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Reprezentativa de rugby — la ora ultimelor^ retușuri

UN BINEVENIT JOC-ȘCOALĂ PE DRUMUL SPRE... DUBLIN
Secretarul general al partidu

lui, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a continuat, 
Joi 25 septembrie, vizita de lu
cru în Județul Bacău.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Emil Bobu și Ion Dincă.

Dialogul conducătorului parti
dului și statului cu făurito
rii de bunuri materiale, cu lo
cuitorii Județului Bacău, s-a 
desfășurat în această zi în în
treprinderi din municipiul de 
reședință al Județului, el pri
lejuind, ca de fiecare dată, o 
analiză cuprinzătoare a modu
lui cum se acționează pentru 
realizarea cu cît mai mare e- 
ficiență a sarcinilor de produc
ție pe anul în curs și pe în
tregul cincinal, pentru pregăti
rea condițiilor de înfăptuire a 
obiectivelor viitorului cincinal.

Primul obiectiv al vizitei 
— întreprinderea de avioane. 
Au fost vizitate secțiile hi
draulică și montaj agregate 
complexe hidropneumatice. Se
cretarul general al partidului 
a apreciat rezultatele obținute 
de oamenii muncii de aici în 
direcția economisirii metalului 
și energiei, recomandind, în a- 
celași timp, ca în dezvoltarea 
ulterioară a întreprinderii să 
se asigure în mai mare măsu
ră iluminarea naturală, pre
cum și o folosire mai Judicioa
să a spațiilor de producție.

Coloana de mașini s-a îndrep
tat apoi spre întreprinderea de 
mașini-unelte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează pentru a treia oară 
această întreprindere, a cărei 
dezvoltare este nemijlocit le
gată — asemenea atîtor obiec
tive economice ale țării — de 
numele secretarului general al 
partidului. Conducătorul parti
dului și statului nostru a fost 
întimpinat de muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii întreprinde
rii cu cele mai calde sentimen
te de dragoste, stimă și recu
noștință, Ei au raportat, cu în
dreptățită mîndrie șl deplină 
satisfacție, transpunerea cu 
succes în fapt a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
date cu ocazia vizitei prece
dente, privind realizarea de 
mașini grele, asimilarea unor 
produse care pînă acum se im
portau, diversificarea tehnolo
giilor de fabricație.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost Combinatul chimic din 
Bacău. Emoția reîntîlnirii co
lectivului de aici cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este dublată 
de participarea la un moment 
deosebit : la sosirea pe a- 
ceastă mare platformă, secre
tarul general al partidului este 
invitat să taie panglica inau
gurală, semnifîcînd intrarea o- 
ficială în circuitul productiv 
a puternicei unități industriale 
băcăuane.

De Ia Combinatul chimic, co
loana oficială de mașini a stră
bătut arterele principale ale

Pe stadionul Voința din Capitală, In cadrul „Daciadei“:

0 SĂPTĂMÎNĂ DE... SPORT
In complexul industrial-ur- 

banistic al platformei Pipera 
din Capitală, baza sportivă a 
clubului sportiv „Voința" se 
înscrie nu numai ca o reali
zare deplină a harnicilor ei 
gospodari, ci și ca un loc per
manent de întîlnire a iubito
rilor sportului, ai mișcării în 
aer liber, din cooperația meș
teșugărească. Săptămîna trecu
tă, într-un început de toamnă 
cu soare cald, „pe baza noas
tră" (așa îi place s-o numeas
că mereu tînărul Gheorghe 
Vlad, pensionarul de 66 de 
ani, administratorul și primul 
gospodar al complexului Vo
ința) a fost lume multă, așa 
cum se obișnuiește aici. A fost 

municipiului Bacău, împodobite 
festiv. Populația orașului tră
iește ca de fiecare dată cu in
tensă satisfacție reintilnirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. Mii 
și mii de localnici, bărbați și 
femei, virstnici și tineri, au ie
șit in intîmpinarea oaspeților 
dragi, purtind cu dragoste por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fluturind stegulețe 
roșii și tricolore, buchete de 
flori. Mulțimea a aclamat in-, 
delung, cu însuflețire, pe con
ducătorul iubit al partidului și 
statului nostru.

Cu cele mai alese sentimente 
de dragoste și stimă a intim- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat și colectivul întreprinderii 
de postav „Proletarul".

La sosirea distinșilor oaspeți, 
mii de muncitoare și muncitori 
veniți in întimpinare au aplau
dat cu însuflețire. Tineri și ti
nere, șoimi ai patriei, copii ai 
celor ce lucrează în întreprin
dere, îmbujorați de emoție, au 
înconjurat cu dragoste pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, ofe- 
rindu-le buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să viziteze o expo
ziție cu cele mai noi produse 
ale întreprinderii. Cu acest pri
lej, au fost prezentate secreta
rului general al partidului prin
cipalele realizări in producție 
ale colectivului unității, care 
și-a îndeplinit sarcinile de pro
ducție prevăzute in actualul cin
cinal încă din luna februarie a 
acestui an.

Coloana de mașini a traversat 
din nou orașul, in aceeași at
mosferă de deosebit entuziasm, 
de mare vibrație.

în piața din fața sediului Co
mitetului județean de partid, 
mulțimea venită in întim-inare 
a aplaudat cu însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor de dragoste și stimă adre
sate de populația băcăuană.

La sediul Comitetului jude
țean de partid i-a fost prezen
tată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu schița de sistema
tizare a municipiului Bacău.

Cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Bacău, pe stadionul 
municipal din Bacău a avut 
loc o mare adunare populară, 
la care au participat peste 
60 000 de oameni ai muncii — 
chîmiști, metalurgiști, construc
tori de mașini, forestieri, tex- 
tiliști, țărani, intelectuali, elevi 
și studenți.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în tribună este sa
lutată de cei prezenți cu urale
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o săptămînă plină de activi
tăți sportive recreative, una 
dintre multele de acest fel pe 
cochetele terenuri ale comple
xului situat pe malul lacului 
Floreasca, într-un decor natu
ral deosebit de atrăgător. A 
fost, așadar, o săptămînă de 
„sport și sănătate" în cadrul 
„Daciadei" sau. dacă vreți, un 
model de ceea ce înseamnă 
atragerea tineretului la prac
ticarea sistematică a exerd- 
țiilor fizice și sportului în aer 
liber, de participare la acțiu
nile grupate sub două nume 
care nu se pot separa — 
SPORT Și SĂNĂTATE —. de 
fapt, esența a ceea ce a fost, 
ce se tace și nutrim sincera

Pe itinerarul pregătirilor 
rugbyștilor români pentru tur
neul din Irlanda și Anglia s-a 
aflat înscris ieri un alt mo
ment, penultimul : joc-școală 
cu o bine aleasă parteneră, for
mația Rapid. în prima repriză, 
tricolorii au intrat în teren cu 
formula : Codoi — Fuicu, Con
stantin, Lungu, Aldea — Ale
xandru, Paraschiv — Murariu, 
Borș, Stoica — Dărăban, Cara- 
gea — Țurlea, Munteanu, Dinu. 
Alți șase selecționabill (Tudose, 
Dumitru, Ortelecan, Rădulescu,

Marian Aldea, așa cum promite să fie fi in turneu : decis și 
.. .eficace. (Fază de la jocul-școală de ieri) Foto : Dragoș NEAGU

Gheorghe, Ionescu) au evoluat 
în echipa feroviară, pentru ca 
după pauză să fie efectuate o 
seamă de rocade și să fie în
trebuințați și Zafiescu II, Su- 
ciu, Vărzaru. Singurul din lo
tul de 25 care va efectua de
plasarea rămas în tribună a

După startul tricolorilor în preliminariile C. M. de fotbal

CÎND VÎRFUL DE ATAC ESTE APRECIAT 
PENTRU... VIRTUȚI DEFENSIVE

OSLO, 25 (prin telefon). Re
zultat egal, așadar, la sfîrșitul 
meciului Norvegia — România, 
primul susținut de tricolori în 
preliminariile C.M. Deși fotba
liștii noștri au vizat, pentru în
ceput de campanie „Mundial 
’82", o victorie (obiectiv absolut 
motivat de antecedente), nu e 
rău nici acest punct obținut în 
condiții de deplasare. Chiar și 
antrenorii echipelor Angliei, Un
gariei și Elveției, Ron Green
wood, F. Mezei și, respectiv, 
Leon Walker, cu care am dis
cutat după meci, apreciază 
drept bun — în planul strict al 
rezultatului fixat pe tabelă — 
startul luat de Valentin Stănes- 
cu și ai lui jucători. Cu atît 
mai mult, cu cît „11 “-le scandi
nav, după cum a dovedit și în 
partida cu România, a marcat 
un sensibil progres față de tre

Șl SĂNĂTATE 
convingere că „pe baza noas
tră" se va face în continuare.

In funcție de programul de 
muncă, activiștii clubului au 
asigurat o permanență — di
mineața și după-amiaza — pri
mind, organizînd și îndrumînd 
pe cei peste 600 de tineri și 
tinere veniți să-și măsoare 
forțele pe terenul de sport. 
I-am notat în primul rînd pe 
tinerii din asodațiile sportive 
„Igiena" și „Sporul", cei cu 
efectivele cele mai numeroase, 
situație normală raportată la 
numărul cooperatorilor din a-

Mihoil VESA
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fost Bucan, acesta avînd o con
tuzie — ușoară — la umărul 
sting.

Antrenorul federal Valeriu I- 
rimescu a intervenit adesea, 
spre a cere executarea anumi
tor scheme tactice, unele repe
tate cu insistență. în general, 
jucătorii s-au arătat receptivi, 
cu o bună dispoziție de joc, in
diferent că era vorba de „ve
teranii" Dinu și Dărăban sau 
de mai tinerii Fuicu (cel mal 
eficace, cu cinci eseuri înscrise 
din totalul de 16) și Caragea.

Au existat și momente de ne- 
sincronizare, de nesusținere a 
purtătorului de balon. Ceea ca 
nu poate estompa însă decît in 
mică măsură impresia favora
bilă pe care ne-a produs-o evo
luția de ansamblu a echipei. 
Prilejul pentru ultimele retu- 

cutele lui evoluții ; un plus evi
dent, înregistrat la capitolul 
tehnică de concurs, deci cu 
conținut tactic, ceea ce a pus și 
mai mult în valoare un atu de 
tradiție în jocul formației gaz
dă și anume pregătirea atletică. 
Rezistența și viteza sînt, în jo
cul elevilor lui T. R. Fossen. 
puncte forte, specifice școlii an- 
glo-saxone, de mare angajament 
fizic; acuzate, mai întotdeauna, 
de reprezentantele fotbalului 
latin, care îl include, firește, și 
pe cel românesc.

Semnalînd aceste acumulări 
reale, evidente miercuri în jocul 
fotbaliștilor norvegieni (pe care, 
iertat să ne fie, îi dorim pro
ductivi și în întîlnirile cu cei
lalți parteneri de grupă), tre-

Turneele returului în

CEL MAI DISPUTAT MECI:
C.S.U.-FARUL 3-2

Turneele returului campiona
telor de volei ale Diviziei „A" 
au continuat în cele patru ora
șe : Alexandria și Rm. Vîlcea 
(masculin), Ploiești și Arad (fe
minin). Iată amănuntele :

ALEXANDRIA, 25 (prin tele
fon). In seria I masculină, găz
duită de frumoasa sală a spor
turilor din localitate; programul 
zilei a doua a fost deschis de 
formațiile Tractorul Brașov și 
Siivania Șimleu Silvaniei. Ca și 
în întîlnirea din turneul turu
lui, brașovenii au cîștigat în 
patru seturi : 3—1 (12, —13, 5, 
2). Adversarii lor au făcut mul
tă risipă de energie în primele 
două seturi, avînd starturi bu

LOTUL DE 25
FUNDAȘI: Lauren țin Codoi 

(Steaua), Teodorlan Tudose 
(Știința Petroșani).

LINIA DE TREISFERTURI : 
Sorin Fuicu (Steaua), Marian 
Aldea, Marian Zafiescu (am
bii Dinamo) — aripi ; Ion 
Constantin (Dinamo), Adrian 
Lungu (Steaua), Gheorghe 
Vărzaru (Farul) — centri.

MIJLOCAȘI : Dumitru Ale
xandru (Steaua) — la deschi
dere ; Mircea Paraschiv (Di
namo), Eduard Suciu (Steaua) 
— la grămadă.

ÎNAINTAȘI : Gheorghe Dă
răban, Pompllie Borș, Gheor
ghe Caragea (toți Dinamo), 
Gheorghe Dumitru (Farul), 
Marin Ionescu (Steaua) — 
numărul 8 și linia a doua ; 
Florică Murariu, Alexandru 
Rădulescu (ambii Steaua), 
Enciu Stoica (Dinamo) — *- 
rlpl linia a treia ; Mircea 
Munteanu (Steaua), Mircea 
Ortelecan (Știința Petroșani) — 
taloneri ; Vasile Turlea, Cor- 
nellu Gheorghe (ambii Dina
mo), Ion Bucan (Știința Pe
troșani), Constantin Dinu 
(R.C. Grivița Roșie) — pllleri.

șuri va fi oferit de ultima ve
rificare ; sîmbătă, cu R. C, Gri
vița Roșie. în așa fel incit la 
ora plecării (miercuri) și, mai 
cu seamă, a meciului de de
but — cu selecționata provinr- 
ciei Munster, de la Limerick 
(simbăta viitoare), reprezenta
tiva de rugby a României să 
aibă toate atuurile spre a țin
ti un bilanț chiar mai bun de
cît acela înregistrat la finele 
precedentului turneu britanic I

Geo RAEȚCH1

bule spus că, în aceeași zi, unii 
dintre jucătorii noștri au mar
cat un regres comparativ cu 
ultimele lor prestații, cu precă
dere aceea din partida cu Iugo
slavia. Ne referim la cei din 
linia mediană — punctul fort* 
al echipei în finala Cupei Bal
canice — precum și la trio-ul 
înaintașilor, îndeosebi la Crișan, 
altă dată omul de inspirație sl 
de... gol în partidele dificile dis
putate în deplasare.

Acum, mijlocașii acuză „vir- 
furile" pentru faptul de a fl 
pierdut cu ușurință aproape

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Divizia ,,A“ de volei

ne (4—0, respectiv 9—2), dar pe 
parcurs voleibaliștii lui T. Tă- 
nase au echilibrat disputa, ciș- 
tigînd setul I și cedindu-1 la li
mită pe următorul. Din setul al 
3-lea însă, Tractorul a pus slă- 
pînire pe joc, realizînd acțiuni 
ofensive eficiente la fileu și 
impunîndu-se prin blocaj. Par
tida a arătat însă că ambele e- 
chipe au unele probleme în a- 
părarea din linia a doua. S-au 
remarcat : Stancu, Hinda, Buji- 
lă (T), Ciontoș și Bădiță (S). 
Conform așteptărilor. Steaua a 
învins net pe C.S.M. Suceava :

(Continuare in pag. 2-3)



A început școala SPORTUL LUPTELOR LA „ORA ÎNNOIRILOR»
„CE MULT MI-A PLĂCUT ORA ASTA!..."

Această remarcă aparținînd 
uneia dintre fetițele clasei a 
Vl-a B de la Școala generala 
nr. 192 din cartierul Bucureștii 
Noi. ne-a reținut atenția, pen
tru justețea ei, la capătul orei 
de educație fizică tina'iă de 
prof. Elena Burlacu.

într-adevăr, a fost o oră plă
cută. Cine a spus că, de bildă 
exercițiile din „școala ale gării 
pot fi plictisitoare pentru co
pii ? Sau cele pentru însușirea 
startului de pe loc ? Sav cele 
pregătitoare pentru învățarea 
săriturii în lungime i Pot fi 
fără îndoială, dar profesoara a 
găsit modalitatea de a le face 
atractive. „Interesul copiilor 
față de lecție crește, ne -punea 
Elena Burlacu, dacă conținutul 
ei este pus într-un context mai 
stimulator. Eu ani ales azi șfa 
fetele. Și au «prins»"...

Pe parcursul lecției am reți
nut ținuta îngrijită a elevilor 
cu excepția a doi băieți — unu! 
care își uitase echipamentul a- 
casă, dar nu renunțase la ora 
de sport, iar celălalt avind scu
tire medicală. Pe acesta din 
urmă Iulian Adamescu, flat 
pe margine în timp ce colegii 
lui săreau la groapa de nisip, 
l-am întrebat de ce nu partici
pă la lecție : „Am scutire încă 
din clasa I... M-a lovit o ma
șină... Piciorul...**. L-am pus să

SPORT Șl
(Urmare din pag 1) 

ceste unități, apoi pe cei de 
la _,Marochineri“, „Arta încăl
țămintei", „Muncă și artă", 
„Casa de modă", „Avîntul îm
brăcămintei", „Tehnometalica", 
pe tinerii din căminele de u- 
cenici sau din alte asociații 
sportive. De fiecare dată, la 
orele și pe terenurile progra
mate, zeci și zeci de tineri și 
tinere participau fie la tre
cerea normelor complexului 
„Sport și sănătate", fie _ la 
campionatele clubului Voința 
(atletism, handbal, fotbal, vo
lei, tenis de masă), la campio
natele asociațiilor sportive Vo
ința, la întrecerile din cadrul 
„Cupei ucenicului" — în inter
valul la care ne referim s-a 
desfășurat etapa pe asociație a 
A.S. „Automecanica" la volei 
și fotbal — căutlnd să-și depă-

UN PILOT
CARE AR TREBUI...
TRAS PE DREAPTA

La încheierea întrecerilor de 
automobilism dotate cu „Ma
rele Premiu al Bucureștlului", 
asistam la momentele cele 
mai plăcute ale competiției : 
festivitatea de premiere a ce
lor mal buni. Piloții erau a- 
dunați la masa oficialilor, în 
așteptarea rezultatelor, publi
cul făcuse cerc să-1 vadă, 
să-1 asculte pe cel pe care 
i-a admirat în cursă. în a- 
ceastă atmosferă, peste glasu
rile tuturor, peste comenta
riile despre mașini șl sportivi, 
s-a ridicat vocea răgușită a 
lui Lucian Constantinescu, de 
la „Volanul" București : „Să 
mă conteste pe mine că i-am 
jenat ? Pe mine, care alerg

de zece ani ? ! Eu care..." Și 
pilotul Constantinescu se „a- 
găța" de cine vroia să-1 as
culte. Da ! Fusese contestat 
că i-a „ținut" pe partenerii 
de întrecere, că a creat unele 
momente periculoase, iar ofi
cialii, constatînd valabilitatea 
observațiilor, l-au descalificat. 
„Eu, care am dat dovadă de 
sportivitate..." — țipa Con
stantinescu. Șl în clipele ur
mătoare ne-a arătat ce în
seamnă în concepția sa spor
tivitate : „Măi — se adresă 
pilotului Radu Dumitrescu, de 
la Politehnica București, 
care-1 ajunsese din urmă în 
finiș — dacă vedeam că mă 
lei, nu te lăsam. Intram In 
tine și te aruncam cu ma
șina în public !• Celor din 
jur nu le venea să-și creadă 
urechilor. Ei fuseseră publi
cul. Peste ei și-ar fi aruncat 
Constantinescu adversarul, cu 
mașină cu tot, dacă acesta 
ar fi încercat în mod pe de
plin sportiv să-1 depășească. 
Și ca glumă afirmația ar fi 
fost sinistră. Dar „sportivul" 
Constantinescu o spunea cu 
patimă, cu ură, el, care de 
zece ani aleargă și dă dova
dă de... sportivitate.

N-am dori — și credem că 
nici cei care l-au auzit n-ar 
dori — să-1 mal vedem în 
curse, ca nu cumva să treacă 
de la vorbe la fapte...

Viorel TONCEANU

j de care dispune 
: terenuri de handbal și 
un mic sector de atle- 
toate bine îngrijite, cu- 
„La primele ore ’n-ani 
copiilor despre aforturiîc

alerge puțin și a făcut-o abso
lut normal. Poate că sportul nu 
i-ar strica deloc. Dimpotrivă. 
„Poate, dar medicul apreciază 
că accidentul a avut și alte 
urmări. Asupra inimii, a circu
lației — ne spune profesoara. 
Oricum, cazul trebuie revăzi t. 
In școală nu avem decît cîte- 
va scutiri. Și toate pe motive 
întemeiate : hepatită, suflu sis
tolic etc.".

Aruncăm o privire asupra ba
zei sportive 
școala 
volei, 
tism, 
rate... 
vorbit 
depuse de mulți dintre colegii 
lor sau chiar de părinți, pentru 
buna îngrijire a bazei și r sălii 
(n.n. — nu prea mare, dar bine 
dotată și pregătită pentru sezo
nul de iarnă) ; de respectul pe 
care îl datorează muncii celor 
ce au adus nisip pentru mini- 
sectorul de atletism, adăugat in 
acest an terenurilor existe.;te ; 
de grija ce trebuie să o aibă 
față de materialele sportive noi 
achiziționate din fondul . socia- 
ției sportive".

Și, la cîteva zile 
perea cursurilor, 
vorbele profesoarei 
fizică au avut efect...

Aurelian BREBEANU

la înce- 
vede că 
educație

de 
se 
de

SANATATE
șească adversarii, intr-un per
manent efort de autodepășire 
sportivă, efort cu atit mal lău
dabil. cu cit cele mai multe 
dintre execuțiile sportive pro- 
priu-zise nu se constituiau in 
virtuozități ale genului, dar ce 
mai conta acest lucru 7 1

Reporterului ii este foarte greu 
ca, din cei peste 600 de tineri 
prezenți săptămtna trecută pe 
stadionul Voința, să eviden
țieze pe cineva anume ; o face, 
totuși, cu convingerea că nu
mai spațiul este cel nedrept : 
Elena Anghel (Muncă și ar- 

Maria Ilurmuzache, soții 
(Igiena), 
Aurelian
Mihaela

tă), ____
Lucia și Ilie Preda 
Cornelia Ionescu și 
Stroe (Marochineri), 
Dumitrescu și Severică Borde- 
ianu (Sporul) ca să nu mai 
vorbim de neobosiții instruc
tori și animatori voluntari ai 
sportului, mal vechi sau mai 
noi cunoștințe ale noastre : Ion 
Răducanu (Igiena), Constantin 
Scurtu și Cornel Nicolae 
(Casa de modă). Gheorghe An
ghel (Sporul), Magdalena Chi- 
per (Arta încălțămintei), Jeni 
Valean u (Marochineri), Iod 
Pană (Tehnometalica), Vasile 
Sllav (încălțămintea manuală).

Am lăsat intenționat ia ur
mă, pentru o evidențiere a- 
parte, ceea ce activiștii clu
bului numesc „testări ucenici". 
Este, de fapt, o deosebit de 
Importantă și utilă acțiune in 
care ochii experimentați ai in
structorilor — Profira Vîlcov, 
Elena Ciobanu, Doina Stanciu, 
Violeta Muscă, Gheorghe An
ca, Mihai Mureșan, Dan Ro- 
șescu, Radu Constantinescu și 
ai celorlalți activiști ai clubu
lui — tn fiecare an depistează 
cele mai valoroase elemente 
din rindul tinerilor ucenici so
siți in cooperația meșteșugă
rească bucureșteană, suscepti
bili să fie incluși în secțiile 
de performanță ale clubului.

Iată deci cum pe „baza noas
tră" Voința-Pipera sportul și 
sănătatea nu numai că se îm
pletesc armonios, dar au și o 
gazdă, pe cît de primitoare, pe 
atît de atentă, calificată 
serioasă.

de Techirghiol. apele

• Chiar daci marea nu mai este 
ilustratele trimise vara de pe litoral, 
rămin o zestre inestimabilă :

— .apa mării, nămolul sapropelic 
sulfuroase mezotermale de Mangalia,

• Bazele de tratament ultramoderne din Mangalia și 
Eforie Nord funcționează in tot cursul anului.

• Litoralul eunoaște după sezonul estival o existență mai 
calmă, mai lentă, dar nu lipsită de varietate, de puncte de 
atracție, care contribuie la o vacanță cît mai plăcută, activă, 
plină de inedit.

Adresele filialelor I.T.H.R.: Str. Mendeleev nr. 14, Bd. 
Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35; Cal. 
Griviței nr. 138, Cal. Moșilor bloc 55 bis.

Interviu cu ION CORNEANU, vicepreședinte al FILA
• Numeroase șl importante modificări aduse

regulamentului tehnic de
Desfășurat Ia Moscova, In pe

rioada Jocurilor Olimpice, Con
gresul FILA a aprobat importan
te modificări de principiu ale re
gulamentului de lupte, Insărcl- 
nind Biroul Federației Interna
ționale cu stabilirea detaliilor de 
aplicare concretă a noilor pre
vederi, care au fost elaborate re
cent (19—22 septembrie) In re
uniunea de la Roma. Prezent In 
toate acțiunile pregătitoare — In 
calitatea sa de vicepreședinte al 
FILA și președinte al comisiei de 
antrenori din cadrul acestui for 
internațional — antrenorul eme
rit Ion CORNEANU ne-a furni
zat, la înapoiere, numeroase a- 
mănunte interesante privind, am 
spune, „ora înnoirilor în sportul 
luptelor".

— Știm că, de mal multă 
vreme, era așteptată o îmbu
nătățire a regulamentului teh
nic al acestei discipline. A- 
cum, ea s-a realizat. Cum am 
putea sintetiza ideile de mo
dernizare a sportului lupte
lor 7

— Prin noul regulament, FILA 
urmărește, desigur, creșterea va
lorii și spectaculozității întreceri
lor. Aceasta ar Însemna trecerea 
de la „lupta totală", In care era 
necesară in mod deosebit rezis
tența fizică, la „lupta universa
lă", bazată, In primul rtad, pe o 
pregătire tehnică superioară, ca
re să permită sportivilor execu
tarea unui număr mult mai mare 
de procedee — printr-o viteză de 
execuție crescută — șl care sti
mulează riscul, Inițiativa și cu
rajul. Firește, ar mal fl șl altele 
de spus : despre necesitatea de a 
cunoaște, acum, mal bine fiecare 
adversar, precum șl... noile mo
dificări ale regulamentului 1

— Să venim în întîmplnare, 
încerclnd să trecem în revistă 
principalele modificări, fără a 
ne propune, insă, enumerarea 
lor în ordinea importanței.

— Este bine așa, mal ales că 
aceste modificări trebuie cunos
cute șl aplicate ca un tot unitar. 
Altfel vom schimba „doar cite 
ceva" șl nu acesta este, după 
cum spuneam, scopul noilor re
glementări stabilite de FILA.

— Așadar, ce noutăți putem 
prezenta cititorilor șl, desigur, 
specialiștilor care activează în 
sportul luptelor 7

— Pentru început, clteva repe
re generale. Durata turneelor o- 
limpice va fl de 5 zile pentru 
flecare stil, cea a campionatelor

TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI
(Urmare din pag. I)

3—0 (3, 6, 4) intr-o partidă care 
nu i-a creat nici un fel de pro
blemă. Cei mal buni ni s-au 
părut Macavel, Chifu, Pop, Mi
na (S), Mîndrn și Lepădătescu 
(C.S.M.). In ultima partidă : 
Explorări Bala Mare — Viitorul 
Bacău 3—0 (12, 13, 13).

Gheorghe DEDIU

RM. VILCEA, 25 (prin tele
fon)., în seria a doua masculină, 
formația C.S.M. Delta Tulcea a 
întrecut, la Începutul progra
mului, conform așteptărilor, pe 
Petrolul Ploiești cu 3—0 (6, 8, 
4), In urma unui joc In care în
vingătorii au arătat mai multă 
ambiție șl dorință de victorie 
decît dovediseră in prima zi, 
în fața Calculatorului. Diferen
ța apreciabilă intre capacitatea 
celor două competitoare este 
fidel reflectată de scor. Remar
cați : Lucian Radu (19 ani), 
Iordache (Delta), Triculescu 
(Petrolul).

O partidă și mai scurtă, cea 
dintre Dinamo și Universitatea 
Craiova, campionii cîștigînd cu 
3—0 (5, 5, 4). De la învingători 
s-au detașat Laurențiu Diiniă- 
noiu, Mircea Tutovan (pentru 
forța serviciilor) șl Marius Că- 

intens albastră ca pe 
totuși factorii natnrali 

desfășurare a întrecerilor
mondiale și europene de 4 zile, 
un luptător avind de susținut cel 
mult 3 tatilniri intr-o zi. Se va 
concura pe cîte 4 saltele (la C.E., 
în funcție de numărul partici- 
panților — șl pe 3 saltele), dar 
concursul final se va desfășura, 
in mod obligatoriu, pe o singură 
saltea pentru a da posibilitate 
spectatorilor să urmărească in 
mai bune condiții meciurile cele 
mai importante.

— Și acum, să dăm startul 
într-o... viitoare reuniune de 
lupte.

— Să precizăm, mai Intii, că ln- 
lUnirile se vor disputa ta două 
reprize a 3 minute (față de 3X3, 
cum era ptaă acum), luptătorii 
fiind împărțlțl — ta urma trage
rilor la sorți — ta două grupe 
(numerele pare Intr-o grupă, ce
le impare ta cealaltă), sistemul 
„perechilor" rămtatad neschimbat. 
Mal trebuie să spunem că punc
tele pe penalizare au fost înlo
cuite cu punctele pozitive. Clasa
mentul ta grupe : se desfășoară 
meciurile pînă ta momentul in 
care rămta ta concurs 3 luptători 
cu mal puțin de două tafrtageri. 
Dacă aceștia nu s-au tatilnit in
tre ei, vor trebui să susțină me
ciurile respective. In caz de ega
litate, pentru stabilirea clasamen
tului, contează punctele pozitive 
acordate pe Întreg parcursul con
cursului, iar dacă egalitatea se 
menține sînt stabilite o serie de 
alte criterii (numărul total de 
victorii, al victoriilor la „tuș", 
prin superioritate tehnică, peste 
12 p), al celor cu 4—0 — nepre- 
zentare, abandon, accidentare, al 
victoriilor prin diferență de 
puncte (3—11 ), al numărului de 
puncte tehnice realizate Intre 
sportivii din „finala de 3". Im
portant de reținut și faptul că un 
luptător care va avea „tur li
ber" nu va primi nici un punct 
pozitiv.

— Cum se va desfășura, în 
noile condiții, finala unei ca
tegorii 7

— Primii 3 din flecare grupă 
se califică ta finală, fază ta care, 
ta situația că după cele două re
prize nici unul dintre luptători 
nu realizează puncte tehnice din 
acțiuni, meciul se prelungește cu 
tacă o repriză de 3 minute. Stat 
și alte prevederi pe care, Insă, 
nu le putem dezvolta acum.

— Ce ne puteți spune des
pre sistemul de punctaj 7

— Pe scurt, faptul că se vor 
acorda — ta ordinea valorii acțl-

ta-Chițiga, iar de la învinși 
Nicu Stoian și Nicolae Braun. 
Calculatorul București — Poli
tehnica Timișoara 3—0 (3, 12. 
5).

P. GIORNOIU — coresp.

ARAD, 25 (prin telefon) 
La începutul reuniunii, in se
ria a doua feminină, 
Constanța a Întrecut 
versitatea București 
(11, —2, 6, 7). După 
set pierdut la mare 
după o victorie categorică în 
cel de-aj doilea, se părea că 
bucureștencele vor putea obți
ne victoria. Dar, Marta Ma
rinescu, Liliana Văduva, 
riana Focșa șl colegele 
de la Chimpex aveau 
se impună cu ușurință

Chimpex 
pe Uni- 
cu 3—1 
un prim 
luptă și

seturi pe

darRapid,

Ma
ior 
să 

  în 
următoarele seturi, ele mobili- 
zîndu-se în apărare și acțio- 
nlnd decis și eficace In atac. 
De la învinse au lăsat o bună 
impresie Mjhaela Rădulescu și 
Mirela Popa. în intîlnirea ur
mătoare, Știința Bacău a cîști
gat primele două 1
fondul unei replici bune a vo
leibalistelor de la . ,
s-au relaxat apoi, pierzînd se
tul 3. Studentele și-au revenit 
însă și și-au impus superiori
tatea dată de lotul mai valo
ros, în care am remarcat pe 
Mioara Bistriceanu, Maria 
Bogdan, Kate Tcacenko și Mo
nica Moise. De la învinse, e- 
xemplar efortul Eugeniei Re- 
bac. Scor final : 3—1 (11, 11,
—10, 9) pentru Știința. In ul
tima partidă, Universitatea 
Craiova — Maratex Baia Mare 
3—2 (—12, —10. 11, 6, 10).

Ion IOANA — coresp.

PLOIEȘTI, 25 (prin telefon). 
In cel dinții meci al zilei, Di
namo a cîștigat nu fără difi
cultate in fața Universității Ti
mișoara. In primul set, studen
tele au condus cu 11—3 și 12—4, 
dar lipsa lor de experiență 
competițională cît și valoarea 
mai ridicată a formației bucu- 
reștene (în sextetul căreia nu 
a apărut nici o tînără speran
ță, antrenoarea Doina Ivănescu 
ținînd să-și sudeze bine „șase- 
le“ de bază in vederea meciuri
lor următoare, mai dificile) 
și-au spus cuvîntul. în cele 50 
de minute de joc timișorencele 
au demonstrat, totuși, o pregă
tire corespunzătoare. Scor : 3—0 
(13, 3, 10) pentru Dinamo. Cele 
mai bune : Mariana Ionescu, 
Doina Moroșan, Victoria Geor-

unilor — 4, 2, 1 puncte (deci, nu 
se mal acordă și 3 puncte), pre
cum și acela că, de exemplu, da
că un luptător pierde la puncte 
fără să realizeze vreun punct 
tehnic din acțiune rămtoe cu 0 
(înainte el primea un punct). Re- 
capitulînd — un meci nu se poa
te termina fără puncte, tehnice 
(In concursul final — fără punc
te tehnice realizate din acțiuni), 
nu mai există avertismente pen
tru luptă pasivă, dispare dubla 
descalificare, iar descalificarea 
poate fi dictată in cazuri foarte 
rare (brutalitate, pasivitate evi
dentă, fuga excesivă de pe saltea 
etc.).

— Intr-adevăr, multe șl im
portante modificări, cu impli
cații In metodica de pregăti
re. Ce-și propune federația de 
specialitate pentru aplicarea 
lor In spiritul In care ele au 
fost concepute 7

— Prima acțiune o vom Între
prinde la începutul săptămtnii 
viitoare, ctad, timp de 3 zile, 
vom organiza o consfătuire me
todică privind stabilirea liniilor 
orientative ta pregătirea sportivi
lor și ta arbitraj, acțiune Ia care 
vor participa circa 200 de antre
nori și arbitri din toate centrele 
de lupte.

— In Încheiere, o ultimă În
trebare : clnd vor intra ta vi
goare toate aceste modificări 
aduse regulamentului tehnic 
al FILA 7

— Pentru competițiile interna
ționale — de la 1 ianuarie 1981 ; 
pentru cele interne din calen
darul nostru — de la... 1 octom
brie 1980.

Așadar, atenție I

Dan GARLEȘTEANU

UN TM
Tara noasl 

fiecare an 
competiției 
motocros d 
„Cupa Priet

Anul acest 
trecerilor a 
forul noștri 
asociației 
Cîmpina, a 
are ca an 
campion b 
sportului 
nărui tehnic 
plnean s-a 
pat Intens d 
rarea celor 
ne condil 
concurs, 
țiuni fiind, 
spre reamer 
tive de mo 
tificarea și 
surselor 1 
I.R.T.M.G. ( 
Chivu, seci 
de partid 
care aparțir 
vă Poiana 
tat să-și i 
Ideile. Un 
traj suprai 
metalice șl 
te de la 
din țeavă t 
șinl corn pai

CA Ml
PRIMELE J

„A" DE VOLEI
gescu (D), respectiv Doina 
Popescu, Cristina Zoppelt. Par
tida următoare, dintre C.S.U.
Galați și Farul Constanța, a o- 
ferit frumoase faze de volei, 
îndelung aplaudate de public. 
Un meci de mare luptă și de 
mare importanță, ambele com
petitoare aspirînd la un loc în 
turneul final al fruntașelor, a- 
lături de Dinamo. In primul set 
Farul a condus copios (10—3), 
dar adversara a avut o specta
culoasă revenire, ciștigînd in 
final. Farul avea să domine clar 
următoarele două seturi și să 
treacă pe lingă victorie în al 
patrulea. Ratările s-au răzbu
nat însă in finalul acestei dis
putate și spectaculoase partide. 
Scor : 3—2 (12, —9, —7, 16, 7) 
pentru C.S.U. Galați. Eviden
țiate : Crina Georgescu, Maria 
Muscă, Elena Dobroschi (C.S.U.), 
Marinela Turlea, Aurora Po- 
pența (Farul). în ultimul joc : 
Penicilina Iași — Olimpia O- 
radea 3—2 (—15, —13, 7, ’3, 11).

Sever NORAN

După cu 
pe „scena" < 
și-au făcut i 
bune echipe 
astăzi — pe 
din Miercure 
începe întrec 
din eșalonul 
„A". Este vo 
doua serie va 
dintre care p 
mova în locu 
seria valorici 
„A". Această 
disputa în 6 
Ciuc — septe 
— noiembrie 
cembrie 1980, 
ianuarie 1981, 
bruarie 1981, 
1981).

Anul acesta 
serie valorică 
rele șase e< 
d&uți, Agro 
A.S.E. Sporti 
rești, Progre 
CI. sp. șc. LI 
CI. sp. Tîra 
iese. In pri 
Miercurea Ci

CAMPION 
NALE A 

<

După 
taleriștl, a 5 
să-și dispute 
De sîmbătă 
nul special 
nlorll și seni 
în cadrul c 
FITA, la c? 
acordate titl 
dividual și j 

Nu vor 
Mare nici 
noștri frunt 
Chin (care, 
gătește intei 
nul de admi 
lidera arcași 
rită, rămînîi 
cifra pe ca 
ridicată, în 
existența m

STEAUA-SELECȚIONATA ARMATEI
ITALIENE, LA SCRIMĂ

Intîlnirea internațională de 
scrimă dintre echipa duhului 
Steaua București si Selecțio
nata armatei italiene a de
butat aseară. în sala Floreas- 
ca H. cu turneele individuale 
de sabie si spadă.

La sabie, pe locul I s-a situat 
Marin Mustață, urmat de Cor
nel Marin si Tomasso Monta
no. Concursul de spadă a re
venit lui Octavian Zidaru.

PE M
simbAt 

•ra 15: I 
— Sportul 
„A", trans 
Cluj-Napo< 
du Urzice; 
reul magi 
celebre d 
lui.

DUMINT' 
ora 16: Ir 
telespectat 
Pele", fllr 
ziunea br 
Fotbal: L 
(rezumat 
pesta), 
Topes cu. 
mul TI) : 
misiune « 
sescu.

MIERCU 
ora 14 : 1 
chipelor 1 
europene.

JOI 2 
ÎS,10 : Fol 
zum ațele 
putate mi 
ropene.

Ap JUCAT LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO 2 î

Agențiile Loto-Pronosport vă 
mai pot elibera NUMAI AS
TĂZI ȘI MIINE bilete cu nu
merele preferate pentru trage 
rea specială Loto 2 de dumini
că 28 septembrie 1980. Se re
amintește că vor fi efectuate 7 
extrageri în 3 faze, cu un total 
de 32 numere ! Se vor ; ribui 
cîștiguri pe 18 categorii, printre 
care : AUTOTURISME ,Dacia 
1300“ și „Slcoda 120 L“, CIȘTI- 
GURI ÎN BANI de 25.000, 5.000 
lei etc., EXCURSII IN U.R.S.S.

LOTO PRONE
sau în R.P 
TE BILET 
MULTE Și 
SE SATTSI

Tragerea 
astăzi. 26 
televizează 
de la ora

C1ȘTIGUR 
DIN ÎS SI

Categoria 
a 26.697 lei



)E MOTOCROS MODEL.
ește In bină din materiale recondi-

etapele ționate, instalație electrică
laie de pentru stația de radleamplifl-

trofeul care, trambuline din pămîni
tasat și amenajarea drumuri- 

irea in- lor de acces, au fost prlnci-
dată de palele lucrări la care, după
cialitate cum ne spunea antrenorul

Poiana ștefan Chițu, s-a muncit mult
ie moto Și cu o mare pasiune,

fostul Practic, toți prietenii motocl-
naestrul clismului au pus umărul la
Ițu. Ti- reamenajarea bazei de moto-

cros din zona de

* ne
dreptate 
si spor- 
n îden- 
rea re- 
îducerea 
heorghe

agrement
„Fîntîna 
alături 
seriași 

I.R.T.M.G. venind

denumită 
cu cireși", 
de 
de 
pe

După meciul reprezentativei de tineret

| CÎND VÎRFUL DE ATAC ESTE APRECIAT 
| PENTRU... VIRTUȚI DEFENSIVE
■ (Urmare din pag. T)

...CINCI PUNCTE DE DISCUȚIE PENTRU 
APROPIATUL JOC CU ECHIPA ANGLIEI

pa), de 
sporti- 

-a aju- 
aplicare 
•onome- 
deșeurJ 

jroveni- 
tribună 
de ma- 
cu ca-

me- 
la 

deal, 
după orele de program, tineri 
și vîrstnici de la Electromon- 
taj, I.C.I.M., I.R.U.E„ și alte 
întreprinderi, ale căror efor
turi s-au soldat cu economii 
de peste 500 000 lei.

... Oaspeții de peste hotare, 
cu care am stat de vorbă la 
„Cupa Prietenia", au elogiat 
organizarea întrecerilor asigu
rate de asociația sportivă Po
iana Cîmpina. intr-adevăr, 
traseul de pe Dealul Musce
lului - - •
bine 
fiind 
del.

a devenit acum cel mai 
dotat din țara noastră, 
o bază de motocros mo-

Traian IOANIȚESCU

ITE • COMPETIȚII
>IN CADRUL SERIEI SECUNDE A
IEI A" LA HOCHEI
în urmă 

interne 
ele mai 
.in țară, 
artificial 
lși vor 

>rmațiile 
Diviziei 
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va pro- 

asate în 
Diviziei 

le se va 
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I — de- 
Cluc — 
a — fe- 
• martie

a doua 
irmătoa- 
lul Ră- 
•Napoca, 
j Bucu
ra duc, 
sa Clue, 
u Secu-

’ azi la 
eclurile:

Metalul Rădăuți — CI. sp. șc. 
Tîmava Odorheiu Secuiesc, Agro
nomia Cluj-Napoca — CI. sp. șc. 
Liceul Miercurea Ciuc și A.S.E. 
Sportul studențesc București — 
Progresul Miercurea Ciuc. Tur
neul, care comportă 5 etape, se 
va încheia în ziua de 2 octom
brie.

Prima serie valorică a Diviziei 
„A" va continua după disputarea 
acestui prim tur sistem turneu 
de la Galați printr-un tur alcă
tuit din etape duble cu jocuri 
acasă și în deplasare care va în
cepe la 30 septembrie și va dura 
pînă la 22 octombrie. Iată și cla
samentul acestei competiții după 
primul tur :

I toate mingile ajunse la ei țceea 
ce a făcut ca viața lor in tere
nul greu, alunecos, să fie mai I aspră), în timp ce înaintașii pun
slabul lor randament pe leama 
insuficientului ajutor primit din 
linia a doua. Din nefericire — I pentru echipă — au dreptate și
unii și ceilalți. într-o măsură 
ceva mai mare, cei din linia 

Iîntîi — care, sever păziți de 
fundașii norvegieni, n-au simțit 
decît arareori sprijinul mijloca- 

Ișilor, acționînd, de regulă, în 
condiții de netă inferio-itate 
numerică. Ca niciodată. Țiclea- 
nu a greșit multe pase (avînd 

Idoar scuza unei puternice con
tuzii la gamba piciorului drept, 
contractată în primul minut ai I partidei) ; Iordănescu — încu
rajat de reușita primului gol, 
„un gol splendid", subliniau și I gazdele noastre, sensibil si la
terenul greoi (aflat la capătul 
unei săptămîni în care, așa cum 
se știe, nu a făcut nici un an- 

Itrenament serios) — a cam a- 
buzat, in continuare, de „nume
re personale" ; în sfîrșit, Bel- 

Ideanu, constrîns să acopere de 
unul singur o zonă imensă, și-a 
irosit forțele, văzîndu-se mai 
puțin în terenul advers, acolo 

I de unde, la Leeds și la Vama 
I și-a încercat cu folos șutul de

la distanță. Punctul în plus a- 
Icordat lui Iordănescu se explică 

prin golul său, cu care a făcut 
șah mat 3—4 jucători, inclusiv 

Ipe portarul T. Jacobsen.
Ilustrativ tn ceea ce privește 

lipsa de forță ofensivă a for

mației noastre (doar 4 șuturi pe 
spațiul porții dintr-un total, și 
el elocvent, de 10) ni s-a părut 
motivația — la care au subscris 
separat, și Greenwood, și Wal
ker — antrenorului Valentin 
Stănescu la aprecierea despre 
Cămătaru : „S-a zbătut ca un 
leu in cușcă în lupta inegală 
cu fundașii norvegieni, s-a re
pliat cu folos, deseori, în spri
jinul defensivei". Așadar, o a- 
preciere în dreptul vîrfului de 
atac pentru contribuția Iui cînd 
balonul se afla la... adversari. 
O notă care-i acuză pe cei care 
l-au pus adesea în situații de 
contre-pied, neservindu-i mingi 
de gol. De ce spunem toate'a- 
cestea, după un rezultat egal 
realizat în condiții de deplasa
re 7 Pentru că el a fost obținut 
cu prețul multor emoții, mai 
ales în finalul partidei, cînd, 
la una din repetatele și incisi
vele acțiuni ofensive ale gazde
lor, doar „transversala" porții 
lui Iordache s-a opus golului : 
pentru că, nu peste mult timp, 
mai precis la 15 octombrie, pe 
tricolori îi așteaptă, la Bucu
rești, meciul cu Anglia, deose
bit de important în cursa cali
ficării.

Jocul bun al apărării imedia
te, („alcătuită din fundași de 
certă clasă inernațională, care 
au reușit numeroase relansări 
constructive", după cum observa 
Leon Walker), potențialul real 
al tuturor celorlalți componenți 
ai echipei noastre naționale ne 
fac să sperăm Intr-o comporta
re la cote superioare în viitoa
rele întîlniri.

Cu meciul de miercuri, dis
putat la Ploiești în compania 
formației de tineret a R.D. Ger
mane, evident mai valoroasă 
decît echipa Bulgariei (învinsă 
cu 3—0), tinerii noștri jucători 
au epuizat programul de jocuri 
pregătitoare pentru startul ofi
cial din preliminariile C.E. — 
meciul cu echipa Angliei., d. la 
14 octombrie. Trăgînd linie, bi
lanțul general este mulțumitor 
reprezentativa antrenată de 
cuplul C. Drăgușin—M. Radu
lescu ciștigind toate intilnirile 
(patru la număr) cu un golave
raj de 10—2, ceea ce reprezintă 
un bun punct de plecare, un 
suport pentru activitatea urmă- 
toare. îndrăznim să afirmăm că 
acest raport dintre golurile 
marcate și primite este suscep
tibil de îmbunătățire pe măsu
ra posibilităților acelora che
mați să îmbrace tricoul națio
nal ; pentru că realmente oi au 
disponibilități, nevalorificate în
că, așa cum a arătat-o și me
ciul amical cu tinerii fotbaliști 
din R.D. Germană.

Arătam în cronica jocului că 
numai rezultatul ne-a satisfă
cut. De ce ? 1) Din lipsă de
concentrare maximă (și nu ii 
spunem trac, întrucît toți com- 
ponenții au în picioare multe 
jocuri internaționale), s-au gre
șit foarte multe pase la con
strucția jocului ; 2) Echipa n-a 
avut suficientă viteză de joc 
(cu precădere în prima eprl- 
ză), întotdeauna jucătorii erau 
in întârziere cu o fracțiune-două 
de secundă în gindire și execu
ție, suficiente pentru ca adver
sarul să-și ia măsurile de rigoa

1. STEAUA
2. Dlnamo Buc.
3. S.C. M. Ciuc
4. Dunărea Galați
5. Av. Gheorgheni
6. Met. Sf. Gheorghe

Ordinea ultimelor

5 4 1 0 40- 7 9
5410 45-17 9
5302 28-19 6
5104 17-33 2
5104 19-34 2
5104 10-49 2
trei clasate

I
Preliminariile C. M. se pun in marș
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re ; 3) Echipa a preferat o benă 
parte din joc o luptă dezavanta
joasă în fața unor jucători atle
tici, agresivi chiar, în ocul 
unui joc combinativ și cu ac
țiuni surprinzătoare ; s-au în
cercat angajări decisive cu 
mingi lungi și înalte, deși era 
clar că nu așa se putea r..ări 
gradul de periculozitate ai ac
țiunilor la poarta uriașului 
Rudwaleit ; 4) Tineri: jucători 
nu sînt convinși de eficacitatea 
șuturilor surprinzătoare la poar
tă — se abuzează de încercările 
(mereu eșuate) de a intra cit 
mai mult în careul advers, se 
caută cu... luminarea poziția cea 
mai ideală. Că se poate rdtfel 
au demonstrat-o Suciu (atunci 
cînd a deschis scorni), Terheș 
și D. Zamfir, cu voleurilc Io. 
(primul l-a executat din cădere, 
după ce a stopat balonul pe 
piept) razante cu „transversa
la" ; 5) Echipa nu valorifică la 
maximum fazele fixe in atac ; 
deși se cunosc cîteva scheme, 
exersate Ia antrenament, pe te
ren se aplică cea mai nepotrivi
tă. Iată cinci puncte (cu sigu
ranță că antrenorii au mai re
ținut și alte aspecte de analiză) 
care pot fi avute în vedere in 
pregătirea meciului cu Anglia. 
Dacă ar fi să dăm niște cali
ficative titularilor, lupă ’ocul 
de miercuri, ele ar arăta cam 
așa : Morarii și Rednic — exce
lent ; C. Solomon — foarte bi
ne ; Suciu, Mureșan, Terheș, D. 
Zamfir — bine, cu unele mo
mente nereușite, Klein, Boze- 
șan, Mărginean și El. Pop — 
sub randamentul posibilităților 
afișate în alte jocuri interna
ționale. Atenție la clujeanul FL 
Pop, care trebuie să-și „cură- 
țească" jocul ; din lipsa unei 
pregătiri fizice corespunzătoare 
el apelează la obstrucții și ne- 
regularități care (uneori) pot a- 
duce prejudicii reprezentativei.
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a fost stabilită de golaverajul di
rect dintre ele : Dunărea Galați 
-f-5, Avîntul Gheorgheni 4-1 ș1 
Metalul Sf. Gheorghe —6.

valoare apropiată va da naștere 
unei lupte deosebit de interesan
te. între favoriți : A. Berki, M. 
Birzu, Gh. Blrzu, V. Stănescu.

NOI FINALISTE ALE 
CAMPIONATULUI NAȚIO

NAL DE OINĂ
La Rm. Sărat, Tulcea șl Ca

ransebeș au avut loc noi între
ceri în cadrul fazei de zonă a 
campionatului național de oină. 
La capătul unor partide viu 
disputate, echipele Energia Rîm- 
nicel (jud. Buzău), Recolta Gri- 
vița (jud. Galați) și Metalul Tîr- 
goviște au obținut dreptul de 
participare la finala pe țară pro
gramată între 3—5 octombrie pe 
stadionul din Alexandria.

întrecerile „zonale" continuă. De 
mline, pe Stadionul tineretului 
din Capitală își vor disputa în- 
tiletatea cunoscutele formații Di
namo București (actuala dețină
toare a titlului), C.P. București, 
Universitatea București, Dlnamo 
Băneasa șl Dlnamo Cotroceni, 
primele trei echipe din clasa
mentul acestei zone menținîndu-se 
în cursa pentru tricourile de 
campioni. Sîmbătă jocurile încep 
la ora 15,30 șl duminică la o- 
ra 8,30.

Tot sîmbătă și duminică, la 
Iași și Cîmpulung-Mușcel, se vor 
desfășura ultimele partide zonale, 
unde vor fi cunoscute alte două 
finaliste ale actualului campio
nat.

SIMPOZION LA ALEXANDRIA
Comitetul județean Teleor

man al U.T.C., în colaborare 
cu clubul Steaua, organizează 
astăzi, la Casa de cultură din 
Alexandria, la orele 19, © în- 
tîlnire-dlalog cu tinerii din 
localitate și medaliațil la 
Jocurile Olimpice Nicușor 
Eșanu (argint), Sorin Maca- 
vel, Nicu Pop, Cornel Chlfu, 
Florian Mina și Viorel Ma- 
nole (bronz). Prezintă Octa
vian Vintilă. Vor fi proiectate 
filmele ,. Racheta de aur" și 
„Rezerva de aur*.

riante 100% a 24.643 lei șl 5 va
riante 25% a 6.161 lei ; Categoria 
3 : 34 variante 25% a 2.356 lei ; 
Categoria 4 : 33,50 a 2.391 lei ;
Categoria 5 : 157,25 a 509 lei ;
Categoria 6 : 287,75 a 278 lei ; Ca
tegoria X : 1.613,25 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1, a 
cîte 26.697 lei fiecare, au fost 
obținute de : MARIA VEREȘ din 
Cluj-Napoca, TUDOR ILIE 1AN- 
CU, ELENA STANCU, MIHAI O- 
PREA șl IOAN DOBRESCU, toți 
din București, iar cîștigurile de 
categoria 2 (100%) au revenit
participanțllor VASILE HERTA 
din Bala Borșa-Maramureș și 
MATILDA PĂSĂRICĂ din Bucu
rești.

I
I
I
I
I
I

Odată cu declanșarea „în plin" a programului 
calificărilor la C.M. (zona europeană) — pro
gram care va cunoaște, in săptămînile urmă
toare, o creștere considerabilă a volumului său
— au început șl nelipsitele și controversatele 
discuții despre șansele formațiilor, despre cri
teriile de calificare, despre avantaje și deza
vantaje în funcție de programul fiecărei for
mații etc., etc. Așa fiind, avem datoria să oferim 
cîteva informații privind grupa de calificare a 
echipei României — grupa a IV-a — în care, 
iată, s-au și disputat două meciuri : Anglia — 
Norvegia 4—0 (la 10 septembrie) și Norvegia
— România 1—1 (alaltăieri). Clasamentul „la 
zi" al grupei (Ungaria și 
startul) arată astfel :
1. Anglia
2. România
3. Norvegia

Elveția încă

13 mai : UNGARIA — ROMÂNIA
20 mai : NORVEGIA — UNGARIA
30 mai : ELVEȚIA — ANGLIA
3 iunie : ROMÂNIA — NORVEGIA
6 iunie : UNGARIA — ANGLIA

17 iunie : NORVEGIA — ELVEȚIA
9 septembrie : NORVEGIA — ANGLIA

23 septembrie : ROMÂNIA — UNGARIA
10 octombrie : ROMÂNIA — ELVEȚIA
14 octombrie : UNGARIA — ELVEȚIA
31 octombrie : UNGARIA — NORVEGIA

7 noiembrie : ELVEȚIA — ROMÂNIA
18 noiembrie : ANGLIA — UNGARIA

Să notăm că data partidei Norvegia — Elve-

1
1
2

1 0 
0 1
0 1

2
1
1

Care este programul în continuare 7 
1980
15 octombrie : ROMANIA — ANGLIA

■ 29 octombrie : ELVEȚIA — NORVEGIA1 19 noiembrie : ANGLIA — ELVEȚIA
1 1981
_ 29 aprilie : ANGLIA — ROMÂNIA

1 ELVEȚIA — UNGARIA

ția, la fixarea căreia delegații celor două fede
rații nu ajunseseră la un acord, a fost stabilită 
de F.I.F.A. (pentru 17 iunie 1981).

Vă reamintim criteriile de califioare : a) nu
mărul de puncte realizat ; b) golaverajul (prin 
scădere), la nn număr egal de puncte ; c) dacă 
nici golaverajul nu departajează, se vor disputa 
meciuri — pe teren neutru — între cele două sau 
mai multe formații in cauză. Subliniem că — 
spre deosebire de cupele europene, de pildă — 
în calificări golurile marcate în deplasare NU 
au valoare dublă.

ȘTIRI
• DOUA MECIURI ALE ETA

PEI DE MlINE AU FOST AMI
NATE. Ținînd seama de progra
mul încărcat al unora dintre ju
cători, F.R.F. a hotărît ca două 
dintre meciurile programate în 
etapa de mîine să fie amînate. 
Este vorba de partidele Politeh
nica Iași — Steaua și Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cra
iova.
• Politehnica Timișoara — Selec

ționata divizionară C a jud. Ti
miș 5—2 (3—0). Meci amical, des
fășurat joi după-amiază, în care 
studenții au înscris prin Nedel- 
cu, Dembrovschi, Anghel, Cotec 
(din 11 m) și Iancu. Pentru Se
lecționata divizionară C au mar
cat : Plăvițu (de la Electromotor 
Timișoara) și Cadia (Vulturii tex
tila Lugoj). C. CREȚU—coresp.
• INCEPIND DE MIINE, la ca

sele stadioanelor, se pun în vîn- 
zare biletele de intrare la me- 
ciul-retur Steaua — Standard 
Lifege, din Cupa U.E.F.A. care se 
dispută miercuri 1 octombrie, pe 
stadionul Steaua, de la ©rele 
14,30.

* DIVIZIONARELE „B 
I LA DEBUTUL IN
Ileri s-a desfășurat o nouă e- 

tapă a „CUPEI ROMÂNIEI" la 
fotbal, la care au participat și

I divizionarele „B". Iată rezulta
tele :

I Energia Slatina — Autobuzul 
București 2—0 (1—0), Sticla 
Arieșul Turda — Metalul Aiud

II—0 (0—0), Gloria Focșani — 
Unirea Focșani 0—1 (0—0). La
minorul Roman — Ceahlăul 
Piatra Neamț 4—1 (1—0), o.uto-

I mecanica București — Mecanica 
fină București 1—0 (1—0), Mi
nerul Băița — Minerul Cavnic

14—0 (0—0), Simared Bala Mare — 
C.I.L. Sighet 1—0 (0—0), Dacia 
Unirea Brăila — Progresul

I Brăila 1—0 (1—0), Victoria Că
rei — Olimpia Satu Mare 2—1 
(1—0), Strungul Arad — Rapid 
Arad 1—0 (1—0), Minerul Sun-

Icuiuș — F. C. Bihor 2—0 (1—0). 
Unirea Oradea — înfrățirea 
Oradea 1—0 (1—0). Lamino-

Irul Nădrag — U. T. Arad 
1—0 (1—0), Portul Constan
ța — F. C. Constanța 0—2

1(0—0), Rapid Jibou — C. F. R 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Viito
rul Drăgășani — C. 3. Tîrgo- 
viște 1—0 (0—0) — s-a marcat

Idin 11 m, Mobila-Măgura 
Codlea — Nitramonia Făgăraș 
0—1 (0—0), I.C.I.M. Brașov — 
Tractorul Brașov 1—0 'G—0).

ICaraimanul Bușteni — Po
iana Cîmpina 2—0 (0—0).

FEROM Urziceni — Petro-

AU DECEPȚIONAT 
CUPA ROMÂNIEI'
lui Ploiești 2—0 (1—0), Me
talurgistul Sadu — Pandurii 
Tg. Jiu 0—1 (0—1), Tractorul
Miercurea Ciuc — Chimica Tîr- 
năveni 2—1 (0—1), Minerul Ora- 
vița — Minerul Anina 5—0 
(3—0), I.C.S.I.M. Bucure ti — 
Metalul Plopeni 3—0 (2—0)
Construcții Sibiu — Șoimii Si
biu 2—4 (1—1, 2—2), Unirea
Ocna Sibiului — Aurul Brad 
1—2 (0—1, 1—1), Petrolul Bolin- 
tin — Metalul București 2—3 
(0—1, 2—2), Chimia Tr. Măgu
rele — Rulmentul Alexandria 
0—1 (0—0), IMIX Agnita — Gaz 
metan Mediaș 2—1 (0—0), Nico- 
lina Iași — Viitorul Vaslui 1—0 
(0—0). Olimpia Rm. Sărat — 
F. C. M. Brăila 1—0 (1—0).
I.R.A. Tg. Mureș — Avlntul 
Reghin 1—0 (1—0), Zimbrul Su
ceava — C.S.M. Suceava 0—1 
(0—0). Minerul Rodna — Gloria 
Bistrița 0—2 (0—0), Minerul Ști
ința Vulcan — Minerul Lupeni 
1—0 (1—0), Metalul Mija — Fla
căra Automecanica Moreni 0—1 
(0—0, 0—0). Metalul Oțelu Roșu 
— U. M. Timișoara 6—5 (0—1, 
3—3. 3—3). Metalul Rădăuți — 
Minerul Gura Humorului 3—4 
(1—0, 1—1, 1—1), Progresul Pi
tești — Sirena București 0—4 
(0—2). Dunărea Călărași — 
I. M. U. Medgidia 1—0 (0—0),
Mureșul Luduș — Metalurgistul 
Cugir 2—1 (0—1), Progresul
Băilești — F. C. M. Reșița 2—3 
(2—2).

In timpul partidei dintre 
divizionarele „B“ C.F.K. Timi
șoara șl Minerul Anina, ar
bitrul Gheorghe Gornea (fos
tul portar al U.T.A.-el) a a- 
vertlzat cu cartonașul galben 
PATRU jucători care ceml- 
seseră diferite abateri : faul
turi, proteste etc. El arătase 
cartonașul galben Iul Molslev 
șl Stolsln (C.F.R. Timișoara) 
șl Iul Dănilă șl Șchiopa (Mi
nerul Anina). Toate aceste 
patru cartonașe galbene fu
seseră JUSTIFICATE, Iar tn 
ceea ce privește... adresa lor 
n-a existat nici cel mal mic 
dublu, Întrucît arbitrul l-a 
chemat la el, de flecare dată, 
pe jucătorii respectivi, ară- 
ttndu-le cartonașul galben.

Lucrul acesta a fost con
semnat, dealtfel, de observa
torul federal Eugen Mladin. 
Spre surprinderea Iul, după 
meci, solicitând foaia de ar
bitrai pentru a vedea ce alte 
observații au mal fost făcute 
de arbitru, a constatat că 
două cartonașe galbene, și a- 
nume primite de Stoisin și 
Șchiopu, se... evaporaseră. 
Arbitrul nu le trecuse tn 
foaie !

Medicina citează multe ca
zuri de amnezie. Să facă par
te dintre acestea șl... ultu- 
ceala lui Gheorghe Gornea 
care, de la teren la cabine, 
n-a mai ținut minte ce s-a 
Întâmplat tn timpul meciului 
pe care l-a condus ? Ar fi, 
poate, un caz care ar merita 
să figureze tn tratatele de 
medicină. Dar chiar dacă s-ar 
accepta Ipoteza amneziei sau

2 + 2 = 2?
superficialității, ne întrebăm 
(și ar trebui să se întrebe și 
Colegiul central al arbitrilor) 
dacă poate fi încredințată 
conducerea unui meci de fot
bal, cu multiplele ei răspun
deri, unui om atît de... dis
trat ?

Dacă cele de mai sus re
prezintă, poate, un record In 
materie, nu mai este un se
cret pentru nimeni că, în 
materie de cartonașe galbene, 
se fac tot felul de omisiuni, 
confuzii sau... transferuri de 
sancțiuni de la un jucător la 
altul. Este o situație căreia 
Comisia de disciplină a Cole
giului central al arbitrilor 
trebuie să-i pună capăt prin 
sancțiuni DRASTICE.

Și fiindcă a venit vorba de 
sancțiuni. Am înțeles, cîndva. 
rațiunile pentru care Colegiul 
central al arbitrilor ezită să 
facă publice sancțiunile apli
cate arbitrilor. Ar însemna 
să li se scadă prestigiul în 
fața jucătorilor. Dar există șl 
reversul medaliei. în felul a- 
cesta. pe de o parte, specta
torii și jucătorii ajung să 
creadă că arbitrii se bucură 
de imunitate totală, iar ar
bitrii necunoscînd că greșelile 
altor „cavaleri ai fluierului" 
au fost sancționate se culcă 
pe o ureche, nu mai notează 
cartonașele, mai dau șl cîte 
un gol din ofsaid, acordă 
penalty-uri imaginare, că 
poate ..ține"...

Și uite că nu ține...

Jack BERARIU



A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚUL BACĂU
(Urmare din t>aa 1)

și aplauze puternice. Se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul", „Ceaușescu bun venit, 
în Bacăul înflorit".

Adunarea a fost, deschisă de 
tovarășa Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-sccretar al Comitetului 
județean Bacău al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, care, salutînd cu 
căldură pe înalții oaspeți în 
numele celor peste 80 000 de 
comuniști, al tuturor locuitori
lor municipiului și județului 
Bacău, a spus :

Vizita dumneavoastră ne ofe
ră încă un minunat prilej pen
tru a ne exprima sentimentele 
de caldă recunoștință și înaltă 
stimă ce le nutrim față de 
partid, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, cel mai strălucit și 
devotat fiu al poporului român, 
care întruchipați cele mai no
bile idealuri de libertate și 
prosperitate ale națiunii noas
tre.

In proeminenta dumneavoas
tră personalitate, cinstim, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pe conducătorul iubit al parti
dului și statului, pe comunis
tul de omenie, care și-a închi
nat viața și activitatea feri
cirii și demnității poporului 
român, măreției și strălucirii 
patriei noastre. Numele dum
neavoastră de făuritor al 
României moderne, de militant 
de seamă al mișcării comunis
te și muncitorești internațio
nale, de ilustru mesager al 
politicii de pace, colaborare și 
înțelegere între popoare, se 
înscrie cu litere de aur în cro
nica istoriei neamului româ
nesc.

Exprimăm aceleași sentimen
te de caldă și adîncă prețuire 
față de dumneavoastră, stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, ac
tivist de frunte al partidului, 
personalitate proeminentă a 
vieții științifice contemporane, 
fiică devotată a poporului 
român.

Salutăm, de asemenea, în 
mod călduros pe ceilalți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat prezenți la 
marea noastră adunare populară.

Au mai luat apoi cuvintul 
tovarășii : Grigore Ardeleanu, 
maistru la întreprinderea mi
nieră Comănești, Zamfir Stan- 
cu. directorul Combinatului pe
trochimic Borzești, Vasile Dia- 
conu, președintele C.A.P. Sas- 
cut, Pachița Nemțeanu, secre
tar al Comitetului U.T.C. ' al 
întreprinderii „Proletarul"-Ba- 
eău,. Mihai Merfea, rectorul 
Institutului de învățămînt su
perior Bacău.

Dînd glas dorinței unanime a 
tuturor celor prezenți la aceas
tă mare adunare populară, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul. 
Este o atmosferă de puternic 
entuziasm. Se scandează neîn

• FINALA INEDITĂ ÎN CUPA DAVIS, 
în care urmează să se întîlnească 
în această fază echipele Cehoslova
ciei (condusă de tînărul Ivan Lendl) 
și Italiei (condusă de mereu tînărul Adria
no Panatta). în semifinalele ediției 1979, 
Italia — Cehoslovacia 4—1. E greu de pre
văzut că acum se va mai repeta istoria 
• TOATE MARILE CAMPIOANE LA 
START ! în competițiile europene inter- 
cluburi de fotbal figurează în actuala ediție 
toate echipele care au cîștigat pînă acum 
prestigiosul trofeu , Cupa campionilor eu
ropeni*. Numai că ele nu mai evoluează 
toate în aceeași competiție, Real Madrid, 
Ajax Amsterdam, Bayern Miinchen, Inter- 
nazionale Milano, Liverpool și Nottingham 
Forest rămînînd pe mai departe în C.C.E.. 
în timp ce Celtic Glasgow, Feyenoord 
Rotterdam și Benfica Lisabona își încear
că șansele acum în Cupa cupelor, iar 
Manchester United aflîndu-se „solo* în 
Cupa U.E.F.A. • ÎN CLASAMENTELE Uni
unii europene de tenis de masă, pe pri
mele trei locuri, la masculin — Hilton 
(Anglia), Bengston (Suedia), Klampar (Un
garia) și la feminin — Popova (U.R.S.S.), 
Hammersley (Anglia), Perkucin (Iugosla
via). Englezul Hilton a avut o ascensiune 
rapidă și neașteDtată în acest an • IUGO
SLAVUL PANȚELICI, cunoscutul portar 
internațional, s-a dovedit nu de mult un 
excelent cunoscător al penalty-ului. Nu 
însă în calitate de goalkeeper, ci de... mar
cator, transformînd 3 lovituri de pedeapsă

pentru echipa sa, Radniki, care a cîștigat 
cu 4—0 meciul cu F.C. Zagreb • TATIANA 
KAZANKINA, campioană olimpică și re
cordmană mondială la 1500 m în această 
vară, nu mai păstrează cadența odată cu 
sosirea toamnei, vîrful de formă rămînînd 
(firesc) în urmă și în... statistici. La Tokio, 
săptămînă trecută, ea a fost întrecută în

proba preferată de italianca Dorio, pe care 
e învinsese net la J.O. • GALA GREILOR, 
LA 2 OCTOMBRIE, la „Caesar’s Palace* din 
Las Vegas. Larry Holmes, campionul mon
dial (versiunea WBC), va încerca să-și păs
treze nu numai centura, ci și aureola de 
neînvins, chiar dacă adversar îi va fi ce
lebrul Cassius Clay, fostul deținător al tit
lului, la care, cu cît trec anii (el are a- 
cum 38), diamantele centurii de mai ieri 
se împuținează... Și parcă pentru a-1 încu
raja pe Cassius Clay, în deschidere va evo
lua un alt fost campion mondial, Leon 
Spinks, în compania căruia a evoluat ul
tima dată Clay, la 15 septembrie 1978 • LA 
UN RECENT SONDAJ DE OPINIE efectuat

în șase orașe din Noua Zeclandă, doar 30 
la sută dintre cetățeni s-au pronunțat 
pentru efectuarea turneului echipei de 
rugby sud-africane în Noua Zeelandă, în 
timp ce 46 la sută s-au declarat împotriva 
invitației lansate de federația de resort, în 
consens cu criticile vehemente ale orga
nizațiilor anti-apartheid. • PENTRU A 
SĂRBĂTORI cea de-a 65-a aniversare a 
lui Helmut Schdn, fostul director tehnic 
al campioanei mondiale de fotbal, echipa 
R.F.G., municipalitatea din Wiesbaden — 
unde reputatul tehnician trăiește de mai 
mult de 30 de ani — a intenționat să-1 
acorde titlul de cetățean de onoare al ur
bei. între intenție și realizare s-a interpus 
însă consiliul municipal, a cărui majoritate 
— după cum afirmă ziarul „L’Equipe* — 
și-a amintit că cetățeanul Schdn nu face 
parte din același partid • TROFEUL 
FAIR-PLAY 1979, înmînat recent la Paris 
de către directorul U.N.E.S.C.O., Amadou 
Mahtar M’Bow, a revenit pilotului de auto
mobilism Philippe Roux (Elveția) care, 
pentru a salva viața unul alt concurent 
accidentat pe circuitul de la Monza, a re
nunțat la șansele sale, șl președintelui fe
derației internaționale de pentatlon mo
dern, Sven Thofelt (Suedia), fost partici
pant la J.O. 1928, 1936, 1948 șl multiplu me
daliat olimpic, pentru întreaga sa activi
tate dedicată sportului.

Paul SLAVESCU

trerupt „Ceaușescu-P.C-R. 
„Ceaușescu și poporul !“.

întâmpinat cu ovații și urale, 
ia cuvîntul secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cu vin tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost ascultată cu 
deosebit interes și subliniată în 
repetate rînduri de aplauze 
puternice, ovații și urale. Cei 
prezenți și-au exprimat și în 
acest fel hotărîrea fermă de a 
înfăptui neabătut îndemnurile 
secretarului general al parti
dului, de a munci in continua
re cu devotament, pentru rea
lizarea sarcinilor ce le revin la 
locul lor de muncă, pentru 
înfăptuirea cu succes a hotă- 
rîrilor Congresului al Xll-lea 
al partidului.

Luînd cuvîntul la încheierea 
adunării populare, primul secre
tar al Comitetului județean de 
partid, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor județu
lui Bacău, a exprimat secreta
rului general al partidului 
profundele sentimente de recu
noștință pentru această nguă 
și rodnică vizită de lucru.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă de mare sărbătoare. 
Dragostea fierbinte și prețui
rea față de secretarul general 
al partidului sînt manifestate 
de zecile de mii de participanțî 
prin îndelungi aplauze, prin 
ovații și urale puternice. Se 
scandează din nou „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu-România", „De la al 
IX-Iea Congres, Ceaușescu și 
progres", „Ceaușescu-pace".

în aplauzele și uralele 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa _ Elena 
Ceaușescu îșî iau un călduros 
rămas bun de la gazde, urîn- 
du-le succes în muncă, ferici
re, lor și familiilor lor, tuturor 
locuitorilor județului.

★
Vizita de lucru în ■ județul 

Bacău a secretarului general ăl 
partidului a permis, de aseme
nea, examinarea unei arii largi 
de probleme privind agricultu
ra, sector de primă importan
ță pentru economia județului 
și a întregii țări. Analiza și 
dezbaterea problemelor legate 
de dezvoltarea intensivă a a- 
cestui sector, de ridicarea în
tregii activități la parametri de 
eficiență superiori, au avut loc 
direct, la fața locului, cadrul 
de desfășurare oferindu-1 Com
plexul de selecție si hibridare 
de la Brad al întreprinderii 
agricole de stat Bacău, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a deplasat după încheierea 
adunării populare.

Vizita de lucru în județul
Bacău s-a înscris ca un nou
moment semnificativ al dia
logului permanent si rodnic
pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu îl poartă cu cei ce 
muncesc în probleme esențiale 
ale dezvoltării tării, ale ri
dicării gradului de bunăstare 
și civilizație al noporului, ale 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
HJIffll DIN TIBIA
Participînd la întrecerile de 

baschet din cadrul festivităților 
organizate pentru sărbătorirea 
celei de a 11-a aniversări a 
Jamahiriel Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, reprezentativa 
României a cucerit victoria in 
cele trei meciuri susținute, cla- 
sîndu-se pe locul I. Echipa 
română a fost urmată în clasa
ment de : 2. Ungaria, 3—4. Libia 
și Siria. în cadrul turneului, 
desfășurat la Tripoli, baschet- 
baliștii țării noastre au obținut 
următoarele rezultate : 105—93 
cu Siria (punctele lotului ro
mân : Niculescu 31, Cernat 16, 
Uglai 12, Ermurache 9, Chirilă
7, Oczelak 6, Căpușan 6, Copă
cianu 6, Kosa 5, Herbert 3, 
Scarlat 4 — ultimul iucător nu 
a mai evoluat în celelalte par
tide, deoarece s-a accidentat) ; 
97—85 cu Ungaria (Niculescu 
20, Ermurache 20, Uglai 19, 
Cernat 12, Căpușan 7, Chirilă 

6, Copăcianu 5, Kosa 4, Ocze
lak 2, Herbert 2) și 96—58 cu 
Libia (Uglai 15, Ermurache 15, 
Niculescu 13, Căpușan 13, Oc
zelak 12, Chirilă 12, Copăcianu
8, Kosa 4, Herbert 4).

Ieri, la „Floreasca",

STEAUA - HONVED 91-73 (42-40)
Precedînd cu o săptămînă 

campionatul național (al cărui 
prim turneu se va desfășura 
între 2 și 5 octombrie, la Timi
șoara), competiția de baschet 
masculin dotată cu „Cupa 
Steaua" a întrunit ieri, în sala 
Floreasca, echipele Steaua Bucu
rești, Dukla Olomouc, Honved 
Budapesta și Ț.S.K.A. Sofia. 
Formația bucureșteană, care fo-

SURPR1ZĂ DE PROPORȚII 
IN PREUMINAR1ILE C.M.

In afara partidei de la Oslo, 
în preliminariile C.M. s-au des
fășurat alte două meciuri, care 
s-au încheiat cu victoria oaspe
ților. La Izmir în grupa a III-a, 
s-a înregistrat o surpriză de 
proporții. Echipa Isîandei a reu
șit prima victorie în deplasare 
într-o competiție oficială, dispu- 
nlnd cu un scor clar de repre
zentativa Turciei : 3—1 (1—0).
Rezultatul confirmă ascensiunea 
fotbaliștilor insulari, după ce cu 
cîțiva ani în urmă au învins pe 
teren propriu echipa R.D. Ger
mane, reușind apoi și un egal 
prețios la Magdeburg. Acum, la 
Izmir, el șl-au confirmat pro
gresul cîștlgînd prin golurile 
marcate de Gutlankson (min. 12), 
Gutmadson (min. 60) și Thorard- 
son (min. 70), gazdele reușind 
golul de onoare prin Fatih doar 
dlntr-un penalty (min. 72). Din 
grupa aceasta mal fac parte : 
Cehoslovacia, U.R.S.S. șl Țara 
Galilor.

Tot în preliminariile C.M., la 
Helsinki, reprezentativa Austriei 
a luat un start promițător în 
grupa I, cîștlgînd meciul cu Fin
landa cu scorul de 2—0 (1—0),
prin golurile marcate de Jara 
(min. 13) șl Walzer (min. 76). 
Din această grupă mai fac parte 
echipele R.F. Germania, Bulgariei 
șl Albaniei.

UNGARIA N-A REUȘIT 
SA TREACĂ ACASĂ DE SPANIA

In programul de miercuri sea
ra au figurat șl numeroase me-

ECHIPA ROMÂNIEI VA JUCA 
IN TURNEUL PENTRU LOCURILE 5-8

BANJA LUKA, 25 (prin te
lefon). Această a 17-a ediție 
a campionatului continental 
de baschet feminin ține să in
tre in istoria competiției ca 
una dintre cele mai interesan
te și atractive. Cînd afirmăm 
acest lucru avem în vedere că 
meciurile de miercuri ale tur
neului final (locurile 1—8) au 
constituit, cu excepția celui 
dintre formațiile U.R.S.S. și Po
loniei, cîștigat la scor (94—40) de 
campioana olimpică, tot atitea 
surprize pentru toți cei ce ur
măresc disputele din sala Bo- 
rik. Astfel, Iugoslavia, după ce 
a fost surclasată marți de Un
garia, a câștigat miercuri fără 
drept de apel în fața Ceho
slovaciei cu 80—67 (40—36). A 
urmat apoi partida Olanda — 
Bulgaria, în care favorite e- 
rau medaliatele cu argint la 
J.O. de la Moscova, dar... vic
toria a revenit olandezelor du
pă două prelungiri : 83—81
(34—29, 63—63. 70—70).

în sfîrșit, ultima surpriză a 
serii, care a coincis, pentru 
noi, cu o mare bucurie, s-a 
înregistrat în partida România 
— Ungaria, încheiată aproape 

losește turneul și în scopul 
verificării pregătirilor pentru 
Divizia „A", a Intîlnit echipa 
Honved, în fața căreia a obți
nut victoria cu 91—73 (42—40). 
în cealaltă partidă, Dukla — 
Ț.S.K.A. 85—90 (37—48).

Programul de astăzi (de la 
ora 17) : Honved — Dukla, 
Steaua — Ț.S.K.A.

ciur! amicale, criterii de verifi
care înaintea preliminariilor C.M. 
La Budapesta, selecționata Un
gariei nu s-a putut impune in 
fața unui adversar de talia Spa
niei, cu toate că gazdele au ali
niat cea mal bună formație pe 
care o au la ora actuală. Me
ciul („Nepstadion", au asistai 
ÎS 000 de spectatori) s-a încheiat 
la egalitate : 2—2 (1—1). Oaspeții 
au deschis scorul in min. 5 prin 
Juanito, apoi Kiss a egalat in 
min. 10. După pauză (min. 47), 
gazdele au înscris prin tinărul 
Bodonyl (o revelație a ultimelor 
meciuri și emul de gol al echi
pei Honved), pentru ca spaniolii 
să egaleze prin Satrustegul in 
min. 68. O impresie deosebită a 
lăsat portarul Arconada. Ceho
slovacul Marko a condus forma
țiile : UNGARIA : Katzlrz —
Paroczal, Ballot, Kereki, Varga
— Păsztor (Burcsa), Nyilasi 
(Csongradi), Dajka — Bodonyi. 
Kiss, (Eszterhăzi), L. Nagy 
(paioskel), SPANIA : Arconada
— Caleyeta, MIguell, Alesanco, 
Gordilla — Alonso, Joaquin, Za
mora — Moran (Dani), Satrus- 
tegui, Juanito.

MECIUL DE ADIO AL LUI 
LUBANSKI Șl GOLURILE 

LUI ALTOBELLI
La Chorzow, tot în meci ami

cal, selecționatele Cehoslovaciei 
și Poloniei au terminat la egali
tate : 1—1 (1—1). Nehoda a des
chis scorul pentru oaspeți in 
min. 30, Iar gazdele au egalat 
prin Lubanskl in min. 41 dintr-o 
lovitură de la 11 m. Cu acest 
prilej, Lubanskl a înscris cel de 

de miezul nopții. Clasate pe 
locul patru la ultima ediție a 
J.O., sportivele maghiare por
neau mari favorite, mai alee 
după succesul din fața iugosla
velor. Victoria a revenit însă 
echipei noastre cu 69—59 
(32—37), după o evoluție care 
i-a atras, la încheierea jocului, 
aplauze îndelungate. După un 
început timid, în care a părul 
marcată de faima adversare
lor — care au condus întreaga 
primă repriză : 16—11 (min. 5), 
24—17 (min. 10). 31—26 (min. 
15). 37—32 la pauză —, forma
ția noastră, cu trei junioare în 
„5“-ul de bază (Solovăslru, 
Pall, Keresztesi), a realizat un 
joc excelent In a doua parte 
a partidei, reușind, după opi
nia unanimă a ziariștilor acre
ditați aici, unul dintre cele 
mai neașteptate rezultate ale 
campionatului. Punctele parts 
dei au fost marcate de : Filip 
17, Bădinici 13, Armion 13, Ke
resztesi 12, Pali 10, Szekely 4, 
pentru România, respectiv 
Boksay 22, Kiss 13, Mcdcyefl 
8, Szfiky 6, Beloberk 4, Ne
meth 4, Winter 2. Au condus 
bine Schliefer (R.D. Germană) 
și Pearce (Anglia).

Rezultate din turneul pentru 
locurile 9—14 : Franța — Bel
gia 66—49, Italia — Finlanda 
80—44, Spania — Anglia 76—4X 

Joi seara, în ultimul meci din 
grupă, echipa României a în- 
tîlnit formația Iugoslaviei, par
tida încheindu-se cu victoria 
baschetbalistelor iugoslave, cu 
scorul de 78—53 (44—25). în ur
ma acestui rezultat, echipa 
noastră va juca sîmbătă și du
minică în turneul pentru locu
rile 5—8. Vineri este zi de o- 
dihnă.

Paul IOVAN

al 50-lea gol al său pentru e- 
chipa națională (in cele 80 de 
partide in care a fost selecționat) 
șl șl-a anunțat retragerea din 
activitatea Internațională.

★
Atenție la Altobelli ! In me

ciul de la Genova, jucătorul de 
la Inter a marcat două goluri 
(cu capul) in partida Italia — 
Portugalia (scor 3—1). Al treilea 
gol pentru gazde l-a realizat 
Graziani, Iar Jordao a Înscria 
golul de onoare al lusitanilor, la 
citeva secunde după ce Altobelli 
deschisese scorul.

ALTE REZULTATE

• In meci retur pentru Cupa 
U.E.F.A. : V.f.B. Stuttgart — Lar
naca 4—1. Formația vest-germ ană 
s-a calificat pentru turul următor.
• în „Cupa ligii Scoției*, Cel

tic Glasgow a dispus pe teren 
propriu cu 4—1 de Hamilton (med 
retur). Celtic s-a calificat pentru 
turul 4 al competiției.

• TELEX •
ATLETISM • La cursa de ma

raton de la New York ce va avea 
loc la 2 octombrie și-a anunțat 
participarea și fostul recordman 
mondial la 1 500 m, atletul tanza- 
nian Filbert Bayi. Anul acesta. 
Bayi a cîștigat medalia de argint 
la J. O. de la Moscova în proba 
de 3 000 m obstacole și a fost 
cronometrat pe 5 000 m în 13:18,2.

HOCHEI • în turneul interna
țional de la Stockholm, echipa 
americană Minnesota North 
Stars a învins cu scorul de 8—0 
(2—0, 5—0, 1—0) formația suede
ză Djurgaarden.

ȘAH • Cu trei runde înainte 
de terminarea turneului interna
țional feminin de la Smederevska 
Palanka, în clasament conduce 
marea maestră bulgară Tatiana 
Lemaciko cu 7 puncte, urmată de 
iugoslavele Dragașevici șl Lazare- 
vici cu cîte 5y2 P (!)• Elisabeta j 
Polihroniade, care în runda a 10-a 
a pierdut la Maximovici, se află 
pe locul 7 cu 4 p, iar Lia Bog
dan, învingătoare în partida cu 
Zatulovska, ocupă locul 8, cu 
3’/2 P (!)• • în semifinala de la 
Tbilisi a turneului candidatelor la 
titlul mondial Nona Gaprindașvilj 
conduce cu 5—4 în fața Nanei Io
seliani care a redus scorul, cîști- 
gînd partida a 9-a.

TENIS • în primul tur al tur- 
ineului internațional de la San 
Francisco, tinărul jucător ameri
can Tim Mayotte a produs o ma
re surpriză, eliminîndu-1 în trei 
seturi: 3—6, 7—6, 7—6 pe unul
dintre favorițli turneului, Jimmy 
Connors (S.U.A.). John McEnroe 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—2 
pe compatriotul său Sherwood 
Stewart, iar Vince van Patten a 
dispus cu 6—3, 6—4 de Victor
Amaya.
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