
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NiCOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL DOLJ
Ieri, secretarul general al partidului
a participat, în municipiul Craiova, 

la deschiderea noului an de învățămînt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, marți, vizita de lu
cru în județul Dolj.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Ilie Verdeț, Emil Bobu, Gheor- 
ghe Oprea, Petru Enache, Nicu 

alCeaușescu, secretar .al C.C.
U.T.C. ’

Vizita 
ceastă zi 
veniment 
nă, este trăit, cu intensă emo
ție și bucurie, de copiii și fiii 
patriei, elevi și studenți, de pă- • 
rinții lor, de dascăli, de întrea
ga (ară — începerea unui nou 
ath de învățămînt.

ZP„'a de 15 septembrie, cînd 
școlile își deschid larg porțile 
de lumină, a dobîndit, in ul
tima vreme, 6 strălucire deo
sebită, o înaltă și profundă 
semnificație, prin participarea, 
la sărbătorirea ei, a secretaru
lui general ai partidului, pre
ședintele republicii.

Conducătorul partidului și 
statului s-a aflat, în aceas
tă dimineață de septembrie, in 
mijlocul elevilor și studenților, 
al cadrelor didactice din muni
cipiul Craiova, însemnat leagăn 
de cultură și spiritualitate 
românească.

Tineretul studios craiovean. 
corpul profesoral l-au încon
jurat pc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu eu nemărginită dra
goste, exprimindu-i, direct și 
cald, satisfacția de a-I avea ca 
oaspete drag în acest moment 
sărbătoresc al începerii noului 
an școlar.

Tovarășul 
și tovarășa 
sini invitați 
centrală a municipiului, recon
struită aproape 
după cutremurul 
1977.

Primul obiectiv 
varășulul Nicolae

a- 
e- 

carc. în fiecare toam-

s-a desfășurat în 
sub semnul unui

Nicolae Ceaușescu . 
Elena Ceaușescu 
să viziteze partea

în totalitate, 
din martir

al vizîtei to- 
Ceaușescu in 

unități de invățămint din 
iova osie 
de-a 5-a 
deschidă 
v-n-ăjului 
imediat < 
IX-!ea al

Secretarului general al parti
dului i se face o primire deo
sebit de entuziastă, se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R. !", „Ceaușescu și stu
denții".

în semn de dragoste, de 
înaltă prețuire, un grup de stu- 
denți oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori.

Secretarul general al parti
dului este invitai în continuare 
să cunoască una din unitățile 
reprezentative de învățămînt 
școlar din Craiova, Liceul de 
matematică-fizică „Frații Bu- 
zești".

Pc culoarele și în sălile de

Cra
ce» 

tării, 
to-

• Universitatea, 
Universitate a 
la propunerea
Nicolae Ceaușescu, 

după Congresul
Partidului.

rJ

clasă ale liceului, un mare nu 
măr de elevi 11 înconjoară 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
țin să exprime, cn dragoste șl 
căldură, sentimentele de adincă 
recunoștință pentru grija de 
părinte cu care este urmărită 
și asigurată pregătirea în cele 
mai bune condiții pentru mun
că și viață a tinerei generații.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid și 
de stat vizitează ('acuitatea de 
medicină din Craiova.

De la Facultatea de medici
nă, coloana oficială,se Îndreap
tă spre centrul orașului, unde 
urmează să aibă loc adunarea 
populară care încheie vizita de 
lucru a secretarului . general 
al partidului in județul Dolj.

Un mare număr de locuitori 
ai Craiovei, prezenți de-a lun
gul întregului traseu, in ciuda 
ploii care n-a contenii in 
cursul dimineții, se aflau aici 
pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe to
varășa Elena Ceaușescu, aplau- 
dind și ovaționind îndelung 
pentru pailid, pentru politica 
sa consacrată dezvoltării țării, 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor.

Aducind un omagiu fierbinte 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru întreaga activitate eroică 
în fruntea partidului și statu
lui, tovarășul Miu Dobrescu, 
prim-seeretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R,, pre
ședintele Consiliului Popular 
județean, a adresat secretarului 
general al partidului rugămin
tea să la cuvintul.

întâmpinat cu îndelungi urale, 
ia cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea 
partidului și 
fost urmărită 
subliniată tn 
cu puternice

Aceste glndurl și sentimente 
întrupate in fierbinte și devotat 
angajament muncitoresc s-au 
regăsit In entuziasmul cu care 
miile de participant! au scan
dat din non, la Încheierea cu- 
vintării, „Ceaușescu — P.C.R. !*, 
„Ceaușescu și poporul !*,
„Ceaușescu — România
„Ceaușescu — Pace !“.

După adunarea populară, mii 
de oameni ai muncii au venit 
pe aeroportul din Craiova pen
tru a saluta cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
Ia plecarea spre București.

La Înapoierea in Capitală 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri și mem
bri supleant! al Comitetului po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

conducătorului 
statului nostru a 
eu viu interes și 
repetate rîndurl 

aplauze și urale.
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ECHIPELE ROMANEȘTI DE FOTBAL 
DEBUTEAZĂ AZI ÎN CUPELE EUROPENE

Astăzi, trei echipe românești evoluează in prima manșă a turului 1 la Cupele europene 
fotbal.

Universitatea Ctaiuva intilnește pe propriul teren — In cadrul Cupei campionilor europeni — 
Olympiakos Pireu, iar Dinamo București primește vizita

" ................ Tot ' “ . ------- -- - -
în compania formației cipriote ApoeL

pe . _
bulgare Levski Spartak Sofia, 
deplasare, jucînd la Nicosia,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Universitatea Craiora -
Pireu

OBLIGAȚI 
FIRMĂ..

Olumpiakos 
CRAIOVENII, 

DE PROPRIA
Oltenia se pregătește pentru 

„ora europeană* a fotbalului. 
Din Bistrețul lui Bălăci, __
Cighera lui Negrilă, din Plo
ieștii lui Geolgău, din 
colțurile Craiovei, toate drumu
rile duc spre Centralul din 
Bănie, unde azi Universitatea 
Craiova se va duela cu O- 
lympilakos Pireu, pentru a șap
tea oară campioană a Greciei. 
Acest joc (pentru care biletele 
s-au epuizat de două zile) în
seamnă, întir-un fel, un meci 
jubiliar. Este a 25-a prezență a 
craiovenilor în cupele europe
ne, întreceri în care studenții 
au reușit 10 victorii, 6 egaluri 
și au pierdut 8 dispute, go
laverajul general fiind 32—2S. 
Acest bilanț european al Uni
versității Craiova se cere privit 
cu puțină atenție. Pentru că 
studenții din Cetatea Băniei

Mircea M. IONESCU

din

toate

(Continuare tn pag 2-3)

in Cupa U.E.F.A. — echipei
In Cupa U.E.F.A, F. C. Argeș evoluează In condiții da

CUPA U.LI.1

Dinamo DucurcșU -
Levski Spartak solia 

REFACEREA 
LUI DUDU GEORGESCU 
SPOREȘTE OPTIMISMUL

Așadar, astăzi, pe stadionul 
Dinamo din Capitală, la ora 17 
va fi dat semnalul de începere 
a partidei -din cadrul Cupei 
U.E.F.A. dintre Dinamo Bucu
rești și Levski Spartak Sofia.

In vederea acestui meci, Di
namo și-a încheiat ieri pregăti
rile cu joc „în familie". Jucă
torii sînt optimiști dar asta nu 
înseamnă că partenera de În
trecere nu este privită la va
loarea ei, adică bună, dinamo- 
vișții neuitînd că formația din 
Sofia este neînvinsă în actualul 
campionat al Bulgariei, 
priza secundă a meciului 
Ț.S.K.A, Sofia, înregistrat 
videomagnetoscop, a fost 
Uzată In amănunt Un motiv in 
plus de optimism este determi
nat de recuperarea lui Dudu

Mircea TUDORAN

Apoel Nicosia - r.C. Arflc?
ȘANSE DAR Șl... EMOȚII

Re- 
cu 
pe 

ana-

(Continuare In pag. 2-3)

NICOSIA, ÎS (prin telefon). 
Plecată in cursul dimineții de 
marți din București, echipa 
F.C. Argeș a sosit la Nicosia 
In jurul prlnzuhii, locul de 
desfășurare a primei manșe a 
turului I din cadrul Cupei 
U.E.F.A-, adversară fiindu-i 
formația locală „Apoel*. Rigo
rile călătoriei care a durat a- 
proape 5 ore au fost In bună 
parte anulate de buna dispozi
ție existentă In cadrul lotului 
piteștean, dar și de peisajul 
inedit al drumului parcurs ea 
autocarul intre Larnaka șt Ni
cosia, Singurul „tricolor" pre
zent în lotul Iul F. C, Argeș, 
portarul Cristian, ■ avut în 
timpul zborului două „Inter
venții* care merită, credem, a 
fi reproduse. Cînd cursa 
TAROM ca destinația Atena • 
survolat teritoriul Bulgariei, 
gîndul Iul Cristian s-e îndrep
tat spre colega de competiție 
a lui F. C. Argeș, Dinamo, caro 
va lntflni o reprezentantă a

Adrian VASILESCU 
---------------i

(Continuare in pag. 2-3)

Un mare suport pentru apropiatele meciuri internaționale
A.

ÎNCREDEREA ÎN CALIFICAREA ECHIPEI ROMÂNIEI 
STIMULEAZĂ FORȚELE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

Azi, jocuri în cupele euro
pene, peste o săptâmină relua
rea de către echipa noastră a 
drumului aspru, din grupa a 
IV-a ■ preliminariilor campio
natului mondial de fotbal, care 
duce la calificarea în turneul 
final de anul viitor, din Spa
nia.

Azi, o parte din componen- 
ții lotului reprezentativ al 
României participă la meciurile 
de la Craiova, București și Ni
cosia — în echipele lor, Uni
versitatea, Dinamo și F. C. Ar-

vor fi din 
pregătire In 
obstacol de
spre califi- 
echipa Un-

leri, emoționanta reintjlnire cu Școala

PENTRU A AFLA TAINELE LUMII
Șl A FACE ȚARA TOT MAI FRUMOASA!

15 septembrie e o zi ca ori
care alta. Și totuși în acest în
ceput de toamnă trăim, indi
ferent de vîrstă, un moment 
mereu plin de emoție, însoțln- 
du-i — fie doar cu privirea 
plină de nostalgie — pe cei 
mai tineri cetățeni ai tării care 
iau drumul Școlii. Unii — pen
tru prima oară ; alții, cei mai 
mulți, mergînd, de fapt, la o 
reîntîlnire cu sala de clasă 
sau amfiteatrul. Soarele din 
priviri, setea de cunoaștere din 
suflete, florile — atît de multe 
flori ! — transformă revederea 
cu Școala Intr-o adevărată săr
bătoare. Așa cum a fost și la 
„generală 17“, din zona bule
vardului bucureștean 1 Mai,

l-am aflat, în mulțimea re
tor aproape 700 de elevi șt...

Geo RAEȚCHI
Plini de voie buni, cu flori în mîini, elevii-sportivi de la „ge

nerală 17“ te îndreaptă tpre reintilnirea cu Școala

geș. De miine el 
nou reuniți pentru 
vederea primului 
toamnă tn drumul 
care, intîlnirea cu 
gârlei, de miercurea viitoare, 
de la București, și aceste trei 
partide din cupele continentu
lui constituie un criteriu de ve
rificare a aspiranților la tricoul 
național la 23 septembrie, im
portant rămine insă modul cum 
vor acționa acești tricolori ro
mâni în partida cu echipa Un
gariei de Ia care au nevoie de 
cele două puncte. Numai apa
rent înfrîngerea reprezentativei 
Angliei la Oslo ușurează calea 
fotbaliștilor noștri spre califi
care. Tn fapt, pentru certitudi
nea calificării ei au nevoie de 
toate cele 4 puncte din Jocu
rile de acasă, cu echipele Un
gariei și Elveției, realizing ast
fel 10 puncte și CALIFICAREA, 
indiferent de rezultatul din de
plasare, eu Elveția.

Există motive de încredere in 
reușita acestei tentative ? Fi
rește. In primul rînd, echipa 
României este singura partici
pantă din grupă care nu a pier-

dut pină acum nici nn punct 
pe teren propriu. A ciștigat ca 
Anglia și cu Norvegia la Bucu
rești. In mod deosebit, fotba
liștii noșiti au învins echipa 
Angliei, obținind prima victo
rie in palmaresul cu Anglia, 
infringînd astfel tradiția do 
pină atunci ca și pronosticu
rile. Apoi, pină in prezent esta 
singura echipă care a realizat 
un punct la Londra. Dacă a- 
dăugăm și jocul bun făcut de 
fotbaliștii români la Budapesta, 
in pofida 
se poate 
noastră se 
importante 
tivei ungare, 
în palmaresul 
reprezentativ e, 
vorabil Ungariei (nu a pier
dut pină acUm la Budapesta 
șl nici la București) dar, ca și 
în cazul Angliei, de ce această 
tradiție de palmares nu ar il 
infrintă la S3 septembrie ? A-

eșecului. Ia limită, 
afirma că 
prezintă cu 

fața reprezenta- 
E adevărat că, 
dintre cele două 

bilanțul e fa-

în

echip* 
șansa

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

AZI, START ÎN C. E. DE TIR

(Continuare in pag. 2-3)

Modernul poligon din loca
litatea iugoslavă Titograd a in
trat in febra marilor întreceri. 
Gazdele oferă participanților la 
această ediție a campionatelor 
europene de tir condiții din
tre cele mai bune de antrena
ment și de întrecere.

Marți a avut loc. festivitatea 
de deschidere, in cadrul căreia 
au defilat cele aproape 30 de 
delegații sosite în acest oraș 
din apropieiea coastei Adria- 
tlcil. Se înregistrează una din
tre cele mai numeroase parti
cipări la asemenea intreceri.

Silit prezenți nu numai cei mai 
buni țlntași europeni ai mo
mentului, mul ți dintre ei foar
te cunoscuti, ci și speranțe ala 
tirului din toate țările cu tra
diție in acest' sport : actuala 
ediție a campionatelor euro
pene reunește pe standuri pee- 
te 400 de trăgători din toata 
categoriile de vîrstă (seniori, 
senioare, juniori și junioare).

Trăgătorii români au și o- 
fectuat cîteva antrenamento.

(Continuare tn pag. « 4-<U



SARBATOAREA SPORTIVA
A CELOR 700 DE METALURGIȘTI

Municipiul Galați a găzduit 
timp de 3 zile o importantă 
competiție sportivă de masă — 
finala pe tară a „Cupei meta
lurgistului". Organizată de Co
mitetul sindicatului din ramu
ra metalurgiei și construcțiilor 
de mașini și de Comisia 
sport-turism a U.G.S.R.. 
sprijinul organelor locale, 
trecerea s-a constituit 
adevărată sărbătoare sportivă a 
acestei categorii de oameni ai 
muncii. Au participat aproape 
700 de concurent! (băieți și fe
te) din 18 județe și din mu
nicipiul București. La popice, 
primul loc a revenit Getei Ivan 
(395 p.d.) lăcătuș la T.C.M.S. 
Galați — la feminin, respectiv 
trefilatorului Culiță Bîrzu (415

de 
cu 
ln- 

lntr-o

p.d.), reprezentantul județului 
Neamț. La atletism, cele 6 
probe au fost cîștigate de : fe
minin — Marieta Ilcu (Hune
doara) — lungime. Elena Stoi
ca (Hunedoara) — greutate. 
Maria Borciu (Caraș-Severin) — 
800 m; masculin — C. Harlișka 
(Sălaj) — lungime; D. Savenco 
(Galați) — greutate, C. Do- 
roftei (Dîmbovița) — 1500 m. 
întrecerile de box au fost do
minate de gălățeni. care au 
cucerit 8 din cele 11 titluri. La 
volei, pe primele locuri s-au 
clasat echipele județului Alba, 
atit la fete cît si la băieți, din 
rîndul lor evidențiindu-se strun
garul Vasile Brlnda (43 de ani), 
animatorul formației sale.

Gli. ARSEN1E, eoresp.

GABRIEL FLOREA (Dinamo) ÎNVINGĂTOR 
ÎN ETAPA A V-A A „CUPEI CIBO

Turneul international tfc Dor „

ggg&m' EXEMPLUL FURNICII

BRAȘOV, 15 (prin telefon) 
Penultima etapă (a V-a) a com
petiției cicliste „Cupa CIBO" 
■ fost deosebit de grea, dar 
Interesantă. Sportivii, pe lingă 
duritatea serpentinelor spre 
Fundata și apoi spre Poiana 
Brașov, unde a avut loc sosi
rea, au trebuit să suporte și 
Inconvenientul unei ploi care 
t-a însoțit pe tot traseul : Bra- 
fov — 
Rîșnov 
km).

Pînă 
pluton 
urcat și respectiv a coborît ser
pentinele Fundatei, atacînd a- 
poi porțiunea dificilă de la 
Rîșnov spre Poiana Brașov. 
Dinamcvistul Gabriel Florea și 
reprezentantul asociației spor
tive organizatoare A. Antal 
s-au rupt de pluton și și-au dis
putat sprintul final pe stadio
nul din Poiana Brașov, unde

Rîșnov — Fundata — 
— Poiana Brașov (80

unla Bran s-a format 
de IR alergători care a

Florea l-a Întrecut de puțin pe 
rutierul brașovean. Ambii au 
fost cronometrați cu 2h 18:52 
La 1:01 a sosit V. Constanti- 
nescu (Dinamo), după alte 12 
sec. C. Paraschiv (Dinamo) Iar 
la 43 sec. un grup de 8 cicliști, 
conduși de N. Aldulea (CIBO). 
în clasamentul generai con
duce in continuare A. Antal 
cu lOh 52:09, urmat de C. Pa
raschiv 'Dinamo) lOh 55:15, G. 
Florea (Dinamo) lOh 56:23, T. 
Drăgan (STIROM) 10hS6:51. V. 
Constantinescu (Dinamo) lOh 
57:16, C. Ionescu (Voința Plo
iești) lOh 57-25. în clasamentul 
cățărătorilor primul loc 11 ocu
pă N. Aldulea (CIBO) cu 18 p, 
iar la sprinteri C. Bonciu 
(STIROM) cu 15 p. Miercuri, 
ultima etapă (a Vl-a) 
cuit, in Brașov, pe 
Demijloc (70 km).

In atletismul nostru cu 
mulți „greieri" talentați ți 
cheltuitori. Fița Lovin este 
o, furnică" stringătoare, har
nică șj serioasă. într-un de
ceniu In care semifondul 
nostru feminin a avut cam
pioane de notorietate mon
dială. începînd cu Ileana 
Silai, continuînd cu Maria
na Suman, Natalia M&rășes- 
cu și Maricica Puică, Fița 
a fost, o bucată de vreme, 
alergătoare de plan-secund. 
își făcea cu conștiinciozi
tate datoria, mai ales in în- 
tîlnirile pe echipe, pe pis
tă sau la cros, dar, către 
jumătatea, deceniului trecut 
limitele individuale ii pă
reau fixate: „nu va ajunge 
niciodată o alergătoare de 
clasă" — spuneau mulți teh
nicieni. obișnuiți să o vadă 
m<=reu la 2:03—2.04 pe 800 m.

Dar Fița și-a văzut de 
treabă. Plafonarea aparentă 
s-a transformat, prin muncă 
neîntreruptă. in progres 
spectaculos ; anul trecut, la 
29 de ani, atleta gălățeancă 
reușește 1:56,7. una dintre 
cele mai bune performanțe 
mondiale, țtergînd de pe 
tabela recordurilor țării nu
mele Ilenei Silai.

Spunea, in toamna trecu
tă, că este obosită după un 
deceniu de activitate ,4® 
prima linie", că o bate gîn- 
dul să abandoneze. A reve
nit, m primăvară st... a

continuat să progreseze. în 
iunie este campioană națio
nală la 800 m, dar și la 
1 500 m. unde le întrece pe 
Mărășescu și Puică. La Pes
cara, în august. în finala 
grupei „B“ a Cupei Euro
pei. o întrece la 800 m pe 
poloneza Januchta, dar... 
este doar rezerva acesteia la 
începutul lui septembrie la 
Cupa Mondială. După cîteva 
zile, la Rieti. cîștigă o cursă 
de 1500 m Înaintea Mari- 
cicăi Puică. Jmbunătățin- 
du-și copios recordul perso
nal : de la 4:04,01 la 4:01,67! 
După alte două zile, la Bo
logna, sosește a doua In 
proba de o milă după noua 
recordmană mondială Ve
selkova (4:20,89) în 4:21,40. 
corectînd recordul național 
al Maricicăl, pe care o în
trece din nou în cursă di
rectă. în ziua următoare, la 
Roveretto. ciștigă un „800“ 
în 1:57,6, cei mai bun re- 
rultat al el din acest an. 
Cu spiritul de „front run
ner" care M este caracteris
tic, Fița a dus. de fiecare 
dată, trena...

Antrenorul Nicolae Mărl- 
țescu ne spunea că Fița Lo
vin este atleta care nu i-a 
creat niciodată probleme, un 
adevărat model de compor
tare. Pentru toți „greierii" 
talentați al atletismului no
stru.-

Vladimir MORARU

CmoI GRUIA,

pe cir- 
strada

eoresp.

C. $. TRIUMF BUCUREȘTI PE LOCUL I 
IN DIVIZIA /zA^ (seria a II a) LA POLO
Au luat sflrșlt întrecerile Di

viziei „A“ la polo, seria a n-a. 
lată ultimele rezultate înregis
trate ta turneul de la Cluj-Na- 
peca: C.S. Triumf București — 
Progresul Oradea 11—3, Politeh
nica CluJ-Napeca 11—4, Mureșul 
Tg. Mureș 13—3, Industria linei 
Timișoara 13—3, Liceul nr. 3
București 13—4, Rapid Arad 10—7; 
Rapid Arad — Ind. linei 8—7, 
Mureșul 1®—10,_ Pregresul 8—5,
Liceul nr. 3 
Politehnica 
reșuj 5—8, 
finei 13—10,

3—7, Politehnica 6—8; 
Cluj-Napaea — Mu- 
Pregresul 1—7, Ind. 
Liceul nr. 1 10—13;

TINERI finCBYȘTI ROMÂNI
Tradiționalul turneu de rug

by organizat de federația de 
specialitate din Bulgaria se va 
desfășura, in acest an, Intre 
33 ți 28 septembrie, in capitala 
tării vecine șl prietene. La a- 
eeastă competiție — rezervată 
rvgbyștilor tineri, sub 23 de 
■ni — va participa ți o se
lecționată din țara noastră. în 
vederea alcătuirii 
urmăriți luni, 
Joc de trial, 
Dintre aceștia 
30. Iată-i, tn 
rilor : Toader

ei, au fost 
cadrul unui 
de rugbyști. 
fost reținuți 

ordinea postu- 
(Steaua), Be-

tn
37
au

HTP IS -M
Premiui semldaslc „Arcul de 

Triumf”, alergare de trap de 
mare tradiție, a ereat și de a- 
®®3stă dată In rîndul driverilor 
«n interes major. A dștlgat 
"tad anul* Osmana, beneficiind 
de • rezervă de secunde superi
oară colegilor de întrecere, mai 
vîrstnld și ded cu mal puține 
rezerve. Remarcabile comportări
le Bărdițel șl a iul Perjar, ul
timul mereu la sosire după eșe
cul din Derby. Sosiri asemănă
toare șl ded corecte s-au înre
gistrat și în hituri, Lazăr și 
simptom dovedind prin prezenta 
tar la potou ta primele locuri 
că se poate crea • ambianță 
plăcută ori de dte ori caii stat 
susținuți și își confirmă șansele. 
Repetlnd vldoria, cu Crainic, C. 
Simion în cursele rezervate con
ducătorilor a arătat că în duda 
unei substanțiale greutăți ta sul
ky are • „mină ușoară"... RE
ZULTATE TEHNICE : Cursa I :
1. Horlș (N Bottan) rec. 1:42,8.
2. Satim. simplu 15. ordinea 96
Cursa a H-a : 1. Rndy (I. Cră- 
etan) rec 1:40,3, 3. Verdict. Sim
plu 5. ordinea SO, event 22. Cursa 
■ m-a • 1. Lazăr (V. Pătrașcu) 
perf t :2S,3. 3. Stmntom. Simplu
3. ordinea 35. triplu dștigător 
«78. Cursa a IV-a 3 L Osmana

Pregresul Oradea — Ind. Unei
14—3, Mureșul 7—7, Liceul nr. 2
5—8 ; Mureșul Tg. Mureș — Li- - - - - - ungi .

— Ind. 11-
ceul nr. 2 9—9, Ind.
Liceul nr. 3 București 
nei 6—7.

Clasament final: 1.
UMF BUCUREȘTI 05 
pld Arad 58 p; 3.
Cluj-Napoca 37 p ; 4. ___„_____
Oradea 36 p ; 5. Mureșul Tg. Mu
reș 37 p; 6. Liceul nr. 1 Bucu
rești 34 p; 7. Ind. finei Timi
șoara 7 p.

C.S. TRI- 
p; 3. Ra- 
Pulitehnica 

Pregresul

Mircea RADU — c«resp.

LA TORNEOl DE LA SOFIA
zușcii, Pllotschi (Farul), Roșu 
(Steaua). Rădot (Știința CEMIN 
Baia Mare), David (Steaua), 
Domokos (P.T.T. Arad), Radu 
(R. C Gri vița Roșie), Doroflei 
(Politehnica Iași), Pongracz 
(R. C. Gri vița Roșie), Gur&ma- 
re ZR. C. Sportul studențesc), 
Maree, Necula (Farul), Covaci 
(R. C, Sportul studențesc), 
Cantonem (Steaua), Stanciu 
(R. C. Sportul studențesc), Pe
tru (Politehnica Iași), Pașcu, 
Dea (R. C. Gtlvlța Roșie), Gh. 
Ion (Dinamo). Antrenor : Ion 
Tuțuianu.

ATLEȚII NOȘTRI
Federația română de atletism 
stabilit echipele care vorpar-

LA BALCANIADA

Sf AFIRMĂ NOI TINERI
• Mircea Lazăr-un campion în
de echipă** din Tg. Mureș

a
ticipa la cea de a “40-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de ' ~
rajevo : masculin : 100
209 m Constantin Ivan,
Hăpăianu ; 409 m : Sigismund 
Nagy, Grigore Anghel ; 800 m : 
Nicolae Onexcu, Mihai Prun- 
deanu ; 1 500 m : Onescu ; 5 000 
și 10 000 ni : Gydrgy Marko, 
Gheorghe Zaharia ; 110 mg :
Pal Palffy, Ion Olteap ; 400
mg : Iosif Korodi, Dumitru Ia- 
cob, 3 900 m obstacole : Vasile 
Bichta. maraton : Dumitru Ni
colae, Constantin Bebereche ; 
20 km marș : Constantin Staicu, 
Liodor —
Ivan, Hăpăianu, Paul Stanciu, 
Palfly ; 4X400 m : Nagy, An
ghel, Korodi, Iacob ; înălțime : 
Daniel Albu, Eugen Popescu ;

la Sa- 
m și 

Cornel

Constantin Bebereche ;

Pescaru ; 4X100 m :

lungime : Gheorghe Lina ; trl- 
plusalt : Bedros Bedrosian, A- 
drlan Ghioroaie, disc3 Iosif 
Nagy, Ion Zamfirache, ciocan : 
Nicolae Eindar, Tudor Stan; 
feminin 3 100 m : Doina Cio
lan ; 200 m : Steluța Vintilă, 
Ciolan ; 400 m3 Vintilă, Elena 
Tărîță ; 800 m : Flța Lovin,
Doina Melinte ; 1 500 m : Lo
vin, Maricica Puică ; 3 000 m : 
Puică, Mana Radu ; 100 mg : 
Alina Grecu, Corina Țifrea ; 
400 mg s Cristina Cojocaru; 
4X100 m : Ciolan, Ibolya Ko- 
rodi, Vintilă, Anișoara Cușmir ; 
4X400 m : Vintilă, Tărîță, Ko- 
rodl. Stela Manea ; Înălțime : 
Cornelia Popa, Niculina_ Vasile; 
lungime : Cușmir, Vali 
greutate : Mihaela
Mioara Boroș ; disc : 
Crăciun.‘seu, Mariana 
suliță : Corina Gîrbea, 
Chiriliuc.

Ionescu; 
Loghin, 

Florența 
Ionescu ;
Adriana

Timp de o săptămînă, fru
moasa Sală a sporturilor din 
Rîmnicu Vîlcea a găzduit pri
ma ediție a competiției inter
naționale de box rezervată ju
niorilor „Mănușa Carpaților". 
La întreceri au fost prezenți 
tineri pugiliști din Bulgaria 
(11), R.F. Germania (9), Italia 
(7), Ungaria (7) și România 
(31).

Conform prevederilor regu
lamentului, au avut drept de 
participare sportivi In vîrstă 
de 17—18 ani, adică cei născuți 
în anii 1963 și 1964, mulți din
tre juniorii români aflîndu-se 
la primul lor concurs interna
țional. Firește, în rîndul re
prezentanților noștri s-au aflat 
și cîțiva pugiliști cu o mai 
mare experiență competiționa- 
1&, cum ar fi Ionel Tănase 
(muscă), Mircea Lazăr (pană), 
Tudorel Fîșie (semiușoară). 
Sportivi care s-au încadrat cu 
certitudine în limitele de vîrstă 
(și valoare) ale turneului au 
prezentat și delegațiile Bulga
riei, Ungariei, R.F. Germ^da 
și chiar Italia. Dar, în aceiași 
timp, în formațiile R.F. Ger
mania și Italia au fost pre
zenți și boxeri mai rutinați, 
unii dintre ei campioni de se
niori ai țărilor lor, fapt care a 
creat un oarecare decalaj va
loric între concurenți, făcînd 
întrecerea extrem de dificilă 
pentru reprezentanții noștri, 
absolut toți încadrați în limi
tele de vîrstă prevăzute de re
gulament.

Cunoștințele tehnice avansa
te și capacitatea superioară de 
luptă a multora dintre pugi- 
liștii oaspeți au sporit evident 
nivelul valoric al întrecerilor 
juniorilor. în aceste condiții, 
pentru sportivii noștri con
cursul de la Rm. Vilcea a fost 
un test sever, promovat cu 
bine numai de cei care posedă 
calități fizice și morale deose
bite și care au avut o pregă
tire corespunzătoare. în frun
tea acestora se situează, fără 
îndoială, Mircea Lazăr — unul 
dintre cei mai talentați boxeri 
români din generația sa. El 
este unul dintre puținii parti
cipant! la turneul de la Rm. 
Vîlcea care a susținut patru 
meciuri, cîștigînd două dintre 
ele înainte de limită. Atunci 
cînd a fbst intens solicitat de

vest-ge 
boxer 
puterni 
dovedit 
tică în 
mentei, 
de a s< 
versari

Dintr 
s-a co 
teptat 
Fîșie a 
fiind îi 
de un 
lipsit < 
Slaba 
Fîșie s 
perfici; 
șl, ma 
sale di 
O corn 
teptăril 
eiunesc 
retinut 
chigian

O si 
eonstiti 
prezent 
lotul n 
title d 
B umba 
dean 
(semiu; 
coș) 
(paniĂ).

Cons 
rli lotu! 
xie cai 
de ecl 
Mureș 
pe rin 
surse 
pot aj 
boxer : 
luptă, 
remarc 
rește, 
tineri 
tăți tr 
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mai rr 
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Turzii 
în con 
țirea 
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(fiind 
mai ci

în această săptămînă echi
pele noastre campioane la te
nis de masă vor susține pri
mele partide din cadrul C.C.E. 
Astfel, C.S. Arad va juca în 
ziua de 19 septembrie Ia Bari, 
cu campioana Italiei, Fiat Ca
relli. aliniind formația: Eva Fe-_ 
renezi. Olga Nemeș, Magdalena 
Leszay și Judit Borbely. An
trenor, Emil Prokopecz. C.S.M. 
Cluj-Napoca va evolua la Atena, 
în compania campioanei Gre
ciei, S.S. Pera, la 18 septem
brie. Antrenorul emerit Paneth 
Farkas deplasează formația : 
Simion Crișan, Șerban Dobosi, 
Horațiu Pintea și Eugen Bor- 
ca.
• Aflăm trista veste a încetă

rii din viață a unuia din cei 
mai harnici activiști obștești ai 
tenisului de masă, Franț Oros, 
fost membru al Comisiei de 
competiții.

HANDBAL, DIVIZIA „B0 (etapa a lll-a) „CU

PREMIUL „ARCUL DE TRIUMF"
(D. Toduță) rec. 1:26,7, 3. Băr- 
dlța, 3. Perjar. Simplu 1,50, or
dinea 8. event 5, ordinea triplă 
98. Cursa a V-a : L Copăcel 
(Tr. Marinescu) rec. 1:34,2, 2. 
Dorobanț. Simplu 2,70, ordinea 
18, event 7, triplu dștlgător 79. 
Cursa a Vl-a : 1. Lazăr (V. Pfi- 
trașcu) perf. 1:23.8. 2. Banjo, 3. 
Simptom. Simplu 2, ordinea 46, 
ordinea triplă 918. Cursa a Vn-a: 
1. Horoscop (G. Popescu) perf. 

.1:26,1. 2. Riverana. Simplu 3, or
dinea 50, event 7, triplu dștlgă
tor 54. Cursa a vm-a : 1. Cral-

. ___ _____ 1.
Ostia. Simplu 3,40, or-

nlc (C. Simion) rec. 1:29,1, 
Oslca, 3. Cr2_.. „
dtaea X8, event _19, ordinea triplă 

Herade 
ie-
OT- 
tri-
315.

736. Cursa a IX-a 3 1.___
(G. Grigore) perf. 1:31,4, 3. 
nupăr, 3. Grăbit. Simplu 4, 
dtaea 104, event îl, ordinea 
plă 2 405, triplu dștigător 
Pariul austriac a fest eîștigat de 
trei combinații Îs 7 
lei și 32 combinații 
1 329 lei.

cal * t 750 
1» 6 cal s

Doru IONESCU

MASCLLIN. Seria I : Uni
versitatea București — Frigero 
Găești 23—16 ; C.S.M. Borzești
— Calculatorul IIRUC Bucu
rești 32—26 ; Universitatea Iași
— Metalul Vaslui 18—16; C.S.U. 
Galați — Celuloza Brăila 20— 
20; Tractorul Brașov — A.S.A. 
Ploiești 19—16 ; Comerțul Ma
rina Constanța — Unirea Foc
șani 21—13. în clasament : 1. 
C.S.M. Borzești 9 p (81—59),
2. Tractorul Brașov 9 p (75—54),
3. Universitatea București 7 p. 
Seria * Il-a : Minerul Moldova 
Nouă — Metalul Hunedoara 
19—18 ; Strungul Arad — C.S.M. 
Reșița 15—11 ; Nitramonia Fă
găraș — Utilaj Știința Petro
șani 26—21 ; Independența Car- 
pați Mîrșa — C.S.M. Sf. Gheor
ghe 26—15 ; Șuiorul Baia Sprie
— Unio Satu Mare 13—14 ; Mi
nerul Cavnic — H. C. Minaur 
II Baia Mare 23—18. în clasa
ment : 1. Independența Carpați 
Mîrșa B p (62—46), 2. Nitramo
nia 9 p (76—64), 3. Minerul 
Cavnic 7 p. FEM1NTN. Seria I : 
Universitatea București — Ra
pid București 18—21 ; Filatura 
Focșani — Spartac București 
18—14 ; Vulturul Ploiești — 
Relon Săvinești 10—10; C.S.M. 
Sf. Gheorghe — Voința Galați 
29—14; Confecția Vaslui — 
Textila Dorobanțul Ploiești 
11—14 ; Argeșana Pitești _— 
C.F R. Craiova 9—19. în clasa
ment : 1. Rapid București 9 p, 
2. Vulturul Ploiești 8 p, 3. C.F.R. 
Craiova T p. Seria a Ii-a :

A.E.M. Timișoara — Chimistul 
Rm. Vîlcea 9—8 ; Voința Sighi
șoara — Constructorul Timi
șoara 14—30 ; Tricotextil Si- 
ghet — Gloria Eistrița 16—14 ; 
Industria ușoară Oradea — Vo
ința Odorhei 22—8 ; Textila 
Zalău — Nitramonia Făgăraș 
25—13 : Constructorul Hunedoa
ra — Chimia Arad 11—20. în 
clasament : 1. Industria ușoară 
Oradea 7 d (49—33), 2. Textila 
Zalău 7 p’ (54—14), 3. Chimia 
Arad 7 p (42—3G).
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EMOȚIONANTA
(Urmare din pag. 1)

ADHINISTRAJIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORÎ1EAZA
© ASTAZI ȘI MIINE SE MAI 

POT PROCURA BILETE ! Fle
care tragere Loto confirmă a- 
vantajele multiple ale acestui 
tradițional sistem de joc. Astfel, 
la prima tragere obișnuită a lu
nii curente, respectiv eea de vi
neri 4 septembrie, Andrei Nero 
din Timișoara a obținut la cate
goria 1, pe un bilet achitat 100%, 
UN AUTOTURISM „Dada 1 300“, 
altor 3 particinanțl revenlndu-le 
dte 17.500 lei pe variante achi
tate ta cotă de 35%. Fără a re
prezenta un bilanț deosebit, a-

ceste succese reflectă, totuși, re
gularitatea cu care marile clști- 
gurl răsplătesc perseverența și 
inspirația Iubitorilor de Loto. 
Tragerea de vineri 18 septembrie 
1981 vă oferă și dv. prilejul de 
a obține satisfacții asemănătoare 
sau chiar mai mari. Nu ăitațl, 
Insă, că NUMAI ASTAZI ȘI M1I- 
NE MAI PUTETI PROCURA BI
LETE CU NUMERELE PREFE
RATE '
• TRAGEREA OBIȘNUITA 

PRONOEXPRES de astăzi, 18 
septembrie 1981, se televizează In

direct ta Jurul erei 17,45, ta pau
la transmisiei de fotbal

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 13 SEP
TEMBRIE 1981. Categoria 1 (13 re
zultate) 1 variantă 35% autotu
rism „Dada 1308“. Categoria 2 
(12 rezultate) 38,73 variante a 
8.165 lei. Categoria 3 (11 rezulta
te) 394.25 variante a «93 lei. Re
port cat. 1 : 172.152 iei. Au
toturismul Dada 1300 a fest ob
ținut de DRAGOMIR FRANCISC 
dta Reșița județul Caraș Severin.

cel puțin, tot atîția părinți, pe 
unii dintre performerii de mîi- 
ne.. în fapt, mugurii nerfor- 
manței au și răsărit : Roxana 
Anton, Marilena Iordoc, Florina 
Tudora — toate din clasa a 
VIII-a. Mihaela Anastasie. Sil
via Ivan — dintr-a Vl-a, Vio
leta Burtcscu — a V-a au îi 
îmbrăcat tricouri de campion. 
Iar despre Ștefan Ben Mate! 
(clasa a V-a) primim asigurări 
competente (venind din nartea 
directorului C.S.Ș. „Triumf", 
prof. Teodor Bolea) că „va f: 
urmașul gimnastului Emilian 
Nicula". Aceste nume sînt nu
mai cîteva dintre cele 80 ale 
elevilor de aici, visind să ajun
gă, cîndva. ca Nadia sau cei
lalți gimnaști și gimnaste care 
strălucesc pe firmamentul spor
tului mondial.

Dar copiii nu iubesc doar 
gimnastica. Și atletismul e la 
loc de cinste — Ioana Vasile, 
spre pildă, a cîștlgat multe cro
suri — șl voleiul, și fotbalul, 
și baschetul, și tenisul, și ca
notajul, și judo. Se poate vor
bi, cu temei, despre o frumoa
să tradiție sportivă, pe care 
cadrele de specialitate (profe
soarele Gabriela Marcu și Ma
rilena Săndulescu), avlnd tot 
sprijinul conducerii școlii (di
rector. prof Ecaterina Uscar) 
o vor continua, cu pasiune și 
convingere : „Elevii noștri vor 
fi astfel pregătiți îneît să obți
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w|l>r I AZI, LA MOSCOVA, SELECȚIONATA SECUNDĂ A ȚĂRII NOASTRE
INTILNEȘTE ECHIPA SIMILARA A U.R.S.S.
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Pentru a oferi unui lot mai 
mare de jucători posibilitatea 
de a menține un contact in
ternațional. federația a luat ho- 
tărîrea de a reînființa selecțio
nata secundă a țării, care se 
așteaptă să fie o „anticameră" 
a primei echipe naționale.

Primul joc pe care tricolorii 
secunzi il vor susține are loc 

UN MARE SUPORT PENTRU APROPIATELE MECIURI INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag I)
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cum 9 ani, echipa României a 
fost la București foarte aproa
pe de victorie (2—2 In 1972).

Prin urmare, încrederea se 
bazează pe fapte reale, logice 
și constituie un stimulent im
portant și hotărîtor'pentru for
țele fotbaliștilor noștri în abor
darea tntilnirii cu echipa Unga
riei. De asemenea constituie o 
motivare prețioasă pentru spec
tatorii de pe stadionul „23 Au
gust" pentru a susține echipa 
noastră din primul pină in ul
timul minut de joc.

Pe de alta parte această în
credere porte fi alimentată și 
uC faptul că In prima parte a 
turneului picliminar de califi
care reprezentativa României a 
dovedit o omogenitate ridicată, 
o forță de joc apreciabilă și 
constanță. In prezent, deși în 
verificările amicale din această 
toamnă atributele de mai sus 
au fost mai puțin prezente este 
posibil ca m Intiinirile oficiale 
echipa să revină Ia modalită
țile de joc din prima jumătate 
a acestui an. Meciurile cu
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AZI, ÎN CUPELE EUROPENE
CRAIOVENII, OBLIGAȚI 

DE PROPRIA FIRMĂ...
(Urmare din pag. I)

sînt la al treilea start în „Cupa 
campionilor europeni" unde, nu 
tocmai plăcut pentru ei. n-au 
trecut încă de primul tur... U- 
niversitatea n-a reușit în cele 
patru dispute ale campionilor 
decît o victorie acasă. 2—1 cu 
Advidaberg. acum șapte ani 
(pierzînd cu 3—1 în Suedia), și 
un 1—1, în septembrie ’80, cu 
Inter, după ce pierduse cu 2—0 
la Milano. Un motiv in plus 
ca, acum. în fata lui Olympia- 
kos. campionii noștri să-și pro
pună să repete frumoasele re
zultate din Cupa U.E.F.A., un
de au eliminat printre altele, 
ne Fiorentina și Leeds United, 
două nume în fotbalul euro
pean. Spre prima calificare în 
turul II al Cupei campionilor 
duc toate gîndurile și ambi
țiile oltene : „Avem de rezol
vat dotfă probleme în această 
dublă manșă de calificare, de
clară antrenorul Ion Oblemen- 
co. Valorificarea a eît mai 
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de către cei peste 1000 de 
elevi al acestei unități de In- 
vățămînt din noul cartier al 
Craiovei — „1 Mai". I-a sa
lutat oficial pe cei prezent!, 
directoarea Maria Nicola, după 
care elevilor li s-au împărțit 
manualele școlare, li s-au pre
zentat programele zilelor urmă
toare orarul. La bucuria aces
tei zile, spre deosebire de alți 
ani, s-a adăugat de astă-dată 
alta : copii, șoimi și pionieri, 
au plecat in oraș cu flori și 
drapele pentru a-1 întîmpi- 
na pe tovarășul NICOLAE 
CEAITȘESCU, oaspete drag 
al municipiului lor în a- 
ceastă zi de adevărată săr
bătoare pentru milioane de 
copii și tineri. Multi dintre eL 
cu profesorii lor au mers și pe 
stadionul unde a avut loc mi
tingul (Maria Stamate, coresp).

ONEȘTI. Noul an școlar 
șl sportiv s-a deschis la 
Liceul de filologle-istorie și 
Clubul sportiv școlar de 
gimnastică din localitate ln- 
tr-o atmosferă de bucurie ți 
entuziasm. Peste 500 de eleve 
și sportive (unele tncă de ne 
acum nume sonore în gimnas
tica noastră) au asistat la fes
tivitatea de deschidere la care, 
au luat cvvîntul nrintre alții 
Vasile Lazăr. secretar al Comi
tetului municipal de partid, 
Maria Pop, directoarea liceului 
Si președintă a clubului. Gh. 
Bobcică, președintele comitetu

astăzi, la Moscova, unde vor 
intilni reprezentativa „B“ a 
U.K.S.S. Este, de fapt, o re
vanșă a partidei pe care for
mația sovietică a susținut-o în 
primăvară la Ploiești in com
pania lotului de tineret.

Antrenorii loan Voica și Vir
gil Rizea intenționează să în

miză, tn care se află in joc 
prestigiul echipei naționale, re
putația internaționalilor înșiși 
In fața spectatorilor proprii și 
presei și televiziunii internațio
nale, sînt susținute cu întregul 
arsenal tclinic, tactic, fizic și 
moral de care dispun jucătorii 
in cele 90 de minute care decid 
soarta unei partide. Desigur, 
această teză este valabilă și 
pentru adversari, dar faptul că 
jocul se dispută pe terenul pro
priu ai echipei României, în
conjurat de tribune in care se 
află zeci și zeci de mii de inimi 
calde care palpită pentru reu
șita fotbaliștilor noștri, nu con
stituie, oare, un motiv în plus 
pentru a întări încrederea de 
care au nevoie jucătorii romăni 
pentru a se prezenta in pleni
tudinea foițelor de care dis
pun 7

Iată un motiv In plus pentru 
ca, la 23 septembrie, la meciul 
de fotbal România — Ungaria, 
indiferent de situațiile variate 
din teren, să susținem în per
manentă echipa noastră, s-o 
purtăm cu încurajările noastre 
spre victorie.

multe acțiuni ofensive, pentru 
că ne trebuie 2—3 goluri, dar 
și ecuația defensivei. Un gol 
primit acasă ar însemna un 
handicap pentru retur și noi 
ne-am propus să rezolvăm con
turile, aici, la Craiova". în pri
vința atacului. Bălăci promite 
să fie cit mai productiv. „Di
rijorul" apărării, Ștefănescu, își 
asigură suporterii de un joc se
rios și atent.

Campionii noștri sînt hotărîți 
să respecte „planul de asalt" 
alcătuit de cei doi antrenori 
după studiul atent al adversa
rului. Se așteaptă un Olympia
kos tenace, cu două extreme 
foarte rapide (Anastopoulos și 
Lemonis) și un vîrf bătăios 
(Mitropoulos). în atac, în ab
sența lui Cămătaru, s-a optat 
pentru varianta — Cîrțu.

La Craiova a plouat de di
mineață și campionii noștri au 
renunțat la antrenamentul de 
pe stadionul Central, efectuînd 
o repriză „fizică". I. Oblemenco 
și C. Oțet au anunțat urmă
torul „11“ probabil: Lung (Bol- 
dici) — Negrilă (Purima). Ti- 
lihoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu, Donose, Beldeanu 
(Geolgău) — Crișan, Cîrțu, Bă
lăci.

...Olympiakos a sosit la Cra

lui de părinți. O manifestare 
frumoasă s-a făcut „bobocilor", 
adică celor care au intrat în 
prima clasă de învățămînt din 
viața lor.

Festivitatea s-a încheiat in 
jurul orei 11. după care cu 
toții — elevi și profesori — 
au urmărit, la televizoare, mi
tingul de la Craiova unde 
deschiderea noului an de lnvă- 
tămînt a fost onorată de pre
zenta secretarului general al 
partidului — tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. O 
încununare deosebită a acestei 
frumoase deschideri de an 
școlar. (Gh. Grunzu, coresp.).

TG. MUREȘ. Școala genera
lă nr. 4 si-a așteptat elevii cu 
clase' curate, frumos ornate cu 
flori, cu bazele sportive (sala 
de gimnastică, terenurile de 
joacă, de baschet și volei) bine 
puse la punct. Peste 850 de 
copii — elevi, șoimi ai patriei 
și pionieri — s-au reîntilnit cu 
școala, cu învățătorii, cu pro
fesorii lor dragi. Au vorbit co
piilor Marieta Ferenczi — di
rectoare. Margareta Latosi — 
comandanta organizației de pio
nieri. profesorii. Și un moment 
aparte : elevii care au intrat 
in clasa a 5-a. au tntîmpinat 
cu fiori, pe cei ce au intrat 
în prima clasă pentru ca. a/poi 
în jurul orei 11.30 cu totii. 
efectivele întregii școli să fie 
prezente in fata televizoarelor 
pentru a urmări mitingul de 
la Craiova, organizat cu prile
jul deschiderii noului an șco
lar. (C. Albu, coresp.). 

ceapă jocul cu următoarea for
mație : Ducadam — M. Ma
rian, Cazan, FI. Marin, Fodor 
— Chihaia, Iovănescu, O. Io- 
ncscu — Fl. Giigore, M. Sandu, 
Gingu. Pe foaia de arbitraj vor 
figura ca rezerve : Lazăr, Ior- 
gulcscu, Pitaru, Vamanu, Ne- 
delcu II și Văctuș.

Avem adversari puternici 
care nu au abandonat defel 
gîndul calificării. In primul 
rînd fotbaliștii unguri, dar nici 
englezii, nici măcar elvețienii. 
Unii visează egalitate finală la 
9 puncte, ba chiar la 8 puncte 
intre 3—4 echipe, ca apoi go
laverajul să decidă. Pină azi 
s-a anunțat sosirea tuturor an
trenorilor echipelor din gru
pa noastră circa 30 ziariști 
unguri, 5 englezi, 5 elvețieni, 3 
norvegieni. în zilele următoare 
numărul lor va fi mărit.

Avem toate motivele să do
rim și să susținem Jucătorii 
noștri în tentativa de realizarea 
victoriilor de la București, cu 
acele două adversare din grupă, 
Ungaria și Elveția, victorii care 
să spulbere orice vise de genul 
celor de mai sus.

Pregătirea competentă, se
lecția inspirată, încrederea și 
calmul jucătorilor și antreno
rilor echipeL noastre naționale 
ea și contribuția publicului 
spectator vor putea realiza 
dezideratul scump al tutu
ror iubitorilor fotbalului din 
țara noastră, calificarea la 
turneul final al C.M. ’82.

iova, marți, după-amiază, la ora 
15,30, cu un charter, după o 
escală la Otopeni, efectuînd la 
ora 17 un antrenament. Din 
cite am aflat campioana elenă 
va avea în tribunele Centralu
lui craiovean în jur de 3000 de 
turiști-suporteri, convinși că 
echipa lor favorită nu va mai 
pierde la un scor de forfait, ca 
acum cinci ani, la București, 
în fața Sportului studențesc. 
„Tifosii" greci, prezenți la ho
telul Jiul. își alimentează mo
ralul cu eliminarea lui Ca
gliari de acum nouă ani, cînd 
Olympiakos a învins și în Ita
lia. Antrenorul Willy Seneko- 
vich (cel care a condus echipa 
Austriei la mondialele din Ar
gentina) este însă foarte tăcut. 
Cu greu i-am smuls cîteva cu
vinte : „Venim după numai 
două etape de campionat: 1—1 
eu Panathinalkos, pe teren 
neutru, Ia Patras șl 0—0 eu 
Panionios, în deplasare. Apă
rarea a jucat bine. Sper să 
joace așa' șl la Craiova, unde 
va fi un meci greu, dar nu 
fără șansa unui rezultat bun 
pentru noi". Willy Senekovțch.

REFACEREA LUI
SPOREȘTE

(Urmare din pag. 1)

Georgescu, ușor accidentat în 
„amicalul" de sîmbătă. cu Cor- 
vinuL

Levskl Spartak a sosit ieri, 
la ora prînzuluL, în Capitală, 
venind, eu autocarul, de la 
Ruse. Sînt prezențl următorii 
17 jucători : Dclcev, Mikhailov 
— portari. Nikolov, Balevski, 
Granclarov, Petrov. Gocev — 
fundași. Barzov, Ciavdarov, 
Tvetkov, Velev — , mijlocași, 
Iskrenov, Kurdov, Spasov, Den- 
oev, Grekov. Grigorov — ata- 
canți. Se află la București, 
deci, toți cei 5 fotbaliști care 
au jucat săptămîna trecută în 
reprezentativa Bulgariei (Ba
levski, Nikolov, Spasov, Gri
gorov șl Țv^lkov), dar folo
sire* Iui Grigorov în meciul 
de azi este sub semnul între
bării. Nu a făcut deplasarea 
nici atacantul Vaicev. al șase
lea internațional al echipei, ne
refăcut după accidentul din jo
cul cu T S.K.A.

La sosire, antrenorul princi
pal Hristo Mladenov (cu ani în 
urmă la echipa națională) ne-a 
spus : „Acordăm toată atenția 
Jocului cu Dinamo, o echipă 
foarte puternică și In formă, 
după cum ne-au spus trimișii 
noștri care i-au studiat Jocul 
și care au filmat partida eu 
Sportul studențesc. Ne-am dat 
seama că. de pildă Dinu și 
Dndu Georgescu stnt în forma 
eea mai bună că Dragnca si 
Augustin sînt si ei in prima li
nie ca pregătire, că Moraru

ȘI ACUM,
Astăzi, start in Cupele eu

ropene, competiții așteptate 
eu justificat interes, la care, 
anul acesta, participi trei 
formații ale soccerului ro
mânesc : Universitatea Cra
iova (în Cupa campionilor 
europeni), Dinamo București 
și F.C. Argeș (ambele, in 
Cupa U.E.F.A.).

Ce așteptăm de la re
prezentantele fotbalului nor 
tru ?

Ceea ce chiar... ele iși 
propun, in fiecare an, toam
na, cam in prima jumătate 
a lunii septembrie : CALI
FICAREA IN FAZELE SU
PERIOARE ale întrecerilor 
respective, prin practicarea 
unui joc de bună factură, 
pe măsura valorilor (des
tule, la fiecare echipă in 
parte) cuprinse In efectivele 
acestor protagoniste ale 
campionatului nostru.

Nu spunem vorbe mâți, 
nu exprimăm, așa. la tntîm- 
plare. năzuinți de mai bine, 
fără acoperire intr-un po
tențial real al „ambasadoa- 
relor". Nu mai departe de 
ediția 1979—’80 a Cupei 
U.E.F.A., Universitatea Cra
iova a trecut, cu brio, de 
primele două tururi, depă
șind — pentru prima oară 
in istoria cupelor europene 
— și o echipă din Anglia, 
pe Leeds United, chiar și a- 
easă la ea. Doar arbitrajul 
părtinitor, fapt recunoscut 
de presa de specialitate 
vest-germană. a impiedi- 
cat-o să surmonteze și turul 
trei, cind a Intilnit pe Bo

n-a vrut să ne anunțe forma
ția probabilă. A 6pus că are 
mulți accidentați și dintre cei 
18 jucători care au făcut de
plasarea va alege „ll“4e titu
lar la ora meciului. Confratele 
Kostas Thomopoulos, de la 
Athlitiki Ico, din Atena, unul 
dintre cei opt ziariști veniți 
pentru meci ne-a furnizat ur
mătoarea formație pasibilă: 
Sarganis — Michas, Papadepou- 
los. Novoselac. Vanvakoulos 
— Kousoulakis. Orfanos (Gre- 
gori). Nikolaudis (Persias) — 
Anastapoulos, Mitropoulos, Le
monis (jucătorii subliniați sînt 
actuali internaționali A).

Brigada de arbitri. Marcel 
Bacou (la centru) și J.M. Lar- 
tigat și C. Lopez (toți din 
Fnanța). Delegatul U.E.F.A. — 
italianul Giulio Campanati.

La Craiova se caută un bilet 
în plus ! în fața unei aseme
nea asistente și a atîtor tele
spectatori, campioana Româ
niei. e decisă să se prezinte 
în ținută de gală. Intr-un meci 
mai dificil decît se anticipa în 
momentul tragerii la sorți.

DUDU GEORGESCU
OPTIMISMUL

este un portar eare -acoperă- 
poarta. Firește, nc-am luat 
toate măsurile pentru a con
tracara această redutabilă echi
pă românească. Din păcate, 
nu-I vom putea folosi pe Val
eev, un atacant foarte bun. 
Vom face totul pentru a ob
ține un rezultat bun*.

Partida va fi oondusă de o 
brigadă de arbitri din Turcia 
alcătuită din Tala! Tokat (la 
centru) Alei Ehșan Papatya și 
Hamza Alan (la linie). Au fost 
anunțate următoarele formații 
probabile :

DINAMO ; Moraru — Vlad, 
Dinu, Bumbesctt. Stredie — 
Augustin, Custov, Dragnea — 
Tăinar. Dudu Georgescu, Orae. 
Rezerve : Eftimescu, Stăneseu, 
I. Marin. Iordache. D. Zamfir.

LEVSKI SPARTAK : Deleev 
— Nikolov. Balevski. Grancia- 
rov, Petrov — Barzov. Ciavda
rov. Tvetkov — Iskrenov. Kur
dov. Spasov. Rezerve : Mikhai
lov. Grigorov, Velev, Gocev. 
Grigorov.
• CLUBUL DINAMO comuni

că că. astăzi la meciul Dinamo 
— Levsk! Spartak Sofia nu se 
pun in vînzare bilete la casele 
stadionului.

Partidele de la Craiova 
și București vor fi 
transmise alternativ, la 
radio și televiziune cu 
tnceDere de la ora 17.

STARTUL!
russia Mdnchcngladbach... 
în aceeași ediție, a aceleiași 
competiții. Dinamo a ratat 
calificarea — tot in fața 
unei echipei din P. F. Ger
mania. Eintracht Frankfurt 
— in ultima secundă a ce
lor 90 de minute S-au a- 
flat. cumva, cunoscutele re
prezentante ale fotbalului 
anglo-saxon (de cir~a 10 ani 
încoace in fruntea ierar
hiei europene). Borussia 
Monchengladbach și Ein
tracht Frankfurt, intr-o for
mă mai slabă in ediția la 
care ne referim 7

Nicidecum, istoria recentă 
a Cupei u.E.F.A. reamintind 
tuturor că finala ediției 
1979—’80 și-au disputat-o 
toimai Eintracht și Borussia 
MOnchengladbach. echipa 
din Frankurt apropriindu-și, 
finalmente. invidiatul tro
feu. Și cum pe zi ce trece 
F.C. Argeș revine și ea la 
potențialul lăsat de Hala- 
gian. se poate spune că 
toate cele trei reprezentante 
ale fotbalului nostru in 
prestigioasele cupe euro
pene pot aspira la mai 
mult. Tustrele, dar mai cu 
seamă Universitatea Craio
va, formația campioană au, 
in ,„ll"-le lor, destule va
lori. Cu un plus de com
bativitate. de angajament la 
nivelul fotbalului actual, 
ele pot deveni și ar trebui 
să d 'nă ACUM. LA AC
TUALA EDIJIE — și com
petitive.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘANSE DAR Șl... EMOȚII
(Urmare din pap. D

fotbalului bulgar, urfndu-i suc
ces. Aceeași urare Cristian a 
făcut-o și în momentul cînd 
s-a anunțat că peste cîteva mi
nute vom atei iza pe aeropor
tul din Atena. Urările de suc
ces erau pentru echipa noas
tră campioană care va juca cu 
o reprezentantă a fotbalului 
grec.

Odată ajunși la Nicosia, 
unde ne-a întîmpinat o vreme 
călduroasă (33 grade). ju
cătorii piteșteni au petrecut 
cîteva ore de odihnă în came
rele hotelului ,Asty“ după 
care cei doi antrenori. Alexan
dru Constantinescu și Dan Sil- 
vășan, și-au convocat elevii 
pentru un antrenament. A 
fost un antrenament de menți
nere a formei, dar mai ales de 
acomodare. Ședința de pregătire 
și-a atins scopul, după cum a- 
veau să ne spună cei doi an
trenori. A fost fixat și „11 “-le 
eare va Începe iocul : Cristian 
— Zamfir. Siancu, Cîrstea, 
Tulpan — Bărbulescu. Kallo. 
Ignat — Băluță, Radu II. Nica 
(Turcu). Celelalte rezerve ale 
lotului sînt Ariciu, Chivescu, 
Badea, Toma și Moiceanu.

Starea de spirit din cadrul 
echipei este — repetăm — 
foarte bună, toți jucătorii fiind 
dornici de a face încă din pri
mul meci, un pas mare spre 
calificarea în turul doi. Totuși, 
în lotul piteștean sînt șl emo
ții. Ele aparțin mai ales antre
norului Alexandru Constanti- 
nescu, care se află în această 
posbtră la primul său meci în 
Cupele europene.

în Cipru, campionatul va 
debuta abia la 3 octombrie, 
astfel că echipa Anoel si-a 
axat pregătirea pentru acest 
start în Cupa U.E.F.A. Antre
norul formației, englezul Fe- 
renson Marile a stabilit pentru 
acest meci următorul .11“ t 
K„îs — Șlcfanu, Hagitoraas. N. 
Pancearos, Miomiliotis — C. 
Pancearos, Panurias. Vasiliu — 
CrUicos. Petru Antoniu. Din 
această formație se remarcă 
prezenta internaționalilor Nico- 
lae Pancearos. căpitan al echi
pei Apoel. cit și al reprezen
tativei Ciprului precum și a 
înaintașului Arttoniu De ase
menea merită menționați por
tarul Kuîs fundașul stingă 
Miomiliotis și vîrful Petru, care 
sînt componenți ai selecționa
tei de tineret a Ciprului

Meciul se va disputa pe sta
dionul Makarios (gazonat) cu 
începere de la ora 21.00 ora 
Bucureștiului și va fi condus 
de o brisadă de arbitri din Al
bania. avîndu-1 la centru pe S. 
Găsii, iar la linie pe P. K&" 
theira și M. Lara.
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Campionatul european de baschet feminin

VICTORIE LA LIMITĂ:
ROMÂNIA SUEDIA 63-62
SENIGALLIA, 15 (prin te

lefon). în ziua a treia a cam
pionatului european de bas
chet feminin, echipa țării 
noastre a întîlnit pe cea a Su
ediei, de care a dispus cu 
63—62 (36—36). Meciul a fost 
echilibrat și a avut un final 
captivant, rezultatul stînd pe 
„muchie de cuțit". în ultime
le două minute, la scorul de 
63—60 pentru România, •Ele
na Filip a fost sancționată cu 
greșeală tehnică, scorul a de
venit 63—62, după care Mag
dalena Szekely a ratat (sin
gură de sub coș!). în general, 
baschetbalistele românce ar fi 
putut învinge detașat, dar 
au ratat deseori, chiar 
și din situații clare. în plus, 
ele nu au izbutit să con
tracareze principalul atu al 
sportivelor suedeze, vigoarea. 
Inexplicabil excesul de emo-

ție manifestat de unele ju
cătoare experimentate, prin
tre care Magdalena Szekely, 
Diana Bălaș și Ștefania Borș.

Au înscris : Armion 14, Fi
lip 12, Bălaș 8, Solovăstru 8, 
Szekely 4, Borș 6, Pali 9, Fo- 
tesca 2 pentru România, res
pectiv Johansson 22, Kumlin 
13, Larson 4, Rosengreen 3, 
Gottschalt 4, Lehrner 2, Wik- 
ner 14. Arbitri : 
viei (Iugoslavia) 
(Polonia).

Alte rezultate :
(seria B): Bulgaria 
i-ia 78—63 (41—31), 
— Cehoslovacia 67—66 (37— 
43) ; la Ancona (seria A) : 
Polonia — Iugoslavia 59—56 
(33—31), Olanda — R. F. Ger
mania 76—46 (37—27), Polo
nia — Finlanda 82—65 (47— 
30).

Oberkneze-
Și Bednarsi

la Senigallia 
— Unga- 

Ungaria

Paul IOVAN

Corespondentă din Iugoslavia

ORAȘUL OLIMPIADEI ALBE GĂZDUIEȘTE
BALCANIADA JUBILIARA A ATLEJILOR

SARAJEVO, 15 (prin telefon).
Capitala Bosniei și Herțegovi- 
nei, orașul Sarajevo, se pregă
tește să găzduiască (vineri, 
simbătă și duminică) unul din 
ultimele concursuri importante 
ale sezonului atletic internațio
nal — cea de a 40-a ediție a 
Jocurilor Balcanice de atletism, 
una din cele mai vechi com
petiții sportive regionale. De 
fapt, jubileul Balcaniadei atle- 
ților este, pentru orașul gazdă 
a viitoarei ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă, prima mani
festare dintr-o suită de compe
tiții de anvergură care vor a- 
vea loc aici in anii preolimpici 
și care au ca scop tocmai ve
rificarea capacității de a orga
niza întreceri de cea mai mare 
importanță. Stadionul Koșevo, 
cel pe care se va desfășura 
festivitatea de deschidere a O- 
limpiadei albe, ii va primi In 
haine noi pe cel mai buni atleți 
din Balcani. Timp de mai bine 
de un an stadionul (40 000 
locuri) — inaugurat in 1966, cu 
prilejul unui alt jubileu al 
Jocurilor Balcanice de atletism, 
ediția cu numărul 25 —, a 
suferit transformări substan-

țiale, fiind astăzi, spun cu mîn- 
drie gazdele, unul dintre cele 
mai cochete stadioane pentru 
atletism din Europa.

Presa locală se ocupă pe 
larg de apropiatul eveniment 
Este subliniată valoarea atle
tismului din Balcani, ca și pre
zența, In echipele care vor 
concura la Sarajevo, a unor 
atlețl șl atlete cu performanțe 
deosebita Ziarul „Oslobogenie" 
acordă o atenție deosebită atle- 
ților români. Sint așteptate cu 
mult Interes evoluțiile semi- 
fondlstelor Fița Lovin, Mari- 
clca Puică șl Doina Mclinte.

AtlețH iugoslavi s-au pregă
tit ta mod special pentru Bal
caniadă. De aproape două sap- 
tămtai ei se află reuniți ta 
stațiunea Ridza, la 12 km de 
Sarajevo. Antrenorul federal 
Dane Korița, fosta glorie a a- 
lergărilor de fond, afirmă că 
Balcaniada este, pentru atleții 
iugoslavi, ta primul rind un 
prilej de reabilitare după un 
sezon neconvingător. Ne mai 
spunea insă că va fi deosebit 
de greu, cunoscind forța echi
pelor României și Bulgariei...

Dușan BUGAR1N

La sfirșitul săptăminii, a Xll-a ediție a C. E. de volei

SE' Întrevăd mutații importante In ierarhiile continentale
Șîmbătă, in cinci orașe din 

Bulgaria, se dă startul în cea 
de a Xll-a ediție a campiona
telor europene de vo
lei la care iau parte 12 echipe 
masculine și 12 feminine care 
au obținut dreptul de partici
pare la faza finală fie ca ur
mare a pozițiilor fruntașe ocu
pate la ediția precedentă (acum 
doi ani, în Franța), fie în ur
ma turneelor de calificare des
fășurate în primăvară. Firește, 
intre ele, și echipele României.

„Europenele" dip acest an au 
loc în contextul unor sensibile 
frămîntări și mutații pe scara 
valorilor survenite în ultima 
vreme, fiind deci de așteptat 
reflectarea acestora în ierarhii
le finale. îndeosebi în campio
natul european masculin se pot 
produce importante modificări 
de poziții, date fiind ascensiu
nile remarcabile făcute de e; 
chipele Bulgariei și României 
(locurile 10 și respectiv 7 ta e- 
diția precedentă, în 1979), me
daliate cu argint și bronz, anul 
trecut, la J.O. de la Moscova, 
precum și ușoarele scăderi ale 
altor formații, cum ar fi, de 
pildă, Polonia (fostă campioa
nă mondială și olimpică, me
daliată cu argint la C.E. din 
1975, 1977 și 1979) sau chiar 
Cehoslovacia, Italia șl Franța. 
Se pare că chiar actuala cam
pioană olimpică, mondială și 
europeană, U.R.S.S., nu mai 
deține acum neta detașare ma
nifestată în ultimii trei-patru 
ani. Oricum, sîntem de părere 
că pe treptele podiumului de 
la Vama vor fi, la 27 septem
brie, două apariții noi. Șl nă
dăjduim ca una dintre ele să 
fie echipa României. Dealtfel, 
voleibaliștii noștri au realizat 
In acest sezon victorii asupra 
unora dintre principalii adver
sari (voleibaliștii bulgari, po
lonezi sau cei din R.D. Germa
nă), iar In fața celor sovietici 
au cedat greu, recent, pe tere
nul acestora. O performanță 
valoroasă a românilor este pe 
deplin posibilă, ea depinzlnd 
doar de forma sportivă în care 
jucătorii pregătiți de antrenorul 
emerit Nicolae Sotir se vor afla 
In momentul competiției. Dar 
iată cele trei serii ale Întrecerii 
masculine : seria I (Pazardjlk)

— U.R.S.S., R. D. Germană,
Franța, R.F. Germania ; seria 
a Il-a (Burgas) : Polonia, Ce
hoslovacia, Italia, Spania ; se
ria a IlI-a (Varna) : România, 
Bulgaria, Iugoslavia, Finlanda.

Competiția feminină ar putea 
marca, de asemenea, unele 
schimbări în ierarhie, datorate 
mai ales revirimentului echipei 
Cehoslovaciei și afirmării for
mației R.F. Germania. Misiune 
extrem de dificilă pentru e- 
chipa României în seria L de 
la Pernik, unde va avea ca ad
versare formațiile U.R.S.S., 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei. 
Prima echipă fiind socotită fa
vorita nr. 1 la medaliile de 
aur, calificarea voleibalistelor 
românce în turneul pentru 
locurile 1—6 credem că va 
depinde în primul rind de re
zultatul disputei cu reprezen
tativa Cehoslovaciei. Ar fi o 
plăcută surpriză a reprezenta
tivei noastre.

In celelalte două serii, ale 
căror jocuri sint programate 
în sălile „Hristo Botev" și „U- 
niversiada" din Sofia, figurea
ză echipele : R.D. Germană, 
Polonia, Olanda, Italia, respec
tiv Bulgaria, Ungaria, RJF. 
Germania și Turcia.

Aurel an BREBEANU

REPRUENIAIiVA
FEriININĂ A ROMÂNIEI
A PLECAT ASEARÂ

*»
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Aseară a plecat spre 
Pernik reprezentativa 
feminină de volei a 
României, care va lua 
parte la cea de a Xll-a 
ediție a C.E. Au făcut 
deplasarea jucătoarele : 
Maria Enache, Victoria 
Banciu, Iuliana Enescu,' 
Liliana Văduva, Daniela 
Drăghici, Mirela Po- 
povici, Crina Răuță, Ilea
na Dobro'schi, Gulniza Ge- 
lil, Doina Moroșan, Ioana 
Liteanu și Speranța Gă- 
man. Antrenori : Sandy 
Chiriță, Nicolae Humă 
și Oleg Solomonov. îm
preună cu lotul feminin 
au făcut deplasarea și 
arbitrii internaționali V. 
Ranghel și I. Niculescu, 
desemnați să conducă 
jocuri în cadrul campio
natelor europene din a- "Ț 
cest an.
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C. E DE TIR
(Urmare din pao 1)

La turneul zonal al C.M. de șah sau Încheiat cm
MARINA POGOREVICI DE LUPTE LIBERE

Masculin
I. 1948, in Italia : 1. Cehoslovacia, 2. Franța, 3. Ralia, 4. Portugalia,

5. Belgia, 6. Olanda.
II. 1950, In Bulgaria : 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Ungaria, 4. 

Bulgaria, 5. ROMANIA, 6. Polonia.
III. 1951, în Franța : 1. U.R.S.S., t. Bulgaria, 3. Franța, 4. ROMA

NIA, 5. Iugoslavia, 6. Belgia etc. (10 participante).
IV. 1955, In România : 1. Cehoslovacia, 2. ROMANIA, 3. Bulgaria, 4. 

U.R.S.S., 5. Iugoslavia, 6. Polonia etc. (14 participante).
V. 1958, tn Cehoslovacia 1 1. Cehoslovacia. 2. ROMANIA, 3. U.R.S.S., 

4. Bulgaria, 5. Ungaria, 4. Polonia etc. (20 de participante).
VI. 1963, in România i 1. ROMANIA, 2. Ungaria, 3. U.R.S.S., 4 

Bulgaria, 5. Cehoslovacia, 6. Polonia etc. (17 participante).
VII. 1967, în Turcia : 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Polonia, 4. R. D. 

Germană, 5. ROMANIA, 6. Ungaria etc. (20 participante).
.. Cehoslovacia, 3. ROMANIA

D. Germană, 5. Ungaria, . 6.

e
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VARȘOVIA, 15 (Agerpres). 
Turneul zonal feminin de șah 
la Bydgoszcz (Polonia) a conti
nuat cu runda a 8-a în care 
maestra româncă Marina Pogo- 
revici a învins-o pe Tiunde Cson- 
kies (Ungaria), înscriindu-și a 
6-a victorie în concurs. Alte re
zultate: Ivanka — Mureșan V»—</,; 
Makai — Nuțu 1—0 ; Tiprianeva 
— Brusztnan 0—1 ; Erenska — 
Klimova 1—0 ; Hilingherova — 
Szmacinska 1—0. In partidele în- 
trertyte, Mureșan a învins-e pe 
Tiprianova, iar r.anka '
g». ier ova.

în clasament conduce 
Pogorevici (România), 
urmată de Margareta 
(România) și Maria Ivanka (Un
garia) — cu cîte 6 p.

de

pe Hilln-

Marina 
cu 7 p, 
Mure șan

La Skoplje s-au încheiat 
cari plonatele mondiale de lup
te libere. Iată laureații ultime
lor 5 categorii de greutate : 52 
kg: 1. Tochl Asakura (Japo
nia) i. H. Reich (R.D.G.), 3. 
H. Burgieda (Mongolia) ; cat. 
62 kg: 1. Simeon Sterev (Bul
garia), 2. P. Skubacz (Polonia), 
3. V. Alekseev (U.R.S.S.) ; cat. 
74 kg : 1. Martin Knosp
(R.F.G.), 2. V. Raicev (Bulga
ria), 3, L. Kemp (S.U.A.) ; cat. 
90 kg : 1. “ 
(U.R.S.3.), 
garia), 3. S. Mohebee (Iran) ; 
cat. peste f " 
Hasimikov I 
rafi (Iran) 
(Polonia).

Sunasar Oganesian
2. I. Ghinov (Bul-

100 kg : 1. Salman 
(U.R.S.S.), 2. I. Sa-

3. P. Sandurski

Acomodarea s-a făcut in bune 
condiții reprezentanții noștri 
declarfndu-se satisfăcuțl de 
condițiile generale de concurs. 
Aproape toate echipele noastre 
pe arme au de apărat un pres
tigiu și poziții fruntașe cuce
rite la edițiile anterioare ale 
competiției sau la alte Între
ceri de nivel mondial. Cel mai 
cunoscuți sint, desigur, trăgă
torii din proba de pistol-vite- 
ză In rîndul cărora se remarcă 
Cornelin Ion, 
șl european, 
component al 
ține recordul
Madrid, 1975). Așteptăm con
firmări și din partea echipei 
și a componentelor ei care vor 
concura in proba individuală 
de pistol standard, care s-au 
remarcat, ultima dată, cu oca
zia Balcaniadei de la Sofia 
(luna aprilie), clnd au reușit 
noi recorduri, deosebit de va
loroase, ale competiției. Echi
pa de juniori, care se specia
lizează în proba de pistol 
ber, are de apărat medalia 
argint, cucerită în 1979.

Primele care vor intra 
competiție sint trăgătoarele 
proba de pistol standard și 
cea de pușcă standard, 60 f.c. 
(calificări).

campion olimpic 
și Marin Stan, 
echipei care de
mondial (2 370 p,

11- 
de

în 
la 
la

TELEX ® TELEX 9 TELEX $ TELEX 9 TELEX
C Al Arie © Campionatele eu

ropene — proba de obstacole — 
s-au încheiat la Mtinchen cu 
succesul concurentului vest-ger- 
man Paul Schockemoehle („Del- 
ster"), urmat în clasamentul fi
nal de englezul Malcom 
(,,Towerland“).

CICLISM ® Etapa a 
„Tour de 1’Avenir* a 
rutierului francez Patrick 
înregistrat pe 126,500 km cu 3h 
52:20. Al doilea a sosit Serghei 
Suhurucenco (U.R.S.S.) la 2 sec. 
Lider al clasamentul general se 
menține francezul Pascal Simon. 
• Cea de-a 52-a ediție a cursei 
Praga — Karlovy Vary — Praga 
a fost cîștigată de Hans-Joachim 
Martnick (R D. Germană) — 
262 km In Bh 19:32. • Cursa

Payrah

8-a din 
revenit 

Bonnet,

Milano — Torino a revenit ita
lianului Giuseppe Martinelli — 
216 km in 5h 16.

HALTERE 0 La LtUe, In ziua 
a treia a C.M., ooncurentul bul
gar Belealav 
titlul la cat. 
un record 
302,5 kg Pe 
zul Daniel 
performanță, 
clasat sovieticul 
cu 295 kg. Au fost corectate șl 
două recorduri mondiale : Nu
nez la ,smuls" — 135 kg șl Ma
nete, la „aruncat" — 176 kg.

HOCHEI $ tn cadrul competi
ției internaționale organizată de 
ziarul „Sovetskl Sport" echipa 
Steaua București a inttlnlt, la 
Deoețk, formația Salavat Uta.

Man elev a cucerit 
pani (60 kg.), cu 
mondial egalat — 
locul doi, cubame- 
Nunez, cu aceeași 

Iar al treilea s-a 
Jurk Sarklzian,

Partida s-a încheiat cu 4—1 (0—0, 
4—1, 0—0) in favoarea hochelș- 
tilor sovietici.

ȘAH • Turneul de la Sme- 
derevo (Iugoslavia) s-a încheiat 
cu victoria marilor maeștri Trin- 
gov (Bulgaria) și Szmtdt (Polo
nia) cu cite EVi p din 15 posi
bile. Pe locurile următoare s-au 
situat Kurajilta și Sjuricl 
bli Iugoslavia) — 6 p.

TENIS 0 La Paris, în
pentru „Cupa Davis", Franța a 
întrecut cu 4—1 formația Japo
niei. In ultimele 
de simplu, Tulasne 
6—1, B—6. 6—3 pe
Vasselln a dispus 
6—1 pe Sakamoto.

meci

două partide 
I-a învins cu 
Fukui, Iar 

cu 6—0, 8—4,

VIII. 1971, in Italia : 1. U R.S.S., :
(toate la egalitate de puncte), 4. R. 
Polonia etc. (22 participante).

IX. 1975, tn Iugoslavia > 1. U.R.S.S., 
ROMANIA, 5. Bulgaria, 6. Cehoslovacia 
la faza finală sint acceptate nămol 12 
ficare).

X 1977, In Finlanda : 1. U.R.S.S., 2. 
garia, 5. Cehoslovacia, 6. Bulgaria etc.

XI. 1979, in Franța : 1. U.R.S.S., 2. Polonia. 3. Iugoslavia, 4. Franța, 
5. Italia, 6. Cehoslovacia, 7. ROMANIA etc.

Feminin
I. 1949, In Cehoslovacia : 1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Polonia. 

4. ROMANIA...
II. 1950, in Bulgaria : 1. U.R.S.S., 2. Polonia, 3. Cehoslovacia... 5. 

ROMANIA...
III. 1951, In Franța : 1. U.R.S.S., 2. Polonia, 3. Iugoslavia... (Româ

nia nu participă).
TV. 1955, In România i 1.

ROMANIA...
V. 1958, In Cehoslovacia t

4. ROMANIA...
VI. 1963, In România :
VII. 1967, In Turcia :

9. ROMANIA...
VIII. 1971, In Italia 1

7. ROMANIA...
IX 1975, In Iugoslavia l

7. ROMANIA...
X 1977, In Finlanda : t. U.R.S.S., 2. R. D. Germană. 3. Ungaria...

4. ROMANIA...
XI. 1979, In Franța l 1. U.R.S.S.. 2. X D. Germană, 3. Bulgaria...

5. ROMANIA--

2. Polonia, 3. Iugoslavia, 4. 
•ic. (odată cu această ediție 
echipe, după turnee de call-

Polonlo, 3. ROMANIA, 4. Un-

Cehoslovacia, 2. U.R.S.S., 3. Polonia, 4.

1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 3. Polonia.

1.
1.

1.

1.

U.R.S.S., t.
U.R.S.S., 2.

2.

Polonks, X ROMANIA...
Polonia, 3. Cehoslovacia...

Cehostovocio, 3. Polonia...

U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. R. D. Germani...
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CUPELE EUROPENE DE FOTBAL DEBUTEAZĂ
CU 0 SERIE DE MECIURI ATRACTIVE

Astăzi, start în cupele euro
pene Îs fotbal ! Programul me
ciurilor tur 
este foarte

în C.C.E. 
remarca In 
rile dintre 
Real San 
Lodz 
vâros — Banik Ostrava, Dyna
mo Berlin — F. “ -----
Celtic Glasgow — 
Torino și Oesters 
Bayern Munchen.

In CUPA CUPELOR (a 22-a 
ediție) atrag în mod deosebit 
atenția meciurile dintre Toten- 
ham — A i ax, C. F. Barcelo
na — Trakia Plovdiv, Swan
sea — Lokomotive Leipzig și

ale primei etape 
atractiv.
(a 27-a ediție) vom 
special confruntă- 
Ț.S.K.A Sofia — 

Sebastian, Widzew 
Anderlecht, Ferenc-

C. Zurich, 
Juventus 

VâxjS —

Dukln Praga — Glasgow Ran
gers.

în fine, ca Întotdeauna, Cupg 
U.E.F.A. (la cea de a 23-a e- 
diție) reunește echipe extrem 
de valoroase și unele meciuri 
din primul tur suscită un in
teres deosebit : Bohemians
Praga — Valencia, Atletico Ma
drid — Boavista Porto, Rapid 
Viena — Videoton, Napoli ■ — 
Radniciki Niș, Tatabanya — 
Real Madrid, Ipswich — Aber
deen, Zenit leningrad — Dy
namo Dresda ca și Panalhinai- 
kos - Arsenal, Spartak Mos
cova — F. C. Bruges, Hajduk 
Split — V.f.B. Stuttgart sau 
Sturm Graz — ȚB.K.A. Mos
cova.

LISTA CELOR 22 DE JUCĂTORI UNGURI PENTRU MECiUL 
DE LA 23 SEPTEMBRIE CU ROMÂNIA

în vederea partidei de la 23 
septembrie, de la București, cu 
reprezentativa României, Fede
rația de fotbal din Ungaria a 
comunicat la F.I.F.A. lista celor 
22 de jucători din 
alcătuită echipa :

Portari : Katzira 
kas (Ferencvaros), 
(Sporting Lisabona)

Fundași : 
schei), Kerckes 
L. Ballot (Toulouse),

care va fi -

(Pecs), Ka-
Meszaros

»
Martos (Water-

(Bekescsaba),
Caraba

(Honved), J. Toth (Ujpesti 
Dozsa), Szanto (Ferencvaros);

Mijlocași '. Mailer (Hercule» 
Alicante), Sallal (Debrețin), 
Nyllarf (Fereevaros), Csape 
(Tatabanya), Rab (Ferencvaros), 
Moldvan (Nyiregyhaza).

Atacanțl : L. Kiss (Vasas), 
Bodony (Honved), T5r6esik 
(Ujpesti Dozsa), Iszo (Vasas), 
I. Kovacs (Tatabanya), Ester- 
'hazy (Honved), L. Fazeka» 
(F. C. Antwerp).


