
TRAI ASG A 23 AUGUST?
în concepția noastră de formare a omului nou punem accentul 

pe muncă, ca factor determinant al întregii activități sociale, 
lată de ce preocupindu-ne de dezvoltarea sportului, de activitatea 
culturală, educativă, va trebui să pornim de la participarea 
activă la munca productivă a fiecăruia In domeniul său de 
activitate, de la îmbinarea muncii cu sportul, cu educația, astfel 
ca fiecare să fie participant activ la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la ridicarea bunăstării și fericirii 
întregii noastre națiuni socialiste
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MAREA SĂRBĂTOARE A ELIBERĂRII
Sărbătorim cu inimile pline de soare cea de-a 

33-a aniversare a gloriosului 23 August 1944. 
Insurecția națională armată antifascistă și 

antiimperialistă — inspirată, organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român — va dăinui veșnic 
in conștiința poporului nostru, amintirea sa trans- 
mițrndu-se din generație in generație, ca un stră
lucit simbol al eroismului maselor populare, al spi
ritului revoluționar ai comuniștilor, al tuturor miii- 
tanților revoluționari din patria noastră. Insurecția 
din August 1944 s-a înscris în cartea de aur a isto
riei României ca o expresie puternică a voinței 
întregii națiuni, a dorinței de neinfrint a poporului 
român de a-și croi singur soarta, de a fi stăpin 
deplin in patria sa liberă, independentă și suve
rană.

In 33 de ani - perioadă istorică relativ scurtă în 
viața unei țări - poporul nostru, condus de partid, 
a schimbat radical fața țării. România este astăzi 
un stat socialist, cu o industrie tot mai puternică 
— bazată pe cuceririle științei și tehnicii moderne — 
și o agricultură care, an de an, dă producții tot 
mai mari. O înflorire fără precedent cunosc in țara 
noastră științele, cultura, arta. în centrul preocu
părilor partidului, țelul suprem al politicii sale, al 
măreței opere de edificare a socialismului, se află 
ridicarea continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, satisfacerea cerințelor de 
viață ale celor ce muncesc, bunăstarea și fericirea 
omului, afirmarea plenară a personalității umane. 
Mărturie sînt și recentele măsuri pentru creșterea 
mai accelerată a nivelului de trai al poporului, ca 
și adincirea și amplificarea democrației socialiste.

Ritmurile înalte ce caracterizează astăzi viața 
țării, entuziasmul general existent în tot ceea ce se 
înfăptuiește la orașe și sate, își au izvorul în ca
racterul profund științific, realist, al politicii parti
dului. pe deplin corespunzătoare intereselor po
porului român, în dinamismul și înțelepciunea, în 
munca neobosită, in înaltul exemplu de dragoste 
față de patrie și popor pe care ni-l oferă zi de 
zi tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele țării, mult iubit și res

pectat de noi toți, stimat în întreaga lume ca un 
mare om de stat, ca eminentă personalitate.

Intre realizările importante obținute după Elibe
rare se înscrie și mișcarea sportivă, creată și ajutată 
de partidul nostru să se dezvolte și să se perfec
ționeze neîncetat. Educația fizică și sportul - acti
vități de interes național - sînt chemate să con
tribuie tot mai intens la întărirea sănătății și capa
cității de muncă a populației, la creșterea unui 
tineret viguros, bine dezvoltat fizic și intelectual, 
capabil să îndeplinească cu cinste sarcinile ce-i 
revin în vasta operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Aprobarea de către Comitetul Po
litic Executiv al C C. al P.C.R., în noiembrie*1976, 
a Programului privind dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1976-1980 și mai 
departe marchează intrarea mișcării sportive într-o 
etapă calitativ nouă, ea fiind racordată azi la pla
nificarea științifică ce caracterizează toate dome
niile vieții noastre, asigurîndu-!e dezvoltarea sigură, 
continuă și armonioasă.

In preajma sărbătoririi Eliberării, un alt docu
ment important a primit aprobarea conducerii parti
dului : Regulamentul competiției sportive naționale 
„Daciada". Manifestare grandioasă inițiată de se
cretarul general al partidului, menită să contribuie 
la ridicarea nivelului general al activității sportive 
de masă și de performanță, .,Daciada" va da un 
nou și puternic impuls întregii mișcări sportive ro
mânești.

La marea sărbătoare națională a poporului ro
mân, sportivii, antrenorii, profesorii de educație fi
zică, întregul activ al mișcării sportive își îndreaptă 
glodurile cu profundă recunoștință și dragoste 
față de partid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și se angajează să nu precupețească 
nimic pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile ce 
le revin din Programul partidului, din istoricele 
hotărîri aie Congresului al Xl-!ea al P.C.R., să 
obțină noi și noi succese în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului și a celei de a XXX-a 
aniversări a Republicii — evenimente de mare im
portanță în viața întregii țări.

PÎNĂ iN PREZENT: 4 MEDALII DE AUR, 3 DE ARGINT, 5 DE BRONZ

SPORTIVII NOȘTRI DEDICĂ ZILEI DE 23 AUGUST 
TITLURILE ȘI MEDALIILE DEȚINUTE LA UNIVERSIADĂ

Aseară, după încheierea întrecerilor, într-o atmosferă entuziastă, de profundă 
și fierbinte recunoștință față de partid, sportivii noștri laureați ai competițiilor 
desfășurate pină acum in cadrul Universiadei și-au exprimat dorința de a închina 
excelentele lor performanțe marii sărbători naționale a poporului român, cea de-a 
33-a aniversare a zilei de 23 August.

Cu același prilej, sportivii români participant la marea întrecere studen
țească mondială de la Sofia s-au angajat să nu precupețească, în continuare, 
nici un efort, pentru ca la Jocurile Mondiale Universitare mișcarea sportivă să fie 
reprezentctă cu toată cinstea și demnitatea.

Au trecut patru zile de întreceri în cadrul celei de a VIII-a „Universiade”, la care participă mii de sportivi din aproape 90 de țări, mulți dintre ei campioni olimpici sau mondiali, recordmani ai lumii sau ai Europei.
Constatăm cu deosebită sa

tisfacție că, în această com-

Festivitatea de pre
miere după concursul 
individual compus. Pe 
primele trei locuri : 
ALINA GOREAC (Ro
mânie), Antonina
Glebova (URSS), Na
dia Sa ratova (Bulga

ria)

I
I

ROMÂNIA—> LOCUL II
ÎN CLASAMENTUL PE MEDALII

După patru zile de întreceri, clasamentul pe medalii al 
„Universiadei" de la Sofia, transmis de agenția B.T.A., se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S., - 12 medalii de aur, 11 de 
argint, 11 de bronz ; 2. România 4-3-5 ; 3. Bulgaria 3-5-4 ; 
4. Japonia 3-3-1 ; 5. Cuba 3-0-4 ; 6. Polonia 2-3-1 ; 7. 
Italia 1—2—0 ; 8. S.U.A. 1—2—0. 9. Iugoslavia 1—1—0 ; 10- 
Ungaria 1-0-2.

:■

CORNEL MARIN DAN GRECU

panic selecta, studenții spor
tivi români confirmă, din nou, 
valoarea mișcării noastre spor
tive. Ei se prezintă după prima treime a competiției cu un bilanț remarcabil : 4 titluri 
de campioni mondiali univer
sitari (Alina Goreac — la individual compus și paralele, 
Dan Grecu la inele și Cornel 
Marin la sabie), 3 medalii de 
argint și 5 medalii de bronz. Acestor succese de prestigiu li se adaugă comportările meritorii ale altor sportivi români clasați pe locurile 4—6 în ierarhia sportivă mondială studențească.Felieitîndu-i pe „tricolori”, așteptăm cu încredere evoluțiile viitoare care să completeze prin noi performanțe, prin noi titluri și medalii, acest bilanț sportiv omagial.



ta C. M. 3e canotaj de la Amsterdam

ECHIPAJUL DE 8 + 1 S-A CALIFICAT 
DIRECT ÎN FINALĂ

schitul flc 4 + 1 vlsle deține al doilea timp al probei
AMSTERDAM, 21 (prin te

lefon). Pe o vreme excelentă, 
Întrecerile celei de a Vl-a e- 
diții a Campionatelor mondia
le de canotaj au debutat sîm- 
bătă pe apele lacului Bosbaan 
eu eliminatoriile probelor fe
minine.

Dintre cele 5 ambarcații a- 
linlate de țara noastră, una 
lingură a reușit performanța 
de a cîștiga seria și a se ca
lifica direct în finală, restul 
fiind nevoite să participe la 
recalificări. Este vorba de e- 
chipajul de 8+1 (Oprea, Con- 
stantinescu, Roman, I.eonte, 
Bălăci, Tănase, Sansu, Drugă 
+ lane), clasat pe locul I in 
prima serie (3:08,97), înaintea 
Bulgariei (3:12,91) și Olandei 
(3:15,63). în cealaltă serie, vic
toria a revenit echipajului 
U.R.S.S. (3:04), urmat de Ca
nada (3:05) și, abia pe locul

C.E. DE ATLETISM (juniori)
La Donețk s-au încheiat du

minică seara întrecerile celei 
de-a 4-a ediții a campionatelor 
europene de juniori la care au 
participat aproape 800 de tineri 
atleți și atlete din 27 de țări de 
pe continent.

Performerul ultimelor două 
tile de concurs a fost atletul 
sovietic Vladimir Iascenko, re
cordmanul mondial de seniori 
al săriturii în înălțime. El a

BOXERII N. ȘEITAN Șl T. DINU 
ÎNVINGĂTORI la eger

Nu mal puțin de 4 dinamoviștl 
bucureștenl s-au calificat In fi
nalele turneului internațional pu
gilistic „Dobo Istvăn", desfășurat 
ta orașul ungar Eger. In semifi
nale : semimuscă — Nicolae Șei
tan b.p. Rozsa (Ungaria); muscă
— Sandor Orban (Ung.) b.p. Re
mus Cozma; Teodor Dinu b.p. 
Lebedev (U.R.S.S.); semlmijlocie
— Vasile Cicu b.p. Komjathy 
(Ung.); mijlocie mică — Bakos 
(Ung.) b.p. Vasile Didea ; mijlo
cie — Valentin Silaghi b.p. Ebrig 
(R.D.G.).

Finalele s-au încheiat cu două 
victorii românești, cele realizate 
de Nicolae Șeitan șl Teodor Dinu. 
Primul a obținut victoria prin 
neprezentarea adversarului său 
(Nămeth — Ungaria), Iar cel de 
al doilea a învins prin k.o. în 
rîndul 2 pe Jakab (Ungaria). Si
laghi a pierdut finala cu Gotz 
(Ungaria), prin abandon (rănire) 
fn rundul f, Iar Cicu a fost 
declarat învins la puncte (2—3) 
de către Jambrlk (Ung.).

III, ambarcația R.D. Germane, 
campioană olimpică (3:09) !

Cu toate că vor fi nevoite 
să concureze în recalificări, 
reprezentantele noastre din 
proba de 4+1 vîsle (Jugănaru, 
Marin, Afrăsiioaia, Moșneagu 
+Giurcă) lasă să se întrevadă 

că vor obține o medalie, de
oarece au realizat al doilea 
timp al probei (3:15,85), fiind 
întrecute (în serie) doar de 
campioanele olimpice, schifis- 
tele din R.D. Germană (3:13,56). 
Seria I a fost cîștigată de 
Bulgaria în 3:20,54.

La 4+1 rame fetele noastre 
au abordat slab cursa, reali- 
zînd doar 3:31, deși cu numai 
o săptămînă înainte fuseseră 
cronometrate pe Snagov în 
3:26. Echipajul nostru s-a cla
sat astfel pe locul secund în 
serie, fiind întrecut de schi
tul Bulgariei (3:26), dar depă- 

cîștigat proba cu o performan
ță excelentă 2,30 m — a trecut 
la prima încercare — cerînd a- 
poi 2,35 m, înălțime superioară 
cu 2 centimetri recordului lu
mii, la care a eșuat de puțin, 
în această probă, reprezentantul 
nostru Adrian Proteasa nu a 
reeditat ultimele rezultate, să
rind numai 2,10 m cu care s-a 
clasat pe locul 5.

Alte rezultate : feminin : 100 
mg : Kerstina Klaus (R.D. Ger
mană) 13,32, lungime : Nadejda 
Zueva (U.R.S.S.) 6,35 m, suliță : 
Heidi Repser (R.F. Germania) 
61,96 m, 4X100 m : R.D. Ger
mană 44:17, 200 m : Barbel 
Lockhoff (R.D.G.) 23,12, 1500m: 
Dothe Rasmudssen (Danemarca) 
4:20,3. masculin : 10 km marș : 
N. Vinicenko (U.R.S.S.) 41:31,6; 
decatlon : Daley Thompson (An
glia) 7 647 p, 1 500 m : Ari Pau- 
nonen (Finlanda) 3:41,5, 110 mg: 
A. Bryggare (Finlanda) 13,84 ; 
400 mg : Manfred Konov (R. D. 
Germană) 50,61. 400 m : Rober
to Tozzi (Italia) 47,18, ciocan : 
Roland Steuck (R.D. Germană) 
70,78 m, 800 m : Andreas Busse 
(R.D.G.) 1:47,8, ... 8. Adrian
Mikloș (România) 1:55,5. 2 000 m 
obst. Vesa Laukkanen (Fin
landa) 5:30,2.

B Î
% Următorul număr al g: 
tg ziarului nostru va apărea j? 
g: j’oi 25 august, la orele g: 
șg obișnuite. â
| I 

șindu-le pe cele ale R.F. Ger
mania (3:35), Olandei (3:38) și 
Marii Britanii (3:44). în prima 
serie, duelul dintre ambarcați- 
ile U.R.S.S. și R.D. Germane 
a revenit sportivelor sovietice, 
cronometrate în 3:25, în timp 
ce campioanele olimpice au 
înregistrat 3:26.

în proba de 2 f.c., repre
zentantele României, Marlena 
Predescu — Angelica Chertic, 
s-au clasat tot pe locul II în 
serie. Rezultatul constituie 
însă o surpriză, deoarece în
vingătoarele sportivelor noas
tre, schifistele din Canada 
(3:38,05), nu contau printre 
favorite. Fetele noastre dețin, 
totuși, al treilea timp al pro
bei (3:38,62), cel mai bun a- 
parținînd R.D. Germane (cîș- 
tigătoare a seriei a Il-a cu 
3:36,75). în fine, M&ria Catană, 
înscrisă în proba de schif sim
plu, s-a clasat pe locul III în 
serie (3:53,24), avînd puține 
șanse să se califice în finală.

în eliminatoriile masculine 
echipajul românesc de 4 rame 
f.c. (Albeș, Grumezescii, Popa, 
Chihaia) a obținut calificarea 
în semifinale, clasîndu-se pe 
locul 3. Echipajele de 2+1 (loc 
4) și 2 f.c. (loc 5) vor evolua 
în recalificări.

ȘAHISTIjl TB. GIIIȚESCP

PE LOCUL 5 LA P011AMȚA
In turneul internațional de șah 

de la Polianița Zdroj (Polonia) 
pe primul loc continuă să se 
afle cehoslovacul Hort, cu 8 p. 
urmat de KJuzmin (U.R.S.S.) cu 
7 p. Șahistul român Theodor 
Ghițescu, care în runda a 12-a 
a remizat cu Kuzmin, are acum 
6’/j p și ocupă locul 5.

„Turneul

FAVORITELE .
Ieri, în sala Floreasca din Ca

pitală, s-au desfășurat primele 
partide din cadrul „Cupefi Prie- 
tenia*4 la baschet juniori, ediția 
1977. Participă echipele repre
zentative ale Bulgariei, Ceho
slovaciei, Cubei, Poloniei, Un
gariei, U.R.S.S. și României (cu 
două formații). întîlnirile din a- 
ceastă primă zi au fost intere
sante. favoritele au învins, iar 
tinerii baschetbaliști au oferit 
deseori jocuri spectaculoase, la
tă și cîteva amănunte :

ROMANIA I — ROMANIA II 
115—53 (57—26). Evoluția primei
formații a României a cores
puns în cea mai mare parte,

S-au încheiat C. E. de natație

ÎNOTĂTOARELE ROMÂNCE-
CEL MAI BUN BILANȚ DE PÎNĂ ACUM

J0NKOPING, 21 (prin tele
fon). înotătoarele românce au 
încheiat eea de a XlV-a ediție 
a C.E. eu cel mai bun bilanț 
din istoria participării lor la 
această competiție : o medalie 
de bronz (Carmen Bunaciu), 
alte patru prezențe în fi
nale și 4 noi recorduri ale 
României. în ultima finală, cea 
de 100 m spate feminin, Car
men Bunaciu (4 curse în 21 
de ore) nu a mai rezistat și 
a sosit doar pe locul VI (65,88), 
victoria fiind cucerită de Trei- 
ber (R. D. Germană) în 62,63. 
La 4 X 100 m mixt fete, Româ
nia s-a clasat pe locul VIII 
(4:30.42), titlul revenind echipei 
R. D. Germane în 4:14,35.

Ultimele două zile ale con
cursului de Înot. ne-au oferit 
cîteva satisfacții. în primul rind 
ește vorba de calificarea Mi- 
haelei Costea în finala de 200 
m mixt — o surpriză deosebit 
de plăcută pentru delegația 
noastră. Ea a înotat cu o voință 
remarcabilă, lntrecînd sportive 
mult mai bine cotate pe plan 
internațional și realizind un 
nou record național — 2:26,46 
—, care a constituit al 7-lea 
timp al calificărilor (29 de con
curente). în finală, Mihaela 
Costea avea să-și îmbunătă
țească acest record (2:25,66) dar. 
în pofida excelentei ei evoluții, 
a ocupat doar locul VIII. A 
urmat cursa lui Carmen Buna- 
ciu în serii la 100 m spate. Re
simțind eforturile depuse pînă 
atunci, campioana României a 
realizat la capătul celor două 
lungimi doar 66,01, timp Infe
rior recordului său (65,20), dar 
care l-a oferit, totuși, dreptul 
de a intra în finală, cu al 6-lea 
timp. în sfîrșit, ștafeta de 
4x100 m mixt, cu Bunaciu (66,44
— spate), Hoțescu (1:18,29 — 
bras), Miclăuș (64,94 — delfin) 
și Georgescu (61,87 — craul), a 
reușit — conform previziunilor
— să se situeze în rîndul pri
melor 8 cvartete din Europa.

Prietenia** la baschet juniori

ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
deși n-am putea spune că re
plica echipei a doua s-a ridicat 
la un nivel care să solicite din 
plin pe componențli primei re
prezentative. Elevii antrenorilor 
C. Dîrjan șl o. Șerban au ata
cat variat, alternînd pătrunde
rile frontale cu jocul pozițional 
și contraatacuri periculoase. Cele 
mai multe dintre punctele echi
pei Învingătoare au fost mar
cate de Ermurache — 25, Bretz 
— 22 șl Zgriban — 16. Au arbi
trat foarte bine N. Iliescu șl M. 
Dimancea.

U.R.S.S. — POLONIA 86—61 
(43—32). Reprezentanți ai unui 
baschet bine cotat pe plan ln-

Echipa României a încheiat 
turneul de polo (cîștigat din 
nou de formația Ungariei) pe 
locul 7, evitînd jn extremis 
.,lanterna roșie". A fost cea 
mai slabă evoluție a „7-lui“ 
nostru la o competiție de am
ploare din ultimii 20 de ani ! 
Ultimele partide susținute de 
poloiștii români nu s-au deose
bit prea mult de cele prece
dente. în meciul cu R.F. Ger
mania (5—5) am condus cu 
2—1, 4—3 și 5—4 dar, ca de 
obicei, totul s-a spulberat în 
final !

Identică a fost și întîlnirea, 
din ultima zi, cu echipa 
U.R.S.S. Poloiștii români au 
condus cu 2—0, 3—1, 5—2 și 
chiar 7—5 (min. 17,30), lăsînd 
impresia că vor obține, în fine, 
o a doua victorie. Dar, la două 
contraatacuri adverse. Dreval 
reduce (6—7) și apoi egalează 
(7—7), pentru ca în ultima se
cundă a întîlnirii, ca și în me
ciul cu Spania, adversarii noș
tri să obțină golul victoriei în 
fața unei apărări de-a dreptul 
înmărmurite !

REZULTATE. In turneul de 
polo : Iugoslavia — Olanda 8—6, 
Ungaria — Spania 4—2, Italia — 
U.R.S.S. 7—5, Ungaria — Italia 
1—7. Iugoslavia — Spania 5—2, 
Olanda — R.F.G. 5—1, R.F.G. — 
România 5—5 (3—2, 0—2, 2—1,
0—0), U.R.S.S. — România 8—7 
(0—2, 3—3, 2—2, 3—0). Clasament 
final : 1. Ungaria 13 p, 2. Iugo
slavia 12 p. 3. Italia t p, 4. 
U.R.S.S 1 p, 5. R. F. Germania 
6 p, 6. Olanda 4 p, 7. România 
3 p (41—49), 8. Spania 3 p (36— 
47). Ciștlgătoril la înot: Masculin: 
îoo m delfin — Pyttel (R. D. 
Germană) 55,49; 200 m spate — 
Verraszto (Ungaria) 2:03,88; 200 
m mixt — Hargltay (Ungaria) 
2:06,82; 1500 m liber — Salnikov 
(U.R.S.S.) 15:16,45 (r. e.) ; Femi
nin : 100 m liber — Krause (R.D. 
Germană) 56,55; 4x100 m mixt — 
R.D. Germană 3:49.52; 200 m mixt 
— Tauber (R.D. Germană) 2:15,95 
(record mondial); 100 m bras — 
Bogdanova (U.R.S.S.) 1:11,89.

Adrian VASILIU

ternațional, tinerii sportivi so
vietici au dominat în permanen
ță jocul. El se anunță, dealtfel, 
unii dintre principalii preten- 
denți la cîștigarea turneului.

UNGARIA — CUBA 88—58 
(49—29). Plusul de tehnicitate, 

rapiditatea și rezistența au de
terminat victoria clară a jucă
torilor maghiari.

CEHOSLOVACIA — BULGA
RIA 85—75 (44—42).

Reamintim că pe toată durata 
competiției din sala Floreasca 
accesul copiilor și elevilor este 
gratuit.

T. RADU

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
D. SPÎRLEA Șl ECHIPA OLIMPIA 
AU CÎȘTIGAT CAMPIONATUL 

DE PENTATLON MODERN
Pe traseul de cros de la Călugăreni s-a 

disputat ultima probă a finalei Campiona
tului de pentatlon modera, la capătul că
reia Dumitru Spirlea (Olimpia) și-a văzut 
Încununate eforturile cu titlul de campion, 
frumoasă răsplată a unei bune șl con
stante pregătiri pe tot parcursul sezonului 
competlțldnal. Cei 4 km al traseului de 
cros au supus concurențll la eforturi deo
sebite, dar, spre lauda lor, am asistat la 
evoluții bine cotate, unele superioare ce
lor de la recentele „internaționale". Apă- 
rlndu-și poziția fruntașă, D. Spirlea a a- 
coperlt distanța ta 12:43,0 (1276 p), clasin- 
du-se pe primul loc, fiind urmat de timi
șorenii O. Wermescher 12:49,0 (1258 p) șl 
I. Galovicl 13:00,0 (1 225 p), care au contri
buit substanțial la victoria echipei Uni
versitatea in această probă cu 3 627 p.

CLASAMENT FINAL : individual — 1.
D. Spirlea (O) 5 469 p, I. Galovicl (U)
5 469 p, 3. T. Halasz (U) 5 306 p, 4. C. Că
lina (O) 5 294 p, 5. L. Pătrașcu (O) 5 172 p, 
6. E. Pop (O) 5119 p ; echipe : 1. Olimpia 
16 193 p, 2. „U“ Timișoara 15 894 P, 3. Olim
pia n 12 732 p, 4. C.S. Tg. Mureș 9 832 p, (Em. F.)

REZULTATE NORMALE
ÎN PRIMA ETAPĂ LA RUGBY

Cea de-a 61-a ediție a campionatului Di
viziei A de rugby a programat sîmbătă și 
duminică meciurile etapei inaugurale,

GRUPA A : T.C. Ind. Constanța — Steaua 
12—38 (9—32). Campioana țării a făcut un 
joc foarte bun în prima repriză, în par
tea a doua a întîlnirii disputa fiind echili
brată. Au marcat Fuicu (2), Alexandru (2), 
Murariu, Munteanu, Enache — încercări, 
Durbac (2), Alexandru (2) și Achim — 
transformări pentru Steaua, respectiv A- 
hribula (încercare) și T. Grosu (2 l.p. și 
transf.). A arbitrat S. Cristescu (C. Popa •— coresp.).

C.S.M. Sibiu — Rapid 0—o. S-a jucat In 
Orașul Victoria. (Gh. Matei — coresp.).

GRUPA B : C.S.M. Suceava — Farul 4—14 
(0—4). Un meci frumos, dominat de oas
peți. Autorii punctelor : Janusevlcl (2), 

Varga — încercări și Bucos (transf.) pen
tru Farul, respectiv Botez. Arbitru : G. Ef- 
timescu. (I. Mîndrescu — coresp.).

Rulmentul Bir Iad — Sportul studențesc 
7—0 (3—0). Partida a fost presărată cu 
multe acțiuni spectaculoase. Au înscris : 
Brad (încerc.) și Mihalcea Q.p.). A arbi
trat Șt. Crlstca. (E. Solomon — coresp.).

GRUPA C : Olimpia — Dinamo 0—55 
(0—25). Doar în primul sfert de oră s-a pu
tut consemna un oarecare echilibru, după 
care rugbyștii de la Olimpia au cedat sub 
toate aspectele în fața unei echipe cu un 
joc sigur, in special la nivelul treisfertu- 
rilor. Aldea realizează un prim record de 
eficacitate al campionatului : 32 de puncte 
înscrise (7 încercări și 2 transf.) ! Au mal 
punctat Constantin (l.p. 4- 3 transf.), Ro
man (încercare 4- transf.), Gheorghe (în
cercare), Niea (2 transf.). A condus Gh. 
Bănceanu.

R. C. Grivlța Roșie — Agronomia Cluj- 
Napoca 26—9 (6—3). Bucureștenli — din 
rîndul cărora s-a remarcat, în special, 
Scarlat — s-au impus spre final, victoria 
lor fiind meritată, dar scorul este, totuși, 
prea sever în raport cu desfășurarea jo
cului. Oaspeții au fost lipsiți de aplomb 
șl au greșit tactic în cîteva rinduri. Au 
marcat Voicu (2), Scarlat, Negoescu, Star, cu 
— încercări, Codol (2 l.p.), respectiv Ba- 
llnt (2 l.p. 4- ,,drop“). Arbitru : D. Spirea.

GRUPA D : Minerul Gura Humorului — 
Știința Petroșani 9—12 (3—6). S-a jucat la 
Vama. Autorii punctelor : Petre (2) și 
Leca — l.p.c. pentru gazde, respectiv Me- 
zaroș (încercare) și Stoica (2 l.p. 4- 
transf.). A arbitrat Th. Witting. (D. Bo- 
lohan — coresp).

Politehnica Iași — Universitatea Timi
șoara 10—7 (3—0).
NOII CAMPIONI LA CANOTAJ - 

JUNIORI Șl TINERET
După 74 de starturi la care s-au, aliniat 

aproape 400 de competitori, pe laciil Belcl 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej au luat 
sfîrșit Ieri campionatele republicane de ca
notaj rezervate juniorilor și tineretului.

lată campionii : Junioare II (300 m) : 
schif simplu : Mariana Moiș (Voința Ti
mișoara) 3:34; 2 vîsle : Șc. sp. 1 Buc. (Ma
rla Ionașcu, Mariana Mihăescu) 3:20,3; 
«+1 vlsle : Șc. ap. Timișoara 3:04,5; juniori

11 (1030 m) : simplu Alexandru Colceriu
(Șc. sp. 1 Buc.) 3:59,7; 2 visit: Șc. sp. Tim. 
(Ernest Juvlg, Roland Kesler) 3:41,5; 4+1 
vlsle : Șc. sp. 1 Buc. 3:33; junioare I (1 000 
m) : 2 vîsle : Șc. sp. Viitorul Tim. (Mihaela 
Marin. Anemari Rieder) 3:58,5; 4+1 rame : 
Lie. Orșova 3:43,8 ; 4+1 vlsle : Lie. Orșova 
3:55,9; juniori I (1 500 m): 2 vîsle: Dina
mo (Georgel Giurescu, Vasile Cadet) 1:24,1; 
4+1 rame : Dinamo Buc. 5:27; 4 vlsle : Șc. 
sp. 1 Buc. 5:17; tineret — fete (1 000 m) : 
simplu : Maria Andone (Steaua) 4:12,7 ; 2 
rame : Voința Buc. (Olimpia Romașcu, Nl- 
culina Mlhai) 4:15,2; 2 vlsle : Voința Buc. 
(Elena Lucaci, Virginia Radu) 4:10 ; băieți 
(2 000 m) simplu : Dorin Luklcs (C.F.R. 
Tim.) 3:36,5 ; 2 rame : Șc. sp. Steaua (Va- 
leriu Suhan, Nicolae Dragoș) 8:17,6; 2 vlsle: 
Șc. sp. Steaua (Marin Gheorghe, ValesTcă 
Favel) 8:24,1.

FINIȘ ÎN ÎNTRECERILE 
TINERELOR RACHETE

GALAȚI, 21 (prin telefon). — In mijlo
cul unul Interes deosebit, sîmbătă șl du
minică au fost desemnați laureațli campio
natelor naționale de tenis pentru juniori 
(categoria 15—16 ani), desfășurate timp de 
o săptămînă pe terenurile gălățene. Re
zultatele celor cinci finale sin* următoa
rele : simplu băieți : Viorel Dlnicu (Pro
gresul) — Sorin Po-pa (Dinamo) 6—4, 5—7, 
7—5 ; simplu fete : Costmina Popescu (Tot 
Înainte) — Marllena Totoran (Dinamo) 
4—6, 6—3, 6—1 ; dublu băieți : Adrian Mar- 
cu, Adrian Boghlș (Constructorul Hune
doara) — VIorel Dinlcu (Progresul), Bog
dan Toma (Șc. sp. Constanța) 6—4, 7—5 ; 
dublu fete : Gabriela Szoke, Marllena To- 
toran (Dinamo) — Nadia Becher eseu (E- 
lectrica Timișoara), Reia Anghelescu (Du
nărea Galați) 6—3, 2—6, 6—1 ; dublu mixt : 
Andrei Mîrza, Cosmina Popescu (Tot Îna
inte) — Florin Borzea (Dinamo Brașov), 
Gabriela Szoke (Dinamo) 2—6, 6—1, 6—0. 
(T. SIRIOPOL — coresp.).
PUNCT FINAL IN CAMPIONATELE 

DE VELODROM - JUNIORI
Sîmbătă și duminică, participant!! la 

campionatele republicane de ciclism — ju
niori, pentru probele de velodrom» |i-*u 

continuat disputele, pe pista de beton 
din parcul sportiv Dinamo, La urmărire 
pe echipe și semifond. La urmărirea pe 
echipe (4 000 m — juniori mari și 2 000 m 
— juniori mici), victoria a revenit din nou, 
pe linie, reprezentanților Șc. sp. nr. 1 
București care și-au luat astfel o fru
moasă revanșă în fața colegilor lor de la 
Șc. sp. nr. 2, campionii de anul trecut ai 
acestor curse. Singurul regret «1 noilor 
campioni este faptul că, din cauza vîntu- 
lul care a bătut sîmbătă după-amiază, 
rezultatele lor (timpii realizați) nu sînt 
suficient de concludente. Juniorii mari 
(Lăutaru, Gutuie, Dumitrescu, Luingu) au 
obținut 4:53,1 iar juniorii mici (Chiran, 
Gherghina, Barbu, Gaiță) 2:37,3.

Duminică dimineață, tinerii cicliști au 
participat la ultima lor probă din progra
mul campionatelor : semifondul. Cea mai 
frumoasă cursă au ocazionat-o juniorii 
mici, care au făcut o adevărată risipă de 
energie, victoria revenind de această dată 
unui reprezentant al clubului sportiv Olim
pia : C. Paraschiv 48 p. La juniori mari, 
tricoul de campion a fost îmbrăcat de 
A. Gutuie (Șc. sp. 1) care a totalizat 61 o 
și două ture avans. (Gh. ȘTEFANESCU)

ATLEȚII SENIORI DIN NOU 
FĂRĂ CAMPIONI...

Pe stadionul Republicii din București s-âu 
desfășurat sîmbătă șl duminică Campiona
tele republicane de decatlon și pentatlon. 
Din păcate, ca șl la celelalte întreceri ale 
seniorilor din acest an — campionatul de 
maraton și de 20 km marș — la sfîrșitul 
concursului nu s-au putut decerna titlu
rile de campion, deoarece nici la pentatlon 
și nici la decatlon cîștigătoril nu au rea
lizat standardurile fixate de F.R.A. (4 040 p 
la pentatlon, 7 500 p la decatlon). Așadar, 
Corina Tifrea și Mlhai Nlcolau, primii cla
sați, nu se pot lăuda decit cu titlurile de 
ciștigătorl al concursului...

Rezultate : pentatlon : 1. Corina Tifrea 
(Lie. 1 Brașov) 3 881 p, 2. Coculeana Bucă- 
taru (C.S.U. Iași) 3 635 p, 3. Madlen Nicolae 
(C.S.U. Galați) ; decatlon : 1. Mlhai Nlcolau 
(Steaua) 7 846 p, 2. D. Goia (U Cluj-Napoca) 
6 773 p, 3. A. Cocor (Farul C-ța) 6 602 p.

Corlna Tifrea șl Anton Cocor au primit 
titlurile de campioni de tineret
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In preajma marii sărbători de la 
23 August, Comitetul Politic
Executiv al C.C. al p.C.R. a a- 

probat Regulamentul competiției spor
tive naționale „Daciada". Astfel a 
fost declanșată la întregul potențial 
această competiție grandioasă, fără 
precedent în istoria mișcării noastre 
sportive. Extinderea impetuoasă a 
practicării exercițiilor fizice și sportu
lui de către întregul tineret, de către 
masele largi ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate, îmbunătățirea calita
tivă a sportului de performanță — 
prin intensificarea preocupărilor pen
tru selecție, pentru o pregătire la ni
vel mondial în toate ramurile și pro
bele -, îmbunătățirea simțitoare a e- 
ducației sportivilor, ca și asigurarea 
și utilizarea judicioasă a bazei ma
teriale necesare competiției pun sar
cini de mare importanță, calitativ noi, 
în fața organelor și organizațiilor 
sportive, a tuturor factorilor cu atribu
ții în acest domeniu, a întregului activ 
al mișcării sportive.

Vă prezentăm în această pagină 
opinii și angajamente, din care se 
desprind deopotrivă satisfacția cu 
care a fost îmbrățișată marea com
petiție națională izvorită din inițiativa 
tovarășului' NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, pre
cum și dorința unanimă de a-i asi
gura succesul deplin, prin traducerea 
în viață — cu simț de răspundere — 
a înaltelor idealuri care stau la te
melia „Daciadei".

In preajma
23 August,
t. 1— ■ ■ ă ■ I

Obiectivul nostru

PRACTICAREA EXERCIȚIILOR FIZICE

Alergările de cros consti
tuie una din preferințele 
tinerilor in cadrul compe
tițiilor desfășurate sub 

genericul „Daciadei"

In preocupările organizațiilor de parlid de la „Vulcan

SPRIJIN EFECTIV,
PERMANENT,

Acordarea unui sprijin efi
cient atragerii tineretului, a 
unui număr cît mai mare de 
angajați ai întreprinderii „Vul
can" la practicarea organizată 
a exercițiilor fizice și sportu
lui, precum și asigurarea unor 
condiții tot mai bune de des
fășurare a acestei activități 
constituie o grijă permanentă a 
tuturor organizațiilor noastre 
de partid, a comitetului de 
partid și a conducerii întreprin
derii. Programul amplei com
petiții naționale „Daciada" ne 
oferă prilejul unei puternice re- 
vitalizări a mișcării sportive, 
organizarea unui larg evantai 
de acțiuni șl competiții, de 
largă accesibilitate, care să con
tribuie la călirea organismului, 
întărirea sănătății, refacerea 
forței de muncă, folosirea tim
pului liber în mod plăcut și efi
cient.

Birourile organizațiilor de 
partid sprijină consiliul asocia
țiilor . ” , __  '
U.T.C. și sindicale pentru a răs
punde dorinței angajaților de a 
practica o disciplină sportivă 
sau alta și valorificarea unor 
inițiative venite din rîndul 
maselor.

Din bogatul plan de acțiuni 
întocmit potrivit indicațiilor pro
gramului „Daciadei" aș nota 
doar cîteva, aflate în actuali
tate : „Cupa Eliberării", la vo
lei (12 echipe), handbal (8 e-

sportive, organizațiile

SPORTULUI
chipe), fotbal (26 de echipe), te
nis de masă, șah, cros ; „Cupa 
constructorului de mașini-; 
„Cupa ucenicului- (pentru cel 
peste 2 500 de elevi ai grupului 
nostru școlar); campionatele a- 
sociației (care încep, de obicei, 
cu etapa pe atelier), alte acți
uni în care tradiția este între
gită cu forme noi, plăcute și 
interesante.

De o popularitate deosebită se 
bucură turismul, lucru dovedit 
de faptul că numai în ulti
mele două luni au participat 
la excursii și drumeții, pesta 
1 500 de oameni. întrecerile a- 
flate în curs de desfășurare 
sînt dedicate de către sportivii 
noștri măreței 
berării și ele 
mare acțiune 
organizată pe 
complexă „Vulcan", 
întreprinderii, un colectiv 
oameni harnici și pricepuțl, ia 
frunte cu comuniștii, adaugă 
astfel la succesele lor în pro
ducție numeroase realizări și 
în domeniul sportului, in cadrul 
celei mai ample competiții da 
pînă acum — „Daciada-.

sărbători a Eli- 
culminează ca o 
cultural-sporti vă 
frumoasa bază 

Colectivul 
da

IO AN DUMITRAȘCU 
secretarul Comitetului de partid 

al întreprinderii „Vulcan"

PREOCUPARE PRIORITARA
In fiecare an, în intîmpinarea 

zilei de 23 August — sărbă
toarea națională a poporului 
român — obișnuim să facem bi
lanțul realizărilor obținute, să 
comparăm prezentul cu trecutul. 
Iată, de pildă, referindu-ne nu
mai la județul Argeș, trebuie 
să arătăm că in cadrul acestuia 
s-au obținut succese de neima
ginat înainte vreme pe aceste 
meleaguri, atît în sportul de 
masă cît și in cel de perfor
manță, că exercițiul fizic și 
sportul fac parte astăzi din via
ța multora dintre locuitorii o- 
rașelor și satelor argeșene. Prin 
grija partidului, în municipiul 
Pitești — denumit „Cetate a 
chimiei" dar și „Cetate a auto
mobilului" — există astăzi o 
puternică mișcare sportivă, cu 
o bază materială remarcabilă : 
modernul stadion „1 Mai", o 
sală a sporturilor, un stadion 
atletic, numeroase săli și baze 
mai mici. Chiar în această va
ră s-a inaugurat o pistă de ae- 
romodele și automodele, la ca
re se vor adăuga: acoperirea 
cu coritan a pistei de atletism 
a stadionului „1 Mai", o bază 
de natație (un bazin acoperit și 
două descoperite) în Parcul 
ștrand, amenajarea a încă opt 
terenuri de tenis și înființarea 
unui complex sportiv al coope
rației destinat populației. Sînt 
de menționat, de asemenea, ba
zele sportive din alte localități 
ale județului : Cîmpulung Mus
cel, Curtea de Argeș, comunele 
Domnești, Stîlpeni. Recea. Ve
dea, Oarja ș.a.

în acest an sărbătorirea Zi
lei Eliberării a fost precedată 
de un eveniment de o deosebită 
însemnătate pentru mișcarea 
sportivă din țara noastră: Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a aprobat Regulamen
tul competiției naționale „DA
CIADA", manifestare sportivă 
de o amploare fără precedent 
în țara noastră — o nouă și 
grăitoare dovadă a grijii parti
dului față de dezvoltarea multi
laterală a tinerei generații, fa
ță de întărirea continuă a să
nătății și capacității de muncă 
a întregii populații. „Daciada" 
a fost primită cu entuziasm și 
deosebit interes și în județul 
Argeș, o dovadă în acest sens 
fund faptul că numai la des
chiderea festivă au participat 
cu multă însuflețire circa 5 000 
de tineri.

Evident, ne revin sarcini deo-

sebite pentru organizarea exem
plară a acestei competiții pe 
teritoriul județului nostru, în- 
cepînd cu studierea, cu popu
larizarea regulamentului și ter- 
minînd cu organizarea, în toa
te orașele și comunele, a cît 
mai multe întreceri sportive a- 
traclave, care să ducă în ulti
mă instanță la ridicarea nive
lului general al activității spor
tive de masă și de performan
ță. Avem în prezent un plan 
de activitate pentru „Daciadă" 
— pe care-1 vom îmbogăți me
reu — în care asigurarea și 
utilizarea judicioasă a bazei 
materiale necesare desfășurării 
competiției ocupă un loc deo
sebit.

în județul nostru au prins 
viață multe inițiative din ma
să, cum au fost duminicile cul
tural-sportive, „Cupa recoltelor 
argeșene", „Olimpiadele" pe 
profesii, „Cupa mecanizatoru
lui" ș.a. „Daciada" oferă un 
excelent cadru pentru revitali- 
zarea acestor inițiative și 
pentru apariția altora. Practi
carea exercițiilor fizice de către 
întregul 
largi ale 
constituie 
ori tar.

tineret, de păturile 
populației argeșene 

obiectivul nostru pri-

GHEORGHE CREJU 
prim-vicepreședinte al 

C.J.E.F.S. Argeș

Organizată din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ampla competiție națională „DacUla* creează 
cadrul organizatoric de manifestare a capa

cităților de mobilizare ale tuturor organizațiilor U.T.C. 
la angrenarea tineretului de la orașe și sate — munci
tori, colectiviști, elevi, sludenți, tineri intelectuali — 
în întreceri cît mai atractive și interesante. Regula
mentul recent adoptat pune în fața organelor și 
organizațiilor U.T.C. sarcini și obiective de cea mai 
mare însemnătate. Din multitudinea acestora, mă 
voi referi doar la principalele direcții spre care se 
îndreaptă în mod s-pecial atenția noastră :

— asigurarea cuprinderii întregului tineret la 
practicarea sistematică și în forme variate a edu
cației fizice și sportului, a turismului ;

— dezvoltarea bazei de masă a activității sportive

OBIECTIVE DE MARE Însemnătate

PENTRU
performantă,

TINERETUL
urmărind cu

COMUNIST
consecvență depista-de _

rea, selecționarea și încadrarea In cluburi șl aso
ciații a tinerelor talente ;

— Îmbunătățirea continuă a bazei materiale prin 
intensificarea acțiunilor de muncă patriotică pentru 
amenajarea de noi baze sportive și zone de agre
ment.

Prin noile acțiuni sportive ce ni le propunem 
urmărim șl atragerea unui număr sporit de fete 
la practicarea sportului, precum șl a tinerilor din 
mediul sătesc, corelind aceste activități cu mani
festările cultural-polltice și contribuind In acest 
mod la formarea multilaterală a omului nou al 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

întrecerile din cadrul competiției naționale „Da
ciada" au un ecou deosebit în rindurlle Întregului 
tineret comunist. Ele vor contribui din plin la an
grenarea tuturor In practicarea sistematică a exer
cițiului fizic și sportului. In vederea creșterii unul 
tineret sănătos, armonios dezvoltat atît fizic, cit șl 
Intelectual, pregătit temeinic pentru muncă și apă
rarea patriei.

VICTOR NASTASESCU
șeful secției pregătire a tineretului pentru apă

rarea patriei și sport din C.C. al U.T.C.

SPORTIVI FRUNTAȘI, LA
Am marea satisfacție de a 

fi realizat succese sportive de
osebite, intre care medaliile de 
aur și argint cucerite la J.O. 
de la Montreal și la Campiona
tele europene de la Skien și 
Praga. Mă bucur că voi putea 
lua startul și la marea com
petiție a sportului românesc, 
„Daciada". Mă voi pregăti te
meinic, astfel incit exercițiile 
pe care le voi prezenta să de
pășească in virtuozitate și mă
iestrie toate realizările mele de 
pini acum. Cucerirea titlului de 
campioană absolută a „Dacia
dei" reprezintă un obiectiv de 
mare răspundere pentru mine.

Mă bucur că la 
vom participa și noi, 
consacrați, că tenisul de masă, 
căruia i-am Închinat peste 25 
din cei mai frumoși ani ai mei, 
este cuprins în programul 
grandioasei competiții. Sint con
vinsă că întrecerile „Daciadei" 
vor da la iveală noi talente 
din masa celor mai tineri par
ticipant!. Mă voi strădui să 
contribui eu însămi la aceasta, 
amintindu-mi de vremea cînd, 
copil fiind, un antrenor m-a 
descoperit la o întrecere de 
masă șl, întinzîndu-mi mina, 
m-a ajutat să pășesc pe prima 
treaptă a sportului de mare 
performanță.

„Daciadă" 
sportivii

NADIA COMANECI 
triplă campioană olimpică

MARIA ALEXANDRU 
maestră emerită a sportului

In cluburile șl asociațiile sindicale, 
întrecerile din cadrul „DACIADEI* 
au marcat nu numai o învio
rare a activității sportive de masă 

de performanță ci, în primul rtnd, 
o manifestare a tendinței de transformare 
acestei ample competiții într-un mijloc efl-

șl 
șl
a _ . _ __ ______ .__ ___
cient de îmbinare a "muncii cu sportuL Chiar 
și simpla enunțare a denumirii unor manifes
tări organizate sub genericul „Daciadei- este 
edificatoare. Astfel, sînt în curs de desfășu
rare o serie de acțiuni ca «ParticipanțH la 
Daciadă, fruntași în muncă șl In sport* — 
în județul Mehedinți, „r \ ’ 
ducție* — în județul Brașov, 
vigoare, robustețe, sănătate4 
Bihor, la care se mal pot adăuga 
altele, foate răspunzînd aceleiași

SINDICATELE VOR RĂSPUNDE

.Daciada, sport șl pro- 
______ „Daciada, sport, 

in județul 
tncă multe 
idei Dar,

PROMPT
PREFERINȚELOR OAMENILOR

ceea ce dorim este ca să asigurăm un conți
nut șl mai bogat tuturor acțiunilor. In regu
lamentul competiției se precizează că la a- 
ceastă manifestare trebuie să fie angrenați 
toți tinerii și alțl oameni al muncii care 
îndrăgesc sportul. In acest spirit comitetele 
sindicatelor vor orienta în așa fel activitatea clu
burilor și asociațiilor, Incit acestea să fie ca
pabile să răspundă prompt preferințelor, pu- 
nîndu-se accent pe organizarea de acțiuni la 
nivelul secțiilor de bază. Se vor crea, astfel, 
condiții ca acel tineri care dovedesc hărnicie 
la locurile de muncă să reprezinte cu demni
tate secția sau atelierul șl La Întrecerile „Da
ciadei". Xn planul adoptat de Consiliul Central 
al U.G.S.R. se prevăd, de asemenea, măsuri 
pentru dezvoltarea sportului de performanță 
In asociațiile șl cluburile sindicale, acestea 
vizînd selecția șl Întărirea sporturilor cu tradi
ție muncitoarească, Incluse și în programul J.O.. 
pentru a se aduce o mal mare contribuție la 
reprezentarea demnă a sportului românesc la 
arena mondială.

EFREM CHERTES
adjunct al președintelui Comisiei 

sport și turism a Consiliului Central al U.G.S.R.

MUNCII

„DACIADA“
Această mare competiție, 

„Daciada", suscită și in rindul 
jucătorilor de handbal un 
teres deosebit. Avind in 
dere că la startul acestei 
me competiții a țării se 
alinia toți jucătorii de handbal 
din echipele divizionare, este 
firesc ca fiecare să dorească 
obținerea unei poziții foarte 
bune in ierarhia finală. Pe de 
altă parte, sint sigur că „Dacia
da" va prilejui afirmarea din 
masă a unor noi jucători talen- 
tați, de valoare internațională, 
care să poarte pe mai departe 
frumoasele tradiții ale handba
lului românesc.

in- 
ve- 
pri- 
vor

MIHAI MIRONIUC 
component al lotului reprezen

tativ de handbal

Marea competiție națională 
„Daciada" constituie pentru mi
ne un eveniment deosebit, e- 
moționant. Spun emoționant 
pentru că el mi-a prilejuit pri
mul succes de seamă pe calea 
afirmării sportive. Am 17 ani, 
sînt elev din Baia Mare și prac
tic planorismul de cîțiva ani, 
îndemnat de exemplul tatălui 
meu. Anul acesta am parti
cipat la primul meu mare con
curs, organizat în cadrul Da
ciadei. Am depus toate efor
turile pentru a fi la înălțimea 
prestigiului acestei competiții și, 
spre marea mea bucurie, 
ocupat locul I. Am debutat, cu 
adevărat, in sport, mulțumită 
„Daciadei-.

NICOLAE ȘERBAN 
pilot planoriat

!, am



APLICAREA PROGRAMULUI Df DEZVOLTARE A ACTIVITAflI SPOR 
DESCHIDE NOI Șl LUMINOASE ORIZONTURI DE AFIRMARE A.

Vast plan de măsuri și acțiune practi
că, Programul privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și sport, 

aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C, 
«ti P.C.R., în noiembrie 1976, o însemnat 
pentru toți activiștii și practicanții sportului 
• nouă expresie a grijii partidului, personal 
a secretarului general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, față de dezvoltarea multilate
rală a tinerei generații, de întărirea sănă
tății și capacității de muncă o întregii 
populații, un îndemn însuflețitor la noi și 
susținute eforturi, la o muncă mai intensă, 
desfășurată la toate nivelurile, cu pasiune, 
competență și răspundere.

Răspunzind cu abnegație și
sarcinilor încredințate, întregul tineret spor
tiv, toți slujitorii mișcării sportive s-au avîntat

înflăcărare

cu entuziasm în munca pentru obținerea de 
noi realizări in întreaga activitate de masă 
și de performanță, in integrarea mai deplină 
a acestora în ansamblul muncii educative, 
în creșterea contribuției sportului - ca acti
vitate cu largi implicații sociale — la afir
marea tot mai deplină a României și in 
arena sportivă internațională.

Bilanțul prilejuit de măreața sărbătoare 
de la 23 August demonstrează succesele în
registrate de mișcarea noastră sportivă 
ceea ce privește angrenarea unui număr tot 
mai mare de cetățeni, îndeosebi tineri, 
practicarea sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului, dezvoltarea bazei materiale și 
prezența tot mai prestigioasă a sportului ro
mânesc in marile întreceri internaționale - 
obiective majore ale Programului privind

în

la

dezvoltarea activității de educație fizkă ți 
sport.

Avînd drept călăuză Hotărirea Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice ți spor
tului, indicațiile și sarcinile cuprinse in Me
sajul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU a- 
dresat Conferinței pe țară a mișcării spor
tive, precum și în Cuvirrtarea rostită cu pri
lejul inmînării unor înalte distincții sportivilor 
care au obținut performanțe deosebite la 
Jocurile Olimpice, toți cei care lucrează în 
acest domeniu sînt hotăriți să muncească în 
continuare cu și mai mult avînt, pentru 
realizarea integrală o sarcinilor Programului, 
pentru ridicarea activității sportive de masă 
și de performanță la nivelul exigențelor dez
voltării societății noastre.

Sportul.

LĂRGIREA CONTINUĂ A CUPRINDERII MASELOR POPULARE
—Sportul—

Printre obiectivele de primă 
însemnătate înscrise în Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport 
se află și cel referitor la cu
prinderea și antrenarea între
gului tineret, din unitățile de 
Învățămînt, din întreprinderi și 
instituții, de la sate, în practi
carea exercițiilor fizice, a spor
tului și turismului, prin folosi
rea de forme simple, accesibile 
și atractive în vederea dezvol
tării unei activități sportive cu 
adevărat de masă, care să cu
prindă un număr foarte mare 
de cetățeni. înțelegi nd sarcinile 
de Înaltă responsabilitate socia
lă, factorii cu atribuții în acest 
domeniu au acționat, in această 
perioadă, cu și mai multă ho
tărâre, fapt care a determinat 
o creștere și o îmbunătățire ca
litativă substanțială a activită
ții sportive de masă, organi- 
zîndu-se mai multe manifestări, 
legate de specificul diferitelor 
unități și localități, de prefe
rințele oamenilor, un moment 
de holăritoare importanță con- 
stituindu-l competiția națională 
„Daciada", care a determinat 
angrenarea în diverse acțiuni 
a mii și mii de cetățeni.

De o deosebită atenție s-a 
bucurat sportul școlar, ceea ce 
a dus la o mai bună cuprin
dere a elevilor în activitatea 
sportivă de masă, prin parti
ciparea la acțiuni și concursuri 
la diferite discipline, Ia crosuri, 
drumeții și excursii, la serbări 
și demonstrații sportive. In toa
te școlile au fost constituite e- 
chipe care au fost angrenate în- 
tr-un sistem permanent de în
treceri, iar la casele pionieri
lor s-a pus un accent mai mare 
pe dezvoltarea cercurilor sporti
ve cu caracter tehnico-aplicativ.

mărturii ale unei copilării fericite, asigurată prin grija 
Foto : D. NEAGU

La „e 
ces — 3 i

la acea e.n

Mișcare, voioșie, dragoste pentru sport — 
părintească a partidului nostru

De un frumos succes s-a bucu
rat organizarea în aproape toa
te școlile a „Zilei sportului", 
precum și a altor acțiuni simi
lare. De menționat că, mai mult 
ca aricind, in această vacanță 
sportul a fost bogat reprezentat 
în programul taberelor, un e- 
xemplu în acest sens constitu- 
indu-1 cele organizate de C.C. 
al U.T.C. la Făgăraș, Padina, 
Sibiu, Salonta, Tg. Mureș, Gura- 
honț, Brăila, Mangalia, Costi- 
nești, Giurgiu ș.a. O evidentă 
creștere s-a înregistrat și in 
ceea ce privește activitatea 
sportivă de masă desfășurată 
în rîndul oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții. Ini
țierea de către asociații a u- 
nui număr sporit de acțiuni în 
aer liber, cu preponderență la 
nivelul unităților de bază, a 
făcut să crească participarea 
angajaților. Printre formele cele 
mai apreciate se află campio
natul asociației, duminicile cul
tural-sportive, crosurile, gim

la locul de muncă, cu- 
ramuri de producție, a- 
adăugîndu-li-se o serie

nastica 
pele pe 
cestora 
de manifestări cu caracter ju
dețean („Festivalul fetelor co- 
văsnene", „Festivalul sportului 
feminin prahovean", „Cupa 
pandurilor gorjeni", „Festivalul 
sportiv de la Slănic-Moldova" 
ele.) precum și acțiuni care au 
avut finale pe țară („Marșul 
poștașilor", „Crosul tineretului" 
șa.).

Constituirea în mediul rural 
a peste 2 600 de consilii comu
nale pentru educație fizică și 
sport a permis impulsionarea 
activității în acest sector, ma- 
nifestîndu-se mai pregnant ini
țiativele valoroase, asigurîn- 
du-se un cadru propice desfă
șurării unei munci cu rezultate 
din ce în ce mai bune. Per
manentizarea și organizarea pe 
o treaptă calitativ superioară a 
unor competiții tradiționale 
(„Cupa recoltei", „Cupa meca
nizatorului", .„Cupa zootehnistu-

lui", „Cupa C.AP." ș.a.), a 
campionatelor asociației, precum 
și inițierea altor manifestări 
(„Festivalul sportiv al tineretu
lui de la sate", în județul Te
leorman, „Cupa Nordului" prin 
colaborarea județelor Suceava, 
Bistrița-Năsăud și Maramureș, 
festivalurile din Ialomița, Ilfov, 
Vîlcea ■ ș.a.) sînt tot atîtea mij
loace prin care s-a asigurat o 
substanțială îmbunătățire a ac
tivității în mediul rural.

Sportul de masă se prezintă 
astăzi Ia marea sărbătoare cu 
un bilanț care ilustrează crește
rea sa pe multiple planuri, bi
lanț care dovedește că s-a 
muncit mai mult și mai bine, 
că se depun constante eforturi 
pentru desfășurarea întregii ac
tivități conform prevederilor 
Programului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport, pentru asigurarea tutu
ror condițiilor pentru ca poporul 
nostru, tineretul patriei, să 
crească sănătos și viguros.

Cu un an în urmă, înca
drați în tinereasca coloană 
a sportivilor participanți la 
tradiționala aniversare a lui 
23 August, campionii și per
formerii României Socialiste 

* raportau, cu dragoste nețăr
murită și fierbinte recunoș
tință, conducerii superioare 
de partid REALIZAREA CE
LUI MAI PRESTIGIOS BI
LANȚ DIN ISTORIA PARTI
CIPĂRII ȚĂRII NOASTRE 
LA JOCURILE OLIMPICE — 
27 de medalii (4 de aur, 9 
de argint și 14 de bronz) și 
179,50 puncte, ocuparea locu
rilor 5 și, respectiv, 6 în cla
samentele (neoficiale) pe na
țiuni.

Era la numai cîteva zile de
neuitat festivitate de conferire a unor înalt» 
tivilor care au reprezentat cu cinste Rom 
Olimpice de la Montreal. In strălucita c 
cu acest prilej, secretarul general al p; 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta, 
„Dacă vrem ca la Moscova, la Jocurile OI 
să obținem rezultate mai bune — și trebu 
ncm de pe acum acest lucru — atunci 
desfășurăm o largă mișcare de masă, să 
mai bune elemente din toate domeniile d< 
tru a ne putea prezenta cu un lot mult m: 
mai omogen și — să-ml fie iertat — Iz 
ceva mai întinerit, pentru a putea face 
competițiilor care vor veni". Pe baza a 
indicații, a prevederilor Ilolăririi Plenarei 
din 1973, a fost elaborat Programul pfi 
activității de educație fizică și sport pe pe 
și pregătirea sportivilor români in vedere 
Jocurile Olimpice din 19S0, care cuprinde i 
portant capitol al obiectivelor fundamenta 
voltarea și perfecționarea continuă a șp 
lormanță,

îndeplinirea exemplară a acestor obiect 
și constituie una din direcțiile prioritare d 
Consiliul Național pentru Educație Fizică 
rațiile de specialitate, organele sportive te 
factori cu atribuții în acest domeniu.

S-a realizat, astfel, cerința elaborării 
norme și haremuri corespunzătoare celor 
îizări în sportul internațional, care să c 
unitar de obiective privind pregătirea flz 
tică și morală. S-a acționat, de asemen 
sporită pentru creșterea contribuției h 
sportive Ia ridicarea performanțelor ; a 
cente corespunzătoare prevederilor Progr. 
secțiilor cu activitate de nivel republican 
cu activitate de nivel județean, organiză 
sportive din întreprinderi și școli, in f< 
S-a realizat în cea mai mare măsură c 
nirii prioritare a ramurilor olimpice pe 
mente și unități de performanță.

SELECȚIA, PREGĂTIREA ȘI PROM< 
MENTELOR TALENTATE — cerință^jM 
subliniată prin prevederile Programului 
manență jn atenția organelor sportive, la

Sînt de 
special, 
lnregistr 
direcție 
natație, 
gimnast! 
caiac-cai 
cele rea 
roase 
care : V 
ța, Gal 
municipi 
In ultin

GENERAȚII SĂNĂTOASE Șl ROBUSTE PE TOT CUPRINSUL PATRIEI
Verigă fundamentală a mișcării sportive, compo

nentă inseparabilă a educației comuniste, care are 
drept scop asigurarea dezvoltării calităților fizice, 
morale și de voință ale tineretului, menținerea să
nătății poporului, formarea fi perfecționarea deprin
derilor de a practica sistematic exercițiile fizice fi 
sportul, in vederea sporirii capacității de muncă și 
creație, 
umane, educația fizică ocupă un loc prioritar in 
Programul de măsuri privind dezvoltarea mișcării 
sportive în anii 1976—1980, cu sarcini și obiective de 
mare însemnătate atît pentru sportul preșcolar, șco
lar, studențesc, cît și în direcția răspîndirii educa
ției fizice în rîndul întregii populații de la orașe 
și sate. Acționînd cu responsabilitate pentru îndepli
nirea obiectivelor stabilite in Program, C.N.E.F.S., 
în colaborare cu M.E.I., C. C. al V.T.C., C.N.O.P. și 
V.A.S.C.R. au elaborat planuri de măsuri in direc
țiile respective, trecind apoi la îndeplinirea lor.

De o atenție deosebită se bucură cei mai mici 
cetățeni ai patriei, preșcolarii, pentru creșterea lor 
sănătoasă, viguroasă, fiind prevăzute însemnate măsuri, 
care prind deja viață in numeroase județe ale țării. 
Astfel, in luna aprilie, peste 2 000 de cadre didac
tice din unitățile preșcolare au participat la cursuri 
speciale de instruire practico-metodică pe întreg te
ritoriul țării, măsura fiind menită să asigure cu
noașterea, in primul rind, de către educatori a mo
dalităților de îndeplinire a obiectivelor din Program. 
In ce privește realizările, subliniem că în majorita
tea unităților cu profil preșcolar se asigură, printr-un 
program organizat, cel puțin o oră zilnic pentru exer
ciții fizice și jocuri de mișcare, se efectuează în 
fiecare zi gimnastica de înviorare. De o mare au
diență s-au bucurat în rindurile celor mici cursurile 
speciale de învățare a înotului și patinajului, în

dezvoltării multilaterale a personalității

țării, 
mai 

largă dezvoltare sistemul de întreceri sub formă de 
jocuri, alergări pe distanțe scurte, concursuri de 
triciclete, înot, patinaj pe gheață, patinaj pe rotile, 
după cum este de remarcat faptul că un număr 
tot mai mare de copii sint angrenați in serbări 
cultural-sportive, in întreceri dotate cu „Cupa 1 
iunie", „Șoimii sportivi", „Mugurel" și multe altele. 

In domeniul activității pentru elevi s-a acționat 
pentru extinderea sistemului de efectuare a lecțiilor

aceste acțiuni fiind cuprinși, in toate județele 
peste 100 000 de preșcolari. A căpătat o tot

de educație fizică cu prioritate în aer liber, iar in 
multe județe se îndeplinește exemplar sarcina din 
Program privitoare la acordarea unui spațiu mai 
mare de timp înotului sau schiului, în cadrul orelor 
de educație fizică, și este deosebit de îmbucurător 
faptul că această prevedere se aplică cu mult succes 
și în sute de sate și comune montane cu specific 
de schi, C.N.E.F.S., C.C. al U.T..C. și Ministerul 
Apărării Naționale dotind școlile din localitățile res
pective cu schiuri și alte materiale corespunzătoare.

Dealtfel, citeva cifre vin să sublinieze in mod 
deosebit rezultatele obținute in sportul școlar, efi
ciența măsurilor întreprinse, consecvența cu care 
se urmărește traducerea în viață a Programului. 
Astfel, notăm că aproape 500 000 de elevi se numără 
printre cei care au învățat să înoate și să patineze 
în ultimul an, în peste 1 200 de internate școlare 
aproape 300 000 de elevi practică gimnastica zilnică, 
eu eficiență imediată în activitatea școlară și pro-

ductivă a acestora. Analizele efectuate de cadre spe
cializate au consemnat faptul îmbucurător că, in 
toate județele țării, pe baza aplicării sistemului 
unitar de verificare și apreciere a nivelului de pre
gătire fizică fi sportivă a elevilor (S.U.V.A.) s-a 
constatat o evidentă îmbunătățire a potențialului bio
logic și al calităților fizice de bază ale acestora, 
circa 75—80 la sută din totalul elevilor fiind apre- 
ciați cu note peste 8 la educație fizică.

In cadrul orelor de educație fizică din învățămîn- 
tul superior s-a pus un accent deosebit pe carac
terul atractiv și formativ al acestora, asigurindu-se 
atit dezvoltarea calităților fizice de bază, necesare 
trecerii normelor de pregătire fizică și sportivă, cit 
fi posibilitatea practicării diferitelor ramuri de sport. 
O atenție sporită se acordă practicării gimnasticii de 
dimineață, ajungindu-se astăzi ca peste 40 000 de stu- 
denți din 130 de cămine să participe cu regularitate 
la aceste activități.

(ti la capitolul dezvoltării educației fizice in rin- 
durile întregii populații de la orașe și sate sînt de 
consemnat realizări notabile. Gimnastica la locul de 
muncă se practică în peste 700 de întreprinderi și 
instituții, cu peste 400 000 de participanți, au luat 
ființă își își desfășoară cu regularitate activitatea 
peste 100 de centre ale gimnasticii de întreținere pen
tru femei, cu peste 10 000 de participante, au avut 
loc peste 20 000 serbări cîmpenești și duminici cul
tural-sportive în mediul rural, peste 10 000 în mediul 
urban. De o foarte mare popularitate in rindurile 
iubitorilor de mișcare in aer liber se bucură acțiu
nile recreative și de agrement organizate îp zonele 
preorășenești, sub forma cicloturismului, a mersului 
pe jos. completate cu întreceri sportive cu caracter 
distractiv și aplicativ. Pe întreg cuprinsul patriei 
cresc generații sănătoase și robuste.
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constituit 
pe pentru 
prt, fede- 
e, ceilalți

fte de la Bursa, luptătorii români ou repurtat un remarcabil sue
de aur. 2 de argint și 2 de bronz Foto •: Ion MIHĂICĂ
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fost, astfel, testați — la diferite discipline — cî
teva sute de mii de copii și tineri, mulți dintre ei fiind cu
prinși apoi în secțiile de performanță ale cluburilor și asocia
țiilor sportive. In aceeași ordine de idei trebuie evidențiată 
întinerirea unor loturi reprezentative, acțiune care, este de 
așteptat, va contribui la îmbunătățirea substanțială a per
formanțelor și, firește, la asigurarea „schimbului de mîine", 
căruia îi va reveni misiunea de onoare de a reprezenta cu
lorile țării la cele mai importante competiții internaționale.

De la începutul acestui an sportivii români au fost 
prezenți la startul a numeroase întreceri oficiale și ami
cale, evoluția lor fiind urmărită cu un mare interes de 
iubitorii sportului din țara noastră. Spre satisfacția tuturor 
bilanțul realizărilor — care, cu siguranță va fi îmbogățit 
cu multe alte victorii și afirmări la următoarele campio
nate mondiale și europene — cuprinde multe rezultate de 
prestigiu care confirmă valoarea tot mai ridicată a spor
tului românesc. în acest omagiu sportiv sărbătoresc, închi
nat aniversării zilei de 23 August, sînt Înmănuncheate 
titlurile cucerite de Nadia Comăneci la campionatele eu
ropene, „argintul" și „bronzul" echipelor de scrimă, obți
nute la campionatele mondiale de la Buenos Aires, meda
liile europene de aur care au răsplătit munca, talentul și 
pregătirea luptătorilor Constantin Alexandru, Ion Păun și 
Ion Draica, victoria prestigioasă a handbaliștilor la cam
pionatele mondiale universitare, „Cupa campionilor euro
peni" cucerită de handbaliștii de la Steaua, succesele în
registrate la Jocurile Mondiale ale surzilor, cele aproape 
70 de locuri I câștigate la Jocurile Balcanice de seniori 
și juniori — la atletism, natație, caiac-canoe, tir, judo, 
box, lupte, tenis, etc. Afirmările sînt, însă, mult mai nu
meroase și — să nu uităm — plnă la sfîrșitul anului 
(chiar și în aceste zile, cînd — printre altele — se află 
In plină desfășurare Jocurile Mondiale Universitare de la 
Sofia) sportivii români vor avea încă multe prilejuri de 
a spori strălucirea acestui bilanț. Pentru aceasta trebuie 
să facem astfel încît să dispară neîmplinirile, să crească 
răspunderea tuturor celor care sînt învestiți cu misiunea de 
onoare de a reprezenta culorile sportive ale țării. Munca 
intensă, abnegația, dăruirea și responsabilitatea patriotică 
trebuie ferm instaurate în toate ioturile reprezentative. 
Spunem aceste lucruri gîndindu-ne la unele insuccese, sau 
comportări mediocre din evoluția sportivilor noștri la di
ferite competiții internaționale de amploare desfășurate 
în prima parte a acestui an. In același timp ne exprimăm 
Încrederea că vor crește în continuare preocupările pentru 
selecția și pregătirea superioară a copiilor și juniorilor, asi- 
gurîndu-se astfel, din vreme, întinerirea permanentă a lotu
rilor noastre reprezentative.

Avem un tinerei minunat, deosebit de talentat și pentru 
sportul de performanță, avem un amplu și fundamentat 
Program de acțiune pentru o mai lungă perioadă de timp, 
au fost create — prin grija partidului și statului nostru — 
condiții excelente de continue progrese și afirmări in arena 
internațională și olimpică. La toate acestea trebuie să se 
răspundă cu performanțe care să ducă la creșterea pres
tigiului sportului românesc în lume. Este angajamentul pe 
care-1 rostesc cu fermitate, acum în pragul marii sărbători, 
toți slujitorii mișcării sportive din țara noastră.
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BILANȚ OMAGIAL 1977
MEDALII DE AUR

Nadia Comâneci - campioană individuală abso
lută a Europei la gimnastică

Nadia Comâneci - campioană 
paralele

Constantin Alexandru - campion 
lupte greco-romane (cat. 48 kg).

Ion Păun — campion european la 
romane (cat. 62 kg).

Ion Draica — campion european la lupte greco- 
romane (cat. 82 kg)

Alima Goreac — campioană individuală absolută 
a Jocurilor Mondiale Universitare ki gimnastică

Alina Goreac — campioană mondială la para-

europeană la

european la

lupte g reco

Alina Goreac — campioană mondială 
lele a J.M.U.

Dan Grecu - campion mondial ki
J.M.U.

Cornel Marin — campion mondial la 
J.M.U.

Echipa de handbal masculin a României - cam
pioană mondială universitară

Echipa reprezentativă de rugby a României - 
campioană europeană

Echipa de handbal Steaua — cîștigătoare a Cu
pei Campionilor Europeni

Echipa masculină de popice a României - cam
pioană europeană (juniori)

Alexandru Tudcr — campion european individual 
la popice (juniori)

Gheorghe Vasilescu — ciștigător al medaliei de 
aur la Jocurile Mondiale ale Surzilor Ia tir — puș
că liberă și pușcă cu aer comprimat

Gheorghe Vădraru — ciștigător al medaliei de 
aur la Jocurile Mondiale ale Surzilor la atletism 
(20 km marș)

Echipa de fotbal a României — cîștigătoare a 
medaliei de aur la Jocurile Mondiale ale Surzilor

Echipa feminină de handbal a României - cîști
gătoare a medaliei de aur la Jocurile Mondiale 
ale Surzilor.

La Jocurile Balcanice, 68 de medalii.

MEDALII DE ARGINT

inele la

sabie la

Echipa reprezentativă de 
campionatele mondiale de 
loan Pop, Marin Mustață, 
xandru Nilca)

Nadia Comâneci la C.E. de gimnastică (sărituri)
Nicu Gingă la C.E. de lupte greco-romane (cat 

52 kg)
Ștefan Rusu la C.E. de lupte greco-romane 

(cat 68 kg)
Teodor Dinu la CE de box (cat 54 kg.)
Hie Codreanu la C.E de tir cu aer 

(pușcă)
Echipa reprezentativă feminină de 

a României la J.M.U. (Alina Goreac, 
goraș, Gabriela Trușcă, Rodica Sa bău)

Anca Grigoraț la J.M.U. (blmă)
Gabriela Trușcă la J.M.U. (paralele)
Feodor Gurei k> C.E de caiac-canoe (juniori) 

Ic canoe simplu 500

sabie a României la 
scrimă (Dan Irimiciuc,
Comeliu Marin, Ale-

comprimat

gimnasticâ 
Anca Gri-

Cristian Mateeț la C.E. de haltere (juniori) la 
stilul aruncat (cat. 56 kg)

Alexandru Tudor
de popice (juniori) în proba masculină 

Elena Vasile și lldiko Szasz la C.E.
(juniori) în proba feminină de perechi 

Reprezentativa feminină 
popice (junioare) în proba pe echipe 

Echipa României la C.E.
_ miori) in proba junioarelor mici 

Crinela Sava la C.E. de tenis de 
niori) la simplu, junioare mici.

Echipa masculină de volei Dinamo 
Campionilor Europeni

Echipa de spadă a clubului Steaua 
Campionilor Europeni

MEDALII DE BRONZ

Alexandru Naszodi la C.E.,
perechi 
popice

de 
de

a României

de tenis de

la C.E. de

masă (ju-

masă (ju-

in

in

Cupa

Cupa

Cam- 
Stahl,

I
I
I
I
I
I
I

Echipa feminină de floretă a României Io 
pionatele mondiale de scrimă (Ecaterina 
Suzana Ardeleanu, Magdalena Chezan, Marcela 
Moldovan, Aurora Dan).

Tsti Tudor la C.E. de box (cat 57 kg)
Calistrat Cuțov la C.E. de box (cat. 63,5 kg) 
Vasile Cicu la C.E de box (cat. 67 kg) 
Ion Gyorffi la C.E. de box (cat. 81 kg)
Mircea Simon Io C.E. de box (cat. +81
Echipa reprezentativă a României la C.E. 

judo
Arpad Szabo Ia C.E. de judo (cat. 60 
Mihai Boțită la C.E. de lupte

(cot. 57 kg)
Victor Dolipschi la C.E. de lupte greco-romane 

(cat. +100 kg)
Gheorghe Rașovan la C.E. de lupte libere

48 kg)
Ludovic

62 kg)
Emil ian

74 kg)
Carmen 

spate)
Alina Goreac Ia J.M.U. (bîrnă)
Anca Grigoraț ia J.M.U. (sărituri)
Nicoiae Oprescu la J.M.U. (sabie)
Dan kimiciuc la J.M.U. (sabie)
Gheorghe Soltes - Constantin Marin la C.E. de 

popice (juniori) în proba masculină de perechi
Maria Iosif - Olimpia Dragu la C.E. de popice 

(juniori) în proba feminină de perechi
Eva Ferenczi la C.E. de tenis de masă (juniori) 

la simplu junioare mari
Eva Ferenczi împreună cu Zsuzsa Olah (Unga

ria) la C.E. de tenis de masă (juniori) la dublu 
junioare mari

Echipa de sabie a clubului Steaua in Cupa 
Campionilor Europeni la scrimă

Gheorghe Cristescu la Jocurile Mondiale ale 
Surzilor la lupte greco-romane (cat. 74 kg)

Maria Necșe la Jocurile Mondiale ole Surzi
lor la tenis de masă, simplu feminin..

Echipa masculină de volei a României ic 
Jocurile Mondiale ale Surzilor

Echipa femimnâ de volei a României la Jocu
rile Mondiale ale Surzilor.

kg) 
de

kg)
greco-romane

I
I
I
I
I
I

(cat.

Sandor k C.E. de lupte libere (cat. 1

Cristian k C.E. de lupte libere (cat. j

Bunaciu k C.E. de natație (200 m -

I
I
I
I
I
I
I

J
CONSTRUCȚII POLIVALENTE, MODERNE

Sala rporturilor din Brașov

In domeniul bazei materiale 
a sportului de masă și de per
formanță, preocuparea organe
lor specializate ale C.N.E.F.S. 
și ale factorilor cu atribuții s-a 
manifestat — deopotrivă — în 
direcția folosirii intensive și cu 
mai mare eficiență a tuturor 
dotărilor existente, prin elabo
rarea unor programe de activi
tăți pentru fiecare bază sporti
vă în parte, amenajării unor 
noi terenuri și complexe sporti
ve pentru sportul de masă, pre
cum și construirea unor sta
dioane și săli necesare pregăti
rii sportivilor de performanță. 
Cu sprijinul consiliilor populare

EXTINDEREA FORMELOR DE PERFECȚIONARE,
CU CONTRIBUȚIA FOȘTILOR SPORTIVI FRUNTAȘI
<le școlari-Perioadele 

zare au fost urmate de 
practică pedagogică in 
cluburi 
sportive, 
tea. în afara 
lor de specializare, or
ganizate prin I.E.F.S. 
și secțiile de educație 
fizică din cadrul insti
tutelor pedagogice de 
1 ani.

O amplă acțiune s-a 
desfășurat pentru per
fecționarea antren ori
lor și profesorilor de 
educație fizică din șco
lile sportive $1 liceele 
cu program de educa
ție fizică. De o atenție 
deosebită s-au bucurat 
cursurile centrale de

și asociații Toate aces- 
cureuri-

perfecționare organi
zate in acest an pen
tru antrenorii și pro
fesorii cu specialitatea 
lupte (greco-romane și 
libere), handbal, 
haltere, 
sportivă șl 
odată, in 
Cu M.E.L, 
nizat, in luna aprilie, 
cursuri de perfecționa
re a învățătorilor (a- 
proximativ 3 000) din 
cadrul școlilor genera
le precum și a unui 
număr de 2 000 de e- 
ducatoare din grădini
țe de copii,, in toate 
județele țării.

Așa cum prevede 
Programul de dezvol

box,
gimnastică 

hochei. Tot- 
colaborare 

s-au orga-

tare, a fost 
Centrul de 
nare pentru 
din mișcarea _____
In acest fel, vor fi ex
tinse formele de per
fecționare, pe speciali
tăți. nu numai pentru 
antrenorii și profesorii 
de educație fizică, ci 
și pentru prLm-vicepre- 
ședințil consiliilor ju
dețene pentru educație 
fizică și sport, pentru 
metodiștii și ceilalți 
activiști care vor ur
ma, din 4 în 4 ani, 
cursuri centrale, în a- 
fara formelor de per
fecționare 
în cadrul 
sportive ___
Slnt prevăzute

Înființat 
perfecțio- 

cadrele 
sportivă.

frecventate 
unităților 

respective.
»«

cursuri pentru cadrele 
de conducere din miș
carea sportivă, cursuri 
post-universitare pen
tru antrenorii federali, 
Iar cele mai bune ca
dre de specialitate vor 
fi Îndrumate către doc
torantura. Activiștii cu 
funcții executive 
fi perfecționați 
program personal, 
verificarea periodică a 
cunoștințelor.

Toate aceste măsuri 
sînt menite să contri
buie la 
tlnuă a 
tice șl 
cadrelor 
noastră 
velul 
pei actuale.

vor 
prin 

cu

ridicarea con- 
pregătirii poll- 
prolesionale a 

din mișcarea 
sportivă la nl- 

exlgențelor eta-

respective, în multe județe ale 
patriei se realizează cu succes 
indicația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU privind asigura
rea, în orașe și municipii, Ia 
fiecare 10 000—15 000 de locui
tori, a unei zone destinate ac
tivității sportive și de recreare. 
Sînt bine cunoscute, în acest 
sens, posibilitățile variate pe 
care le oferă celor dornici să-și 
petreacă cîteva ore în compa
nia sporturilor preferate, la 
sfîrșit de săptămînă, zonele din 
împrejurimile Făgetului, de la 
Hoia, Sag, Păltiniș, Dumbrava, 
Tg. Mureș.

Acționînd în sprijinul asigu
rării de condiții optime practi
cării sportului de masă de că
tre angajații proprii, multe în
treprinderi, valorificînd inițiati
vele locale, marele interse al 
tineretului pentru dezvoltarea 
bazei materiale au construit 
complexe sportive multifuncțio
nale. La Fieni, de pildă, au 
fost date recent în folosința iu
bitorilor de sport cîteva fru
moase baze sportive ( un stadion 
cu gazon, pistă de atletism, ba
zin de înot de dimensiuni olim
pice, terenuri de tenis, volei, 
baschet) aparținînd asociației 
„Cimentul" din localitate, la 
realizarea cărora forța colecti-

a făcut minuni: 200 000 
muncă patriotică, echiva- 
a 1,8 milioane lei mano-

vului 
de ore 
lentul 
peră.

Traducîndu-se in viață obiec
tivele din Programul de dez
voltare a mișcării sportive pri
vitoare Ia baza materială, au 
fost date în ultima perioadă in 
folosință săli de sport poliva
lente, stadioane, patinoare arti
ficiale 
dintre 
scrimă 
vărată 
sătmăreni, sala de sport din 
Deva, stadionul municipal din 
Drobeta Tr. Severin (30 000 de 
locuri), sala de jocuri sportive 
din cartierul Giulcști, 
de săli de pregătire 
box, lupte, haltere) 
I.E.F.S., stațiile de

și alte dotări. Amintim 
acestea: sala specială de 
de la Satu Mare — ade- 
bijuterie a sportivilor

grupul 
(pentru 
de Ia 

filtrare a 
apei de la bazinele de înot din 
Reșița și de la Rapid Bucu
rești, iar — cel mai recent — 
sala de sport, cu o capacitate 
de 1 000 de locuri, din Tg. Jiu. 

în stadiu avansat se află și lu
crările de construcție în urma 
cărora vor fi date în acest an în 
folosință săli de sport cu o ca
pacitate de 2 000 locuri la Cra
iova, Arad, Tg. Mureș și cu 
1 000 locuri la Tuleea.

Materiale realizate de : Emanuel FANTANEANU, Dan GÂRLEȘ- 
TEANU, Constantin MACOVEI, Vladimir MORARU, Vasile TOFAN



START In DIVIZIA A LA FOTBAL RĂDUCANUS-A OPUS UNUI SCOR FLUVIU

CAMPIONATUL A DEBUTAT CU MECIURI 
SPECTACULOASE Șl CU UNELE SURPRIZE

© S.C. Bacău — egalitate cu campioana la Bucureștii 9 Universitatea Cra
iova și Jiul — scorurile etapei inaugurale • Două dintre promovcte — C.S. Tirgo- 
viște și Olimpia - învingătoare 9 Dobrin, în vervă deosebită, autorul primului gol 
al ediției nr. 60 • Miercuri — etapa a doua — cu meciurile de la Timișoara și 
Iași drept „capete de afiș**

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (1-0)
Stadion Central ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori aproximați» 

28 000. Au marcat: CIRȚU (mia. 20). MARCU (mm. 46, din 11 m), BĂLĂCI 
(min. 70). Șuturi la poartă 1 24—11 (pe poartă : 14-3) . Cornere : 7—3.

UNIVERSITATEA : Boldicl 7 — Negrtiă 7, TiHhoi 7, Ștefănescu 9, Purima 7
— Donose 7, Bălăci 8, Țlcleanu 6 (mm. 73 Ungureonu 6) — Crișan 8, Cirțu 
7, Mareu 9 (min. 70 Stăncescu 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 8 — Tănăsesou 5, Ciugarin 7, Grigore 
6 (min. 47 Munieanu 5). Manea 7 — lorgulescu 5, Cazan 5, O. lonescu 6
— Cbihaia 6, M. Sandu 6, Grxrsu 5 (mm. 61 Stroe 5).

A arbitrat O. Anderco A ; la linie : I. Taor. cu greșeli (ambii din
Satu Mare) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : CAZAN, PURIMA, M. SANDU, Trofeul Petschoyschi i 
9 ; la juniori : 1-0 (0-0).

;; REZULTATE TEHNICE
.F-C. Argeș - Politehnica lași 3-2 (2-1)
(Dinamo - S.C Bacău 0-0
[Univ. Craiova — Sportul stud. 3-0 (1-0)
‘■Jiul - F.C.M. Reșița 3-0 (1-a
Pe4roM - AS A. Tg. Mureș 0-0
C.S. Tirgoviște - Corvinul 1-0 (0-0)
Olimpia - U.TJ1. 2-0 (1-a
F.C. Bihor - Steaua 2-1 (1-1)
F.G Constanța - Polit Timișoara 3-1 (2—0)

ETAPA VIITOARE (24 august)
Politehnica Iași — Dina mo

: ’A.SA Tg. Mureș - F.C. Bihor
Politehnica Timișoa

(
ra — Universitatea
meci televizat)

Craiova

F.C.M. Reșița - Petrolul
(.Corvinul — F.G Argeș
iS.C. Bacău — Olimpia
jU.TA — C.S. Tîrgoviște
1 Steaua - JSd

— stadionul Steaua -
Sportul studențesc - F.G Constanța

— sta di o noi Republici —
8 Ora de începere a partidelor : 17.

CLASAMENTUL

1- 2. Una. Cratova 1 1 0 0 3-0 2
hui 1 1 0 0 3-0 2

3- 4. Olimpia S. Mare 1 1 0 0 2-0 2
F. G Constanța 1 1 0 0 3-1 2

5- 7. QS. Krgoviște 1 1 0 0 1-0 2
F.C. Bihor 1 1 0 0 2-1 2
F.C. Argeș 1 1 0 0 3-2 2

8-11. S.C Bacău 1 0 1 0 0-0 1
A. S. A. Tg. Mureș 1 0 1 0 0-0 1
Dinamo 1 0 1 0 0-0 1
Petrolul 1 0 1 0 0-0 1

12-14. Pdit lași 1 0 0 1 2-3 0
Steaua 1 0 0 1 1-2 0
F.C CorvhMd 1 0 0 1 0-1 0

15—16. U.T. A. 1 0 0 1 0-2 0
Politehnica Timișoara 1 0 0 1 1-3 0

17-18. F.CM. Reșița 1 0 0 1 0-3 0
Sportul studențesc 1 0 0 1 0-3 0

CRAIOVA, 21 (prin telefon).
Primul derby studențesc al 

campionatului a Început mal 
echilibrat dedt ce anticipa. 
Bucureșteniî au avut chiar In 
min. 2 șansa de a deschide 
scorul, prin M. Sandu, dar re
plica craioveană a venit ime
diat : bară, Negrllă In min. 4. 
Hotărițl să-și surprindă adver
sarul, oaspeții se avintă mult 
în atac, dar se „deschid* mai 
mult declt o făcuseră vreodată 
in jocul lor șl craiovenil vor fi 
ajutați de această manieră tac
tică. Iar jocul se va face prac
tic pe partea stingă, acolo unde 
Mareu, dezlănțuit cum nu l-am 
văzut de mult, a prins un ad
versar într-o zi proastă (Tănă- 
sescu), a inhibat, prin cursele 
lui irezistibile, apărarea bucu- 
reșteană. Răducanu va salva In 
min. 13, dar in min. 20, cursa 
lui Mareu, Încheiată cu o cen
trare Ideală, 11 adnee pe CÎRȚU 
In fața primului gol. Dealtfel 
portarul Sportului studențesc 
va mai salva Încă două situa-

ții critice pînă in finalul pri
mei reprize.

Defensiva oaspete se va clă
tina in primul minut după 
pauză. Crișan va pătrunde im
petuos, Grlgore îl va faulta, cu 
prețul accidentării sale, și pe- 
nalty-ul prompt acordat de ar
bitru este transformat de 
MARCU. în acest moment în te
ren există parcă o singură e- 
chipă, in mare vervă de joc. 
Va rata insă Cîrțu foarte mult, 
va interveni Răducanu încă de 
două ori salvator dar, în min. 
70, craiovenii punctează pen
tru ultima oară : Ștefănescu, 
conlucrare cu Cîrțu, deschidere 
spre BĂLĂCI Ia 14 m de poartă, 
un șut cu efect și Răducanu 
rămîne fără replică. Iureșul 
doljean din finalul partidei 
este stăvilit însă de același Ră
ducanu, care — în min. 75, 77 
și 80 — va salva miraculos, iar 
în min. 86 va respinge atacurile 
gazdelor pe post de... libero !

Mircea M. IONESCU ’

NICUȘOR - REMIZĂ IN FAȚA FOȘTILOR ELEVI
DINAMO - S C. BACĂU 0-0

Stadion Dinamo ; teren bun ; IWnp frwmoe ; spectatori aproxtaKXW Tt 000. 
Șuturi la poartâ ; 15-6 (pe poarta : 8—2). Corner* : 12-4.

DINAMO : Ștefan 6 - Cheran 6, S^tmdreonn M 4. Dobrfte 7, Lucuțâ 4 
•* Dinu 6, Augustin 6 (min. 60 Țâlnar 6), Dragnea 4 (min. 44 L MoMo- 
»an 6) — A. Moldovan 7, D. Georgesca 7t Ynnceamt 4.

S. a BACAU Î Ursachi 8 - Andrieț 7, Catar ghi 8, Lunca 7, Margafota 
4 — Pană 7, Cârpuci 6, Panalte 6 — Chftwe 4 (irtfn. 76 AgocM), Botez & 
Fiorea 7 (min. 65 Solomon 6).

A arbitrat M. Moraru (Ploiești) ; ki Unîe V. Cîocflteu y( R. Șw-
ban (ambii din Crarovo).

Trofeul Petschoyschi ; 9, la juniori : 2—4 (0-î).

TRIO UL BĂRBULESCU-DOBRINdOVĂNESCU A DECIS VICTORIA

Dinamo, campioana en-titre 
(a primit tricourile și medaliile 
cu puține minute înaintea me- 

■ aiului ei nr. 1 din noul sezon), 
J a început timid, prudent, parti- 
I da sa pe teren propriu cu S.C. 
f Bacău. Tatonînd. bucureșteniî 
1 gi-au zis că soluția cea mai co- 
Fmodă de a-și învinge partenera 
r în jocul pozițional, cu pase 
• mărunte la mijlocul terenului, 

cu angajarea cu orice preț ă 
k lui Dudu Georgescu in faza de 
. finalizare, cu regrupări masive 

tn apărare (la momentul opor
tun), fructificîndu-se o calitate 
veche, -neîndoielnică, a echipei : 
mobilitatea. Dar această expri
mare. numai corectă, fără zvâc
niri, fără combinații surprinză
toare, fără elaborări tactice 
■pontane (bucureștenilor le-a 
lipsit ieri un conducător de joc 
veritabil), nu a putut înșela pe 
un antrenor ca Nicușor care, 
plecat în 1975 din șos. Ștefan 
cel Mare, nici n-a avut timp să 
uite însușirile unei echipe an
trenată cîndva de el. în conse
cință, băcăuanii au răspuns în

DACĂ ÎN FOTBAL S-AR NUMĂRA CA LA BOX...
PETROLUL PLOIEȘTI - A.S.A. TG. MUREȘ 0-0

stadion Petrolul ; teren foarte bun ; Hmp firumoc ; spectatori aproxrmathr 
S0 000. Șuturi la poartâ : 23—12 (p« poartii : 9—3). Camera i 13—1.

PETROLUL ; Constantin I 7 — Dumitneacu 8, SoCk 4. Negofțâ 7, Butufal 7
Angeles cu 8, Simaciu 7 (min, 83 ComtarvtfM H), Cozoroc 8 (mbu 44 N.

Florian 6) — Pisau 8, Toporan 7, Stata 7.
AJ5.A- ț SoJyom 9 — Orwțan 7, Unchucri 8, tapir 8, Gai 4 — Varodl 7,

rîslam 6, Bâlomi 7 - Fareka; 6 (min. 31 Boft ■ 7), Fonici 5. Halnai 7.
A crrbftrat C. Manuțarkfe ★ Ar iln'A’ î î Gb. VasUesca 1 fi O. Fador

Jtațl din Buoureiti).
Trofeul Peischovschi : 9 ; la juniori : 0-0.

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon).
Atmosferă sărbătorească, fan

fară, tribune pline pînă Ia re
fuz de un public prezent la te
ren cu multe ore înainte. Dacă 
oaspeții au avut lovitura de 
începere, gazdele au inițiat pri- 
xna fază de poartă. A fost par
că semnalul de declanșare a 
«ifcnsivei ex-divizionarei B,. 
«de-a lungul primei reprize. Se
cretul superiorității teritoriale a 
gazdelor (raport de cornere 9—0 
Un repriza întîi) a constat atît 
în plusul de jucători cu care a 
acționat Petrolul la mijlocul te- 
xenului, cit mai ales — surpriză

6 o Sportul

cîmp printr-o „temporizare* a- 
semănătoere, lingă D. Georges
cu a stat, cu predilecție, Catar- 
giu. fundaș căruia H convin 
duelurile aeriene ; contraatacul 
a fost lăsat in seama rapidului 
Florea șl masivului Botez.

După prima repriză, lentă, 
deci, la mijlocul terenului, eu 
faze alternativa la . ambele 
porțl, s-a înregistrat un scor 
egal al golurilor ratate : mln. 7 
și 19 D. Georgescu ; mln. 35 Pa
nă, min. 43 Florea. Nici după 
pauză calitatea jocului nu ae 
schimbă. Dinamo va obține insă 
o treptată superioritate terito
rială, decisă parcă de emoțiile 
stirnite de „bara* lui Chitara 
(min. 57), intr-un moment dnd 
Ștefan Iță părăsise postai. Ea 
n-a fast răsplătită de golul aș
teptat, căci Ursachi a respins 
cu o excelentă „robinsonadă* 
(min. 80) un șut greu expediat 
de Dinu, iar Dobrău (min. 87) 
și-a pierdut suflul la 4 m de 
stllpul porții adverse.

Ion CUPEN

plăcută — în tehnicitatea lui 
Angelescu, Simaciu, Cozarek și 
State. Și, dacă formația pioieș- 
tcană s-ar fi descurcat mai bine 
la finalizare (l-a căutat prea 
mult cu mingi Înalte pe Topo- 
ran), poate că ar fi reușit în 
această primă repriză să deschi
dă scorul.

In linii mari, partea a doua 
a meciului a semănat, sub as
pectul superiorității teritoriale a 
localnicilor, cu prima. Petrolul 
a dominat din nou, a schimbat 
și registrul tactic (creindu-și și 
două ocazii dare de gol, ratate 
in min. 47 și 88 de State și 
PLsău), pentru ca apoi, spre fi
nal, pierzîndu-și răbdarea, să 
acționeze confuz, înlesnind mi
siunea defensivei oaspeților. Șl 
A.S.A., echipă matură, a sim-

PITEȘT1, 21 (prin telefon).
Acest med de debut în noua 

ediție a campionatului, trans
mis și pe micile ecrane, a fost 
de bun nivel tehnic, presărat cu

F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA 
IAȘI 3-2 (2-1)

Stadion „1 Mol* ; teren toarta 
bun i timp excedent pante totbai 1 
spectatori oprorirnati» 8 000. An 
marcat t DOBRIN (mta. S). IOVA 
NESCU (mln. IB). COSTEA (min. 
16». RADU I (rin. 50) >1 OLT6A- 
NU (mi*. M — outoaaf). Suturi la 
poarte I 16-16 (pe poartă : 10—6).
Camera > 5—4.

T.C. AROEȘ I Speriata 8 - Bărte 
toaca 9. OUeane A Stance 7, Nan 
8 - Chimica 8 (mita 75 M. Zam
fir), dretan 7. lovănuce I - Roș» 
8. Radu I 7, Dobrin 9.

POUTBMCA IAȘI i Buca S («ta. 
46 Noule 7) - Mtcfo* 8. Anton 7, 
Mureșan 7 țrnto. M Cemeocu <4. 
ClecMan 8 - RtetM 8. Safian 4. 
Slmitutaș 7-0. toneece 
daRtoe 7. CoetM 8.

A arbitrat Mai. Popetcs 
Iu lari» i C. Matteses ri 
șt mir (to* din BmcmoHR.

Trofod PebAomcM i I; b )► 
Mori ■ 1-4 țS-T).

8. T

GK Dw

tammmmuumuuuramn^KM •

multe faze de poartă și cinei 
goluri spectaculoase, rezultate 
din combinații rapide, gîndite. 
F.C. Argeș a început In trombă 
ambele reprize, majoritatea ac
țiunilor ofensive desfășurlndu-ae 
pe partea dreaptă a terenului, 
zonă pe care Bărbulescu a evo
luat ea o ...veritabilă extremă! 
Fundașul dreapta al piteștenl- 

țit pulsul mai slab al adver
sarului, oantnaatadnd din ce In 
ee mai periculos. La capătul 
unor asemenea acțiuni, Hajnal 
a șutat alături de poartă (min. 
64), iar în min. 83 a fast rindtd 
lui Pîslaru să Încheie cu șut 
(oprit la colțul scurt de Con
stantin) un raid în viteză. Dacă 
In fotbal s-ar număra ca la 
box, Petrolul ar fi dștigat dar 
la puncte. Pe rând așa, A.S.A. 
pleacă cu un_. punct prețios.

Gheorghe N1COLAESCU 

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BEZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 81 AUGUST IȘTI
L ,.U* Craiova — Sportul studențesc 1

IL F.C. Constanța — Politehnica Timiș 1
HL Jiul — F.C.M. Reșița 1
IV. Petrolul — A.S.A. Tg. Mureș
V. Dinamo — S.C. Bacău X

VL C.S. Tîrgoviște — Corvinul 1
VH. Olimpia — U.T. Arad 1

Vm. F.C. Argeș — politehnica Iași 1
DC. F.C. Bihor — Steaua 1
X. Cetatea Tg. Neamț — Forests F&Ucenl X

XL Rulmentul Birlad — C.S.M. Borzești 1
xn. Carpațl Brașov — Caralmanut Bușteni 1

xm. C.F.R. simeria — Vulturii Tex. Lugoj 1
Fond provizoriu de cîștigurl : 270.297 leL

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
„LOTO 2» DIN 21 AUGUST 1977

Extragerea I : 22 41 25 20
Extragerea • II-a 1 33 60 11 18
Extragerea a IlI-a : 69 27 28 44
Fond de cîștiguri provizoriu : 447 125 lei, din 

care 78 586 lei, report la cat. 1.
Plata cîștigurilor la această tragere se face 

astfel : de la 30 august pînă la 21 octombrie 
inclusiv (în municipiul București), de la 3 sep
tembrie, pînă la 21 octombrie, inclusiv (în țară) 
și începînd aproximativ de la 3 septembrie prin 
mandate poștale.

lor, împreună eu Dobrin (într-o 
vervă deosebită) și Iovănescu 
(îndeosebi în prima repriză) au 
fost jucătorii care au construit 
victoria echipei argeșene, cei 
trei aflîndu-se, dealtfel, la ori
ginea celor trei goluri și a al
tor cîteva mari ocazii ratate. 
Dar, după începuturile debor
dante de repriză ale echipei 
gazdă, ieșenii — deși fără doi 
jucători de bază, Dănilă și Cio- 
banu — au reușit să echilibre
ze jocul și să contraatace, la 
rîndul lor, cu ambiție, vigoare 
și tenacitate. Echipa antrenată 
de Oană și Antohi a demonstrat

GOLUL MEZINILOR TÎRGOVIȘTENI
C. S. TÎRGOVIȘTE - CORVINUL HUNEDOARA 1-0 (0-0)

Stadion Munldpcri ; laran bun ; timp excelent ; spectatori aproximativ 
20 000. A marcat r ÎSA1A (mia. 46). Șuturi la poartâ : 17—9 (pe poartâ x 
9-4). Comoro i 13-7.

CS. TIRGOV1ȘTE i Cosnan 7 — Gheorghe 8. Alexandru 7, Enache 8, Pitaro 
8 — Tătaru 9 9 (tain. 82 Grigore), Furnică 7, Neagu 4 (min. 46 Greaca 7) 
— KaHo 9 7, Martnoeco 4, taaia 7.

CORVINUL s loa Gabriei 4 - Bucur 4. Gruber 7, Vkrd 7, Miculescv 6 - 
Canal 4, Dumtariu IV 4, Petou 4 (mia, 77 Agud) — Luoescv 7, Vâetuț 6, R. 
N uivwoiltor 7«
A adriteat R. Stlneao * ; tai Hnto : Gh. Vasilescu li >i Gh. Mania

(toți din Rucuceftf).
Cartonaș* gotten. : GHEORGHE | TrW.ul P.kchonchi : 1« ; ta juniori I 

B-J (»-0)

TJRGOVIȘTE, 21 (prin telefon)
Atmosferă de mare sărbă

toare pa stadionul din loca
litate, pregătit cu multe efor
turi și eu deosebită grijă pen
tru reîntîlnirea echipei gazdă 
cu Divizia A. CJ3. Tlrgoviște 
atacă din start furtunos, cău- 
tînd, prin manevre iscusit re
gizate de Tătaru II, să-și des
chidă calea spre poarta lui I. 
Gabriel. Oaspeții se apără a- 
glomerat, lncerclnd să liniș
tească jocul cu o bună circu
lație a balonului la mijlocul 
terenului. Presiunea gazdelor 
se accentuează treptat și, pe 
fondul unei dominări insisten
te, apar și ocaziile de gol. Ri- 
tează insă, pe rind, Marinescu 
(min. 10), Kallo II (min. 20), 
Furnică (min. 23) și Tătaru II 
(min. 28). Corvinul, destul de 
puțin prezent în atac în pri
mele 45 de minute, are totuși 
o mare ocazie de a Înscrie în 
min. 32, dnd Coman a inter
venit salvator.

Imediat după pauză, chiar 
în min. 46, gazdele reușesc să 

o mare putere de luptă, nu s-a 
lăsat copleșită nici cînd era 
condusă cu două goluri dife
rență, reușind să evolueze în 
permanență deschis, să con
struiască ingenios o serie de ac
țiuni ofensive periculoase care 
au pus in dificultate apărarea 
gazdelor.

La sfîrșitul meciului publicul 
piteștean a aplaudat în egală 
măsură ambele echipe. Și spec
tatorii din tribunele stadionului 
„1 Mai* au avut suficiente mo
tive s-o facă.

Lourențiu DUMITRESCU 

deschidă scorul prinir-o acțiu
ne a celor mai tineri Jucători 
ai echipei : Greaca, proaspăt 
intrat in formație, face o cursă 
frumoasă pe extremă, centrea
ză în fața porții adverse și 
ISAIA, venit in viteză, intră 
cu mingea In plasă, semnind 
primul gol al echipei sale în 
prima divizie. Oaspeții reac
ționează prompt și, în condi
țiile unui ușor echilibru, au o 
bună ocazie de egalare, irosită 
de Văetuț (min. 52). în con
tinuare, C. S. Tîrgoviște iese 
din nou la atac și reușește în 
min. 66 să înscrie un gol fru
mos prin Tătaru II (lovitură 
de cap la centrarea lui Gheor- 
«h«). anulat însă de arbitrul 
R. Stîncan la semnalizarea 
greșită a tușierului Gh. Manta. 
Cîteva minute jocul este în 
pericol să degenereze, dar, 
spre lauda lor, jucătorii celor 
două echipe reușesc să depă
șească acest moment dificil.

Mihoi IONESCU



PARTIDĂ MEDIOCRĂ, DAR VICTORIE CLARĂ 1 TENiSMANii noștri juniori
PETROȘANI, 21 (prin telefon).
Jiul a pornit din bloc-star- 

turi ca într-o cursă de 100 me
tri plat și dacă la primul atac, 
lansat de Mulțescu, SALĂJAN 
a ratat intercepția, acesta din 
urmă și-a răscumpărat prompt 
greșeala, înscriind cu capul, la 
faza imediat următoare. Deci, 
în min. 2, echipa gazdă con
ducea cu 1—0. I-au trebuit in
sa, apoi, mai mult de 80 de mi
nute ca să rotunjească scorul, 
adus la o diferență mai a-

proape de realitate doar în fi
nalul partidei. Autorii goluri
lor : STOICHIȚA și DUMI- 
TRACHE, care au fructificat 
două contraatacuri (decise prin 
acțiuni individuale), prof ițind 
șl de greșelile flagrante de 
plasament ale liniei de fundași 
reșițene.

Dealtfel partida s-a decis în 
debutul și finalul său, datori
tă greșelilor evidente de apă
rare și a tendinței manifestate 
de ambele echipe în decursul

restului timpului de a mane
vra balonul în zona depărtată 
de cele două buturi. Șuturile 
pe și spre spațiul porții au 
fost, în marea lor majoritate, 
expediate de la distanță, cu 
excepția perioadelor la care 
ne-am referit și în care, dealt
fel, s-au și înscris cele trei 
goluri. Mai notăm bara lui Du-

I
I
I
I

ȚIUL - F.C.M. REȘIȚA 3-0 (1-0) I
timp

IN FINALA COMPETIȚIEI
„VASCO VALERIO*

PLUSIfl DE COMBATIVITATE AL OHADENIEOR
A AVUT C1ȘTIG DE CAUZA

F.C. BIHOR - STEAUA 2-1 (1-1)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp ploios ; spectatori 
16 000. Au maicot ; IORDANESCU (min. 9), GHERGHBJ (mln. 
Șuturi Ic poartâ : 14—21 (pe poarta : 6-9). Cornore i 6-9.

F. G BIHOR t Albu 9 - Naghl 4, Bipon 7. Luoac4 7, Pe4ro0d 5 
Dumitrescu 6) — Neom 7, M. Martan 7, Gherghef! 8 — Lupâu 7, 
8, Fildan 7.

STEAUA : Moraru 8 ~ Anghelini 7, 
Dumitru 7, lordânescu 7 — Trol 6 (mta.

A arbitrat N. Roi nea ★ î ta
Iad), Gh. Avram (Piatra Neamț).

Trofeul Petschovschi s 9 ; k» Juniori 1

aproximativ
M >1 8fl.

(min. 48
Ftareece

Agiu 7, Zohlu 7, Vigu 7 — tan Ion 7, 
73 Aetenel 8), Năstoee 6, Răduconu 4.
Nnie : D. Munteonu (ambii din Blr-

<M).

Stadion Jiul ; leton bun ; 
frumos t spectatori aproximativ 7 000. 
Au marcat : “
STOICHIȚA (mln. 85) șl 
CHE (min. 88). Șuturi ta 
20-13 (p* poartă : 8-7) .
8-7.

JIUL ■ Caval 7 (mln. 88 
P. Nteoto. 7. ------ ” *
O. Petre 7 - --------- ------------- .
Stolcblță 6 — Sătejan 7. Dumitrache 
7, Bucur eseu 4 (mln. 40 Dosan 8).

F.GM. REȘIȚA i Bteș S - Chhru 
6, Uțlu 4, Hergane 7, FBIpescu 8 — 
Gabel 6, Porațchl 5, Bora 8 (mln. 
41 Boțonea S) - Atodireeel 4. Bojln 
4, Jacotă 7 (mln. 75 Teteecu).

A arbitrat C. Diniriescu * ♦ î 
ta Hol* t I. Urdea p V. Mîndescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene i I 
JAN ; Trofeu! Petschovschl I 8 , 
junloii : 0-0.

SALĂJAN (min.
DUMITRA- 

poartă e 
Corner* :

2)»
I
I

I

In orașul italian Lesa (Pie
mont) a Început turneul final 
al competiției internaționale de 
tenis (juniori) pentru trofeul 
„ Vasco Valerio*. Echipa Ro
mâniei ■ obținut o frumoasă 
victorie eu 3—2 în fața forma
ției Suediei, principala favorită 
a competiției. Eduard Pană l-a 
învins cu 6—3, 1—6, 6—2 pe 
Hallgren, lar Andrei Dirzu a 
cîștigat cu 5—7, 6—4, 6—4 în 
fața lui Hiertqvist In conti
nuare, tenismanii suedezi au

obținut două victorii, egalînd 
scorul (2—2). Bergstrand a dis
pus cu 6—0, 6—3 de Liviu Man- 
caș, iar Simonssen a cîștigat cu 
6—2, 6—3 in fața lui Florin Se- 
gărceanu. Victoria a fost deci
să in proba de dublu, în care 
cuplul Segărceanu — Dirzu a 
Întrecut cu 6—4, 7—5 pe Berg
strand — Ilierlqvist.

In finala turneului, echipa 
României va intîlni Italia, în
vingătoare cu 3—2 în fața 
Spaniei.

,___ Honxsn) —
Bâdin 7, C-iupitu 7, 
Stoica 6* MuJtescu 8, I

I
I

ILNEț, SALA- I
M > 8 ; I* 1

I
I
I

22-27
22-28

AGENDA SĂPTĂMiNII
acusM 

canotaj 
TENIS

22-30
UNIVERSIADA

FOTBAL 
ATLETISM

Turui Olandei 
Continuă C.E. (m. 
Turneu lntemațlonol,

f.) ta Amsterdam 
la Boston

24

sn^aj
25-28
25-4

26

26-28

io Sofia
Franța — Hamburger

ORADEA, 21 (prin telefon).
Deși n-au putut prezenta cele 

mai bune garnituri de care dis
pun (F.C. Bihor avînd indispo
nibili pe Kun II, Georgescu fi 
Popovici, iar la Steaua absen- 
tind — din diferite motive — 
Sameș, Fl. Marin, Stoica și 
Zamfir), ambele echipe s-au 
străduit și au reușit să ofere un 
joc de bună (pe alocuri chiar 
foarte bună) calitate, dinamic, 
cu acțiuni în viteză și faze de 
poartă spectaculoase. Oaspeții 
s-au dovedit mai tehnici decît 
partenerii lor șl au fost supe
riori la mijlocul terenului do- 
minînd șl șutind mai mult la 
poartă, în schimb gazdele au 
marcat un plus de combativi
tate și au avut (îndeosebi prin 
Florescu și Ghergheli, aceste 
din urmă lăsat cam liber) oa
meni de atac ceva mai incisivi.

Scorul l-a deschis Steaua, În
că din min. 9, printr-un gol 
foarte frumos : Dumitru l-a 
deschis excelent In adîncime pe 
IORDANESCU, acesta a pre
luat, printr-o execuție tehnică 
de virtuozitate, mingea și apoi 
a înscris. In min. 12, GHER
GHELI putea aduce egalarea dar, 
scăpat singur cu portarul, a ezi
tat, încercind să-1 dribleze, și a- 
poi a intrat într-un unghi fără 
speranțe. Patru minute mal tîr- 
ziu, primind o bună pasă dc la 
Florescu, el și-a reparat insă 
greșeala, șutind spectaculos 
din marginea careului.

După pauză, fazele de atac 
alternează de la o poartă la 
alta, dar atît Moraru (înde
osebi în min. 47 și 54) cit fi 
Albu (min. 57 și 60) sînt Ia

post, avind intervenții excelen
te. Moraru avea să se lase însă 
surprins în min. S4 de un șut 
de la distanță al lui GHER- 
GHELI, prin care orădenll au 
fi ob(inut, dealtfel, victoria. 
Condusă, Steaua a forțat apoi 
egalarea, pe care ar fi meri
tat-o, dar nu a putut-o realiza 
mal ales din... cauza portarului 
Albu, excelent în mal multe 
situații în care golul părea ine
vitabil.

Constantin F1RANESCU

mitrache în min. 31 și neînțe
legerea dintre Ilieș fi Hergane 
(min. 50), care era cît pe ce 
să se soldeze cu un autogol.

Dincolo de calitatea medio
cră a partidei, subliniem de
butul în prima divizie, aci la 
Petroșani, a trei tineri jucă
tori : fundașul Gr. Petre fl 

Dosan la Jiul fi 
Telescu, la F.C.M.

mijlocașul 
atacantul 
Reșița.

Gr.

Pout SLAVESCU

SFERTUL DE ORA AL OLIMPIEI...
F.C. OLIMPIA SATti MARE - U.TX 2-0 (1-0)

Studio» OKxnpla ; tara* wn*d ; timp înnourat, ploato Intermitentă; ișmc- 
lotorl aproximativ 14 000. A* marcat : KAIZER (min. 8) șl V. MUREȘAN 
(ndn. Rl). țututl ta poartă > W-11 (p* poartă : 10-4). Corn*,* : 7-9.

OUMP1A , Puxrtat 7 - Marvu 
SabSu 8. Kalwr 8, V. Mura*an 7 
Both I 7.

U.TA. ■ targul«cu 8 — Bltea 4, 
Leac 4 (mln. 81 Gatt), Broșonchl

4, Smarandoche 1, Matei 4 Bocșa 7 — 
— Helve I 5 (mln. 77 Popa), Hațeponu 8,

I 27-2«

Leac 4 (min. 81 Goți), 
88 Coraș 8).

A arbitrat C Gblțâ 
N. Raab (C. Turzll).

Cartonașe galbene l

Schapp 6, Kukto 7, Giurglv. 7 — 
7 — Cwxs 7t N«d«k%i N 8, The

**** ; ta Koie Gh. Roci (ambii din Bra>ov)

Cartonașe galbene : SMARANDACHE ; Trofeul Petschovschi i I 
«8 nu șl-au susținut echipa) ; la Juniori l 1—0 (0—0).

(pentru

SATU MARE, 21 (prin telefon)
La revenirea sa tn prima di

vizie, Olimpia a reușit o vic
torie frumoasă și meritată care 
putea fi rotunjită cu deosebire 
in ultimele 15 minute, clnd for
mația locală șl-a depășit total

divizio-

succesul tinereții
F.C. CONSTANȚA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (2—0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun; timp frumos: sp*ctatorl aproximativ 20 000. 
Au marcat : IGNAT (min. 32). BUDURU (mln. 37), PETCU (mte. 72), ■aspec
te' LAȚA (mln. 86). Șuturi la poartâ r 15—11 (pe poartă : 7-Ș). Com*r« : 7-4.

F.G CONSTANȚA s Stefănescu 7 — Mustafa 7, Antonescu I, Nistor 7, 
Tureu 8 — Ignat 8, Petcu 9, Livciuc 7 — Zamfir 8, Perdu 7, Budurv 7 (mln. 
86 Tararache).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catona 4 — Nadu A Mehedlnțu 6. Vlșan 4, 
Floare* 6 — Dembrovschl 7, Roșea A Lața 7 — Anghel 5, Șerbânolu 5 (mln. 
46 Cotec 6), Nucă 6.

A arbitrat C. Bârbulescu * ȘHț A ; ta Knl*: N. Georgescu șl C. Asrta 
(toți din București).

Cartonaș* galben* i MEHEDINȚU, Trofeul Petschossdii I f i I* juniori : 
2-1 (O-1).

I CONSTANȚA, 21 (prin telefon).
F. C. Constanța a obținut o 

victorie netă, la capătul unul 
joc în care a impus un tempo 
îndrăcit, căruia studenții timi
șoreni nu i-au putut rezista 
decît în primele 10 minute șl 
la începutul reprizei secunde. 
Numerosul public constănțean 
se aștepta ca echipa sa să sca
dă ritmul după pauză, lntr-atît 
de furioase au fost atacurile 
formației-gazdă ; dar tinerii 
jucători ai litoralului au găsit 
și resursele unui forcing final 
foarte aplaudat. Am putea 
spune că am asistat la o vic
torie a tinereții și în primul 
rînd a liniei de mijloc Ignat 
— Petcu — Livciuc, la care 
s-a adăugat jocul complet al 
adolescentului Zamfir. Timișo
renii au încercat să-și impună 
presupusa superioritate tehni
că dar n-au reușit decît în 
scurte perioade, adică în pu
ținele momente de respiro ale 
iucătorilor-gazde. animați de

Antonescu, disciplinați de Pet
cu și dezlănțuiți prin Zamfir 
fi Ignat

Iată cum s-au Înscris golu
rile : in min. 32, Tureu —deo
sebit de activ — execută un 
corner șl IGNAT, printr-o 
spectaculoasă înălțare, înscrie 
eu capul peste masiva apărare 
timișoreană ; după numai cinci 
minute, la capătul unei acțiuni 
foarte rapide, la o centrare de 
pe dreapta, același Ignat șu- 
tează violent, pe jos, Catona 
respinge și BUDURU reia In 
gol. In repriza secundă, după 
o „bară" a lui Lața (min. 56), 
constănțenii insistă ' 
72 PETCU, pornit 
mijloc, înscrie, In 
ziției fundașilor 
Localnicii continuă 
ratează două mari ocazii (min. 
74 și 77) ’ - - - -----
(min. 86) 
tr-un șut

condiția sa de toată _____
nară B, amintind — după cum 
spunea un bătrin spectator aflat 
In tribună — de celebrele sfîr- 
Mturi de meci ale Ripensiei. 
Intr-adevăr, tn aceste 15 mi
nute Olimpia parcă a renăscut, 
V. MUREȘAN, care pină atunci 
nu se văzuse, a început să zburde 
și a înscris al doilea gol, pen
tru ca Imediat Both (de două 
ori), Hațegan și Popa să rateze 
din poziții foarte clare.

Asta nu Înseamnă că, ___
lungul meciului, U.T.A. a jucat 
slab. Dimpotrivă, arădenii au 
combinat bine pe tot terenul, 
dar atacanții lor, cu deosebire 
Nedelcu, au fost strîns marcați. 
Uneori, Smarandache și Matei 
și-au depășit atribuțiile, „bo- 
dicecîndu-i“ pe Nedelcu și Tisa. 
In min. 58 și 66, două faze 
identice : Broșovschi execută 
două lovituri de la 25 m, de 
fiecare dată Pusztai trimițînd 
balonul în corner. $1, astfel, 
Olimpia obține victoria contu
rate Ineă.................................
KAIZER al
printr-un șut de mare spectacol, 
expediat de la vreo 25 m.

M*tcm TUDORAN

de-a

iar in min. 
din linia de 
ciuda opo- 
timișoreni. 
dominarea,

dar, in final, LAȚA 
reduce scorul prin

de la distanță.

loan CHIRILA

Franța — Hamburger S.V., ta Paris
Concurs Internațional. la Zurich
Maroa Britani* — U.R.S.S., ta ^Edinburgh

C.M. (amatori, profesioniști), ta Son Cristobal 
(Venexuela)
Maratonul de ta Debno (Polonia) ; concurs Inter
național tn Berlinul Occidental
„Radul celor 1000 de lacuri". In Finlnndo

TENIS Turneu Mernațloncl (f), ta Baden-Baden (R.F.G.) 
acusM • .......................................................

ATLETISM

AUTO........................ ............... ............ .......................... ..
CĂLĂRIE C.E. Qunlerl) — proba completă. Io Fontainebleau 

(Franța)
ATLETISM Concursuri tot.moționale ta Ostrava, Budapetto, 

Lugano șl Stockholm
HATAJIE R.D. Gemxsnă - S.U.A., ta Berlin

AUTO Udanel* Premiu al Olandei" (f. 1). la Za nd vo ort22

I Ia „Marele premiu Wilttclm Tell** la ciclism

| MIRCEA ROMAȘCAND- AL DOILEA IN ETAPA A 5-a
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

din min. 8, cind ■ 
înscris primul gol I 

i de mare spectacol. ■

I

Etapa a 3-a a competiției 
dcBrte „Marele Premiu Wllhetan 
Ten*, care se desfășoară pe 
RoaeMt Elveției, a Mi dfUgată 
de Robert TTtalmann (Elveția), 
aronometmt pe dtatența Schan— 
Rothenburg (150 km) tn 3b 81:40,«. 
CtdUetul român Mircea Bomaș- 
cann ■-< elaaat pe locul 8, cu 
tttqpuâ de th 51:30,4. napa« 4-a 
(Rothenburg—Sempach, 112 km) 
• revenit belgianului Dirk van

de Welle în 3b 42:49. Primii ei- 
dlștl români s-au clasat astfel: 
36. Mircea Homașcanu 81 51. Ion 
Cojocarii, la 10 sec de învingă
tor. Etapa a 8-a, contratimp in
dividual (25 km in jurul localită
ții Sempach), câștigată de elve
țianul Stefan Mutter in 30:50,6, a 
prilejuit o excelentă performan
ță rutierului român Mircea Bo- 
mașcanu, sosit al doilea, Ie 5 sec 
de învingător.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM. Dublul campion 

olimpic Lasse Viren șl-a făcut 
— la Kuvola — reintrarea, după 
accidentul suferit acum clteva 
săptămînl, dștlglnd proba de 
5 800 m cu timpul de 13:33,4 și 
învtaglnd pe kenianul Samson 
Klmombwa — 13:38,6. O Trei 
noi recorduri mondiale : la Ni- 
tra (Cehoslovacia). Helena Fl- 
bingerova a aruncat greutatea 
la 22,33 m (vechiul record li 
aparținea cu 21,99 m); la „Crys
tal Palace" din Londra, echipa 
feminină de ștafetă a Angliei 
(Verona Elder, Donna Hartley, 
Sharon Colyear și Sonia Lanna- 
man) a încheiat cursa de 4X200 
m în 1:31,35 (v.r. R.F. Germania 
1:32,40) ; lar la Turku, mărșă
luitorul finlandez Relma Salo
nen a parcurs 15 km In 40:42,6 

40:51.4
Daniel 

la 
disc 

48,00

400 m mixt (m) — Jessie Vas
sallo 4:27,62 ; 100 m spate (l’I
— Linda Jezek 1:04,09 ; 100 m
spate (m) — Mark Tonelli 57:80;
300 m fluture (f) — Nancy Hog
shead 2:11,83 ; 200 m fluture (m)
— Mike Bruner 1:59,48 ; 200 m 
bras (f) — Kathy Trible 2:39,05; 
zoo m bras (m) — Rob Long 
3:24,49.

PENTATLON. > Concursul in- 
ternațional de la Moscova a fost 
cîștigat de formația secundă a 
U.R.S.S., cu 15 353 p, urmată de 
selecționata orașului Moscova. La 
Individual, pe primul loc s-a cla
sat Piotr Gorlov — 5 305 p. Din
tre formațiile de peste hotare, cel 
mal bun rezultat l-a realizat Un
garia — 14 047 p.

aparținea mexlca- 
Bautlata). • 

Aarau (Elve- 
— MacWUklns 
m ; înălțime — 

3,21 m ; 5 too m 
(Belgie)

(v.r.
nulul
Concurs 
țla) : 
(S.U.A.) 
Stones (S.U.A.) 
— ptolleunla (Belgia) 14:04,66 ; 
300 m — Enyaert (S.U.A.) 1:47,11; 1500 m ----- -------
prăjină 
m.

Ryffei (Elveția) 3:45,71; 
• Gedrat (R.F.G.) 5,00 '

• După 1*00 km, în „ma- 
automobilistlc Londra — 
la punctul de control de 

primul tai clasament

AUTO 
Nktonul" 
Sydney, 
la Atena, 
este vest-germanul A chim Warm- 
bold (pe „Mercedes Benz"), ur
mat de polonezul Sobleslaw Za- 
sada („Porsch* Carrera").

NATAȚTB. • La Mission Vie
jo, in campionatele S.U.A. : 300 
m liber (f) — Gali Amundrud 
3:03,48 ; 3M m liber (m) — Jim
Montgomery 1:51,14 ; 400 m mixt 
(!) — Tracy Caulkins 4:48,83 ;

CAMPIONATE
BELGIA Rezultate mai impor

tante din prima etapă : Charleroi 
— Waregem 1—0, Antwerp — 
Bruges 2—2, F. C. Liige — Stan
dard Liege 1—3, Anderlecht — 
Lierse 3—0. Cercle Bruges — 
Beerschot 1—1.

OLANDA (etapa a 3-a) : Ajax 
Amsterdam — Alkmaar 2—1. FC 
Utrecht — Haarlem 3—0, “ .
noord — Sparta Rotterdam 1—1, 
NAC Breda — PSV 
0—2, Volendam — 
3—0. Conduce PSV — 
de Ajax — 4 p.

Feye-
Eindhoven 

Amsterdam 
4 p, urmată

In etapaCEHOSLOVACIA. _ __r_
inaugurală : Slovan Bratislava — 
Spartak imava 1—2, Sparta Fra
ga — Lokomotiv Kosice 1—1, 
SKLO Union Teplice — Inter 
Bratislava 1—1, Jednota Trencin 
— Slavia Fraga 3—2.

DE FOTBAL
IUGOSLAVIA (primele rezul

tate din etapa a 3-a) : Steaua 
Roșie Belgrad — Buducnost 
tograd 4—3 ; Volvodina No vi 
— Velez Mostar 3—1.

Ti- 
Sad

2) :B. D. GERMANA (etapa . 
F.C. Kan Marx Stadt — Wismut 
Gera 1—1; F.C. Magdeburg — Rott 
Weiss Erfurt 2—0 ; Union Berlin
— Chemie Bfihlen 1—1 ; Loko
motive Leipzig — Dynamo Ber
lin 4—1 ; F. C. Carl Zeiss Jena
— Chemie Halle 3—1 ; Dynamo 
Dresda — Sachsenring Zwickau 
3—0 ; Frankfurt pe Oder — Wis
mut Aue 3—1. tn fruntea clasa
mentului se află 
da șl Lokomotive 
te 4 p.

Dynamo Dres- 
Lelpzlg cu cî-

FBANȚA
Strasbourg 
tienne 2—1

(etapa
3—3 ; Nisa — St. 
; Laval — Lyon 1—0;

4) : Monaco — 
Nisa — St. E-

SCHI. • La Bariloche se dis
pută campionatele internaționale 
de schi ale Argentinei. Proba 
de slalom special a fost cîști- 
gatâ de bulgarul Petar Popan- 
ghelov, Iar coborîrea a revenit 
elvețianului Peter MilHer. La 
slalom uriaș a cîștigat Iugosla
vul Bojan “ 'Krizaj.

După trei runde. în 
la Montilla (Spania),

ȘAH a
turneul de ...
pe primul loc se aflfi Stean (An
glia), cu 3Vi
(S.U.A.) și 
cite 2 p.

p, urmat de Byrnes 
Garcia (Spania), cu

, în sferturile de fl- 
turneului de la To- 

Elllol — orantes 5—7. 
Borowiak — Cano

6— 2, 6—1 ; Alexander — Dibley
7— 5, 6—4. Anterior, Dibley eli
minase pe Ramirez cu 6—1, 
4—6, 6—3. iar Mottram îl învin
sese cu 6—3, 8—3 pe Kbak.

TENIS « 
nală ale 
ronto : 
6—3, 8—3 ;

IN EUROPA
Bastia — Reims 3—0 ; Nancy 
Valenciennes * " —
Nantes 1—0 
3—0 ; Lens 
primul loc 
8 p, urmată 
șl Laval cu

3—2 ; Troyes — 
; Sochaux — Rouen 
— Marsilia 3—2. Pe 
se află Monaco cu 
de Nisa — 7 p, Lyon 
cite 6 p.

• Turneul de la Madrid a fost 
cîștigat de A. C. Milan, care în 
finală a întrecut cu 3—2 (3—1) 
echipa braziliană America Rio 
de Janeiro. Pentru locul 3 : 
Athletic Bilbao — Atletico Ma
drid 1—0.

★
Ron Greenwood a 

temporar antrenor 
Angliei în tocul lui

fost numit 
al echipei 
Don Revie. 

Greenwood (54 de ani) a fost 
antrenor al echipei West Ham 
United.



SUCCESE DE PRESTIGIU 
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

MEDALII Șl APLAUZE IN ÎNTRECERILE DE
întrecerile de gimnastică din 

sala Festivalna, care au con
tinuat sîmbătă și duminică, 
s-au încheiat cu un strălucit 
bilanț pentru gimnastele și gim- 
naștii noștri : 3 medalii de aur 
(Alina Goreac — individual 
compus și paralele, Dan Grecu
— inele), 3 medalii de argint 
(echipe femei, cucerită vineri, 
Gabriela Trușcă — paralele și 
Anca Grigoraș — bîmă) și 3 
medalii de bronz (Alina Goreac
— bîrnă, Anca Grigoraș — să
rituri și Nicolae Oprescu_ — 
inele) I O nouă și splzadidă a- 
firmare, înscrisă in cartea de 
aur a sportului românesc.

Sala Festivalna a găzduit 
sîmbătă întrecerile la indivi
dual compus. Evoluînd Exce
lent, reprezentanta noastră 
Alina Goreac — studentă la
I.E.F.S.,  componentă a secției 
de gimnastică Dinamo Bucu
rești, în vîrstă de 24 de ani — 
a cucerit titlul de campioană 
mondială universitară de o 
manieră categorică, dominîn- 
du-și partenerele prin omogeni-

GABRIELA TRUȘCĂ
taica execuțiilor la toate cele 
patru aparate, printr-o măies
trie care a stîruit valuri de a- 
plauze. Se cuvin a fi subliniate 
și meritele antrenorilor care au 
pregătit-o pe Alina Goreac și 
pe colegele sale din formația 
studențească a țării noastre : 
Emilia Liță, Nicolae Covaci și 
Gh. Gorgoi. La puține clipe du
pă ce sub cupola sălii Festi
valna auzeam acordurile stră
vechiului Gaudeamus Igitur, cîn- 
tat în onoarea noii campioane, 
în timp ce laureata abia pri
didea să răspundă felicitărilor, 
reușeam — cu dificultate, evi
dent — să ajung lîngă ea și să 
transcriu prima declarație a 
Alinei în noua sa postură de 
mare campioană :

„Sînt fericită. Bănuiesc că a- 
ceasta se vede pe fața mea. 
Dar vreau să vă spun că în a- 
ceste clipe sînt cea mai ferici
tă ființă din lume. Fericirea 
aceasta mi-o dă faptul că 
mi-am făcut datoria, că am 
contribuit la îmbogățirea patri
moniului sportiv al României 
socialiste, că am răspuns astfel 
minunatelor condiții de viață, 
învățătură și sport pe care 
partidul și statul nostru le asi
gură cu părintească grijă între
gului tineret".

Și acum, cîtcva amănunte din 
concurs. Vineri, după întrecerea 
pe echipe, în fruntea clasamen
tului individual se aflau Alina 
Goreac 38,25 p, Nadia Șatarova 
(Bulgaria) 38,25 p, Bogdanova 
(U.R.S.S.) 38,10 p. Anca Gri
goraș 37,90 p, Kireeva (U.R.S.S.)

FIȘIER
ATLETISM. Finale : 100 m (m) : 1. Silvio Leonard (Cuba)

i 10,08; 2..Petrov (Bulgaria) 10,19; 3. Vara (Cuba) 10,21; 100 ta 
(£) : 1. Ludmila Storojeva (U.R.S.S.) 11,21 ; 2. Lynch (An
glia) 11,22 ; 3. Chivas (Cuba) 11,23 ; Pentatlon — Valentina Dimi
trova (Bulgaria) — locul I cu 4630 p ; 400 m (m) : Alfons Brij- 
denbach (Belgia) 45,18 ; 100 mg : -Grazyna Rabsztyn (Polonia) 
12,86 ; 400 m (f) : Rosalyn Bryand (S.U.A.) 52,10.......8. Lăcri
mioara Diaconiuc (România) 54,44 ; 800 m (m) : Alberto Juanto- 
rena (Cuba) 1:43,44 (n.r, mondial, v.r. 1:43,50).

GIMNASTICA. Maseulin — finale pe aparate. Sol : 1. Kajiama 
(Japonia) 19,20, 2. Li Juh-șin (R.P. Chineză) 19,10 ; 3. Kernaov 
(Bulgaria), Tihonov (U.R.S.S.) și Kașov (U.R.S.S.) 19,05 ; cal : 
1. Magyar (Ungaria) 19,60, 2. Tihonov (U.R.S.S.) 19,15, 3. Kajia
ma (Japonia) 19,10 ;

VOLEI. Masculin : Italia — Mexic 3—1. Olanda — Libia 3—9, 
Egipt — Sudan 3—0, Coreea de Sud — Japonia 3—0, Tunisia — 
Algeria 3—1. Feminin : Polonia — R.F.G. 3—1, R.P. Mongolă — 
Elveția 3—2, Franța — Algeria 3—0, Cuba — Japonia 3—0.

BASCHET. Feminin ; S.U.A. — Mexic 103—51, Bulgaria — 
Franța 113—49.

37,80 p și Glebova (U.R.S.S.) 
37.60 p. Din păcate, sîmbătă 
Alina nu s-a aflat în grupă nici 
cu Șatarova, nici cu vreuna din 
cele trei concurente sovietice 
(asistate de Ludmila Turișce- 
va), astfel că spectatorii n-au 
putut compara elocvent valoa
rea sa în direct cu a principale
lor adversare. „Lanțul slăbiciu
nilor" sau arbitrariul arbitraju
lui a continuat, dar valoarea 
sportivei noastre și-a spus în fi
nal cuvîntul : Goreac obține la 
sărituri 9,55 (Șatarova 9,70, iar 
Glebova 9,95 !...); la paralele 
gimnasta noastră evoluează ex
celent, dar primește doar 9,75 
(Șatarova cade de pe aparat și... 
9,30), la birnă — Alina 9,80 
(Glebova 9,80, Șatarova 9,60), 
la sol — 9,50 pentru Alina Go- 
reae (Glebova 9,85 !, Șatarova 
9,40). Astfel Glebova trece de pe 
locul 6 pe 2, iar Șatarova urcă pe 
podium. Anca Grigoraș resimțim 
du-se de pe urma accidentului 
la braț a făcut eforturi demne 
de toată lauda, dar a trebuit să 
se mulțumească cu locul 5. Iată 
clasamentul final : 1. ALINA 
GOREAC (România) — campi
oană mondială universitară — 
76,65 p ; 2. Antonina Glebova 
(U.R.S.S.) 76,40 p ; 3. Nadia Șa
tarova (Bulgaria) 76,25 p ; 4.
Kireeva (U.R.S.S.) 75,75 p : 5. 
Anca Grigoraș (România) 75,65 
p ; 6. Bogdanova (U.R.S.S.)
75.50 p;... 9. Rodica Sabău 
(România) 74,05 p.

Concursul băieților a prilejuit 
o luptă extraordinară între ja
ponezul Kajiama și sovieticul 
Markelov, proaspăt campion eu
ropean. Iată clasamentul final :
1. Kajiama (Japonia) 115,05 p ;
2. Markelov (U.R.S.S.) 114,50 p;
3. Tihonov (U.R.S.S.) 114,25 p...; 
14. Dan Grecu 110,35 p ; ...19. 
Nicolae Oprescu 108,55 p; ...30. 
Kurt Szilier 104,55 p.

Duminică după-amiază sala 
Festivalna a găzduit ultima 
gală a gimnasticii. Concursul 
pe aparate a fost deschis de 
fete. Gimnastele noastre s-au 
distins in mod deosebit, cuce
rind încă 5 medalii ! Alina Go
reac — singura gimnastă a U- 
niversiadei prezentă in finalele 
tuturor aparatelor — a cucerit

ANCA GRIGORAȘ

o nouă medalie de aur (la .pa
ralele), rotunjindu-și strălucito
rul palmares și cu un „bronz" 
la birnă; Anca Grigoraș a ob
ținut o medalie de ’ argint 
Ia bîrnă și una de bronz la 
sărituri, iar Gabriela Trușcă o 
medalie de argint la paralele. 
Iată rezultatele tehnice :

Paralele : 1. ALINA GOREAC 
(România) 19,650 p ; 2. Gabriela

GIMNASTICĂ
Trușcă (România) 19,400 p ;
3. Liubov Bogdanova (U.R.S.S.) 
19,350 p ; bîrnă : 1. Ludmila
Kireeva (U.R.S.S.) 19,400 p ; 2. 
Anca Grigoraș (România) 19,200 
p ; 3. Alina Goreac (România) 
19,050 p ; sărituri : 1. Liubov 
Bogdanova (U.R.S.S.) 19,175 p;
2. Nadia Șatarova (Bulgaria) 
18,850 p ; 3. Anca Grigoraș
(România) 18,800 p ; ...8. Alina 
Goreac 17,650 p (a fost depunc- 
tată cu 1 p pentru că a exe-

NICOLAE OPRESCU 

cutat aceeași săritură de două 
ori) ; sol : 1. Liubov Bogda
nova (U.R.S.S.) 19,150 p ; 2.
Nadîa Șatarova (Bulgaria) 19,050 
p ; 3. Ludmila Kireeva (U.R.S.S.) 
18,950 p ; 4. Alina Goreac
(România) 18,900 p : 5. Anca
Grigoraș (România) 18,750 p.

Ultimele întreceri — con
cursul pe aparate băieți. La 
inele, gimnaștii noștri au do
minat clar, cucerind două me
dalii : aur — Dan Grecu 
(care-și reconfirmă titlul și va
loarea) și bronz — Nicolae O- 
prescu. Clasament final : 1. DAN 
GRECU (România) 19,50 p ; 2. 
VI. Markelov (U.R.S.S.) 19,35 p;
3. Nicolae Oprescu (România) 
și Tihonov (U.R.S.S.) 19,30 p.

ATLETISM : E. SEBESTYEN -
Pe stadionul „Vasil Lcvski” 

continuă să se desfășoare în
trecerile de atletism. Sîmbătă 
s-au disputat două finale în 
care s-au aflat și sportivi ro
mâni : cea dc suliță (f) și cea 
de înălțime (f). La suliță, Eva 
Zorgo n-a mai repetat rezul
tatul bun de la Helsinki și 
din această cauză a trebuit 
să se mulțumească cu locul V, 
pe care noi îl socotim sub 
posibilități. Clasamentul final 
arată astfel : 1. Nadejda Ia- 
kubovici (U.R.S.S.) 61,42 m î 
2. Ivanka Vaneeva (Bulgaria) 
61,12 m ; 3. Aranka Vagazi 
(Ungaria) 61,12 m (!) ; 4. Sa
bine Sebrowski (R.D.G.) 57,78

VOLEI : ECHIPELE NOASTRE 
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

întrecerile de volei au a- 
juns în faza grupelor semifi
nale. Ambele formații ale ță
rii noastre s-au calificat pen
tru această fază. Fetele, după 
ce au întrecut R.F. Germania 
cu 3—0 și Mexicul tot cu 3—0 
(5, 4, 8). vor evolua în grupa 
semifinală A. alături dc Italia, 
Polonia, R.F. Germania, Bul
garia și Cehoslovacia. în a- 
ceastă nouă etapă contează re
zultatul din grupe, astfel că 
reprezentativa feminină a Ro
mâniei are din start o victo
rie la R.F. Germania. în cea
laltă grupă semifinală (B) e- 
voluează : R.P. Chineză. Bra
zilia, Cuba, Japonia, S.U.A. și 
U.R.S.S.

Băieții, întrccuți de Coreea 
de Sud cu 2—3 (8, -12, -15, 9, 
-6), și-au asigurat calificarea 
în semifinale prin victoria la 
Tunisia cu 3—0 (4, 8, 6). Gru
pele semifinale sînt alcătuite 
astfel :

A : Italia, Mexic, Cuba, 
S.U.A., Cehoslovacia, Bulgaria;

B : U.R.S.S., România, Co
rcea de Sud, Japonia, Brazilia, 
Iugoslavia.

Iată și primele rezultate re
alizate de echipele noastre în 
grupele semifinale : România 
— Italia 3—0 (4, 8, 2) — femi
nin ; România — U.R.S.S. 1—3 
(—11, —12, 12, —7) — mascu
lin.

SPORTIVII NOȘTRI IN VIITOARELE ÎNTRECERI
începutul acestei săptămîni coincide cu amplificarea între

cerilor Universiadei. Continuă atletismul, programînd noi fi
nale, baschetul, scrima, tenisul și voleiul, iar locul gimnasticii 
este luat de competiția de lupte greco-romane și de cea de 
polo. Sportivii români, prezenți în aproape toate disciplinele 
printre aspiranții la medalii, vor lupta — fără îndoială — pen
tru a cuceri noi titluri, noi performanțe de valoare.

Atletismul îi aduce în arenă pe demifondiști și — mai ales 
— pe demifondiste, Natalia Mărășescu și Maricica Puică se 
vor strădui să-și încununeze sezonul anului 1977 cu performanțe 
remarcabile în proba de 1 500 m și nu este pentru nimeni un 
secret că amindouă țintesc treapta cea mai înaltă a podiumului. 
Luptele greco-romane sînt reprezentate la cel mai înalt nivel. 
In echipa noastră se află medaliați la J.O., C.M. și C.E. și ne 
este realmente imposibil să ne fixăm asupra favoriților. Poate 
că nici antrenorul Ion Corneanu n-^ar putea s-o facă...

Scrima nu și-a spus ultimul cuvînt. Omogenitatea valorică a 
echipelor noastre (evidentă și în marele număr de sportivi 
români care au ajuns în eliminările directe) ne îndeamnă să 
credem că și în întrecerile pe echipe vom putea înregistra rezul
tate notabile.

Echipa de polo, datoare cu o revanșă pentru rezultatele de 
la ,,europenele" recent încheiate la Jonkdping, fetele de la vo
lei — care au posibilitatea să situeze în partea de frunte a 
grupei semifinale —și mai ales jucătoarele și jucătorii de tenis 
ne pot oferi încă multe satisfacții, posibilitatea de a trece la 
activul delegației noastre la Universiadă performanțe remarca
bile.

SABRERII - PE PODIUM
în sala Institutului de cultură 

fizică și sport „Gh. Dimitrov" 
s-au desfășurat sîmbătă tururi
le preliminare (I, II și III) la 
sabie, proba individuală. Toți 
cei trei concurenți români au 
avut o comportare meritorie, 
reușind să se califice între pri
mii 16 și să aibă acces la faza 
eliminărilor directe. Dan Irimi- 
ciuc a cîștigat 11 din cele 14 a- 
salturi, dispunînd printre alții 
de Nebald (Ungaria) cu 5—3, 
Hristov (Bulgaria) cu 5—3 și 
Kocsis (Ungaria) cu 5—1. Cornel 
Marin a realizat și el o perfor
manță similară (îl v). El i-a în
vins pe cîțiva dintre protagoniș
tii întrecerii: Burțev (U.R.SJS.) 
cu 5—4 și Nikisin (U.R.S.S.) cu 
5—1, ambii din echipa campioa
nă mondială, Arcidiacono (Ita
lia) cu 5—2. medaliat cu bronz 
la campionatele mondiale indi
viduale. în fine. Ioan Top (12 
v) — printre învinșii săi numă- 
rîndu-se Hipolito (Cub»' 5—2, 
Iliuk (U.R.S.S.) 5—2 șt Max
well (S.U.A.) 5—2.

Pe linia comportării admi
rabile, sportivii noștri au tre
cut eliminările directe califi- 
cîndu-se in finala de 6. O luptă 
acerbă, urmărită cu emoție de 
mii de spectatori. La sfîrșit, 
4 concurenți, printre care Cor
nel Marin și Dan Irimiciuc, 
s-au aflat Ia egalitate de vic
torii — 3 ! Un baraj cu mari

NOU RECORD LA 110 MG
m ; 5. Eva Zorgo (România) 
56,70 m ; 6. Karen Smith
(S.U.A.) 55,02 m.

Proba de săritură în înăl
țime femei a fost cîștigată de 
cunoscuta sportivă italiancă 
Sara Simeoni cu 1,92 m. Ea 
a fost urmată de Debbie Brill 
(Canada) 1,90 m și Tatiana 
Boiko (U.R.S.S.) 1,86 m. în
evidentă scădere de formă, 
Cornelia Popa s-a clasat' doar 
pe locul VI cu un rezultat 
modest : 1,81 m.

în cadrul semifinalelor pro
bei de 110 mg, atletul român 
Erwin Sebestyen a realizat 
timpul de 13,49 s, performanță 
care constituie un nou record 
al țării noastre și care întrece 
și recordul țării înregistrat ma
nual (13,5 s). în finala probei, 
ordinea a fost următoarea : 1. 
Casanas (Cuba) 13,21 (n.r 
mond. v.r. 13,24) ; 2. Pusty 
(Pol) 13,53 ; 3. Kulebiakin 
(U.R.S.S.) 13,55 ; 4. Erwin Se
bestyen (România) 13,64. Cla
sament final în proba de 800 
m (f) : 1. Totka Petrova (Bul
garia) 1:57,6; 2. Kazankina 
(U.R.S.S.) 1:58,6 ; 3. Koleva
(Bulgaria) 1:58,9 ; 4. Fița Lo
vin (România) 1:59,0 — rec. 
pers. ; 5. Elena Tăriță (Româ
nia) 2:00,3 — rec. pers. La disc 
(m) : l.Nikblai Vihov(U.R.S.S.) 
64,14 ; ...6. Ion Zamfirache
(România) 60,72 m.

TENIS : VIRGINIA RUZICI Șl FLORENȚA MIHAI 
PRINTRE FAVORITE

De mare interes se bucură la 
Sofia întrecerile de tenis ale 
Universiadei. Punctul de atrac
ție îl constituie prezența la 
start a unor „rachete" reputate 
în lumea sportului alb, printre 
care și reprezentantele Româ
niei Virginia Ruzici și Florența 
Mihai. Iată cîteva dintre ulti
mele rezultate ale „tricolorilor":

Virginia Ruzici a dispus de po
loneza Sleszicka cu 6—2, 6—4, 
Dumitru Hărădău I-a invjns pe 
Eroglu (Turcia) cu 6—1, 6—0, 
iar Marian Mîrza l-a întrecut pe 
tunisianul Zouhir cu 6—3, 6—3. 

Cronici și comentarii de la trimisul nostru Romeo VILARA

emoții i-a adus lui Cornel Ma
rin bucuria cuceririi titlului 
mondial la sabie și colegului 
său de echipă Dan Irimiciuc 
satisfacția obținerii medaliei 
de bronz. Clasament final, du
pă baraj : 1. CORNEL MARIN 
(România), 2. Angelo Arcidia
cono (Italia), 3. Dan Irimiciuc 
(România), 4. Imre Gedovary 
(Ungaria), 5. Edward Korfa- 
ritiy (Polonia), 6. Ioan Pop 
(România).

DAN IRIMICIUC
Ultima fază a întrecerilor de 

floretă fete (eliminările direc
te, recalificările și finala) n-a 
fost favorabilă sportivelor noas
tre. Magdalena Chezan a pier
dut la Oertel (R.F.G.) cu 4—8, 
apoi în primul tur al recalifică
rilor a întrecut-o pe sovietica 
Zakova cu 8—7. pentru ca în 
turul II să piardă Ia ceho
slovaca Raczova cu 3—8. Vio
rica Țurcan a pierdut la Rac
zova cu 3—8, și, după aceea, in 
recalificări, la Triquiet (Franța) 
3—8. Titlul mondial a fost cîș
tigat — surprinzător — de Ka
trina Raczova (Cehoslovacia) 5 
v. urmată de Hanisch (R.F.G.) 
3 v, Schwartzenberg (Ungaria) 
3 v și Sidorova (U.R.S.S.) 2 v.

BASCHET : VICTORII ÎN 
MECIURILE CU JAPONIA 

Șl ITALIA
în sala Universiada s-a 

desfășurat meciul feminin de 
baschet dintre reprezentative
le studențești ale României și 
Japoniei. A fost o întîlnire 
spectaculoasă, în care sporti
vele noastre (s-a reușit re
cuperarea lui Mihalik) au do
minat clar din primul și pînă 
în ultimul minut, cucerind o 
victorie meritată : România — 
Japonia 89—59 (48—23). Pen
tru echipa noastră au marcat: 
Roșianu 9, Goian 25, Mihalik 
10, Duțu 16, Bolovan 4, An- 
dreescu 6, Aszaloș 4, Giurea 
12 și Portik 3. în meciul deci
siv pentru calificarea în semi
finale, România a întrecut 
Italia cu 63—52 (34—28).

La dublu bărbați, cuplul nostru 
Dumitru Hărădău — Marian 
Mîrza a cucerit victoria în în- 
lilnirea cu cuplul italian Borea- 
Gasparini: 6—4, 6—3.

Ultimele rezultate din re
uniunea de duminică : D. Hă
rădău (România) — Cruz 
(Cuba) 6—3, 6—1 ; L. Gottfried 
(S.U.A.) — M. Mîrza (Româ
nia) 6—1, 6—1 ; V. Ruzici — 
Fridenzl (Ungaria) 6—0, 6—3 ; 
Fl. Mihai — Canapi (Italia) 
6—0, 6—0 ;V. Ruzici, Fl. Mihai 
— Belardinelli, Canapi (Italia) 
6—4, 6—2.
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