și-au însoțit echipa la 
București. Sîmbătă
seara, pe peronul Gă
rii de Nord, deși necă
jiți de înfrîngere, su
porterii lui „U“ remar
cau fair-play-ul ...ga
leriei dinâmoviste. • 
Vigu, înaintea partidei 
cu Steaua : „Nu știu 
cum sînt alții, dar eu 
unul nu pot să joc 
împotriva fostei mele 
echipe la care, mulțl 
ani la rînd, am avut 
atîtea mari satisfacții*. 
Acesta este motivul

care l-a făcut pe Vigu 
să privească meciul 
din tribuna stadionului. 
© După meciul Jiul — 
F.C. Olt un glumeț 
spunea : „Trebuie să 
mulțumim și... comisiei 
de disciplină pentru 
meciul bun al petroșe- 
nenilor. Ea i-a titula
rizat pe Vînătoru și 
Bedo, excelenți ca 
fundași laterali, în lo
cul suspendațllor P. 
Grigore și Miculescu...* 
Era, vă repetăm, o glu
mă. Dar ea conținea și 
apropouri pentru cei 
doi absenți, adeseori 
remarcați pentru anga- 
mentul lor în joc, an
gajament care însă tre
ce uneori de limitele 
regulamentului, dueîn- 
du-i la atacuri dure sau 
acte nesportive .« In
tre gradul de angajare 
și atenția in joc a echi
pei F.C. Olt în prima 
repriză șl randamentul 
din a doua parte a

cat timișoreanul, cre
dem că n-ar fi meri
tat un astfel de trata
ment. • Iată numerele 
de pe tricourile jucăto
rilor de la Chimia Rm. 
Vîlcea (în ordinea pos
turilor) : portarul Con
stantin — fără număr, 
2, 4, 9, 3, 8, 10, 11, 7, 
5, 6. Fundașul centrai 
Stanca purta numărul 
9 ca să ne aducă, pro
babil, aminte că a fost 
cîndva atacant ; Cara
bageac — 11, deși acum 
făcea figurație ca... 
mijlocaș ; atacanții
Preda și Georgescu, 
nr. 5 și, respectiv, 6. 
Rebus, nu altceva ! • 
N-a fost bun „compu
terul" lui Teașcă, dar 
nici cel al federației ! 
După cum a programat 
jocurile de la A și B, 
el ar trebui reparat 
sau... scos la pensie, 
în primele șase etape, 
F.C. Olt, „U* Cluj-Na
poca și S.C. Bacău au 
susținut doar cîte două

Acum șase luni, pe stadionul 
Steaua. F.C.M. Galați obținea un 
remarcabil 2—2 de mare l-uiptă, 
în compania echipei lui Constan
tin. Cronicarul ziarului nostru 
scria, printre altele : „Un maro 
punct pe terenul liderului și, mal 
ales, aprecierile publicului, cuve
nite unei, echipe care a jucat cu
rajos, ordonat, cu o mare capa
citate de efort, ca o adevărată 
echipă". în caseta tehnică a echi
pei se putea citi următoarea for
mație : Oană — Vlad, Constanti- 
nescu, Olteanu, Tolea — Beje- 
naru, Moțoc, Balaban — Majaru, 
Cramer, Orac. Cu alte cuvinte, 
practic echipa care a pierdut sîm
bătă meciul cu lanterna roșie. (Oa
nă a fost de astă dată rezervă, în 
timp ce Orac a intrat mai tîrziu 
in locul lui Zamfir).

Cum se explică declinul de ne
contestat al acestei echipe ?

Răspunsurile sînt cuprinse în 
chiar pasajul cronicarului, dar 
cu inversarea calificativelor : 
„gălățenii au jucat, de astă dată, 
fără curaj, dezordonat, cu o scă
zută capacitate de efort".

Motivele ?
Scăderea spiritului de echipă, 

concretizată prin forfaitul celor 
patru jucători înainte de începe
rea campionatului, eliminarea 
„ dis p ăru ții or“ și, apoi, concesia 
făcută prin reprimirea lor. în 
aceeași ordine de Idei, se poate 
vorbi despre plecarea lud Con
stantin eseu, revenit după jucarea 
a patru etape. în sfîrșit, grefa 
numită Zamfir — care a ridicat 
multe semne de întrebare în mo
mentul „operației" — nu pare să 
reușească.

în aceste condiții, orice alte expli
cații ar fi cu totul secundare...

loan CHIRILĂ

NAVETIȘTII CARABAGIAC, LICĂ Șl AIJII

• •• șt gazvn
jocului a fost realmen
te o diferență de patru 
goluri ! în adevăr, în 
actul doi, oaspeții Pe- 
troșaniului au fost, 
parcă, altă formație ! 
• Sîmbătă, la Timi
șoara, cînd Dembrov- 
schi a intrat în teren 
în locul lui Dumitru 
publicul l-a aplaudat 
apariția. Dar, la’ prime
le nereușite ale aceluia 
care ani de-a rîndul a 
fost vioara nr. 1 a 
„alb-violeților", s-au 
auzit din tribune apos
trofări și fluierături. 
Oricît de slab ar fi ju-

jocuri pe teren propriu 
și... patru în deplasare, 
în timp ce F.C.M. Bra
șov, A.S.A. Tg. Mureș 
și „Poli* Timișoara au 
jucat de patru ori a- 
casă și doar de două 
ori în deplasare. Iată 
și un exemplu de la 
Divizia B : în primele 
patru etape. Petrolul 
Ploiești a jucat o sin
gură dată acasă, și de 
trei ori în deplasare, 
iar în primele șapte 
etape a fost programa
tă cu două jocuri a- 
casă și cinci în depla
sare !

Căutările antrenorului Mar
cel Pigulea au fost eviden
țiate în cîteva rînduri. Fără 
dubii, echipa sa, Chimia Rm. 
Vîlcea. se prezintă acum cu 
plusuri în evoluția ei. Este 
mai echilibrată, mai stăpînă 
pe sine. Noii veniți încearcă 
să se integreze, depun efor
turi în acest sens Alexandru 
este un exemplu (în schimb, 
Preda a avut o evoluție mai 
modestă în ultimele etape). 
‘Tocmai în această perioadă de 
„reașezare", unul dintre cei 
mai buni jucători, Carabageac, 
nu evoluează la randamentul 
obișnuit. Remarcat pentru ca
litățile lui, prezent în diferite 
loturi (la C.M. studențesc, din 
Mexic, de pildă), Carabageac 
face azi mai mult figurație. O 
confirmă notele obținute în 
acest sezon : 6, 6, 5, 6, o etapă 
nu a jucat, 5. Să fie o întim- 
plare ? „Nu", ne-a spus cine
va din preajma fotbalului. Și 
ne-am adus aminte că în pe
rioada de pregătiri, cînd se 
puneau bazele, cînd se făceau 
acumulările pentru un nou 
campionat, Carabageac se afla 
la Timișoara, plecat pe neaș

teptate, fără avizul clubului. 
Cînd ceilalți se pregăteau, ei 
făcea naveta Rm. Vîlcea — 
Timișoara. Și roadele acestor... 
călătorii se văd. Acum, Cara
bageac trebuie s-o ia de la 
capăt cu pregătirea, să se stră
duiască să-i ajungă pe cei
lalți din urmă. Doar cu nu
mele nu se poate face mare 
lucru.

In aceeași situație se află 
și Lică, de la F.C. Olt. El 
este component al lotului na
țional datorită prestațiilor din 
sezonul trecut, pentru că a- 
cum evoluțiile sale sînt mo
deste sau nesatisfăcătoare. 
Iată, dealtfel, notele obținute 
de la cronicari : 6. 4, 6, 7, 6, 
4. Și Lică s-a plimbat în pe
rioada de pregătiri pe ruta 
Slatina — Iași.

In speranța unor „transfe
rări salvatoare", alți jucători 
sînt pe cale să pățească la 
fel : craioveanul Bumbescu (la 
F.C.M. Galați), băcăuanul Ca
targul (care se află în prezent 
la Rm. Vîlcea), ploieștenii I’i- 
său (la C.S.U. Galați) și Bu- 
tufei (la Iași). Atenție !

Constantin ALEXE



ȘtDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.O.

(Urmare din pag. I)

mitctul Politic Executiv a sta
bilit să se reducă pe anul 1980 
cheltuielile militare cu circa 2 
miliarde de lei. De asemenea, 
Comitetul Politic Executiv a 
hotărît reducerea cheltuielilor 
de administrație și a altor 
cheltuieli ale statului pe acest 
an cu circa 4 miliarde de lei, 
fondurile respective urmînd să 
fie folosite în scopul acceleră
rii progresului multilateral al 
țării și înfăptuirii programului 
de ridicare a nivelului de trai 
al poporului. x

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

A

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat informarea prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
asupra vizitei oficiale efectuate 
în țara noastră în perioada 
27—30 august, de către Ahma- 
dou Ahidjo, președintele Re
publicii Unite Camerun.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat deplina aprobare 
față de rezultatele pozitive ale 
primului dialog româno-came- 
runez la nivel înalt, și care 
oglindesc voința celor două țări 
de a dezvolta în continuare o 
largă colaborare economică, 
tehnico-științifică și culturală, 
de a întări solidaritatea și co
laborarea pe plan internațio
nal.

In cadrul ședinței s-a dat o 
deosebită apreciere convorbiri
lor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo, 
desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și res
pect reciproc, care au eviden
țiat hotărirca comună de a ac
ționa pentru concretizarea, pe 
baze reciproc avantajoase, * 
unor acțiuni de cooperare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in unanimitate docu
mentele, înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei și a stabilit mă
surile corespunzătoare pentru 
înfăptuirea în bune condiții a 
obiectivelor de colaborare și co
operare prevăzute, pentru am
plificarea continuă a relațiilor 
româno-cameruneze, spre binele 
celor două popoare. în intere
sul cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

VIZITA PREȘEDINTELUI 

KENNETH DAVID KAUNDA
(Urmare din pag. I)

In cursul dimineții de marți, 
după încheierea celei de-a do
ua runde de convorbiri la ni
vel înalt româno-zambiene, 
președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia, 
Kenneth David Kaunda. a fă
cut o vizită la Institutul de 
cercetări, proiectări și inginerie 
tehnologică pentru mecaniza
rea agriculturii din Capitală.

înaltul sol al poporului zam- 
bian a fost însoțit, în această 
vizită, de tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver
nului, de alte persoane ofi
ciale române.

Ea sosirea inalților oaspeți, 
numeroși muncitori, cercetători 
și proiectanți care își desfă
șoară activitatea în domeniul 
mecanizării agriculturii au 
ovaționat îndelung pentru prie
tenia româno-zambiană.

Vizita președintelui Kenneth 
David Kaunda la acest institut 
a constituit un bun nrilej de 
a cunoaște progresele făcute 
de România în domeniul me
canizării agriculturii, de a pro
specta posibilitățile extinderii 
colaborării româno-zambiene 
într-un sector de o deosebită 
însemnătate pentru economia 
zambîană — agricultura.

Inalții oaspeți au fost infor
mați că realizarea celor mai 
noi tipuri de mașini agricole 
cu utilizări multiple a fost 
indicată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, eu prilejul vizitei 
efectuate în institut în luna 
aprilie a acestui an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita oficială întreprinsă 
in România, intre 3 și 6 sep
tembrie 1980, de președintele 
Republicii Elene. Constantin 
Karamanlis.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere noului 
dialog la nivel înalt româno- 
elen și și-a manifestat deplina 
aprobare față de rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Con
stantin Karamanlis, care con
firmă dorința României și Gre
ciei de a da un nou impuls 
relațiilor tradiționale de prie
tenie, înțelegere și conlucrare 
dintre cele două țări ale noas
tre, în folosul ambelor popoa
re, al cauzei păcii, destinderii 
și colaborării în Balcani. în 
Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deplinul acord 
față de concluziile la care au 
ajuns cei doi președinți într-o 
serie de probleme actuale ale 
situației internaționale, față de 
hotărîrea României și Greciei 
de a extinde conlucrarea din
tre ele în soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneită
ții.

Aprobînd înțelegerile și con
cluziile Ia care au ajuns pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis. Comi
tetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru realizarea în 
cele mai bune condițiunî a obi
ectivelor de colaborare și co
operare prevăzute, pentru ex
tinderea tot mai puternică a 
relațiilor de strinsă prietenie și 
conlucrare dintre cele două țări 
si popoare.

★
In încheierea ședinței, Comi

tetul Politic Executiv a stabi
lit o serie de măsuri organi
zatorice menite să asigure des
fășurarea în cele mai bune 
condițiunî a activității de în
deplinire a planului pe 1980 
și pe întregul cincinal — ast
fel ca următoarele patru luni 
să se soldeze cu realizări ex
cepționale in toate unitățile 
economice —, precum și pen
tru buna organizare și desfă
șurare a campaniei agricole 
de toamnă, a strîngerii recol
tei și executării lucrărilor a- 
gricole. făcindu-se totul pen
tru asigurarea bunei aprovizi
onări a populației și satisfa
cerea nevoilor întregii econo
mii.

După-amiază, președintele 
Kenneth David Kaunda, îm
preună cu persoane oficiale 
zambiene, a făcut o vizită in 
județul Prahova.

înaltul oaspete a fost însoțit 
de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, de alte 
persoane oficiale române.

Primul obiectiv vizitat a fost 
cunoscuta întreprindere „1 Mai", 
producătoare de utilaj petrolier 
și instalații necesare industri
ilor miniere, metalurgice și 
chimice.

La intrarea in uzină, oaspeții 
au fost salutați cu deosebită 
căldură.

In încheierea vizitei, tovară
șul Kenneth David Kaunda a 
consemnat în cartea de onoare 
a întreprinderii aprecierile sale 
deosebite la adresa realizărilor 
acestei unități reprezentative a 
industriei constructoare de ma
șini românești.

Coloana oficială s-a îndrep
tat apoi spre comuna Bucov, 
străbătînd principalele artere 
ale municipiului Ploiești. Nu
meroși cetățeni aflați pe stră
zile orașului au salutat cu 
căldură pe înaltul sol, dînd 
expresie sentimentelor de prie
tenie pe care ponorul român 
le nutrește față de poporul 
prieten zambian.

Cooperatorii invită pe pre
ședintele Kaunda să vadă une
le sectoare ale unității.

La sfîrsîtul vizitei președin
tele zambian a mulțumit pen
tru primirea călduroasă ce i-a 
fost făcută.

Seara, președintele Kaunda si 
persoanele care l-au însoțit 
s-au înapoiat în Capitală.

A DOUA VICTORIE A HANDBALIȘTILOR DE EA STEAUA START ÎN „TOUR
CU SEEECIIOAATA ARMATEI R.F. GERMANIA DE L'AVEMR"
Turneul Selecționatei mascu

line de handbal a armatei 
R. F. Germania în țara noas
tră s-a încheiat ieri, cînd în 
sala Floreasca din Capitală 
oaspeții au intîlnit, în meci 
revanșă, formația noastră cam
pioană, Steaua. Ca și în pri
mul meci, victoria a revenit 
handbaliștilor români : 28—19
(15—8), după un joc mai ani
mat la începuturile celor două

JOHN McENROE 
CONDUCE ÎN MARELE

PREMIU F.I.L.T.
După desfășurarea campio

natelor internaționale de te
nis ale S.U.A., disputate la 
Flushing Meadow, în clasa
mentul Marelui premiu FILT 
pe primul loc se află america
nul John McEnroe, cu 1762 
puncte, urmat de suedezul 
Bjorn Borg — 1627 p, Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 1626 p,
Harold Solomon (S.U.A.) —
1374 p, Ivan Lendl (Cehoslova
cia) — 1329 p, Gene Mayer 
(S.U.A.) — 1156 p, Guillermo 
Vilas (Argentina) — 932 p etc.

BOXERII FRUNTAȘI 
ÎNAINTEA 

ACTULUI FINAL 
(Urmare din pag. 1)

multe fisuri. Deși întrecerile 
zonale n-au adus în prim.- 
plan elemente de certă Valoa
re (sau de perspectivă) mai 
puțin cunoscute, totuși, cîțiva 
dintre pugiliștii consacrațl n-au 
reușit să se califice pentru 
turneul de la București. Este 
cazul campionului „cocoșilor", 
dinamovistiil Teodor Dinu, al 
gălățenilor Sandu Tîrîlă. Ion 
Cîrlan, Ion Lungu, Nicolae 
Stoenescu etc. Dealtfel. întrea
ga comportare a boxerilor gă- 
lățenî pune sub semnul între
bării modul cum s-au efectuai 
pregătirile într-o secție specia
lizată, într-un centru pugilis
tic cu tradiție.

Oricum, este cert faptul că 
s-au calificat pentru turneul 
final de la București sportivii 
cei mai bine pregătiți, la mo
mentul respectiv, că spectatorii 
bucureșteni vor putea urmări 
partide mult mai echilibrate și 
de un nivel tehnic si specta
cular superior edițiilor trecu
te. cînd n-a existat o selecție 
corespunzătoare prealabilă. în 
plus, avem convingerea că pu
giliștii calificați pentru turneul 
final au folosit, așa cum se 
cuvine, timpul care a trecut 
de la încheierea întrecerilor fa
zei de zonă și pînă la startul 
în competiția de la București, 
astfel ca finaliștii să se pre
zinte în cea mai bună formă 
sportivă la ultimul act al cam
pionatelor naționale.

Prima reuniune este pro
gramată luni, de la ora 18, 
marți și miercuri urmînd să 
aibă loc cîte două gale pe zi. 
Joi și vineri se vor disputa 
partidele semifinale, iar dumi
nică vor fi cunoscuți noii 
campioni.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM O La Palermo, în 

meciul internațional dintre echi
pele masculine ale Italiei și Fin
landei, gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 237—195 p. Re
zultate : ciocan — I-Iuhtala (F) 
75,52 m ; 4<K) mg — Zorn (T) 
50,62 ; 1506 m — Fontaneila (I) 
3:52,2 ; HO 000 m — Vainio (F) 
2:8:48,2 ; 100 m — Mennea (I) 10,23; 
greutate — Stahl berg (F) 20,18 m; 
înălțime — Borghi (I) 2,23 m ; 
disc — Tuokko (F) 63,04 m ; 
110 mg — Bryggare (F) 13,82 ;
400 m — Zuliani (I) 46.53. A în 
orașul vest-german Lage s-a dis
putat meciul internaționali de de
catlon dintre echipele R. F. Ger
mania și U.R.S.S. Atleții sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
31735—31605 p. în clasamentul in
dividual, primul loc a fost ocu
pat de recordmanul lumii Guido 
Kratsehmer (R.F.G.) cu 8135 p.

BASCHET ® Competiția inter

reprize. Să subliniem faptul 
că finalul întîlnirii a furnizat 
numeroșilor spectatori prezenți 
în sală cîteva faze de toată 
frumusețea, majoritatea dintre 
ele încheindu-se cu goluri 
spectaculoase.

Au marcat : Stingă 5, Dumi
tru 4, Kicsid 4. Drăgăniță 4, 
M. Gabriel 4, Birtalan 3, Stockl 
2, Croitoru și Voina pentru 
Steaua, respectiv Rack 7, 
Hiiser 5, Wunderlich 3, Sa- 
lewski 2, Gobon și Buns. Au 
arbitrat P. Cîrligeanu și M. 
Stîncilă. (C.A.)

Corespondență din Anglia

RIDICARE DE CORTINĂ 
ÎN SPORTUL INSULAR

Odată cu încheierea sezonu
lui de cricket, care a fost sen
sibil afectat de cea mai plo
ioasă vară a secolului nostru, 
fotbalul fi rugbyul ocupă avan
scena sportului insular. In 
timpul vacanței, s-a vorbit 
mult despre transferările a- 
flate pe tapet, opinia publică 
fiind de-a dreptul alarmată 
de veștile anunțind creșterea 
nefirească a sumelor tranzac
ționale de marile cluburi. Ceea 
ce a dus pină la o interpelare 
în parlament, unde s-a pus 
problema dacă legislația ac
tuali nu trebuie modificată, 
in sensul prevenirii unor ase
menea operațiuni oneroase fă
cute pe spinarea sportivilor.

Capul de afiș in materie l-a 
deținut fotbalistul Clive Allen, 
transferat de la Queens Park 
la Arsenal, dar numai pentru 
60 de zile, pentru ca apoi Ar
senal si-l „revîndă" lui Crys
tal Palace. Printre alte tran
sferuri mult comentate se află 
cele ale lui Ian Wallace, care 
trece de la Coventry la Not
tingham Forest, Steve Archi
bald, de la Aberdeen la Tot
tenham Hotspur, precum și cel 
al lui Raimondo Ponte, adus 
de Forest de la clubul elve
țian Grasshoppers.

în campionatul de fotbal, un 
start foarte bun l-au avut 
Ipswich și Southampton, am
bele acumulind cite 9 puncte 
in primele cinci etape. Kevin 
Keegan, care joacă acum la 
Southampton, a marcat primul 
gol pentru noua sa echipă in 
meciul cu Birmingham (3—1). 
Alți jucători de urmărit in ac
tuala stagiune fotbalistică sînt

AZI, ANGLIA
ASTAZI, în nocturnă (ora 21,30 

— București), la Londra se des
fășoară meciul dintre echipele 
Angliei și Norvegiei din cadrul 
preliminariilor campionatului
mondial (grâ,p® a 4-a). Selecțio
nerul , echipei dngleze Ron Green-

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 4) ; Zbro- 

jovka Bmo — Dukla Praga 1—1 ; 
Banik Ostrava —- Lokomotiv Ko
sice 1—0 ; Spartak Trnava — In
ter Bratislava 2—0 ; Slovan Bra
tislava — Ruda Hvezda Cheb 2—1; 
Taitran Presov — Z.T.S. Kosice 
1—1 ; Dukla Banska Bystrica — 
Spartak Hradec Kratov e 3-1 ; 
Sparta Praga — Bohemians Fra
ga 0—0 ; Slavia Praga — Plastik 
Nitna 1—0. Clasament : 1. Sparta 
Praga 6 p ; 2. Dukla Praga 6 p ;
3. Dukla Banska Bystrica 6 p ;
4. Slovan Bratislava 6 p.

UNGARIA (et. 7); Volan — Gyor 
1—0 ; Pecs — Vidăoton 1—1 ; Ka- 

națională feminină de la Bratis
lava a fost ciștigată de echipa 
locală Slovan, care în meciul de
cisiv a învins cu scorul de 49—15 
(32—26) formația MTK Budapesta. 
• Continuîndu-și turneul în 
Franța, echipa masculină „Cibo- 
na“ din Zagreb a întîlnit în ora
șul Le Mans formația locală S.C. 
Moderne. Baschetbaliștii iugoslavi 
au terminat învingători cu 97—91 
(56—51).

CICLISM @ Tradiționala cursă 
de la Chatelin (Franța) a revenit 
belgianului Daniel Willems, care 
l-a învins la sprintul final pe 
francezul Bernard Hinault, cam
pion al lumii. învingătorul a 
parcurs 196 km în 4 h 48:23. n 
Turul Cartialoniei a continuat cu 
desfășurarea etapei a 5-a (Ge- 
r-ona — Manresa, 190 km), care 
a fost ciștigată de olandezul Van 
jde Velde, cronometrat cu timpul 
de 5 h 26:31. în urma acestui

PARIS, 9 (Agerpres). — A 
început tradiționala competiție 
ciclistă internațională pentru 
amatori „Tour de l’Avenir", 
Etapa-prolog desfășurată la 
Divonne-Les-Brains de-a lun
gul a 4 200 m (contracronome- 
tru individual) a fost ciștigată 
de belgianul Van Geștel Ger
rit. cu timpul de 5:28,12. Au 
urmat in clasament Iuri Bari
nov (U.R.S.S.) la 2,12 sec și 
Poisson Pascal (Franța) la 
2,38 sec.

Crooks (Tottenham) și Mac- 
Dermott (Liverpool), ultimul 
dovedindu-se o splendidă aripă 
ofensivă. în general, se poate 
vorbi despre o promițătoare 
ridicare de cortină, cu un stil 
de joc atractiv și multe goluri 
marcate.

Sezonul de rugby a început 
cu o revenire la cel anterior, 
reactualizind un fapt petrecut 
pe celebrul gazon de la 
kenham. Galezul Paul R.viger, 
eliminat de pe teren pentru 
placaj intîrziat și apoi scos 
din echipa Țării Galilor da
torită acestui motiv, pare să 
aibă acum șansa de a fi iertat 
pentru grava culpă și va fi 
reintegrat in națională.

într-o recentă convorbire a- 
vută cu Cliff Morgan — fostul 
internațional galez, acum prim- 
comentator sportiv al BBC-u- 
lui și o voce influentă in lu
mea^ rugbyului — acesta ne 
împărtășea adeziunea sa in fa
voarea participării echipei Ro
mâniei la .,Turneul celor 5 na
țiuni". Iată un citat, din de
clarațiile sale : „Românii au a- 
rătat în recentele lor evoluții 
internaționale că se situează 
■la nivelul de joc cerut pentru 
acest turneu. I-am văzut lu
cind meciuri admirabile. Fi
rește, primirea în competiție a 
României ar fi un lucru bun, 
căci jucătorii ei posedă un stil 
deosebit și prezența lor ar 
majora interesul general pen
tru sportul cu balonul oval. 
Rugbyul exprimă cel mai bine 
sensul întrecerii sportive pe e- 
chipe și este totodată o putn.” 
de legătură între popoare".

G. BUXTON SMITHER 
Londra, septembrie

- NORVEGIA
wood a anunțat că din formație 
nu va face parte căpitanul echi
pei Kevin Keegan, accidentat. De 
asemenea nu va juca Trevol 
Brooking. Această partidă va fl 
urmărită de Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F.

posvăr — Dunaujvânos 3—0 ; Zar 
laegerszeg — Csepel 2—0 ; Debre
cen — Di-osgydr 0—0 ; M.T.K. — 
Ujpestl Dozsa 1—1 ; Ferencvaros 
— Vasas 1—0 ; Tatabănya — Hon- 
v6d 1—1. Clasament : 1. Ferenc- 
văros 10 p ; 2. Nyiregyhaza 10 p ; 
3. Vasas 9 p.

S.U.A. în semifinalele campiona
tului Americii de nord Cosmos 
New York va întîlni pe Los An
geles, iar San Diego va juca cu 
Fort Lauderdale. Meciurile tur se 
vor desfășura astăzi, iar cele re
tur la 13 septembrie. Finala 13 
21 septembrie la Washington.

succes, Van de Velde a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral. Pe locurile următoare se 
află Marino Lajaretta (Spania) 
la 2 sec și Be Ida (Spania) la 
48 sec.

TIOCIIEI 0 Selecționatele Ce
hoslovaciei și R. D. Germane 
s-au întîlnit într-un joc amical 
pe patinoarul artificial din Ta
bor. Hocheiștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu 7—1 (2—1, 
4—0, 1—'0). A La Riga, în meci 
pentru „Cupa Sovietski Sport44 
echipa Torpedo Gorki a învins 
cu 3—2 selecționata Poloniei.

ȘAH 0 La Vilnius, în meciul 
dintre maestrele sovietice Marta 
Li tins ka la și Nana Aleksandria, 
contînd pentru semifinalele tur
neului candidatelor la titlul mon
dial feminin, prima partidă a 
fost cîștigată de Nana Aleksan
dria.
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