
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL DOLJ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
început, luni 14 septembrie, o 
vizită de lucru in județul Dolj.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se află tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Emil Bobu, Gheor- 
ghe Oprea, Petru Enache, Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Inscriindu-se în scria de rod
nice întîlniri și consfătuiri de 
lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ie-a inițiat în ulti
ma perioadă, noua vizită, efec
tuată de această dată in zona 
sudică a Olteniei, axe în centrul 
atenției analiza rezultatelor 
obținute, la nivelul județului, 
in industrie, agricultură, pe tă- 
rîm edilitar, social-cultural și 
in alte sectoare de activitate, in 
lunile ce au trecut din anul 
1981, din actualul cincinal, exa
minarea modului cum se acțio
nează, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru înfăp
tuirea integrală a programului 
stabilit da Congresul al XII-lea 
al P.C.R., pentru sporirea con
tinuă a contribuției județului 
Dolj la dezvoltarea dinamică 
și armonioasă a economiei na
ționale, a României socialiste.

Pe temeiul analizei realizate 
eu acest prilej in întreprinderi, 
cooperative agricole de produc
ție, în unități de învățămint, la 
care iau parte reprezentanți al 
organelor locale de partid și de 
stat, factori de răspundere din 
economie, specialiști, numeroși 
oameni ai muncii, sint stabilite 
direcțiile de acțiune pentru pe
rioada următoare, astfel ineît 
județul să-și îndeplinească, în 
bune condiții, sarcinile prevă
zute pe anul 1981, pe întregul 
cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va participa, de asemenea, la 
deschiderea oficială a anului de 
învățămint 1981—1982, pe care 
o găzduiește municipiul Craio
va, prezenta secretarului gene
ral al partidului Ia acest eveni
ment avind loc in virtutea unei 
tradiții intrate in chenarul de 
aur al școlii românești, cu in- 
confundabile rezonanțe in ini
ma a milioane de tineri, elevi 
și studenți, a cadrelor didacti
ce. a noastră a tuturor.

Noua vizită de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
întreprinde in județul Dolj 
ilustrează, încă o dată, cu eloc
vență, rolul determinant al 
secretarului general al partidu
lui în mobilizarea și stimularea 
oamenilor muncii din întreaga 
țară în înfăptuirea politicii 
partidului. Totodată, ea pune 
pregnant în lumină preocuparea 
statornică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se afla mereu 
în mijlocul făuritorilor de bu
nuri materiale, pentru a le cu
noaște mai bine viața, împli
nirile, preocupările, a-i consul
ta In toate problemele con
strucției socialiste.

Iată pentru ce oamenii mun
cii de aici transformă vizita de 
lucru * tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-o adevărată săr

ÎNCHEIEREA VIZITEI ALTEȚEI sale șeicul 
JABER AL-AHMAD AL-JABLR AL-SABAH, 

EMIRUL STATULUI KUWEIT
Luni s-a încheiat vizita ofi

cială do prietenie întreprinsă 
în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de Alteța 
Sa șeicul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah, emirul statu
lui Kuweit

Vizita înaltului oaspete ku- 
weitian in România s-a înscris 
ca un moment important al re
lațiilor româno-kuweitiene, re
zultatele dialogului la nivel 
înalt conferind un conținut mai 
bogat raporturilor bilaterale, 
precum și conlucrării dintre 
România și Kuweit pe tărimul 
vieții internaționale, in folosul 
ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

Ceremonia plecării șefului 
statului kuvveilian a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

Cei doi șefi de stat au sosit 
împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Kuweitului și 
României, în timp ce în semn 

bătoare populară, intr-o mani
festare impresionantă a dragos
tei, stimei și recunoștinței față 
de conducător" 1 iubit al parti
dului și statului nostru.

La eoborîrea din avion, pe 
aeroportul municipiului Craio
va, mii de localnici intîmpină 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, cu 
intensă bucurie și satisfacție. 
Ei aclamă îndelung, cu însufle
țire, pentru partid și secretarul 
său general.

Primul obiectiv al vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu In 
județul Dolj îl reprezintă între
prinderea de avioane Craiova.

Vizita de lucru continuă In 
zona industrială de est a Cra- 
iovei, la întreprinderea de uti
laj greu șl întreprinderea „E- 
lectroputere".

Mijloc de septembrie, splen
didă zi de toamnă. întregul 
oraș a ținut să iasă in întimpi- 
narea tovarășului Nicolae
Ceaușescu șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Oameni ai muneli 
de toate profesiile, studenți și 
elevi, tineri și vîrstnici, copii 
șl-au dat intilnire pe arterele 
principale ale Craiovei pentru 
a-1 saluta din adincul inimilor 
lor pe conducătorul partidului 
și statului. Ei au tinut să-și 
exprime, prin emoționante ges
turi, bucuria de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să dea glas 
recunoștinței pentru tot ceea 
ce face secretarul general al 
partidului, prin activitatea sa de 
fiecare zi, spre binele întregu
lui nostru popor.

Din Ioc în loc, coloana ofi
cială este salutată de sportivi, 
ale căror mișcări armonioase, 
pline de grație și virtuozitate, 
vroiau parcă să sugereze tine
rețea nouă a Craiovei și a Dol
jului întreg.

Sint exteriorizări impresio
nante ale bucuriei reîntâlnirii 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale dragostei și prețuirii cu 
care doljenii îl înconjoară, ase
meni întregului nostru popor, 
pe conducătorul partidului și 
statului.

După-amiază, vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Dolj a continuat in unități 
agricole de producție și cerce
tare, la Dăbuleni și Bîrca.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au întors 
în municipiul reședință a jude
țului Dolj.

După ore de intensă și rod
nică analiză, prima zi a vizitei 
s-a încheiat — asemenea tutu
ror întîlnirilor de lucru ale 
secretarului general al partidu
lui — cu un bilanț extrem de 
bogat. Ea a marcat un nou și 
important moment în viața 
unităților vizitate, aprecierile și 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu stimulînd aceste co
lective în eforturile lor consa
crate obținerii unor rezultate 
tot mai bune, ridicării întregii 
activități la cote superioare de 
calitate și eficiență.

de salut erau trase 21 de sal
ve de artilerie.

Președintele României și e- 
mirul statului Kuweit au trecut 
în revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei. 
Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ah
mad AI-Jaber Al-Sabah și-a 
luat rămas bun de la per
soanele oficiale române venite 
să-I salute la aeroport.

Pe aeroport se aflau numeroși 
bucureștenl care au salutat cu 
căldură pe cei doi șefi de stat, 
manifestindu-și deplina satis
facție față de rezultatele nou
lui dialog la nivel inalt româ- 
no-kuweitian ce deschide noi 
perspective colaborării dintre 
România și Kuweit.
'La scara avionului, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și 
emirul Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah și-au -luat un 
călduros rămas bun, stringin- 
du-și miinile, îmbrățișîndu-se 
cu prietenie.

La ora 10,00, aeronava cu 
care călătorește emirul Kuwei
tului a decolat.
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A fost comunicată la F.LF.A.
LISTA CELOR 22 DE 

COMPONENT Al LOTULUI
DE FOTBAL PENTRU
MECIUL CU ECHIPA

UNGARIEI
Ieri, F.R. Fotbal a comunicat 

la F.I.F.A. lista celor 22 de ju
cători din care va fi alcătuit 
„U“-le nostru reprezentativ 
pentru meciul cu echipa Un
gariei, programat să se desfă
șoare, la București, în ziua de 
23 septembrie, In cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial, Iată-i pe cei 22 :

portari : Cristian, Morar», 
Speriata ;

fundași : Ncgrilă, Ștefănescu, 
Sameș, Al. Nicolae, Dinu, Mun- 
teanu II, Ungureanu ;

mijlocași : Țiclcanu. Beldea- 
nu. Stoica, Iordănescu, Augus
tin ;

înaintași : Crișan, Cămătaru, 
Bălăci, Șoiman, Cimpeanu II, 
M. Sandu, Țălnar.

După cum se vede, din aceas
tă listă lipsește portarul Ior- 
dache. El a fost încercat, sîm- 
bătă, în poarta echipei Corvi- 
nul, care a susținut un meci 
amical, la București, în com
pania echipei Dinamo, dar, a- 
cuzlnd dureri la genunchi, a 
trebuit să fie înlocuit la pau
ză.

La încheierea Campionatelor naționale
dc orientare turistică din
VALOARE SPORITĂ A

SI MARE AFLUX
D4CM04 Desfășurate pe un 

teren greu, mustind 
de apă șj cu mari de
nivelări — dar bene
ficiind de hărți foar
te bine tipărite, în 
culori și cu multe 

detalii — Campionatele națio
nale de orientare turistică din 
acest an (ștafetă' și individual) 
și Concursurile republicane ale 
copiilor și seniorilor (peste 35 
de ani), care au avut loc în îm
prejurimile orașului Moreni, au 
arătat specialiștilor o creștere 
valorică a concurenților.

S-au prezentat la start pes
te 350 de sportivi, dintre care 
o treime la probele feminine, 
ceea ce ne îndreptățește să 
credem că „sportul pădurilor" 
a reușit să atragă spre perfor
manță și multe sportive. De 
remarcat că cel mai multi com
petitori au aparținut de clu
burile șl asociațiile sportive 
Voința ceea ce înseamnă că în 
rindul cooperatorilor dăinuie 
și sa dezvoltă dragostea pentru 
acest sport al tuturor viratelor.

DIN NOU
Â

IN SĂLILE DE CURS,
DIN NOU PE BAZELE SPORTIVE!

Start într-un nou an școlar și universi
tar ! Start la învățătură, în multiple 
activități legate de practica în produc

ție și activități obștești cu un larg caracter 
social-formativ. Start și în lecțiile de educa
ție fizică și în activitățile sportive atît de 
îndrăgite pretutindeni de tineretul studios 
din patria noastră.

Ziua de 15 septembrie, ziua acestui start, 
a fost așteptată cu un justificat interes de 
către elevi și studenți. începe un nou an dc 
muncă, vor fi acumulate noi și noi cunoș
tințe în domeniile atît de diverse ale învăță- 
mintului nostru, care cunoaște o dezvoltare 
fără precedent, dinamică și continuă, Româ
nia situîndu-se — grație gindirii revoluționare 
creatoare.și preocupării neobosite a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii — printre 
primele țări din lume în acest important do
meniu, așa cum atestă statisticile U.N.E.S.C.O.

Modernizarea și perfecționarea contipuă a 
învățămîntului românesc, în pas cu cerințele 
vieții contemporane, reprezintă un factor de

bază al progresului întregii noastre societăți, 
deoarece de ridicarea nivelului general al cu
noștințelor, de pregătirea temeinică a forței 
de muncă, de creșterea calificării în toate 
domeniile depind direct sporirea continuă 
a potențialului economic al României, însăși 
înfăptuirea mărețului program de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Aceasta presupune oameni temeinic pregătiți 
sub toate aspectele.

Exercițiului fizic, sportului și turismului în 
rîndul tineretului studios, li se acordă astăzi 
o atenție deosebită- modernizarea învățămîn
tului ținînd seama de necesitatea ca elevii și 
studenții să fie niște tineri viguroși, sănătoși, 
armonios dezvoltați, bine pregătiți pentru 
muncă și viață.

Iată de ce In vastul arsenal educațional 
al școlii educația fizică și sportul au fost con
sacrate ca mijloace pentru creșterea unor 
generații apte să facă față cu succes exi
gențelor actuale și de perspectivă. Este și

(Continuare tn pag. 2-3)

MIINE, PRIMA MANȘA A TURULUI I 
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Mune, Universitatea Craiova (în Cupa campionilor europeni), 
Dinamo și F.G Argeș (in Cupa U.E.F.A.) vor lua startul interna
țional. La Craiova, București și Nicosia, primele meciuri, in care 
reprezentantele noastre au datoria de a evolua la cota superi
oară a posibilităților, pentru prestigiul fotbalului românesc. 
Aceste trei jocuri, un fel de uvertură la sezonul decisiv al națio
nalei, se cer tratate cu toată dăruirea, seriozitatea și responsa
bilitatea.

lată ultimele vești din cele trei tabere.

UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘTIE CĂ ARE PRIMA ȘANSĂ Șl CĂ TOCMAI
DE ACEEA 0 AȘTEAPTĂ... UN

...Craiova a intrat, iarăși, in 
febra meciurilor internaționale. 
Duminică, la prînz, campionii 
s-au reunit cu toții in „Bănie*, 
cei rămași acasă, și cei de la 
lot. S-au strins penfc» prima 
confruntare cu Olympiakos Pi
reu, in „Cupa campionilor eu
ropeni", de mîine, de pe „Cen
tralul" craiovean, „ultima repe
tiție dinaintea marelui exa
men al toamnei, meciul națio
nalei cu Ungaria, de la 23 sep
tembrie*, cum declara antre
norul Ion Oblemenco. Studen
ții s-au retras la 25 de km. de 
Craiova, în liniștea de la Geor- 
mane, la cabana Vînătorul, 
unde au efectuat ieri diminea
ță un antrenament. Vești bune 
în privința lui Beldcanu, care 
și-a revenit după starea gri-

cadrul „Daciadci"
CONCURENȚILOR 

DE TINERI
tot în legătură 
participarea, se 

notăm

Si 
cu 
cuvine să 
marele aflux de e-
lemente tinere din 

»toate județele, ceea 
ce înseamnă că 
„schimbul de mîi
ne" în orientarea 
turistică este asi
gurat, la acest ca
pitol remareîndu- 
se asociațiile spor
tive din Baia Ma- 

Bistrița, Satu 
Hunedoara, 
Arad, Cluj-Napoca, 

Jiu, Galați și, în-

re. 
Mare, 
Iași, 
Tg. . . .
deosebi, un club bucureștean — 
„Locomotiva" —. unde acti
vează ca antrenoare Paula 
Chiurlea, ea însăși concurentă 
(cîștigăitoare la categoria 35 de 
ani). Din nou trebuie să sem
nalăm absența sibienilor, primii 
pe tară la întrecerile de ma
să, dar cu prezență nesemni
ficativă la cele de performanță, 

între primii trei clasați la

MECI GREU CU OLYMPIAKOS!
pală și a reînceput pregătirii*, 
în programul echipei noastre 
campioane a figurat și antre
namentul de ieri după-amiază, 
pe stadionul „Central", ședin
ță in care Icn Oblemenco • 
prezentat cu lux da amănunte 
flecare component al campioa
nei Greciei, pe care a urmă
ri t-o și intr-un meci de cam
pionat, încheiat la egalitate, 
1—1.

Starea de start a lotului cra
iovean este bună. Jucătorii sint 
optimiști, fără a nega pericu
lozitatea adversarului, pe care 
il știu tenace și vînjos. Ion

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag 2-3) 

Pleacă in cursă unul dintre echipajele de 
ștafetă. Imagine de la campionatele națio

nale de orientare turistică.
ștafetă și la întrecerile indivi
duale (la cele două categorii de 
vlrstâ — 17 șă 19 ani la fete șl 
18 $1 21 ani la băieți) am înttfc- 
nit nume cunoscute, care, 
în mare parte, anul trecut ae 
aflau deja printre primii 10 în 
clasamentul general pe țară. O 
surpriză plăcută au oferit Ma
riana Lubitu (Voința Hune-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)



„DACIADAiJLA VOLEI JUNIORI
In perioada 18—20 

____  septembrie se va des-
tășura faza interju
dețeană a „Daciadei" 
de volei pentru echi
pe de juniori. Tur
neele vor fi găzduite 

de următoarele localități : Iași 
(participă echipele județelor 
Iași. Botoșani, Suceava, Vas
lui), P. Neamț (Neamț, Bacău, 
Buzău, Brăila), București (Con- 
■tanța, Ialomița, Călărași, Te
leorman, Harghita, București), 
Pitești (Argeș, Dîmbovița, Pra
hova, Galați), Tg. Jiu (Gorj, 
Dolj, Mehedinți, Vilcea), Deva 
(Sibiu. Brașov, Alba, Hunedoa-

ra), Timișoara (Timiș, 
Severin, ‘ - — -
Mare
Sălaj, 
feminin ; Suceava (Iași,

IMUNE,
Caraș-

Satu 
Mare, 
— la 

... ....... , ______ Boto
șani, Suceava), P. Neamț (Ba
cău, Neamț, Galați, Harghita), 
Tulcea (Constanța, Brăila, Tul- 
cea), Ploiești (Prahova, Dolj, 
Buzău), București (Sibiu, Gorj, 
Vilcea, București), Tîrgoviște 
(Dîmbovița, Argeș, Brașov, Te
leorman), Dej (Maramureș, 
Cluj, Sălaj, S. Mare), Caran
sebeș (Caraș-Severin, Timiș, 
Hunedoara, Alba) — la mas
culin.

Arad, Cluj), 
(Maramureș, S. 
Bistrița-Năsăud)

VALOARE SPORITA A CONCURENJILOR
(Urmare din pan 1)

doara). Nina Maiorescu și Gelu 
Costin (ambii de la C.S.U. 
București), care și-au întrecut 
partenerii trecînd pe primul 
plan din poziția de outsideri. 
O formă remarcabilă a marcat 
gd cîștigătorul probei masculine 
la categ. 21 ani. Pavel Gligor 
(de la Voința Cluj-Napoca).

Față de campionatele ante
rioare, traseele din acest an au 
fosț mult mai dure. Distanțele 
au fost mai mari, diferențele 
de nivel în jur de 400 m, iar 
numărul posturilor de control 
mult sporit (între 14 și 18). Te
renul desfundat în urma ploii 
din ultima zi a cerut concuren- 
țllor un efort sporit și o mai 
bună selecționare a traseului, 
pentru a-și cruța forțele.

Clujenii au avut, cu ocazia 
acestor campionate naționale, 
satisfacția de a vedea 7 re-

județului lor
Voicu Pîaian, 

și

prezentanți ai 
(Pavel Gligor, 
Tiberiu Konreich, Ildiko 
Gyorgy Horvaty, Alex. Fey și 
Carol Zelenka) primind titlul 
de maeștri ai sportului, ceea 
ce arată progresul acestui sport 
în județul respectiv. Lor li s-a 
alăturat și Natalia Deconescu 
(Petroșani).

„Se cuvine 
că în paralel 
competițiilor, 
varășul Paul 
federația de 
desfășurat și 
cursului de 
mulți dintre 
fost din județe ca Brăila, 
zău etc., in care orientarea se 
află abia Ia primii pași. Aceas
ta ne îndreptățește să sperăm 
că și in alte județe decit cele 
cunoscute pină acum acest 
sport va fi din ce in ce mal 
răspindit și mai îndrăgit".

s& arătăm faptul 
cu desfășurarea 

ne-a informai 
Simionescu, 
specialitate, 
ultima parte 
antrenori și 
participant}

to- 
din 
s-a 

a 
că 
au 

Bu

NU VA f I DELOC UȘOR, DAR VOM FACI TOIUL PENTRU REUȘITA!“
• Tovarășe Valeriu Irimes- 

cu, suita antrenamentelor lotu
lui de rugby al țării noastre 
pentru apropiatul turneu din 
Scoția s-a incheiat, acum ne 
aflăm față în față cu... primul 
test internațional din acest se
zon. Vă văd destul de opti
mist, deduc că sînteți satisfă
cut de prestația selecționabi- 
lilor...

— Atit eu cit și colegul meu 
Theodor Radulescu, cu care 
am condus pregătirile, ne de
clarăm, intr-adevăr, mulțumiți 
de modul in care s-au expri
mat rugbpștii noștri fruntași în 
acest scurt stagiu de pregăti
re ; unele imperfecțiuni din fa
zele de apărare au dispărut, 
circulația 'jaloanelor a avut 
mai multă cursivitate, pasele 
au fost mai precise, chiar ți 
în condițiile in care vremea — 
ploioasă in unele zile, așa cum 
se anunță ți in Scoția — a 
solicitat mult, pe plan fizic 
îndeosebi, lotul nostru repre
zentativ

• Se pare că proaspeții ju
cători cuprinși In lot au răs
puns încrederii acordate...

— Cei mai mulți. Ne bucu
ri faptul că problema funda
șului a găsit o rezolvare ’ 
Gheorghe Florea ; in acest fel, 
Ion Constantin revine pe pos
tul său de centru. Celălalt 
— Florea Constantin — s-a în
cadrat ți el mulțumitor in at
mosfera lotului, la fel ea și 
Ștefan Constantin. In același 
timp, Cornel Vasile ți-a făcut 
o reintrare promițătoare.

• ...iar jucătorii mai expe
rimentați au confirmat !

- Firește. cum era și de do
rit ! Acum, titularii de bază, 
in frunte cu Mircea Paraschiv, 
căpitanul echipei, mai au de 
rezolvat un obiectiv demn de 
luat in seamă — acomodarea 
cu terenul. Nădăjduim că in 
cele trei antrenamente pe care 
le vor susține joi, vineri ți 
simbătă la Edinburg, acomo
darea iă dețină un fapt îm
plinit. Ținem mult la îndepli
nirea acestui obiectiv, deoare
ce pentru noi cel mai impor
tant meci, pe plan psihologic, 
este primul, 
victorie în 
Edmburgului 
pentru a ne 
lalte partide

• Se poate anticipa XV-le 
pe care îl veți utiliza în me
ciul de debut în Scoția ?

— In linii generale, da. Fun
daș — Gheorghe Florea, aripi 
— Fuicu șt Aldea, centri — 
Ion Constantin și Vărzaru, mij
locași — Alexandru și Paras
chiv, Zinia a Il-a — Caragea 
și Dumitru, linia 1 — Bucan, 
Munteanu și Dinu. Numai pen
tru linia a III a mai avem u- 
nele rezerve...

• Scoțienii așteaptă cu un 
decscbit interes acest turneu,

să cunoască, în mod
im- 
fața

Campionatul masculin dc handbal. Divizia „AM, In plina dcsldșurarc

ATACUL DA! DAR APAR AREA?
Joi, la Oradea, un derby inedit: Constructorul C. S. U. Steaua

I .mwjs

ccl de simbătă ; o 
fata selecționatei 
ne poate da aripi 
repeta și în cele- 
ale turneului,..

dornici 
di xct, o echipă care s-a 
pus, în ultimii ani. in 
formațiilor britanice !

— Intr-adevăr, in Scoția tur
neul este așteptat cu maximă 
atenție, iar forma deosebită a 
viitoarelor noastre gazde anti
cipează meciuri de bună va
loare. Dealtfel, scoțienii au ex
celat întotdeauna printr-sifi joc 
de calitate, avind drept atuuri 
o înaintare robustă ți treisfer- 
turl care nu prea greșesc pa
sele.

• Ziarele ce apar peste Ca
nalul Mînecii confirmă prezen
ța lui Andy Ervlne..

— Celebrul fundaș scoțian va 
fi prezent, pe cit se pare, in 
două din cele trei meciuri ale 
turneului, ceea ce va însemna 
un apreciabil avantaj pentru 
gazde.

• Așadar, simbătă, la Edin
burg, primul test al „tricolori
lor" din această toamnă com- 
petițională internațională. Mult 
succes !

— Mulțumim ! Considerăm că 
nu * va fl deloc ușor. Sintem, 

conștienfi de răspunderea 
avem și tocmai de aceea 
face lotul pentru reușită I

Interviu consemnat de 
Tiberiu STAMA

insă, 
ce o 
vom

ANDREI ANTAL (CIBO) LIDER 
iN COMPETIȚIA CICLISTĂ „CUPA CIBO"
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prima mau 
După acea 
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care va ln< 
pioana eler 
mație a l 
va lipsi 
hotărîrea 
fi oprit să 
nu recidiva 
împiedicat 
echipei națl 
Bulgarin, m 
pare că 
taru va 
ultimul 
cide.

Craiovenii 
dificultatea 
în care prii 
discutabil, 1 
vantaîul ei 
„A Învinge 
obligatoriu 
le califica < 
opina fostu 

craiovcr 
v. acum ci 
chipă, chlnj 
nat fotbalul 
dat inginer 
viee“-ul din

ini 
fi 
an

Prima săptămînă a celei de 
a 24-a ediții a campionatului 
masculin de handbal, Divizia 
„A“, a programat, în 8 zile, 3 
etape. începutului vijelios, care 
a bulversat ierarhiile cunoscu
te, îi urmează — se pare — 
un ritm mai... așezat, valorile 
reale ale primului campionat 
al țării revenindu-șl la poten
țialul firesc.

Jocurile sînt spectaculoase, 
atrăgătoare, șl aceste atribute 
ar trebui să ne bucure. Firește, 
n-am ezita să aplaudăm dacă, 
dincolo de aparențe, nu s-ar 
afla și lacune. Frumusețea par
tidelor din actualul campionat 
este asigurată, fără îndoială, de 
preocuparea majorității echipe
lor pentru un atac în forță, in 
viteză, cu combinații și fina
lizări surprinzătoare, 
este partea pozitivă.

— PROGRAMUL ETAPEI ---------------------------
CONSTRUCTORUL — STEAUA

— — H.C. MINAUR BALA MARE
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— DINAMO BRAȘOV
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
— CONSTRUCTORUL ARAD 

programat In sala Floreasca șl

• Oradea: __________________
• P. Neamț : RELON SĂVINEȘTI
• Cluj-Nap. : UNIVERSITATEA
• Bacău: ȘTIINȚA
• Ploiești: PETROLUL TLJ.
• București: DINAMO

Meciul din Capitală este 
▼a începe la era 18.

pelor pentru momentul defen
siv. Or, se știe, un rezuliat, 
nu poate fi păstrat făjă efor
tul! în apărare. Ni se pare și 
mai
cum, 
tind 
lin 
tare 
nic i

gravă această lacună a- 
adică in această perioadă 
se asigură 
pregătirea 

vor aborda 
de cucerire

o bună parte 
„tricolorilor", 

dificila campa- 
a celui de al

Aceasta 
__  ,_____ _____  Dincolo 
de ea se află însă neglijența 
In apărare, nerăbdarea de a 
depăși oricum (oricum insem- 
nînd v primirea... golului) a- 
eeastă fază, pe care o socotesc 
plictisitoare, și a reintra in po
sesia balonului. Așa se face 
eă, in etapa dc ieri, s-a reali
zat o medic de 50 de goluri 
pe meci, ceea ce atestă, fără 
putință de tăgadă, lipsa de 
preocupare a majorității echi-

CLASAMENTUL
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2 g
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2 g 
i g
1 ( 
o g 
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1. STEAUA
2. Constr. C.S.U.
3. Dinamo Bv.
4. H.C. Minaur
5? Dinamo Buc.
6. U. Craiova
7. Poli Tim.
8. Constr. Arad
9. Petrolul

10. Relon Săv.
11. Știința Bc.
12. „U* Cluj-Nap.

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2

1
1
1
1
0
2
2
3
3
2

92-72
63-53
70-63
59-52
67-63
59-G1
52-44
55-58
54-67
58-68
70-85
42-55
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7
7
7
7
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te torțele Încercarea lor de a 
face față Diviziei „A". Dar nu 
oricum, ci impunindu-li-se un 
regim de pregătire sporit, efor
turi la nivelul maxim al ca
pacității lor. In această privin
ță ni se pare pilduitoare mă
sura luată duminică de cuplul 
antrenorilor steliști Cornel Oțe- 
lea — Otto Telman. Nemulțu
miți de prestația componenți- 
lor echipei, îndeosebi a celor 
tineri, in apărare, au progra
mat — chiar în aceeași zi, a 
meciului cu Știința Bacău 
un, antrenament de seară 
tema „jocul in apărare".

La orizont se află acum
tapa a IV-a, programată joi. In 
fruntea rundei, partida de la 
Oradea, care opune primele 
două clasate, Steaua și Con
structorul C.S.U.
care nu ne-am
10 zile in armă, 
cut din ambiția 
a urca în goană 
hiei. Un meci

BRAȘOV, U (prin telefon). 50 
de rutieri care au luat startul in 
ediția a 18-a a cursei dotată cu 
„Cupa CIBO" ișl dispută cu ar
doare lntiietatea. — ' "
disputată simbătă. 
Brașov — Rupea — 
km), pe un timp ___________
(ploaie) s-a Încheiat cu victoria 
mal puțin scontată, dar absolut 
meritată, a tînărulul Dumitru 
Mazăre de la Torpedo Brașov, 
cronometrat în 3h 10:15, urmat la 
o secundă de N. Aldulea. A. An
tal (ambii de la CIBO Brașov), 
T. Drăgan (STIROM), N. Savu 
(Dinamo) și la 10 sec. de I. Bu
taru (Dinamo). Grosul plutonului, 
condus de M. Nicolescu (Musce
lul), a sosit la 1:14 de învingă
tor.

în etapa a doua, disputată du
minică dimineață pe ruta Bra
șov — Codlea — Rîșnov — Pre
deal — Brașov (70 km), dinamo
vistul Nlcolae Savu a cistigat 
sprintul final în fata unui grup 
de 12 alergători, cu timpul de lh 
41:45 (medie orară 41,280 km). 
Andrei Antal a cîștigat in după- 
amiaza aceleiași zile etapa de 
contratimp Individual (20 km), 
disputată pe șoseaua Tărlungeni 
— Săcele, cu timpul de 29:34, la

Prima etapă, 
pe sosdaua 

■ Brașov (122 
nefavorabil

CUPA PRIETENIA"

cu

e-

I
22 sec. fată de cel de-al doilea 
clasat, dinamovistul C. paraschiv. | 

in continuare, luni dlmtnOB, I 
participanții la „Cupa CIBO^au I 
luat startul tn etapa a patra, 
desfășurată pe ruta Brașov 
Făgăraș — Brașov (114 km), 
ceastă secvență a Întrecerii 
soildat cu o nouă victorie a 
namovistulul Nlcolae Savu. 
cesta, împreună cu I. Cojocaru 
(STIROM) și V. Apostol (Meta
lul Plopeni), s-a desprins pe ul
timii kilometri, la sprintul final 
Savu terminînd învingător cu 
timpul de 3h 11:35. Grosul plu
tonului, condus de N. Aldulea 
(CIBO), a sosit după 12 sec. O 
notă aparte penteu V. Radu 
(STIROM) ș! I. Marinescu (Di
namo), rutieri care au efectuat e 
evadare, anihilată după aproxi
mativ 50 km de urmărire insis
tentă. In clasamentul general 
conduce A. Antal (CIBO) 8h 33:22, 
urmat de 2. L Butaru (Dinamo) 
la 1:16, 3—4. C. Parakchiv și N. 
Savu (Dinamo) la 1:45 ete.

Marți are loc etapa a V-a : 
Brașov — Rîșnov — Fundata — 
Rîșnov — Poiana Brașov, cu so
sirea pe stadion (90 km).

Carol GRUIA — coresp.

r. c. apoi?

A- 
s-a 
dl- 
A-

I
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INTILNIRE
INTERNAȚIONALĂ• • >

DE BOX
selecționată 
•i Cubei a 

seara, la 
amical cu

(tineret)
de box (tine- 
susținut, sim-

Brăila, un 
o selecționată 
noastră. Reu- 
în arena de

o 
rei) 
bătă 
meci 
similară dia țara
niunea, găzduită 
box din localitate, a fost ur
mărită de aproagoe 2 000 de 
spectatori.- Deoarece oaspeții au 
prezentat o echipă incompletă 
s-au disputat meciuri numai la 
opt categorii de greutate.

Partidele au fost frumoase, 
viu disputate și i-au satisfă
cut pe cei prezenți. Boxerii cu
banezi a căror 
recunoscută, au 
meciuri, celelalte 
tinerilor bugiîiști 
rezultatele. în o: 
riilor, dc la mus.’ă Ia mijlocie: 
I. G>adoc p.p. E. R-mero, N. 
Ciobolaru p.p. M. Martinez, 
Vancea
M.
N. 
M. 
M. 
Fl.

valoare este 
cîștigat cinci 
trei revenind 
români.. Iată 

'di nea catego-

v.
Salabaria, 
Forriente. 
istamante, 
[. Gomez, 

Gusman,

b.p. J. I 
Gruicscu bp. I.

fordaehe p.p. L. Eu 
Nieult'scu b.p. M. 
Voiru rj. ab. 2 G 
Drăjneanu p.ab. 2 G. Gon

zales.
Gr. RiZU, coresp.

mondial. Dacă 
dc la cluburi nu 
acest aspect atit 
dacă in jocurile 
sportivii nu deprind

in 
se 
de 
de

5-lea titlu 
pregătirea i 
Insistă pc 
important, 
campionat 
preocuparea pentru o apărare 
mobil-agresivă, pentru mișcare 
permanentă, pentru o activitate 
fără răgaz de protejare a pro
priei porți, Ia lotul național va 
fi aproape imposibil de înlă
turat această carență. Iată de 
ce sîntem convinși că antreno
rii și spoi tivii au datoria să 
privească cu deplină responsa
bilitate această parte a cam
paniei „C.M. ’82“ de care sint 
direct răspunzători.

Numărul mare de jucători ti
neri care au pătruns în echi
pele de elită aduce o vigoare 
sporită întrecerii. Mulți dintre 
ei au pășit cu dreptul și se 
impune a li susținută cu toa-

Un derby la 
fi gindit cu 

un derby năs- 
orădenilor de 
treptele ierar- 
important se 

dispută și la Piatra Neamț, a- 
colo unde Relon Săvinești — o 
echipă bună, în ciuda locului 
precar din clasament — pri
mește vizita performerei eta
pei a IlI-a, II. C. Minaur, în
vingătoare merituoasă în der- 
byul cu Dinamo București. 
Parcurgînd programul etapei 
următoare, amatorii de hand
bal vor constata că absolut 
toate meciurile acesteia sint 
deschise, de mare importanță 
pentru fiecare dintre echipe. 
Realmente important este, însă, 
ca ele să se încadreze în ce
rințele actuale ale handbalu
lui, să împlinească dezideratele 
lui majore.

zz
Duminică s-a încheiat pe po

ligonul Tunari din Capitală 
competiția internațională de tir 
vînătoresc (talere) „Cupa Prie
tenia", aflată la cea de a 5-a 
ediție. La întreceri au partici
pat țintași din șase țări.

IATĂ CLASAMENTELE — 
Skect (talere lansate din turn): 
1. Pavel Pulda (Cehoslovacia) 
198 t (din 200), 2. Ion Toman
(România) 196 t, 3. Martin 
Korge (R.D.G.) 193 t ; pe echi
pe : 1. Cehoslovacia 432 t, 2. 
R. D. Germană 
U.R.S.S. 426 t. 4. 
423 t. Trap (talere 
șanț) : 1. Anatoli

431 t, 3. 
România 

lansate din 
Kuznețov

LA TIR VÎNĂTORESC
(U.R.S.S.) 196 t (din 200), 2. 
Kurt Czekalla (R.D.G.) 195 t, 3. 
Istvan Putz (Ungaria) 194 t ; 
pe echipe : 1. Ungaria 430 t, 
Z U.R.S.S. 427 t. 3. R.D. Ger
mană 422 t, 4. România 419 t. 
Clasament general : 1. U.R.S.S., 
Z R.D. Germană, 3. Ceho- 
sHovacia.

• Aflăm trista veste a înce
tării din viață a cunoscutului 
tehnician al tirului românesc 
Dumitru Pincta, care timp 
de 30 de ani, la C.S. Metalul 
București, a pregătit numeroși 
trăgători de performanță și a 

. slujit cu devotament sportul 
românesc.

I
I
I
I
I
I

ra I
DIN NOU ÎN SĂLILE DE CURS I

(Urmare din pag. 1)

motivul pentru care lecțiile de 
educație fizică fac parte din 
programa curentă a tuturor 
școlilor, de toate gradele, iar 

sportiv-educative, 
diverse și mai 
desfășurate în 

organizațiilor de

Hristache NAUM

activitățile 
tot mai 
atractive, 
cadrul 
șoimi ai patriei, de pionieri, 
U.T.C. și al asociațiilor studen
ților comuniști din facultăți, 
sînt incluse in toate calenda
rele compctițlonale elaborate de 
acestea, deseori — cum au

ADFI1NISIRATM DE STAI LDIO PR01N0SP0R1 INEORHEAZA
NOI Șl MARI SUCCESE
LA FIECARE TRAGERE I

Continuînd tradiția marilor cîs- 
tiguri ce răsplătesc cu regulari
tate perseverenta particlpantilor 
la Pronoexpres, prima tragere o- 
bișnuită din această lună (2 sep
tembrie) a consemnat încă o 
frumoasă reușită : jucind o va
riantă combinată achitată în cotă 
de 25%, brăileanul Stan Orzan a 
obtinut la categoria I UN AUTO
TURISM „Dacia 1300" și O SUI
TA DE .CIȘTIGURI la alte cate
gorii. De remarcat, totodată, că 
valoarea unitară a premiilor de 
categoria a Il-a a fost de peste 
25.000 lei. Avind in vedere și cîș-

figurile omologate la tragerea din 
9 septembrie, publicate In această 
rubrică, nu ne rămine decit să 
vă reamintim că astăzi se mal 
pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuită Pronoexpres de mîlne, la 
care putetl obține si dv. succese 
asemănătoare. ,pu FIECARE VA
RIANTA JUCATA VA SPORIȚI 
ȘANSELE DE A VA NUMĂRA 
PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI I 

Agențiile Loto-Pronosport con
tinuă vînzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Pronoex
pres de duminică 20 septembrie 
1981, la care se vor atribui ciș- 
tlguri în AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și ,,Skoda 120 L-, MARI 
SUME UE BANI și EXCURSII în

R.D. Germană sau R.P. Bulgaria. 
Consultați prospectul tragerii ți 
jucati din vreme numerele pre
ferate !

CIȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1981 

Categoria I : 1 variantă 25% 
Autoturism Dacia 1300 ; categoria 
a n-a : 3,75 variante a 18.148 ‘ '

a în-a : 32 a 2.127 
a rv-a : 90,50 a 752 
a V-a : 225 a 302 
a Vl-a : 7.370 a 40

___ a vn-a : 215,50 a 200 
categoria a Vm-a : 3.747,75

lei ; 
le! ; 
lei ; 
lei ; 
lei ;

categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
lei : 
a 40 lei.

Report categoria I : 220.336 lei.
Autoturismul Dacia 1300 de la 

categoria I jucat pe variantă 
25% a fost obtinut de LAMBOIU 
GHEORGHE din Verguleasa jude
țul Olt.

avut prilejul să constatăm — 
inspirate chiar de elevi și stu- 
denți. Condiții materiale mereu 
mai bune — amenajări de spa
ții pentru mișcare, numeroase 
terenuri de sport, minicomplexe 
și săli — favorizează cuprinde
rea unui eșalon tot mai larg de 
tineri și tinere în activitatea 
sportivă de masă ; în unele ca
zuri activitatea se află pe o 
treaptă superioară, prin pre
zența în sportul de performan
ță. Mii de reprezentanți ai ti
neretului studios fac parte din 
loturi sau echipe reprezentative, 
școala constituindu-se, iată, și 
ca o bogată pepinieră de va
lori, cu străluciți reprezentanți 
al României socialiste în ma
rile competiții: campionate eu
ropene, mondiale sau chiar la 
Jocurile Olimpice.

Întîmpinindu-i, în această di
mineață, cu tradiționala urare 
,,Spor la învățătură !“, ne vom 
grăbi să-i urmărim pe prichin
deii din grădinițe, pe școlari și 
studenți la primele exerciții de 
înviorare, la lecțiile de educație 
fizică și în activitățile sportive 
de masă, al căror program se 
îmbogățește continuu prin ac
țiunile ce se desfășoară sub 
genericul mobilizator al marii 
noastre competiții sportive na
ționale „Daciada" 1

I
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F. C. Arg< 
zentantă a : 
actuala ediț 
nentale cart 
manșă în dt 
să întîlnea: 
Nicosia, îr 
U.E.F.A.", e 
poel. Nu în< 
cesta F. C. 
de sorți fai 
desemnat o 
sonor în i 
„Dar, așa 
Barbu, pre 
piteștean, si 
rareori echii 
produs mari 
fel, Apoel 
mandată de 
realizate în 
cut : a înrej 
ține infringe 
mai bună 
doar 16 gol 
nunt, deloc 
di ția. trecută 
ApoeL a ăi 
moașă In g 
după ce a 
deplasare, li 
Berlin, în n 
propriu a co 
parte din tii 
la un pas de
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st aur a rea ui
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FOLOS
® Astăzi

Selecționata 
care se va ai 
de a 3-a edi 
mondial (3—ir 
tralia), a st 
nou meci-teL. 
șov, diviziona 
te. Echipa j 
Pescaru $1 Ii 
cu 2—0 (1—0) 
cate de Șuleâ 
henț... copilăi 
sl Dărăban (d 
de la distant 
dar și aceasti 
de la Ploiești 
un bun nivel 
tempou susțin 
poartă. Și se: 
Brasov au fos 
de a construi 
elocventă filnc 
mărul mare d 
fl transformat 
raschivescu, 
Sertov. Bolba. 
sebi. Balint. I 
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La „întrerupere", din 
problemele Diviziei „A"

CĂ ARE PRIMA ȘANSĂ Șl CĂ TOCMAI
UN MECI GREU CU OLYMPIAKOS!

f&ncscu, Bcidcanu, Țicleanu, 
— Crișan, Geoljău și ceilalți știu

prea bine că meciul se anunță 
greu, tocmai pentru că ei au 
prima șansă. Si, din cite am line
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DINAMO TA INTILNI 1N 
0 ECHIPA PUTERNICA.

Dinamo București este pri
ma echipă românească partici
pantă într-o competiție euro
peană intercluburi. La 26 au
gust 1956 întîlnea, ța București, 
Pe Galatasaray Istanbul, în 
turul preliminar al C.C.E.. și 
cîștiga cu 3—1. în cei 25 de 
ani care s-au scurs, formația 
din Șos. Ștefan cel Mare s-a 
aliniat de 14 ori la startul a- 
cestor întreceri. Deci, mîine, 
Dinamo va fi pentru a 15-a 
oară printre competitoare, 
sorții adueîndu-i în față una 
dintre cele mai puternice echi
pe ale socceruluj bulgar, Levski 
Spartak Sofia.

în vederea dificilei confrun
ți ' de miercuri (programată 
pe - ^«lionul Dinamo, de la 
ora 17). Dinamo s-a pregătit 
cu atenție. Cei șapte jucători 
care se resițnțeau după meciul 
de la Constanța, adică Vlad,

DE REPLICA (tu posibile surprize)
HIPE „FĂRĂ FIRMA"
pre- seriozitate, fiecare component
a în al lotului impunîndu-și să uite
>nti- că se află în fața unui adver-
rima sar inferior ca valoare. Pre-
ează parativele au pornit de la o

la bază solidă, conferită de ulti-
upei mele evoluții din campionat,

A- care au însemnat o suită de
11 a- trei rezultate egale reușite în
iciat tot atîtea deplasări. De aceea,
i-au o altă problemă principală în-
ume. scrisă pe agenda conducerii
lean. tehnice a fost găsirea celor

Ion mai eficiente metode de men
iului ținere a tonusului fizic și a
i nu stării de spirit din cadrul echi-
i au pei.
lealt- Pregătirile — care s-au des- 
reco- fășurat la Pitești — au fost 
îanțe punctate și de două meciuri de 
tre- verificare : joi, cu Electronistul 
pu- Curtea de Argeș (2—1, goluri 

i cea marcate de Moiceanu), și sîm-
mind bătă, cu Lotul „B“ al țării
amă- noastre (3—1, goluri înscrise de 
in e- Turcu — 2 și Radu II). Apropo 
•C.E., . de Radu II, el este refăcut și 
*~1-- se poate conta pe aportul lui, 

cirid, ca dealtfel al întregului lot,
-0 în toți componenții lui fiind va-
namo lizi.
teren Ieri dimineață, echipa .piteș- 
mare teană a mai făcut un antrena- 
fiind ment pe propriul stadion, iar

aseară a sosit în Capitală. In 
îceste cursul acestei dimineți, ea ur- 
egăti- mează să plece, pe calea aeru-
avut lui, în Cipru.

[ouîâ Adrion VASIIESCU

5S0V, ESCALE CU TESTE 
„TRICOLORILOR4 JUNIORI 
australienii" Joacă In Polonia
.miori, 
l celei 
latului 
t Aus- 
ă, un 

i Bra- 
rcalita- 
«icolae 
dștlgat 

mar- 
la un 

ndone) 
1 bară. 
:eanu), 

>1 cea 
irat la 
vut un 
laze de 
F.C.M. 
de joc, 
dovada 
ns, îm
puțeau 
de Pa- 
Șulea, 
lndeo- 
sl for- 

im au 
ce vor 
pozi — 
la Bra- 
Rednlc,
Balin t, 
Bolba, 

au mai 
Matei, 

\laur si

narcări, 
in par- 

pentru 
u jucat 
î. fața 

brașo- 
tnai cei 
teiul cu

Petrolul. Dar ceea ce se cere a 
fi menționat cu precădere rate 
faptul de necontestat că ambele 
meciuri, deosebit de grele, AU 
CONSTITUIT TESTE FOARTE U- 
TILE PENTRU „AUSTRALIENI”. 
Petrolul si F.C7M. Brasov n-au 
privit — spre lauda lor si a an
trenorilor lor — inttlnlrile res
pective ca partide de vacantă, ci 
ca pe niște OBLIGAȚII, repllcînd 
tinerilor „tricolori” la capacita
tea maximă si pe coordonatele 
unui falr-play desăvirsit. N-au 
lipsit din aceste partide-teșt dlr- 
zenla si tenacitatea jucătorilor, 
ambiția șl dorința lor de a ară
ta tot ce știu, tot ce pot si, in 
acest fel, fata frumoasă si atit 
de mult dorită a fotbalului. Re
petăm, au fost două teste reușite 
ale lotului pregătit de antrenorii 
Constantin Cernăianu si Tache 
Macrl.

Urmează, in această săptămtnă, 
partidele de la Elk șl Suwalkl 
cu echipa Poloniei, calificată si 
ea pentru C.M. din Australia. 
Sint examene deosebit de impor
tante si. sperăm, edificatoare 
pentru tehnicienii lotului, după 
care vor fi trase concluziile de 
rigoare. Pînă atunci, adică acum, 
cînd. mal este timp suficient, 
vrem să subliniem o idee. Este 
absolut necesar ca acolo, la Mel
bourne, să fie prezentă CEA MAI 
BUNA ECHIPA A ROMÂNIEI 
(inclusiv Gabor !), fiind vor
ba de un campionat mon
dial si de REPREZENTAREA 
fotbalului românesc. In fata a- 
cestui obiectiv trebuie să cadă 
orice alt interes minor...

Laurențiu DUMITRESCU 

înțeles, sint hotărîți să se mo
bilizeze total in vederea unui 
start bun.

. Oaspeții sint așteptați în a- 
ceastă după-amiază la Craiova. 
Tot astăzi vor sosi și cei trei 
arbitri francezi, M. Bacou, 
J. M. Lartigai și C. Lopez. 
Craio-’a a intrat în febra cu
pelor europene...

LEVSKI SPARTAN SOFIA
DAR NU IMDATADILAI
Bumbescu, Dinu, Custov, Drag- 
nea, Augustin șj Dudu Geor
gescu, s-au refăcut și sînt apți 
de joc deși ultimul a primit o 
lovitură la maleolă în „ami
calul” de sîmbăită, cu Corvinul. 
considerat de. D. Nicolae-Nicu- 
șor și Cornel Dinu ca o ulti
mă verificare a „ll“-lui dina- 
movist. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate, 1—1, 
prin golurile realizate de Dudu 
Georgescu (min. 9) și Klein 
(min. 43). De remarcat că poar
ta Corvinului a fost aipărată, în 
primele 45 minute, de Iordache, 
goal-keeperul naționalei, și că 
Mnlțescu a jucat în repriza a 
doua la Corvinul

Dinamo a aliniat următorul 
„11“ : Moraru — Vlad, Dinu, 
Bumbescu. Stredie — Augustin, 
Custov, Dragnea (min. 46 Ion 
Marin) — Țălnar, Dudu Geor
gescu (min. 46 Iordaehe), Orac. 
Din lot mai fac parte Eftimes- 
eu, Stănescu, Mărginean și 
Vrînceanu. De remarcat că 
Mulțescu nu va putea fi utili
zai în cele două meciuri cu 
Levski Spartak Sofia lntrucît 
este suspendat de U.E.F.A. pe 
două etape în cupele europene, 
ca urmare a cartonașului roșu 
primit' în partida retur, de anul 
trecut, cu Eintracht Frankfurt 
pe Main.
. în cadrul pregătirilor, echipa 
din Sofia a fost urmărită în 
două partide de tehnicieni ai 
clubului Dinamo : un meci în 
deplasare (0—0 la Tmovo, cu 
Etar) șj unul acasă (2—2 cu 
Ț.S.K.A.), repriza secundă a 
acestei partide fiind filmată și 
prezentată tuturor jucătorilor. 
Impresia generală : formația
din Bulgaria este puternică, 
practică un fotbal în viteză, 
dar nu este imbatabilă. Oas
peții vor sosi azi în Capitală.

Mircea TUDORAN
0 Biletele pentru acest meci 

s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite. Sint valabile numai 
legitimațiile eliberate de Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

SERIA I
Minerul Vatra Dornel — Mine

rul Gura Humorului 4—1 (1—1),
Foresta Fălticeni — Metalul Ră
dăuți 2—0 (0—0), TEPRO Iași — 
Cetatea Tg. Neamț 1—0 (1—0),
A.S.A. Clmpulung Moldovenesc
— Integrata Pașcani 0—0 (1—0), 
C.F.R. pașcani — Cristalul Do- 
rohoi 5—0 (2—0), Avlntul Frasin
— Nicotină Iași 3—0 (0—0), Și
retul Bucecea — Celuloza Piatra 
Neamț 5—0 (3—0), Metalul Bo
toșani — Cimentul Bicaz 3—0 
(0-0).

Pe primele tacuri in clasament, 
după etapa a IV-a: L TEPRO 
IAȘI 7 p (11—5), ». Minerul Gu
ra Humorului 0 p (10—4), 3. Mi
nerul Vatra Dernel I p (5—2).„ 
pe ultimele: 15. Cristalul Dorohol 
3 p (9—13), 16. Nicotină Iași 2 p 
(1-5).

SERIA A Ii-a
Metalul Huși — Partizanul Ba

cău 0—6 (0—3), DEMAR Mărășeștl
— Petrolul Moineștl 0—1 (0—0),
Gloria Focșani — Energia Gh. 
Gheorghlu-DeJ 0—1 (0—0), Let ea
Bacău — Victoria Bacău 0—0, 
Foresta Gugești — Laminorul 
Roman 0—3 (0—1), Rulmentul
Birlad — Viticultorul Pandu 2—2 
(0—0), Textila Buhuși — Minerul 
Cemăneștl 2—1 (1—1), C.S.M. Bor- 
zeștl — Luceafărul Adjud 2—1 
(0-1).

Pe primele locuri : L PETRO
LUL MOINEȘTI 6 p (9—3), 3.
Energia Gh. Gh.-Dej Șp(Ș-U, 3. 
Letea Bacău 8 p (4—0), 4. Lami
norul Roman l p (7—4)... pe ul
timele : 15. Metalul Huși 2 p (3— 
18), 16. DEMAR Mărășeștl 1 p 
(1-7).

SERIA A HI-a
Caralmanul Bușteni — Carpați 

Sinaia 1—0 (0—0), Chimia Brazi
— Carpați Neholu — amlnat, Po
iana Cîmpina — Ferodoul Rm. 
Sărat 5—1 (2—0), Minerul FU1-
peștil de Pădure — Petrolul 
Bălcoi 2—1 (0—0), SN IT A Brăila
— Chimia Brăila 1—0 (0—0), Me
talul Mija — Petrolul Berea — 
amlnat, Chimia Buzău — Auto
buzul Făurel 4—0 (2—0), Prahova 
Ploiești — I.C.I.M. Ploiești 3—1 
(1-0).

Pe primele locuri : L PRAHO
VA PLOIEȘTI 7 P (12—3), 2. 
LC.I.M. Ploiești 6 p (6—5), 3. 
Poiana Cimpina 5 p (14—6)... pe 
ultimele : 15. Carpați Sinaia 1 p 
(4—7), 16. Ferodoul Rm. Sărat 
1 p (3—10).

SERIA A IV-a
Voința Constanța — Granitul 

Babadag 4—1 (2—0), Șoimii Cer
navodă — Progresul Isaccea 3—0 
(1—0), Metalul Mangalia — S.N.

ACELEAȘI CARTONAȘE GALBENE, ACEEAȘI TOLERANTĂ,
ACEEAȘI INDISCIPLINĂ

Orice s-ar spune.' cartona
șele galbene și roșii oglindesc, 
în mare măsură, climatul dis
ciplinar de pe terenurile noas
tre de fotbal. Cînd facem a- 
ceastă afirmație ne gîndim și 
la unele aspecte legate de a- 
ceste cartonașe pe care uneori 
arbitrii se decid greu să le 
arate jucătorilor, deși abaterile 
din teren justifică aplicarea a- 
vertismentelor sau chiar eli
minările, iar cîteodată — se 
întîmplă șl așa — arbitrul fo
losește cartonașele mai mult 
pentru a-și suplini... lipsa de 
autoritate.

în campionatul Diviziei „A“ 
a intervenit o pauză, după con
sumarea a șase etape. Nu e 
prea devreme deci pentru a 
face unele constatări legate de 
disciplina jucătorilor în aceasță 
perioadă. Să răsfoim „caietul 
de evidență” și să vedem ce 
ne spune el. Aflăm astfel că 
în cele șase etape disputate 
pînă acum s-au acordat 78 de 
cartonașe galbene și trei roșii ! 
Referindu-ne la cele galbene, 
iată că avem o MEDIE de 12 
cartonașe Pe etapă ! Ceea ce 
nu-i deloc puțin. Dimpotrivă ! 
„Recordul" îl deține „runda* 
nr. 3, cn 20 cartonașe galbene 
și unul roșu.

în majoritatea cazurilor, ar
bitrii au trebuit să intervină cu 
cartonașe galbene pentru a 
tempera înclinațiile spre un joc 
brutal, periculos chiar, ale unor 
jucători gata să înlocuiască 
tehnica eu un joc de Intimidare 
a adversarilor prin brutalități 
repetate sau chiar loviri.

Federația s-a văzut nevoită,

Miine, la Moscova, In meci amical

ECHIPÂ SECUNDĂ A TĂRII NOASTRE 
ÎNTÎLNEȘTE SELECȚIONATA SIMILARĂ A U.R.S.S.

Așa cum am mai anunțat, 
reprezentativa „B“ a țării noas
tre (alcătuită fără jucători ai 
echipelor participante în Cu
pele europene) întîlnește mîine 
la Moscova, intr-un joc cu ca
racter amical, selecționata simi
lară a U.R.S.S.

în vederea acestei partide, 
au făcut deplasarea următorii 
jucători : Ducadam, Lazăr —

DIVIZIA „C“-ETAPA A IV-A
Tulcea 1—0 (0—0), Avlntul Matca
— Rapid Fetești 0—1 (0—1), Chim- 
pex Constanța — Portul Constan
ța 3—1 (0—0), Cimentul Medgidia
— Marina Mangalia 4—0 (0—0), 
Ancora Galați — Victoria Tăndă- 
rel 0—2 (0—1), Arrubium Mâcin
— Metalosport Galați 0—0.

Pe primele locuri: L PORTUL 
CONSTANȚA 7 p (15—3), 3. Me- 
talosport Galați 4 p (4—0), 3—4. 
Rapid Fetești 6 p (9—6), S.N. Tul- 
cea 8 p (6—3)... pe ultimele : 18. 
Granitul Babadag 1 p (3—7), M. 
Chimpex Constanța 1 p (2—9).

SERIA A V-a
Viitorul Chirnogl — FEROM Ur- 

zicenl 1—1 (1—0), Dinamo Victo
ria București — Electronica Bucu
rești 4—1 (0—0), Abatorul Bucu
rești — Flacăra roșie București 
3—1 (0—0), I.C.S.I.M. București — 
Sirena București 4—1 (1—0), Teh- 
nometal București — Danubiana 
București 1—0 (0—0), T.M. Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu 1—0 (0—0), 
Amonil Slobozia — Constructo
rul Călărași 2—1 (1—1), Lucea
fărul București — Petrolul Roa
ta de Jos 2—1 (1—1). S.N. Ol
tenița nu a Jucat.

Pe primele locuri: L DINAMO 
VICTORIA BUCUREȘTI 2 p (10— 
3), 3. Abatorul Bucureșfi 7 p 
<•—B), 3. I.C.S.I.M. București 6 p 
(8—2)... pe ultimele: 15. Con
structorul Călărași 1 p (3—6), 16. 
Petrolul Roata de Jos 1 p (1—6)
— din 3 Jocuri.

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — ROVA 

Roșiori 2—1 (1—0), Progresul Co
rabia — Cetatea Tr. Măgurele
1— 1 (1—1), Muscelul Clmpulung
— Chimia Găeștl 4—0 (1-0), Ci
mentul Fleni — Unirea Răcari 
3—0 (0—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Electronistul Curtea 
de Argeș 2—1 (0—0), Dunărea
Zimnlcea — Constructorul Pitești
2— 0 (1—0), Dacia Pitești — Pe
trolul Videle 2—0 (0—0), Progre
sul Pucioasa — Recolta Stolcă- 
nețti 3—0 (1—0) — s-a Jucat Ia 
Mija.

Pe primele locuri: 1. ROVA 
ROȘIORI 6 p (12—4), 2. Dacia
Pitești 6 p (6—3), 3. Cimentul
Fleni 6 p (0—6)... pe ultimele:
14. Unirea Răcari 2 p (3—7), 15. 
Progresul Corabia 2 p (3—9), 16. 
Chimia Găești 1 p (2—10).

SERIA A VH-a
Dunărea Calafat — Mecaniza

torul Simian 4—2 (2—1), Minerul 
Horezu — Minerul Oravița 1—2 

recent, să intervină în această 
problemă, a jocului brutal, a- 
plidnd sancțiuni atit jucători
lor, cit și arbitrilor care au to
lerat o asemenea manieră de a 
juca fotbal, de a aborda între
cerea sportivă. Ceea ce n-a îm
piedicat. totuși, ca după cîteva 
zile unii jucători să continue 
să facă din jocul brutal o armă 
de luptă, uneori SINGURA I 
Să arătăm astfel că în partida 
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș arbitrul Al. Ioniță a recurs 
de trei ori la cartonașul gal
ben, Și încă 1 se poate reproșa 
că a fost tolerant față de bru
talități, fată de jocul... antijoc. 
Așa s-a întîmplat și în meciul 
dintre C.S. Tîrgoviște și F.C. 
Olt, sub privirile îngăduitoare 
ale arbitrului V. Tătar, care, 
parcă, nici n-ar fi aflat de 
măsurile federației. Dealtfel, 
arbitrii nu pot fi absolviți de 
vină atunci cînd jocul degene
rează, cînd fotbaliștii rectu'g la 
mijloace neregulamentare, re
probabile, pentru a scăpa de 
un adversar incomod.

Nu mic este șl numărul car
tonașelor arătate jucătorilor 
pentru proteste. Proteste inu
tile pentru că, oricum, arbitrii 
nu revin asupra deciziilor date, 
dar care influențează asupra 
climatului disciplinar din teren 
M din tribune. De ce, de pildă, 
jucătorii de la U.T.A. au pro
testat la unul din penaltyurile 
acordate de arbitru în meciul 
cu Universitatea Craiova T în
trebăm fiindcă decizia a fost 
absolut regulamentară și, ori
cum, nici un arbitru care a In
dicat punctul de 11 m nu-și 

portari ; M. Marian, Cazan, FI. 
Marin, Iorgulescu, Fodor, Pita- 
ru — fundași ; Chihaia, Octa
vian Ioncscu, Iovănescu, Va- 
manu — mijlocași ; FI. Gri- 
gore, Mircea Sandu, Nedelcu II, 
Gîngu, Văetuș — înaintași. An
trenorii echipei sint loan Voi- 
ca și Virgil Rizea, iar condu
cătorul delegației, Petru Tătar.

(1—0), LO.B. Balș — Metalurgis
tul Sadu 2—0 (2—0), Electropu-
tere Craiova — Constructorul 
Craieva 2—0 (1—0), Minerul Mol
dova Nouă — Dlerna Orșova 0—2 
(0—0), Viitorul Drăgășanl — Uni
rea Drebeta Tr. Sev. 1—0 (1—0), 
Minerul Metru — Jiul Rovlnarl
3— 0 (0—0), Parîngul Novaci —
C.F.R. Craiova 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 3 p (12—2), 2. Dierna
Orșova 7 p (7—2), 3. C.F.R. Cra
iova 6 p (9—4), 4. Minerul Ora- 
vița 6 p (9—7)... pe ultimele J 
14. Minerul Moldova Nouă 2 p 
(S—10), 15. Metalurgistul Sadu 
3 p (3—9), 16. Unirea Drobeta 
T. S. 1 p (4—8).

SERIA A VIH-a
Automecanlca Mediaș — C.P.L. 

Sebeș 3—2 (1—0), Minerul Ghe
țar — Minerul Vulcan 4—0 (1—0), 
Mecanica Alba lulia — Lotru 
Brezol 1—0 (0—0), Minerul Cer-
tej — Metalurgistul Cugir 2—0 
(2—0), Explormln Deva — Victo
ria Călan 2—0 (1—0), Minerul
Paroșcnl — C.F.R. simerla 3—0 
(2—0), Textila Cisnădle — Vltro- 
metan Mediaș 3—0 (1—0), Mine
rul Aninoasa — IMIX Agnita 1—0 
a—o).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR- 
MIN DEVA 8 p (7—1), 2. Mine
rul Ghelar 7 p (12—3), 3. Mine
rul Paroșeni 8 p (8—3), 4. Mi
nerul Certej 8 p (7—3)... pe ul
timele: 15. Minerul Aninoasa 2 p 
(2—8), 16. IMIX Agnita 1 p (1—4).

SERIA A IX-a
Unirea Slnnicolau — Unirea 

Tomnatic 1—0 (0—0), Minerul A- 
nina — Șoimii Lipova 2—0 (1—0)
— s-a Jucat la Oravița, Chimia 
Arad — Vulturii textila Lugoj
4— 0 (1—0), Victoria Ineu — CJ.R.
Arad 2—1 (1—1), Metalul Bocșa
— Voința Oradea 1—0 (1—0), O-
țelul Or. dr. Petru Groza — 
Gloria Reșița 2—0 (0—0), C.FJR.
Victoria Caransebeș — Bihorul 
Beluș 4—1 (1—0), Recolta Salonta
— Electromotor Timișoara 5—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1—2. ME
TALUL BOCȘA 6 p (4—2), UNI
REA SINNICOLAU 6 p (5—3), 3. 
Chimia Arad 5 p (8—7)... pe ulti
mele : 14. Voința Oradea 3 p 
(4—6), 15. otelul Or. dr. P. Gro
za 3 p (2—5), 16. Bihorul Beiuș 
3 p (4-8).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Minerul 

Baia Borșa 5—0 (3—0), Rapid 

schimbă decizia sub presiunea 
jucătorilor.

Cu atit mai greu de înțeles, 
la nivelul primului nostru eșa
lon, sînt abaterile de o gravi
tate și mai mare care duc la 
eliminarea jucătorului respectiv 
din teren. Este cazul lui An- 
done (Corvinul Hunedoara). FL 
Grigore (Sportul studențesc), 
Clocioană (F.C. Olt). Și poate 
că dacă arbitrii și-ar fi făcut 
pe deplin datoria, numărul ju
cătorilor trimiși în fața Comi
siei de disciplină ar fi fost și 
mai mare..

Atît cartonașul galben, cit șl 
cel roșu aduc prejudicii echi
pelor, deci implicit fotbalului.

Pauza intervenită în desfă
șurarea campionatului poate fi 
un bun sfătuitor pentru toți 
cei angrenați în întrecerea fot
balistică. Să sperăm că odată 
cu reluarea campionatului Di
viziei „A“ vom înregistra o 
schimbare în bine, urmarea, în 
primul rind, a unei schimbări 
de mentalitate.

Jock BERARIU 
Pompiliu ViNTiLA

ȘTIRI... ȘTIRI...
• PETKE GAVRILA — AN

TRENOR PRINCIPAL LA 
CHIMIA RM. VÎLCEA. Acum 
cîteva zile, conducerea tehnică 
a echipei de fotbal Chimia Rm.' 
Vilcea a fost încredințată an
trenorului Petre Gavrilă, care 
va pregăti lotul împreună cu 
„secundul" Florin Chcran. în- 
tllnind, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, intr-un joc amical, pe 
Sportul studențesc (care a ali
niat un „11“ fără mulți titu
lari), formația din Rm. Vilcea 
a obținut victoria cu scorul de 
4—0 (3—0). Punctele învingă
torilor au fost înscrise de 
Stanca (min. 22,* 28 și 44) și 
Albu (min. 88). (S. Gcornoiu — 
coresp.)
• „CUPA CONSTRUCTORI

LOR DE MAȘINI" — ediția L 
în organizarea clubului Progre- 
sul-Vulcan, va avea loc in zi
lele de 15* și 17 septembrie 
1981, pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, participă divizionare
le „A” Progrscul-Vulcan și C.S. 
Tîrgoviște și divizionarele „B“ 
Metalul București și Mecanică 
fină. Iată programul jocurilor 8 
marți — ora 15,30 : C.S. Ttrgo- 
viște — Metalul; ora 17,15 1 
Progresul-Vulcan — Mecanică 
fină ; joi — ora 15,30 ; meciul 
pentru locurile 3—4, ora 17,15 : 
meciul pentru locurile 1—2.

Jibou — Minerul Băiuț 2—0 (1—0),' 
Slmared Bala Mare — CUPROM 
Bala Mare 0—1 (0—0), Bradul Vi- 
șeu — Minerul Baia Sprie 0—0,' 
C.S.U. Tricolorul Oradea — Mi
nerul Bălța 3—0 (1—0), Bihoreana 
Marghita — Victoria Cărei 4—1 
(3—1), Chimia Tășnad — Unirea 
Valea lui Mihai 1—0 (0—0), Sil
vana Cehu Silvanlel — Oașul 
Negrești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : L CHIMIA 
Tășnad 7 p (5—1), 2. Armătura 
Zalău 8 P (12—4), 2. Minerul
Bala Sprie 8 p (6—3).,. pe ulti
mele : 14. Bihoreana Marghita 
3 p (6—9), 15. Minerul Borșa 2 p 
(5—11), 16. Rapid Jibou 2 p
(2-8).

SERIA A XI-a
Unirea Dej — Lăpușul Tg. Lă- 

puș 1—0 (1—0), Metalul Aiud — 
Minerul Rodna 1—1 (1—0), Meta- 
lotehnica Tg. Mureș — Industria 
slrmel Turzii 3—0 (1—0), Mu
reșul Luduș — Avlntul Reghin 
1—1 (1—0), Oțelul Reghin — Uni
rea Alba lulia 2—1 (1—1), Stlcla- 
Arieșul Turda — Metalul Sighi
șoara 4—1 (1—0), C.E.M. CluJ- 
Napoca — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), C.IJL. Blaj — Textila Nă- 
săud 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: L STICLA 
TURDA 6 p (7—4), 2. Ind. Bir mei 
C. Turzii 5 p (8—4), 3. C.E.M. 
CluJ-Napoca 5 p (7—4), 4. Uni
rea Alba lulia 5 p (7—5j... pe ul
timele: 14. Unirea Dej 3 p (1—2),
15. Metalotehnica Tg. Mureș 3 p 
(4—6), 16. Textila Năsăud 0 p 
(3-8).

SERIA A XlI-a
Progresul Odorhel — Mureșul 

Topllța -1—0 (1—0), Minerul Ba-
raOlt — Chimia Or. Victoria 3—2 
(1—1), Carpați Brașov — Metrom 
Brașov 1—1 (0—0), Minerul Bălan
— Metalul Tg. Seculeso 2—1
(1—0), Torpedo Zărneștl — Mă- 
gura-Mobila Codlea 3—0 (2—0),’
Utilajul Făgăraș — Nltramonia 
Făgăraș 1—1 (0—0), Metalul Sf.
Gheorghe — Precizia Săcele 4—2 
(2—0), Tractorul Miercurea Ciuo
— UnlFea Cristuru Secuiesc 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri: L METALUL 
SF. GHEORGHE 6 p (11—4), 2. 
Torpedo Zărneștl 5 p (8—3), 3. 
Chimia Victoria 5 p (6—3), 4.
Precizia Săcele 5 p (7—5)... pe 
ultimele: 15. Tractorul M. Ciuo 
2 p (4—7), 16. Măgura Codlea 
1 P (1-7).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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ASTĂZI PRIMELE PROBE OFICIALE ÎN CE. DE BASCHET FEMININ MARINĂ POGORIVICI

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE
La baza hipjcă din orașul 

bulgar Plovdiv au început în
trecerile celei de a XII-a edi
ții a Campionatelor balcanice 
de călărie, la startul cărora 
s-au prezentat sportivi din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia, 
România și Turcia. Conform 
protocolului, în prima zi s-au 
desfășurat probe de obstacole 
rezervate fetelor, juniorilor și 
seniorilor, care nu sint inscribe 
în programul oficial, ele avind

TRAGEREA LA SORȚI IN

C.C.E. Șl CUPA CUPELOR

LA POLO
La Split s-au tras la sorți 

componențele grupelor prelimi
nare în C.C.E. și Cupa cupelor 
la polo.

-C.C.E, — grupa A (la Atena): 
Ethnikos, Barcelona, Odense 
(Danemarca) și Horger (Elve
ția) ; grupa B (la Bogliasco), 
Bogliasco (Italia), Ing Du
brovnik, ATSE Graz, DINAMO 
BUCUREȘTI, Istanbul; grupa 
C (în Berlinul Occidental) ; 
Spandau, GOteborg, Sutton (An
glia) și Alphen (Olanda) ; 
grupa D (la Marsilia) : C. N. 
Marseille, Vasas Budapesta, 
Gentse (Belgia) și Kuopi Hel
sinki.

Cupa cupclor-grupa A (la 
Cluj-Napoca) : CKIȘUL ORA- 
DRA, Rothe Erde Hamm 
(R.F.G.), Pro Recco (Italia), 
C.N. Montjuich (Spania) ; gru
pa B (la Split) : P.O.S.K. Split, 
Lokomotiv Sofia, Glyfada (Gre
cia), Antwerpse Z.C. (Belgia) ; 
grupa C (la Vitesse) : Vitesse 
(Olanda), Montmartre Paris, 
Birkehead S.C. (Anglia) ; gru
pa D (la Stockholm) : Neptun 
Stockholm, Szentas Budapesta 
și reprezentanta Danemarcei.

dear roluj de a permite .o mai 
bună acomodare cu condițiile 
de concurs. Călăreții noștri 
s-au aflat printre fruntașii a- 
cestor probe, cel mai bun re
zultat obținindu-1 juniorul Io
nel Bucur cu Artist, câștigă
torul probei la categoria 
întrecerea 
sportivei 
(Bulgaria) 
urmată de 
cu Iusalah 
cu (România) cu Ficus 
timp ce la seniori pe 
trei locuri s-au situat 
vos (Grecia) cu Island 
(76,4 s), N. Dimitrov (Bulgaria) 
cu Molnar 0 p (76,9 s) și Du
mitru Velea (România) cu Fu
dul 0 p (78,2 s).

Campionatele 
vor debuta astăzi 
parte a probelor 
pentru juniori și 
deținători ai titlurilor 
să fie cunoscuți miercuri, după 
desfășurarea probei nr. 2.

sa. 
fetelor a revenit 

Amelia Anghelova 
cu Medalion 0 p. 
Lila Liali (Grecia) 
0 p și Dania Popes- 

4 p, în 
primele 
F. Bra- 
Star 0 p

propriu-zise 
cu prima 
individuale 

seniori, noii 
urmind

SENIGALLLA, 14 (prin tele
fon). Meciul pierdut duminică 
seara, la debutul în Camrt'ona- 
tul european în fața echipei 
Bulgariei, impune cîteva pre
cizări asupra evoluției baschet
balistelor noastre. De la bun 
început trebuie să subliniem că 
absența Marianei Bădinici con
stituie un handicap greu, mai 
ales în privința luptei sub pa
nouri. Adăugind și refacerea 
incompletă a Dianei Balaș și a 
Cameliei Solovăstru în urma 
unor accidente din partidele de 
verificare dinaintea C.E., ve
dem că formația noastră nu 
s-a putut prezenta, la ora 
startului în competiția conti
nentală, la cel mai ridicat po
tențial. Chiar în aceste con
diții am avut senzația, mai 
bine de jumătate din timpul de 
joc. că această dificilă partidă 
poate fi cîștigată. Cu Elena Fi
lip și Magdalena Pall în 
bună, cu un marcaj „om 
om“ Ia experimentata
veeva, echipa noastră a condus, 
uneori la diferențe mari, pini 
In minutul 24. Dar cu numai 
două jucătoare nu poate fi ln-

vinsă o echipă de talia aceleia 
a Bulgariei...

' Luni seara, în cel de-al doi
lea joc. echipa noastră a întîl- 
nit formația U.R.S.S., de care a 
fost întrecută cu 90—40 (41— 
20). Baschetbalistele sovietice, 
cu o talie superioară, cu mare 
viteză în acțiuni, și-au etalat 
cunoștințele tehnico-tactiee, do- 
minind clar partida.

Alts rezultate : la Ancona : 
Iugoslavia — Olanda 63—43 
(39—23) — s-a jucat duminică, 
Finlanda — R.F.G. 55—50 (35— 
19) L Olanda — Italia 60—59 
(29—28)!, la Senigallia: U.R.S S. 
— Ungaria 84—68 (47—28) — 
s-a jucat duminică, Bulgaria — 
Suedia 66—50 (32—28).

Marți, echipa noastră 
juca cu formația Suediei.

Pau* IOVAN

CONDUCE
1ONAI

DE LĂ
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Ihl TURMEUL .
01 ȘAH

BYDGOSZCZ
14 (Agerpres),VARȘOVIA

După 7 runde, în turneul zonal 
feminin de sah de la Bydgoszcx 
(Polonia) se menține lideră ma- 
estra româncă Marina Pogore- 
vici cu 6 puncte, urmată de 
Margareta Mureșan (România) si 
Maria Ivanka (Ungaria) cu 4,5 
puncte și o partidă întreruptă 
fiecare. In runda a 7-a Marina 
Pogorevici, avînd piesele negre 
a învins-o pe Libuse Skacelova 
(Cehoslovacia). Alte rezultate 
ale rundei : Szmacinska — Ma- 
kai remiză : Dana Nuțu — Ivan
ka 0—1 : Csonkics — Erenska re
miză ; Klimova — Wize remiză. 
Restul partidelor s-au întrerupt.

zi 
la 

Maka-

TRĂGĂTORII ROMANI AU PLECAT
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LA TITOGRAD

Delegația trăgătorilor români 
care va participa, intre 18 și 
22 septembrie, la Campionatele 
europene de tir, a plecat spre 
orașul iugoslav Titograd, gazda 
acestei importante competiții. 
Lotul este alcătuit din urmă
torii țintașl: R. Nicolescu, M. 
Dumitrescu, I. Codreanu și N. 
Rotaru (pușcă liberă 60 f.c. și 
3X40 f) ; C. Ion, M. Stan, V. 
Suciu și C. Țîrloiu (pistol vi
teză) ; 8. Babii, G. Cristache 
și M. Dragomirescu (pistol li
ber juniori) ; Ana Ciobanu, E- 
lena Gheoroaie și Maria Maco- 
vei (pistol standard senioare) ; 
Elena Bădiceanu, Emilia Bo- 
dringă și Dorina* Guler (pistol 
standard junioare) ; M. Dumi
tru, L Joldea și F. Brînduș 
(pușcă standard juniori) ; Ro
xana Lămășanu (pușcă stan-

dard junioare). Delegația este 
condusă de secretarul federa
ției de specialitae. Vlorel 
Manciu, și Însoțită de antreno
rii Virgil Atanasiu, Teodor Col- 
dea, Olimpiu Galea și 
Iuga.

PRIMII MEDAUAJI LA
SKOPLJE, 14 (prin telex). în 

sala complexului expozițional 
din localitate s-au desfășurat 
duminică seara, tirziu, meciu
rile finale pentru desemnarea 
medaliaților celei de-a 26-a e- 
diții a Campionatelor mondiale 
de lupte libere la categoriile 
48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 
100 kg. Urmărită de un public 
numeros, gala a furniza) intîl- 
niri de mare atracție și de un 
înalt nivel tehnic. Iată clasa
mentele finale ale categoriilor 
respective : 48 kg : I. Scrghei 
Kornilaev (U.R.S.S.), 2. Som- 
Bab-Po (Coreea de Sud), 3. B. 
Rosato (S.U.A.) ; 57 kg : 1. Ser- 
ghel Beloglazov (U.R.S.S.), 2.

C. M. DL LUPTE LIBERE
S. Ivanov (Bulgaria), 3. H. To- 
miyama (Japonia) ; 6. Aurel 
Neagu (România) ; 68 kg : L 
Scipola Absaidov (U.R.S.S.), X 
S. Saban (Iugoslavia), 3. K.- - -

L 
G.
L
X

Penev (Bulgaria) ; 82 kg : 
Chris Campbell (S.U.A.), 2.

(Bulgaria), X 
(U.R.S.S.) 109 kg : 

Gehrke (R. D. Ge” 
G. Gibson (S.U,/ , 
(U.R.S.S.).

Kamberov 
Danko 
Roland 
nă), 2. 
I. Mate

Intrucît finalele celorlalte ca
tegorii s-au desfășurat luni 
seara, după ora închiderii edi
ției, vom publica numele lau- 
reaților in numărul viitor al 
ziarului.

în vederea meciului de miine, cu Dinamo

LEVSKI SPARTAK SOFIA VIAIE EA BUCUREȘTI CU 5 PROASPEJI INTERNAIIONALI
Corespondentă din Bulgaria

CAMPIONATELE MONDIALE Șl EUROPENE LA HALTERE
Andreas Letz (R.D.G.) tot cu 
272,5 kg (120; 152,5), dar care 
a fost mai greu la cîntarul o- 
ficial. Nikolai Zaharov (U.R.S.S.) 
cu 265 kg (117,5; 147,5) a ocu
pat locul 
toare : 4.
(Ungaria) 
De (R.P.
6. Ferenc
255 kg.

Campionatele mondiale și 
europene de haltere pentru se
niori au continuat, la Lille, cu 
întrecerile de la categoria co
coș (56 kg). Reprezentantul ță
rii noastre, Gheorghe Mattel, 
a avut neșansa de a se acci
denta la stilul smuls, la 115 kg, 
după ce ridicase 110 kg !

Titlul a revenit sportivului 
bulgar Anton Kodiabașev cu 
272,5 kg (117,5; 155), urmat de

3. Pe pozițiile urmă-
Imre Stefanovits

257,5 kg ; 5. Wu Shu 
Chineză) 257,5 kg ;

Hornyak (Ungaria)

Turneul de la Flushing Meadow

McENROE DIN NOU ÎNVINGĂTOR
NEW YORK, 14 (Agerpres). 

La Flushing Meadow, proba 
de simplu bărbați din cadrul 
Campionatelor internaționale de 
tenis ale S.U.A. a revenit, pen
tru a treia oară consecutiv, 
americanului John McEnroe, 
care l-a întrecut în finală, cu 
4—6, 6—2, 6—4, 6—3 pe sue
dezul Bjorn Borg. Disputat in 
fața a 20 000 de spectatori, me
dul a purtat amprenta mizei, 
ambii «Jucători comițînd unele

erori, în special la serviciu. 
Iată celelalte rezultate ale fi
nalelor : dublu femei : Kathy 
Jordan, Anne Smith — Rose
mary Casals, Wendy Turnbull 
6—3, G—3 : dublu mixt : Anne 
Smith, Kevin Curren — Joanue 
Russel, Steve Denton 6—4,7—6; 
juniori : Thomas Hoegstedt — 
Hans Schwaicr 7—5, 6—3 ; ju
nioare : Zina Garrison — Kate 
Gompert G—0, G—3.

Istoria lui Levski-Spartak? În
cepe tu 1914 când, la 
fost fondat clubul de 
„Levski" care, pentru 
dată, a 
în 1933 
datează 
încetul, 
mai cea . . 
din Bulgaria, ci și cea mal va
loroasă. în ianuarie 1969 Levski 
fuzionează cu Spartak și de 
aci încolo denumirea clubului, 
care devine un puternic dub 
polisportiv, va fi ..Levski-Spar- 
tak“.

De-a lungul celor 67 de ani 
de existență, echipa a 
de 14 ori campionatul și 
14 ori (record) „Cupa 
riei“, de opt ori (1933, 
1946. 1947, 1949, 1950. 1970, 1977) 
reușind 
petiții, 
tat 888 
cîștigat 
ferența 
Levski-Spartak este una dintre 
prezențele obișnuite în compe
tițiile europene interduburi. în 
care a jucat 50 de meciuri,

de fi- 
ale „Cupei cupelor" (edi- 
1969—70, 1976—77) și „Cu- 

U.E.F.A." (ed. 1975—76). 
ultimul campionat. Levski- 

clasat pe locul se- 
Ț.S.K.A. Pentru a- 
conducerea secției 
dat dezlegare unui 

unii 
internaționali 

aceștia și cunoscutul

Sofia, a 
fotbal 
prima 

naționalcîștigat titlul 
(campionatul Bulgariei 
din 1925). încetul cu 
Levski devine nu nu
mai populară echipă

cucerit 
tot de 
Bulga" 

1942,

să câștige ambele com- 
în campionat a dispu- 
de meciuri, din care a 
470 și a pierdut 177, di- 
golurilor fiind 1473—852.

vU“ pentru comentatorii sportivi

sfirșituâ lui august, dar a făcui 
parte din reprezentativa Bulga- 
liet în meciul de la București 
și va fi. prezent și în partida 
cu Dinamo. Alături de el, alți 
internaționali ai echipei mai 
sint libero-ul Balevski, funda
șul dreapta Nikolov și atacan
tul Spasov. Se pare că Valcev, 
un atacant central foarte pu
ternic. șj d purtător al tricou
lui național, nu va putea juca 
nid miercuri, cu Dinamo, fiind 
accidentat din jocul cu Ț.S.K.A. 
Iată, dealtfel. „ll“-le care a 
întrecut sâmbătă, cu 3—1 in a 
patra etapă de campionat, pe 
Marek, la Stanke Dimitrov : 
Delcev — Nikolov, Balevskl, 
Granciarov, Petrov — Barzov,

Ciavdarov, Țvetkov — Iskre- 
nov, Kurdov, Spasov (mân. 73 
Dencev). în primele trei etape, 
Levski-Spartak a învins 
Spartak Pleven cu 5—3 și 
terminat la 
Trnovo (0—0 
teia) șl cu 
Sofia).

In recentul 
nai desfășurat în capitala Bul
gariei, Levski Spartak a fost 
a doua, pierzind în finală, in 
fața ltd Sporting Lisabona, ca 
3—2. Celelalte rezultate : 4—1 
cu Dinamo Minsk, 4—1 cu Ad
mira Wacker Viena și 2—0 cu 
Ț.S.K.A. Sofia-

P« 
a 

egalitate cu Etar 
pe terenul aces- 

Ț.S.K.A. (2—2 la
turneu intemațio-

MILKO ȘTEFANOV
„Naroden Sport"-Sofia

CAMPIONATE

Finala —. acum ,Jinala de vis" pentru comentatorii sportivi 
— a dat cîștig tinereții. John McEnroe îi barează din nou 
calea lui Bfârn Borg spre victoria pe care și-o dorea cel mai 
mult, prima in open-ul american. Și din nou gazdele, cu trei 
Jucători în semifinale la Flushing, domină avanscena marelui 
turneu. Confirmînd regula că numai cu un număr mare de 
competitori de clasă poți spera să ai un campion adevărat și 
cu cit dispui de baze mai largi de selecție există șansa de 
a-tf, forma o elită. După McEnroe, vin încă Connors și Geru- 
laitis, iar în „primii 8“ au fost nu mai puțin de 6 americani, 
nor9, purtînd stindarul tenisului suedez și european, ramine 
doar o apariție de excepție. Iar cu excepții, prezențele pe 
podium rămln fragile.

In fond, nici o mare surpriză pe noua arenă new-yorkeză. 
McEnroe (22 ani) la a treia cunună cu lauri, Austin (19 ani 
în decembrie) la a doua. Ultima, e drept, după o scurtă 
absență din circuit, pe motiv de boală, dar cu o victorie la 
Evert la reintrarea sa de la Toronto, acum trei săptămîni. 
Surprinzătoare poate fi doar declarația campionului, acum 
aproape sigur de a fi desemnat nr. 1 mondial la finele 
sezonului. Spune McEnroe: ,,Mă bucură noua mea victorie 
la Borg, după cea de la Wimbledon. Dar nu voi fl cu adevărat . 
înaintea lui decît după ce-1 vol bate șl pe zgură. Mă pregă
tesc, deci, pentru anul viitor, la Roland Garros...“

Sună, frumos, nu-i așa?

printre reușitele sale fiind 
calificarea în sferturile 
nală 
țiile 
pel

In
Spartak s-a 
cund, după 
cest sezon, 
de fotbal a 
număr de zece jucători, 
dintre ei chiar
(printre
Pavel Panov), înloouindu-i cu 
fotbaliști tineri, ca, de pildă, 
Valcev și Țvetkov, veniți de 
la Akademik Sofia, Ciavdarov 
de la Lokomotiv Plovdiv, Den- 
cev de la Pirin Blagoevgrad. 
Grigorov de la Minior Pernik. 
Sancționat de federație, acesta 
din urmă nu a jucat pînă la

• GRECIA : Echipa 
Oliympiakoa 
adversara 
Universitatea 
în C.C.E., a 
la egalitate 
deplasare) cu Panle- 
nloe. Clasament: 1. 
Panathlnalkoi — 3 p; 
2. Heraklla — 3 p; 3. 
Serres — 3 p.
• U.R.S.S. (et. 28):

Kairat Alma Ata — 
Dinamo Moscova 1—0; 
Donețk — Erevan 
1—0; Baku — Zenit 
Leningrad 1—0; Tor
pedo — Ț.S.K.A. 1—1; 
Cernomoreț Odesa — 
Krasnodar 3—0. CLA
SAMENT: 1. Dinamo 
Kiev — 45 p (27
jocuri), 2. Spartak 
Moscova — 3$ p (28 
J.), 3. Dinamo Tbili
si - 34 p (W J.).
• IUGOSLAVIA (et. 

7): Steaua Roșie — 
Ha jduk 2—1; Osljek
— Nlș 2—1; Liubliana
— Rijeka 3—0; Velez
— Sarajevo 4—0; OFK
— Tuzla 1—0; Skoplje
— Partizan 1—1; Dy-

Pireu, 
formației 

Craiova 
terminat 
(O—* in

namo Zagreb — N.K. 
Zagreb 7—0 ; Buduc- 
nost — Teteks 4—2; 
Zeleznidar — Vojvo- 
dina Novl Sad 2—1. 
CLASAMENT: 1. Dy
namo — 10 p; 2.
Zeleznidar — 10 p; 
3. Partizan — Op.
• R. D. GERMANA 

(et. 4): Zwickau — 
Dynamo Dresda 0—3; 
Rostock — Lokomoti
ve Leipzig 0—1; Jena 
— F. C. Karl Marx 
Stadt 2—1; Aue — 
Cottbus 1—0; Schko
pau — Magdeburg 
0—3; Vorwărts Frank
furt pc Oder — Hal
le 2—0; Erfurt — Dy
namo Berlin 3—1. 
CLASAMENT: 1. Je
na — 7 p; X Mag
deburg — 7 p; 3. 
Dynamo Dresda — 
6 p.
• FRANȚA (et. I):

Lille — Montpellier 
6—1; Bastla — -----
deaux 4—4; St. 
enne — Lyon 
Sochaux — Lens 
Laval — Nantes 
Metz — Nancy _ _. 
St. Germain Paris — 
Brest 1—2; Strasbourg

Bor- 
EU-

1—O
1—1
1—2

Rd. V.

ATLETISM a Prima ediție a 
„Cupei Europei" la maraton, 
desfășurată la Agen (Franța) a 
fost cîștigată de Italianul Nassi- 
mo Nagnani _____

_ 42,195 km în 2h 13:29. 
doi, dublul . ...................... ......
Waldemar Cierpinski (R. D. Ger
mană) — 2h 15:44, iar al treilea, 
suedezul Tonny Persson — 2h 
15:45. Proba feminină a revenit 
sovieticei Zoia Ivanova, în 2h 
38:58, secondată de vest-germana 
Charlotte Teske — 2h 41:04. In 
clasamentul pe echipe : 1. Ita
lia ; 2. U.R.S.S. : 3. Polonia ; 4. 
R.D. Germană. A La Narvik 
(Norvegia), cursa feminină de. 
5 000 m s-a încheiat cu un nou

cronometrat pe 
Pe locul 

campion_ olimpic

® TELEX •
record al lumii, realizat de spor
tiva engleză Paula Fudge — 
15:14,51.

AUTO • „Marele premiu" al 
Italiei (formula 1) de la Monza 
a fost cîștigat de francezul Alain 
Prost („Renault") — 300,600 km 
în lh 26:33,89 (medie orară 209, 
045 km), urmat de australianul 
Alan Jones si argentinianul Car
los Reutmann (ambii pe „Wil
liams"). In clasamentul general 
se menține lider Carlos Reute- 
mann cu 49 p.

HOCHEI (g La Donetk, In cupa 
ziarului „Sovietskl Sport", echi

— Valenciennes 4—5; 
Tours — Auxerre 
2—0; Monaco — Nisa
- ' CLASAMENT: 

p: 
p;

1—0. 
L Bordeaux — 13
2. Sochaux — 13
3. Lille — 12 p.
• OLANDA (et.

Alkmaar
4—0, Haarlem — U- 
trecht 2—0, Feyenoord 
— PSV Eindhoven 
2—4; Twente Ensche
de — Groningen 1—is 
Maastricht — Ajax 
0—2. CLASAMENT: L 
Ajax — 9 p; 2. Ge 
Ahead Deventer — i 
p; 3. Sparta Rotter
dam — 9 p.

®>:
Kerkrade

IN PRELIMI
NARIILE C.M.

La Bogota: Colum
bia — Uruguay 1—X 
(1—1). Au marcat: 
Herrera (min. 12 — 
penalty), respectiv. 
Vlctorlno. Clasamen
tul final al grupei: 
1. Peru (calificată 
pentru turneul final 
al C.M. din Spania) 
6 p; 2. Uruguay 4 p; 
3. Columbia 2 p.

pa Sokol Kiev a întrecut eu 
13—3 (3—0, 8—1, 2—2) formația
Steaua București. • „Cupa Ca
nada" a revenit selecționatei 
U.R.S.S„ care a învins în finală 
cu 8—1 (0—0, 3—1, 5—0) reprezen
tativa Canadei.' prin golurile În
scrise de Sepelev (3), Larionov 
(2), Golikov, Krutov șl Skvortov.

TENIS o In Marele Premiu — 
F.I.L.T. continuă să conducă ce
hoslovacul Ivan Lendl — 1 663 p. 
urmat de John McEnroe — 1620 
p, Jimmy Connors — 1 377 p. 
Jose Luis Clerc — 1317 p. Guil
lermo Vilas — 1159 p, Bjorn
Borg — 1 054 p.

P.


