
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOIAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL PRAHOVA
Tovarășul Nicolac Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a Început, joi dimineața, o vi
zită de lucru în județul Pra
hova.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, la această 
vizită iau parte tovarășa Elena 
Ceausescu, tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Petru Enaehe.

Noua vizită de lucru a to
varășului Nicolac Ceausescu in 
județul Prahova se înscrie în 
practica secretarului general al 
partidului de a se informa la 
-fata locului — in uzine, pe 
șantiere, în mine, ne ogoare — 
asupra mersului construcției so
cialiste, de a se consulta perma
nent cu făuritorii de bunuri ma
teriale din întreaga țară, de a sta
bili împreună cu ei soluții și mă
suri în vederea asigurării unei 
noi calități in toate sectoarele 
vieții economico-sociale, ridică
rii pe noi trepte, de eficientă 
a întregii activități, pentru în
făptuirea în cele mai bune con
diții a importantelor obiective 
puse in fata națiunii noastre de 
cel de-al XII-lea Congres al 
partidului.

în centrul dialogului, divers 
si fructuos, ca de obieci, pur
tat de secretarul general al 
partidului cu oamenii muncii 
din industria si agricultura ju
dețului Prahova s-au aflat ana
liza atentă a rezultatelor obți
nute in producție in perioada 
care a trecut din acest an — 
primul an al unui nou cincinal 
—. precum si posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea si mai 
accelerată a economiei praho
vene. astfel incit acest județ 
să-si sporească contribuția la 
înfăptuirea marilor sarcini ale 
construcției socialiste din tara 
noastră, la dezvoltarea în ritm 
mai înalt a patriei noastre so
cialiste. la ridicarea continuă a 
bunăstării materiale si spiritu
ale a întregului popor. în acest 
sens, dialogul de lucru al con
ducătorului partidului si statu
lui cu oamenii muncii nraho- 
veni a înglobat o vastă pro
blematică vizind creșterea pro
ducției industriale si agricole, 
ce baza sporirii productivității 
muncii, reducerii cheltuielilor 
materiale, economisirii materii
lor prime, a energiei și com
bustibililor. ridicării perma
nente a calității si competitivi
tății produselor si a eficientei 
întregii activități economice.

Intilnirea tovarășului Nicolac 
Ceausescu cu puternicul detașa
ment muncitoresc prahovean, 
eu vechi tradiții revoluționare, 
a prilejuit o manifestare emo
ționantă a dragostei si prețui
rii ne care locuitorii acestor 
locuri le nutresc fată de se
cretarul general al partidului, 
omul care si-a închinai întrea-

Turneul internațional masculin de volei

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT'„TROFEUL DANUBIU"
GALAÎT, 3 (prin telefon). 

Reprezentativa de volei a Româ
niei a cîștigat. în Sala sportu
rilor din localitate, cea de-a 
XX-a ediție a Turneului inter
national al tării noastre, dotat 
cu trofeul „Danubiu" Voleiba
liștii români au întîlnit, în ul
tima partidă, pe vicecampionii 
olimpici, jucătorii bulgari. în a- 
ceastă confruntare decisivă, e- 
chipa noastră a evoluat mai 
aproape de valoarea reală, ofe
rind semne mai convingătoare, 
de intrare pe linia unei forme 
corespunzătoare importantului 
obiectiv care o așteaptă peste 
15 zile : Campionatul european, 
găzduit de mai multe orașe din 
Bulgaria.

începutul meciului ne-a creat, 
totuși, unele motive de îngri
jorare, pentru că sextetul tri
mis în teren de antrenorul e- 
merit N. Sotir a întîmoinat 
mari dificultăți în fata forma
ției bulgare — robustă si de
cisă —, remarcabilă nrin forța 
atacului si nrin mobilitate în 
apărare. Ca urmare. în primul 
set jocul s-a desfășurat sub 
semnul inițiativei vicecamoioni- 
lor olimpici, care au menținut, 
în majoritatea timpului, un a- 
vantaj de citeva puncte. Spre 
<$ftrsitul setului. în terenul echi
pei noastre, care reușise egala- 
rea la 12. s-a instalat si o sta
re de delăsare, care a determi
nat pierderea setului, deși fu
seseră operate schimbări, fiind 
introduși Oros. Dumănoiu isi 
Enescu. încenînd însă cu cel de 
al doilea set. băieții noștri au

ga viată și putere de muncă 
propășirii si progresului patriei, 
fericirii și bunăstării poporului. 
In această atmosferă entuzias
tă. plină de bucurie, specifică 
întîlnirilor populației tării cu 
conducătorul partidului si sta
tului nostru, are loc vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
unități industriale si agricole 
prahovene. Este un nou prilej 
pentru prahoveni să dea expre
sie sentimentelor lor de mulțu
mire pentru tot ce s-a înfăptuit 
în această zonă a tării care, 
asemenea tuturor regiunilor pa
triei, a cunoscut. prin grija 
partidului, a secretarului său 
general, o continuă dezvoltare 
Si înflorire. t

Primirea oficială in județ a 
avut loc în apropierea locali
tății Potigrafu. Pe o marc pan
cartă era scrisă urarea „Bine 
ați venit în județul Prahova, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu'*. în- întîmpinarea se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, a to 
varășei Elena Ceaușescu. a ce
lorlalți tovarăși din conducerea 
de partid si de stat au venit 
primul secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
Ion Cîrcei, împreună cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid si de stat. care. în nu
mele comuniștilor, al oamenilor 
muncii, al tuturor locuitorilor 
din această frumoasă zonă a tă
rii, a adresat călduroase cuvin
te de bun venit.

Un mare număr de oameni ai 
muncii prezenti aici, nurtind 
portretul conducătorului parti
dului Si statului, al tovarășei 
Elena Ceaușescu, fluturau ste- 
gulete roșii si tricolore, scan
dau cu însuflețire „Ceaușescu 
și poporul'*, „Ceaușescu—Româ
nia".

Au fost vizitate : întreprinde
rea de' rulmenți grei, întreprin
derea de utilaj petrolier „1 
Mai", Întreprinderea de utilaj 
chimic. întreprinderea textilă 
„Dorobanțul", Combinatul pe
trochimic Teleajen, Institutul de 
cercetări pentru viticultură si 
vinificație Valea Călugărească, 
C.A.P. Bucov.

Prima zi a vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in unități industriale si agrico
le din județul Prahova s-a în
scris ca un nou și important 
moment in viata si activitatea 
locuitorilor din această parte a 
tării, ea reprezentînd, ca în ati- 
tea rînduri. prin importantele 
indicații și orientări date de 
secretarul general al partidului, 
un îndemn la muncă avîntată, 
pentru dezvoltarea si mai ra
pidă a economiei județului, pen
tru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai material si spi
ritual al tuturor celor ce mun
cesc si trăiesc în această parte 
de tară.

intrat mult mai hotăriti în te
ren — cu echipa de bază — 
si au dus stăpînire pe ioc. Blo
cajul a fost. după părerea 
noastră, elementul principal ca
re a determinat schimbarea 
cursului jocului. De asemenea, 
creșterea potențialului ofensiv 
(îndeosebi prin contribuția lui 
Stoian, Pop si Dumănoiu) a 
detașat net echipa României, 
care a dominat copios forma
ția adversă, cîștiaind seturile 
următoare la diferente care nu 
mai necesită comentarii. Scor 
final: 3—1 (—12. 3. 3. 4)
pentru România.

Arbitrii D. Wortig (R.F. Ger
mania) si B. Nagel (R. D. Ger
mană) au condus foarte bine 
echipele : ROMÂNIA — Grădi
narii (Oros), Macavei (Dumă
noiu), Pop, Vrincuț (Enescu, 
Chifu), Tutovan (Stoian), Gir- 
leanu : BULGARIA — Dimi
trov, Todorov, Anghelov. Gala- 
binov, Petrov, Petkov. Au mai 
jucat : Milanov. Stoianov. Gun- 
tev, Natov, Nikolov, Nenov.

în meciul pentru locurile 6—7. 
desfășurat tot la Galati, echipa 
R. F. Germania a produs o 
surpriză, întrecînd formația 
Iugoslaviei (care, însă, nu a de
plasat aici decît trei interna
ționali) cu 3—0 (7. 15. 12).

Iată clasamentul final al tur-» 
neului : 1. ROMÂNIA, 2. Bul
garia, 3 R. D. Germană. 4. 
Ungaria. 5. Japonia. 6. R. F. 
Germania, 7. Iugoslavia.

A. BREBEANU
T. SIRlOPOL-coresp
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LA DINAMOVIADÂ
• Dinamo Moscova, câș

tigătoarea competiției •

Vasile Bichea și ștafeta

ATLETII ROMÂNI PE LOCUL DOI
5

Sovieticul Anatoli Litvinov (culoarul doi) cîștigă proba de 
200 m, după ce in ajun învinsese ?i la 100 m

Foto: Drago? Ncagu

Ieri după-amiază, pe Stadio
nul Republicii s-au încheiat în
trecerile celei de-a 23-a ediții 
a Dinamoviadei atletice inter
naționale, la care au fost pre
zenți sportivi și sportive din 8 
țări. în condițiile m care numă
rul vedetelor participante a fost 
mai mic decît cel anunțat în 
listele inițiale de înscrieri, con
cursul fiind, în general, nu prea 
bogat în performante de cea 
mai înaltă valoare, ziua a doua 
a interesat, în primul rind, prin 
lupta în clasamentul pe echipe. 
Clasați pe locul secund după 
prima reuniune, după puternica 
formație a lui Dinamo Mosco
va, dinamoviștii bucureșteni au 
rezistat „ofensivei" celor de la 
Dynamo Berlin, menținîndu-și 
poziția și realizînd astfel cea 
mai bună clasare a lor din 
istoria competiției. In ziua a 
doua, ei au obținut alte două 
victorii, prin Vasile Bichea Ia 
3 000 m obstacole, care s-a de
tașat net de adversari pe ulti
mii 600 m ai cursei, și ștafeta 
feminină de 4x400 m, la capă
tul unei frumoase lupte cu 
echipa moscovită, ridicind, ast
fel, la 5 numărul succeselor in
dividuale românești-

Reuniunea de ieri după-a
miază ne-a adus in fată citeva

BRAILA, 3 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate s-a 
desfășurat meciul dintre repre
zentativele R.D. Germane șl R.P. 
Ungare, pentru locurile 3—4. 
Spectatorii brăiieni au asistat Ia 
un meci frumos, de bun nivel 
tehnic, în care ambele echipe 
și-au aruncat în luptă toate re
sursele, pentru a cîșliga locul al 
in-lea. Dar „vioara întîi" a fost 
echipa R.D. Germane, care prin 
Westphall, Hoffman și Bone a 
reușit atacuri bune la fileu, blo-

Tr. ENACHE-coresp.

(Continuare in pag 2-3)

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS DE LA MAMAIA
MAMAIA, 3 (prin telefon). 

Pe terenurile de tenis din com
plexul Palas au început miercuri 
tradiționalele campionate inter
naționale rezervate juniorilor 
(incluse în sistemul de punctaj 
Pepsi-Colak Sînt prezenți la 
start peste 50 de tineri jucă
tori și jucătoare din 6 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
Roinânia. Iată citeva rezultate 
din primele jocuri desfășurate. 
Masculin : C. Moroșan — A. 
Diskov (Bulgaria) 7—5. 6—1 : 
D. Sima — G. Weihnert 
(R.D.G.) 6—4 6—4 ; B. Bogdan 
— Th. Janerczky (R.D.G.) 7—6, 
6—4 ; D. Caragață — A. Pinter 

nume bine cotate în atletismul 
internațional. Dacă polonezele 
Ursula Kielan (vicceampioană 
olimpică la săritura în înălți- 
țime) și Danuta Perka (100 mg) 
au cîștigat probele respective, 
Svetla Zlateva (Bulgaria), c;nd- 
va recordmană a lumii lâ 800 
m, nu s-a clasat decît a .• 
iar săritorul cu prăjina sovietic;

După campionatele mondiale de lupte grcco-romanc

SiNT NECESARE EFORTURI SUSȚINUTE
PENTRU MENȚINEREA IN ELITA ACESTUI SPORT 
declară antrenorul emerit ION CORNEANU

Campionatele mondiale de 
lupte greco-romane, desfășura
te la sfârșitul săptămînii trecu
te la Oslo, au reunit’ sportivi 
din 22 de țări. Printre concu
rent! au fost prezenți și 4 re
prezentanți ai țării noastre : 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg) și Ion 
Draica (82 kg) — medaliați cu 
bronz, Ion Păun (62 kg) și îlie 
Matei (90 kg) — Declasați prin
tre primii șase. La înapoiere, 
am solicitat citeva amănunte 
antrenorului emerit Ion Cor- 
neanu.

— Cum apreciați această e- 
diție a campionatelor mon
diale ?

— A fost o competiție extrem 
d« dificilă. In timp ce noi 
n«-am pregătit pentru princi
palul obiectiv ai anului, „Uni
versiada", majoritatea luptăto
rilor din loturile prezente la 
Oslo au făcut totul pentru a 
evolua cit mai bine în arena 
„mondialelor". Fiind prima ma
re confruntare a noului ciclu 
olimpic, mă așteptam să văd 
mulți concurenți tineri, mai 
puțin cunoscuți. Dar nu a fost 
așa. Mai toate loturile au cu
prins sportivi rutinați. eu bo
gată experiență competițională. 
ca sovieticii Ușkempirov, Bla- 
ghidze, Korban, Kanikin și Sa- 
ladze, toți campioni olimpici, 
ungurii Toth, Racz, Toma și

(Ungaria) 6—3, 6—0 ; O. Bi- 
ciușcă — G. Kozak 6—2, 6—2 ; 
D. Pop — G. Lazarov (Bulga
ria) 2—6. 6—1, 6—3 ; R. Șone- 
ru — A. Olari’ 6—0. 6—1. Fe
minin : Ileana Trocan — Va
lentina Cocan 6—2, 6—2 ; Mi- 
haela Testiban — Britta Reiner 
(R.D.G.) 6—2. 6—1 ; Andrea
Csulak — Iulianâ Brinzei 6—2, 
6—2 ; Iva Hristova (Bulgaria) — 
Gabriela Mezeș 6—0. 6—0. în 
meciurile de joi : M. Totoran — 
D. Orban 6—1. 6—1 ; Beate
Ness (R.D.G.) —, Monica Radu 
6—4, 7—5 ; Ness — Veselina 
Dîrcva (Bulg.) 6—2. 7—6. Rita 
Kcvaesik (Ung.) — Teodora 
Tache 6—3. 6—3 ; Iva Hristova 

feminină de 4 x 400 m, în

vingători în ziua a doua

Nikolai Selivanov, creditat cu 
5,63 m, n-a ocupat decît locul 
3 cu 5,20 m.

Rezultatele zilei a doua :
Masculin : 200 m : 1. Anatoli

Litvinov (U.R.S.S.) 21,18, 2. Ser- 
ghei Sokolov (U.R.S.S.) 21,28, 3. 
Frantisek Brecka (Ceh.) 21,41... 8. 
Claudlu Șuselescu (Rom.) 21,93... 
8. Cornel Hăpăianu (Rom.) 22,22 ; 
1 500 m : 1. Lutz Zauber (R.D.G.) 
3:41,83, 2. Aleksandr Lisenko
(U.R.S.S.) 3:42,76, 3. Nicolae O-
nescu (Rom.) 3:43,13... 6. Laszlo 
Darvaș (Rom.) 3:31,42 ; 5 000 m t 
1. Viktor Ciumakov (U.R.S.S.) 
14:22,98, 2. Stanislav Tabor (Un
garia) 14:23,20, 3. Nițâ Dumitraș- 
cu (Rom.) 14:24,25, 400 mg : L

Vladimir MORARU

(Continuare In pap a 4-a)

Rovnyai, bulgarii Sopov, Kirov 
și Dinev, iugoslavii Memisevici 
și Petkovici, suedezul Anders
son, vest-germanul Passarelli, 
polonezul Dolgowicz, campioni 
mondiali sau europeni, la ulti
mele ediții. Cum se anticipa, 
luptătorii sovietici au dominat 
întrecerile, dar de astă dată 
mai categoric ca oricînd, cuce
rind 7 titluri de campioni mon
dialii 1

— Cunoaștem rezultatele 
celor patru sportivi români pe 
care i-ați însoțit. Nu știm, insă, 
cum au luptat ei...

— Resimțindu-se după efor
turile de la „Universiadă", nici 
unul dintre ei nu a putut con
cura la nivelul posibilităților. 
Sînt sigur că așteptat! amă
nunte îndeosebi despre Ștefan 
Rusu.

— Firește 1
— Ei bine, Rusu a pierdut un 

singur meci, cu sovieticul Ermi
lov, In turul 3. La un atac, Er
milov a folosit piciorul pentru 
o piedică subtilă, dar arbitrii 
n-au observat. Și astfel sovie
ticul a luat avantajul necesar 
victoriei (Notați. între altele, 
că nu mai puțin de 10 arbitri 
internaționali — fapt nemaiîn-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)

(Bulg.) — Cristina Cazacliu
6— 1, 6-2 ; Ileana Trocan — A-
lice Dănilă 2—6, 6—2, 6—41
Dana Beleută — Mihaela Tes
tiban 7—6. 7—6 ; D. Vascikova 
(Bulg.) — A. Csulak 6—1, 6—2 ; 
iar la băieți : Toma Bogdan — 
Sima 6—0. 6—0 ; FI. Chiru — 
Caragață 6—2. 6—4 : Thomas 
Ford (R.D G.) — Biciușca 6—0, 
4—6, 6—1 ; FL loan — Moroșan
7— a, 6—3 ț Liubomir StyCh 
(Cehosl.) — D. Pop 6—2, 6—7, 
6—1 ; R. Soneriu — Sandor 
Baranyai (Ung.) 6—2. 4—6.6—3; 
Emil Hnat — B. Badiu 6—2, 
6—2 întrecerile continuă.

Cornel POPA — coresp.



în finalele ,,Dacîadei“ de scrimă — juniori

CAMPIOANE PE ECHIPE:

înaintea startului in Divizia „A" ia handbal masculin |

DINAMO BUCUREȘTI JINTEȘTE PRIMUL LOC
® Folitehnica Timișoara in turneu în Belgia @ Masivă întine

rire de lot fa Știința Bacău

C.S. SATU MARE (floretă) Șl TRACTORUL BRAȘOV (sabie)
Sala de scrimă „Floreasca" 

din Capitală a găzduit timp de 
două zile întrecerile pe echipe 
— la floretă masculin și .Sabie 
din cadrul fthalelor „Daciadei 
la scrimă pentru juniori I. La 
startul probei de floretă s-au 
prezentat 5 formații — Crișul 
Oradea. C. S. Satu Mare, C.T.A. 
Steaua C. S. Baia Mare și. 
C.S.M. Cluj-Napoca — cea de 
a 6-a garnitură calificată în fi
nală. Energia București (antre
nor R. Pelegrini) absentind... 
fără scuză, apreciem, dat fiind 
rezervele de care trebuie să 
dispună un club școlar cu sec
ție de scrimă Disputa în sine 
a fost interesantă, cu rezultate 
care au arătat creșterea valo
rică a unor echipe (Crișul O- 
radea a reușit 8—8 cu C.S.M. 
Cluj-Napoca), cu surprize (vic
toria C.T.A. Steaua asupra Crî- 
șului 10—6) și suspens în final. 
Titlul pus în joc s-a decis a- 
bia în ultima partidă dintre 
C. S. Satu Mare și C.S.M. Cluj- 
Napoca, mai precis în cel din

A ÎNCEPUT

FINALA PE ȚARĂ

A TURISMULUI DE MASĂ
/ Ieri a început. în împrejurimile 

cabanei Muntele Roșu, din apro
pierea stațiunii Cheia, finala pe 
țară a turismului de masă — cu
noscută sub denumirea-de „șta
feta munților4* — din cadrul celei 
de a II-a ediții a Daciadei**. pe 
platoul de lingă cabană, și-au 
instalat taberele de corturi re
prezentanți din 26 de județe și 
cîtcva zeci de echipaje departa- 
.mentale, din cluburi și asociații 
de turism.

în prima zi de concurs s-a 
desfășurat festivitatea de deschi
dere, iar după-amiaza — proba 
cultural-artistică. Azi, vineri, se 
va desfășura proba practică, în 
teren, pe Valea Zăganului, iar 
după-amiază — proba teoretică 
(de cunoștințe turistice). Sîm- 
bătă dimineața vor avea loc pro
bele speciale în teren, iar după- 
amiază gala laureaților probei 
cultural-artistice. Duminică di
mineața se va desfășura festi
vitatea de închidere a concursu
lui. La acest concurs, ziarul. 
nostru acordă o cupă echipaju
lui care a desfășurat cea mai 
bună propagandă turistică în ju- 
dețu' sau orașul de origină.

Spartadiiada 
internaționala 

Intcrcoopcratist A 
dc orientare turistica 

REPREZENTATIVA U.C.E.C.O.M. 
(ROMÂNIA) - LOCUL II 

(LA MASCULIN)
La aproximativ 35 de km de 

orașul Czestochowa (R.P, Po
lonă), în pădurile Sokole Gory 
și Zlotoky Poțoc, s-au desfășu
rat zilele trecute întrecerile celei 
de a Xl-a ediții a Spartachiadci 
intercooperatiste Ia orientare tu
ristică, rezervată cooperatorilor 
meșteșugari din țările socialiste. 
Au participat 120 de concurenti, 
din șase țări socialiste. Polonia
— cu două reprezentative (A și 
B) — Ungaria, Cehoslovacia, 
România, Bulgaria și R.D.G.

. Reprezentativa României a ob
ținut următoarele rezultate : IN
DIVIDUAL FETE (concurs desfă
șurat timp de două zile în pădu
rea Sokole Gory) : Clara Fey, 
locul X, Natalia Deconescu — 
XII, luliana Rad — XV și Ileana 
Jeler — XX (cea mai tînără 
participantă la concurs). Pe 
echipe, la feminin, România s-a 
situat pe locul IV.

LA MASCULIN : Pavel Gligor
— II, Traian Antoniu — IV, 
Gheorghe Ailenei — xm și Va- 
sile Bota — XIX. Pe echipe, la 
masculin, România a ocupat 
locul II. (Andrei CBIȘAN — 
coresp.)

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PARAȘUTISM
La Iași s-a încheiat prima 

probă din cadrul campionatului 
național de parașutism, salt de 
la 2 000 m cu executarea de 
figuri acrobatice (4 manșe).

Clasament — masculin : 1.
Die Neagu 7,68 sec., 2—3. Va- 
sile Mihanciu și Samuel Ancu- 

urmă asalt, cînd Francisc Ka.- 
roli (C. S Satu Mare) l-a în
vins cu 5— 0 pe Tiberiu Szola 
(C.SiM.). aducînd victoria e- 
chipei sale.

Deci C. S. SATU MARE 
(Francisc Karoli, Afilia File, 
Zsolt Eder. Vasilc Costa, An
drei Borsodi), antrenată de 
Eva Lenge.1 și Iuditha Haukler, 
ciștigă titlul de campioană a 
„Daciadei" -- cu 4 victorii, ur
mată de o' altă formație meri
tuoasă C.S.M. Cluj-Napoca cu 
2 victorii (41 asalturi cîștigate) 
și de Crișul Oradea 2 v (30 
a.c.), C.T.A. Steaua 2 v (29 
a.c.), C. S. Baia Mare 0 v.

în întrecerea de .sabie s-au 
întîlnit două formații din Bra
șov, două din București și cîte 
una din Iași și Slobozia. Dis
puta a fost dominată de această 
dată de către TRACTORUL 
BRAȘOV care, cu o echipă o- 
mogenă, a cîștigat fără pro
bleme, fiind efectiv cea mai 
bună garnitură a finalei. Un 
merit fără îndoială al antreno

0 NOUĂ EDIȚIE (a IX-a)
Campionatul Diviziei ,,A“ de 

rugby s-a întrerupt, după etapa 
a V-a (lăsînd loc pregătirilor și 
apoi turneului pe care „tricolorii" 
îl vor întreprinde în Scoția, în 
ultima decadă a acestei luni), 
fără însă ca formațiile din pri
mul eșalon al sportului cu. balo
nul oval să-și înceteze activitatea. 
Ele vor fi prezente la startul 
„Cupei F. R. Rugby", ajunsă a- 
cum la a IX-a ediție (prima : în 
anul competițional 1973/74).

Din loturile echipelor partici
pante la „Cupa F.R.R." vor ab
senta jucătorii susceptibili să îm
brace tricourile naționale. In a- 
cest fel, antrenorii divizionarelor 
„A" vor avea posibilitatea de a 
utiliza o serie de rugbyști de re
zervă sau dintre cei proaspăt in
cluși in loturile formațiilor res
pective, cu predilecție sportivi 
foarte tineri. Este o modalitate 
directă . (și, se înțelege, bineveni
tă) oferită cluburilor cu secții 
de rugby de a-și pune în valoa
re TOȚI jucătorii și pe care în 
special"tehnicienii aflațl de curînd 
la' conducerea unor echipe din 
Divizia „A", cum este cazul lui 
Gh, Dragomircscu (Universitatea 
Timișoara) sau Emil Crișan (Po
litehnica Iași), vor căuta — cum 
ne-au dat să înțelegem — să o 
folosească din plin. In ce-1 pri
vește, forul de resort, prin se
cretarul său responsabil, prof. 
Ovidiu Marcu, este convins că 
antrenorii tuturor celor 14 forma
ții prezente în „Cupa F.R.R." vor 
acorda întrecerii „seriozitatea

U.R.S.S. (SEL SINDICALĂ) — VULCAN 18 0
unul dintre ele. Pentru bueu- 
reșteni a punctat Buga — eseu, 
transformat de Lazăr. A arbitrat 
FI. Tutlorache.

PETRE COSMANESCU

Ieri după-amiază, stadionul 
Parcul copilului din Capitală a 
fost gazda unul interesant meci 
internațional de rugby, care a 
opus Selecționata sindicală a U- 
niunii Sovietice (echipă valoroa
să, atletică, cu cițiva internațio
nali) și divizionara „A" Vulcan 
București, Întărită cu grivițenii 
Pena și Vlad și cu stelistul Za- 
fiescu I. A rezultat un joo viu 
disputat, cu numeroase faze la 
mină, create de ambele echipe, în 
special de cea oaspete. Aceasta 
a terminat învingătoare cu 18—6 
(4—0), prin eseurile marcate de 
Namasuridze, Narulln, Tokarcvski 
și Șuravlev, primul transformînd

(OMIILS AUTOMOBILISTIC
DE VITEIĂ IN CAPITALĂ

Filiala A.C.R. București, prin 
Comisia de automobilism și 
karting, organizează in ziua de 
12 septembrie, In cartierul Tei 
(platforma Pipera-Toboc), con
cursul de viteză pe circuit do
tat cu „Cupa Jean Calcianu" 
— etapă in campionatul națio
nal.

La acest concurs pot partici
pa atît automobilișd consacrați, 
cît și începători. înscrierile se 
fac la sediul Filiale! A.C.R. 
București din șos. Colentinanr. 
1 (tel 42 48 99 — 35 02 15).

ța 8,55, 4. Ion Feraru 8,71, 5. 
Marin Zamfir 8,77 ; feminin : 
1. Florica Uță 9,87, 2. Eva 
Lutsch 9,91, 3. Valerica Citirea 
10,68, 4. Aurelia Tudorică 10,95, 
5. Gabriela Șerban 11,19. în
trecerile continuă cu proba de 
punct fix. 

rilor Mihai Ticușan și Ladislau 
Kohonyi, care au reușit să pre
gătească o echipă bună (Vil- 
moș Szabo, Walter Sultan, Ga
briel Anghel, Lucian Oțelea, 
Atila Porcza). Lupta pentru 
locurile- doi și trei s-a dat în
tre C.S.Ș. Slobozia și C.S.Ș, 1 
din „București, victoria revenind, 
destul de clar, tinerilor muș
chetari din Slobozia. Pe locul
4, merituos. Tînărul tractorist 
din Brașov formată din copii 
de pină la 14 ani și pregătită, 
de asemenea, de antrenorii mai 
sus amintiți ai Tractorului.

Clasament final : 1. TRAC
TORUL ERAȘOV — campioană 
a „Daciadei" 5 v, 2. C.S.Ș. Slo
bozia 4 v. 3. C.S.Ș. 1 București 
3 v, 4. Tînărul tractorist 2 v’,
5. Clubul sportiv școlar Unirea 
Iași 1 v, 6. C.T.A. Steaua 0 v.

Astăzi (ora 8,30) are loc pro
ba de floretă fete, individual ; 
după-amiază (ora 14,30), proba 
de sabie individual.

Modesto FERRARINI

IN „CUPA F.R. RUGBY"
cuvenită, asigurînd astfel conti
nuitatea necesară în pregătire. 
Felul în care vor trata echipele 
această întrecere se va reflecta 
în prestația lor viitoare, în me
ciurile din campionat..(Facem 
precizarea că Divizia „A" se va 
relua la 4 octombrie).

In .actuala ediție. a „Cupei 
F.R. Rugby", cele 14 divizionare 
„A" au fost grupate după cum 
urmează :

SERIA I : P.T.T. Arad, Știința 
CEMIN Baia Mare, Știința Petro
șani. C.S.M. Sibiu, Universitatea 
Timișoara ; SERIA A II-a : Di
namo, R.C. Grivița Roșie, R.C. 
Sportul studențesc, Steaua, Vul
can ; SERIA A in-a : Rulmentul 
Bîrlad, Farul Constanța, Politeh
nica Iași, C.S.M. Suceava.

La sfîrșitul acestei . săptămîni, 
sînt programate meciurile primei 
etape numai în seriile I și a 
n-a. (în seria a 111-a, startul se 
va da la 11 octombrie). Reține 
atenția partida Steaua — Di
namo. Celelalte partide : R.C.
Sportul studențesc — Vulcan, U- 
niversitatea Timișoara — Știința 
CEMIN Baia Mare și Știința Pe
troșani — C.S.M. Sibiu (P.T.T. 
Arad stă).

Duminică în Capitală, ® res
tanță în Divizia „A", Farul — 
Politehnica Iași, pe stadionul O- 
limpia, ora 9,30 (constănțenii au 
terenul suspendat) și un meci 
amical pe terenul din Parcul co
pilului (ora 10), R.C. Grivița Ro
șie — Selecționata sindicală a 
U.R.S.S. (t. st.).

-------------asamanaaBBaaa-----------

POLOIȘTII JUNIORI,
PE LOCUL 3 LA TURNEUL DE LA 

NOVAKY (CEHOSLOVACIA)
Pârtieipind, în Cehoslovacia, 

in orașul Novaky, la un turneu 
internațional de polo rezervat 
juniorilor II (16 ani și mai 
mici), selecționata României 
s-a clasat pe locul 3, intr-o 
companie deosebit de selectă. 
Clasamentul final t 1. Iugosla
via, 2. Ungaria, 3. România 
(rezultate : 16—10 cu Ceho
slovacia, 18—6 cu Polonia, 13—5 
cu Selecționata Slovaciei, 8—11 
cu Iugoslavia, 9—12 cu Unga
ria), 4. Cehoslovacia, 5. Polo
nia, 6. Selecționata Slovaciei.

PUPA C.M. DE LUPTE GRECO ROMANE
(Urmare din pag. T)

tîlinât pînă acum — au fost eli
minați la Oslo !). Situîndu-se 
pe locul secund în grupă, Rusu 
n-a mai ajuns in finală. Pen
tru locul 3, el l-a învins dar 
pe bulgarul Stoikov. Și Draica 
a fost întrecut o singură dată, 
și tot în fata unui luptător so
vietic, campionul olimpic Kor- 
ban. Draica are, însă, meritul 
de a-1 fi învins pe polonezul 
Dolgowicz la care pierduse 
pînă atunci de cîteva ori. Păun 
a suferit de o răceală puter
nică, fiind nevoit să lupte sub

Cu cit se apropie ziua pri
melor jocuri din cadrul unei noi 
ediții a campionatului masculin 
de handbal, cu atît se întețește 
ritmul pregătirilor celor 12 di
vizionare „A“. Miercuri dimi
neață, de pildă, am fost’, In sala 
Dinamo, martorii unui intere
sant meci-de verificare și pre
gătire între echipele Dinamo 
București și Știința Bacău. Am 
profitat de ocazie pentru a afla 
amănunte din cele două tabere.

Antrenorul dinamoviștilor bu- 
cureșteni. Gheorghe Licu, ne-a 
spus că echipa țintește în acest 
sezon primul loc. Pentru aceasta 
după o scurtă perioadă de odih
nă activă la mare și la munte, 
Dinamo București și-a instalat 
tabăra de pregătire acasă, pe 
ștadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, efectuând antrenamentele 
zilnic, începînd de la 1 august, 
în acest interval de timp, echi
pa s-a deplasat o singură dată, 
la Brașov, în zilele de 20—24 
august pentru a lua parte la 
competiția organizată acolo de 
Dinamo din localitate. Bucureș- 
tenii au cîștigat întrecerea in- 
vingînd pe rind, Rafinăria Telea- 
jen (26—20), Dinamo Brașov 
(30—19) și Tractorul Brașov 
(28—17).

în lot nu se anunță mari mo
dificări dar antrenorul a ți
nut să ne facă precizarea că 
este de evidențiat modul în 
care cițiva dintre jucătorii săi 
s-au pregătit pentru acest 
campionat. Este vorba de Bc- 
cicheri, Dogărescu, Andrcescu 
și Bcdivan. De asemenea s-a 
făcut o. mențiune în acest sens 
pentru Mircea Grabovschi. în 
final, două lucruri de notat: 
Cosma este accidentat și nu va
—— larscnasaBHBMB-----------

MOTOCICLIȘTII DE VITEZĂ

EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ
Traseul de motociclism din ju

rul platformei industriale Pipcra- 
Toboc din Capitală va găzdui du
minică, începînd de la ora 10, 
întrecerile etapei a cincea a 
campionatului republican de vi
teză pe șosea. Clasamentele 
după patru etape : 50 cmc ju
niori <f) — 1. Nlculina Lăzăres- 
CU (TUMAG BUC.) 40 p, 2. Lidia 
Lazăr . (C.S.M. Arad) 36 p, 3. 
Katalin Bernard (I.R.A. Tg. M.) 
36 p : (b) — 1. D. Ciuraru (TU
MAG) 33 p, 2. A. Szekely 
(I.R.A. Tg. M.) 29 p, 3. I. Olaru 
(Energ. Cîmpina) 23 p ; 50 cmc 
(f) — 1. Emilia Dinu (TUMAG) 
40 p, 2. Nlcullța Frîncu (Energ 
Cîmpina) 31 p, 3. Ileana Bota 
(TUMAG) 15 p ; (b) — 1. I. Dia- 
conu (Energ. Cîmpina) 33 p, 2. 
S. Sandu (TUMAG) 32 p, 3. T. 
Troia (TUMAG) 29 p ; 175 cmc
— 1. Attila Viktor (Voința Oradea) 
44 p, 2. I. Pascotă (Progr. Ti
mișoara) 35 p, 3. K. Birtalan 
(I.R.A. Tg. M.) 28 p : 250 cmc - 
1. A. Viktor 44 p, 2. I. Popa 
(Torpedo zărnești) 33 p, 3. I. 
Pascotă 30 p : 500 cmc — 1. Ar
pad Viktor 31 p, 2. I. Lăzărcscu 
(C.S.M. Arad) 31 p, 3. K. Bir
talan 31 p ; ataș pină la 600 cmc
— 1. P. Lucacs — V. Oprea (St. 
r. Bv.) 42 p. 2. I. Verza — L. 
Nicolaescu (I.T. Buc.) 24 p, 3. 
P. Goaie — E. Anghel (I.T. Buc.) 
22 p ; ataș pină Ia 1300 cmc — 
1. frații I. șl A. Toth (I.R.A. 
Tg. M.) 42 p. 2. Gh. Stancu — 
M. Nicoară (Oțelul Galați) 23 p, 
3. P. Popescu — A. Popa (Tor
pedo) 23 p.

CAMPIONATUL DE PERECHI
LA OIRT-TRACK CONTINUĂ
Astăzi și mîine se vor des

fășura pe pista stadionului Ra
pid din Arad etapele a V-a și 
a Vl-a ale campionatului de 
perechi la dirt-track. în cla
samentul general conduc Gh. 
Sora și M. Dobre (Metalul 
Buc.) cu 111 p, urmați de I. 
Pavel și Al. Pis (Voința Sibiu) 
eu 105 p.

influența antibioticelor. Alt
fel, n-ar fi fost învins de fran
cezul Mcrcader — pe care l-a 
depășit net de fiecare dată — 
și niici de americanul Kuzu. 
Tînărul Matei, debutant la a- 
semenea confruntări, a greșit 
în partida cu polonezul Do- 
browski, iar în aceea cu sue
dezul Andersson, campion 
mondial și european, a luptat 
cu mult curaj, pierzînd la un 
scor strîns : 3—6.

Desigur, rezultatele noastre 
nu sînt mulțumitoare. Și elene 
obligă la un efort de pregătire 
mult mai intens în viitor, pen- 

juca în prima etapă, iar Flan- 
gea lipsește, în ultima săptă- 
mînă, de la antrenamente.

Știința Bacău, partenerul de 
antrenament al dinamoviștilor. 
se prezenta cu unele modifi
cări în lot. Antrenorul N. Gui- 
dca rie-a spus că pentru sezo
nul viitor nu va beneficia de 
aportul lui Nicolescu și Szemeș, 
în locul cărora- a acordat cre
dit unor tineri handbaliști 
(Mozsi, l’etrea, Lupu, Pavel și 
alții). Șj băcăuanii au făcut an
trenamente numai acasă, cu în
tregul efectiv. Antrenorul M. 
Guidea a subliniat că a exis
tat o atmosferă de disciplină 
în toată această perioadă și că 
a avut tot timpul 19—20 de ju
cători la pregătire. Știința Ba
cău a disputat. în afara jocu
rilor cu Dinamo București, șase 
partide eu lotul de tineret, care 
a participat la „Turneul Prie
tenia".

O altă echipă divizionară „A“ 
despre care am aflat unele a- 
mănunte este Politehnica Timi
șoara. Studenții de pe Bega nu 
vor juca în prima etapă, pen
tru că la ora cînd apar aceste 
rînd-uri se află într-un turneu 
la Liege, în Belgia. Noutăți 1 
Portarul Buligan a fost operat 
(dar s-a refăcut). Țîmpu, Cris
tian și Oprescu nu mai fac 
parte din lot. în locul lor fi
ind promovați Matei și J. Na- 
ghi. După încheierea turneului 
din Belgia — unde se vor în
trece cu echipe din Uniunea 
Sovietică, Polonia. Olanda și 
din țara gazdă — timișorenii 
vor disputa cea de a doua e- 
tapă. joi 10 septembrie Ga Ba
cău), urmînd ca partida din 
prima rundă, cu Universitatea 
Cluj-Napoca, să fie reprogra- 
mată.

Călin ANTONESCU
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„ Memorialul Ion
Covaci" la box AU (
BRĂILA, 3 (prin telefon). La 

Cea de a 8-a ediție a „Memo
rialului Ion Covaci" maratonul 
pugilistic continuă... Arena de 
box din localitate este zilnic 
„luată cu asalt" de peste 2 000 
de spectatori veniți aici să-i 
încurajeze pe boxerii localnici 
(destul dc mulți la număr), 
dar și pentru a-i vedea la lu
cru pe viitorii component! ai 
echipei reprezentative. Ca și 
miercuri, în cele două gale de 
joi au fost programate peste 
30 de meciuri, în multe dintre 
ele fiind angajați componenții 
lotului național. Dar, despre 
citeva partide ale acestora — 
disputate miercuri seara tirziu 
— am rămas datori cu cîteva 
amănunte cititorilor noștri.

I. Morca (muscă) și-a pro
bat din nou forța loviturilor 
făcîndu-1 k.o., în prima re
priză, pe I. Matache (Brașov). 
La aceeași categorie s-a re
marcat (lot prin forța lovituri
lor) și tînărul brăilean V. Die, 
învingător, de asemenea, prin 
k.o., în fața ieșeanului D. Aga- 
vriloaiei. „Cocoșul" N. Nicolac 
a avut un adversar dificil în 
rapidistul bucureștean V. Stan
ca pe care l-a depășit, totuși, 
la puncte. întîlnirea susținută 
la cat. mijlocie mică de M. 
Oaiu a evidențiat pe adversarul 
său, un tînăr de 19 ani. Gh. 
Dobre (Oțelul Galați), despre 
care se va mai auzi în viitorul 
apropiat. Dobre a făcut față 
atacurilor campionului catego
riei, răspunzînd curajos cu di
recte foarte precise. Semigreul 
P. Bornescu se dovedește im 
tr-o bună dispoziție de luptă 
și într-un real' progres. El a 
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★
Iată și clasamentele primilor 

trei luptători : cat. 48 kg: 1. 
Zaksalyk Ușkempirov (U.R.S.S), 
campion mondial, 2. S. Bora 
(Turcia), 3. F Sasaki (Japonia); 
52 kg : 1. Vahtang Blaghidze 
(U.R.S.S.), campion mondial, 2. 

A. Miyhara (Japonia), 3. L. 
Racz (Ungaria) ; 57 kg : 1. Pas
quale Passarelli (R.F. Germa
nia), campion mondial, 2. J. 
Krysta (Cehoslovacia), 3. I. 
Seppala (Finlanda); 62 kg: 1. 
Istvan Toth (Ungaria), campion 
mondial, 2. K. Swierad (Polo
nia), 3. P. Ukkola (Finlanda); 
68 kg : 1. Ghenadi Ermilov 
(U.R.S.S.) campion mondial, 2.

T. Sipp; 
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suspendat pe două etape; ju
cătorii Manciu (F.C.M; Brașov), 
Stâncii ■ (F.C. Argeș), Murar 
(Politehnica Timișoara) au fost 
suspendați pe cîte o etapă pen
tru joc. dur; jucătorii Bcnța, 
Naghi (F.C.M Brașov). Giurgiu 
(U.T.A.) au fost sancționați cu 
avertisment centru joc pericu
los; arbitrul V. Ciocilteu (Cra
iova) a fost suspendat pe patru 
etape pentru tolerarea jocului 
brutal. F.R.F atrage atenția că 
va sancționa în continuare, în 
mod drastic, jocul brutal, peri
culos, nesportiv.

— pentru evitarea unor noi 
accidentări ale componențiior 
lotului reprezentativ, F.R.F. a 
decis amînarea — Ia o dată 
care va fi comunicată ulterior 
— partidelor POLITEHNICA 
TIMIȘOARA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA și STEAUA - 
U.T.A., din cadrul etapei a 6 a 
a Diviziei „A“, oare se dispută 
mîine. * /

se- 
de

jo-

VALENTIN STĂNESCU- „CU SPRIJINII! publicului,
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© In turneul din Spania, antrenorul Meszoly a rulat 19 j'ucători ! 
© Multe nume noi in lotul Ungariei © Miercuri, 9 septembrie, 

in repetiție generală, meciul amical cu Bulgaria.

mtlll CAR£ SE... APĂRA

re (F.C. 
at pe 
ispendat

Ciocan 
l-a ac- 

i fost

N.R... Apreciind măsurile 
vere, îndreptățite, luate 
F.R.F. pentru stăvilirea 
oului brutal, violent, conside
răm totuși că sancțiunea dată 

• arbitrului V. Ciocilteu apare 
exagerată, intrucît în partida 
de ia Brașov nu s-a produs nici 
o accidentare gravă, în timp ce 
la jocurile F.C. Olt — Steaua 
și Universitatea Craiova — „U" 
Cluj-Napoca s-au înregistrat 
accidentări serioase ale unor 
componenți ai lotului reprezen
tativ -(Iordănescu și Țicleanu) 
iar arbitrii N. Rainea și I. Ig
na, conducătorii acestor jocuri, 
nu .
za'i.

au fost nici măcar averti-

nrn

XiENȚil LOTULUI
VICTORII SCONTATE

Valentin Stanescu a văzut la 
lucru săptămîna > trecută — 
miercuri și joi — în două 
jocuri de verificare, cu Millo- 
narios Bogota (scor -1—1) și 
F.C. Valencia (3—2), pe viito
rul adversar al „tricolorilor" 
în preliminariile C.M., repre
zentativa Ungariei. Revăzînd 
împreună formațiile aliniate 
în cele două partide, am con
statat că dintre titularii folo
siți de antrenorul Meszoly la 
ultimul meci din calificări, cel 
cu Anglia, la Budapesta, au 
rămas doar 6 jucători : Katzirz, 
Garaba, Muller, Niylasi, Kiss 
și Torocsik. „Ce se intîmplă cu 
ceilalfi care au jucat la 6 iunie 
pe Nepstadion" 1 „Cine sint și ce 
valoare au noii introduși — 
l-am întrebat, pentru început, 
pe antrenorul echipei noastre 
naționale...

— După cite am aflat, Mes
zoly n-a renunțat încă la nici 
unul din componența iotului 
pe care i-a avut la dispoziție 
in primăvară. Pe Martos, Var
ga și Mucha i-a lăsat, de astă 
dată, acasă, în timp ce pe Ba- 
lint și Fazekas, care continuă 
să activeze peste hotare, îi va 
vedea, separat, la echipele lor. 
Noii chemați sînt Torok (Vasas 
Budapesta), Poloskei (Gyor), 
Sallai (Diosgyiir), Szabo (Tata- 
banya), Rab (Ferencvaros), 
Csongradi (Videoton), Zom-' 
bori (Vasas) și Izso (Vasas). 
Punîndu-i la socoteală și pe 
Bbddny, Csapo, Szanto și Ke- 
rekes — folosiți ca rezerve și 
in primăvară, și acum — 
zultă că, de astă dată, în 
nia, Meszoly a rulat nu 
pufin de 19 jucători.

— V-au permis unele

Ce ați reținut îndeosebi 
cu privire la joc ?

— Multe, am notat totul. Să 
refinem doar că echipa renun
ță deliberat la mijlocul tere
nului, retrăgîndu-se în apăra- 

. re, de unde declanșează con
traatacuri. In ambele meciuri, 
fotbaliștii unguri au avut unele 
momente de fotbal foarte bun.

— Au fost, să înțelegem, în 
jocul viitorului nostru adversar 
și momente mai puțin bune ?...

— Au fost și dintre acestea, 
in prima partidă, deși Millona- 
rios rămăsese, 
zece jucători, 
mari presiuni

, zirz și numai 
pe acesta să
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aceeași categorie. V. Baes a 
primit o replică neașteptat de 
dîrză din partea brașoveanului 

G. Agrigoroaiei. Pentru un final 
mai bun si o mai mare clari
tate; în lovituri. Bacs a cîstigat 
la puncte. M. Fulger (ușoară) 
a boxat foarte bine tactic cu 
gălăteanul M. Glogojanu, punc- 
tînd de la distantă, din perma
nentă mișcare, si a învins la 
puncte. Foarte bine s-a com
portat tînărul N Iordache, care 
l-a depășit prin abandon în 
rundul 2 ne brătleanul N. Ni- 
chitov. Cei doi grei selecționați.
1’. Columbeanu si N. Anghcl, 
au realizat victorii scontate la 
puncte, primul în fata ieșeanu
lui I. Leancă, cel de al doilea 
în meciul cu orădeanul St. Ba- 
ceanschi.

în reuniunea de seară, Gh. 
Brumă (cocos), deși trimis la 
podea în repriza a II-a. a re
alizat succesul 
compania lui V. 
gul roșu Bv.).

Vineri au loc

la nuncte in 
Zburlea (Stea-

semifinalele.
Mihai TRANCĂ

DAi\'LIBIU“ LA VOLEI
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upă ce

s-a mers „de la egal la egal". 
Seturile trei și patru au revenit, 
pe merit, echipei R.D. Germane, 
a cărei condiție fizică bună și-a 
spus cuvîntul. Din echipa R.P. 
Ungare s-au remarcat G. Deme
ter și A. Gyorgy. Scor final 3—1 
(12, —14, 7, 9) pentru R.D.G. Ar
bitraj bun : M. Stamate (Româ
nia) — A. Toșchiaiko (Japonia).

Ștefan 
<8 : 1. 
.R.S.S), 
luhtala 
(Iugo- 
henadi 

■tmpion 
(Iugo- 
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fanikin 
idial, 2.
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. Refik 

cam- 
Dinev 

rtiuhin

con
cluzii aceste formule de echi
pă eterogene ?

— Atît cu Millonarios, cit și 
cu Valencia, cei 6 titulari din 
meciul cu Anglia, cărora li s-a 
adăugat un al 7-lea, fundașul 
stingă J. Toth, absent atunci, 
la jocul cu echipa lui Green
wood, din cauza cartonașelor 
galbene, au alcătuit, de fieca
re dată, o osatură suficient de 
puternică, pentru a permite 
selecționerului să testeze și 
alfi jucători. Și, trebuie spus, 
alături de cei vechi, Niylasi, 
Torocsik, Kiss, Garaba ș.a., 
și noii introduși au dat satis
facție...

— Una peste alta ?
— In pofida modificărilor e- 

................................ ECHIPA 
MI 

BINE 
PRI-

fectuate de Meszoly, 
DE ACUM A UNGARIEI 
S-A PĂRUT 
PREGĂTITA 
MAVARĂ !

— Cînd a 
n-a început 
competițional ?

— A susfinut multe meciuri 
pe timpul verii. Înaintea aces
tui turneu, amintiți-vă că, tot 
in august, a mai jucat două 
partide in Portugalia și încă 
una în Spania, in compania 
formației Murcha.

— V-ați întrebat, oare, de 
ce în deplasare ? De ce în Por
tugalia și în Spania ?

— Meszoly a și mărturi
sit-o : pregătește echipa pentru 
meciul de la București in con
dițiile unor sparring-partneri 
tot cu specific latin.

MULT MAI 
DEClT IN

avut timp, 
bine noul

nici 
sezon

din . min. 15, în 
a supus unei 

poarta lui Kat- 
șansa l-a ajutat 
nu primească 

citeva goluri. La fel și in al doi
lea joc, F.C. Valencia, echipă 
în care nu mai evoluează nici 
Kempes, nici Bonhof, a ratat 
destule ocazii.

— După ce ați văzut echipa 
Ungariei în cele două partide 
de la Valencia, vă încumetați 
la un pronostic pentru ...23 
septembrie ?

— Nu este pentru prima oară 
cînd dialogăm înaintea unor 
meciuri importante ale echipei 
noastre naționale și știfi foarte 
bine că nu îmi e în obicei să 
dau pronosticuri. Ce pot să vă 
spun deocamdată este faptul că 
in timp ce Ungaria a pierdut 
la Budapesta meciul cu Anglia, 
noi am cîștigat punct și la 
Londra. De la această premisă 
plecind — menită să întrețină 
în tabăra noastră un robust 
optimism, mobilizator pentru 
dificila partidă care ne așteap
tă — ne desfășurăm pregătirile 
după un plan pregătit din timp 
și pe care îl vom urma cu ri
gurozitate pînă la ora meciu
lui ; plan care prevede și un 
ultim joc de verificare, la 9 
septembrie, cu puternica repre
zentativă a Bulgariei. Asigurîn- 
du-i pe numeroșii iubitori ai 
fotbalului din țara noastră că, 
în dorința de a obține victoria, 
noi antrenorii, și jucătorii nu 
vom precupeți nici un efort, aș 
vrea ca, prin prezentele nn- 
duri, să mai fac un apel la pu
blicul nostru, solicitindu-l să 
fie alături de „tricolori", la 
meciurile cu Bulgaria și Unga
ria, să fie alături de ei, să-i 
încurajeze pe tot timpul jocului 
chiar dacă pe parcursul lui tor 
interveni și perioade mai difi
cile.

Gheorghe NICOLAESCU

Orice antrenor are dreptul de 
a-și apăra principiile de organi
zare a echipei pe care o con
duce. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cît se presupune că a- 
ceste principii au fost expuse 
în cadrul clubului, odată cu în
ceperea activității. Din acest 
punct de vedere, experimentatul 
antrenor Traian Ionescu nu face 
excepție, deși ne e greu să cre
dem că Steaua a ratificat. in 
cunoștință de cauză, aceste prin
cipii. după ce. timp de peste 
trei decenii, a cultivat idei cu 
totul opuse celor de astăzi, care 
încearcă să reproducă un mo
del cîndvâ celebru (Internazio- 
nale),‘ depășit astăzi în mai toate 
țările europene.

Rezumînd, să spunem că 
Steaua cultivă marcajul riguros, 
pe tot terenul. Din păcate, a- 
ceastă modalitate de a juca faza 
de apărare îi absoarbe atît 
mult pe jucători. îneît ei 
mai pot depune nici un ____
de creație în ofensivă. La Scorni- 
ceștl. ca să luăm cel mal re
cent exemplu. Steaua a tras un 
singur șut pe poartă, acțiunile 
ofensive căzînd aproape exclusiv 
în sarcina valorosului mijlocaș- 
înaintaș lordănescu, ale cărui 
driblinguri derutante s-au pre
lungit din lipsă de coechipieri 
de sprijin. Mai mult, 'contra
atacul, care este un corolar al 
marcajului strict, n-a oferit 
nici o traiectorie deliberată, 
ceea ce pune sub semnul între
bării rostul reintegrării lui Mar- 
cu, piesă inadecvată într-un 
care se... apără, după ce, 
ani în urmă, la Craiova, 
lași Marcu marca trel-patru 
luri pe meci, la Bacău sau _
Arad, în cadrul unei formule de 
joc care ținea seama de calită
țile lui strict ofensive.

S-ar' putea spune că e prea 
devreme să luăm în discuție 
„noua fată" a Stelei, dar supor
terii avîntatei cîndva echipe din 
Ghencea au reținut cu stupoare, 
că, la Bacău, steaua a tras doar 
două (!) șuturi pe poartă, ceea 
ce vorbește de la sine.

Se invoca, pe alocuri, că 
Steaua nu are, în momentul de 
fată, un potential capabil să 
dezvolte spiritul ofensiv și com- 
binativ. Din păcate, nu putem fl 
de acord. O echipă cu 5 interna
ționali „A". 2 de tineret și 
destui jucători doriți (Balint, 
Fodor etc.) nu poate invoca ab
senta lui Adrian Ionescu pentru 
a explica RENUNȚAREA LA 
JOC, care l-a uimit chiar și pe 
numeroșii suporteri sleliști din... 
Scornicești.

de 
nu 

efort

atac 
cu 

ace- 
go— 

la

loan CHIRUA
P.S. Arbitrului Rainea — ex

celent în acest meci — i-au fost 
retrase două puncte pentru că ia 
gestul nesportiv al Iui Nicolac 
(lovirea adversarului fără balon) 
a înlocuit cartonașul roșu, care 
se impunea, cu cel galben.

In OFENSIVĂ - PREMIANȚI,

Simpla lectură a clasamentului 
definește, iarăși, vocația ofensi
vă a campionilor. Universitatea 
Craiova conduce și în clasamen
tul eficacității, cu 13 goluri mar
cate în 5 etape și, dincolo de 
cifre, există forța de atac cra- 
ioveană, probată și miercuri, în 
fata unui adversar incomod în 
apărare. Cu un Cămătaru refă
cut și în excelentă dispoziție de 
joc, creator și realizator, cu un 
Bălăci mai realist (si mai altru
ist la finalizare), cu „pistonul" 
Ticleanu, accidentat, din păcate, 
de Ciocan, cu tehnicul șl luci
dul Donose, cu vijeliosul Gcol- 
gău, cu rapidul Crișan (e drept, 
fără „verva" de altă dată), cu 
învăluirile fundașilor laterali, 
campionii au realizat Și miercuri 
un joc ofensiv complet. Dar 
pentru că vin „examenele" eu-

ia*UNIS!RATIA DI SIA1 LOIO PDONOSPOR1 INTORMIAlA
e AU JUCAT, AU CIȘTIGAT 1 

Pentru a ilustra din nou frec
vența și valoarea ridicată a cîști- 
gurilor ce se atribuie cu regu
laritate la LOZ IN PLIC, vă pre
zentăm astăzi alti cîțlva recenți 
posesori de AUTOTURISME ob
ținute la acest sistem de joc 
deosebit de simplu si < avanta
jos : Brașovanu Jfeculai (corn. 
Tibănești. jud. Iași), Gîrjoabă 
Viorel (Drobeta-Tr. Severin), 
Gergcii Sandor (com. Sîngcorgiu 
de Pădure, jud. Mureș). Mihai 
Ion (Constanta), Cărămidă Lidia 
(com. Roșești, jud. Vîlcea)' și 
Smeu Ștefan (Brăila) — „DA
CIA 1390" : Roșianu Anton Flo
rența (corn. Cîmpuri, jud. Vran- 
cea) si Paul Petru (com. Sandra, 
jud. Timiș) — ,.SKODA 120 L" ; 
Sitea Alexandru (Constanta), 
Dome tor loan (Sălaj), Grigote 
Mihail (București) și Alpoianis 
Aurel (coin. Ciorogîrla, 1ud. 
Giurgiu) — , ..TRABANT 601".

.Perseverența vă poate aduce și 
dv. satisfacții asemănătoare !

« TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 4 septembrie 
1931. se desfășoară începînd de 
la ora 1S.30 în sala Clubului 
, Finante-Bănci" din București, 
str. Doamnei nr. 2 ; panoul cu 
numerele cîștigătoare urmează a 
fi televizat în jurul orei 16,25.

• S-AU PUS ÎN VlNZARE BI
LETELE pentru meciul Rapid — 
Autobuzul, care se dispută dumi
nică, de la ora 11, pe stadionul 
Glulești, în cadrul campionatu
lui Diviziei „B“ (seria a II-a). 
în ziua meciului, nu se mai vînd 
bilete la casele stadionului.

0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 28 AUGUST 1981. Ca
tegoria 1 : 2 variante 100% (auto
turisme Dacia 1300) și 2 variante
25% a 17.500 lei ; categoria 2
7,50 a 11.691 lei ; categoria 3
31,50 a 2.784 lei ; categoria 4
45.50 a 1.927 lei ; categoria 5
175,50 a 500 lei ; categoria 6
452,75 a 194 lei ; categoria X
2.139 a 100 lei. Report la catego
ria 1 : 439.108 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ de la categoria 1, 
realizate pe bilete jucate 100%, 
au revenit participanților : NI- 
COLAE COMAN din Buzău și 
TIBERIU FARKAȘ «din Dej, jude
țul Cluj.

1 :

ropene ale lui septembrie, să nu 
omitem jocul deficitar în apă- • 
rare al studenților craiovenl. Nu 
ridicăm această problemă pentru 
că Universitatea a primit, acum, 
două zile, al treilea gol tot din- 
tr-o fază fixă (ceea ce poate 
reprezenta, totuși, o temă de me
ditație. mai ales că două dintre 
goluri au fost „încasate" acasă). 
Ne-a pus însă pe gînduri ma
niera defensivă a campionilor, 
cu un Lung absent 75 de mi
nute șl, în special, cu Negrilă și 
Stefănescu în neașteptată eclipsă. 
Si cum ultimii doi fao parte și 
din echipa națională, e necesar 
să tragem acum „semnalul de 
alarmă". Pentru că Negrilă a 
fost depășit des șl ușor de 
Cîmpcanu. pe care l-a faultat 
în min. 45 (fază din care s-a 
înscris golul clujean) și a încer
cat să-l faulteze violent (fără să 
reușească din fericire I) în mln. 
77, ultînd că acesta îl este 
coechipier la echipa națională. 
Cit despre Stefănescu, ne-au pus 
pe gînduri jocul său riscant 
din fata propriului careu (ceea 
ce era' să-l coste în final, cînd 
clujenii puteau înscrie din nou) 
și „aventurile" sale ofensive ear« 
dereglează vizibil mecanismul 
defensiv al campionilor. Cu si
guranță că automulțumirea și 
superficialitatea (alimentate pro
babil de replica mai slabă a ad
versarilor întîlnitl) s-au furișat 
în... careul craiovean. subminlnd 
adevărata valoare a apărătorilor 
din echipa campioană si din cea 
națională. Vine Olympiakos, vin 
meciurile echipei naționale, mo
tive pentru care „mintea limpe
de" a studenților, Stefănescu,' 
trebuie să imprime — din nou, 
ca în trecut — jocului în apă
rare aceeași seriozitate și efici
ență. Pentru ca, împreună cu 
„fluxul" ofensiv, echipa să se 
prezinte la cota maximă I

Mirceo M. IONESCU

MAI GREU..,
Pornită la drum, la revenirea 

ei pe scena primei divizii, fără 
întăriturl notabile, ba chiar și 
fără unii din vechii titulari (ab
sența vîrfului de ataa Peniu, 
care va fl probabil mai îndelun
gată, resimțindu-se cel mai 
mult), F.C. Constanța marchează
— este evident acest fapt — un 

. crescendo în evoluțiile șl rezul
tatele sale. După înfrîngerea 
din etapa inaugurală (0—1 cu 
S.C. Bacău) a urmat un rezul
tat egal (0—0 cu F.C. Olt) sl 
acum, iată, o victorie reconfor
tantă, venită la timp, ca un ba
lon de oxigen menit a-i reda în
crederea în forțele sale, în capa
citatea de a se~mentine în pri
mul eșalon valoric al fotbalului 
nostru.

Succesul de miercuri este deo
sebit de prețios, căci el a fost «b- 
ținut asupra unei echipe care,’ 
cu numai cîteva zile înainte. în
vinsese pe liderul clasamentului 
si care la Constanta a dat — în 
prima repriză — e replică foarte 
bună. Important pe plan moral, 
acest succes nu trebuie însă nici
decum să ducă la o atitudine de 
autolinlștire. Constănțenii nu 
trebuie să uite că victoria lor a 
început să se contureze doar 
după un penalty (just acordat 
de arbitru) fără de care atacul 
lor s-ar mai fi chinuit poate —■ 
cum e -cam făcuse și pînă atunci
— pentru a fructifica ocaziile 
create. Finalizarea rămîne, dec!,' 
una din problemele încă de re
zolvat pentru antrenorii și jucă
torii de pe Litoral.

Sîmbătă, tot pe teren propriu? 
pe F.C. Constanta o așteaptă un 
examen mult mai greu, cu sigu
ranță cel mai greu de pînă a- 
cum : meciul cu Dinamo. Este 
un prilej foarte bun pentru a 
confirma acest crescendo în joo 
șl rezultate.

Constantin FIRĂNESCU

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
Chimia 

troșanl : 
Ionescu

F.C.M. 
poca 
șl V. 
rești)

Rm. Vîlcea — Jiul Pe- 
I. Pop ; A. Jurja și G. 
(toți din București) ;

Brașov — „U“ Cluj-Na- 
G. Dragomir ; R. Stîncan 

Măndescu (toți din Bucu-

Sportul studențesc — F.C. Ar
geș : I. Igna (Timișoara) ; I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea) și V. 
Damșa (Lugoj) ;

Corvinul Hunedoara — Progre
sul Vulcan : O. Anderco (Satu

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI
SERIA I : Viitorul Mecanica 

Vaslui — Relonul Săvinești Roz- 
nov : T. Alexandrescu (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț —Vic
toria Tecuci : C. Tănase (Cîmpu- 
lung), Unirea Dinamo Focșani
— Politehnica Iași : Cr. Teodo- 
rescu (Tîrgoviște), C.S.U. Galați
— Delta Tulcea : M. Stan (Bucu
rești), Constructorul Iași — Glo
ria Bistrița : M. Stoenescu (Bucu
rești). F.C.M. Siderurgistul Ga
lați — C.S.M. Suceava : A. De- 
leanu (București), C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Viitorul Gheorgheni: 
T. Chelu (Giurgiu), I.M.U. Med
gidia — F.C.M. Progresul Brăila: 
I. Dinu (Alexandria), C.S. Boto-

C.S.M.

Jurjașani — Gloria Buzău : C. 
(București).

SERIA A II-a : Carpați _ _ . 
— Gaz metan Mediaș : L. Grădi- 
naru (Reșița), Rulmentul Alexan
dria — Șoimii Sibiu : T. Balano- 
vici (Iași), Mecanică fină Bucu
rești — Metalul București : Cr. 
Maghiar (București), Luceafărul 
București — Chimica Tîrnăveni : 
amînat, Pandurii Tg. Jiu — Pe
trolul Ploiești : M. Salomir (Cluj- 
Napoca), Flacăra Moreni — Ener
gia Slatina : M. Stănescu (Iași), 
Metalul Plopeni — I.C.I.M. Bra
șov : V. Caragea (Tulcea), Ra
pid București — Autobuzul Bucu
rești : Dan Petrescu (București),

Mîrșa

Mare) ; M. Abramiuc (Suceava) 
și V. Catană (Cărei) ;

C.S-. Tîrgoviște — F.C. Olt t V.' 
Tătar (Hunedoara) ; M.’ Fediua 
(Suceava) și G. Cotormani (Pe
troșani) ;

F.C. Constanța — Dinamo : N. 
Hainea (Bîrlad) ; M. Ivăncescu 
(Brașov) și Al. Comănescu (Ba
cău) ;

S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș : Al. Ioniță ’ E. Predescu 
(ambii din București) șl Al. Ilie 
(Craiova).

Tractoru! B-->î0V - Fu., ărea Că
lărași : D. Olcgaar.u (/-».)).

SERIA A lll-a : C.Cluj Na
poca — Minerul Ilba Seini : P. 
Balaș (București), C.S.M. Dre- 
beta Tr. Severin - J’.-'î. Bala 
Mare : Gh. Dumitrașcu (Ososlen
ta), Olimpia Satu Mare — Ra
pid Arad : R. Petrescu (Brașov),’ 
Minerul Cavnic — înfrățirea O- 
radea : S. "Burlacu (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), C.F.R. Timișoara — 
Aurul Brad : C. Vlase (Craiova),' 
C.I.L. Sighet — Minerul Lupenl: 
F. Keresteș (Tg. Mureș), Strun
gul Arad — U.M. Timișoara : Fl. 
Cenea (Caracal), Dacia Orăștie 
— Someșul Satu Mare : Fl. Tă- 
bîrcă (Rm. Vîlcea), F.C. Bihor 
Oradea — F.C.M. Reșița : Gh. 
Jucan (Mediaș).



SUCCESE ALE GIMNASTELOR NOASTRE IN JAPONIA
La concursul internațional de 

gimnastică d la Sapporo (Ja
ponia) g. inastele românce au 
realizat noi succese de presti
giu în concursul pe aparate. 
Astfel, Ecaterina Szabo a cu
cerit locul I la sărituri CU

9,575. Tot pe locul I s-a clasat 
și la bîrnă, împreună cu spor
tiva sovietica Tatiana Kim cu 
un punctaj de 9,80. La acest 
aparat, cealaltă gimnastă ro
mâncă, Lavinia Agache, s-a si
tuat pe locul secund cu 9,70.

La Flushing Meadow

JUCĂTOARELE ROMÂNCE OBȚIN VICTORII
NEW YORK, 3 (Agerpres). — 

Campionatele 'internaționale de 
tenis ale S.U.A. au continuat pe 
terenurile arenei „Flushing Mea
dow”, în primul tur al probei 
de simplu feminin, jucătoarele 
românce au obținut victorii. Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—2, 
6—1 pe americana Wendy White, 
iar Lucia Romanov a cîștigat cu 
2—6, 6—1, 6—0 partida eu Tina 
Nochizuki (S.U.A.). Alte rezul
tate mai importante : Casals — 
Marsikova 6—2, 6—2 ; Shriver — 
Gilbert 6—1, 6—0 ; Jaeger — Cal- 
leja 6—1, 6—0 ; Evert — Keil 6—1, 
6—1 ; Potter — Kohde 6—7, 6—1, 
6—2 ; Navratilova — Gregory 
6—0, 6—1 ; Wade — Tceguarden 
6—3, 6—7, 6—2 ; Tomanova — Fo-

rood 6—3, 6—3 ; Russell — Bon
der 1—6, 6—3, 6—3 ; Reynolds — 
Sands 6—3, 6—0 ; Casale — Bu- 
darova 6—2, 6—1.

Rezultate înregistrate în turneul 
masculin : Borg 
6—2, 6—2, 6—0 ; 
wards 6—3, 6—3, 
Gitlii* 6—3, 6—7, 
cell
3— 6,
4— 6, 6—3, 6—0, 3—6, 
— Ball (Australia) 6—1, 7—6, 
G. Mayer — Hayes 6—4, 6—2, 
Waltke — Stewart 6—7, 4—6, 
6—1, 7—5 ; Clerc — Drewett 
6—3, 6—3 ; Teltscher — Amaya 
6—2, 6—2, 6—4 ; Panatta — Tay- 
gan 7—6, 4—6, 6—3, 6—2.

— Gunthardt 
Tanner — Ed- 

6—4 ; Vilas — 
6—0, 6—4; “

- Năstase 3—6. 6—3,
6—3 ; Gerulartis —

6—0, 3—6, . 6—2 ;

pur-
6—4, 

Moor 
Arias
6—2;
6—2;

Campionatele balcanice de tenis

IUGOSLAVIA - ROMANIA
BELGRAD, 3 (prin telefon). Pa 

terenurile complexului sportiv 
„Partizan" au continuat întrece
rile din cadrul celei de a XXII-a 
ediții a Campionatelor balcanice 
de tenis.

In această a doua zi a compe
tiției au intrat în întreceri și 
băieții noștri, ei avînd de dispu
tat întîlnirea cu reprezentanții 
țării gazdă. Era meciul cel mai 
greu, de rezultatul căruia depindea 
ocuparea primului loc în clasa
ment. Din păcate, el n-a fost, în 
cele .din urmă, favorabil sporțjyl- 
lor noștri, pentru că atit Florin 
Segărceanu cît și Andrei Dirzu 
au fost de nerecunoscut — pri
mul mai ales în partida de sim
plu —, astfel că ei au cedat cu 
scorul de 1—2.

Primii au intrat pe teren Flo
rin Segărceanu și Slobodan Jivo- 
jinovici. Reprezentantul nostru 
n-a evoluat în nici un moment 
la valoarea sa, în întregul meci 
el fiind dominat de tînărul jucă
tor iugoslav. Acesta — cu servi
cii deosebit de puternice — a fost 
tot timpul stăpln pe situație, 
punctlnd prin ași, smeciurl și 
passinguri. Segărceanu a greșit 
nepermis de mult, atît la servi
ciu, cît și prin mingi trimise în 
aut .sau în fileu, tn aceste con
diții, Jivojinovici a cîștigat cu

ATLETII PE LOCUL DOI LA DINAMOVIADA
(Urmare din pag. I)

Rolf Hermann (R.D.G.) 51,62, 2.
Krasimir Demirov (Bul.) 51,65, 3. 
Sorin Dumitrescu (Rom.) 52.70 ; 
3 000 m obstacole : 1. Vasile Bi- 
chea (Rom.) 8:38,66 , 2. Boris Nes- 
teurk (U.R.S.S.) 8:43,35, 3. Gheor- 
ghe Neamțu (Rom.) 8:44,93 ; 4X400 
m : 1. U.R.S.S. 3:10,68. 2. P„D.G. 
3:10,78, 3. Bulgaria 3:11,09, 4. Ro
mânia (Grigore — Prundeanu — 
Dumitrescu — Hăpăianu) 3:13,81 ; 
lungime : 1. Arvidas Sabonis
(U.R.S.S.) 7,65 m 2. K. Apostolov

1.

(Bul.) 7,61 m, 3. Ștefan Oprski 
(Pol.) 7.54 m ; prăjină : 1. Ivo 
Iancev (Bul.) 5,40 m, 2. Aleksandr 
Cerniaev (UJl.S.S.) 5,40 m, 3. Ni
kolai Selivanov (U.R.S.S.) 5,20 m; 
greutate : 1. Dalibor Vlaslcek (Ce
hoslovacia) 19,44 m, 2. Serghel 
Dansklr (U.R.S.S.) 19,40 m, 3. Ta
deusz Kubzdyl (Pol.) 17,89 m ; 
ciocan : 1. Aleksandr Kozlov
(U.R.S.S.) 73,72 m. 2. Nicolae Bta- 
dar (Rom.) 72,73 m, 3. Emanoil 
Dulgherov (Bul.) 71,94 m, 4. Tu
dor Stan (Rom.) 67,10 m.

Feminin : 200 m : 1. Elvira Kate- 
vena (U.R.S.S.) 23,74, 2. nka Ule-
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A III-A „CUPA MONDIALA- LA ATLETISM
„Cupa mondială' _ ______  __ ________  __ _

rezultatele înregistrate la precedentele două ediții 
tonte competiții a atletismului internațional.

EDIȚIA I : 1977 - Dusseldorf : bărbați : 1. R.D.
S.U.A. 120 p, 3. R.F. Germania 112 p, 4. Europa
92 p, 6. Africa 78 p, 7. Oceania 48 p, 8. Asia 44 p.

femei : 1. Europa 107 p, 2. R.D.’ Germană 102 p, 3. U.R.S.S. 89 p.
4. S.U.A. 59 p, 5. America 55 p, 6. Oceania 45 p, 7. Africa 31 p, 8. 
Asia 29 p. Victoria echipei europene a fost decisă la aruncarea discu
lui, ultima probă a concursului, mai precis de comportarea recordma
nei noastre Argentina Menis, care în ultima aruncare a obținut 63,38 m, 
clasîndu-se astfel înaintea Sabinei Engel din R.D. Germană 63,12 p. 
Proba a fost cîștigată de Faina Melnik — U.R.S.S. cu 68,10 m. Ov altă 
atletă românca selecționată în echipa Europei a fost Natalia Mărășescu, 
la 1 500 m (1. Tatiana Kazonkina — U.R.S.S. 4:12,7, 2. Francie Lutz-Lar- 
rieu S.U.A. 4:13,0, 3. Ulrike Bruns R.D.G. 4:13,1, !a fel ca Natalia I)

EDIȚIA A !l-a : 1979 - Montreal : bărbați î 1. S.U.A. 119 p, 2. Eu
ropa 112 p, 3. R.D. Germană 108 p, 4. U.R.S.S. 102 p, 5 America 
98 p, 6. Africa 84 p, 7. Oceania 58 p, 8. Asia 36 p.

femei : 1. R.D. Germană 105 p, 2. U.R.S.S. 97 p, 3. Europa 96 p, 4. 
Ș.U.A. 75 p, 5. America 67 p, 6. Oceania 46 p, 7. Africa 29 p, 8. 
Asia 25 p. Din echipa europeană au făcut parte și două atlete ro
mânce : Eva Zorgo-Raduly clasată a ll-a la suliță cu 65,82 m (după 
Ruth Fuchs — R.D. Germană 66,10 m) șî Doina Anton a 5-a Ia lun
gime cu 6,09 m (1. Stukane — U.R.S.S. 6,64 m, Wujak — R.D.G. 6,55 m, 
3. McMillan — S.U.A. 6,31 m, 4. Echevarîa — America, Cuba 6,25).

La această a lll-a ediție a „Cupei mondiale®, de pe „Stadîo deî 
Centomila0 din Roma, iau parte selecționatele celor cinci continente : 
Africa, America, Asia, Europa, Oceania șî trei reprezentative .naționale :
5. U.A., echipele R.D. Germane (cîștlgătoare ale „Cupei Europei la 
Zagreb) și U.R.S.S. (bărbați șî femei) — pe tocul secund în finala „Cu
pei Europei**, precum și italia - țara organizatoare.

Io atletism se află acum la a treia sa ediție, lata 
ale acestei impor-

Germana 127 p, 2.
111 p, 5. America

m

3

[<n
I m
»70
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LUNA SEPTEMBRIE IN TRECUT
• I — „Mondialele” feminine de canotaj la Lucerna. Obțin vic

toria Cornelia Neacșu — Marinela Ghlță la schit 2 f.c., 1974 ; La 
Istanbul, luptătorul Ladislau Simon cucerește titlul Ia cat. +100 kg. 
la „mondialele" de libere, 1974 « 1 — 3 — C.M. lupte greco-romane 
la București, pe patinoarul „23 August". La cat. 57 kg Ion Baclu 
a cucerit titlul suprem, 1067 • 2 — C.E. de canotaj la Moscova 
consfințesc victoria lui Oanță — Grumezcscu la 2 f.c. • 6 — La 
St. Catharines, in Canada, Petre Ccapura, Ștefan Tudor + Gh. 
Gheorghiu cîștigă titlul mondial Ia schit 2+1, 1970 « Campionate 
europene de tir la București, la Tunari. Se clasează pe primul loc 
jaqueline Zvonevsclii la pușcă, culcat, junioare și echipa Româ
niei (Felicia Iovănescu, Marieta Juverdeanu, Judith Moscu, Paras- 
chiva Elecheș) la pușcă, genunchi, pe echipe, 1955 « 13 — La Bel
grad, lolanda Balaș campioană europeană la înălțime (1,83 m),
1962 « 14 — Luptătorul Nicu Gingă (cat. 52 kg) cîștigă titlul mon

Caleidoscop PĂRINȚI...

ELISABETA POLIilRONIADE,

2-1, IA MASCULIN PE LOCUL 1, LÂ LONDRA

de6—3, G—3. ta a 
simplu, Andrei 
nit, ara zice, o simplă formali
tate, terminînd victorios cu 6—0,
6— 0 îp fața Iul Zoran Petkovici.

ta aceste condiții, partida de 
dublu era decisivă. Și, șansele 
înclinau spre cuplul nostru. Dar, 
și aici, după ce au cîștigat pri
mul set; Andrei Dirzu și Florin 
Segărceanu au comis numeroase 
greșeli, care de care mai copi
lărești, pierztad fără drept de a- 
pel. Jivojinovic^și Petkovici rea
lizează 2—6, 6“M, 6—3 șl cu a- 
ceasta și victoria în întîlnirea e- 
chlpelor, cu 2—1.

Celelalte rezultate ; masculin — 
Grecia — Turcia 3—0 (Kolovplo- 
nis — Megivet 6—2, 6—3 ; Anasta- 
poulos — Yenilmez 6—1, 7—6) ; 
Kolovelonis, Efremoglu — Megi
vet, Yenilmez 6—1, 7—6) ; femi
nin : Bulgaria — Turcia 3—0 
(Manuela Maleeva — Emine Ce- 
laloglu 6—0, 6—0 ; Adriana Vel- 
ceva — Ala Erdem 6—0, 6—0 ; 
Maleeva, Mihaela Kondova — Cio- 
laloglu, Erdem 6—0, 6—2) ; Iugo
slavia — Grecia 2—0 (Renata Sa- 
sak — Anghellkl Kanelopoulou
7— 6, 6—1 ; Sabrina Goles — De
nis Panagopoulou 5—7, 6—1, 6—4 ; 
partida de dublu este programa
tă tirziu în nocturnă, dar victo
ria finală aparține deja echipei 
Iugoslaviei).

Vineri, 
niei vor 
cît și la

doua tntîlnlre 
Dirzu a îndepli-

3 (Agerpres). — 
s-a desfășurat un

LONDRA.
La Londra
turneu de șah „OPEN", la care 
au participat 120 de jucători și 
jucătoare. Un succes deosebit 
a obtinut măcstra internaționa
lă Elisabela Polihroniade, situ
ată pe locul I în concursul fe
minin. Tn competiția masculină, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu s-a clasat pe locul 4.

SPANIOLUL
RICARDO TORMO

CAMPION MONDIAL
LA MOTOCICLISM

reprezentativele Româ- 
întîlni, atit la masculin 
feminin, formațiile Tur-

FRAGA, 3 (Agerpres). — 
Campionatul mondial motoci- 
clist de’ viteză s-a încheiat la 
Brno cu desfășurarea „Marelui 

i“ pen- 
cmc. A 
Tinner 
km in 
general 
fost o-

Sint mulți acei părinți care se bucură de 
mal multe eu de celebritate I Prima oară 
ei se bucură pentru ceea ce fiecare a reu
șit să realizeze. în mod deosebit, în cazul
nostru, 05 terenul de sport ; a doua, a 
treia sau chiar a patra oară pentru ceea 
ce au reușit să facă copiii lor 1...

★ Tinăra de 19 ani, jucătoarea de tenis 
cehoslovacă Hana Mandlikova a cîștigat 
ediția din acest an a marelui turneu pari
zian de la Rolard Garros, fiind una dintre 
cele mal tinere învingătoare la acest „cla
sic" al tenisului internațional. Tatăl său, 
Vilem Mandllk a fost un reputat atlet, de 
mal multe ori campion al Cehoslovaciei în 
probele de sprint (a fost șl campion inter
național al Românie; prin anii ’50). Cele 
mai bune performanțe ale sale : 100 m — 
10.2 n 1961, 200 m - 20,8 ta 1958. ta 1958, 
la C.E. de ia Stockholm Mandllk a fost al 
4-lea ta cursa de 200 m — 21,4.

* Tatăl atletului Kaarlo Maantaka (me
daliat ta cursele de 5 000 șl 10 000 m la J.O. 
din 1980). ca orice finlandez care se res
pectă, este... schior. Performanțele sale 
sportive nu !-au adus notorietatea interna
țională, el bucurîndu-se, tasă, de o fru-

va (Bul.) 23,91, 3. Steluța Vintilă 
(Din.) 24,01 ; 800 m : 1. Wanda 
Stefanowska (Pol.) 2:02,34, 2. Mar
gareta Ghile (Rom.) 2:03,71, 3.
Ines Vogelgesang (R.D.G.) 2:04,17, 
4. Svetla Zlateva (Bul.) 2:05,14, 5. 
Maria Radu (Rom.) 2:05,77 ; 100 
mg : 1. Danuta Perka (Pol.) 13,50, 
2. Coni Riefstahl (R.D.G.) 13,56, 3. 
Nina Derbina (U.R.S.S.) 13,92, ‘ 
Daniela Teneva (Bul.) 14,03, 
Coculeana 
4X400 m : 
Vintilă — 
reta Ghile 
2. U.R.S.S.
nia 
sula 
Susanne 
Cornelia 
Niculina 
disc : 1.
63,64 m, ________ .
(Bul.) 63,52 m, 3. Petra Sziegaud 
(B.D.G.) 63,26 m, 4. Mariana Io- 
nescu (Rom.) 62,58 m ; suliță : 1. 
Iordanka Peeva (Bul.) 58,90 m, 2. 
Corina Gîrbea (Rom.) 57,80 m, 3. 
Edith Selling (R.D.G.) 53,90 m.

Clasament pc echipe : 1. Dina
mo Moscova 203 p, 2. Dinamo 
București 166 p, 3. Dynamo Ber
lin 128 p, 4. Levski Spartak So
fia 83 p, 5. Ruda Hvezda Praga 
64 p, 6. Gwardia Varșovia 58 p, 
7. Dozsa Budapesta 16 p, 8. Dina
mo San Luis (Cuba) 15 "p.

premiu al Cehoslovaciei1 
tru cilindratele de 50 c 
cîștigat olandezul Theo 
care a parcurs 87,400 
38:40,14. în clasamentul 
individual primul loc a 
cupat de Ricardo Tormo (Spa
nia) care a devenit campion al 
lumii la această categorie.Ion GAVRILESCU

4. 
____ _____________6. 

Oltean (Rom.) 14.27 ;
1. România 

Maria Radu — 
— Elena Tărîță) 

3:39,73, 3.
înălțime : 

(Pol.) 1,86,

(Steluța 
Marga- 

i 3:38,73, 
Polo- 

1. Ur
na, 2.

IN PRELIMINARIILE C.M. : 
FINLANDA - ALBANIA 2-1

în

3:44,69 ; 
Kielan

Helm (R.D.G.) 1,86 m, 3.
Popa (Rom.) 1,83 m... 8.
Vasile (Rom.) 1,80 m ; 
Zdena Bartonova (Ceh.) 

2. Svetlana Bojkova

• CAMPIONATUL JUNIORILOR 
n. Simbătă și duminică pe Sta
dionul Republicii din București, se 
va desfășura campionatul național 
al atleților juniori de categoria a 
Ii-a. întrecerile se vor desfășura 
în 4 reuniuni, dimineața de la 
era 9, după amiaza de la era
15,00.

ta preliminariile C.M. gr. I, 
orașul finlandez Kotka, selecțio
nata Finlandei a învins cu greu 
reprezentativa Albaniei, cu 2—1 
(0—0). Oaspeții au deschis scorul 
în mln. 46 din penalty prin Tar- 
daj. Egaîarea a survenit tn min. 
61 prin golul lui 
punctul victoriei 
abia în min. 85

ciul dintre selecționatele secunde, 
desfășurat tot în Polonia, a fost 
cîștigat de echipa vest-germană 
cu 1—0.

LOTUL NORVEGIEI PENTRU 
MECIUL CU ANGLIA

iar 
fost marcat 
KOusa.

Hutsenen, 
a 

de

nia — Finlanda, la 23 septembrie.

1. Austria 6 5 0 1 15- 3 10
2. R.F. Germania 4 4 0 0 11- 1 8
3. Bulgaria 5 3 0 2 9- 6 S
4. Albania 6 1 0 5 4-12 2
5. Finlanda 7 10 6 3-20 2

Următorul meci :: R.F. Germa-

A fost stabilit lotul Norvegiei 
care va întîlni la o septembrie, 
la Oslo, echipa Angliei, in preli
minariile C.M. (gr. 4) : F. Han
sen, An tonsen, J. Jacobsen — 
portari ; Berntsen, Grondalcn, 
Aas, Kojedal, Kordal, Pedersen 
— fundași ; Albertsen, Davidsen, 
Dokken, Giske, J. Hansen, He- 
reide, Ottesen — mijlocași ; P. 
Jacobsen, Lund, Ukland, Tliore- 
sen, Mathisen, Refvik — atacanți.

• Meciul Islanda — Turcia 
(gr. 3) a fost reprogramat pen
tru 9 septembrie.

• TELEX ©
IN MECI AMICAL : POLONIA 

- R.F. GERMANIA 0-2

La Chorzow, în fața a. 90 009 de 
spectatori, în meci amical, R.F. 
Germania a dispus cu 2—0 (0—0) 
de Polonia, prin golurile mar
cate de Klaus Fischer (min. 60) 
și Rummenigge (mln. 71). Me-

ATLETISM 0 în concursul 
de la Luxemburg proba de 100 
m plat a fost cîștigată de Mei 
Lattany f” ” * ‘ 
rezultate :
(S.U.A.) 1:44,99 ; 1500 m
(S.U.A.) 3:36,64 ; 5000 m — s>aia- 
zar (S.U.A.) 13:34,6 ; înălțime — 
Page (S.U.A.) 2,24 m ; înălțime
(f) — Spencer (S.U.A.) 1,93 m.

(S.U.A.) cu 10,20. Alte
800 m — Robinson

Scott
Sala-

VIITOARELE ( N. DE JUDO
Federația internațională de 

judo reunită la Maastricht (O- 
landa) a stabilit ca întrecerile 
campionatelor mondiale din 
1983 să aibă loc în organizarea

federației din U.RS.S. Cam
pionatele lumii în 1985 se vor 
desfășura la Tokio. La Paris, 
anul viitor se vor disputa cam
pionatele mondiale feminine.

AUTO « „Raliul celor 1 006 do 
lacuri”, disputat în Finlanda, a 
revenit pilotului finlandez Ari 
Vatanen, pe Ford Escort. Pe lo
cul doi, la 8:26, a sosit Markku 
Alen (Flat), urmat de Hannu 
Mikkela (Audi Quattro).

BOX • Italianul Valerio Nati 
și-a apărat cu succes centura do 
campion al Europei la categoria 
cocoș. în gala care a avut 
loc la Roccajura, învingînd prin 
k.o. în repriza a doua, pe fran
cezul Jean Jacques Șouris.

V'

.Un chirurg dorește și așteaptă ca fiul său să devină tot chi- 
eu am dorit șl am sperat multă vreme ca fiica mea. Ha no. 

nu este 
sportivă, 
mult I®.

o’
rurg . r r - _____ ___  ___
să devină atleta, alergătoare. Ea insă a ales tenisul, care 
totuși un sport total diferit de fosta mea specialitate 
deoarece și in cazul lui se aleargă, de asemenea, foarte

Vilem MANDLIK (Cehoslovacia)
fost campion și recordman național la 100 și 200 m

dial la C.M. greco-romane, la Teheran, 1973 « 18 — 19 — C.E; de 
tir. Ia Skoplje. Ana Ciobanu cîștigă pistolul standard, 1976 « 22 — 
La Atena are loc prima Balcaniadă — experimentală — la atletism, 
1929 « 1 — 4 — C.E. de tir la București. Corneliu Ion campion la 
Pistol viteză, 1977 « 28 — La Madrid, la „europenele" de tir echipa 
României (Corneliu Ion, Marin Stan, - - - -
cîștigă proba de pistol viteză cu 2 370

Virgil Atanasiu, Dan Iuga) 
p — record mondial.

DE DOUĂ ORI CELEBRI!

CICLISM « C.M. pe pista 
continuat pe velodromul __
Brno cu proba de viteză ama
tori, cîștigată de sovieticul Ser- 
ghel Kopilov, care l-a învins în 
finală pe Lutz HessUch (It. D. 
Germană), reallzînd în cea de-a 
treia manșă, pe ultimii 200 m, 
timpul de 11,40. Proba de seml- 
fond cu antrenament mecanic a 
revenit olandezului Matthe Pronk, 
care a parcurs 50 km in 44:45.61. 
Vest-germanul Rainer Podlesch 
s-a clasat pe locul doi, la 200 m. 
în cursa „Keirin”, la profesio
niști, pe primul loc s-a 
australianul Danny Clark, 
a parcurs patru ture în 2:01,24, 
urmat de Guido Bontenpi (Italia).

au 
din

clasat 
care

moașă „celebritate* locală, poate și 
aceea că la startul diferitelor curse de____
pe schiuri vine însoțit mereu de toți cel... 
23 de copil al săi, între care și Kaarlo. 
Asta familie sportivă 1

★ Faștb portari de handbal, sibienil Ru
dolf Haberpurscb și soția sa Magda Dassler, 
Internațional, ta „11", au în fiul lor, Klaus, 
Jucător la H.C Minaur Baia Mare, un ur
maș de nădejde ; numai că el nu este apă
rător de buturi ci înaintaș, ta schimb, fiul 
lui Mihai Red) (portarul echipei naționale 
campioană mondială ta „7", ta 1960 șl 1964), 
tot Mihal și el. a rămas pe... linia porții !

★ Campionul olimpio la aruncarea cioca
nului, la Londra — 1948, ungurul Imre Ne
meth (56,07 m) îșl regăsește numele de familie pe ■ -• ------ . .. ..................
Olimpiada 
văr la ________ ___ ___ _____
cîștigat proba de aruncare a suliței cu un 
nou record ellmpic și mondial : 94,58 m.

★ Un alt campion. Isă-Werner Jarvinen 
(la Olimpiada — neoficială — din 1906, de 
la Atena) la discul stil elenlo (35,17 m) a 
avut pe toți >.ei trei fii al săi selecționați 
ta echipa olimpică pentru J.O. din 1932. La

prin 
fond

tablou’ campionilor olimpici, la
* XXI-a în 1976. Intr-ade- 

Montreal fiul său Mintos a

Los Angeles, Matti Jarvinen a cîștigat a- 
runcarea suliței cu 72,71 m, Akillcs a fost 

x al doilea Ia decatlon, Iar Kalle, al 9-lea 
la greutate cu 14,61 m. Matti a corectat de 
16 ori recordul mondial, duclndu-1 de la 
71,57 m în 1936 la 77,23 m în 1936, iar Akilles 
a deținut recordul lumii la decatlon tn 
1930 cu 8255,475 p (7036 p după tabela de 
punctaj folosită astăzi).

* Decatlonistul sovietic Vladimir Volkov, 
locul VI Ia C.E. de la Bruxelles, tn 
(6869 p ; record personal 7229 p în 
este... antrenorul fiului său Konstantin 
kov, deținător al recordului ____
săritura cu prăjina (5,84 m), recentul 
tlgător al Universiadei de la 
francezul Maurice Houvlon ,____ .
prăjină, cu 4,55 m, la C.E. din 1962 de Ia 
Belgrad) îșl antrenează fiul, pe Philippe, 
care anul trecut a deținut recordul mon
dial la prăjină cu 5,77 m. Ernst Schmidt, 
fost recordman al R.D. Germane Ia arun
carea greutății (15,85 m a realizat tn 1952 
la „internațonalele" noastre), multă vreme 
antrenor federal, este tatăl lui Wolfgang 
Schmidt, recordmanul mondial la arunca
rea discului (71,16 m ta 1978).

HALTERE • La Podolsk, so
vieticul Anatolie Pisarenko a sta
bilit două noi recorduri mondiale 
la categoria supergrea, ebținînd 
la „smuls“ 201,500 kg, iar la to
talul celor două stiluri 4471500 kg.

mondial

1950 
1948) 
Voi

la
cîș-

București, și 
(locul V la

TENIS « In Marele Premiu — 
F.I.L.T., după desfășurarea tur
neului feminin de la Mahwah 
(S.U.A.) continuă să conducă 
Chris Evert-Lloyd, cu 1120 punc
te, urmată de Hana Mandlikova 
— 885 p. Andrea Jaeger — 875 p, 
și Martina Navratilova — 860 p. 
Tenismana româncă Virginia Ru
zici se află acum pe locul 5, cu 
795 puncte %

TENIS DE MASA « Campiona
tele internaționale ale Turciei 
pentru juniori au luat sfirșit la 
Ankara cu victoria echipelor R.P. 
Chineze’, atît la masculin cît șl 
Ia feminin, ta clasament, la mas
culin : juniori : 1. R.P. Chineză; 
2. Ungaria ; 3. Pakistan ; 4. Tur
cia ; 6. Tunisia ; 6. Italia î femi
nin : 1. R.P. Chineză ; 2. Urtgăf 
ria ; 3. Turcia ; 4. Pakistan.
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