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I
XXXII
Sărbătorim astăzi o zi scumpă ini

milor noastre, ziua de 23 August, 
marea sărbătoare națională a po

porului român. Aniversînd împlinirea a 32 
de ani de la memorabilul 23 August 1944, 
ziua victoriei insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, glodurile 
noastre se îndreaptă cu adîncă recunoș
tință și dragoste spre Partidul Comunist 
Român, inspiratorul, organizatorul și con
ducătorul poporului român în înfăptuirea 
mărețului act istoric.

In cele peste trei decenii care au trecut 
de la Eliberare, poporul român a cucerit, 
sub conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, succese de seamă în 
construcția vieții noi. România prezintă 
astăzi imaginea luminoasă a unei țări so
cialiste în curs de dezvoltare, cu o eco
nomie tot mai înfloritoare și mai dinamică, 
cu o cultură în plin avînt. Oamenii mun
cii, români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, strîns uniți, animați de ata
șamentul și dragostea fierbinte față de 
partidul conducător, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, li
beri și stăpîni pe destinele lor, săvîrșesc 
acte de eroism în munca avîntată pentru 
traducerea în viață a Programului partidu
lui, a sarcinilor de importanță istorică tra
sate de Congresul al Xl-lea al P.C.R., pen
tru construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

în contextul amplei dezvoltări econo- 
mico-sociale a țării, educația fizică și 
sportul — activități de interes național — 
se bucură de o atenție permanentă din 
partea partidului și statului. Conducerea 
de către partid — oglindită și în măsurile 
organizatorice, în prețiosul sprijin material, 
în caracterul științific ce i-a fost imprimat 
— a făcut ca mișcarea sportivă să se dez
volte îndeosebi în ultimul deceniu, atît pe 
planul activităților de masă cît și pe cel 
al marii performanțe.

Mărturie stau și recentele succese re
purtate de sportivii noștri la Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Nu vom uita 
nicicind momentele de puternică emoție 
trăite zilele trecute în Palatul sporturilor 
și culturii, la festivitatea dedicată cinstirii 
acestor succese. înalta prețuire acordată 
de conducerea partidului și statului, per
sonal de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, celor mai buni sportivi, an
trenori, tehnicieni și altor slujitori ai 
sportului, a constituit o nouă și puternică 
expresie a aprecierii deosebite de care 
se bucură cei ce se disting în munca 
pentru dezvoltarea activității sportive, 
pentru creșterea prestigiului internațional 
al sportului românesc, a grijii și răspun
derii întregii noastre societăți pentru for
marea multilaterală a tineretului, pentru 
dezvoltarea aptitudinilor sale intelectuale, 
fizice și morale.

Fericiți că, alături de întregul tineret, 
de întregul nostru popor, au cinstit cum 
se cuvine marea sărbătoare a Eliberării, 
sportivii, antrenorii, ceilalți specialiști, în
tregul activ al mișcării sportive se anga
jează solemn să facă totul pentru a tra
duce în viață prețioasele indicații cu
prinse în ampla cuvîntare rostită de mult 
iubitul și stimatul nostru secretar general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, program de 
excepțională valoare teoretică și practică, 
menit să asigure dezvoltarea într-o etapă 
calitativ superioară a educației fizice și 
sportului în scumpa noastră patrie.

Montaj de N. CLAUDIU — Simbol al avîntului și optimismului tineretului patriei noastre.

în prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

IERI A AVUT LOC ADUNAREA FESTIVA 
DEDICATĂ ANIVERSĂRII ELIBERĂRII ROMÂNIEI

în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a avut 
loc, duminică după-amiază, adunarea 
festivă închinată celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

Este ora 16,00. Ovații si urale pre
lungi, aplauze însuflețite salută sosi
rea în sală a secretarului general al 
partidului. Minute in șir se aclamă 
„Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și 
poporul".

în prezidiul adunării iau loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, membri și membri suplcanti 
ai Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
vechi militanti ai mișcării comuniste 
și muncitorești din tara noastră.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, participant! la in
surecția națională armată antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 
1944.

La adunarea festivă ian parte oas
peți de peste hotare, reprezentanți ai 
unor partide comuniste, muncitorești, 
socialiste, progresiste din diferite 
țări. Este prezentă, de asemenea, de
legația Asociației de prietenie sovie- 
to-română.

La adunarea festivă an asistat șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, alți mem

bri ai corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine.

Adunarea, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. și Con
siliul popular municipal, s-a desfășu
rat in sala Palatului Republicii îm
podobită festiv. Drapelele partidului 
și statului încadrează, deasupra sce
nei, portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt înscrise, cu litere pur
purii, datele festive .,23 August 1944" 
— „23 August 1976".

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Ion Dincă, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., pri-
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in paginile 4 — 5 r

23 AUGUST A DESCHIS PORȚI LARGI 

AFIRMĂRII OLIMPICE ROMÂNEȘTI!
O amplă trecere în revistă a succeselor repurtate de sportivii români în arena 

mondială, sublinierea saltului valoric al sportului românesc în anii de după 
Eliberare.

Spicuiri din sumarul numărului:
■

@ S-a dat startul în cea de-a 59-a ediție a campionatului 
Diviziei A de fotbal.

© Echipa feminină a României a cîștigat din nou Campiona
tele balcanice de înot.

® Au fost desemnați campionii republicani la probele com
binate.

0 Tragere la sorți în cupele europene la volei.



„Se impune să se acționeze in modul 
cel mai hotărit pentru cuprinderea și 
antrenarea întregului tineret, începind 
cu copiii, cu pionierii și elevii din școli, 
cu studenții, cu tineretul din întreprin
deri și de la sate, în practicarea exerci-

țiilor fizice, a spoautui și turismului, 
pentru folosirea de forme simple, acce
sibile și atractive în vederea dezvoltării 
unei activități sportive cu adevărat de 
masă, care să cuprindă cele mai largi 
categorii de cetățeni".
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NICOLAE CEAUȘESCU f

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

SĂNĂTATE, VIGOARE, RECREARE,
FRUMUSEȚE FIZICĂ Șl MORALĂ

Avîntul considerabil ne care, 
după Conferința pe tară a miș
cării sportive, l-a cunoscut în
treaga activitate de educație fi
zică și sport a continuat, cu și 
mai multă intensitate, în acest 
an al eforturilor sporite pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor încredințate de partid, a 
prețioaselor indicații cuprinse in 
Mesajul adresat acestui mare 
forum al sportului de către tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Recenta festivitate de înmî- 
nare a unor înalte distincții 
sportivilor care au reprezentat 
cu cinste România la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, ex
cepționala cuvîntare rostită cu 
acest prilej de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marchează 
— prin profundele semnificații 
ale acestor evenimente — o 
etapă nouă, superioară, în dez
voltarea, progresul și afirmarea 
întregii mișcări sportive, în în
țelegerea deplină a rolului deo
sebit încredințat de partid ac
tivității de educație fizică și 
sport în mărețul proces de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Unul din domeniile în care 
au fost astfel stabilite o- 
rientări de o deosebită clarvi
ziune și cerințe de crescută res
ponsabilitate l-a constituit, după 
cum se știe, activitatea sporti
vă de masă, mijloc de bază 
pentru fortificarea organismului 
și dezvoltarea capacității fizice 
a tuturor cetățenilor patriei. în
suflețit de înaltele îndemnuri 
mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului nostru, 
întregul activ al mișcării spor
tive, toti factorii cu atribuții, 
au desfășurat — eu tot mai 
multă pasiune și eficientă — o 
muncă susținută pentru ca și în 
acest domeniu realizările obti* 
nute să se poată înscrie la loo 
de frunte în bogatul raport pe 
care mișcarea noastră sportivă

Apă, aer, soare fi multă bucurie la primele lecții de înot

FAPTE DE MUNCĂ
Șl SUCCESE SPORTIVE

La Pitești — crosul „Tînărului 
muncitor" cu peste 500 de par
ticipând la finala pe municipiu 

Foto : Petre PĂCURARIU

îl prezintă azi, la marea sărbă
toare națională a poporului 
român.

Se poate spune că în fiecare 
din zilele acestui an, cînd spor
tivii de frunte ai tării se pre
găteau cu rîvnă și dăruire pen
tru acea splendidă salbă de me
dalii cucerită, nu de mult, la 
Montreal, pe porțile stadioane-

lor, ale tuturor celorlalte baze 
sportive, în toate județele, au 
pășit mai mult ca oricînd co
piii, elevii, studenții, tinerii 
muncitori si cooperatori, căutînd 
și aflînd, pretutindeni, stator
nica prietenie cu mișcarea în 
aer liber, cu practicarea exerci- 
țiilor fizice, a diferitelor acti
vități sportive de masă. Ne-am 
putea referi, de exemplu, la 
frumosul succes de participare 
înregistrat în întrecerile „Cupei 
tineretului", care la ediția din 
acest an a asigurat în mii de 
asociații o activitate de masă 
permanentă, sistematică, la un 
mare număr de sporturi, mai 
multe chiar decît cele cuprinse 
în regulamentul acestei ample 
competiții cu caracter republi
can. De aceea, desigur, finalele 
„Cupei tineretului" — progra
mate de data aceasta în nu
meroase orașe — au fost, de 
fiecare dată, adevărate sărbă
tori ale sportului de masă, așa 
cum s-a întîmplat la Pitești, 
Iași, Brăila, Hunedoara, Bucu
rești, Sibiu, Baia Mare, Tg. Mu
reș, Poiana Brașov ș.a. Ar tre
bui să adăugăm și faptul că, 
pentru prima oară, finalele 
„Cupei tineretului" au prilejuit, 
așa cum se prevede în ultimele 
documente de partid referitoa
re la activitatea de educație fi
zică și sport, și organizarea u- 
nor importante acțiuni cultural- 
educative, în această direcție 
evidentiindu-se în mod deose
bit orașele Baia Mare, Pitești, 
Iași, Harghita și Suceava.

Am întîlnit în acest an 
nenumărate exemple care 
ne-au convins că s-au pro
dus radicale schimbări de men
talitate, de înțelegere a adevă
ratelor rosturi ale educației fi
zice și sportului, a rolului im
portant pe care partidul nostru 
îl conferă acestor activități de 
interes național în procesul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Agenda 
inițiativelor a fost, în acest an, 
extrem de bogată. în toate ju
dețele țării s-au organizat, săp- 
tămînă de săptămînă, întreceri 
sportive simple, larg accesibile, 
atractive, corespunzătoare pre
ferințelor și cerințelor diferite
lor categorii de oameni ai mun
cii. Nu ne propunem, desigur, 
o enumerare a acestora, dar ni 
se pare important și semnifica
tiv să amintim că în acest an 
s-au desfășurat, cu succese re
marcabile, numeroase festiva
luri cultural-sportive, întreceri 
pe ramuri de producție, com
petiții feminine, acțiuni turisti
ce, concursuri școlare, serbări 
cîmpenești cu program sportiv, 
competiții omagiale, toate cu 
largă audientă în rîndurile ti- 
neretelui.

Pe aceeași agendă a iniția
tivelor ni se pare potrivit să 
înscriem și frumoasele reușite 
în ceea ce privește întărirea ba
zei materiale a mișcării spor
tive. în întreaga tară au fost 
amenajate, prin munca entu
ziastă a cetățenilor, sute de te
renuri și locuri de agrement 
sportiv. Semnificative sînt, îna- 
ceastă direcție, îndeosebi acțiu
nile de amenajare a unui mare 
număr dg bazine de înot — la 
Brăila, Baia Mare, Ploiești, 
București, Timișoara, Craiova 
ș.a. — fapt care a contribuit în 
mare măsură la creșterea con
siderabilă a activității de ini
țiere și instruire a copiilor și 
tineretului în acest sport cu 
multiple influente favorabile a- 
supra dezvoltării fizice armo
nioase.

Fără îndoială, chiar un bilanț 
sumar al activității sportive de 
masă ar trebui să cuprindă încă 
multe alte reușite : extinderea 
gimnasticii la locul de muncă, 
în cămine și internate, partici
pările la concursurile pentru 
trecerea normelor din cadrul 
complexului „Sport și sănătate" 
sau la acțiunile cu caracter 
central „Amicii drumeției" si 
„înotul pentru toți" șui.

Sint, așadar, motive să soco
tim acest an ca un însemnat 
punct de referință în dezvolta
rea- sportului de masă potrivit 
cerințelor formulate în ultime
le documente de partid. Este, 
însă, lesne de înțeles că rămîn 
încă foarte multe lucruri de 
făcut în acest domeniu, că sînt 
necesare noi și sporite eforturi 
pentru ca, integrîndu-se organic 
în ansamblul muncii educative, 
sportul de masă să contribuie 
iot mai activ la formarea ti
nerei generații, la menținerea 
și întărirea sănătății, Ia asigu
rarea unor forme variate si a- 
tractivc de recreare a maselor, 
la creșterea capacității lor de 
muncă, la călirea fizică și mo
rală a tuturor cetățenilor pa
triei.

Dan GARLEȘTEANU

Unitate industriala cu pondere în
semnată în economia noastră socia
listă, întreprinderea ,,23 August" din 
Capitală întîmpină ziua eliberării 
patriei — zi pe care constructorii de 
mașini de aici au înscris-o în semn 
de cinstire, pe propria emblemă — 
cu frumoase realizări ale colectivului 
său de muncitori, tehnicieni și ingi
neri în îndeplinirea sarcinilor de 
plan prevăzute pentru începutul aces
tui cincinal al revoluției tehnico-știin- 
țifice.

In zilele în care am vizitat, din 
nou, această mare și puternică ceta
te a industriei, cînd se făceau cunos
cute cu orgoliu lesne de înțeles plu
surile față de estimările planului, în
cordarea era parcă mei profundă, 
întrecerea cu timpul mai însuflețită 
și mai rodnică. La realizările supli
mentare deja calculate trebuiau să 
se adauge altele, omagiu faptic al co
lectivului întreprinderii 
adus celei de a 32-a 
aniversări a eliberării...

Undeva în curte, 
spre poarta principală, 
se pregăteau panouri 
pe care urmau să fie 
înscrise cifre compara
tive, bilanțul de uîtimă 
oră, evidențieri. Bo
gatul bilanț de muncă 
și viață cuprinde la această mare între
prindere și numeroase împliniri în 
domeniul sportului.

Ce și activitatea productivă, cea 
sportivă desfășurată de constructorii 
de mașini de la ,,23 August" a cunos
cut, pe parcursul celor 25 de ani de 
ființare a clubului ,,Metalul", o ascen
siune continuă. Semnificativ ni se 
pare în acest sens aportul la nivel 
național și performanțele realizate de 
reprezentanții metalurgiștilor bucu- 
reșteni în acești ani. Peste 500 de 
campioni ai țării, circa 1 000 de 
sportivi selecționați în loturile repre
zentative, 30 de campioni balcanici, 
25 de medaliați la campionatele 
europene (14), mondiale (â) și la 
Jocurile Olimpice (5), în fruntea re
zultatelor de prestigiu obținute sub 
culorile reprezentative de sportivii a- 
cestui club aflîndu-se, desigur, cele 
prin care Lia Manoliu, la atle
tism, și Ștefan Petrescu, la tir, cuce
reau medalii olimpice de aur...

Totodată, clubul ,,Metalul", intrat 
în rîndul unităților de mare perfor
manță, s-a dovedit o pepinieră bo
gată pentru alte cluburi, cărora le-a 
furnizat numeroși sportivi valoroși. 
Este suficient să amintim de campioa
nele lumii de acum doi ani la cano
taj (2 f c), Marinela Ghiță și Cor
nelia Neacșu, de colegele lor din 
echipajul 84-1, medaliat Id C.M. din 
1974, de trăgătorul N, Rotaru sau de 
fotbaliștii : lorgulescu, Moraru, G. 
Sandu, Troi, Naom, Mateescu, Savu, 
de mulți boxeri etc cm*
Ia „M—'•••"

însemnări la întreprinderea 

„23 August" din Capitală

O amploare deosebită și progresiva 
a cunoscut activitatea sportivă de 
masă. în întreprinderea ,,23 Xugust” 
există în rîndul angajaților multa 
pasiune și dorință de a practica 
exercițiul fizic și sportul.

Fostul mărșăluitor, maestrul sportu
lui Vasile Farcaș, acum tehnician în 
secția Locomotive-uzinaj și responsa
bil sportiv în grupa sindicală a 
acestei secții, ne spunea în acest 
sens : „La Locomotive-uzinaj tinere
tul este preponderent. Și toți tinerii 
sînt mari amatori de sport. Dovada 
stau și rezultatele obținute in cam
pionatele pe uzina, mai ales la hand
bal, fotbal, tenis de masă, șah șî 
cros, lama efectuăm în grupuri ex
cursii in munți. Mulți dintre tineri 
sînt practicanți ai mai muîtor ramuri, 
cum ar fi strungarii Petro Vtad, 
Ion Bogdan, Petre Olteanu, contro
lorul tehnic de editate Petre Marin, 

rectificatorul llie Bu- 
noaica, lăcătușul Ale
xandru Tănase și mulți 
alții”. Aflat în apropie
re, unul dintre cei nu
miți, |on Bogdan, ține 
să completeze : „Cind 
sîntem in schimbul 1, 
de cel puțin două ori 
pe sâptămînă ieșim fie 
la baza noastră din 

Pantelimon, fie pe cea de la Titan, sau 
pe cea de la Gloria. Sîntem mulț» 
cărora ne place mișcarea, pentru că 
astfel ne recreăm, ne satisfacem o 
plăcere, dar ne și întărim capacita
tea de muncă. Este drept, și la strun
guri facem mișcare, dar e cu totul 
altceva”.

Asemenea aprecieri am auzit și de 
la alți interlocutori din toate secțiile 
vizate... Dragostea pentru sport a
lucrătorilor de la ,,23 August" este 
subliniată și de participarea lor la
diverse competiții. In primul rînd, la 
campionatele asociației, care se bu
cură de o largă popularitate. in 
această întrecere sînt angrenate 24
de echipe de fotbal, 20 de echipe de 
volei și tot atîtea de handbal, peste 
400 de amatori ai atletismului care 
concurează atît pe echipe cît și la in
dividual, de adevărata avalanșă la 
tenisul de masă, la șah, la excursiile 
de sfîrșit de săptămînă (uneori se 
organizează garnituri speciale de 
tren pentru întreprinderea ,,23 Au
gust"), excursii care, iarna, sînt fina
lizate prin concursuri de schi, bob,’ 
orientare sportivă... De asemenea, 
este remarcabilă prezența amatorilor 
de sport ai întreprinderii la compe
tițiile de masă și la acțiuni cu carac
ter republican („Cupe tineretului", 
,,Crosul tineretului", concursurile pen
tru trecerea normelor complexului 
,,Sport și sănătate" etc), la cupele 
tradiționale, la festivaluri cultural- 
sportive și alte întreceri de mare 
atractivi ta te și de largă audiență...

Muncitori fruntași, tinerii strungari Gherghina Udrea, llie Zamfir 
și Vasile Rădoi se numără printre sutele de pasionați ai sportului 
din marea întreprindere bucureșteană FOTO : V. BAGEAC

I FINALE IN „CUPA TINERETULUI"

I
La Tu Ic ea și la Arad se desfă

șoară, începînd de ieri dimineață, 
alte două finale, contînd pentru 
cea de-a lll-a ediție (de vară) a

„Cupei tineretului* — cea mai mo
re competiție de masă cu caracter 
republican. Municipiul dunărean 
este gazda a 8 echipe sătești de 
oină, calificate în etapele de zonă, 
în timp ce în orașul de pe Mureș 
au loc întreceri de atletism, hand
bal și popice, pentru tinerii 
cooperația meșteșugărească.
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CARNET 
ESTIVAL TABERELE VACANȚEI,

MARI AMFITEATRE ALE SPORTULUI
Deși pîuă la înce

perea noului an școlar 
nu ne mai despart 
chiar atît de multe zile, 
pionierii și elevii din 
întreaga țară continuă 
să-și desfășoare o bună 
parte a vacanței ce le-a 
mai rămas în tabere
sportive și de recreare. 
Iată, pe scurt, spicuiri 
din programele unor 
tabere :

BU-• IN MUNȚII 
ZAULUI, la Arbănași, 
într-un cadru de o 
rară frumusețe, se află 
peste 500 de pionieri 
din orașele si comunele 
județului. După cum ne 
informează 
colae Dragu, 
al 
cuprinde 
acțiuni 
ve. Este vorba de 
treceri

prof. Nl- 
secretar 

programul 
numeroase

C.J.E.F.S., 
și 
sportiv-educati- 

în- 
deatletice,

jocuri, dar huu axes ue 
acțiuni turistice cu de
numiri semnificative: 
„Răsună codrul țării4*, 
„Creștem odată cu
țara*4, „Să ne cunoaștem 
patria**. Tabăra dispune 
de un teren de mini- 
fotbal, de terenuri de 
volei, handbal, mese de 
tenis. Se află în curs 
de. amenajare un bazin 
de înot. (V. T.)
• PARCUL DE LA 

BREAST A (aflat la 7 
km depărtare de Cra
iova) găzduiește, în a- 
ceste zile, peste 150 de 
pionieri și elevi, în ta
băra organizată de In
spectoratul școlar al ju
dețului Dolj. Aici, sub 
îndrumarea cadrelor di
dactice, copiii desfășoa
ră o activitate diversă : 
iau parte la concursuri 
de cîntece și poezii, se

sportive cele mai îndră
gite, organizează ex
cursii în împrejurimi. 
Tot din programul ta
berei fac parte și în- 
rlniri ale elevilor cu 
colegii lor de la Școala 
sportivă Olimpia din 
Craiova, în cadrul unor 
reuniuni de gimnastică 
și lupte. (T. ST.)
• COMPLEXUL TU

RISTIC PENTRU TINE
RET din stațiunea Cos- 
tinești de pe litoralul 
Mării Negre este o gaz
dă primitoare pentru 
una din seriile de elevi 
și pionieri din întreaga 
țară veniți aici să se o- 
dihnească, să facă pla
jă și să participe la nu
meroase întreceri spor
tive. Pe cele 6 terenuri 
de tenis, de volei, 
handbal, baschet și mi-

nu pot 
fi găsite goale în nici 
o oră a zilei) au loc 
numeroase competiții do
tate cu „Cupa Eliberă
rii44 și cu „Cupa Coști- 
nești ’76“. De asemenea 
se organizează cursuri 
de inițiere la înot și te
nis. (M. FR.).

• ÎN STAȚIUNEA LA
CUL SĂRAT din veci
nătatea Brăilei este in
stalată o tabără pionie
rească și de elevi. Pen
tru ca acțiunile sportive 
organizate aici să se ri
dice la un bun nivel, 
oaspeții taberei sînt aju
tați de conducerea aso
ciației sportive sindicale 
Chimia Pe terenurHe ta
berei, precum și pe cele 
ale asociației amintite se 
desfășoară concursuri da 
minifotbal, baschet, hand
bal si tenis.



LA MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMÂN

HOTÂRiRE UNANIMĂ, FERMA
DE A REALIZA NOI SUCCESE
Înalta apreciere acordată de conducerea 

partidului și statului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, celor mai buni dintre 

cei mai buni sportivi, antrenori, altor specialiști, și 
slujitori ai sportului, ca și emoționanta întîlnire 
o laureaților, celorlalți sportivi fruntași, a tuturor 
celor care au contribuit la succesul participării 
românești la Jocurile Olimpice de la Montreal cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu ceilalți conducători de partid și de 
stat, au produs o puternică emoție în rîndurile în
tregii mișcări sportive.

In cuvinte pline de dragoste și recunoștință față 
de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sportivii, antrenorii și activiștii mișcării sportive se 
angajează solemn la marea sărbătoare a Elibe
rării, să urmeze îndemnul ce li s-a adresat, să 
muncească din răsputeri, fără să precupețească 
nici un efort, să se dedice cu întreaga lor ființă 
luptei pentru creșterea continuă a valorii perfor
manțelor românești în viitoarele competiții interna
ționale, pentru gloria sportivă a patriei noastre 
scumpe, Republica Socialistă România.

COMPETIȚII OMAGIALE 
DEDICATE ZILEI DE 23 AUGUST

PENTRU NOI SUCCESE 
ALE GIMNASTICII

Noi, componentele echipei 
feminine de gimnastică a 
României, care ne desfășurăm 
activitatea sportivă în cadrul 
Liceului de specialitate din
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
ne-am reluat pregătirile sub
semnul emoționantei întîlniri 
pe care am avut-o la Bucu
rești cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu ceilalți condu
cători de partid și de stat, la 
festivitatea în cadrul căreia 
sportivilor care s-au eviden
țiat la Jocurile Olimpice de la 
Montreal li s-au înmînat înalte 
distincții ale Republicii. Ne-au 
bucurat mult aprecierile pe 
care președintele țării noastre 
le-a făcut la adresa gimnasti
cii, am încercat un sentiment 
de înaltă satisfacție cînd am 
aflat că evoluția noastră în ca
drul Jocurilor Olimpice a fost 
urmărită cu mult interes, iar 
succesele echipei, ale Nadiei 
Comăneei și ale mele au fost 
primite cu multă satisfacție. 
Din cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului am înțeles 
insă că și noi, gimnastele, ală
turi de toți sportivii patriei, 
avem datoria să nu ne mul
țumim cu ceea ce am realizat, 
că trebuie să muncim mai mult, 
mai bine, cu mai multă efi
ciență, astfel ca la viitoarele 
mari întreceri rezultatele noas
tre să fie și mai bune, pentru 
creșterea necontenită a presti
giului patriei noastre dragi. 
Ne* așteaptă, peste puțin 
timp, întreceri de mare anver
gură, de mare responsabilitate, 
împreună cu antrenorii noștri, 
am trecut deja la pregătirea 
noilor exerciții, cu elemente de 
mai mare dificultate, cu combi
nații noi. Buna apreciere de ca
re ne bucurăm pe plan mondial 
ne obligă să fim mereu la 
înălțime.

TEODORA UNGUREANU 
componentă a echipei 
feminine de gimnastică

OBIECTIVUL -
MEDALIILE DE AUR!

Deși au trecut cîteva zile, 
trăiesc și acum, la aceeași in
tensitate, emoțiile și fericirea 
intilnirii cu președintele țării, 
iubitul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. A 
fost cel mai frumos moment 
din viața mea și am simțit, 
mai mult ca niciodată, grija 
părintească, dragostea și căl
dura cu care întreaga condu
cere a partidului și statului 
nostru, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sprijină ac
tivitatea sportivă.

Am ascultat cu deosebită a- 
tenție cuvîntarea rostită de 
iubitul nostru conducător și 
am înțeles că toate eforturile 
pe care le-am depus trebuie 
dublate în viitor, să nu precu
pețim absolut nimic pentru a 
justifica încrederea ce ni se 
acordă, pentru a justifica o- 
noarea ce ni s-a făcut prin 
acordarea înaltelor distincții. 
Noi. canotoarele, sîntem con
știente că medalia de bronz pe 
care am cucerit-o la Montreal 
nu este de natură să satisfacă 
pe deplin, la fel cum sîntem 
conștiente că excelentele con
diții ce ni s-au creat în ul
timii ani ne obligă la perfor
manțe mereu mai bune. Iată 
de ce, încă de atunci, de la 
emoționanta întilnire cu pre
ședintele țării, ne-am propus 
ca in viitor să avem un sin
gur obiectiv — m-'Gliile de 
aur !

MARIA MICȘA 
maestră emerită 

a sportului la canotaj 

O ONOARE, DAR 
Șl O OBLIGAȚIE 

împreună cu toți ceilalți spor
tivi, noi, reprezentanții clubului 
Dinamo București, am trăit o 
deosebită satisfacție la întîlni- 
rea de neuitat cu secretarul 
general al partidului, iubitul 
conducător al țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu. E- 
moționanta festivitate de la 
Palatul sporturilor și culturii 
ne-a dovedit încă o dată gri
ja pe care conducerea partidu
lui și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu personal, 
o poartă activității sportive 
din România socialistă.

Căldura cuvintelor rostite de 
președintele țării, felicitările 
adresate sportivilor și tuturor 
activiștilor de pe acest tărîm, 
înaltele distincții acordate au 
însemnat, deopotrivă, o onoa
re și o obligație pentru viitor, 
de a munci mai mult Și mai 
bine.

Noi, sportivii si tehnicienii 
din cadrul clubului Dinamo 
București, în frunte cu comu
niștii, am înțeles că în anii 
următori trebuie să ne inten
sificăm eforturile, să aducem 
țării mereu mai multe și mai 
strălucitoare succese. Sportivii 
noștri, antrenorii lor, conduce
rea clubului, vor căuta să nu 
precupețească nici un efort 
pentru ca în marile confruntări 
internaționale ce urmează, ca 
și la Jocurile Olimpice de Ia 
Moscova, gloria sportivă a 
României să urce pe culmi și 
mai înalte.

COSMA LIȚA 
președintele clubului Dinamo

Aplauze îndelungi au răsplătit măiestria cu care au evoluat la Palatul sporturilor și culturii 
micuțele gimnaste de la Spart Club Bacău. Fără îndoială, mulți vor fi fost aceia care au 

încercat să descopere în rîndurile acestor talentate fetițe pe viitoarele campioane.

IERI A AVUT LOC ADUNAREA
(Urmare din pag. 1)

mărul general al Capitalei, care 
a spus :

Este pentru noi o deosebită 
cinste ca, in numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor Ca
pitalei, să salutăm cu profundă 
stimă și înaltă considerație pe 
cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Primul secretar al Comitetu
lui municipal de partid a salu
tat, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru, pre
cum și prezenta Ia adunare a 
unor prieteni de peste hotare, a 
membrilor corpului diplomatic.

RECUNOȘTINȚĂ
Șl ANGAJAMENT SOLEMN

Sînt deosebit de vii în ini
mile noastre momentele emo
ționante prilejuite de festivi
tatea de la Palatul sporturilor 
și culturii, onorată de pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți condu
cători de partid și de stat, 
înalta prețuire acordată celor 
ce au realizat succesul ro
mânesc la Jocurile Olimpice 
de la Montreal, între care tit
lul de „Erou al Muncii So
cialiste" și Steaua de aur 
„Secera și Ciocanul", cu care 
a fost distinsă gimnasta Nadia 
Comăneei, a dobîndit pentru 
noi, slujitorii sportului, va
loare de simbol. Sîntem deo
sebit de fericiți că printre cei 
care au reprezentat cu cinste 
scumpa noastră patrie la Mont
real se numără și membri ai 
clubului sportiv „Steaua".

Exprimînd profunda noastră 
recunoștință și dragoste to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
întregii conduceri a partidului 
și statului, noi, sportivii, antre
norii, întreg activul clubului, 
în frunte cu comuniștii, ne an
gajăm să ne înzecim efortu
rile, să intensificăm munca de 
selecție și pregătire, astfel ca 
la viitoarele întreceri balcanice, 
europene și mondiale, ca și la 
Jocurile Olimpice din 1980 să 
sporim contribuția clubului 
nostru sportiv la victoriile spor
tului românesc.

GHEORGHE DRĂGĂNESCU 
președintele clubului Steaua

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. ai P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului.

In încheierea adunării. cei 
prezenți ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru România socialistă 
și poporul său constructor al 
vieții noi, pentru secretarul 
general al partidului și pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-o simbolică alăturare se 
aclamă „Ceaușescu—P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", răsună 
aplauze, urale. Atmosfera de 
puternic entuziasm în care ia 
sfîrșit adunarea festivă expri
mă sentimentele de dragoste 
fierbinte pe care întregul popor 
le nutrește față de partid și

Noi vești despre organizarea 
de întreceri sportive de măsă, 
dotate cu «Cupa Eliberării". De 
astă dată relatări din:

CARAȘ-SEVERJN. S-au în
cheiat, cu două zile în urmă, 
concursurile primei etape (la 
nivel de asociație) la gimnas
tică (fete) și atletism (băieți și 
fete). Au fost prezenți peste 
500 de tineri, majoritatea re- 
prezentînd asociațiile din mu
nicipiul Reșița. Cea de-a doua 
etapă a manifestărilor sportive 
dedicate zilei de 23 August a 
debutat duminică. Este vorba 
de finalele municipale și jude
țene la gimnastică masculină, 
la tenis, popice și fotbal. Cei 
care se vor afla, în ziua de 24 
august, în împrejurimile Reși- 
ței, la Văliug, vor avea prile
jul să asiste la un atractiv con
curs de caiac-canoe, desfășurat 
pe apele lacului cu același nu
me

Este programat, de asemenea, 
tot în ziua de 24 august, un 
concurs internațional de lup
te libere, între selecționata ju
dețului Caraș-Severin și o se
lecționată a Siriei.

BOTOȘANI. Aflăm de la pri- 
mul-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
Boris Miteanschi, că, după ter
minarea etapelor pe orașe și 
comune, în aceste zile este în 
curs de desfășurare „Cupa Eli
berării" la atletism, precum și 
o întrecere similară la baschet 
masculin și feminin, In cadrul 
unei competiții de masă, de
venită tradițională, în după a- 
miaza zilei de 23 August si în 
ziua de 24 august se vor des
fășura întrecerile de atletism și 
volei din cadrul „Cupei fete
lor". Alte competiții, rezervate 
tinerilor din Botoșani, sînt cele 
de popice (cu echipe de la aso
ciațiile Spat tac, Confecția, Vo
ința, Motorul, Victoria etc.) și 
tenis de cîmp, individual și pe 
echipe.

în acest an, ne-a spus pri- 
mul-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
„Cupa ziarului Clopotul" la 
ciclism a fost dedicată zilei de 
23 August. La start au fost 
prezenți 40 de cicliști, care an 
alergat pe biciclete de semi- 
curse și de oraș. Au cîștigat 
Victor Băiețeanir, strungar la 
I.U.P.S. Botoșani și, respectiv, 
Alexandru Ncchitor, instalator 
la întreprinderea de lapte praf, 
din localitate.

secretarul său general, simță
mintele de profundă satisfacție 
și mindrie patriotică pentru 
tot ceea ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește, sub conducerea 
P.C.R., pe pămintul scump al 
patriei, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului României 
socialiste în lume, hotărîrea 
fermă a tuturor cetățenilor tă
rii de a înfăptui, cu pasiune și 
abnegație revoluționară, obiec
tivele cutezătoare stabilite de 
Congresul al XI-lea, Programul 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare pe calea 
comunismului.

In continuare a avut loc un 
spectacol festiv.

■4r
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român, Consiliul

SINAIA. Asociația sportivă 
„Voința" din localitate a or 
ganizat o întrecere de tenis do 
cîmp, dotată cu „Cupa Elibe
rării", la startul căreia au fost 
prezenți sportivi din Sinaia, 
Cîmpina și Ploiești, precum și 
iubitori ai acestui frumos sport 
aflați în concediu de odihnă în 
renumita stațiune de pe Valea 
Prahovei. Trofeul a fost cîști
gat de echipa asociației sporti
ve „Petrolistul" din Cîmpina 
(Mircea ȘTEFANF.SCU — co
resp.).

MOTRU. în acest oraș minier 
din județul Gorj au fost or
ganizate cîteva atractive între
ceri sportive de masă, la star
tul cărora cei mai mulți d intra 
participanți au fost mineri 
precum și familiile acestora. 
S-au desfășurat competiții d_“ 
popice, fotbal, tenis de masă 
șah și box. (G. JUGĂNARU — 
coresp.).

SATU MARE. In cinstea zilei 
de 23 August, 12 echipaje pio 
nierești din județ și-au înscris 
în program vizitarea unor 
obiective de interes turistic șl 
economic, formația care se va 
clasa pe primul loc (pe baza 
unui punctaj stabilit de orga
nizatori) cucerind „Cupa Eli
berării". Formațiile „Temera
rii" (Casa pionierilor din Tăș- 
nad) și „Exploratorii minelor" 
(din localitatea Sanislău) vor 
străbate un itinerar cuprinzînd 
Stîna de Vale, Peștera Neagră, 
Ghețarul Focul Viu. Cetățile 
Ponorului și altele.

Dotate, de asemenea, cu „Cu
pa Eliberării", în asociațiile 
sportive din cooperația mește
șugărească au avut loc atracti
ve întreceri de popice, atletism, 
handbal și fotbal. (I. TOTH — 
coresp.).

SIGHETU MARMAȚIEI. în 
organizarea C.O.E.F.S. din lo
calitate se desfășoară între
ceri de tir, tenis si popice, do
tate cu „Cupa 23 August", la 
startul cărora sînt prezenți 
peste 200 de concurenți. In zi
lele de 23 și 24 august vor 
avea' loc fazele pe oraș. (S. 
PRALEA — coresp.).

FAGARAȘ. O echipă divi
zionară A, două divizionare B 
și o echipă școlară s-au între
cut în localitate într-un tur
neu de handbal feminin or
ganizat în cinstea marii săr
bători — 23 August — dotat cu 
„Trofeul Făgăraș". La termi
narea întrecerilor, trofeul a 
revenit divizionarei A. Mu- 
reșul-Tg. Mureș. în clasamen
tul final pe locurile următoare 
s-au situat echipele : Nitra-
monia Făgăraș. 13 Decembrie 
Timișoara, Sc. sp. Făgăraș. 
(Valentin LAZAR, coresp.).

BRAILA. La întreprinderea 
Progresul s-au terminat între
cerile unei competiții dotate 
cu „Cupa 23 August" în care 
s-au întrecut circa 1 500 de ti
neri și tinere din întreprindere. 
Iată cîțiva dintre învingători : 
fotbal — secția uzinaj, volei — 
sectorul energetic, handbal — 
secția rotărie. Un mare număr 
dintre tinerii amintiți au par
ticipat și la concursuri de at
letism. (Traian ENACHE, co
resp.).

FESTIVĂ
de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România au oferit, in 
seara zilei de 22 august, la Pa
latul din Piața Victoriei, o re
cepție cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberă
rii României de sub dominația 
fascistă.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost intonat 
imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

In timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nut cordial cu oaspeți de peste 
hotare.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de calda cordia
litate, de prietenie.



23 AUGUST A DESCHIS PORȚI LAR
Joi 19 august. O festivi

tate de neuitat la

Palatul sporturilor și
culturii consacrată cinstirii 
succeselor obținute de sporti
vii români la Jocurile Olimpi
ce de la Montreal. Cu acest 
prilej, mișcarea noastră spor
tivă a raportat secretarului 
general al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, că 
delegația olimpică a Republi
cii Socialiste România a re
prezentat cu cinste culorile 
dragi ale patriei, obținînd la 
cea de a XXI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice rezultate bune 
și realizînd, totodată, cel mai 
valoros bilanț al participări
lor românești la aceste între
ceri, care situează țara noas
tră pe un loc fruntaș în ie
rarhia sportivă mondială...

Bilanțul raportat conduce
rii partidului de mișcarea 
noastră sportivă și cu care a- 
ceasta se prezintă la marea 
sărbătoare a poporului român, 
ziua de 23 August, are în 
vedere, în primul rînd, tota
lul celor 27 de medalii cuce
rite de sportivii noștri la 
competițiile olimpice de la 
Montreal (4 de aur, 9 de ar
gint și 14 de bronz) și cele

după medaliile de aur. Pen
tru că am afirmat că aceasta 
a fost cea mai valoroasă par
ticipare a sportivilpr români 
la Jocurile Olimpice, iată, în

NADIA COMĂNECI

rîndurile următoare, exempli
ficarea... Mai întîi situația ge
nerală rezultată în urma par
ticipării sportivilor români la 
J.O. de la Paris, din 1924 și 
pînă recent, la Montreal. Este

99
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DE MEDALII LA
Aur

OLIMPIADA
Argint

DE VARĂ
Bronz Total

1924 — Paris __ 1 1
1928 — Amsterdam — — — 0
1936 — Berlin — 1 —- 1
1952 — Helsinki 1 1 2 4
1956 — Melbourne 5 3 5 13
1960 — Roma 3 1 6 10
1964 — Tokio 2 4 6 12
1968 — Mexico 4 6 5 15
1972 — Munchen 3 6 7 16
1976 — Montreal 4 9 14 27

22 31 46 99

179,50 de puncte acumulate 
în aceste întreceri. Este vor
ba, așa cum s-a spus, de cel 
mai valoros bilanț, de un a- 
devărat record al participări
lor românești la această atît 
de importantă competiție a 
tineretului sportiv din întrea
ga lume.

La încheierea întrecerilor 
Olimpiadei a XXI-a presa, 
posturile de radio și televi
ziune din toată lumea a co
municat sutelor de milioane 
de cititori sau de ascultători 
clasamentele generale concre-

vorba de zece ediții ale Jocu
rilor, în cadrul cărora au fost 
totalizate 99 de medalii olim
pice : 22 de aur, 31 de argint 
și 4G de bronz. De fapt, în 
zestrea sportului românesc fi
gurează exact 100 de medalii, 
dar cum articolul de față are 
în vedere numai Jocurile de 
vară, înseamnă că, în mod 
deliberat, am scos din calcule 
medalia pe care boberii Pan- 
țuru—Neagoe au cucerit-o la 
Grenoble în 1968. Prin urmare 
peste patru ani, la Mos-

terioare, fiind cu 64 de punc
te superioară celui mai bun 
punctaj înregistrat în 1972 la 
J.O. de la Munchen și mai 
mult decît dublu întregului 
punctaj obținut de sportivii 
noștri la Helsinki, în 1952, la 
prima lor participare postbe
lică la J.O., cînd sportul 
românesc s-a și lansat de 
fapt, în marea competiție o- 
Iimpică.

Succesele repurtate de spor
tivii români pe bazele olim
pice ale Montrealului își au 
explicația într-o seamă de 
factori, fiecare în parte și toți 
laolaltă foarte importanți, 
care pot fi concretizați într- 
un singur cuvînt: MUNCA ! 
Poate că niciodată pînă în a- 
cest ultim ciclu olimpic, re
cent încheiat (1973—1976), 
sportivii noștri n-au desfășu
rat o muncă atît de susținută 
pe planul calității și al canti
tății. Poate că niciodată n-au 
avut ei o activitate atît de 
responsabilă, atît de angajan- 
tă, atît de însuflețită, ca a- 
ceasta depusă în vederea 
pregătirii participării la cea 
de a XXI-a Olimpiadă.

La modul general, fără a 
intra acum în prea multe a- 
mănunte, vom sublinia la loc 
de frunte că întreg acest ci
clu olimpic a fost caracterizat 
de o amplă și susținută mun
că politică și organizatorică, 
dusă cu consecvență la toate 
nivelele mișcării sportive din 
țara noastră.

începutul, ca și întreaga ac
țiune de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice de la Mont
real au fost strălucit jalonate 
de Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire 
la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului (28 
februarie — 3 martie 1973). 
Prin acest important docu
ment s-a trasat ca sarcină 
mișcării sportive, tuturor slu
jitorilor ei, preocuparea pen
tru dezvoltarea sportului de 
performanță, în vederea afir
mării pe o scară tot mai lar
gă a talentelor, îmbunătățirii 
continue a rezultatelor și re
prezentării cu demnitate a 
sportului românesc în com
petițiile internaționale.

Programul special de pregă
tire a sportivilor pentru 'Jocu
rile Olimpice din 1976, potri
vit sarcinilor aceleiași hotă- 
rîri, a dus la concentrarea e- 
forturilor spre acele sporturi
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•
 îndrumarea și sprijinul acordate de

1tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, au n 
și specialiști la o activitate intensă, de calitate 
România

•
 in

(1 la J. O. de iarnă și 97 la

socialistă a urcat trepte importai

32 de ani sportivii români au ol
J 

față de numai 2 medalii înainte de Eli
• în ultimii 10 ani a fost realizat cel matrr 

de la 15 medalii și 100,5 puncte la 
și 179,5 puncte la Montreal (1976)

tizînd situația specifică a ce
lor 21 de ramuri sportive pro
gramate la Montreal și în ca
drul acestora a celor 198 de 
probe. Aceste clasamente au 
fost, ca de fiecare dată, va-
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697,25 DE PUNCTE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI I

22 31 46 27 47 39 697,25

1 II III IV V VI Total

1924 __ 1 — — —- 4
1928 • — — — — — — 0
1936 — 1 — — 2 — 9
1952 1 1 2 — 3 5 27,75
1956 5 3 5 3 5 4 92
1960 3 1 6 1 9 9 77
1964 2 4 6 4 9 5 92,50
1968 4 6 5 5 3 2 100,50
1972 3 6 7 4 8 8 115
1976 4 9 14 10 8 6 179,50

T
Moment emoționant, cu profunde semnificații, pentru echipa feminină de gii 
Elena Ceaușescu s-au fotografiat cu gimnastele care au înscris rezultate presti

J

GHEORGHE BERCEANU

riate, ele depinzînd de ele
mentele pe care și le-au ales 
autorii lor. In general însă, 
trei clasamente — este drept 
neoficiale, dar aproape... uni
versale ! — sînt foarte obiș
nuite la Jocurile Olimpice. Și 
asta nu de acum sau din 1972, 
de la Munchen, ci de ani și 
ani. Este vorba de clasamen
tul pe puncte (după formula 
devenită aproape clasică : 7 p 
locul I, 5 p—II, 4 p—III... 1 
p—VI) și de cele două pe me
dalii, care au în vedere mai 
întîi totalul medaliilor cuce
rite de sportivii fiecărei țări 
și apoi cel în care ierarhi
zarea este determinată de nu
mărul medaliilor de aur.

La Jocurile de la Montreal, 
România deține locul șase în 
clasamentul pe puncte, locul 
cinci în clasamentul după 
numărul total a) medaliilor și 
locul nouă în clasamentul

cova , va fi cîștigată a o 
suta medalie olimpică de că
tre sportivii noștri la Jocu
rile Olimpice de vară. Cine 
va fi oare autorul ei ? ...

Așadar, 99 de medalii, din
tre care mai mult de un sfert 
au fost cucerite acum, la 
Montreal! Realizarea este de
sigur foarte importantă și o- 
norează strădaniile sportivilor 
noștri fruntași, ale celor care 
i-au pregătit și i-au îndrumat.

O creștere însemnată poate 
fi constatată și în ceea ce pri
vește numărul punctelor înre
gistrate de reprezentanții noș
tri în marea confruntare o- 
limpică din Canada. Pînă la 
această oră bilanțul general 
al participărilor românești la 
Jocurile Olimpice arată un 
total de 697,25 p, lipsindu-i 
astfel doar 2,75 p pînă la 
completarea unei sume rotun
de de 700 de puncte. Presta
ția recentă de la Montreal, 
după cum se poate constata 
din tabelul de mai sus, le de
pășește substanțial pe cele an-

și probe la care exista pers
pectiva unei participări de 
prestigiu. în cei patru ani 
care au despărțit Munchen 
de Montreal, în mișcarea 
noastră sportivă au intervenit 
mutații însemnate, în special 
pe planul calității procesului 
de instruire sportivă, în strîn- 
să legătură cu îmbunătățirea 
activității educative, a facto
rilor educaționali, în contex
tul general al creșterii nive
lului politic, cetățenesc. în a- 
celași timp, metodica pregăti
rii a stabilit cu precizie etapi- 
zările corespunzătoare și sar
cinile fiecărei etape, urmărin- 
du-se, de la un an la altul, 
acumularea energiei necesare 
marilor bătălii pentru medalii 
și puncte de la Jocurile Olim
pice, prin orientarea sumei 
calităților fiecărui candidat o- 
limpic spre stilul cel mai efi
cace al ramurii de sport res
pective, pe baza experienței 
marilor competiții și luîndu- 
se în considerație tendințele 
manifestate pe plan, mondial.

în munca de pregătire a 
J.O. s-a pornit de la ideea 
foarte prețioasă că o Olimpia
dă constituie mai mult decît 
un sumum de campionate 
mondiale sau europene și că 
pentru a fi reeditate la Mont
real succesele înregistrate pe 
parcursul pregătirii, Ia diferi
te competiții internaționale de 
anvergură, întreaga activitate 
trebuie să nu sufere nici 
un fel de stagnare, nici un 
moment de pauză nejustifica
tă metodic. Și că, dimpotrivă, 
la toate eșaloanele, obiectivul 
permanent trebuie să fie com
pararea cu prestațiile la cel 
mai înalt nivel mondial. Foar
te important a fost și faptul 
că întregul proces de instrui
re și educație a fost realizat 
de o conducere „în echipă", 
care a urmărit cu consecven
ță, ți exigență partinică, cli
pă de clipă, traducerea în 
viață, a sarcinilor, stabilite 
pentru fiecare etapă în parte.

Un stimulent cu totul deo
sebit în pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice, pentru alte 
acțiuni importante, l-a avut 
Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat participan- 
ților Ia Conferința pe țară a 
mișcării sportive, din martie, 
1975.

...„în viitor, se spunea în 
Mesajul secretarului general 
al partidului, pe sportivii 
noștri îi așteaptă confruntări

internaționale deosebit de im
portante, între care și Jocu
rile Olimpice ce vor avea loc 
peste un an, în 1976. Aceasta 
obligă Ia desfășurarea, de pe 
acum, a unei pregătiri temei
nice, pe baza unor norme

științific fun 
velul perforr 
Ie, îneît să 
aceste întrec 
cît mai mari 
loro.și în toi 
muri sportiv
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DE LA MONTREAL Li
- clasamentele după

1976
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1. U.R.S.S. 125 47 43 35
2. S.U.A. 94 34 35 25
3. R.D. Germană 90 40 25 25
4. R.F. Germania 39 10 12 17
5. ROMANIA 27 4 9 14
6. Japonia 25 9 6 10
7. Polonia 25 8 6 11
8. Bulgaria 24 7 8 9
9. Ungaria 21 4 5 12"*

10. Cuba 13 6 4 3
11. Marea Britanie 13 3 5 5
12. Italia 13 2 7 4
13. Canada 11 0 5 6
14. Franța 9 2 2 5
15. Iugoslavia 8 2 3 3

In clasamentul după totalul medaliilor în
și 1968 — 44.
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iscării sportive, personal de către
nrregul activ de sportivi, antrenori 
jtă de un înalt simț patriotic și astfel 
irhia europeană, mondiată și olimpică

Jocurile Olimpice, 98 de medalii 
vară, dintre care 22 de aur)

Român.a. ca 
talentele, să le facă să înflo
rească șisă irumpă spre per
fecțiune, așa ctm a fost și ca
zul acestor fetițe, în frunte 
cu Nadia Comăneci, care au 
uimit pur și simplu întreaga 
lume.

Ne-am referit mai înainte 
la pozițiile fruntașe pe care 
delegația olimpică a Româ
niei le-a ocupat la încheie
rea Jocurilor de la Montreal. 
Clasamentele după medalii, 
în comparație cu Jocurile de 
la Munchen și cele de la Ciu
dad de Mexico, se prezintă ca 
în tabelul de jos.

să-și dezvolte a fost, în 1974, pe poziția a 
șasea, cu 187,5 puncte. Simili
tudinea în două din cele trei 
clasamente dintre prestația a- 
nului 1974 și cea de la J.O. 
este, după cum se vede, foarte 
mare, 
te au

/aîoric din istoria sportului românesc 

de Mexico (1968) la

țin în confruntările interna
ționale, la păstrarea și spori- 

• rea înaltului prestigiu de care 
România socialistă se bucură 
pe plan mondial ca rezultat 
al realizărilor pe care le obți
ne în dezvoltarea internă, al 
politicii consecvente de pace 
și colaborare pe care o pro
movează".

Sportivii noștri, antrenorii 
și alți specialiști, activiștii 
mișcării sportive au primit cu

27 de medalii

I

VASILE DIBA

Referindu-ne la evoluția 
sportivilor noștri la J.O., pre
zentăm o scurtă comparație

j OGLINDITE IN CLASAMENTE PE PUNCTE ’
1976 1972 1968

■ 1. U.R.S.S. 786 667 (1) 592,5 (2)
2. R.D. Germană 635 475,5 (3) 238 (3) I

1 3. S.U.A. 609 638 (2) 708,5 (1) |
I 4. R.F. Germania 279 302,5 (4) 184 (6)

5. Polonia 188,5 158 (7) 125 (8) |
1 6. ROMÂNIA 179,5 115 (12) 100,5(13) 1
| 7. Japonia 168 213 (6) 190 (5)

8. Bulgaria 166,5 143 (8) 66 (15) I
1 9. Ungaria 153,5 220 (5) 194 (4) |
■ 10. Canada 107 40 (21) 54 (17)
| 11. Italia 99,5 116 (11) 102,5(12) I
• 12. Marea Britanie 90 122,5(10) 107 (10) 9
| 13. Cuba 86 51 (18) 25 (25)
| 14. Cehoslovacia 76 73 (15) 103,5(11) 1

15. Franța 65 81,5(14) 122 (9) |

In clasamentul pe |ouncte întocmit Ia Montreal au figurat
48 de țări, la Munchen au fost 52, ca si la Ciudad de' i

j Mexico.

Cîteva medalii și punc- 
lipsît acum pentru ca

puțin 4—5 medalii și punctele 
respective. Ne gîndim, între 
alții, la Teodora .Ungureanu 
la exercițiul de la sol, la Cor- 
neliu loan la pistol viteză, Ta 
Ion Păun și Mihai Boțilă la 
lupte, la caiacul de 4 ș.a. ceea 
ce ar fi sporit — nici decum

MULTE ORI
Aur Argint Bronz

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
sportivă a patriei.

li
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ăr 
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a- 
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rezultate dintre cele mai 
bune, să ocupe cit mai multe 
poziții fruntașe. Mișcarea 
noastră sportivă și slujitorii 
ei trebuie să-și facă un titlu 
de onoare din a contribui, 
prin succesele pe care Ie ob-

însuflețire aceste indicații din 
care au desprins obiectivul de 
mare importanță și răspun
dere stabilit de partid, repre
zentarea cu demnitate a spor
tului românesc în marile com
petiții olimpice', mondiale și 
europene.

La Montreal, sportivii noș
tri, mesageri ai politicii de 
pace, prietenie și bună înțe
legere între toate popoarele 
lumii, animați de un fierbinte 
patriotism, de dragoste nețăr
murită și profund atașament 
față de patrie și oartid, ho-

cu realizările lor în ultimii 
doi ani ai ciclului olimpic. La 
sfîrșitul anului 1974, la jumă
tatea ciclului olimpic am în
tocmit și publicat în paginile 
ziarului „Sportul" clasamente 
ale sportului mondial în con
dițiile specifice Jocurilor O- 
limpice. Reluînd aceste clasa
mente constatăm, de pildă, 
că în 1974 România deținea 
locul cinci în clasamentul 
după numărul total al meda
liilor (31 de medalii cucerite 
la campionatele mondiale), lo
cul 12 în clasamentul după 
medaliile de aur (5 — la care 
se adăugau 10 medalii de ar
gint și 16 de bronz). în cla
samentul pe puncte România

Nadia Comăneci 
Ivan Patzaichin 
Leon Rotman 
lolanda Balaș-Soter 
Mihaela Peneș 
Serghei Covaliov 
Gheorghe Berceanu 
Lia Manoliu 
Dumitru Pîrvulescu 
Nicolae Martinescu 
Vasiie Diba

In cadrul echipei ; 
canoe dublu

AU ACUMULAT CELE

3 
2**
2
2
1
1**
1
1
1
1
1

MAI
1. Nadia Comâneci
2. Leon Rotman
3. lolanda Balaș-Soter 

Li a Manoliu
5. Ivan Patzaichin
6. Nicolae Martinescu
7. Teodora Unaureanu

să fi fost desăvîr-aceasta
șită. Dar, este locul -s-o spu
nem (într-un articol viitor 
vom aprofunda afirmația) că 
la Montreal sportivii noștri 
ar mai fi putut cuceri încă cel

1* 
1** 
o 
o
1
1**
1 
o 
o 
o 
o

MULTE

I
1 
O
1
O
O 
o 
o
2
1
1
1

/

I 
I
I
I
I

PUNCTE
28.83
18
16
16
15
14
12.83

I
I
I
I

exagerat — zestrea olimpică 
a sportului românesc.

în ceea ce privește clasa
mentele pe puncte la ultimele 
trei ediții ale J.O., ele se pre
zintă ca în tabelul alăturat.

Și în încheiere o trecere în revistă a contribuției diferitelor 
ramuri sportive la realizarea bilanțului nostru olimpic general. 
Gimnastica (cu un punctaj record), luptele și caiacul-canoe au 
atins la Montreal parametrii cei mai ridicați din întreaga lor 
participare olimpică, ca de altfel și handbalul și canotajul, iar 
boxul a egalat, ca număr de puncte, evoluția din 1956.

CONTRIBUȚIA SPORTURILOR
PUNCT E

LA ZESTREA OLIMPICA
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1. Lupte 2 3,75 8 18,5 18,5 25 34 36 147,75
2. Caiac-canoe 26 9 27 20 24 33 139
3. Atletism 2 2 13 23 24 14 7 85
4. Gimnastică 14.5 10 1 1 53 79,59
5. Tir 13 15 10 10 8 9 2 67
6. Box 8,5 20,5 3,5 8,5 5 20,5 66,59
7. Scrimă 5 6 3 15 15 8 52
8. Canotaj 1 7 9 17
9. Handbal 2 4 8 14

10. Volei 6 2 8
11. Polo 2 2 3 7
12. Călărie 5 1 tt
13. Rugby 4 4
14. Ciclism 0,5 3 3,5
15. Haltere 2 2
16. Pentatlon 1 1

4 9 27,75 92 77 92,5 100,5 115 179.5 697,25

M E D A L I I
Aur Argint Bronz Total

1. Caiac-canoe
2. Lupte
3. Box
4. Atletism
5. Gimnastică
6. Tir
7. Scrimă
8. Handbal
9. Canotaj

10. Călărie
11. Rugby

IOLANDA BALAȘ-SOTER

iD DE MEXICO
de medalii —

72 1968

c H c M
p O u» O
< m h- < < CQ

27 22 91 29 32 30
31 29 106 45 27 34
23 23 25 9 9 7
11 16 26 5 11 10
6 7 15 4 6 5
8 8 25 11 7 7
5 9 18 5 2 11

10 5 9 2 4 3
S 13 16 32 10 10 12

1 4 4 0 4 0
l 5 9 13 5 5 3
5 3 10 16 3 4 9
) 2 3 5 1 3 1
2 4 7 15 7 3 5

tărîți să-și dăruiască toată e- 
nergia și măiestria pentru 
gloria sportului românesc au 
făcut ca tricolorul României 
socialiste să fie înălțat de 27 
de ori pe catargul victoriilor 
olimpice.

Medaliile cucerite Ia Olim
piadă, punctele acumulate în 
întrecerile de la Montreal se 
datorează condițiilor tot mai 
bune pe care societatea noas
tră socialistă le crează tutu
ror oamenilor muncii din

□ rticiparea delegației române la Jocurile 
Olimpice de la Montreal a îmbogățit sub
stanțial experiența metodică a specialiști

lor mișcării noastre sportive, care au avut — prin
rezultatele sportivilor — cea mai bună apreciere 
a propriei lor activități. La J.O. '76 au existat, in
discutabil, o seamă de realizări importante, după 
cum au fost constatate și unele neajunsuri, lip
suri care urmează să fie remediate.

Felicitîndu-i pe sportivii care au reprezentat cu 
cinste țara noastră la Montreal, președintele 
României socialiste, Nicolae Ceaușescu,. a expri
mat în strălucita cuvintare rostită la recenta fes
tivitate de la Palatul sporturilor și culturii, 
„urarea și îndemnul de a face în continuare e- 
forturi pentru a se perfecționa, spre a putea 
ocupa în competițiile viitoare — nu numai la 
Jocurile Olimpice din 1980, pînă atunci încă sint 
4 ani — locuri și mai bune".

„Va trebui — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca să ne așezăm, să analizăm cu 
răbdare, să tragem învățăminte și să trecem Ia o
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8
11
7
3
6
3
4
1
2
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1

20
20
15
12
11
9
6
2

' 2
1
1

organizare mai bună a activității noastre in toate 
sectoarele". In lumina acestei prețioase indicații 
va trebui analizată, global și separat pe fiecare 
ramură sportivă, activitatea desfășurată în pre
gătirea pentru Montreal dar, mai ales, va trebui 
să stabilim ce avem de făcut în vederea celei de 
a XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice, de la 
Moscova.

Aceste prețioase indicații pun în fața activului 
mișcării sportive noi și importante sarcini. Reali
zarea lor integrală presupune eforturi sporite, o 
muncă mai intensă, mai multă inițiativă și perse
verență pentru intensificarea activității în toate 
domeniile.

Avem convingerea că sportivii noștri se vor an
gaja cu toate forțele ca să muncească în așa fel 
ca Jocurile Olimpice de la Moscova, ca și zecile 
de competiții care le vor precede, să însemne 
noi și noi victorii aduse culorilor scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România ! --

Romeo VILARA



NOILE PROMOVATE AU RATAT STARTUL..
© Oaspeții — 8 puncte din 18! • Bălăci a deschis lista golgeterilor, 
cu 4 goluri © Duminica viitoare, la Craiova, un derby de mare 

atracție : Universitatea — Steaua
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Steaua — F.C. Constanța 1—0 (0-0)
U.T.A. — S.C. Bacău 0—0
„Poli" Timișoara — Dinamo 3—1 (1-1)
F.C.M. Galați — Jiul 0—1 (0-0)
Progresul București — Univ. Craiova 1—5 (1-3)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Argeș 2—0 (0-0)
F.C. Corvinul Huned. — Sportul stud. 0—1 (0-1)
Politehnica lași — F.C.M. Reșița 1—1 (1-0)
Rapid — F.C. Bihor 2—0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminicâ 29 august)
S.C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș
Univ. Craiova — Steaua
Sportul studențesc — Politehnica lași
F.C. Constanta — Progresul
Jiul — F.C. Corvinul
Dinamo — U.T. A.
F.C. Argeș — Rapid
F.C. Bihor — „Poli" Timișoara
F.C.M. Reșița — F.C.M. Galați

1. Universitatea Craiova 1 1 0 0 5—1 2
2— A Rapid 1 1 0 0 2—0 2

A.S.A. Tg. Mureș 110 0 2—0 2
„Poli“ Timișoara 1 1 0 0 3—1 2

5— 7. Steaua 110 0 1—0 2
Sportul studențesc 110 0 1—0 2
Jiul 110 0 1—0 2

8—11. U.T.A. 10 10 0—0 1
S.C. Bacău 10 10 0—0 1
Politehnica lași 10 10 1—1 1
F.C.M. Reșița 10 10 1—1 1

12—14. F.C. Constanța 10 0 1 0—1 0
Corvinul 10 0 1 0—1 0
F.C.M. Galați 10 0 1 0—1 0

15—17. F.C, Bihor 10 0 1 0—2 0
F.C. Argeș 10 0 1 0—2 0
Dinamo 10 0 1 1—3 0

18. Progresul 10 0 1 1—5 0

JOC MAI BUN DUPĂ PAUZĂ
——-1
2(0)

F.C. ARGEȘ 0(0)
TG. MUREȘ 22 (prin telefon)
început liniștit de partidă, 

de studiu reciproc, cu acțiuni 
de joc mai mult la mijlocul te
renului. A.S.A. manifestă, to
tuși, un plus de insistență, ne
valorificat, însă, din cauza 
lipsei de decizie a înaintașilor. 
Treptat, după primul sfert de 
oră, dominarea gazdelor se ac
centuează, apar și cîteva încer
cări de finalizare, cele mal 
aproape de reușită fiind acelea 
din min. 29 și 31, cînd Fazekaș 
și, respectiv, Boloni au ratat si
tuații favorabile. Pe fundalul 
acestei dominări a localnicilor, 
oaspeții au o frumoasă zvîcnire 
ofensivă și o mare ocazie de 
a înscrie (min. 31), dar Ra
du II, excelent lansat de Do- 
brin. în adîncime, irosește o 
situație favorabilă șutind în 
Solyom. ,

După pauză. A.S.A. atacă 
chiar din start cu mal multă 
hotărîre și reușește, la numai 
trei minute de la reluare, să 
deschidă scorul prin BOLONI, 
care a șutat puternic din afara 
suprafeței de pedeapsă. Două 
minute mai tîrziu, Naghi este 
la un pas de a majora scorul, 
dar șutul său este respins, cu 
genunchii, de Cristian. Urmează 
o perioadă de joc foarte bun al

UN PLUS DE TEMPERAMENT...

Stadion ,,23 August" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— aproximativ 10.000. Au mar
cat : BOLONI (min. 48) și VA- 
RODI (min. 82). Raport de 
cornere : 12—4. Raportul șutu
rilor la poartă : 24—6 (pe spa
țiul porții : 12—2).

A.S.A. : Solyom 6 — Gligore
7. Unchiaș 6, Ispir 8, Onuțan
6 - Naghi 7, Boloni 9, Pislaru
7 — Fazekaș 7, Fanicl 6 (min. 
68 Varodi 7), Both II 6.

F. G ARGEȘ : Cristian 9 — 
M. Zamfir 6, Olteanu 8, Stan 
6, Ivan 7 — Mustâțea 6, Toma 
6, Dobrin 7 — Leșeanu 5 (min. 
63 Cîrstea 6), Radu II 5, Doru 
Nicolae 6.

A arbitrat : C« Man ușa ride 
'***** ; la linie — D. Isă- 
cescu și C. Bizinichi (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. 
La juniori : 3-0 (1—0).

echipei din Tg. Mureș șl două 
momente spectaculoase, de ex
cepție : primul, în min. 60, cînd 
Naghi a șutat în bară și Pis
laru a reluat spre gol, dar 
Cristian a intervenit salvator, 
trimițînd balonul în corner ; al 
doilea, în min. 78, cînd același 
Cristian a scos de trei ori la 
rînd șuturi ce se duceau spre 
gol. Și totuși, tînărul și talen
tatul portar piteștean va mai 
fi învins încă odată, in min. 
82, cînd VARODI va strecura, 
pe Ungă el, mingea în plasă.

Mihai IONESCU

Debutul partidei din deschi
derea cuplajului bucureștean 
nu lăsa, nici pe departe, să se 
întrevadă ceea ce. apoi, avea 
să urmeze : adică o înlrîngere 
la scor a echipei bucureștene. 
Progresul începuse jocul destul 
de avîntat. aflîndu-se foarte a- 
proape de gol în min. 12, cînd 
Țevi, după ce l-a depășit cu u- 
șurință pe Deselnicu. a trimis 
mingea în bară.

Stadionul Republicii : tarea 
înmuiat de ploaie ; timp plo
ios ; spectatori — aproximativ 
18 000. Au marcat: BALAC1 
(min. 20, 30, 58 și 73), CIRȚU 
(min 23) și DRAGU (min. 44). 
Raport do comere : 9—2. Ra
portul șuturilor la poartă : 
15—10 (pe spațiul porții : 
9—9).

PROGRESUL : Giron 5 —
Ploscaru 5, Sâtmăreanu I 6, 
D. Ștefan 5, Grama 5 — Nlq- 
nea 5, Dragu 6 — I. Sandu 
5 (min. 62 Badea 5), lorgu- 
lescu 5 (min. 32 Roșu 5), Țevi 
6, Aaostol 5.

UNIVERSITATEA: Purcaru 7 — 
Negrilă 8, Constanținescu 8, 
Deselnicu 7, Purima 8 — Ște- 
fănescu 8. Beldeanu 8 — Cîrțu 
9 (min. 80 Pițurcă), Donose 8, 
Bălăci 10, Țarălungă 7 (min. 
77 Câmătaru 6).

A arbitrat : loon Rus (Tg. 
Mureș) la linie :
N. Barna (Tîrnăvenî) și O. 
Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : GRAMA. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La juniori : 1—0 (0—0).

Odată trecut acest prim sfert 
de oră favorabil bucureșteni- 
lor, aspectul jocului începe să 
se schimbe, ieșind tot mai 
pregnant în evidență diferența 
de experiență și de valoare 
existentă între cele două for
mații. Superiori din punct de 
vedere tactic, aeționînd simplu, 
dar foarte eficace pe contra-

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 22 AUGUST 1978

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI: 1.065.316 lei

EXTRAGEREA I: 2 22 24 9 >5
7 ; EXTRAGEREA a Il-a: 16 8
14 26 42 4 ; EXTBAGEREA a 
in-a: 43 27 19 34 5 3 ; EXTRA
GEREA a IV-a: 28 30 41 43 5 16; 
EXTRAGEREA a V-a: 25 37 13
12 8 ; EXTRAGEREA a Vl-a : 10 
12 9 18 24 : EXTRAGEREA a
VH-a : 25 43 1 24 2 ; EXTRAGE
REA A VlII-a : 42 8 6 5 32.

P'ata cîstigurilor se va face în 
Capitală încep înd din 4 IX pînă 
la 22 x, in țară aproximativ din

umărul următor al zia
rului nostru va apărea «oi 
26 august, la ore?e obiș
nuite.

BĂLĂCI ÎN MARE VERVĂ: 4 GOLURI!

Din centrarea lui Cirțu, Bălăci înscrie cel de al treilea gol al echi
pei sale. (Fază dm meciul Progresul — Universitatea Craiova).

atac craiovenii au pus în vădită 
dificultate greoaia și greșit dis
pusa apărare a gazdelor, luînd, 
între minutele 20 și 30, un a- 
vantaj de trei goluri, decisiv 
pentru victorie. Deschiderea 
scorului s-a produs în min. 20, 
cînd BĂLĂCI a fructificat, 
printr-un șut puternic și pla
sat, o pasă a lui Donose. Trei 
minute mai tîrziu, tînărul 
CÎRTU — care și-a făcut un 
foarte promițător debut în pri-
ma divizie — a încris prin
tr-un șut înșelător, dar foarte 
frumos, din afara careului. în 
min. 30, la o bună centrare a 
aceluiași Cirțu, BĂLĂCI reia 
din cădere în gol. Cu un minut 
înainte de pauză, bucureștenii 
reduc din scor prin DRAGU, 
la o bilbîială a apărării oaspe
ților.

După reluare, inițiativa apar-

8.IX. pînă la 22.X.1976 inclusiv, 
iar prin mandate poștale apro
ximativ din 8.IX.1976.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 22 AUGUST 1976.
I. Steaua — F C. Constanța 1
II. U.T. Arad — S.C. Bacău x

HI. Politeh. Tim. — Dinamo 1
IV. F.C.M. Galați — Jiul 2
V. Progresul — „U“ Cv. 2

VI. ASA Tg. Mureș — FC Argeș 1 
Vil. Corvinul — Sp. stud. 2

VIII. Poli. Iași — FCM Reșița x
IX. Rapid _ F.C. Bihor 1
X. Relonul Săv. — CSU Galați 1

XI. Unirea Alex. — Din. SI. 1
XII. , U“ Cluj-Nap. — Olim. S.M. x

XIII. Vie. Călan — CFR Cj-Nap. x
FOND DE CIȘTIG: 362.573 lei.
Plata cîștigurilor se va face 

în Capitală începînd din 30 au
gust pînă la 22 octombrie, în ța
ră aproximativ din 2 septembrie 
pînă la 22 octombrie 1976 inclu
siv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din 2 septembrie 1976.

• Foto : I. MIHĂICĂ

tine tot craiovenilor, care au 
momente de joc foarte bun, a- 
plaudat de obiectivul public 
bucureștean. în consecință, ei 
ridică scorul la 5—1, prin alte 
două goluri marcate de BĂLĂCI 
/min. 58 și 73), ieri aflat în. 
mare vervă și inspirație, obți- 
nînd o victorie neașteptat de 
netă, dar pe deplin meritată.

Constantin FIRANESCU

REVANȘĂ MERITATĂ PENTRU GAZDE>

Stadion ,,1 Mai" ; teren influențat de ploaie în repriza secundă ; 
timp ploios ; spectatori — aproximativ 35 000. Au marcat : COTEC (min. 
48 și 58), ȘERBÂNOIU (min. 20), respectiv SATMAREANU II (min. 
37). Raport de comere : 6—5. Raportul fulurilor ia poartă : 10—8 (pe 
spațiul porții : 7—4).

POLITEHNICA : Catona 7 — Vi șan 7, Păkinișan 8, Mehedințu 7. 
Maier 7 — Dembrovschi 7 (min. 78 Istrătescu), Roșea 9, Cotec 9 — 
Floareș 7, Șerbânoiu 8, Covalcic 8 (min. 69 Mioc 6).

DINAMO : Ștefan 5 — Cheran 5, G. Sandu 5, Do brâu 5, Lucuță 5 
(min. 81 Moldovan II) — Dudu Georgescu 6, Sâtmăreanu II 7, Custov 5 — 
Moldovan I 5 (min. 62 Vrînceanu 5), Roz nai 6, Lucescv 7.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ★★★★ ; la linie : P. Silvestru (Foc
șani) și V. Sândulescu (Vaslui), ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene : ȘERBÂNOIU.
Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 0—2 (0—1).

TIMIȘOARA 22 (prin telefon)
„Poli" și Dinamo, două din

tre protagonistele trecutei edi
ții, s-au angajat din start în- 
treo întrecere dîrză, fără me
najamente, grijulii în efectua
rea marcajului și dispuse să 
caute golul în momentul de 
posesie a mingii. Dar, în timp 
ce timișorenii au pus preț pe 
jocul combinativ, — grația lui 
Dembrovschi, Roșea și Șerbă- 
noiu, un trio tehnic și clarvăză
tor —, formația oaspe a mizat 
circa o jumătate de oră pe 
contraatac, lansîndu-1 pe Roz- 
nai cu baloane lungi, imprecise

Victoria feroviarilor este me
ritată, ea fiind pusă la îndo
ială doar în primele 20 de mi
nute, cînd orădenii au „ocupat* 
mai bine terenul, ratînd de 
două ori deschiderea scorului 
(min. 10, prin Georgescu, foarte

Stadionul Republicii ; teren 
moale ; timp noroc ; spectatori 
— aproximativ 20 000. Au mar
cat : RIȘNIȚA (min. 20) ,1 
NEAGU (min. 58). Raport de 
comere : 7—3. Raportul sutu
rilor la poartă : 12—13 (pe 
spațiul porții : 4—4).

RAPID : loniță 8 — Pop 6. 
Nițâ 6 (min. 46 D. Popeacu 6). 
Pîrvu 7, Popa 7 — Șutru 5 
(min. 30 Petru 6). M. Stellan
7, Rîțniță 8 — D. Popescu 5 
(mm. 46 Telețpan 7), Neaga
8, Manea 7.

F. C. BIHOR : Vidac 6 — 
P. Nicola. 5, Bigan 6, Lucacl 
6, Popovici 6 — Naom 7, M. 
Marian 5 (min. 46 Petrovid 6), 
Kun II 6 — Ghergheli 6 (min. 
63 Soclu 6), Florescu 6, Geor
gescu 6.

A arbitrat : O. Anderca 
(Satu Mare) **** ; la IU 
nie — Gh. Jucan (Media,) 
V. Catanâ (Satu Mare).

Cartona,e galbene : FLO- 
RESCU, KUN II, PETCU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—0 (0—0).

bine lansat, și min. 13, cînd 
Naom a reluat după o nouă 
pătrundere Georgescu, golul fi
ind evitat.de intervenția specta
culoasă "a lui loniță). Odată 
cu deschiderea scorului (RIȘ
NIȚA — min. 20 — șut bun, 
dar nu imparabil, de la 18 m), 
bihorenii încetinesc alura, poa
te și ca urmate a accidentării 
lui Ghergheli, lovit de Șutru.

sau în contratimp. In min. 20, 
cînd o nouă acțiune a gazde
lor capătă și atributul vitezei, 
cade și golul, ȘERBÂNOIU re- 
luind imparabil, cu capul, sus 
la păianjen. Cinci minute mai 
tîrziu, Roșea pătrunde în drib
ling în careul advers, șutează 
plasat pe lîngă Ștefan, ieșit, 

«dar mingea lovește jos stîlpul 
stîng al porții ; Covalcic ur
mărește atent și împinge ba
lonul în plasă, din apropiere, 
depășindu-și fundașul după 
șutul lui Roșea. Stupoare ! Tu- 
șierul V. Săndulescu semnali-

RAPID 2(1)
F, C. BIHOR “o(oj

Treptat, feroviarii se impun 
prin temperament și prin mo
bilitatea superioară a liniei de 
mijloc, în care Rîșniță are o 
excelentă dispoziție, el țrecînd 
la conducerea acțiunilor mai 
ales după ce harnicul Petcu ia 
locul superficialului Șutru. In 
min. 35, o acțiune de largă res
pirație, inițiată de Rîșniță (lan
sare Neagu, recentrare lungă), 
este ratată de D. Popescu.

După pauză, jocul crește, ac
țiunile devin mai frecvente, 
dar imprecizia tehnică este su
părătoare. mai ales la finali
zare. De altfel, cele numai opt 
șuturi pe poartă, în decurs de 
90 de minute, sînt elocvente. 
După ce, în min. 55, Kun ra
tează o mare ocazie, singur în 
fața porții, Neagu mărește sco
rul, după o fază pe care o de
clanșează și o parafează, în 
min. 58 : lansare lungă, din în
toarcere, spre Manea, sprint al 
extremului stingă, centrare» 
șutată prin fața porții și re
luare NEAGU, care a avut for
ța de a urmări acțiunea lui 
Manea. Finalul este deosebit da 
disputat, în ciuda calității re
lative a jocului. Bihorenii în
cearcă reducerea scorului, dap 
leușesc un singur șut pe poar
tă, în toată repriza : Kun (min. 
69). O victorie meritată a bucu- 
reștenilor, care au reușit să se 
„adune" în ceasul al... 12-lea.

loan CHIRILA I

zează ofsaid la Covalcic și go
lul nu este acordat.

Dinamo schimbă registrul, 
iese mai mult la joc cu ba
loane la firul ierbii și, pe fon
dul tensiunii din tabăra ad
versă, controlează jocul și ega
lează în min. 37 prin SĂTMA- 
REANU II, la o centrare a 
lui Roznai. Echilibru pe tabela 
de marcaj de scurtă durată, 
întrucît, la puțin timp după 
pauză (min. 48), COTEC tri
mite în plasă, fructificînd cen
trarea Iui Covalcic. Bucureștenii 
își pierd din nou capul și în 
min. 58 scorul arată 3—1 : Co
valcic deschide lung pe dreapta. 
Dembrovschi reia spre poartă 
din apropiere, fără adresă ; 
COTEC urmărește, însă, și 
impinge balonul in plasă. 
Ploaia se întețește și în ultima 
jumătate a meciului Dinamo — 
acuzînd lipsa lui Radu Nun- 
weiller și Dinu, cu care cîști- 
gase în campionatul trecut la 
Timișoara, la scor (4—0) — for
țează reducerea scorului, dar, 
insuficient de lucidă, nu o 
reușește.

Gheorghe NICOLAESCU

evitat.de


STEAUA a©’
F.C. CONSTANȚA p(p)
Echipa campioană a benefi

ciat, în jocul cu formația din 
Constanța, de 18 lovituri de 
colț, a expediat 26 de șuturi 
la poarta excelentului Popa, a 
avut o bară (Diimitru — min. 
51) și patru mari situații de 
marcare. Dar n-a obținut decît 
o victorie la limită, prin punc
tul înscris de ION ION (min. 
65), coautor involuntar la a- 
cest gol fiind fundașul con- 
stănțean GăteJ, care i-a pasat 
la... 8 metri de poartă mijlo-

GOI DE LA 18 Șl NU DE LA 11 m!
HUNEDOARA 22 (prin telefon)
Fără îndoială, dezamăgire în 

rîndul gazdelor. Noua echipă a 
Corvinului a demonstrat că mai 
are încă mult de lucru la ca
pitolul omogenizare și că 2—3 
posturi (în primul rînd în li
nia de fundași) sînt deficitare. 
Adevărul e că a întîlnit și o 
echipă matură, cu valoare ge
neral superioară, care știe să 
se apere, să-și scoată adversa
rul din ritm, să contraatace pe-

Stodion Corvinul ; teren cu 
gazon foarte bun, dar alune
cos ; timp ploios ; spectatori
— aproximativ 18 000. A mar
cat : CASSAI (min. 33). Ra
port de comere : 8—5. Rapor
tul șuturilor la poarta : 7—18 
(pe spațiul porții : 2—10).

CORVINUL : Bologan 8 — 
Jurcâ 5, Gruber 5, R. Vlad 8, 
Minculescu 5 — Angelescu 8, 
Dumitriu IV 6, Agud 5 — Bucur 
6 (min. 77 Savu), Șurenghin 6 
(min. 46 Georgescu 6), Iancu 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Ră- 
ducanu 7 — Tânâsescu 8, Ciu- 
garin 6, Grîgore 8, Manca 7
— Rădulescu 8, O. lonescu 6, 
Cassai 7 — Grosu 5, M. Sandu 
7, C. Vlad 7.

A arbitrat : C. Ghiță 
★ ; la linie : Gh. lo
nescu și H. Nicolau (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : JURCĂ.
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 2—1 (2—1).

riculos. în general, perioadele 
de dominare au fost egale 
(în final, hunedorenii și-au ma
sat adversarii în careu) și 
soarta acestei partide avea să 
fie decisă de executarea unei 
lovituri libere din afara careu
lui mare. în min. 33, mingea 
se află undeva aiurea, dar la 
18 m, credem involuntar, O. 
lonescu a fost faultat și 
CASSAI a transformat impeca
bil, peste zid, sub bară, lovi
tura liberă. Studenții bucu- 
reșteni au avut ocazia să ma
joreze scorul în min. 42 : Gru
ber și Grosu, în „duel corp la

DIN NOU CU STÎNGUL...

GALAȚI 22 (prin telefon)
Un vînt rece și o ploaie mă

runtă, ca de toamnă târzie, n-au 
constituit un impediment pentru 
circa 15 000 de gălățeni. care au 
ținut să fie prezenți la reîntâlni
rea echipei lor favorite după 
numai un an* — cu... rigorile Di
viziei A. Dar, ca si în vara lui 
1974 (atunci F.C.M. a jucat în 
prima etapă cu C.F.R. Cluj-Na-

Stadion Dunărea ; teren a- 
lunecos ; timp foarte rece ; 
spectatori — aproximativ 15 OCX). 
A marcat : BUCURESCU (min. 
58). Raport de comere : 20—2. 
Raportul șuturilor la poarta : 
26—6 (pe spațiul porții : 13—2).

F.C.M. GALAȚI : Hagioglu 5
— Nedelcu I 6, Morohai 7, 
Frunza 6, Haiduc 5 — Nuțescu 
5 (min. 78 Orac), I. Constan
tinescu 5, Straț III 5 — Vochin 
6, Ene 7, Tolea 7.

JIUL : Cavai 10 — Rusu 7, 
Bâdin 8, Ciupitu 8, Deleanu 6
— Stoica 5, Toma 5, Mulțescu 
7 — Bucurescu 8 (min. 80 Co
vaci), Dumitrache 7, Augustin 
5 (min. 22 Sălâjan 5).

A arbitrat : R. Stîncan 
★ ★★★ ; la linie : I. Urdea 
(ambii din București) și Al. 
Ghigea (Bacău).

Cartonașe galbene : SALÂ- 
JAN, BADIN.

Trofeul Petschovschi : 9. 
la iuniori : 2—0 (2—0).

poca, 0—2) ei au plecat dezamă
giți de la stadion, formația loca
lă pierzînd cu 1—0 un meci pe 
care ar fi putut să-1 cîștige. Do
uă dintre argumentele aduse în 
sprijinul acestei afirmații se află 
în caseta alăturată (numărul de 
cornere si suturi la poarta Jiu
lui) Ceva nu apare însă în a- 
ceastă casetă. Și anume numărul 
mare de ocazii de gol care s-au 
succedat în careul Jiului si mai 
ales intervențiile de excepție ale 
Iui Cavai. în minutele 39, 41, 53, 
58. 68, 69 si 87 portarul oaspeților

VICTORIE
cașului de la Steaua ; acesta n-a 
avut altceva de făcut decît să 
împingă mingea în plasă. De 
ce acest succes la limită, cu 
destule emoții în final, cînd 
oaspeții au acționat ceva mai 
curajos decît în cea mai mare 
parte a întîlnirii ? Explicația 
trebuie căutată mai ales în 
randamentul de ansamblu — 
vizibil în scădere față de o- 
bișnuitele apariții ale sale — 
arătat în acest joc de Steaua. 
Absența lui Iordănescu a gre
vat asupra eficacității acțiuni
lor elevilor lui Jenei, e un e- 
lement de luat în seamă, dar, 

A
SP. STUDENȚESC âSOi

corp“ își dispută balonul, Gro
su cade fără să fie faultat și, 
inexplicabil, arbitrul decide : 
11 metri — pe care îl execută 
Octavian lonescu, dar Bologan 
respinge balonul cu genunchiul.

După pauză, meciul este mai 
antrenant, însă ineficacitatea 
gazdelor — care... fug de șutul 
la poartă — face ca tabela de 
marcaj să rămînă neschimbată. 
Ocazii de gol în acest meci au 
fost : Iancu și Minculescu (min. 
11), Șurenghin (min. 13 și 40). C. 
Vlad (min. 38 — bară —
și min. 61), Iancu (min. 72), 
Agud (min. 75). Ratări, unele 
chiar de la 3 metri. Deci, ex
periența oaspeților și timidita
tea localnicilor au decis o par
tidă care ar fi fost mai echita
bil să se termine cu un scor 
egal.

Constantin ALEXE

ÎNAINTĂRI

ARAD 22 (prin telefon)
Punctul mult dorit în deplasare 

băcăuanii l-au obținut la capă
tul unui joc de uzură, cu puține 
faze- ofensive, plăcute. Scorul alb 
cu care s-a încheiat întâlnirea își 
are explicația în lipsa de precizie 
șl în orientarea greșită, în gene
ral, a înaintașilor arădeni. Cura, 
Uilecan si Giurgiu au încercat 
zadarnic să depășească cu mingi 
înalte linia defensivă adversă.

In prima repriză, calitatea jo
cului nu s-a ridicat la cote prea 
înalte. Ambele formații au acțio
nat cu claritate în cîmp, dar 
înaintașii, fiind strict suprave- 
gheați în permanență, n-au reu- 

s-a opus unor goluri gata făcute, 
salvînd in extremis situații ce 
păreau imposibil de salvat. Emo
ții mari i-au produs și cei doi 
coechipieri (Toma — în min. 7) 
și (Ciupitu — min. 65 — bară!), 
la un pas de... autogol. Singurul 
gol al meciului s-a marcat în 
min. 58, într-un moment cînd, cu 
excepția portarului, toți jucătorii 
gălățeni se aflau în apropierea 
careului de 16 m al oaspeților. In 
acest minut, Straț III și Nuțescu 
au șutat violent, Cavai a res
pins miraculos mingea a ajuns 
la Mulțescu, acesta l-a deschis 
pe dreapta pe BUCURESCU, cursa 
acestuia de aproximativ 60 m a 
fost urmată de un șut puternic, 
din unghi, mingea l-a atins ușor 
si pe fundașul Frunză și a Intrat 
în plasă: 0—1! Pînă în final, 
F.C.M. a dominat autoritar, dar 
a neglijat apărarea și pe contra
atac, Jiul a fost gata—gata să-și 
mărească avantajul.

Laurențiu DUMITRESCU

POLITEHNICA IAȘI IKE
1(ol

IAȘI 22 (prin telefon)
Prima repriză a fost destul de 

echilibrată, ambele formații îm- 
părțindu-și perioadele de domi
nare, într-o partidă de valoare 
modestă. Au fost și unele faze 
mai curate care au încălzit, prin 
dinamismul lor, tribunele. Cea 
dintâi s-a petrecut în min. 5, cînd 
Ursu, de la 6 m, a ridicat peste 
poartă mingea de gol primită de 
la Sofian» Reșițenii au ripostat 
prin viguroase contraatacuri, pur
tate de Bora, Florea și mai ales, 
de Tănase Zece minute după 
ratarea lui Ursu, o acțiune per
sonală a lui Costea se încheie 
cu un șut violent al acestuia la 
„încheietura*4 barelor. Această a 
doua mare situație a gazdelor 
este urmată de o alta, în min. 
25, cînd Costea centrează Banu 
trimite cu capul, silindu-1 pe 
Ilieș să respingă în corner. Go
lul reprizei este marcat în min. 
28: Boțonea îl faultează pe D. 
lonescu la 20 de metri lateral-

LA LIMITĂ
totuși, a apărut destul de preg
nant, pe durata meciului, că 
jucătorii militari nu dețin dis
poziția de joc pe care o ștîam. 
F.C. Constanța a acționat foar
te prudent, prea prudent, s-a 
preocupat mai mult de apăra
re ; abia după ce a primit go-

Stadion Steaua ; teren ex
celent ; timp noros ; specta
tori — aproximativ 20 000. A 
marcat : ION ION (min. 65). 
Raport de cornere : 18—4. Ra
portul șuturilor la poarta : 
26—13 (pe spațiul porții : 
15-5).

STEAUA : lordache 7 — An- 
ghelini 6, Sameș 7, FI. Marin 
7, Vigu 8 — Dumitru 8, Ion 
Ion 7, Stoica 7 — Troi 6, M. 
Răducanu 7, C. Zamfir 6 (min. 
46 Aelenei 6).

F. C. CONSTANȚA : Popa 9 
— Gâtej 5, Antonescu 8, Nis- 
tor 7, Codin 6 — Mateescu 7, 
Buduru 7, Livciuc 8 — Sâlceanu 
6, Mârculescu 6 (min. 72 St. 
Petcu 6), Lică 6 (min. 46 
Turcu 6).

A arbitrat : N. Cursaru
★ ★★★ ; la linie — A. Avra- 
mescu și N. Moroianu (toți 
din Ploiești).

Cartonașe galbene : CODIN 
și M. RĂDUCANU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 0—4 (0—2).

Iul, formația, oaspe a ieșit din 
propiia jumătate de teren și 
ne-a arătat cîteva momente 
reușite de ofensivă.

Situațiile de gol cele mai 
clare ale acestei întîlniri, mo
destă ca nivel general, le-au 
avut : Stoica (min. 5), Sameș 
(min. 11), Dumitru (min. 15), 
Răducanu (min. 18), Livciuc 
(min. 29), Răducanu (min. 31, 
50), Turcu (min. 54), Troi (min. 
63), Buduru (min. 68), Răducanu 
(min. 72).

Eftimie IONESCU

INEFICACE!
șit să creeze situații favorabile 
de a marca. Semnificativ, în 
acest sens,'este faptul că, în pri
mele 45 de minute, arădenii au 
șutat pe spațiul porții doar de 
două ori, iar băcăuanii numai 
o dată !

Stadion U.T.A. ; teren bun ; 
timp noros ; spectatori — a- 
proximativ 12 000. Raport de 
comere : 10—6. Raportul șu
turilor la poarta : 13—13 (pe 
spațiu! porții : 7—5).

U.T.A. : Jivan 7 — Gașpar 
6, Ologeanu 5 (min. 35 Kukla 
6), Pojoni 6, Bîtea 6 — Schepp 
6, Domide 7, Broșovschi 7 — 
Cura 7, Tisa 6 (min. 53 Uile
can 6), Giurgiu 7.

S. C. BACĂU : Constanti
nescu 7 — Pruteanu 6, Catar- 
giu 7, Volmer 7, Lunca 5 — 
Duțan 7, Șoșu 6, Pana 6 — 
Botez 6, Zamfir 6, Bâluțâ 6.

A arbitrat : C. Bărbulescu 
★ ★★★★ ; la linie — Gh. 
Manta și Gr. Angheluță (toți 
din București).

Cartonașe galbene: LUNCA. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 2-1 (0—0).

După pauză textiliștii au for
țat jocul, au avut perioade mai 
mari de dominare și au încercat 
de mai multe ori vigilența porta
rului Constantinescu, dar ocazi
ile n-au fost fructificate. Așa 
s-a întâmplat în min. 69, cînd 
Pojoni, după o lovitură liberă, a 
reluat afară; în min. 74. Bro
șovschi, expediază cu putere ba
lonul, portarul băcăuan nu-1 
poate reține, intervine Cura, dar 
acesta se încurcă și fundașii oas
peți rezolvă situația critică; după 
2 minute, același Broșovschi este 
jenat în careu ’ de... coechipierul 
său Schepp și astfel, Constanti
nescu a putut interveni, acordînd 
corner. Replica oaspeților în a- 
ceastă parte a meciului s-a re
zumat la o defensivă prelungită 
și, uneori, cu palide contra
atacuri.

Pompiliu VINT1LĂ

DACĂ NAȘTE ERA ATENT
Stadion ,,23 August" ; teren puțin moale ; timp noros și friguros ; 

spectatori — aproximativ 7 000. Au marcat: SIMIONAȘ (min. 28), TA- 
NASE (min. 58). Raport de cornere : 13—4. Raportul șuturilor la poartă : 
8—8 (pe spațiul porții : 4—4).

POLITEHNICA : Naște 4 — Sofian 7, Toacă 6, Romilă 7, Mureșan 5
— Ursu 7, Banu 6, Simionaș 6 — D. lonescu 5 (min. 46 Dănilă 5), Tran- 
dafilon 5, Costea 5.

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș 7 — Porațchi 7, Kiss 7, Hergane 6, Boțonea 7
— Portic 6, Gabel 6, Bora 7 — Atodlresei 5, Tănase 8, Florea 7.

A arbitrat : Fr. Colossi ★★★★ ; la linie : Gh. Vasilescu II și V. Iva- 
novici — toți din București.

Trofeul Petschovschi : 7.
La juniori : 2—1 (1—0).

dreapta; reșițenii formează zidul, 
Romilă schițează șutul, blocul 
defensiv al oaspeților se destra
mă si SIMIONAȘ, primind balo
nul de la Ursu, șutează pe jos; 
Ilieș alunecă și. . .1—0.

Oaspeții forțează egalarea pro
fitând și de o încetinire a . motoa
relor" ieșene, pe care, în sezonul 
trecut, le știam mai robuste. Ei 
reușesc acest lucru în repriza 
secundă, în min. 58. Atunci, TĂ-

Avind ca parteneră pe A. E. IC

IOTUL A EVOLUEAZĂ MIERCURI LA ATENA
♦ Sc reunesc șl loturile B și de tineret (21 ani) • Lotul o

întiinește Joi, la Torino, pe campioana italici
In această săptămînă. toate cele 

trei loturi reprezentative (A, B 
si tineret 21 de ani) se reunesc 
fie pentru a susține meciuri 
peste hotare (loturile A și B), 
fie pentru un trial (lotul de ti
neret 21 ani).

LOTUL A este convocat pentru 
astăzi în vederea meciului de 
miercuri seara, de la Atena, în 
compania cunoscutei formații 
grecești A.E.K. Componența lotu
lui (antrenor: C. Drăgușin) e 
aceasta: Iordache. N. Răducanu 
(portari). Cheran, Tănăsescu, Săt- 
măreanu n, Dobrău, G. Sandu, 
D. Manea (fundași), Dumitru, 
Mulțescu, Iordănescu. Ion Ion, 
Boloni (mijlocași), Troi, Lucescu, 
Dudu Georgescu, M. Răducanu, 
C. Zamfir (atacanți). Plecarea 
spre Atena va avea loc mîine. cu 
avionul. întâlnirea de miercuri, 
de pe stadionul Karaiskakis. se 
va desfășura în nocturnă.

LOTUL B se va reuni tot as
tăzi si el va susține joi un meci, 
tot în deplasare, Ia Torino, în 
compania formației cu același 
nume, actuala campioană a Ita
liei. Partida va avea loc în noc
turnă pe ..Stadio Comunale**. Iată 
jucătorii selecționați pentru par
tida de joi, de pregătirea cărora 
se ocună antrenorul C. Cernăia- 
nu: ștefan, Moraru (portari), 
Negrilă, Porațchi, Ispir, FI. Ma
rin, Sameș, Lucuță (fundași), O. 
lonescu, Rădulescu, Simionaș, T. 
Stoica (’mijlocași), I. Florea, Ae
lenei, M. Sandu. Roznai. N. Ma
nea (atacanți).

REZULTATELE PRIMEI ETAPE 
A DIVIZIEI B

SERIA I
C.S.M. BORZEȘTI — F.C. BRĂILA 0-1 

(0—1). Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Olcgu (min. 41.)

VICTORIA TECUCI — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—1 (1—1). Au marcat : 
Beșchea (min. 23) și Stoica (min. 55) 
pentru Victoria, respectiv Râut (min. 
33).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (1—0). Au înscris : Pitiș 
(min. 42), Anghel (min. 58 — autogol), 
respectiv, Păiș (min. 73 — din 11 m).

MINERUL GURA HUMORULUI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2-0 (0—0). Au 
marcat : Dirman (min. 46) și losub 
(min. 85).

RELONUL SAVINEȘTl - C.S.U. GA
LAȚI 2—1 (1—1). Au înscris : Lascăr 
(min. 1), Apetrei (min. 70) pentru Re- 
lonul, respectiv Cotigă (min. 10). Ni- 
coară (Relonul) a ratat un 11 m 
(min. 44).

PETROLUL PLOIEȘTI - GLORIA BU
ZĂU 2—0 (1—0). Au marcat : State 
(min. 1) și Toporan (min. 89).

OLTUL SF. GHEORGHE — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (0—1). Au înscris : Sik- 
lodi (min. 63 și 73) pentru Oltul, res
pectiv Dumitru (min. 18).

PORTUL CONSTANȚA - C.S.M. SU
CEAVA 1—1 (1—1). Au marcat : Gafar 
(min. 27) pentru Portul și Radu (min. 
24) pentru C.S.M.

OLIMPIA RM. SARAT — METALUL 
PLOPENI 0-4 (0—2). S-a jucat la Ur- • 
ziceni.

RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR : 
Gh. Gorun, V. Doruș, M. Stan, D. Bo- 
lohan, R. Toma, I. Cornea, Gh. Briotă 
și G. Tamaș.

ETAPA VIITOARE (29 august) : C.F.R. 
Pașcani — Relonul Săvinești, Gloria 
Buzău — Olimpia Rm. Sărat, C.S.U. 
Galați — F. C. Petrolul Ploiești, Uni
rea Focșani — Victoria Tecuci, F. C. 
Brăila — Celuloza Călărași, Prahova 
Ploiești — Oltul Sf. Gheorghe, Ceahlăul 
P. Neamț — C.S.M. Borzești, Metalul 
Plopeni — Portul Constanța, C.S.M. 
Suceava — Minerul Gura Humorului.

SERIA a ll-a
CHIMIA RM. VILCEA — TRACTO

RUL BRAȘOV 2—0 (1-0). Autorul go- 
lurilor — Carabageac (min. 35 și 87).

METALURGISTUL CUGIR - FLACĂ- 
RA-AUTOMECANICA MORENl 1-1 
(1—0). Au marcat : Giulvezan (min. 
27) — pentru Metalurgistul, respectiv 
1. Stei ian (min. 87).

NASE a executat un șut-centrare 
spre colțul lung și Naște, nea
tent a primit un gol de începă
tor.

In continuare, jocul a scăzut 
treptat, ca intensitate, ieșenii 
nemaireușind aproape nimic pe
riculos. iar reșițenii, mulțumiți 
de rezultat, limitîndu-se la o ste
rilă temporizare.

Stelian TRANDAFIRESCU

LOTUL DE TINERET (21 ani) 
participă la București, la un 
meci de trial precedat de un 
test al capacității de efort șl al 
posibilităților morfo-funcționale. 
Antrenorul O. Popescu va avea 
la dispoziție următorii jucători: 
Cristian. Windt, Ioniță, Lung 
(portari), Bărbulescu, Tilihoi, 
Barna, Stancu, Agiu, Zahiu. 
Constantinescu, Boțonea, Elisei 
(fundași), Augustin, Soșu, St. 
Petcu, A. Florea, șerbănică, Ba
nu, Leac, Bălăci, Dragu, G. Pet
cu (mijlocași), Vrînceanu, Chita- 
ru, Cîrțu, Predeanu. Tcleșpan, 
Șurenghin. Dragnea, Radu n, 
Cămătaru ’ (atacanți). Cum se ve
de, a fost selecționat un grup 
mai mare de jucători, din care 
vor fi aleși cei ce vor participa 
la meciurile din această toanînă 
ale lotului de tineret.

ARBITRII MECIURILOR ECHI
PELOR NOASTRE ÎN CUP1 : 
EUROPENE. U.E.F.A. a comu
nicat forului nostru de speciali
tate naționalitatea arbitrilor care 
vor conduce partidele echipelor 
noastre în cupele europene: F.C. 
Bruges — Steaua (arbitri din 
R.F. Germania în meciul-tur, 
din Turcia la jocul-retur), Dina
mo — Milan (R.F. Germania în 
tur, Scoția în retur), A.S.A. Tg. 
Mureș — Dinamo Zagreb (Grecia 
în tur, Cehoslovacia în retur), 
Sp. studențesc — Olimpiakos 
(Elveția în tur Tara Galilor în 
retur), C.S.U. Galați — Boavista 
(Cipru în tur, Anglia în retur).

F.C. ȘOIMII SIBIU — F.C.M. GIUR
GIU 1—1 (1-0). Au înscris : Munteanu 
(min. 38) pentru gazde, respectiv 
Preda (min. 85).

UNIREA ALEXANDRIA — DINAMO 
SLATINA 3—0 (1—0). Au înscris Voicilă 
(min. 23 și 55) si Hirșulescu (min. 89).

Ș. N. OLTENIȚA - C.S. TIRGOVIȘTE 
1—0 (1—0). Golul aparține lui Rădu- 
canu (min 30).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — META
LUL BUCUREȘTI 1—1 (0-1). Au mar
cat : Palea (min. 69 — din 11 m) 
pentru gazde. respectiv Prodan 
(min. 39).

F.C.M. STEAGUL ROȘU BRAȘOV - 
CHIMICA TIRNAVENl 2—1 (1-0). Pen
tru brașoveni a marcat Paraschivescu 
(min. 20 și 85), iar pentru oaspeți 
Cherteș (min. 80).

VOINȚA BUCUREȘTI — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 0-0.

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — CHU 
MIA TR. MĂGURELE 1-1 (0—1) Au
înscris : Solomon (min. 26 — din 11 m) 
pentru oaspeți și Tronaru (min. 61 — 
din 11 m) pentru gazde.

RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR : 
P. Lucian, M. Vîlceanu, I. lonescu, M. 
Bizon, V. Țugui, V. Popovici, C. Gruia, 
U. Gheorghe și M. Dogaru.

ETAPA VIITOARE (29 august) : Fla- 
câra-Automecanica Moreni — Chimia 
Rm. Vîlcea, Tractorul Brașov — Tehno- 
metal București, C. S. Tîrgoviște — 
Unirea Alexandria Chimica Tirnăveni 
— Voința București, Nitramonia Făgă
raș — Ș. N. Oltenița, Metalul Bucu
rești — Metalurgistul Cugir, F.C.M. 
Giurgiu — Electroputere Craiova, Chi
mia Tr. Măgurele — Steagul roșu Bra
șov. Dinamo Slatina — F. C. Șoimii 
Sibiu.

SERIA a lll-a
F. C. BAIA MARE - U. M. TIMI

ȘOARA 1—0 (1—0). Unicul gol al me- 
ciulu- l-a înscris Mânu (min. 31 —
din 11 m).

„UM CLUJ-NAPOCA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0.

MINERUL LUPENI - MUREȘUL DEVA 
3—1 (2-0). Au marcat : Naidin (min. 
17 și 74) și Leca (min. 19), respectiv 
Vătui (min. 83).

MINERUL CAVNIC - C.I.L. SIGHETU 
MARMAȚIEI 0—0.

INDUSTRIA SIRMEI CÎMPIA TURZII
— DACIA ORAȘTIE 5-0 (3-0). Au 
marcat : Coloji (min. 38 și 47), Vescș 
(min. 41), Niță (min. 45) și Pripicî 
(min. 86).

AURUL BRAD — RAPID ARAD 4-1 
(1—0). Au înscris : Ghîță (min. 30 și 
86), Golda (min. 52), Faur (min. 61
— din 11 m), respectiv Juhasz
(min. 47).

C.F.R. TIMIȘOARA - GLORIA BIS
TRIȚA 2—0 (1—0). Au marcat : Butu- 
za (min. 2 — autogol) și Volaru II 
(min. 68).

ARMATURA ZALAU — STICLA 
TURDA 3-0 (3—0). Au înscris : Vaida 
(min 18 și 33) și Kineses (min. 31).

VICTORIA CALAN - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 1—1 (0—0). Au marcat : Goîa 
(min. 89) pentru gazde, respectiv Popa 
(min. 63).

RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR : 
V. Sâsâranu, I. Lespuc, I. Cotescu, Z. 
Debrețen, St. Giurgiu, Al. Jurcâ, C. 
Cretu și M. Bonțoiu.

ETAPA VIITOARE (29 august) : Sti
cla Turda — „U" Cluj-Napoca, U. M. 
Timișoara — Minerul Cavnic, Rapid 
Arad — Ind. sîrmei C. Turzii, Mureșul 
Deva — Armătura Zalău, C.F.R. Cluj- 
Napoca — Minerul Lupeni, Dacia 
Orăștie — Victoria Călan, C.I.L. Si- 
ghet - C.F.R. Timișoara, F. C. Olim
pia Satu Mare — Aurul Brad, Gloria 
Bistrița — F. C. Baia Mare.

Sportul Peg.<17*a



IN ACTUALITATE COMPETIȚIILE BALCANICE L’UNITA: „CHflA PUTERNICEI
A

ÎNOT ECHIPA FEMININĂ DIN NOU C1ȘTIGĂT0ARE
5 AFIRMĂRI A SPORTULUI ROMANESC-

frumoasă ediție a 
înotătorilor s-a' în-

Cea mai 
Balcaniadei 
cheiat aseară la piscina Dinamo 
din Capitală cu un succes a- 
proape total : 24 de noi recor
duri balcanice în 29 de probe, 
unele dintre acestea de foarte 
bună valoare. în ultimele două 
reuniuni finale sportivii români 
— îndeosebi echipa feminină 
clasată pe primul loc — au a- 
vut comportări meritorii, adău
gind zestrei alte 6 titluri de 
campioni. Din nou s-a impus 
atenției tuturor specialiștilor 
talentata noastră reprezentantă 
în probele de spate, Carmen 
Bunaciu, care a cîștigat și pro
ba de 200 
record de 
Un record 
înregistrat 
Groza pe 
delfin: 2:21,26.

Introdusă în echipă doar cu 
cîteva ore înainte, tînăra Ligia 
Anastasescu (15 ani) a produs 
o frumoasă surpriză sosind pri
ma în cursa de 100 m bras în 
1:18,92, înaintea campioanei la 
200 m, Camelia Hoțescu. Singu
rele titluri obținute de echipa 
masculină se datoresc lui Le
vente Mady (200 m delfin) și 
Adrian Horvat (200 m spate), 
care și-au însoțit succesele cu 
noi recorduri. Bilanțul general

m în 2:22,44. nou 
valoare europeană, 
foarte bine cotat a 

sîmbătă și Anca 
distanța de 200 m

al sportivilor noștri : 10 titluri 
balcanice, 12 recorduri de se
niori și 4 de juniori.

Rezultatele de sîmbătă. 400 m 
liber (f) : 1. sonia Dangalakova 
(B) 4:37,04 RB ; 2. Sofia Dara (G) 
4:41,76 ; 3. Maja Vladimirova (B) 
4:45,45 ; 4. Paraskevi Protopapa
(G) 4:47,2 ; 5. Jasna Efendici (I) 
4:47,52 ; 6. Mihaela Costea (R) 
4:48,00 ; 400 m lifer (b) 1. B. Pe- 
trici (I) 4:08,37 RB ; 2. G. Danga- 
lakov (B) 4:09,40 RN ; 3. G. Kar
pouzis (G) 4:10,72 ; 4. D. Theodo
ropoulos (G) 4:12,56 ; 5. H. Nea
grău (R) 4:16,68 — rec. juniori ; 6.

Georghiev (B) 4:18,72 ; 100 m
- - - (R)

Ca- 
3.

Da-
5.
6.

2.
3.

H JUNIORI,
DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI
ATLETISM

P. ____ .____ ....
bras (f) : 1. Ligia Anastasescu 
1:18,92 RB, rec. junioare ; 2. 
melia Hoțescu (R) 1:19,06 ;
Visnja Petkovici (I) 1:19,64 ; 4. 
nlela Vakareva (B) 1:20,01 ;
Ksenja Paukovici (I) 1:21,88 ; 
Anita Kalimeri (G) 1:22,25 ; 100 m 
bras (b) : 1. Z. Divjak (I) 68,74 ; 
2. T. Koutoumanis (G) 70,18 ; 3. 
P. Staikov (B) 70,28 ; 4. I. Luca 
(R) 70,31 ; 5. O. Resler (R) 70,92 ; 
6. D. Bobev (B) 71,20 ; 200 m del
fin (f) : 1. Anca Groza (R) 2:21,26 
RN, RB ; 2. Eva Majnarici 
2:25,66 ; 3. Katerina Para
2:30,76 ; 4. Jasna Efendici
2:31,16 ; 5. Ani Kostova ,B) 2:32,03 ; 
6. Neli Sankeva (B) 2:32,99 ; 200 m 
delfin (b) : 1. L. Mady (R) 2:10,334 
RN, RB ; 2. R. Gavlacki (B) 
2:10,351 ; 3. E. Koskinas (G) 2:10,43; 
4. K. Tumanov (B) 2:12,57 ; 5. 
Koskinas (G) 2:12,65 ; 6. “ 
trici (I) 2:13,71 ; 4 X 100 m 
(f) : 1. România (Bunaciu 
Anastasescu 1:20,35, Groza 
D. Georgescu 61,86) 4:33,80
RB ; 2. Iugoslavia 4:41,74 ; 3. Bul
garia 4:41,84 ; 4. Grecia 4:58,23.

Rezultate de duminică. 1500 m 
liber : 1. Petrici (I) 16:29,82 RB ;

Theodoropoulos (G) 16:38,00 ;
Karpouzis (G) 16:39,17 ; ' “

manov (B) 16:48,07 : 5. !
(B) 16:52,19 ; 6. Neagrău
17:20,11 ; 800 m liber (f) : 1. 
fia Para (G) 9:35,23 RN,
2. Neli Sankeva ' * 
Ingrid Cerne (I) 9:45,87 ; 
raskevi Protopapa (G)
5. Maja Vladimirova (B)
6. Gordana Krstici (I)_
400 m mixt (b) : 1. ~ 
Iakov (B) 4:44,45 RB ; 
lacki (B) 4:47,410 ; 3.
nas (G) 4:47,418 RN ;
trici (I) 4:58,84 ; 5. L. Mady (R) 
5:03,94 ; 6. A. Tsonos (G) 5:06,03 ;

’ “ Sonia Dan-
(B) 5:10,35 RN, RB ; 2. 

Costea (R2 5:15,27 RN ;
Groza 
Penina 

Bellayat

; 4. Tu-
Stavrev

(R)
SO

RB ;
(B) 9:41,13 ; 3.
---------- 4. Pa- 

9:46,52 ; 
9:59,06 ;

10:02,93 ; 
Danga- 

R. Gav- 
. Koskl-

Pe-

G.
2.
E.
4. B.

1.

(I) 
(G)
(I)

K. 
B. Pe- 

mixt 
66,34, 
65,25, 
BN,

400 m mixt (f) : 
galakova ‘ 
Mihaela
3. Anca 
Jordanka 
5. Kati 
Sofia Psilolignou
200 m spate (b) . _______
(R) 2:11,94 RN ; 2. K. Petkov (B) 
2:12,26 ; 3. P. Miloș (I) 2:13,28 ;
4. N. Miloș (I) 2:13,72 ; 5. I.
Sveț (R) 2:14,43 ; 6. P. Gheor-
ghiev (B) 2:16,31 ; 200 m spate
(f) : 1. Garmen ’
2:22,44 RN. RB ; 2.
ceanu (R) 2:26,96
Blazici (I) 2:31,68 ;
kova (B) 2:34,65 ; 5. Janja Borec 
(I) 2:37,69 
2:40,01 ; ’
Bulgaria 3:36,63 ; 2.
3:39,27 ; 3. Iugoslavia 
Grecia 3:48,31.

Clasamente finale.
1. ROMANIA 172 p ; î 
145 p ; 3. Iugoslavia 
Grecia 101 p ; 5. “ „ _
masculin: 1. Bulgaria 194 p ! 
Grecia 147 p ; 3. România 135 p 
4. Iugoslavia 127 p ; 5. Turcia
2 p.

(R) 5:21,49 ; 4.
(B) 5 :30,42 ;

(I) 5:33,43 ; 6.
(G) 5:33,89 ;

: 1. A. Horvat

5.

1. Bunaciu (R) 
Valeria Vlăs- 
; 3. Tatiana
4. Svetla Lil-

, U. Udllju DUICU
6. Sonia Emilova (B) 

4X100 m liber (b) : 1.
3:36,63 ; 2. România

3:46,56 ; 4.

Feminin î
2. Bulgaria 

133 p ; 4. 
Turcia 1 p ;

2.

ROMA 22 (Agerpres). — Ziarul „L’UNITA" a publicat o 
amplă trecere în revistă a rezultatelor Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, consacrând un articol special performan
țelor realizate de sportivii români și In special celor ale 
gimnastei Nadia Comăneci. Autorul articolului notează în
tre altele : „Despre Nadia Comăneci s-au scris nenumărate 
reportaje, s-a vorbit ca despre un fenomen, dar mai puțin 
au fost cei care au încercat să deslușească și cauzele aces
tui succes, să găsească cheia puternicei afirmări a sportului 
românesc. Răspunsul constă în faptul că după eliberarea 
țării, sportul în noua Românie nu a mai fost rezervat doar 
unei „elite", ei a devenit un bun al poporului, un mijloc de 
perfecționare a educației tineretului, o activitate fundamen
tală de interes social".

în. articol este subliniat, de asemenea, sprijinul acordat de 
statul socialist activității sportive, prin crearea Unei întinse 
rețele de construcții și amenajări In toate regiunile țării.

BASCHET INTERNAȚIONAL1
LA SZCZECIN Șl LA ORADEA

KAVALA, 22 (prin telefon). 
Localitatea Kavala a fost alea
să de federația de atletism din 
Grecia ca gazdă a tradiționalei 
competiții balcanice a juniori
lor, aflată în acest an la cea 
de a șaptea ediție.

în prezenta unui numeros pu
blic, tinerii atleți au realizat 
întreceri spectaculoase și de un 
bun nivel tehnic. Sîmbătă, în 
prima zi a concursului, junio
rii români au obținut două vic
torii. Astfel. Glicorghe Uceanu 
a cîștigat proba de 10 km marș 
cu timpul de 47:47,6 iar Gina 
Fanau s-a impus în disputa să
ritoarelor în lungime realizînd 
un rezultat de 6,25

SĂRITURÎ: GEORGIANA SĂCĂLEANU
Șl ION GANEA, CAMPIONI LA PLATFORMĂ

m.

Ultimele două zile ale Bal
caniadei de sărituri, găzduită 
de bazinul de la Ștrandul tine
retului, ne-au adus satisfacția a 
noi victorii ale reprezentanți
lor României. Sîmbătă, Ion 
Ganea a ținut să demonstreze 
că la 32 de ani este încă un 
performer de valoare, cucerind 
locul I la platformă (al 11-lea 
titlu balcanic al său) datorită

în cadrul Campionatului eu
ropean de baschet pentru ca- 
dete (junioare II) care se des
fășoară la Szczecin au mai 
fost înregistrate următoarele re
zultate : grupa 1—6 : U.R.S.S.- 
Olanda 124—39, Ungaria-Bulga- 
ria 77—66, Ungaria-Ceho-
sloVacia 55—45, Polonia-Olanda 
62—56 ; grupa 7—11 : România- 
I talia 64—59 (32—31), Iugo-
slavia-România 76—59, Iugo- 
slavia-Spania 73—52, Italia-Is- 
rael 69—49; grupa 12—16: Fin- 
landa-Belgia 68—49, Scoția- 
Elveția 58—51, Finlanda-Suedia 
72—34, Belgia-Scoția 71—39. în
trecerile continuă.

★
ORADEA, 22 (prin telefon), 

în localitate s-a disputat tur
neul internațional 
masculin dotat cu 
berării". Rezultate : 
99—92 cu Dinamo

(cei mai eficienți : Cernat 34, 
Oczelak 30 de la Steaua, Ni- 
culescu 30, Diaconescu 22 de la 
Dinamo), 77—54 cu Gaz 
MAVAG Budapesta, 78—70 cu 
Dinamo Oradea ; Dinamo Bucu
rești : 93—82 cu Dinamo Ora
dea, 104—76 cu Gaz MAVAG ; 
Gaz MAVAG : 86—84 cu Di
namo Oradea. Clasament : L 
Steaua, 2. Dinamo București, 
3. Gaz MAVAG Budapesta. 4. 
Dinamo Oradea. (Ilie GHIȘA- 
coresp. județean).

CORNELIA POPA SI . LIXANDRU,
CAMPIONI LA PROBELE COMBINATE

Stadionul Republicii din Ca
pitală a găzduit, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, întrecerile 
campionatelor republicane la 
probe combinate. în întrecerea 
feminină de pentatlon titlul de 
campioană a revenit, conform 
așteptărilor. atletei Cornelia 
Popa de la Dinamo Buc. Ea a 
totalizat 4306 p. Dintre rezulta
tele individuale obținute de 
Cornelia cel mai bun a Met ^1

de la săritura în înălțime — 
1,87 m. Competiția de decatlon 
s-a încheiat cu victoria surprin
zătoare a tînărului Gheorghe 
Lixandru (Progresul Buc.) cu 
7379 p. care i-a învins pe cam
pionul national de anul trecut, 
Mihai Nicolau (Steaua) 7354 p 
și pe recordmanul țării. Vasile 
Bogdan <■ U“ Clui-Napoca)

C.N.U. (la feminin) Și STtAUA (ia masculin)

AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE CANOTAJ
Veritabilul maraton nautic 

găzduit timp de aproape trei 
săptămîni de pistele lacului 
Belci (situat în vecinătatea Mu
nicipiului Gh. Gheorghiu-Dej) 
s-a încheiat sîmbătă, odată cu 
disputarea finalelor Concursu
lui republican de canotaj pe 
ambarcațiuni mici.

Finalele celor patru probe in
cluse în programul concursului 
au dat cîștig de cauză reprezen
tanților clubului Steaua la 
masculin (antrenor — Alexan
dru Aposteanu) și, oarecum 
surprinzător, C.N.IJ. la feminin. 
Spunem surprinzător, pentru 
că _ elevele antrenorului Ion 
Boicu sînt toate foarte tinere 
și dispun de o relativ scăzută

M. ROMAȘCANU— 
CAMPION LA PISTĂ

Duminică, pe velodromul Di
namo din Capitală, în cadrul 
campionatelor naționale de ci
clism pe pistă, proba de ur
mărire individuală a revenit 
dinamovistului Mircea Romaș- 
canu care a acoperit cei 4 000 
m în 5:03,7. Marți are loc cursa 
de urmărire pe echipe.

experiență competițională, dar 
cu toate acestea ele au ocupat 
primele trei locuri la schif 
’simplu. în cealaltă probă fe
minină, 2 f.c., am consemnat 
din nou un succes net al stu
dentelor bucureștence. două e- 
chipaje de la C.N.U. (Maria 
Roman — Elena Iacob și Flo- 
rica Dobroghiu — Greta Bin
der) ocupînd locurile I și, res
pectiv, II.

La masculin a fost rîndul 
sportivilor de la Steaua să do
mine copios, ei ocupînd pri
mele trei locuri la 2 f.c. și 
primele patru (!) la schif sim
plu. Iată acum ocupanții pri
melor locuri : FEMININ, Schif 
simplu : 1. Veronica Holman 
3:47 ; 2. Eva Toth 3:51; 3. Ana 
Grigoriciuc 3:52; 2 f.c.:l. Ma
ria Roman — Elena Iacob 
3:40,1 ; 2. Florica Dobroghiu — 
Greta Binder 3:41,5 ; 3. Silvia 
Nedelcu — Margareta Garai- 
man (Voința București) 3:46,1 ; 
MASCULIN. Schif simplu : 1.
Toma Constantin 6:47,0 : 2. Nae 
Oprișan 6:48,5 ; 3. Nicolae Popa 
6:54,0 ; 2 f.c. : 1. Mihai Nau- 
mencu — Dan Nimu 6:24,8 ; 2. 
Petre Dona — Ioan Matei 6:25,7; 
3. Constantin Nistoroiu — Geor
ge Mereuță 6:32,9.

acurateții salturilor și faptului 
că ultimele execuții au avut 
coeficienți de dificultate mai 
ridicați de cît ai principalilor 
săi rivali, Augustin Sarakinski 
și Alexandru Bagiu. De altfel, 
Bagiu conducea după șase să
rituri, dar în continuare el a 
avut salturi cu coeficienți de 
numai 2,0, 1,9 și 2,3,

La fete, Georgiana Săcălea- 
nu a cîștigat duminică al doi
lea sau titlu de campioană bal
canică la senioare (primul, vi
neri la trambulină), lăsînd o 
impresie favorabilă prin ținuta 
elegantă, corectitudinea execu
țiilor și finețea intrărilor în 
apă. Campioana la platformă 
de anul trecut, micuța Anca 
Făgețean, a ratat locul secund 
deoarece a greșit ultima sări
tură (2'/2 salt înapoi grupat), 
pentru care a primit doar 
32 50 n

Rezultate. Platformă seniori ; 
I. Ganea (România) 466,65 p — 
campion balcanic; 2. A. Sara
kinski (Bulgaria) 455,70 p ; 3. 
Al. Bagiu (România) 453,20 p ;
4. St. Stoianov (Bulgaria) 404,45
p ; 5. D. Predrag (Iugoslavia) 
359,15 p ; 6. M. Grgurevici (Iu
goslavia) 338,45 p ; 7. T. Turban 
(Turcia) 264,55 p ; platformă se
nioare : 1. Georgiana Săcălea- 
nu (România) 333,70 p; — cam
pioană balcanică; 2. Maria A- 
leksandrova (Bulgaria) 318,80 p; 
3. Anca Făgețean (România) 
311,35 p ; 4. Jasmina Gheorghi- 
eva (Bulgaria) 253,45 p.. Clasa
mentul pe echipe al Balcania
dei de sărituri : 2. Z__ 1__Z.
78 p; 2. Bulgaria 62 p; 3. Iu
goslavia 31 p ; 4. Turcia 11 p;
5. Grecia 8 p.

de baschet 
„Cupa Eli- 

Sieaua : 
București

S-A ÎNCHEIAT
TURNEUL DE TENIS

DIN CAPITALA
Desfășurat timp de o săptă- 

mînă pe terenurile clubului 
Progresul din Capitală, turneul 
internațional de tenis organizat 
de „Tot înainte" s-a încheiat 
duminică. Reprezentanții clubu
lui organizator au cîștigat trei 
din cele șapte probe ale tur
neului : proba de simplu ju
nioare (17—18 ani), precum și 
probele de dublu fete și dublu 
mixt. Sportivii din S.U.A. (7 
jucători și 5 jucătoare) au a- 
vut o evoluție aplaudată de 
spectatorii aflați în tribune. Re
prezentanții Cehoslovaciei si-au 

’• ' .................. 4 ‘‘
în se-

te-

1. România

D. STANCULESCU

adjudecat un titlu, alți 
nismani ajungînd pînă 
mifinale.

Cîștigătorii finalelor, 
ani (băieți): Pană — Zancu 6—3, 
6—4 (în semifinale Pană — 
Knezek (Ceh.) 6—2, 6—4; Zancu
— Hărnuțiu 6—1, 3—0, ab.);
fete : Lucia Romanov — Eva 
Zahlavova (Ceh.) 3—6, 6—2, 6—3 
(în semifinale Romanov — 
Mandlikova (Ceh.) 6—7, 6—4, 
6—3 ; Zahlavova — Masopusto- 
va (Ceh.) 6—4, 6—7, 6—4) ;
13—15 ani, băieți : Segărceanu
— Cestr (Ceh.) w.o. ; fete : 
Mandlikova — Becherescu 6—2, 
6—1. La dublu (b) au cîștigat 
Hărnuțiu — Dîrzu, la dublu 
fete surorile Romanov, iar la 
dublu-mixt Zancu, Lucia Ro
manov.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Horia ALEXANDRESCU

ATLETISM a Triunghiularul 
desfășurat la Varșovia s-a înche
iat cu următoarele scoruri: la
masculin: U.R.S.S. — Polonia
127—95; U.R.S.S — R.D. Germană 
125—96; R.D. Germană — Polo
nia 113—106; la feminin: U.R.S.S.
— Polonia 100—46; R.D. Germană
— U.R.S.S. 79—67; R. D. Germa
nă — Polonia 97—49 Rezultate din 
ultima zi 
kina 
16,59 
5 50 
77,26 
5 000
(f) — Gudrun Behrend 12,80; su
liță (b) — Byelczik 87,90 m. «
Proba de 800 m din cadrul con
cursului desfășurat în Berlinul 
occidental a revenit kenyanului 
Mike Boit, cronometrat în 1:43.57
— la numai 7 sutimi de secundă 
de recordul lumii al cubanezului 
Juantorena. Alte rezultate: 1 milă
— Walker (Noua Zeelandă) 3:38.83; 
200 m — Gilkes (Guyana) 20,51; 
lungime — Stekici (Iugoslavia) 
8,12 m.

HOCHEI

1 500 m (f) — Kazan- 
4:04,93; triplusalt — Piskuli 
m; prăjină — Slusarski 
m; ciocan — Spiridonov 

m; 800 m __ Anohin 1:47,58;
m — Peter 13:33,32; 100 mg

Selecționatele Sue-

diei si U.R.S.S. s-au întîlnit în 
mecl-revanșă la Goteborg. Au 
cîștigat hocheiștii sovietici cu sco
rul de 4—2 (0—1, 2—1, 2—0). în 
prima partidă victoria revenise 
sportivilor suedezi cu scorul de 
4—1.

TENIS > Proba de simplu fe
mei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Toronto a 
revenit tinerei jucătoare iugoslave 
Mima Jausovec (20 de ani), în
vingătoare cu 6—2, 6—0 în finala 
susținută cu australianca Lesley 
Hunt. In semifinale, Hunt a în- 
trecut-o cu 7—5, 5—7. 7—6 pe com
patrioata sa Cynthia Doerner, în 
timp ce Jausovec a cîștigat cu 
7—6, 6—1 în fața Virginiei Ruzici. 
Rezultate din turul trei al pro
bei de simplu bărbați: Pecci — 
Ramirez 7—6, 7—6; Vilas — Jauf- 
fret 6—0, 6—7, 7—6; Bertolucci — 
Kodes 7—6, 6—3; Fibak — Poh- 
mann 6—1, 7—5; Parun — Molina 
3—6, 7—6, 7—6. în sferturi de fi
nală: Vilas — Parun 6—4, 6—7,
6— 2; Fillol — Bertolucci 6—4, 2—6,
7— 5; Fibak — Pecci 6—2, 6—4;
Fairlie _ Hewitt 6—3, 3—6, 6—3.

TRAGERE LA SORTI 
ÎN CUPELE EUROPENE

LA VOLEI
PRAG A (Agerpres). — 

în localitatea Strbske-Pleso 
(Cehoslovacia) a avut loc tra
gerea la sorți a competițiilor eu
ropene de volei. In „Cupa cam
pionilor europeni" — bărbați, 
formația Dinamo București va 
întilni echipa Dukla Liberec. 
La feminin, în aceeași compe
tiție, Dinamo București se ca
lifică direct pentru turul doi.

In competiția „Cupa Cupelor", 
Steaua București va întilni for
mația Happoel Haogen (Israel). 
La feminin, în aceeași compe
tiție, echipa Rapid București 
va juca în compania formației 
Panathinaikos Atena.

Meciurile preliminare se vor 
juca în prima jumătate a lu
nii poiembrle. Cele din pri
mul tur între 11 și 19 decem
brie, iar cele din turul doi în
tre 8 și 16 ianuarie 1977.

ECHIPA fEMININĂ

ȘANHAI, 22 (Agerpres). *— 
în turneul internațional femi
nin de baschet de la Șan-hai. 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 68—66 (29—35) selec
ționata R. P. Chineze. Alte 
rezultate : Japonia — ,,8 Fe
bruarie'4 (R. P. D. Coreeană) 
77—54 (35—29) ; Mexic — R. P. 
Chineză II 72—61 (34—26).

FOTBAL MERIDIANE
CAMPIONATE

Ungaria — Meciurile din prima e- 
tapă a campionatului s-au încheiat 
cu rezultatele : Vasas — Tatabanya 
5—1 ; Csepel — Szombathely 0—1 ; 
Raba Eto — Ferencvaros 1—1 ; Ujpest
— Salgotarjan 4—1 j Honved — Be- 
kecsaba 1—1.

R. F. Germania — Dupâ desfășura
rea a două etape, în campionatul 
R. F. Germania pe primul loc se 
afla F. C, Koln cu 4 p, urmată de 
Eintracht Braunschweig și Borussia 
Dortmund, de asemenea, cu 4 p. In 
etapa a 2-a S.V. Duisburg a surcla
sat cu 5—2 pe Bayern Munchen.

Anglia
Leeds United a 
ta te 2-2 
Liverpool 
wich, iar 
Queen's
Bristol — Arsenal 1—0 ; Aston Villa
— West Ham United 4—0 ; Leicester
— Manchester City 2—2 ; Newcastle
— Derby 2—2.

„CUPA PRIETENIA"
SOFIA (Agerpres). — In turneul 

internațional pentru echipe de tine
ret „Cupa Prietenia", care se des
fășoară în Bulgaria, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : România — 
Cuba 4—1 (3—0) ; Bulgaria — Ceho
slovacia 1—1 : U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 1—0 ; R.P.D. Coreeană — Un
garia 1—0.

pe
|n campionatul Angliei, 

terminat la egali- 
cu West Bromwich Albion, 
a întrecut cu 1—0 pe Nor- 
Everton a dispus cu 4—0 de 

Park. Alte rezultate : 
Arsenal 1—0 ; Aston Villa


