
SUB SEMNUL DRAGOSTEI FIERBINȚI
PENTRU PATRIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ, 
STRlNS UNIT ÎN JURUL PARTIDULUI Șl 
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNTREGUL POPOR A SĂRBĂTORIT CU MÎNDRIE PATRIOTICĂ 
A XXXIII-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÂNIEI

MAREA
DEMONSTRAȚIE 
A OAMENILOR

MUNCII

Sub semnul dragostei fier
binți pentru patria socialistă, 
al unității depline a între
gului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Bucureștiul, țara întreagă a 
sărbătorit marți, 23 August, cea 
de-a XXXIII-a aniversare a 
Zilei noastre naționale — eli
berarea României de sub domi
nația fascistă.

Sărbătorirea în anul centena
rului Independenței și al Împli
nirii a trei decenii de exis
tență a Republicii a acelui glo
rios august al istoriei noastre, 
în care România și-a cucerit 
prin luptă independența și su
veranitatea națională, croin- 
du-și drum spre destinul lumi
nos îndelung visat, dobindește 
dimensiuni și simboluri noi, 
îndeamnă la rememorarea ma
relui arc peste timp înălțat de 
patria noastră de Ia vitregia 
vremurilor trecute pînă la 
prosperitatea și înflorirea so
cialistă pe care le cunoaște 
astăzi. Cu sentimente dc pu
ternică și îndreptățită mindrie 
pentru marile succese obținute 
pe frontul larg al înfăptuirii 
obiectivelor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, ale pro
gramului partidului, oamenii 
muncii din întreaga țară — 
români, maghiari, germani, de 
alte naționalități —, într-o uni
că vibrație patriotică, și-au ex
primat, în această zi de glorii 
și de cintec, hotărîrea bărbă
tească, fermă, muncitorească dc 
a urma întocmai și întotdeauna 
cuvintul partidului, politica sa 
științifică, creatoare, singura 
aptă să îndeplinească idealurile

DIN CAPITALA

socialiste și comuniste ale na
țiunii noastre, năzuințele sale 
de bunăstare și fericire, asi- 
gurînd României, în lume, mă
reția, prestigiul și demnitatea 
pe care le merită.

Ca in fiecare an, demonstra
ția oamenilor muncii din Ca
pitala țării s-a desfășurat in 
Piața Aviatorilor — uriașă are
nă înconjurată de flamuri roșii 
și tricolore, strălucind sub 
soarele unei dimineți albastre.

Ora 8,00. La tribuna oficială 
sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aplauzele, uratele, 
ovațiile mereu mai puternice, 
mai entuziaste, dau înaltă ex
presie glndurilor și simțămin- 
telor întregului popor — dra
gostea adlncă nepieritoare, în
crederea totală în cel mai iubit 
fiu al țării, al patriei și parti
dului, purtătorul celor mai no
bile idealuri de libertate și o

PARADA
SPORTIVILOR-

SUB FALDURILE
„DACIADEI“

Și
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RECUNOȘTINȚA
Scriind aceste rinduri, revedem cu ochii mintii cel mai emo

ționant film trăit vreodată de sportul românesc. Era o seară de 
august a anului 1976. In tribuna oficială a Palatului sporturilor 
și culturii se afla conducerea partidului și statului, in frunte cu 
președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, iar in sală 
se găseau cei mai buni sportivi ai patriei, reintorși cu un buchet 
de remarcabile performanțe de la Olimpiada canadiană. Și spor
tivii fruntași aflați in impunătorul Palat al sporturilor și culturii, 
toți iubitorii sportului și educației fizice din țara noastră care 
urmăreau cu sufletul la gură , pe micile ecrane, splendida festi
vitate, au trăit o seară minunată, de neuitat. Bărbatul cu Umple

Peste 7 500 de sportivi 
sportive din cluburile și asocia
țiile bucureștene au participat 
marți la marea demonstrație a 
oamenilor muncii din Capitală, 
aducînd un vibrant omagiu parti
dului, exprimîndu-șl încă o 
dată dragostea profundă și re
cunoștința fierbinte față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făuritor de 
țară nouă, care întruchipează 
marile virtuți creatoare ale po
porului român.

Parada tradițională a sportivi
lor a purtat prospețimea, entu
ziasmul și vigoarea tinereții — 
a unei tinereți superbe, înari
pate, în care toate drumurile 
sînt deschise și în care prin 
învățătură, muncă șl hărnicie 
pot fi împlinite visurile cele mai 
îndrăznețe.

Degajînd ca întotdeauna ro
bustețe și optimism, demonstra
ția sportivilor s-a desfășurat în 
acest an sub semnul generos al 
„Daciadei" — marea competiție 
națională, organizată din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și menită să contri
buie la îndeplinirea obiective
lor stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Programul parti
dului privind îmbunătățirea ac
tivității de educare a tineretu
lui, de întărire a sănătății și de 
ridicare continuă a capacității 
de muncă a întregului popor.

Intr-un grandios tablou in
troductiv, aproape 1 000 de ti
neri și tinere au evocat suges
tiv „momentul Daciadă" în 
sportul românesc. în fruntea 
coloanei, încadrat de stema pa
triei și cea a partidului, spor
tivii poartă un mare tablou al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
creatorul acestei întreceri, prl-
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Spre noi victorii ! Campionii mondiali universitari de gimnastici. 
Alina Goreac ji Dan Grecu, pe carul alegoric al dinamoviștilor 
la defilarea sportivilor din Capitală Foto : N. DRAGOȘ

LA UNIVERSIADA DE LA SOFIA, SPORTIVII NOȘTRI AU OBȚINUT NOI 
SUCCESE, PE CARE LE DEDICA MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE. 
LUNI, MARȚI Șl MIERCURI AU REALIZAT ÎNCĂ 4 TITLURI DE CAM
PIONI MONDIALI UNIVERSITARI, 6 MEDALII DE ARGINT Șl 3 DE BRONZ.

Citiți în paginile 4—5 comentariile și reportajele trimisului nostru



BOTĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ 
A BOXERILOR NOȘTRI

EȘALONUL DOI LA BALCANIADA DE SENIORI
Un eșalon secund al boxu

lui nostru a fost constituit 
pentru a pregăti temeinic 
Campionatele balcanice de se
niori, programate între 22 și 
25 septembrie în orașul Bursa 
din Turcia. După o perioadă 
de ozonificare la Păltiniș, lotul 
pugiliștilor români a susținut 
cîteva meciuri de antrenament 
în localitățile Sibiu și Avrig, 
întîlnind și cîțiva boxeri lo
calnici.

Sub conducerea antrenorilor 
Ion Popa, Iordan Stoianovici 
și Nicolae Linca s-au pregă
tit și au fost reținuți pentru 
Balcaniadă, în ordinea catego
riilor : Aii Sadem sau Alexan
dru Turei, Niță Robu, Nicu

Popa, Titi Tudor sau Gheorghe 
Oțelea, Gheorghe Vlad sau 
Iosif Șandor, Ion Budușan, 
Cornel Iloduț, Ion Miron, 
Costică Chiracu, Costică Dafi- 
noiu sau Georgică Donici, Ni
colae Grigore. După cum se 
poate observa, au fost păstrați 
în formație „europenii” Turei, 
Tudor și Chiracu ; s-a dat o 
nouă șansă de afirmare lui 
Robu, Budușan, Hoduț și Da- 
finoiu ; au fost cu curaj pro
movați tinerii Șandor, Donici 
și Grigore.

Conducerea tehnică a lotu
lui a prevăzut participarea se
lecționaților la o gală de ve
rificare în București, Ia 27 
august.

PARTICIPĂRI LA TURNEE 
IN AUSTRIA Șl POLONIA

8 JUNIORI MEDALIAȚI BALCANICI 
VOR FI PREZENȚI LA „TURNEUL PRIETENIA"

In același timp, au continuat 
pregătirile lotului reprezenta
tiv de juniori care urmează 
să participe la tradiționalul 
concurs anual „Turneul Prie
tenia", care se va desfășura, 
de astă dată, la Phenian, ca
pitala R.P.D. Coreene, în pe
rioada 26—30 august. Sub în
drumarea antrenorilor Teodor 
Niculescu și Adolf Seibel, au 
participat zilele acestea la un 
antrenament comun cu pugi- 
liștii din echipa națională a 
Pakistanului (în ordinea cate
goriilor) : Constantin Marcel, 
Daniel Radu, Teofil Mărcuț, 
Titi Cercel, Haralambie Sultan,

Vasile Focaru, Alexandru Giur
giu, Viorel Burde, Marin Ifrim, 
Fănică Ciocoiu (și Vasile Sîr- 
bu), Ion Cernat.

Se remarcă faptul că selec
ționerii au păstrat 8 dintre 
medaliații Balcaniadei de ju
niori, printre care proaspeții 
campioni Alexandru Giurgiu 
(semimijlocie) și Marin Ifrim 
(mijlocie), adăugîndu-le pe 
recentul învingător al „Tur
neului Balaton" (Keszthely- 
Ungaria), Titi Cercel (pană), 
și speranțele Constantin Mar
cel (semimuscă) și Teofil 
Mărcuț (cocoș).

Noi grupe de boxeri români 
vor participa la turnee în stră
inătate. La tradiționalul tur
neu organizat de ziarul 
„Volksstimme” din Viena, în 
perioada 2—4 septembrie, vor 
lua parte : Alexandru Turei 
(semimuscă), Gheorghe Oțelea 
(pană) și Ion Răducu (mijlo
cie), conduși de antrenorul 
Iordan Stoianovici.

De asemenea, 7 tineri pu- 
giliști sint invitați, între 1 și 
4 septembrie, la turneul Slansk 

I din Polonia. Sub conducerea 
arbitrului Laurcnțiu Vlad și a 
antrenorului loan Popa (Za
lău) vor face deplasarea : 
Ștefan Dincă (muscă), Ale
xandru Dumitrașcu (cocoș), 
Dumitru Vîlcu (ușoară), Aii Is
mail (mijlocie mică), Mihai 
Pascal (mijlocie), Hie Captari 
(semigrea), Ion Vergu (grea).

VICTORIA VĂCĂREȘTI A CÎȘTIGAT
„CUPA U.T.C." LA OINĂ

Orașul Zalău a găzduit 
timp de două zile finala popu
larei competiții de oină „Cupa 
U.T.C.", organizată în cadrul 
„Daciadei" de către C.C. al 
U.T.C. La ultimul act al în
trecerilor au participat opt e- 
chipe, cîștigătoarele fazelor 
de zonă. Confruntările decisi
ve au fost interesante și a- 
tractive, cu unele rezultate 
surpriză ca, de pildă, cele 
obținute de formația Victoria 
Văcărești (jud. Dîmbovița), 
care în final a reușit să cuce
rească prețiosul trofeu.

Iată rezultatele meciurilor

pentru locurile 1—4 : Zorile 
Voivodeni (jud. Sălaj) — 
Viața nouă Olteni (jud. Te
leorman) 4—9, Avîntul
Curcani (jud. Ilfov) — Victo
ria Văcărești 14—1 (!), Viața
nouă Olteni — Victoria Văcă
rești 3—7 (!), Zorile Voivodeni 
— Avîntul Curcani 10—7, A- 
vîntul Curcani — Viața nouă 
Olteni 16—16, Victoria Văcă
rești — Zorile Voivodeni 14—9. 
CLASAMENTUL : 1. Victoria
Văcărești, 2. Avîntul Curcani, 
3. Viața Nouă Olteni, 4. Zo
rile Voivodeni.

M. BONȚOIU — coresp.

CAMPIONII REPUBLICAN! DE CAIAC-CANOE 
IA JUNIORI Șl TINERET

La finele săptămînii trecute, 
la Galați, au fost desemnați cam
pionii republicani de caiac-ca- 
noe la juniori și tineret. Iată cîș- 
tigătorii titlurilor : Juniori II, 
masculin (500 m) : K 1 — I. O- 
taru (Șc. sp. Galați), C 1 — P. 
Pocora (SC Tulcea), K 2 — I. 
Csonti — O. Schvoder (Construc
torul Timișoara), C 2 — P. Ivan — 
C. Dumitrașcu (SC Tulcea), 
K 4 — V. Flodiev, P. Vidinei, 
N. Bordel, I. Nicolae (Delta Tul- 
eea) ; feminin : K 4 —■ C. Po
pov, E. Pituh, M. Radu, V. Pîră 
(SC Tulcea), K 1 — Ileana Kes- 
checzi (C.S. Școlar), K 2 — I. 
Linte, A. Uzuim (SC Tulcea) ; 
Juniori I, masculin (500 m) : K 
1 — M. Santo (Dinamo), C 1 — 
S. Ismailciuc (Dinamo), K 2 — 
I. Sandu, I. Nicolae (Olimpia 
București), C 2 — G. Sara ev,

D. Nenciu (SC Tulcea) ; K 4 — 
D. Beșliu, M. Coman, A. Ko- 
nicska, T. Catana (Șc. sp. „Poli" 
Timișoara) ; 1 000 m : K 1 — A. 
Coman (CS Brăila), C 1 — F. 
Gurei (SC Tulcea), K 2 — A. 
Axente, M. Agache (Delta Tul
cea). C 2 — V. Ștefanov, M. Sil
vestru (SC Tulcea), K 4 — M. 
Dineu, Gh. Burlacu, I. Dima, 
I. Cherteși (Șc. sp. nr. 2 Con
stanța) ; Feminin : K 4 — G. O- 
nișcu, A. Pascale, T. Borcănea, 
A. zavelcă (Șc. sp. nr. 2 Con
stanța), K 1 — M. Dobre (CS 
Brăila), K 2 — I. Balog, S. Sza
bo (Unio Satu Mare) ; Tineret : 
K 1 — 500 m M. Voicu (Dina
mo), C 1 - 1000 m Gh. Titir 
(Dinamo), K 1 — 1 000 I. Bîrlă- 
deanu (Steaua). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).
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La C. E. de baschet junioare

TINERELE JUCĂTOARE AU TRECUT
PE LINCA 0 BUNĂ PERFORMANTA

De curînd s-a încheiat, la 
Haskovo (Bulgaria), campiona
tul european de baschet pen
tru junioare. La această a 
VII-a ediție a întrecerii, repre
zentativa României s-a clasat, 
în final, pe locul 6, cel mai bun 
de cînd ea participă la compe
tiție. La înapoierea în țară, am 
solicitat antrenorului principal 
al formației noastre, Gabriel 
Năstase, cîteva amănunte des
pre întrecerile din Bulgaria.

„Mai întîi, a ținut să ne spu
nă interlocutorul nostru, mi se 
pare necesar a sublinia că e- 
chipa campioană, U.R.S.S., s-a 
dovedit de departe a fi cea 
mai valoroasă, mai bine pregă
tită și cu jucătoare eu un ga
barit impresionant, care o fac 
competitivă în orice competiție 
de senioare 1... In ceea ce o 
privește, echipa noastră a tre
cut pe lingă o mare perfor
manță. Ea s-a aflat la un pas

Debut calm in noul campionat de rugby

DAR CINE VA AFLA SOLUȚIA 
ÎN „CAZUL" OLIMPIA?
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Concediul dv. pentru odihnă sau tratament, intr-o stațiune 
balneoclimaterică, poate fi agrementat printr-o plăcută și 
instructivă excursie de o zi, cu autocarul, peste hotare.

• Pentru turiștii aflați in stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timiș, Cheia, Slânic Prahova, Pucioasa se organizează 
excursii în R. P. Bulgaria, pentru vizitarea localității Russe.

® Turiștii din stațiunile Felix, 1 Mai, Buziaș pot participa 
la excursiile organizate în R. P. Ungară la Debrețin, Sze- 
ghed sau Budapesta.

• Turiștii aflați in stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Sud, 
Techirghiol, Costinești, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și 
Mangalia pot participa la excursiile pentru vizitarea stațiu
nilor de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Prețurile excursiilor sint avantajoase, iar înscrierile se fac 
pe baza buletinului de identitate (pentru copii certificat de 
naștere) la toate agențiile și filialele oficiilor județene de 
turism sau ale ONT Litoral, din stațiunile mai sus men
ționate.

In costul excursiei se asigură vizitarea principalelor obiec
tive turistice cu ghid însoțitor, transportul, masa, precum și 
bani de buzunar. Doritorii pot beneficia suplimentar și de o 
adeverință pentru schimb valutar in limita sumei de 250 lei.

Campionatul de rugby cu nu
mărul 61 a debutat calm. Pro
nosticurile s-au împlinit. Cam
pioana țării, Steaua, a cîști- 
gat fără probleme la Constan
ța, în fața noii promovate 
T.C.Ind. (38—12) și aceasta în
că înainte de pauză, repriza 
secundă fiind ternă. Un ad
versar mai incomod a avut 
Farul, C.S.M. Suceava dîndu-i 
o replică onorabilă și reușind 
un scor destul de strîns (4—14). 
Partide echilibrate s-au dispu
tat la Iași (unde Politehnica 
a triumfat in primul derby 
studențesc al campionatului, cu 
„U“ Timișoara), la Gura Hu
morului (a cîștigat Știința Pe
troșani, fără a arăta nimic 
deosebit însă), Birlad (Rul
mentul și-a valorificat mai 
bine șansa decît Sportul stu
dențesc), Orașul Victoria, în 
acest ultim caz Rapid obți- 
nînd două puncte (0—0 cu 
C.S.M. Sibiu) ce vor putea 
atîrna greu în „balanța pro
movării" între primele 8 e- 
chipe.

Bucureștiul a găzduit două 
partide. Bine a terminat me
ciul cu Agronomia Cluj-Na- 
poca mereu tînăra garnitură a 
R.C. Grivița Roșie. Multele 
respecializări pe posturi, pro
movările (cele mai recente : 
Rădoi și Stancu, acesta din 
urmă regăsind rugbyul după o 
lungă convalescență), precum 
și lipsa unui „dirijor” la ni
velul treisferturilor — iată 
cam ce intîrzie însă atingerea 
maturității de exprimare în 
joc. Clujenii au rugbyști ru- 
tinați (Balint, Mățăoană, Cul- 
da) și cîțiva tineri de per
spectivă: Mărgineanu, Horvath. 
Dar Agronomia a greșit ve
nind în Capitală cu psiholo
gia evoluției in deplasare, ne
îndrăznind să creadă în suc
ces. Ba chiar am auzit o ex
clamație de genul : „Și așa 
pierdem..."

Am lăsat la urmă — și nu 
întîmplător — întîlnirea In care 
Dinamo a reușit unul dintre 
acele scoruri rare : 55—0 cu 
Olimpia. Sigur, apetitul rug- 
byștilor care și-au trecut re
cent in palmares victorii la 
trei reprezentative naționale 
este remarcabil, cu atît mai 
mult cu cit necunoscuții de

ieri C. Gheorghe, Chiricencu, 
FI. Ionescu, Săndulescu sau 
Iordan (care a abandonat a- 
tletismul) capătă personalitate, 
marchează o sensibilă crește
re valorică. Recunoscind me
ritele dinamoviștilor, nu pu
tem trece ușor peste anemica 
prezență a Olimpiei, lipsită 
sîmbătă de orice virtute în 
joc. Categoric, e prematur să 
tragem concluzii, dar existen
ța acestei echipe pe prima 
scenă rugbystică pare prea 
nesigură din start. Știm că O- 
limpia are unele greutăți — 
cea mai mare fiind legată de 
dispersarea jucătorilor săi în 
prea multe colective de mun
că, ceea ce dă bătăi de cap 
în realizarea pregătirii co
mune. Dar cum pe stadionul 
cu același nume rugbyul este 
la el acasă și cum aici func
ționează un capabil colectiv de 
tehnicieni — Eduard Dcnischi, 
loan Fodor, Alexandru Cama- 
bel, Mircea Horșa — credem 
că soluția poate fi aflată. Pî- 
nă nu va fi prea tirziu...

Geo RAEȚCH1

de podium. In serii, a debutat 
cu trei victorii, dintre care una 
la fosta campioană europeană, 
Cehoslovacia. După ziua de 
pauză a urmat meciul cu Bul
garia, pe care l-a pierdut la 
un scor inexplicabil. Șanse 
pentru a intra în lupta pen
tru medalii mai avea, dar in 
ultima partidă din serii a pier
dut la un singur punct dife
rență în fața echipei Iugo
slaviei, ajungînd astfel în gru
pa în care se întreceau forma
țiile pentru locurile 5—8“.

— Ce s-a intimplat in conti
nuare ?

— în această grupă valorică 
nu trebuia să ne scape locul 5, 
dar după două victorii a ur
mat meciul cu Ungaria și am 
pierdut, clasîndu-ne in final pe 
locul 6. Desigur, la înfrîngerile 
echipei noastre a contribuit din 
plin și accidentarea, în con
fruntarea cu echipa Bulgariei, 
a conducătoarei noastre de joc, 
Elena Ciubotaru. Cu ea in for
mație sint sigur că altul era 
locul final al reprezentativei 
noastre.

— Care dintre baschetbaliste
le noastre au dat satisfacție ?

— Aș vrea să remarc întrea
ga echipă. Datorită jocului mo
dern practicat, în viteză, cu a- 
părare agresivă, cu aruncări de 
la distanță și contraatacuri ra
pide, fetele noastre au fost — 
normal, după echipa gazdă — 
cele mai simpatizate din com
petiție. In altă ordine de idei, 
ar fi de subliniat că echipa 
noastră a resimțit lipsa unor 
jucătoare cu talie înaltă și de 
aceea este absolut necesar ca 
în continuare să facem tot ce 
se poate pentru a depista și 
forma asemenea sportive.

— Cc intenții aveți in con
tinuare ?

— Vom continua munca în
cepută. Vom forma un alt lot 
care va intra în pregătire 
pentru viitoarele competiții de 
anvergură ale baschetbalistelor 
junioare.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE ATLETISM ALE SENIORILOR

Simbătă și duminică, la Bucu
rești, pe stadionul Republicii, 
se va desfășura cel mai impor
tant concurs atletic din calen
darul competițional intern — 
campionatele republicane ale 
seniorilor. întrecerile vor adu
ce la start pe toți atleții valo
roși ai țării, în frunte cu Nata
lia Mărășescu, Maricica Fuică, 
Ileana Silai, Fița Lovin, Argen
tina Menis. Cornelia Popa, Ali
na Gheorghiu, Ilie Floroiu. Paul 
Copu, Erwin Sebestycn etc.

0 NOUĂ CURSĂ CICLISTÂ DE FOND: „CUPA CIBO"
între 26 și 30 august, frun

tașii ciclismului nostru și, ală
turi de ei, alergători din Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. se 
vor întrece, pe parcursul a 
șapte etape, într-una dintre cele 
mai importante curse cicliste de 
fond care au loc anual in țara 
noastră. Este vorba de tradițio
nala cursă „Cupa CIBO", com
petiție care la fiecare ediție a 
sa a prezentat mereu ceva nou, 
programind etape pe trasee ale 
căror profile au supus de fiecare 
dată concurenții la examene 
dintre cele mai severe. De data 
aceasta, traseul „Cupei CIBO" 
măsoară 655 km și este divizat 
in șapte etape, după cum ur
mează :

26 august — etapa I : Bra
șov — Codlea — Făgăraș — 
Sibiu 143 km ; 27 august — e- 
tapa a n-a : Sibiu — Copșa

Mică, contratimp individual (20 
km) : clapa a IlI-a: Sibiu — 
Copșa Mică — Mediaș — Si
ghișoara, 105 km ; 28 august — 
etapa a IV-a : Sighișoara — 
Odorhei — Miercurea Ciuc, 111 
km ; 29 august — etapa a V-a : 
Miercurea Ciuc — Tg. Ocna — 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 123 
km ; etapa a Vl-a : cursă pe 
circuit în orașul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej, 25 km ; 30 august — 
etapa a VII-a : Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Tg. Secuiesc 
— Brașov, 128 km.

Plecarea concurenților în 
fiecare etapă va avea loc di
mineața, în jurul orei 9,30, în 
afară de etapele a IlI-a și a 
Vl-a, al căror start a fost 
programat să aibă loc după-a- 
miaza. Actuala ediție a „Cupei 
CIBO" se scontează a fi una 
dintre cele mai disputate aler
gări cicliste ale anului.

10 septembrie, un turneu internațio
nal, la care va lua parte șl echipa 
bucureșteană Sportul studențesc A.S.E.

ATLETISM IN CADRUL 
ELIBERĂRII",

„CUFEI
compe

tiție desfășurată Io Reșița-, reprezen
tanta Școlii sportive din localitate 
Doina Maxim a obținut Ia arunca
rea suliței uin rezultat de 50,95 m, 
care constituie un nou record al ță
rii la junioare 1*1 (v.r. 50,10 m).
D. GLÂVAN - coresp.

MINAUR", 
internațio- 
mascul ine, 

întrece- 
la care 
Gwardia

HANDBAL ■CUP*t.competiție 
nal-a rezervata echipelor 
a programat zilele trecute 
rile celei de a Vl-a ediții, 
cu participat formațiile 
Gdansk (Polonia), Szpartakus Bu
dapesta (Ungaria), Lokomotiv Trrrova

(Cehoslovacia) și H. C. Minaur 
Baia Mare. Trofeul pus în joc a 
revenit handball șt ii or bă-imâreni, 
care au terminat competiția neîn
vins i. lată, dealtfel, rezultatele înre
gistrate de ei : 28—21 (13—10) cu
Lokomotiv Trnava, 30—26 (18—15) cu
Gwardia și 27-21 (14—12) cu Szpar
takus. Clasamentul final al turneu
lui arată astfel : 1. H.C. Minaur 
Baia Mare 6 p, 2. Gwardia Gdansk 
4 p, 3. Lokomotiv Trnava 1 p, 4. 
Szpartakus Budapesta 1 p. V. SASA- 
RANU — coresp.

HOCHEI IN LOCALITATEA ce
hoslovaca SLOVEN

se va desfășură, între 26 august și

MECI AMICAL INTER
NAȚIONAL LA TE

CUCI. Recent, divizionara B U.R.A. 
Tecuci a primit vizita formației po
loneze Budowany Lublin, 
nia căreia a 
verificare în 
Gazdele au 
cu scorul de 
tele înscrise 
(încercări), 
polonezi a 
lovituri de 
coresp.

RUGBY

, i, în compa-
susținut un util joc de 
vederea noului sezon, 
terminat învingătoare 

,>unc- 
___ T. Jdmfir 

(l.p.). Pentru 
Jagientak, din 

C. FILITA -

11—6 (4—0), prin pi 
de Cristea și Za 

Mitrache 
punctat 

pedeapsă.



SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ PARADA SPORTIVILOR

(Urmare din pag. l)

viață tot mai înfloritoare ale 
națiunii noastre socialiste. Mi
nute în șir, cei prezenți in 
Piața Aviatorilor aclamă cu în
flăcărare : „Ceaușescu —
P.C.R. !“, „Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu și poporul !“. 

împreună cu secretarul gene
ral al partidului. în tribuna ofi
cială iau loc : tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Din- 
că, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Uglar, Ilic Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Icsif Banc, Ion Coman. Teodor 
Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu. Constantin Dăscălescu, 
Ion Stănescu, Mihai Marinescu, 
precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, vechi militanți 
ai mișcării comuniste și munci
torești, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești.

Marea demonstrație prilejuită 
de sărbătoarea noastră națio
nală este deschisă de acordurile 
solemne ale Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Glorioasa aniversare a insu
recției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste este 
salutată prin 21 de salve de ar
tilerie.

A devenit o tradiție ca ma
rea demonstrație de 23 August 
să fie deschisă, in chip simbo
lic. de aceia care ilustrează 
grăitor politica partidului de a- 
părare a suveranității patriei, 
ca operă și cauză a întregului 
popor. In acordurile cadențate 
ale marșurilor ostășești, în ma
rea piață iși fac apariția for
mațiunile gărzilor patriotice, 
care reunesc sub steaua acelu
iași ideal oameni ai muncii de 
toate vîrstcle și categoriile pro
fesionale, bărbați șl femei, ferm 
hotăriți de a face totul pentru 
apărarea independenței patriei 
și a cuceririlor revoluționare 
ale poporului. Defilarea lor are 
darul să readucă în memorie 
momentele dramatice de acum 
33 de ani, cind, răspunzind 
chemării partidului comuniști
lor, gărzile patriotice, impreună 
cu unități ale armatei române, 
au curățat Capitala și împre
jurimile ei de trupele hitleriste, 
înscriind în cronica zbuciuma
tei noastre istorii fapte de glo
rie nepieritoare. Le urmează 
formațiunile civile de apărare 
locală antiaeriană, detașamen
tele de pregătire militară a ti
neretului și formațiunile de 
Cruce Roșie. Parada acestor 
formațiuni, dotate cu armament 
și aparatură moderne, degajă 
fermitatea tuturor oamenilor 
muncii de a apăra, chiar cu 
prețul propriei vieți, hotarele 
sfinte ale României, mărețele 
realizări ale poporului nostru.

Semnalul cristalin al trompe
telor anunță acum defilarea și 
evoluția celor mai fragede vlăs
tare ale țării : șoimii patriei și 
pionierii. Revărsarea de tinere
țe. voioșia și optimismul sînt o 
expresie vie a copilăriei ferici
te. a condițiilor minunate de 
viață, invățămînt și recreare 
pe care partidul le-a creat 
pentru ei. In ochii miilor de 
copii se citește dragostea fier
binte pe care întregul tineret al 
patriei o poartă secretarului 

general al partidului, părinte și 
dascăl iubitor. Aceste simță
minte dau garanție că schimbul 
de miine al țării va onora gri
ja părintească și Încrederea 
partidului, pregătindu-se cit 
mai temeinie pentru muncă și 
viață.

Intr-un iureș entuziast, din 
rindurile copiilor se desprinde 
un stol de fete și băieți, strîn- 
gind la piept frumoase buchete 
de flori pe care le oferă cu 
toată dragostea secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
din conducerea de partid și de 
stat, oaspeților de peste hotare, 
altor invitați prezenți în tri
buna oficială.

tovarășul 
tovarășei 

celorlalți
Nicolae 

Elena 
tovarăși

★
In fața tribunelor iși fac apoi 

apariția primele coloane com
pacte de oameni ai muncii, care 
aduc in piață atmosfera plină 
de însuflețire ce caracterizează 
marile momente sărbătorești din 
viața patriei. Atmosfera festi
vă este sporită de culorile a- 
prinse ale drapelelor tricolore, 
roșul viu al stindardului parti
dului, care flutură îngemănate 
simbolic deasupra mulțimii, de 
miile de buchete de flori. Nu
mele secretarului general șl nu
mele partidului sînt înscrise, 
intr-o firească alăturare, pe nu
meroase pancarte, sînt scandate 
de zeci de mii de glasuri — 
expresie elocventă a unității 
de monolit a întregului popor 
in jurul conducătorului său În
cercat

Sub lumina puternică de au
gust — al 33-lea august al eli
berării —, demonstranții rapor
tează îndeplinirea angajamen
telor și rezultatele întrecerii 
socialiste desfășurate în cinstea 
marii sărbători.

Apoi piața devine o adevă
rată scenă pe care se înfăți
șează toată vigoarea și frumu
sețea cintecului și dansului 
românesc : sînt mesagerii parti- 
cipanților la Festivalul național 
„Cintarea României” — mani
festare de o amploare fără pre
cedent închinată dragostei față 
de glia străbună.

Saluturile frățești adresate, 
in timpul demonstrației, tutu
ror țărilor socialiste, urările de 
continuă întărire a prieteniei 
și colaborării poporului român 
cu aceste state, eu țările in 
curs de dezvoltare, cu popoare
le care au pășit pe drumul 
independenței și progresului so
cial, cu toate țările lumii, ex
primă în fapt manifestarea ata
șamentului deplin al întregului 
popor Ia politica externă a 
partidului și statului nostru, ho- 
tărirea neabătută de a îndeplini 
această politică pe deplin co
respunzătoare intereselor națiu
nii noastre, cauzei socialismului, 
păcii șl progresului în întreaga 
lume.

După demonstrația sportivi
lor, grandioasa manifestație la 
sfîrșit odată eu defilarea oa
menilor de ordine și a fanfarei 
într-o atmosferă de incandes
cent patriotism. In văzduh ră
sună acordurile maiestuoase ale 
imnurilor „Trei culori" și „E 
scris pe tricolor unire”, ce ex
primă un adevăr primordial al 
existenței noastre, pentru care 
au luptat șl s-au jertfit zeci și 
zeci de generații de eroi, cul- 
minind eu generația eliberării, 
adevăr sub semnul glorios al 
căruia se desfășoară viața și 
munca noastră pașnică, de 
popor harnic și liber, stă pin de
plin în propria lui țară. Din 
mii de piepturi răsună apoi vi

brantul eîntec — omagiu „Par
tidul, Ceaușescu, România". 
Este momentul in care fluviul 
iubirii nețărmurite față de pa
trie și partid, față de ilustrul 
ctitor al civilizației noastre noi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ce a străbătut întreaga mani
festație, capătă strălucire și 
valoare de apoteoză. Este mo
mentul emoționant care dă via
ță, sub cerul înalt șl limpede 
al acestei dimineți de august, 
unității de nezdruncinat a 
poporului în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
voinței tuturor cetățenilor pa
triei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
de a munci fără preget, cu o 
înaltă conștiință revoluționară 
și patriotică pentru transpune
rea în viață a mărețelor sar
cini trasate de partid, pentru 
înscrierea României pe orbita 
civilizației moderne, pentru e- 
dificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea țării spre piscurile lu
minoase ale comunismului.

RECUNOȘTINȚĂ
(Urmare din pag I)

argintii și cu vocea caldă, bună, 
le vorbea de la tribună părin
tește și-n cuvintele lui, emoțio
nate și emoționante, simțeai o 
mare și profundă dragoste. O 
dragoste de tată bucuros și 
mîndru de minunatele succese 
ale copilului român Nadia, 
prima eroină a muncii din 
sportul nostru, o dragoste de 
tată care și în dojana pe care 
le-o făcea handbaliștilor rămi- 
nea același părinte drag care-și 
îndeamnă fiii spre noi succese, 
mai mari și mai frumoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adevărat părinte al tineretului 
român, le-a spus din nou, in 
acea seară de august, sportivilor 
că partidul, statul nostru le a- 
cordă tot sprijinul, toată grija, 
lor, tinerilor, fiindu-le deschise 
toate căile de afirmare și de 
împlinire a idealurilor lor. 
„...un tineret care trăiește în
tr-o țară socialistă poate să 
aspire la cele mai înalte succe
se în sport, ca și în toate do
meniile de activitate", ....era
noastră socialistă deschide tine
retului patriei minunate per
spective de bunăstare, de feri
cire, de atingere a celor mai

(Urmare din pag. 1)

mită cu entuziasm de masele da 
tineri și oameni ai muncii, și 
ale cărei roade au început să 
se vadă imediat după startul ei.

Printre ideile și indicațiile de 
mare valoare date de secretarul 
general al partidului este și 
aceea de a se împleti concursu
rile „Daciadei" cu munca și în
vățătura, pentru crearea omului 
nou, armonios dezvoltat, bine 
pregătit profesional și puternic 
din punct de vedere fizic, apt 
să facă față sarcinilor comple
xe pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Muncii, construcției, activității 
de refacere după cutremurul 
de la 4 martie le-au fost dedi
cate sugestive reprize prezen
tate de studenții de la I.E.F.S. 
(„Liberi azi muncim și con
struim"), de sportivi ai clubu
lui Metalul (un admirabil exer
cițiu cu scărițe), ai Clubului 
sportiv școlar, de cei din secto

înalte culmi in toate domeniile".
Dragostea fierbinte pe care 

întregul tineret al patriei o 
poartă secretarului general al 
partidului am citit-o din nou 
în albastrul pur al ochilor mi
ilor de copii (intre care, desi
gur, viitoare Nadii, Teodore și 
Aline), șoimii patriei și pionie
rii, a căror revărsare voioasă, 
fericită, recunoscătoare părinte
lui și dascălului iubitor, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
prilejuit momentul cel mai fier
binte al marii demonstrații de 
la 23 August. Moment simbol, 
moment al bucuriei de azi, 
moment care prefigurează feri
cit și România de miine.

în oglinda bogatelor bilanțuri 
ale acestui înălțător august in 
care se celebrează cei 33 de ani 
de libertate, perioada cea mai 
rodnică și mai măreață din 
milenara istorie a poporului ro
mân, sportivii, impreună cu în
tregul popor, iși îndreaptă cu o 
caldă recunoștință gindul spre 
partid, spre secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucită, perma
nentă și mobilizatoare pildă vie 
în activitatea și viața noastră 
a tuturor.

Marius POPESCU 

rul 3, sau aceea pregătită da 
Comitetul municipal al U.T.C., 
exprimlnd marele efort creator 
al tineretului în opera de con
struire a socialismului.

Un moment de mare intensi
tate emoțională a fost acela 
cind un grup de participanți la 
paradă (din sectorul 5) au în
scris cu trupurile lor, în marea 
Piață a Aviatorilor, numele 
secretarului general al partidu
lui, președintele țării. A fost, de
opotrivă, semnul dragostei ne
mărginite față de cel care prin 
înțelepciunea sa și prin minu
natul său exemplu personal că
lăuzește cu o grijă de părinte 
poporul, dar și un angajament 
ferm de a răspunde prin fapte, 
prin noi succese în muncă, la 
învățătură șl pe terenurile de 
sport acestei profunde griji.

Un tablou foarte inspirat și 
cu adinei semnificații a fost cel 
al elevelor și elevilor sportivi 
din Capitală, dedicat politicii 
de pace și prietenie promovată 
de partidul și statul nostru. Pe 
fundalul unor grațioase exerci

ții cu eșarfe albe și albastre, a 
apărut o mare pancartă pe care 
scria :

PACEA $1 PRIETENIA 
CEAUȘESCU, ROMANIA !

...Care alegorice încărcate de 
medalii și cupe, scurte secvențe 
sportive derulate în viteză șl 
cu o deosebită măiestrie au su
gerat rodnica activitate de per
formanță a tineretului nostru 
sportiv, evoluția dinamică și 
convingătoare a sportului româ
nesc. Proaspeții campioni mon
diali universitari, gimnaștii Ali
na Goreac și Dan Grecu, s-au 
aflat pe carul alegoric al dina- 
moviștilor, ca un veritabil grup 
statuar, degajînd energie și a- 
vînt. EI exprima, de fapt, ho- 
tărîrea tuturor sportivilor noștri 
de a nu-și precupeți nici un 
efort, de a munci cu abnegație 
și responsabilitate pentru a a- 
duce patriei socialiste noi șl 
strălucitoare succese.

Parada sportivilor ia sfîrșit. 
Cu urale șî ovații adresate 
secretarului general al partidu
lui, ultimele coloane părăsesc 
piața, lăsînd celor prezenți a- 
mintirea neștearsă a unei de
monstrații tinerești, desfășurată 
sub semnul angajamentului 
ferm de a munci fără preget, 
cu o înaltă conștiință patrioti
că, pentru transpunerea în via
ță a mărețelor sarcini și obiec
tive trasate de partid mișcării 
noastre sportive.

Voleriu CHIOSE

ENTUZIASTĂ PARTICIPARE ÎN
Ca în fiecare an, sportivii din întreaga țară au semnat o prezen

ță entuziastă la sărbătorirea Zilei de 23 August. Iată cîteva sec
vențe surprinse de corespondenții noștri la demonstrațiile care au 
avut loc cu acest prilej in diferite orașe din țară :

BRAȘOV. Intr-o coloană 
multicoloră, peste 3 000 de spor
tivi reprezentînd cele 6 cluburi, 
240 de asociații și 4 școli sporti
ve din acest oraș au raportat 
succesele obținute în competiți
ile de masă și de performanță, 
înscrise sub genericul „Dacia
dei". Prin frumoase pancarte, ca 
și prin sugestive care alegorice, 
sportivii brașoveni au arătat 
rezultatele obținute, printre ca
re 70 titluri de campioni ai țării 
și selecționarea a 180 dintre ei 
în diverse loturi republicane. 
(C. Gruia, coresp.).

SUCEAVA. Sportivii minuna
telor meleaguri sucevene au 
lăsat o impresie deosebită la 

demonstrația care a avut loc in 
orașul reședință a județului. 
Printre cei 3 000 de tineri s-au 
aflat 22 de campioni naționali, 
27 de componenți ai loturilor 
republicane, 1140 de sportivi 
clasificați, componenții a 28 de 
echipe divizionare, foarte mulți 
participanți la manifestările din 
cadrul „Daciadei". Pe un fru
mos car alegoric a fost înscrisă 
cifra 200 000, care reprezintă nu
mărul participanților din acest 
județ la marea competiție na
țională. (I. Mîndrescu, coresp.).

REȘIȚA. Sportivii din jude
țul Caraș-Severin și-au prezen
tat realizările alături de oame
nii muncii prezenți la demon

ȚARĂ
strația care a avut loc în mu
nicipiul Reșița. în coloana mul
ticoloră s-au aflat, printre alții, 
recordmanele naționale de ju
niori la atletism Dorina Sume- 
lan și Doina Maxim, de la Școa
la sportivă, Gh. Vădraru — re
cent campion în proba de marș 
la Jocurile mondiale ale surzi
lor Doru Drulă de la A.C. Re
șița, motocicliștii fruntași, cam
pioni ai țării, de la C.S.M. 
Reșița, precum și automobiliștii 
tinerei secții I.T.A. (D. Giăvan, 
coresp.).

ORADEA. După demonstrația 
oamenilor muncii, a urmat co
loana sportivilor, avînd în frun
te pe motocicliștii de la Voința, 
conduși de campionul național 
Ladislau Ferenczi. Au defilat 
2 800 de sportivi din 27 de aso
ciații. De o apreciere drosebită 
s-au bucurat micile gimnast» 

de la Școala sportivă, care au 
îneîntat pe cei prezenți prin 
frumusețea exercițiilor. (I. Ghi- 
șa — coresp.).

BUZĂU. Peste 2000 de spor
tivi în formații compacte, mul
ticolore, au întregit coloana de
monstranților la marea sărbă
toare în municipiul Buzău. 
Erau prezenți reprezentanții 
clubului Gloria, purtînd pan
carte care ilustrau succesele 
realizate in ultimul an. sportivii 
centrelor de copii și juniori, ti
nerii de la Chimia, elevi din 
școli și licee, cei de la Școala 
sportivă.

PETROȘANI. Alături de miile 
de mineri ai Văii Jiului pre
zenți la demonstrație, s-au a- 
flat și sportivii cluburilor și a- 
sociațiilor din această zonă, 
oare au ținut să aducă un căl
duros omagiu zilei eliberării. 
Ei au raportat, cu această oca
zie. rezultatele realizate la atle
tism, rugby, fotbal și navomo-. 

delism. Sportul școlar a fost 
reprezentat de sute de ' elevi 
purtînd cupe și plachete, măr
turii ale succeselor mișcării 
sportive școlare, în care «înt 
angrenați aproape 29 000 elevi 
din Valea Jiului. (T. Cornea, 
coresp.).

PITEȘTI. Peste 5 000 de spor
tivi din 17 școli și 34 de aso
ciații sportive din întreprinderi 
și instituții au defilat prin fața 
tribunei oficiale. Grupurile ma
sive de tineri de la Șc. sp. Vi
itorul, asociațiile Dacia. Arge- 
șana. Textila — purtînd sugesti
ve grafice și panouri — au a- 
rătat bunele rezultate obținute 
în competițiile de masă și de 
performanță. (I. Fețeanu, co
resp.).

Sportul Pago ța



AlF PENTRU VIRGINIA RUZICI Șl FLORENȚA MIHAI
,5

Rachetele noastre de aur

Tenismanele noastre și-au
Virginia Ruzici și 
mondial la dublu ! 
ii va fi decernată 
Dumitru Hărădău.
este singura întrebare la care așteptăm răspuns...

onorat promisiunea :
Florența Mihai au cucerit titlul 
O a doua medalie — sigură și ea — 
astăzi cuplului Virginia Ruzici — 

Va fi ea oare tot de aur ? Aceasta

fâurUe
IB m sportivii

FIȘIER

Marți după a- 
miază, în jurul te
renului de la Aka- 
demik un mare nu
măr de spectatori 
au urmărit 
lă de mare 
la dublu 
Virginia 
Florența 
(România) 
nata Tomanova, 
Y v o n a Brzakova 
(Cehoslovacia). Și, 
realmente, pînă la 
ultima minge, ni
meni n-a putut an
ticipa cuplul cam
pion mondial uni
versitar. Din feri
cire pentru noi, 
victoria în această 
dramatică finală 
ne-a aparținut, 
mărind la 5 numă
rul medaliilor de 
aur cucerite de de
legația României 
la sfîrșitul zilei de 
marți.

Fetele noastre 
început bine 

3—2), dar de 
au fost egala-

o fina- 
atracție 
femei : 
Ruzici, 

Mihai 
— Re-

(1-0,
fiecare
te. Din acest punct, o întoarcere 
de scor : 3—4 și 3—5 pe ser-

viciul Florenței Mihai. Mai 
mult, două setbaluri (40—15)
pentru adversare 1 Revenire 
surprinzătoare, puternică a te- 
nismanelor noastre : 4—5 
serviciul 
(serviciu 
break-ul
Tomanovei — 6—5 și, în sfîr- 
șit, 7—5 (Florența Mihai și-a 
fructificat magistral serviciul)! 
A fost un set epuizant. Așa 
socoteam, neștiind ce avea să 
urmeze... Setul doi a început, 
din nou, bine pentru Ruzici 

•și Mihai: 1—0 și 2—0. Valoroa
sele jucătoare cehoslovace nu 
cedează ci, dimpotrivă, își mo
bilizează forțele. Ele egalează 
la 2 și apoi conduc cu 3—2. 
Egalitate la 5, repetată la 6. 
Se intră în tie-break și... cîș- 
tigăm : 7—6 1

Alte rezultate ale sportivi
lor noștri : dublu mixt — Vir
ginia Ruzici, Dumitru Hărădău 
— Dieslin, Pinner (R.F.G.) 6—1,
6— 1 (sferturi), Ruzici, Hără
dău — Biriukova, Ahmerov 
(U.R.S.S.) 2—6, 6—1, 6-4 (se
mifinale) ; Tomanova — Ruzici
7— 6, 6—3 (semifinale), Smid 
(Cehoslovacia) — Hărădău 6—3, 
6—4 (sferturi) ; Biriukova — 
Ruzici 7—5, 6—1 (în finala locu
rilor 3—4).

pe 
Brzakovei și 5—5 
— Ruzici). Apoi, 
decisiv pe serviciul

NOI SUCC
PALMARES LA ZI: 8 TITLURI MONDIALE, 9 LO

• ASTĂZI, ALȚI SPORTIVI ROMÂNI A»

EXCELENT BILANȚ AL LUPTĂTORILOR (greco-roi

ATLETISM Masculin ; 200
m : 1. Clancy Edwards
(S.U.A.) 20,46, Leonard (Cu
ba) 20,64 400 mg : Tom An
drews (S.U.A.) 49,52, Schon- 
berger (R.D.G.) 49,55, ciocan : 
Emanuel Dulgherov (Bulga
ria) 73,50 m, Sedîh (U.R.S.S.) 
72,43 m, decatlon : Josef Zeil- 
bauer (Austria) 8 091 p, 1 500 
m : Josef Plachy (Cehoslova
cia) 3:40,2, 4
U.R.S.S. 38,75, 
S.UA. 39,17; 
S.U.A. 3:01,2,

EXPOZIȚIE „JOCURILE OLIMPICE ’80“

X 100 m : 
Italia 39,15, 

4 X 400 m : 
o.m.za. o;va,z, Polonia 3:01,5,
înălțime : Jacek Wszola (Po
lonia) 2,22 m, Poaniewa
(Franța) 2,19 m, suliță : Va
sili Erșov (U.R.S.S.) 81,60 m ; 
Feminin ; 200 m : Silvia Chi
vas (Cuba) 23,09, 4 X 100 m : 
U.R.S.S. 43.16.

în timpul desfășurării în
trecerilor celei de a VIII-a 
ediții a Universiadei, la Sofia 
a fost organizată o expoziție 
„Jocurile Olimpice ’80, de la 
Moscova". In cadrul expoziției, 
delegația sovietică a prezen
tat fotografii ale capitalei U- 
niunii Sovietice, ale bazelor

sportive, panouri înfățișînd 
pregătirile care se efectuează 
pentru deplina reușită a Jocu
rilor Olimpice. Expoziția a 
fost vizitată de numeroase per
sonalități sportive prezente la 
J.M.U., printre care și mem
brii conducerii delegației ro
mâne.

Turneul de lupte greco-ro- 
mane, disputat timp de trei
zile In sala Festivalna, s-a În
cheiat miercuri seara cu un
bilanț excelent pentru repre
zentanții țării noastre : 3 me
dalii de aur (Constantin Ale
xandru, Ion Păun și Ion Drai- 
ca), 3 medalii de argint (Nicu 
Gingă, Ștefan Rusu și Gheor- 
ghe Ciobotaru) șl 2 medalii 
bronz (Nicolae Horlnceanu 
Petre Dicu) !

Trebuie menționată de 
început valoarea ridicată 
competiției de la Sofia, pe foi
le de concurs fiind Înscrise 
numele mai multor medaliați 
ai Jocurilor Olimpice, campio
natelor mondiale și europene. 
In această companie selectă, 
luptătorii români s-au distins, 
confirmînd faptul că remarca
bilul succes obținut la .euro
penele” de la Bursa a avut la 
bază o pregătire șl valoare 
deosebite. Nu este o «implă 
coincidență repetarea succese
lor celor trei campioni euro
peni din luna mai, C. Alexan
dru, L Păun și L Draica ur- 
cînd 
mai 
lui de premiere tocmai ca ur
mare a faptului că ei domină 
categoriile respective. în schimb, 
a constituit o veritabilă sen
zație dubla performanță a Ju
niorului constănțean Ion Drai
ca, care la vîrsta de 19 ani a 
cucerit în numai dteva luni

CAMPIONI MONDIALI UNIV:

și de data aceasta pe cea 
înaltă treaptă a podiumu-

titlul de campion european de 
seniori și de campion mondial 
universitar, instalîndu-se cu 
autoritate în fruntea ierarhiei 
la cat. 82 kg.

Succesele luptătorilor de la 
greco-romane nu sînt întîm- 
plătoare. Ele sînt rodul muncii 
permanente de selecție și de 
pregătire la un înalt nivel. Cei 
trei antrenori — Ion Cor- 
neanu, Ion Cernea și Nicolae 
Pavel — sînt, fără îndoială, și 
ei autorii acestei remarcabile 
comportări, cuvenindu-li-se — 
deopotrivă cu sportivii — fe
licitările tuturor iubitorilor spor
tului de la noi.

După ș 
treceri, 
medalii 
de la 8o 
agenția B. 
astfel : 1 
medalii d 
glut, 21 
Bulgaria 
România I 
7—5—8 ; 
6. Poloni: 
ponia 3— 
slovaci»^ 
Germani,: 
Franța 2-

BASCHET. Masculin : Cu
ba — Brazilia 88—84, Polonia 
Mexic 94—79, Iugoslavia —
Olanda 87—71, Grecia —
Congo 105—89. S.U.A. —
U.R.S.S. 129—95, Turda — Is
rael 84—77, Senegal — Congo 
82—70, Cehoslovacia — Spa
nia 91—83, Japonia — Belgia 
66—59, U.R.S.S. — Brazilia 
90—89 (după prelungiri), Siria
— irak 60—59, Mexic — 
Germania 67—56, Spania 
Bulgaria 114—100, Ungaria — 
Italia 75—69, Canada — Ceho
slovacia 66—63, R. F. Germa
nia — Franța 73—63, Grecia
— Marea Britanie 76—60, Po
lonia — Franța 116—73, S.U.A.
— Cuba 94—78, Canada — 
Bulgaria 77—68, Ungaria —

.Olanda 76—56 : S.U.A. — Bra
zilia 103—81, Cehoslovacia — 
Bulgaria 92—85 ; Feminin : 
S.U.A — R. P. Chineză 89—55, 
Cehoslovacia — Franța 70—46, 
Italia — R. F. Germania

R. P. Chi- 
— Canada 

Bulgaria — Iugoslavia 
Polonia — Danemarca 
Bulgaria — Polonia 
Iugoslavia — Cuba 

U.R.S.S. — S.U.A. 104— 
69-58, 

Italia 64—60.

82—38, U.R.S.S. — 
neză 104—67, Cuba 
63—62, ~ ‘
87—77,
86—48,
97—71,
58—53,
78, Cuba — Bulgaria 
Ungaria

R.F.

ÎNOT. 100 m spate (f) : 1.
Klaudia Studenikova (U.R.S.S.) 
1:06,65,..... 8. E. Pvel (Româ
nia) 1:12,02 ; 400 m liber (m): 
1. D. Hanula (S.U.A.) 4:02,17 ;
100 m liber (f) : 1. Yutta 
Meuw (R.F.G.) 57,80 ; 100 m 
delfin (m) : j - •
(S.U.A.) -----
(m) : 1.

55,58 ;
S.U.A.

.) Ol, OU , 1UU
1. M. Currington 

4X100 m liber 
3:31,49.

S.U.A. — Iț. F. Ger-
- Brazi-
- Bul-
Brazilia

6—6,

POLO.
mania 6—2, Ungaria' 
lia 12—3, iugoslavia 
garia 6—3, S.U.A. - 
9—3, Ungaria — S.U.A. 
Bulgaria — Canada 4—3, Ita
lia — Mexic 8—6, R. F. Ger
mania — Brazilia 7—4, Unga
ria — R. F. Germania 6—5, 
Cuba — Italia 7—5, iugoslavia 
— Canada 7—6, Mexic — 
Cuba 7—5, Italia — Bulgaria 
5—3. iugoslavia — Mexic 6—4, 
Ungaria — U.R.S.S. 6—6.

SCRimA. Spadă individual : 
1. Riboud (Franța), 2. Lu- 
komski (U.R.S.S.), 3. Sucha-
necki (Elveția).

2.
3.

VOLEI. Masculin : Turcia
— Algeria 3—0, Iugoslavia — 
U.R.S.S. 3—1. Bulgaria — 
S.U.A. 3—0. Feminin : 
slovacia — Franța 
Canada — Mongolia 
Cuba — S.U.A. 3—0, 
ria — Italia 3—0, Cehoslova
cia — R. F. Germania 3—0, 
Japonia — Brazilia 3—1, R. P. 
Chineză — U.R.S.S. 3—0, El
veția — Algeria 3—1, Olanda
— Mongolia 3—0, Polonia — 
Italia 3—0, Cuba — Brazilia 
3—0. R.P. Chineză — S.U.A. 
3—2. U.R.S.S. — Japonia 3—0.

Ceho-
3—0.
3—0, 

Bulga-

ALINA GOREAC, DAN GRECU, COLEGII ȘI COLEGELE LOR
AU REVENIT ACASĂ

La mai puțin de 24 de ore 
după răsunătorul succes obținut 
de gimnastica românească în 
sala Festivalna din Sofia, în ca
drul celei de-a 8-a ediții a Uni
versiadei, Alina Goreac și Dan 
Grecu, Anca Grigoraș și Nicolae 
Oprescu, Gabriela Trușcă și Ro
dica Sabău, colegii și antrenorii 
lor erau întîmpinați pe aeropor
tul Otopeni cu flori și aplauze, 
erau îmbrățișați și felicitați de 
zeci și zeci de admiratori, prie
teni, rude, oficialități sportive.

Reveniți în țară după o splen
didă evoluție șl cu un palmares 
demn de invidiat — 3 medalii de 
aur (Alina Goreac — la indivi
dual compus și paralele, Dan 
Grecu — la inele), 3 medalii de 
argint și 3 medalii de bronz — 
reprezentanții de frunte ai spor
tului nostru studențesc alunga
seră oboseala celor patru zile de 
concurs, a travaliului și emoții
lor, fericiți că se află din nou 
în mijlocul celor dragi, în mij
locul celor ce s-au bucurat deo
potrivă cu ei pentru izbinzile do- 
bîndite la J.M.U. Răspunzînd cu 
entuziasm entuziasmului întîmpi- 
nărli, își deapănă cu bucurie po
vestea ...............
trăită, 
vedete

— A

știută, dar numai de ei 
a concursului cu atîtea 
ale gimnasticii mondiale.

fost greu, da a fost greu 
— mărturisește cu zîmbetul pe 
buze Alina Goreac. Dar cine se 
așteaptă să fie ușor ?

Intr-adevăr, cine se aștepta 
să fie ușor ? De fapt, reportajul 
acesta ni l-am început cu mai 
bine de o lună de zile în urmă. 
Intr-o zi, petrecută „din zori și 
pînă-n seară* în parcul sportiv 
Dinamo am stat mai 
oră în mica sală de 
din inima parcului, 
reac, Anca Grigoraș, 
de ale lor, antrenorii _ ___
Liță șl Nicolae Covaci munceau 
fără să privească la ceas, repe
tau la nesfîrșit detalii din exer
cițiile la sol și bîmă. Preț de 
vreo 70 de minute, Alina nu și-a 
permis nici o clipă de răgaz, 
impresionat de frumusețea exer- 
clțiilor, dar mai ales de rîvna 
exemplară a dinamovistel, am 
întrebat-o atunci pe Alina Go
reac, cînd s-a așezat pentru cî- 
teva minute pe bancă, lîngă 
mine :

— E
— E 

nimic 
atunci _ _ 
performanță.

— Șl tu, ce performanță visezi?
— Să devin campioană mon

dială universitară ! Șl, poate, nu 
numai atît...

bine de o 
gimnastică 
Alina Go- 

alte colege 
Emilia

greu, Alina, nu-i așa ?
greu ! Dar in gimnastică 
nu este ușor, mal ales 
cînd vrei să realizezi o

A spus-o fără emfază, ci cu o 
vădită încredere în sine. Apoi a 
plecat pentru a-șl continua șirul

CU SENTIMENTUL DATORIEI ÎMPLINITE

La sosirea pe Aeroportul International Otopeni, echipa feminină 
de gimnastică a României (Alina Goreac, Rodica Sabău, Gabriela 
Trușcă și Anca " ' ‘
Emilia Liță și

Grigoraș), împreună cu antrenorii Gh. Gorgoi, 
Nicolae Covaci

Dragoș
pozează fotoreporterului nostru 
Neagu.

neînchipuit deacrobațiilor pe . _ 
îngusta muchie a bîmel.

Acum stă în fața mea și n-are 
nimic din superioritatea afișată 
de obicei de supercampioane. 
Zîmbește fericită ca utn copil, 
privește la cel din jur șl se bu
cură pentru bucuria Pe care 
le-a produs-o.

Ce faci în zilele următoare?
Mîine vreau să defilez ală- 
de colegii mei de ia Dinamo, 
după-amiază reîncep șirul

turi 
Iar 
antrenamentelor.

— Pentru ce ?
— Pentru acel „poate ceva mai 

mult“...
Dan Grecu l-a luat în brațe pe 

Bogdan, fiul său de 2 ani șl 4 
luni, și-l strînge la piept ca pe 
cel mai prețios trofeu. Nu-1 în
treb nimic, dar îmi ghicește gîn- 
dul.

— După Montreal, deși acolo 
am fost accidentat, m-am sim
țit puțin vinovat. Față de toți 
cei care mi-au arătat atîta dra
goste, față de toți cel care mi-au 
arătat atîta înțelegere. Doream 
nespus de mult să le dăruiesc 
ceva de preț, ceva care să le 
răsplătească înțelegerea din cli- 
pele grele pentru mine. Și, iată, 
acum le întind această medalie 
de aur, în care se află încorpo
rate sutele de ore de muncă

dintre Montreal și Sofia, le-o 
dăruiesc !

Băiatul acesta, de o statură 
potrivită, dnd U privesc acum, 
impunătoare acolo, bus, în tim
pul evoluției la inele, își mai să
rută o dată copilul, parcă vrînd 
să-i transmită și iul emoția, 
bucuria ce-1 învăluie.

Anca Grigoraș, cea care a im
presionat sala Festivalna prin 
abnegația cu care a concurat ac
cidentată la braț, reușind să cu
cerească două medalii de argint, 
ne spune cu aerul că ne încre
dințează o taină :

— Știam că BÎntem printre pu
ținii sportivi români la Univer
siadă care ne Încheiem evoluțiile 
înaintea sărbătorii de la 23 Au
gust. Șl am vrut toți, mult, tare 
mult, ea bilanțul "
pe măsura bucuriei cu care 
timp inăm cea mai “ 
toare a poporului 
sîntem fericiți !

Rudele îi răpesc 
pe cei dragi șl încet, încet, din 
grupul acela mare rămînem doar 
noi și gîndurile...

Ne domină sentimentul că am 
participat nu la o primire, ci 
la o împărtășire de bucurii, la 
un schimb echitabil între cei 
care au izbtndlt și cel pentru 
care au fost plămădite victoriile.

b& fie bogat,
__ în- 

dragă »ărbă- 
nostru. Acum

cu iscusință

Hristache NAVM

Clasamente finale : Cat. 48 kg : 
L CONSTANTIN ALEXANDRU 
(ROMANIA), 2. Bozin (U.R.S.S.), 
3. Hristov (Bulgaria) ; Cat. 52 kg: 
1. Blaguidze (U.R.S.S.), 2. NICU
G1NGA (ROMANIA), 3. Karadag 
(Turcia) ; Cat. 57 kg : 1. Milev 
(Bulgaria), 2. Pogodin (U.R.S.S.), 
3. NICOLAE HORINCEANU 
(ROMANIA) ; Cat. 62 kg : 1. ION 
PAUN (ROMANIA), 2. Frglcl (Iugo
slavia), 3. Tușenblev (U.R.S.S.) ; 
Cat. 68 kg : 1. Traikov (Bulga
ria), 2. ȘTEFAN RUSU (ROMA
NIA). 3. Supron (Polonia) ; Cat. 
74 kg : i. Șopov (Bulgaria), 2. 
GHEORGHE CIOBOTARU (ROMA
NIA), 3. Baranov (U.R.S.S.) ;

SCRIMA: ECHIPA
Participarea floretistelor noas

tre in proba pe echipe a fost 
încununată cu o medalie de 
argint. Drumul n-a fost deloc 
facil, pentru realizarea acestei 
performanțe sportivele noastre 
reușind și surpriza de a întrece 
formația R.D. Germane. una 
dintre favorite.

In preliminarii : România — 
Bulgaria 11—5. Victoriile echi
pei noastre au fost obținute de 
Adriana Băcioi 1, Viorica Țur- 
can 2. Magdalena Chczan 4 și 
Marcela Moldovan 4. Următoa
rea întilnire a fost extrem de 
echilibrată : România — Polonia 
8—8 (echipa noastră calificîn- 
du-se la tușaveraj: 56—59). Iată 
și realizatoarele victoriilor : 
Moldovan 2, Chezan 3 și Țur- 
can 3. în acest fel, fetele noas
tre au cîștigat grupa D. în sfer
turile de finală, România * în
trecut Italia cu 9—5 (Moldovan

Cat. 82 kg : 
(ROMANIA), 
ria), 3. Alkl
Cat. 90 kg 
2, Nisavici 
DICU (ROB 
1. Petkov 
(U.R.S.S.), 
Ivan Savin
kg : 1. Tom< 
Maltsuradze 
(S.U.A.) ; 4.
(România).

3.

înaintea ri 
marți s-au 
preliminare 
lupte greco-i

3, Chezan 1 
2), iar in s< 
surpriza 
România — 
(Moldovan 
can 2 și 
laltă semifii 
prezentativa 
care a elim 

In finala 
cîștigat cu 
mânia (Sid< 
Pavlenko 1 
do van 1, C 
2).

La floretf 
România — 
mânia — l 
nia — Tur< 
România — 
sferturi de 
Polonia 6— 
5—6: Rom
(Kuki 2, M 
Petruș 2). 1

Marcela Moldovan, Magdalena 
retă fete a României. Au mai .

riana Bog (In

Chezan ș: 
făcut parte

S.UA


SPORTIVII NOȘTRI ÎN ÎNTRECERILE DE ASTĂZI

NI AU OBTINUT
9

DE PRESTIGIU
// Șl 8 LOCURI III, IN TOTAL-25 DE MEDALII

■

SPRE.. PODIUMUL LAUREAȚILOR

CONSTANTIN ALEXANDRU,

3 MEDALII DE AUR, 3-ARGINT, 2-BRONZ1

ION PĂUN și ION DRAICA

LUPTE LIBERE. Participă următorii spor
tivi români : Gh. Rașovan, Gh. Bîrcu, Petre 
Brîndușan, Ludovic Sandor, Vasile Slănescu, 
Emilian Cristian, Vasile Țigănaș, Ion Ivanov, 
Vasile Pușcașu și Ladislau Simon.

SARITURI. întreceri la trambulină și 
platformă la care concurează și reprezen
tanții noștri Alexandru Bagiu și Vasile Ne- 
deicu.

ÎNOT. Participare la seriile diferitelor 
probe.

POLO. Meciul România — Ungaria din 
cadrul întrecerilor semifinale.

ATLETISM: p^||[

MEDALII DE ARGINT,

SCRIMA. Faza finală a întrecerilor pe e- 
chipe la sabie, pentru care s-a calificat și 
reprezentativa țării noastre, alcătuită din 
Dan Irimiciuc, Cornel Marin, Ioan Pop, Ma
rin Mustață și Ion Pantelimonescu.

VOLEI. încep întrecerile finale pentru 
stabilirea echipelor (masculine și feminine) 
care vor urca pe podiumul de premiere.

BASCHET. întreceri finale pentru stabi
lirea clasamentului.

TENIS. Finalele la 
bați) și dublu mixt, 
din cauza condițiilor 
bile.

simplu (femei și băr- 
amînate pentru astăzi 
atmosferice nefavora-

COPII Șl NATALIA MARAȘESCU
MARICICA PUICA MEDALIE DE BRONZ

î. 
s.

de

DRAICA 
>v (Bulga- 
(UJI.S.S.) ; 
(U.R.S.S.), 

, 3. PETRE 
at. 100 kg ;
2. Șaladze 

Ingarla), 4. 
; Cat. 4-100 
(aria), 2..

3. Wlgner 
Dolipschi

de in- 
,ul pe 
trsiadei 
mis de 
irezlntă 

22
de 

nx ;
9 ;
. S.U-A. 
-1-4 ; 
; 7. J»-

Ceho-

le, luni șl 
întrecerile 

etlțlel de 
«tâ rezulta-

tele realizate de sportivii români:
Cat. 48 kg : CONSTANTIN ALE

XANDRU învinge pe Williams 
(S.U.A.), Pervez (Pakistan). Bora 
(Turcia) șl Hristov (Bulgaria) ;

Cat. 52 kg : NICU GINGA în
vinge pe Borisov (Bulgaria), Ka- 
radag (Turcia), D. D. Ban (Co
reea de Sud) șl este Întrecut de 
Blaguldze (Uniunea Sovietică) ;

Cat. 57 kg : NICOLAE HORIN- 
CEANU învinge pe Selladnl (Al
geria), Cundur (Turcia), Perez 
(Cuba) șl Jurewicz (Polonia) șl 
este Întrecut de Mllev (Bulgaria) ;

Cat. 62 kg : ION PĂUN Învinge 
pe PalLszewski (Polonia), Elme- 
lach (Israel), Uysal (Turcia), Di
mitrov (Bulgaria) șl Tușenblev 
(Uniunea Sovietică) ;

Cat. 68 kg : ȘTEFAN RUSU în
vinge pe Lacaze (Franța). Stupp 
(Canada), Jaszkat (Ungaria), Kar
lov (Uniunea Sovietică) șl este 
întrecut de Tralkov (Bulgaria) ;

Cat. 74 kg : GH. CIOBOTARU 
Învinge pe James (S.U.A.), Tas- 
klpan (Turcia) șl Baranov (Uniu
nea Sovietică) șl este întrecut de 
Șopoc (Bulgaria) ;

Cat. 82 kg : ION DRAICA în
vinge pe Aslan (Turcia), Fritzs
che (R.D.G.), Johnson (S.U.A.) și 
Alkbazava (Uniunea Sovietică) ;

Cat. 90 kg : PETRE DTCU în
vinge pe Andlșev (Uniunea So
vietică) , El Schran (Egipt), Oz- 
gelik (Turcia), Luhasz (Ungaria), 
Pasldis (Grecia) șl este întrecut 
de Nfsavlcl (Iugoslavia) ;

Cat. 100 kg : IVAN SAVIN în
vinge pe Memisevlcl (Iugoslavia), 
’*■*— ‘ ’ "l este întrecut de

»1
Major (S.U.A.) șl 
Saladze (Uniunea 
Bodo (Ungaria) ;

Cat. 4-100 kg : 
LIPSCHI învinge 
nada) șl este Întrecut de Maltsu- 
radze (Uniunea Sovietică) șl To- 
mov (Bulgaria).

Sovietică)

VICTOR 
pe Hume

DO- 
(Ca-

Marți seara s-au încheiat, 
pe stadionul Vasil Levski din 
Sofia, întrecerile atletice 
Universiadei, 
vllor români 
argint (Paul 
m obstacole 
șescu — la 
medalii de bronz (Ilic Florolu 
— la 10 000 m și Maricica 
Puică — Ia 1500 m) poate fi 
socotit satisfăcător, mai ales 
dacă adăugăm și numeroasele 
locuri 4—6 ocupate de alțl a- 
Ueți de ai noștri. Totuși, nu 
ne putem ascunde regretul că 
nld o medalie de aur nu a 
Încununat masiva participare a 
atletismului românesc la a- 
ceastă ediție a J.M.U.

Cursa de 3 000 m obstacole 
a fost pasionantă. Mai mult 
de jumătate din ea, plutonul 
a fost condus de vest-germa- 
nul Weyel. In ultimul tur,

ale
Bilanful sporti- 

: 2 medalii de
Copu — la 3 000 
și Natalia Mără- 
1500 m) și două

NATALIA MĂRĂȘESCU PAUL COPU

g __________ s?

I

PRIM-PLAN...
La această a VUl-a ediție a Universiadei, doi sportivi români mal 

puțki cunascuț] de marele pubHc — Comei Marin șl Paul Copa — 
au realizat performanțe ramarcabile.cora l-au propulsat ta arena ve
detelor veritabile. Ne propunem, do aceea, *â oferim cititorilor noș
tri clteva amănunte In piue despre 
plin stima șl prețuirea noastră.

acești performeri, care merită dîa

rA (f) PE LOCUL II

| CORNEL MARINI

I

PAUL COPU

și Țurean 
au produs 
afrț;ițeam : 
mană 9—7 
i 2, Țur-

Din cea- 
ali ficat re-

Sovietice 
ța cu 9—4. 
I.R.S.S. a 
ul cu Ro- 
’akova 1,
3 — Mol

ii Țurean

n grupe : 
14—6 ; Ro- 
-9, Româ- 

optimi : 
mană 9—5; 
.omânia — 
t locurilor 
țuba 9—3 
Nicolae 2, 

ul final se

prezintă astfel : 1. U.R.S.S., 2. 
Polonia, 3. Italia, 4. Ungaria, 
5. România. 6. Cuba.

In sala Institutului de edu
cație fizică și sport „Gh. Di
mitrov" au început întrecerile 
competiției de sabie pe echipe. 
In grupa sa, reprezentativa 
României a întrecut Anglia cu 
15—1 (Marin 4 v, Pop 4 v, 
Pantelimonescu 4 v, Mustață 3 
v) și R. F. Germania cu 9—3 
(Pop 3 v, Irimiciuc 2 v, Mus
tață 2 v, Marin 2 v). In sfer
turile de finală va susține joi 
(n.r. astăzi) Intîlnirea cu echi
pa Cubei (celelalte „sferturi" : 
U.R.S.S. — R. F. Germania, 
Bulgaria — Ungaria și Italia 
— Polonia), iar în caz de vic
torie va disputa In semifinale 
Intîlnirea cu Invingătoarea me
ciului Italia — Polonia.

Socotită drept una dintre 
cele mal palpitante din isto
ria scrimei, finala de sabie a 
Universiadei, desfășurată în 
sala Institutului de educație 
fizică șl sport „Gh. Dimi
trov" din Sofia, a promovat 
In arena așilor un mare ta
lent : Cornel Marin. Născut 
la 19 Ianuarie 1353, la Bucu
rești, student la I.E.F.S. șl 
membru al clubului sportiv 
Steaua, Cornel Marin nu este 
la prima sa „ascensiune" pe 
podiumul de premiere al li
nei mari competiții. In 197S, 
la Budapesta, el a făcut par
te din echipa României — 
clasată pe locul m ta CJ4, 
în 1076, la J.O. de ta Mont
real, a cucerit tot un „bronz" 
șl tot cu formația reprezen
tativă, Iar anul acesta, ta 
„mondialele" de la Buenos 
Aires, s-a aflat între eompo- 
nențll naționalei noastre cla
sată pe locul n ta C.M. „In 
drumul spre prima mea me
dalie de aur — ne-a spus 
proaspătul campion mondial 
universitar — am avut trei 
momente dificile : asaltul cu 
sovieticul Niklșin din elimi
nări directe, clnd am învins 
cu 10—9, cel cu italianul 
cldlacono din finală șl 
cu Irimiciuc din baraj, 
toate am trecut însă 
bine... Clipele cele mal 
moașe vor fl la echipe, 
tru că acolo sper să obțin 
cea de a doua medalie 
aur I..."

Ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Ar
cei 
De 
eu 

tru- 
pen-

de

Născut in comuna Mera, 
județul Vrancea, la 7 august 
1953, Paul Copu este student 
la institutul pedagogic Con
stanța șl membru al clubului 
sportiv Farul. Este pregătit 
de antrenorul Ion Vellclu 
(care se află la a doua... me
dalie la această Universiadă, 
prima fllndu-1 adusă de un 
alt elev al său, Die Florolu). 
ptnă acum a stat în umbra 
unul alt mare atlet român, 
Gh. Cefan. De-abla la „in
ternaționalele" din acest an 
a reușit să-l învingă șl de 
atunci s-a eliberat de „com
plexul Cefan", crolndu-șl 
drum spre fruntea Ierarhiei 
alergătorilor în proba de 
1000 m obstacole. Ambițios, 
foarte lucid în timpul cursei, 
el are marea calitate de a 
ști să estimeze forțele adver
sarilor șl de a-șl fixa bine 
momentul atacului. Numai 
astfel a putut să depășească 
un pluton de veritabili ași al 
probei (surprinztndu-1 doar 
Karst), în fruntea c&rora s-a 
aflat renumitul Malinowski 
(Polonia), medaliat eu argint 
la Jocurile Olimpice de ta 
Montreal.

Șl drumul Iul Paul Copu în 
lumea marilor performanțe 
abia a început. Cu rîvna ca- 
re-1 caracterizează, cu talen
tul pe care indiscutabil îl 
posedă, va realiza, în curtnd, 
noi performanțe remarcabile.

I
I

Paul Copu a trecut la condu
cere, s-a detașat ușor, dar la 
270 m de aosire a țîșnit Karst 
care a preluat șefia și a cîș- 
tigat. Paul Copu, cu o admi
rabilă dîrzenie s-a menținut 
pe locul II, cu toate că atacul 
concertat al americanului Ad
dison și al polonezului Mali
nowski devenise extrem de 
periculos. Clasament final : 1. 
Michael Karst (R.F.G.) 8:25,9
2. PAUL ------- - ’ ‘
838,8; 3.
2:29,4; 4.
aia) 8:30,8 
(România) 
(R.F.G.) 8:41,1.

Cuplul Natalia Mărășescu- 
Maricica Puică a purtat spe
ranțele noastre într-o victorie 
în cursa de 1500 m. Și au 
fost foarte aproape de reali
zarea lor... Cursa a fost con
dusă de englezoaica Tranter, 
dar cu 300 m Înainte de 
sire — conform unui plan 
tic prestabilit — a atacat 
ternic Natalia Mărășescu. 
s-a aflat în frunte plnă 
ultimii metri cind a fost ajun
să de concurenta bulgară Tot- 
ka Petrova și Întrecută In ex
tremis. Amărăciunea finalului 
ratat ne-a fost Intrucîtva ate
nuată de faptul că pe podiu
mul de premiere au urcat am
bele noastre sportive. Clasa
ment final : 1. Totka Petrova 
(Bulgaria) 4:05,7; 2. NATALIA 
MARAȘESCU (România) 4:05,8;
3. MARICICA PUICA (Româ
nia) 4:06,4 ; 4. Iațlnska (Bul
garia) 4:07,2; ~ 
glia) 4:09,7 ; 
(U.R.S.S.) 4:11,8.

In proba de săritură 
lungime (m), primul loc a fost 
obținut de iugoslavul Nenad 
Stekici cu 7,97 m. Dumitru 
Iordache s-a clasat pe locul 
VI cu 7,82 m, iar Ștefan Lă- 
zărescu a ratat intrarea 
finală depășind primele

COPU (România)
Addison (S.U.A.) 
Malinowski (Polo- 

; 5. Dan Beilni 
8:37,4 ; 6. Weyel

Încercări. PișkulinXU.R.S.S.) cu 
17,30 a cîștigat triplusaltul, Ad. 
Ghioroaie clasîndu-se al 9-lea 
cu 15,69 m (s-a accidentat la 
Încercarea a doua), Iar Bedros 
Bedrosian n-a avut acces în 
concurs deoarece n-a reușit să 
realizeze performanța necesară 
calificării. Jacky Curtet (Fran
ța) a ocupat locul I la sări
tura în lungime (6,38 m), Doi
na Anton situîndu-se pe locul 
VI cu 6,24 m. Atletul bulgar 
Dulgerov a devenit campion 
la aruncarea ciocanului (73,50

1

5.

COMPETIȚIILE PE ECHIPE

so- 
tac- 
pu-
Ea 
pe

Tranter (An-
6. Ivanova

în

MARICICA PUICA

reprezentantul nostru Tu- 
Stan dezamăgindu-ne : lo
ll cu 64,96 m, dealtfel ca

4

m), 
dor 
eul 
și Carol Raduly care a ocupat 
— la suliță — același loc (73,66 
m). Cele două aruncătoare de 
greutate — Mihaela Login (lo
cul VI — 18,02 m) și Valentina 
Groapă (locul VII — 17,05 m) 
au terminat „grupate", dar 
performanțele lor sînt — și 
ele — departe de exigențe. 
Iile Fior oi u și-a încheiat par
ticiparea la Universiadă cu un 
loc VI (13:56,0) In cursa de 
5 000 m, cîștigată de sovieticul 
Sellik cu 13:44,6.

ÎN APROPIEREA FINISULUI
9

n — componente de bază ale echipei de flo- 
iție Adriana Băcioi (In prima parte) și Ma- 
a a întrecerii)

POLOIȘTII ROMANI 
IN TURNEUL FINAL

A început marți și turneul 
de polo. Cele 13 echipe au 
fost Împărțite în 4 serii : I — 
Ungaria, S.U.A., R.F. Germa
nia și Brazilia ; II — Italia, 
Mexic, Cuba ; III — România, 
U.R.S.S., Japonia ; IV — Iugo
slavia, Bulgaria și Canada. 
Meciurile se dispută in pisci
nele Oktomvri și Spartak.

Prima evoluție a echipei 
noastre a fost, de fapt, In ca
drul unui derby al competiției: 
România — U.R.S.S. La ca
pătul unui meci de mare ten
siune, echilibrat și decis doar 
In ultimele secvențe ale lntîl- 
nirii, poloiștii români au în
vins cu 4—3 <1—0, 0—2, 1—0, 
2—1). A doua partidă, mai re
laxantă pentru sportivii noștri 
datorită decalajului valoric, 
România — Japonia 14—1 
(1—0, 4—0, 5—0, 4-1).

încheindu-se disputele din

grupe, au fost constituite două 
semifinale : I — România, 
U.R.S.S., Ungaria și S.U.A. ; 
II — Italia, Mexic, Iugoslavia, 
Bulgaria. Să notăm și faptul 
că rezultatele din grupe con
tează în noua fază a între
cerilor, astfel că poloiștii ro
mâni pornesc în semifinale cu 
o victorie la U.R.S.S. Aseară, 
echipa noastră a Învins for
mația S.U.A. : 8—6 (2—3, 2—0, 
1—0, 3—3).

Clasamentul grupei: 1. Româ
nia 4 p (12—9), 2. Ungaria 2 p 
(12—12), 3. U.R.S.S. 1 p (9—10), 
4. S.U.A. 1 p (12—14). In ulti
mul meci poloiștii români în- 
tilnesc joi seara echipa Unga
riei, dar indiferent de rezultat 
ei și-au asigurat calificarea In 
turneul final.

VOLEI (f) : ROMANIA - 
POLONIA 3-1

O nouă evoluție a voleibalis
telor noastre a coincis cu o

nouă prestație valoroasă, cu o 
nouă victorie : 3—1 (13—15, 
15—9, 15—4, 15—5) în partida cu 
Polonia. Intîlnirea, desfășurată 
in sala Hristo Botev, a durat 
78 de minute și a scos în evi
dență forța de atac a repre
zentativei României. Ofensiva 
fetelor noastre a fost promptă, 
variată, puternică. Valoroasele 
partenere au forțat, au încercat 
să contrabalanseze elanul echi
pei noastre printr-un joc cu 
ritm variat, dar n-au putut rea
liza o echilibrare a situației. 
Ultimele două seturi au fost în 
permanență la discreția repre
zentativei României.

In partida următoare, cu 
Cehoslovacia, fetele noastre au 
jucat slab și au pierdut cu 0—3 
(8, 0, 15).

Formația masculină a Româ
niei a întîlnit aseară echipa Ja

poniei pe care a învins-o cu 
3—0 (18, 12, 6).
BASCHET : DOAR REVENIREA 

DIN FINAL, INSUFICIENTA
în sala Narodna Armia, echi

pa feminină de baschet a țării 
noastre a întîlnit selecționata 
S.U.A. de care a fost întrecută 
cu 73—76 (29—38). Ca și in
partidele cu U.R.S.S. și Japo
nia, baschetbalistele noastre au 
început slab, crispat, dînd posi
bilitate adversarelor să ia un 
avantaj substanțial. Revenirile 
din final au fost tardive, insufi
ciente pentru a înclina balanța 
victoriei spre ele. Iată marca
toarele noastre : Roșianu 12, 
Goian 20, Mihalik 6, Duțu 13, 
Andreescu 12 și Giurea 10.

în ultimul meci din grupa 
semifinală : România — R. P. 
Chineză 67—55 (34—29).

Cronici și comentarii de Romeo VILARA



ETAPA A DOUA A DIVIZIEI „A“ LA FOTBAL

CAMPIONII ÎNVINȘI LA IAȘI!
» 9

9 Doua participante in cupele europene, Universitatea Craiova și A.S.A. ig. Mureș, 

in fruntea clasamentului • „Promovatele" Olimpia șl Petrolul au rezistat 

examenului deplasării • 5 victorii ale gazdelor și 4 rezultate egale 

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (28 august)

Politehnica lași — Dinamo 2-1 (1-0)
A-SJk. Tg. Mureș - F.C. Bihor 4-1 (1-0)
Politehnica Timiș. - Univ. Craiova 1-1 (0-1)
F.C.M. Reșița - Petrolul 1-1 (0-0)
Corvinul - F.C. Argeș 2-2 (0—2)
S.C. Bacău - Olimpia 1-1 (1-1)
U.T.A. — CS. Tîrgovtște 2-0 (1-0)
Steaua — Jiul 4-1 (3-1)
Sportul studențesc - F.C. Constanța 1-0 (0-0)

Petrolul
Corvinul
F.G Argeș
F.C. Constanța
CS. Ttrgoviște
Universitatea Craiova 
Dinamo
F.C. Bihor
Olimpia

- Steaua
- U.T.A.
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C-M. Reșița
- S.C. Bacău
- Politehnica iași
- Sportul studențesc
- Politehnica Timișoara
- Jiul

1-2. Univ. Craiova
A. S. A. Tg. Mureș

3. Olimpia
4- F. C. Argeș
5. Steaua
6. F. C. Constanța 

7- 9. Jiul
Polit lași 
U.T.A.

10-11. S. C. Bacău 
Petrolul

12. C S. Tîrgoviște
13-14. F.G Bihor

Sportul studențesc
15-16. Dinamo

Corvinul
17. Polit Timișoara
18. F. C. M. Reșița

2 110 4-13
2 110 4-1 3
2 110 3-1 3
21105-43
2 101 5-3 2
2 101 3-2 2
2 101 4-4 2
2 10 1 4-4 2
2 10 1 2-2 2
2 020 1-1 2
2 0 2 0 1-1 2
2 10 1 1-2 2
2 10 1 3-5 2
2 10 1 1-3 2
2 0 11 1-2 1
2 0 11 2-3 1
20112-41
2 0 111-41

„REMIZĂ1 DE LUPTĂ, CU CINCI BARE!
TIMIȘOARA, 24 (prin telefon).
Meci de mare angajament, 

cu faze de poartă cite nu în- 
tilnești poate în trei partide la 
un loc, cu un final dramatic, în 
care craiovenii și-au apărat 
pînă în min. 78 minimul avantaj 
obținut prin golul lui BĂLĂCI 
(min. 44), au luptat apoi pentru 
a păstra egalitatea stabilită de 
BARNA (min. 78), cinci bare 
(patru ale gazdelor și una a 
oaspeților), iată ce a reprezen
tat partida de Ia Timișoara. Cu 
un asemenea „evantai" de atrac
ții întHnirea a plăcut, deși, fi
rește. suporterii „alb-violeților" 
au rămas multă vreme sub 
emoțiile unei înfrlngeri a favo- 
riților lor. Spectrul eșecului a 
stat fixat pe tabela de marcaj 
timp de 34 minute, perioadă în 
care „Poli" a atacat dezlănțuită, 
obligîndu-i pe studenții craio-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-1 (0-1)
Stadion „1 Mal* ; teron bun ; timp înnorat, ploalo uțoarA: spectator! - 

aproximativ 14 000. A, marcat : BĂLĂCI (mln. 44) ti BARNA (mia. 71). Șu
turi la poartâ i I4-W (p. poartâ : 4-S). Comoro 1 10-4.

POLITEHNICA ■ Oatona 4 (mln. 74 Bathort 4) - Nod. 7, Vlșan 8, Molm- 
dioțu •. Borna • — Ropxi 8, DombrovniH 8, Loța 4 — Anghol 4 (min. 41

- NegrM 8. TUitioi 7. 
77 Ungumcmu), 

la Hni. : M.

dinți» 8, Borna > - Roșea . . .
Volan» I 7), NueS 7. CoMc 4.

UNIVStSTTATEA l Boldit» ( (mia. 71 Porcar, t) 
Ștefane»» 8, Pdrhna 7 - Dooom 7. Bataet • Șuta. 
8 - Criță» t, Orp» A Marc. 7.

A arbitrat : G. VasSarai I (Buairofli) *** ; 
(Ploioțti) |l S. DrdguHcl (Drotwta Tr. Sore rin).

Cartona», galban. i BĂLĂCI.
Trofw< PetschoncM I ». la janlod 1 3-0 (0-0).

Moron»

veni 1* o cvasipermanentă apă
rare.

Repriza intîl, pînă Ia marca
rea golului oaspeților, a last 
mai echilibrată, dar a arătat 
periculozitatea contraatacurilor 
craiovene. întregul act al doilea 
a stat sub semnul superiorită
ții timișorenilor, dar egalitatea 
s-a obținut extrem de greu, ast-

a api-

SENS UNIC: POARTA LUI COMAN

fel că șutul lui Barna 
rut ca o veritabilă salvare.

Păcat că in ardoarea dispu
telor s-a produs accidentarea 
ambilor portari titulari, care au 
devenit, probabil, incerți pentru 
etapa de duminică. Solicităm 
arbitrajului mai multă autori
tate față de intensitatea luptei.

Un egal pentru care Politeh
nica Timișoara este acum satis
făcută, deși desfășurarea între
gului meci, ca și numărul si
tuațiilor 
bare), îi 
torie.

de gol (cele patru 
dădeau dreptul la vic-

Eftimie I ONE SCU
aproximativ

Șuturi |a

Koppot 7,
7, Tleo 5

U.T.A. - C.5- TÎRGOVIȘTE 2-0 (1-0)
Stadion U.T.A. ; teren foarte bun ; timp ban ; spectatori — 

U000. Au marcat: NEDELCU II (min. 29), KAPPES (min. 63). 
poartâ ; ZJ-9 (pe poartâ : 13-4). Cornere : 18—6.

U.T.A. ; Iorgulescu 7 — Bîtea 6, Kukia 6, Schepp 7, Giurgiu 7 — 
Leac 7 (nwn, 71 Bedea 6), Broșavschî 6 — Cura 6, Nedelcu M 
(min. 81 Caroș).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Coman 7 - Ghoorghe 5, Enache 6, AJexandru
5 — Tătaru 5 (mrn. 71 Greaca 5), Neagu 5 (min. 32 Grigore 5), Furnică 6 — 
Kallo II 5, Marinescu 6, Isaia 7.

A arbitrat : C. Manușaride ★ * icic ! linie : C. DinuJoscv >1 I. Pop 
(toți din București).

Cartonașe galbene : ISAIA, BROȘOVSCHI. Trofeul Potschovschi i 
juniori : 2-0 (1-0).

6, PKaru

C.

9.

M. Răducanu înscrie al doilea gol al Stelei în meciul de ieri 
Foto : S. Bakcsy

DUMITRU + RĂDUCANU = 4 GOLURI
STEAUA - JIUL PETROȘANI 4-1 (3-1)

Stadion Steaua ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat : DUMITRU (mim. 12 ți 44, ultimul din penalty), M. 
RADUCANU (fTMn, 29 ți 88), respectiv DUM4TRACHE (mim. 13). Șuturi la 
poartâ ; 25—5 (pe poartă : 19—4). Cornere : 10-0.

STEAUA ; lordache 7 (min. 87 Mororu) — Anghefini 7, Agki 7 (mia. 87 
FI. Marm), Someș 8, Vițju 7 — Ion Ion 7, Dumitru 8, Iordănescu 8 — Troi 7, 
Năstase 7, M. Răducanu 8.

JIUL : Caval 9 - P. Nicolae 7. Bâdm 7. Ciupîtu 7. Gr. Petre 7 - Tr. 
Stoica 6, Mutțescu 7, Stoichlță 6 — Sărtăjan 6 (mln. 60 Bucur eseu 5), Durat- 
tracho 7, Dosan 7.

A arbitrat : N. Raab (Gmpia Turcii) ★ ★ ArAr • 1° ! V. Gligoresce
(Ploiești) și Gfo. Raci (Brașov).

Cartonașe galbene : MULȚESCU, BADIN. Trofeul PetschovscH : 10. La ju
niori : 4—1 (y-0). -•—

ARAD, 24 (prin telefon).
Avînd și în această etapă 

drept parteneră tot o echipă 
nou promovată — deci o necu
noscută în privința manierei de 
joc — U.T.A. s-a instalat încă 
din start în terenul advers, a- 
saltînd în permanență reduta 
tîrgovișteanâ. Ca urmare, am a- 
«ietat la o partidă care, în ma
rea majoritate a timpului, a 
avut un singur sens, cel spre 
poarta lui Coman. Dominarea 
categorică a gazdelor, favorizată 
gi de exageratul joc defensiv al 
oaspeților, nu și-a găsit însă 
coalizarea declt în min. 29, cînd 
fundașul central Schepp s-a a- 
vîniai și el în atac, iar centra- 
cea lui a fost reluată spectacu
los, cu capul, direct în plasă, de 
MUă* NEDELCU II. După gol, 

au devenit ceva mai o- 
Ifrnătvi, ratînd în min. 43 oca
ua egâlăril: Iorgulescu s-a o- 
CM gutuiul luj Grigore.

———— •
Repriza secundă s-a desfășu

rat aproape identic, 
constînd în faptul că gazdele au 
exagerat, construind numai ac
țiuni care au avut drept scop 
angajarea .,pivotului" Nedelcu 
II. Arădenii nu au mai „căutat" 
alte arme cu ajutorul cărora să 
depășească aglomerata apărare 

‘ o 
dală KAPPES, în min. 
s-a decis să șuteze di- 
poariă, la o minge de- 
respinsă de apărătorii 
Respectînd simetria re- 

au

deosebirea

a tîrgoviștenilor. A reușit 
singură ’ ' *
63, cînd 
rect pe 
feciuos 
oaspeți. ______________
prizelor, în final, oaspeții 
devenit din nou mai hotărrți in 
atac, bara lui Isaia fiind re
prezentativă în acest sens. Pe 
fondul unei dispute care a de
venit uneori prea aprigă, depă
șind limitele regulamentului, 
arbitrul Manușaride, care a 
condus al 1000-lea meci, și-a 
făcut cu succes simțită prezența.

Adrian VAS1LESCU

ȘTIATI CA...f.
£ LÂncepînd cu tragerea obișnuită PRONOEXPRES din 17
5 AUGUST ' 977 s-a introdus o nouă formulă tehnică ce con- 
J»<sMâ în efectuarea a 3 extrageri separate, fiecare de cile 5 
<! «țnimere diferite din 45?
»[ -...se extrag 15 numere în
Ji^Șorarea cu 50% a șanselor 
’! categoriile A, B și C ?
«[ ...participarea se face pe

6 lei, achitate fie integral (100%), fie sfert (25%)? !'
]! ...începind cu tragerea obișnuită LOTO din 19 AUGUST !
<; 1977 se introduc categorii unice de ciștiguri pe întreaga tra- C 
i[ gere, in acest fel înregistrindu-se ciștiguri mult mai mari ? I1 
J. ...participarea la tragerile obișnuite Loto se face pe bilete 
]! de 5 iei, achitate fie integral (100%), fie sfert (25%) ?
<[ ...începind cu tragerea „LOTO-2" din 21 AUGUST 1977 ![ 

participarea la tragerile „Loto-2“ se face integral (100%) și |!
;! sfert (25%) ?

loc de 11, fapt care oferă mo-,, 
de obținere a câștigurilor de la

bilete completate cu variante a

O ploaie puternică cădea de 
clteva ore și transformase splen
didul gazon al stadionului în- 
tr-o adevărată pînză de apă. 
în aceste condiții se aștepta 
un med tern, lipsit de specta
culozitate. Dar așa cum s-a 
mai întîmplat de multe ori, 
tocmai în aceste condiții difi
cile, fotbaliștii ambelor echipe 
au răspuns condițiilor vitrege 
de joc cu 
aplaudat, 
fiind chiar 
Astfel, în 
se înscrie 
ofensivă și 
tulă șansă, 
că Jiul și 
mitrache să treacă pe 
deschiderea scorului, șutul său 
întîlnind bara din stînga lui 
Iordache și ieșind în afara te
renului. Avea să fie cea mal 
mare ocazie a Jiului și una 
dintre puținele în acest med, 
pentru că formația din Petro
șani a crezut prea mult în 
reușita contraatacurilor sale, re-

un fotbal frumos, 
începutul partidei 
de mare spectacol, 

min. 1, Iordănescu 
frumos în linia sa 
Cavai scapă cu des- 
Imediat, contraata- 

este rîndul lui Du- 
lingă

în fațatrăgîndu-se deliberat 
ofensivei steliștilor. Aceștia nu 
s-au lăsat invitați și, în cele 
din urmă, ceea ce se credea 
că este o simplă manevră tac
tică din partea Jiului a sfirșit 
prin a deveni — cu deosebire 
în repriza secundă — o domi
nare categorică a bucureșteni- 
lor. Cu toate că același DU- 
MITRACHE restabilește egali
tatea pe tebela de marcaj în 
min. 13 (cu un minut mai de
vreme DUMITRU deschisese 
scorul cu un șut la firul ier
bii), Steaua joacă tot mai bine 
pe acest teren... „imposibil": M. 
RADUCANU înscrie în min. 
29, DUMITRU mărește avan
tajul în min. 44, transformînd 
un penalty (Grigore Petre îl 
acroșase pe Iordănescu în ca
reu) șl același RADUCANU 
semnează scorul final în min. 
88, după o frumoasă suită de 
acțiuni ofensive ale echipei 
bucureștene.

Mircea TUDORAN

ÎNVINGĂTORII STELEI SURCLASAT! LA TO. MURES
TG. MUREȘ, 24 (prin telefon).

A.S.A. a atacat din primul mi
nut, cu aplomb, dar numai pe 
partea dreaptă, prin Fazekaș. 
Centrările acestuia n-au găsit 
însă demarcațl. In apropierea 
porții adverse, pe nici unul din 
coechipierii săi, deși acolo Fanici 
s-a „bătut* exemplar cu trlo-ul 
Dumitrescu, Lucad, M. Marian. 
Aproape jumătate din prima re
priză, echipa gazdă a atacat nu
mai in acest fel, stereotip, ne
reușind să obțină declt ÎS... cor
nere (11 executate de pe partea 
dreaptă, de către Fazekaș, și S de 
pe partea stingă, de Bdl<5ni), ră
mase fără rezultat. Dar, la un 
moment dat, ca la un semnal, 
parcă, A.S.A. a schimbat regis
trul tactic, folosind de astă-dată 
pătrunderile perpendiculare, prin 
driblinguri șl un-dol-url, înche
iate cu șuturi la semiînălțime, 
din preajma careului, recoman
date pe un teren îmbibat cu apă. 
Și ocaziile de marcare s-au în
mulțit la poarta oaspeților. Scorul 
a fost deschis în min. 24 : PIS-

_

A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. BIHOR 4-1 (1-0)
Stadion ,,23 August- ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproxi

mativ 10 000. Au marcat : PÎSLARU (min. 24 și 64), FAZEKAȘ (min. 57), 
ONUȚAN (mln. 67, din 11 m), respectiv GHERGHELI (min. 63). Șuturi la 
poartâ : 32—4 (pe poartă : 13-2). Cornere : 17—3.

A.S.A. : Solyom 7 — Onuțan 7, Unchi aș 7, Ispîr 7, Gal 8 — Varodi 7, 
Pîslaru 9, BolorU 7 — Fazekaș 8 (min. 78 Both U), Fanici 9, Hajnal 7.

F.C. BIHOR : Albu 6 (mln. 71 Vidac 7) - Naghl 6, Dumitrescu 5, Lucccl 
5, Bigan 5 — Naom 6, M. Marian 5, GhergheH 7 (min. 78 Stoica) — Lupă» 
5, Florescu 6, Fiidan 6.

A arbitrat : R. Șerban ★ ★ î 1° l‘n‘® 8 V. Ciocîlteu (ambii din Craio
va) și N. Dinescu (Rm. Vîlceo).

Cartonașe galbene : GAL și ISP1R.
Trofeul Potschovschi : 9. La juniori : 2—1 C2—1).

I.ARU l-a surprins pe Albu cu un 
șut de la 18—19 metri, balonul a- 
tingtnd gazonul șl „prinztnd* o 
viteză și mai mare.

După pauză, atacind în același 
mod, A.S.A. a majorat scorul (șut 
FAZEKAȘ, de la circa 90 de me
tri). A urmat un moment de ne
atenție a apărătorilor mureșeni 
(gol Înscris de GHERGHELI, tre
cut vîrl în locul lui Florescu),

după care au înscris din nou 
PÎSLARU (la o minge „lucrată* 
de Fanici) și ONUȚAN din 11 m. 
(Fanici, pătruns impetuos in ca
reu, a fost faultat de Dumitres
cu). Și astfel, scorul a ajuns la 
4—1 In favoarea echipei care a 
dominat cu autoritate tot timpul 
șl a clștlgat pe deplin meritat.

Laurențîu DUMITRESCU

PLOIEȘTENII AU MERITAT REZULTATUL EGAL
F.C.M. REȘIȚA - PETROLUL 1-1 (0-0)

Stadion Valea Domanului ; teren alunecos ; timp no ros, a plouat in prima 
repriza ; spectatori — aproximativ 10 000. Au marcat: JACOTĂ (mln. 70) șl 
BOJIN (nwn, 85 — autogol). Șuturi la poartâ : 7—11 (pe poartă : 2—8). Cor
nere : 7-8.

F.GM. Rl
6 (min. 51 . .. . _ . .
8, Bojin 6, Fillpescu 7.

PETROLUL : Constantin I 7 — Dumitrescu 7, Satir 6, Negoiță 7, Butufei 6 — 
Cozorek 8, Simaciu 7, Angelescu 6 — Pisau 6, Toporan 6 (min. ““ 
State 7.

A arbitrat : O. Strong (Oradea) ; la linie : O.
More) și T. Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : FILIPESCU. Trofeul Petschovschi : 9.
2-2 (0—2).

IEȘIȚA : Windt 7 — Chivu 6, Uțiu 6, Hergane 7, Boțonea 6 — Gabel 
Jacotă 7), Porațchl 7, Bora 6 (min. 51 Drăgănițâ 6) — Atodirese!

70 Dirman 6),

Anderco (Satu

La juniori :

REȘIȚA, 24 (prin telefon).
Pînă spre final, cînd s-au 

înscris golurile, jocul s-a desfă
șurat, în general, sub semnul 
echilibrului de forțe. Ambele 
echipe au combinat frumos la 
mijlocul terenului, au construit 
acțiuni ofensive, dar puține 
dintre ele au fost cu adevărat 
periculoase. Merită totuși să 
amintim faptul că echipa plo-

ieșteană a încercat de mai 
multe ori poarta, așa după cum 
se vede dealtfel din cifrele 
date în caseta tehnică. în pri
ma parte ploieștenii au dat to
nul acțiunilor 
Simaciu (min.
(min. 8), însă 
a rezolvat de 
tuațiile critice.
acționat cu mai multă vigoare^

periculoase prin 
5) și Toporan 
portarul Windt 

fiecare dată si- 
Apoi gazdele au

creînd panică în careul advers 
prin Gabel (min. 15) și Atodi- 
resei (min. 25).

După pauză, tot ploieștenii 
au fost primii care au creat un 
atac mal periculos, acesta fiind 
realizat printr-o frumoasă com
binație între Toporan și Si
maciu (min. 50), dar ultimul a 
șutat slab. In min. 70 reșițenii 
au acționat puternic pe partea 
dreaptă, Atodirese! a centrat în 
careul Petrolului și JACOTĂ, 
atent, a interceptat balonul, l-a 
fentat pe Sotir și a șutat sec, 
deschizînd scorul. Replica oas
peților nu s-a lăsat prea mult 
timp așteptată ; ei s-au apărat 
atent și au inițiat cîteva atacuri. 
La cel construit în min. 85, 
State a șutat puternic de Ia 
marginea careului, iar BOJIN, 
venit în propriul careu, a vrut 
să degajeze, insă a schimbat 
traiectoria balonului, derutin- 
du-1 pe portarul Windt.

Pompiliu VINTILA



I

i

OASPEȚII, (CALAJI DE AIIBI Tlîll Șl DE UN AUIOGOl
EC. CORVINUL HUNEDOARA - F.C. ARGEȘ 2-2 (0-2)

Stadion Corvin ul ; teren moale ; timp ploios ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat : RADU H (min. W și 36), LUCESCU (min. 55, din 11 m) 
fi OLTEANU (min. 65, autogol). Șuturi la poartâ : 20-5 (pe poarta : 9-3). 
Cornere : 9-2.

F.C. CORVINUL : I. Gabriel 7 — Bucur 6, Gruber 6, Vlad 6, Micuiescu 6 — 
Cassai 5, Dumitriu IV 8, R. NunwerHer 7 — Luoescu 9, Agud 3 (min. 80 
Klein), Vâetuș 6.

F.C. ARGEȘ : Cri st ion 7 — Zamfir 9, Olteanu 8, Stancu 7, Ivan 6 — Bâr- 
buJescu 7, Cîrstea 7, lovănescu 8 — Dobrin 9, Radu II 8, Roșu 5 (mm. 75 
Leseanu 6).

A arbitrat : M. Buxea (București) J 1° l»n«« : FL Cenea (CaracoJ) și
Ai. Ion iță (București).

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

A FOST UN ADEVĂRAT DERBY

HUNEDOARA, 24 (prin tele
fon).

Echipa piteșteană a reușit o 
primă repriză „academică", o- 
ferind o lecție pe tema .cum 
trebuie conceput și finalizat un 
contraatac”. Astfel, în minutul
10, „filtrul" jocului argeșean, 
Dobrin, primește din apărare 
• minge Ia aproximativ 40 m 
de buturile adverse, scapă de 
adversari și-1 deschide cu o pa
lă înșelătoare, in adîncime, pe 
fundașul Zamfir, lansat in a- 
tac. Acesta centrează cu teh
nica unei extreme veritabile, 
cu boltă, peste fundașii cen
trali hunedoreni, și RADU II 
înscrie din voleu : 1—0 pentru 
F.C. Argeș. In min. 57 Iovănes- 
cu este lansat similar de același 
Dobrin (de astă dată pe par
tea stingă a terenului), îl „În
toarce" de două ori pe funda
șul Bucur și din apropierea 
liniei de corner centrează pa
ralel cu poarta, pe sub nasul 
fundașilor 1 centrali. Ia RADU
11, care semnează al doilea gol 
pentru F. C. Argeș.

La polul opus al acestei pro
ductivități (trei șuturi pe poar
tă, două goluri) s-a situat 
vîrful de atac al gazdelor, A- 
gud, care fiind pus de Lucescu 
(min. 13 și 50) și R. Nunweil- 
ler (min. 33 și 60) în excelen
te situații de gol nu a putut 
înscrie, deși l-a avut în față 
doar pe Cristian. In asemenea

0. IONESCU IL... SUPLINEȘTE
SPORTUL STUDENȚESC - F.C. CONSTANȚA 1-0 (0-0)

Stadion Republicii ; teren îmbibat de apă ; timp închis, ploios ; spectatori 
— aproximativ 1 000. A marcat : O. IONESCU (min. 53). Șuturi la poartă : 
20—5 (pe poartă : B-3). Cornere : 12—4.

SPORTUL STUDENȚESC : Răduoamr 7 — Stroe 7, Ciugarin 7, Cazon 8, Manea
7 (min. 76 lorgulescu) — Monteanu 7, O. lonescu B, Șerbănico 7 - Chthaia 
6, M. Sandu 7, Grosu 6.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 9 — Mustafa 6, Antonescu 6, Nistor 7, Turcu
8 — Ignat 6, Petcu 8. Livcfuc 6 — Zamfir 6, Ponltr 7, Buduru 6.

A arbitrat : I. Chilibar (Pitești) AAiA* i la linie : T. Bolanovicl și D. 
Arndt (ambii din lași).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-0 (1-0).

Meci de angajament fizic, 
aspru chiar. A atacat mai mult 
Sportul studențesc, echipă în
vinsă la scor cu trei zile în 
urmă și dornică să refacă, a- 
casă, din terenul pierdut. A 
fost o ofensivă susținută cu 
forțe din toate liniile, fundașii 
laterali ocupînd poziții avansate 
pentru a întări și numeric mij
locul echipei, de unde O. Io- 
nescu pleca, regulat, în spriji
nul trioului de avangardă. Dis
ciplinați și cu poftă de joc, ti
nerii jucători constănțeni au 
făcut aproape tot ce le-a stat 
In putință pentru a stăvili for- 
cing-ul bucureștenilor : Buduru

REZULTATELE
Duminică s-a disputat prima 

etapă a campionatului Diviziei C, 
ediția 1977—1978. Iată rezultatele 
Înregistrate :

SERIA I

Unirea Șiret — Laminorul Ro
man 1—2 (0—1), Zimbrul Sucea
va — Avîntul T.C.M.M. Frasin 
0—1 (0—1), Metalul Botoșani —
Cimentul Bicaz 3—o (3—0), Bra
dul Roznov — LTA. Piatra 
Neamț 2—0 (1—0), A.S-A.. Ctmpu- 
lung Moldovenesc — Cristalul 
Dorohol 3—0 (2—0), Metalul Ră
dăuți — Minerul Gura Humoru
lui 1—2 (0—2), Șiretul Bucecea
— Dorria Vatra Dornel 2—0 (0—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Forests 
Fălticeni 0—0.

SERIA A II-A

Aripile Bacău — Petrolistul 
Dărmăneștl 1—1 (0—1), Construc
torul lași — Minerul Comănești 
8—0 (2—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Petrolul Molnești 
0—1 (0—0), Constructorul Vaslui
— Partizanul Bacău 2—0 (0—0),
Flacăra Murgenl — Nicolina lași 
0—1 (0—1), Rulmentul Birlad —
C.S.M. Borzeștl 2—0 (0—0), TE-
PRO Iași — Oltuz Tg. Ocna 1—0 
(1—0), Letea Bacău — Chimia 
Mărășești 4—0 (3—0).

SERIA A III-A

Oțelul Galați — Unirea Tricolor 
Brăila 0—1 (0—0), Chimpex Con
stanța — Marina Mangalia 2 —1 
(1—1). Cimentul Medgidia — Șoi
mii Cernavodă 2—0 (0—0), Pro
gresul Brăila — Unirea Eforie 
4—1 (2—1), Dunărea Tulcea —
Ancora Galați 0—2 (0—0), Grani
tul Babadag — I.M.U. Medgidia
1—1 <0—1), Autobuzul Făurei — 

condiții, la dominarea netă a 
gazdelor după pauză a trebuit 
să se adauge aportul arbitru
lui, care a dictat un penalty 
imaginar (la o deposedare a 
lui LUCESCU, în min. 55, a- 
cesta transformînd lovitura de 
la 11 m), și autogolul lui OL
TEANU (aceasta fiind singura 
lui greșeală, în min. 65) pentru 
a se restabili egalitatea.

Deși rezultatul a fost sta
bilit în asemenea condiții, el 
corespunde totuși echilibrului 
existent în teren, spectacolul 
oferit fiind de bună calitate.

1

Paul SLAVESCU

Duel aerian Antonescu — M. Sandu, cîștigat de constănfean.
Fază din meciul Sportul studențesc — F.C. Constanța 1—0 

Foto : I. MIHĂICĂ

PE M. SANDU

———1 ni n ■ •

a făcut mereu pași înapoi, a- 
jutîndu-i pe Ignat, Petcu și 
Livciuc (mijlocașii laborioși ai 
lui G. Ola) în efectuarea mar
cajului ; Antonescu, îndeosebi 
în prima repriză, a recurs la 
cunoscutele intervenții in-ex- 
tremis, dar, cu toate acestea, 
„alb-negrii" au reușit să stră
pungă în cîteva rinduri (Mun- 
teanu — min. 12, Manea — min. 
27, Chihaia — min. 28 și 41, 
M. Sandu — min. 40) sistemul 
defensiv constănțean, Insă In 
unele situații Ștefănescu, cu
rajos și inspirat, s-a opus des
chiderii scorului, iar în altele 
bucureștenii, acuzînd și gazo

PRIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI
Electrica Constanța 1—2 (o—1), 
Minerul Măcin — Dacia Unirea 
Brăila 2—2 (1—1).

SERIA A TV-A

Chimia Brazi — Unirea Focșani
2— o (1—0), Petrolistul Boldești
— Victoria Tăndărel 3—1 (1—0),
Victoria Lehllu — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 3—0 (1—0), Lucea
fărul Focșani — Avlntul Mineciu
3- 1 (1—0). Petrolul Băicol —
Azotul Slobozia 1—2 (0—z), Chi
mia Buzău — Olimpia Rm. Să
rat 4—0 (3—0), Foresta Gugești
— Victoria Floreștl 3—2 (3—1),
Petrolul Berea — Dinamo Foc
șani 2—1 (0—0).

SERIA A V-A

Avlntul Urziceni — Automeca- 
nica București 1—0 (0—0), Sirena 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—1 (2—1), I.C.SJ.M. Bucu
rești — Abatorul București 2—0 
<1—0), Flacăra roșie București
— Automatica București 1—0
(0—0),' LO.B. București — Voința 
București 3—2 (1—1), Mecanică
fină București — Electronica 
București 1—2 (1—1), Unirea Tri
color București — T.M. Bucu
rești 0—0, Șoimii TAROM Bucu
rești — Ș.N. Oltenița 1—1 (0—1).

SERIA A VI -A

Constructorul Pitești — RtJVA 
Roșiori de Vede o—1 (0—0), E-
lectrodul Slatina — Recolta stoi- 
căneștl 2—1 (0—0), Viitorul Scor- 
nlcești — Flacăra Moreni 1—0 
(0—0), Petrolul Videle — Metalul 
Mija 1—1 (1—0), Cimentul Fieni
— Chimia Găeștl 2—2 (0—1), Pe
trolul Tîrgoviște — Progresul 
Pucioasa 2—0 (2—0), Automobilul

IAȘI, 24 (prin telefon).
Derbyul din Dealul Copoului 

a confirmat pe deplin așteptă
rile. A fost un meci frumos, de 
mare angajament, cu acțiuni în 
viteză, cu multe faze de fotbal 
bun, incert pînă în final în 
ceea ce privește rezultatul, care 
a ținut nemișcată, sub umbrele, 
pe o ploaie măruntă și deasă, 
o asistență record. Au cîștigat 
gazdele, care în ansamblu au 
controlat mai mult jocul și au 
avut un final excelent, decisiv 
in obținerea victoriei. Politeh
nica s-a mișcat mai ușor în 
prima repriză, pe terenul greu 
îmbibat cu apă, și grație acti
vității laborioase a liniei de 
mijloc și-a creaț numeroase 
ocazii de gol. Dar n-a înscris 
decît o singură dată, în min. 16, 
din lovitură de la 11 m, acor
dată de arbitrul N. Rainea pen
tru faultul comis în careu de 
Ghiță asupra lui Trandafilon. 
ROMILA II a executat precis 
și puternic, Ia colț și... 1—0. 
Scorul putea fi totuși mai mare 
în primele 45 de minute, dar 
de două ori bara s-a opus la 

nul lunecos, au trimis balonul 
alături de buturi din apropiere.

Abia minutul 53 a pus capăt 
ratărilor : Sportul studențesc se 
lansase din nou în atac, obți- 
nînd un corner ; Chihaia a exe
cutat, de pe stingă, la semi- 
înălțime, O. IONESCU a țîșnit 
și a înscris direct, în colțul 
scurt, de Ia marginea careului 
mic. A fost golul care i-a scos 
pe oaspeți din apărare. Dar 
cele aproape 60 minute de joc 
scurse pînă atunci și terenul, 
devenit din ce în ce mai greoi, 
măcinaseră forțele tinerei for
mații de pe malul mării. Așa 
Incit, cu puține excepții (min. 
63 — cursă Buduru, centrare 
imprecisă ; min. 74 — Peniu, 
șut în Răducanu, ieșit inspirat), 
raidurile oaspeților n-au pre
zentat un coeficient ridicat de 
periculozitate. Ocaziile clare, și 
în această repriză, au aparți
nut tot „alb-negrilor“, M. Sandu, 
vîrful cel mai avansat și cel 
mai bine plasat, ratînd cel mai 
mult.

Gheorghe NICOLAESCU

Curtea de Argeș — Cetatea Tr. 
Măgurele 1—0 (1—0), Progresul
Corabia — Dacia Pitești 3—2 
(3-0).

SERIA A VH-A

Constructorul Craiova — Lotru 
Brezol 0—0. Unirea Drobeta Tr. 
Severin — Știința Petroșani 1—1 
(0—1). Constructorul Tg. Jiu — 
Progresul Băilești 2—0 (1—0), Mi
nerul Motru — I.O.B. Balș 3—2 
(1—1), Mecanizatorul Șimian — 
Dierna Orșova 2—0 (0—0), Unirea 
Drăgășaru — Chimistul Rm. V£l- 
eea 1—1 (0—0), Minerul Rovlnari
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin
1—1 (1—1), Metalurgistul Sadu
— C.F.R. Craiova 1—0 (0—0).

SERIA A VIU-A

C.F.R. Slmeria — Vulturii tex
tila Lugoj 1—0 (0—0), Minerul
Ora vi(a — Electromotor Timi
șoara 1—0 (0—0), Metalul Oțelu
Roșu — Laminorul Telluc 3—1 
(3—1), FJ.L. Orăștle — Gloria 
Reșița 4—0 (2—0), Unirea Tom
natic — Nera Bozovici 3—0 (1—0), 
Minerul Ghelar — Laminorul 
Nădrag 2—o (1—0), Unirea sin- 
nicolau Mare — Minerul Anina
2—0 (1—0), Minerul Vulcan — 
Metalul Bocșa 2—1 (2—0).

SERIA A IX-A

Gloria Arad — Bihoreana Mar- 
ghita 3—2 (1—1), Strungul Arad 
— Minerul Șuncuiuș 2—0 (1—0), 
Voința Oradea — Recolta Salon- 
ta 2—1 (1—1), Minerul Bihor — 
Oașul Negrești 5—1 (3—1), Voin
ța Cărei — Oțelul Bihor 2—2 
<1—2), Rapid Jibou — înfrățirea 
Oradea 0—1 (0—0), Someșul Satu 
Mare — Constructorul Arad 3—2

POLITEHNICA IAȘI - DINAMO 2-1 (1-0)
Stadion 23 August ; teren alunecos ; timp ploios ; spectatori — aproximativ 

25 000. Au marcat: ROMILA II (min. 16 - din 11 m), COSTEA (min. 81). 
respectiv MATEESCU (mia. 66). Șuturi la poartă : 16—14 (pe poartâ s W—6). 
Corner. : 5—5.

POLITEHNICA : Naște 7 - Soficn 8, Anton 7, Ursa 8, Ciocîrlan 8 - Ro- 
milă l| 9, Trandafilon 7 (min. 71 Florean), Simionoș 8 — D. lonescu 7, 
Nemțeanu 7 (min. 24 Cernescu 8), Costea 8.

DINAMO : Ștefan 7 — Ghițâ 7, Dobrău 7, Sâtmăreanu H 8, Luouță 7 — 
Matoescu 8, Dinu 7, Custov 7 (min. 82 Augustin) - A. Moldovan 7. D. 
Georgescu 7, Vrînceanu 7 (min. 79 Țălnar).

A arbitrat: N. Rainoa (8Wad) *★** ; la linie: C. Ghiță (Brasov) si C. Szitaghl (Baia Mare).
Cartonase galbene : SOFIAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-1 (1-1).

șuturile lui Nemțeanu (min. 5) 
și Trandafilon (min. 29), iar în 
alte 3—4 situații atacanții ieșeni 
au ratat copilărește sau a in
tervenit salvator portarul Ște
fan.

După pauză, este rîndul lui 
Dinamo să treacă la cîrma jo
cului. Oaspeții combină acum 
mai mult și mai ingenios, sînt 
mai siguri în execuții și mai 
periculoși în atac. In consecin
ță, egalarea pare ceva firesc și 
ea este realizată în min. 66, 
prinir-un șut splendid expediat 
din afara careului, la vinclu, de 
MATEESCU. La 1—1, campio
nii forțează victoria și sînt pe 
punctul de a o obține, dar se 
opune în două situații limită

SCOR DECIS ÎN PRIMELE 7 MINUTE
S.C. BACĂU - OLIMPIA SATU MARE 1-1 (1-1)

Stadion 23 August ; teren alunecos ; ti«np ploios ; spectatori — aproxi
mativ 9 000. Au marcat : CARPUCI (min. 1), respectiv HaVEI (<nin. 7). Șu
turi la poartâ : 12-® (pe poartâ : 5-4). Corner* : 10-5.

S.C. BACAU : Urs ache 6 — Andrieș 6, Catarg iu 7, lunca 6, Margosoiu 7 
— Pană 6 (min. 46 Bâlvță 7), Cârpaci 6, Panaite 6 — Chitaru 6, Botez 5, Floreo 
5 (min. 67 Solomon 6).

OLIMPIA : Pusztoi 8 — Mereu 7, Smarandoche 8, Matei 7, Bocșa 7 — 
Sabâu 6. Kaizer 7, Mureșon 7 (min. 80 Bathori 11) - Helvei 7 (min. 85 
Popa), Hațegami 7. Both | 8.

A arbitral : L Urdea (București) ; k> !»«*• 5 Gh. Ispas (Con
stanța) și M. Fed iuc (Suceava).

Cartonașe galbene : BOTEZ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (2-0).

BACĂU, 24 (prin telefon).
8. C. Bacău a marcat repe

de, in primul minut de joc 
(corner executat de Chitaru și 
lovitură cu capul expediată de 
CARPUCI, nesupravegheat în 
mijlocul careului de 16 metri) și 
un optimism robust s-a insta
lat in tribuna băcăuană. Dar 
oaspefii au ripostat prompt și, 
peste numai 6 minute, au ega
lat printr-un șut surprinzător 
al lui HELVEI, de la 25 de 
metri, care l-a găsit pe Ursa- 
ehe plasat defectuos. S-a luat 
deci un nou start în această 
partidă și, spre mirarea gene
rală, cei care și-au impus sti
lul au fost fotbaliștii din Satu 
Mare. Ei au jucat cu aplomb, 
demarcîndu-se continuu, au pa
sat excelent, au dominat mij
locul terenului, unde Both, 
Kaizer și Mureșan s-au con
stituit intr-o solidă rampă de 
lansare pentru incursiunile a- 
bilului Helvei. (Acesta din ur
mă a și ratat o rară ocazie, 
luftînd la 7 metri de poarta 
adversă). Nu-i mai puțin ade
vărat că oaspeții au putut juca

DIVIZIEI C
(2—1), Minerul Hba-Seini — Ra
pid Arad 2—0 (1—0).

SERIA A X-A

Tehnofrig Cluj-Napoca — Mi
nerul Băiuț o—0, Hebe SMgeorz 
Băl — CUPROM Bala Mare 2—2 
(1—00, Foresta Bistrița — Mine
rul Cavnic 6—3 (0—2) — s-a ju
cat la Bedean, Minerul Bălța — 
Dermata Cluj-Napoca 1—0 (1—0), 
CJ.Ti. Gherla — Minerul Baia 
Sprle 2—2 (1—1), Oțelul Reghin
— Bradul Vlșeu 2—0 (3—0), Uni
rea Dej — Minerul Bodna 4—4 
(1—3), Construcții CXuj-Napoca
— Lăpușul Tg. Lăpuș 2—2 (1—1).

SERIA A XI-A

Carpațl Brașov — Caralmanul 
Bușteni l—o (0—0), Chimia Or. 
Victoria — Metalul Tg. Secuiesc 
2—0 (1—0), Progresul Odorhelul 
Secuiesc — IJiA. Ctaiplna (În
trerupt ta min. 82, la scorul de 
1—1), Viitorul Gheorghlenl — 
C.S.U. Brașov 0—1 (0—1). Preci
zia Săcele — C.P.L. Si. Gheorghe
1— 1 (l—Oi), I.U.P.S. Miercurea 
Cluc — Minerul Bălan 1—0 (0—0), 
Poiana Clmptna — Torpedo Zăr- 
neștl 1—0 (0—0), Metrom Brațev
— Minerul Baraolt 1—0 (0—0).

SERIA A XH-A

Metalul Aiud — Inter Sibiu
2— 1 (0—1), Constructorul Alba 
lulia — Mureșul Luduș 2—1 
(0—1), I.M.I.X. Agnita — Indus
tria sîrmel C. Turzil 0—0, Auto- 
mecanica Mediaș — Metalul Cop- 
șa Mică 0—0, Carpeți Mirșa — 
Utilajul Făgăraș 6—1 (3—0), Soda 
Ocna Mureș — Metalul Sighi
șoara 2—0 (1—0), Sticla Turda
— Unirea Alba lulia 3—0 (1—0), 
U.P.A. Sibiu — Textila Clsnă- 
die 0—0. 

(min. 70 și 72) portarul Naște. 
Ultimul sfert de oră este de-a 
dreptul dramatic. Ambele echi
pe aruncă în luptă toate resur
sele de care dispun. Politehnica 
are un plus de vigoare ofensivă 
datorită căreia reușește, în min. 
Bl, să înscrie golul victoriei, 
prin COSTEA, care a „șters" cu 
capul o minge precis centrată 
de Cernescu. Dinamo aleargă 
acum după egalare, dar tot gaz
dele sînt mai aproape de gol, 
ratînd în min. 84 prin Romilă II 
(șut violent în bară de la 20 m) 
și prin Cernescu (în momentul 
fluierului final) două situații 
de a obține o victorie și mai 
clară.

Mihai IONESCU

mai elaborat, calm, găsind un 
aliat în starea terenului alune
cos, sub o ploaie persistentă. 
Pentru S. C. Bacău, condiția 
terenului a fost neconvenabî- 
lă, jucătorii ei iuți, incisivi pe 
aripi, eșuînd, vădit incomo
dați în toate acțiunile purtate 
de extremele „clasice” Chitaru 
și Fldrea.

După pauză, gazdele au a- 
dus de la cabine o cantitate 
considerabilă de dinamism și 
ambiție. Simțindu-le pulsul, 
partenerii s-au retras prudent 
în propriul teren, reușind să 
demonstreze că știu și lecția 
apărării aglomerate. Timp de 
45 de minute, ei au lăsat o 
singură fisură (min. 79) în sis
temul lor defensiv, dar Catar- 
giu a șutat imprecis, de la mi
că distanță. Băcăuanii termină 
aparent în forță, dar lipsa lor 
de penetrație exasperează.

Ion CUPEN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES 
DIN 17 AUGUST 1977

Categoria A : 1 variantă 25% 
autoturism Dacia 1300 ;

Categoria B : 19,50 variante a 
12.929 lei ;

Categoria C : 86 variante a 
1.837 lei.

Categoria D : 4.050,25 variante 
a 60 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
500.000 lei.

Autoturismul „Dacia 1300" a 
fost cîștigat de IOAN BULAI 
din Iași.
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 21 AUGUST 1977

Categoria 1 : (13 rezultate) 4 
variante 25% a 17.013 lei

Categoria 2 : (12 rezultatei
219.25 variante a 372 lei

Categoria 3 : (11 rezultate)
2.639.25 variante a 46 lei

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 24 AUGUST

EXTRAGEREA I : 19 18 42 
34 25

EXTRAGEREA A Il-a : 1 10 
31 17 11

EXTRAGEREA A IH-a: 11
36 14 3 39

FOND DE CIȘTIGURI : 
913.734 LEI, din care 500.000 
lei report la categoria 1.

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective. SportuirPog.a7-a



SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Carol Corbu învingător 
la Nitra

In cadrul concursului Interna
țional atletic de la Nitra (Ce
hoslovacia), cunoscutul record
man român Carol Corbu a ob
ținut victoria în proba de sări
tură în lungime cu 7,57 m.
Victorii in „Cupa Prietenia" 

la handbal
La Ostrava se desfășoară 

competiția feminină (junioare) 
pentru „Cupa Prietenia" la 
handbal. Echipa României a 
învins cu 16—12 (7—9) selecțio
nata Ungariei, iar apoi a între
cut cu 18—2 (6—1) selecționata 
secundă a Cehoslovaciei.

„Turneul Prietenia" 
la volei

La Ostrava (Cehoslovacia) au 
Început întrecerile din cadrul 
tradiționalei competiții voleiba- 
listice pentru juniori „Turneul 
Prietenia". în primele întîlniri, 
reprezentativa României a ce
dat cu 0—3 (—13, —14, —7) în 
fața echipei Cehoslovaciei și cu 
0—3 (—6, —6, —10) în fața ace
leia a Bulgariei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0, 
Bulgaria — Polonia 3—2. Cuba 
— R.D. Germană 3—1.

întrecerile tinerelor 
rachete

In orașul Lesa (Italia) a luat 
' sfîrșit turneul final al competi

ției de tenis pentru juniori „Cu
pa Vasco Valerio". Trofeul a re
venit echipei Italiei, care în fi
nală a întrecut cu 5—o selecțio
nata României. Rezultate teh
nice : Rina Mini — Pană 6—1,
•—1 ; Parrinl, Canessa — Dîrzu, 
Segărceanu 7—3, 6—2 ; Rlvarolo
— Mancas 6—3, 1—6 ; 6—2 ; Ca
nessa — Dîrzu 7—5, 6—4 ; Parrinl 
— Segărceanu 6—1, 6—0. Pe lo
cul 3 s-a clasat echipa Suediei.

Paralel s-au desfășurat în ora
șul Coruna (Spania) întrecerile 
turneului final al competiției fe
minine pentru junioare „Cupa 
Sofia". In finala competiției, se

SATISFACȚII - PROGRESUL EVIDENT AL ÎNOTĂTOARELOR 
SI DECEPȚII - REZULTATELE SLABE• V

Cea de a XlV-a ediție a cam
pionatelor europene de natație 
a luat sfîrșit la Jănkhping. Pe 
scurt, bilanțul învingătorilor 
arată astfel: la înot au dominat 
sportivii din R.F. Germania (7 
titluri) și U.R.S.S. (5) și repre
zentantele R.D. Germane, în
vingătoare In 12 din cele 14 
probe ; la s&rituri, concurențil 
din R.D. Germană și U.R.S.S. 
și-au împărțit victoriile ; la înot 
sincronizat s-au impus sporti
vele britanice ; iar în turneul 
de polo echipa Ungariei a ră
mas în posesia titlului cucerit 
In 1974, la Viena.

Participarea sportivilor ro
mâni la această mare competi
ție, a cărei ridicată valoare a 
fost unanim apreciată de toți 
specialiștii de pe continent și 
chiar din afara lui (S.U.A., Ca
nada, Australia, Japonia), ne-a 
oferit in egală măsură satisfacții 
legate de unele evoluții ale îno
tătoarelor, dar și o mare decep
ție cauzată de slabul rezultat 
final obținut de reprezentativa 
de polo.

Așa cum am mai subliniat și 
ta relatările anterioare, valoa
rea concursului de înot la a- 
ceastă ediție a fost deosebit de 
ridicată. Exceptînd delegațiile 
Turciei și Luxemburgului, toate 
celelalte 25 de țări au fost re
prezentate în întreceri numai de 
sportivi care au vizat califica
rea în finale. Așa se șl expli
că numărul mai redus de par

ticipant! în cîteva probe, ca și 
faptul (unic) de a asista la o 
finală directă, fără calificări, a 
ștafetei masculine de 4x100 m 
mixt. Privită prin această pris
mă, comportarea celor 5 înotă
toare românce prezente la 
Jdnkdping merită a fi subli
niată. într-o întrecere cu tot 
ce are mai valoros înotul con
tinental, sportivele noastre, mai 
■inere și mai puțin experimen
tate decît adversarele lor, au 
realizat un bilanț meritoriu : o 
medalie de bronz cucerită de 
Carmen Bunaciu (15 ani) Ia 
200 m spate și prezența pe bloc- 
starturi în alte 4 finale (100 m 
spate — Bunaciu. 200 m mixt 
— Mihaela Costeâ, 4x100 m li
ber și 4x100 m mixt). în clasa
mentul pe națiuni la înot femi

lecționata Cehoslovaciei a în
vins cu 5—0 echipa Suediei. Pen
tru locul 3, echipa Angliei a 
dispus cu 3—1 de cea a Româ
niei. Punctul selecționatei ro
mâne a fost realizat de Lucia 
Romanov, care a învins-o cu 
6—3, 6—4 pe Kate Glancy. Echi
pa României (Camelia Chiriac, 
Gabriela Dinu, Lucia șl Marla 
Romanov) se calificase prin vic
toria din grupa zonală italiană, 
In care a întrecut, pe rînd, for
mațiile R. F. Germania și Italiei.

Theodor Ghițescu 
pe locul 4. la Polianița 
După 15 runde, in turneul 

masculin de șah de la Polianița 
Zdroj (Polonia), pe primul loc 
în clasament se află cehoslova
cul Hort, cu 9‘/i șl o partidă 
întreruptă, urmat de Vogt (R.D. 
Germană), cu 9 p. Șahistul ro
mân Theodor Ghițescu, care în 
runda a 14-a a remizat cu bul
garul Klrov, iar în runda a 15-a
I- a învins pe Torre (Fillplne), 
ocupă locul 4. cu 8*/> p.
Mircea Romașcanu printre 
animatorii „Marelui pre

miu Wilhelm Tell"
Etapa a 6-a (Sempach-Melch- 

nau, 160 km) a revenit la sprint 
lui Peter Welbel (RJ.GJ, Iar 
Mircea Romașcanu s-a clasat al
4-lea,  în același timp cu În
vingătorul : 4h 10:57. Etapa a 7-« 
(Melchnau-Sigrwll, 150) a fost 
cîștlgată de Vicente Belda (Spa
nia) în 3h 56:20. Dintre cicliștii 
români cel mal bine s-au cla
sat Teodor Vasile șl Mircea Ro
mașcanu la 1:50,0 de învingător.

Competiția cicliști „Marele 
premiu Wilhelm Tell" desfășura
tă în Elveția s-a încheiat Ieri. 
Ultima etapă, a S-a, a tost cîștl
gată da la sprint de Italianul 
Salvatore Macalli, învlnglndur-l 
cu ctțlva centimetri pe Mircea 
Romașcanu. Ambii au fost cro
nometrați pe 163 km (Slgrswil — 
Emmen) în 3h 49,37. In clasa
mentul final, primul loc a re
venit lui Gilbert Glaus (Elveția). 
Mircea Romașcanu s-a clasat al
II- lea la 7:52 de învingător, din 
cel 76 de concurent! alinlatl la 
start. în ultima etapă Vasile Teo
dor s-a clasat pe locul 4.

La C. E. de la Jdnkdping

nin, România figurează acum pe 
locul opt, devansind o serie de 
țări (Franța, Ungaria, Italia) 
care nu cu mulți ani ta urmă 
se mindreau cu campioane e- 
limpice, mondiale sau record
mane ale lumii.

Dintre reprezentantele țării 
noastre. Carmen Bunaciu a im
presionat realmente. Ea se pre
zenta înaintea întrecerilor de la 
Jonkdping eu cel de al 3-lea 
rezultat european al anului, atit 
in cursa de 100 m, cit șl la 
200 m spate. Cu toate acestea 
ea era aproape necunoscuta 
tehnicienilor și sportivelor an
gajate in lupta pentru medalii, 
lucru dealtfel confirmat și la 
conferința de presă. Și, în ciuda 
unui start mai puțin convin
gător în cursa de 200 m — abia 
al șaselea rezultat în prelimi
narii, dnd ni s-a părut extrem 
de emoționată șl crispată —•, 
campioana României, aflată pe 
primul culoar ta finală (un alt 
dezavantaj) și-a mobilizat toate 
forțele, a înotat viguros după 
un plan bine alcătuit de antre- 
noarea sa Cristina Șoptereanu, 
valorificîndu-și calitățile prin
tr-un nou record național 
(2:17,98), a 6-a performanță 
mondială a anului și o foarte 
prețioasă medalie de bronz. La 
cea de a doua finală însă 
(100 m spate), sportiva dinamo- 
vistă nu a mai rezistat, în spe-

ATLET1SM • In concursul in
ternațional de la Nisa : 3 000 na
— John Ng’eno (Kenya) 7:47,6 ; 
200 m plat — Steve Riddick 
(S.U.A.) 20,33 ; disc — Mac Wil
kins (S.U.A.) 67,04 m ; triplusalt
— J. C. Oliveira (Brazilia) 16.85
m ; 1 500 m — Martin Llquorl 
(S.U.A.) 3:38,6 ; 100 m plat (f)
— Irena Szewinska (Polonia) 
11,8 ; suliță — Sândor Boros 
(Ungaria) 82.96 m.

AUTO • Participanții la „ma
ratonul* automobilistic Londra — 
Sydney au trecut prin punctul 
de control de la Teheran. In 
clasamentul provizoriu, pe pri
mul loc se află polonezul So- 
bieslaw Zasada (pe „Porsche 
Carrera") cu 45 sec avans față 
de vest-germanul Wambold (pe 
..Mercedes Benz").

BOX • Pugillstul iugoslav Mate

La C. M. de canotaj

ECHIPAJELE MASCULINE ALE ROMÂNIEI 
SAU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

AMSTERDAM, 24 (prin tele
fon). Participanții la cea de a 
Vl-a ediție a Campionatelor 
mondiale de canotaj au bene
ficiat miercuri de o binemeri
tată zi de odihnă, urmînd ca 
întrecerile să se reia joi după- 
amiază.

Profitînd de acest răgaz, am 
socotit interesant să oferim ci
titorilor noștri cîteva amănunte 
legate de desfășurarea fazelor 
preliminarii ale competiției.

La feminin, actuala ediție a 
„mondialelor" a debutat cu un 
șir aproape neîntrerupt de sur
prize. Nu mal puțin de 4 echi
paje deținătoare ale titlurilor 
olimpice de la Montreal s-au 
văzut depășite în cadrul „eli
minatoriilor", fiind nevoite să 
concureze în recalificări. Aces
tea sînt schiturile R.D. Germa
ne din probele de simplu, 4+1 
rame și 8+1, precum și cel de 2 
f.c. al Bulgariei 1 Tot la capito
lul surprize se situează și ta- 
frîngerea suferită de echipajul 
nostru de 2 f.c. (Predescu-Cher- 
tic) în fața celui al Canadei, 
Înfrîngere. e drept, „la fotogra
fie", dar... înfrîngere.

Cele 4 ambarcațil ale Româ
niei care se vor alinia joi la 
startul recalificărilor (asimilate 
cu semifinalele, printr-o modifi
care de ultimă oră a progra
mului) au, însă, șanse certe de 
a intra In finalele de slmbătă. 
Astfel, la 4+1 visle schiful nos
tru deține, după cum se știe, al 
doilea timp al probei, după cel 
al R.D. Germane, avînd prima 
șansă in recalificări, unde ob
țin dreptul de intrare în finală 
primele două clasate. La 4+1 
rame, fetele noastre vor lupta 
direct In recalificări cu echipa
jul Australiei, pentru prima da
tă prezent în această probă 
dar deosebit de puternic, după 
cum a dovedit-o în serii. Mar-

ALE POLOIȘTILOR
cial din punct de vedere fizic, 
sosind abia pe locul VI.

Foarte inconstantă de la o zi 
la alta (a concurat in 4 probe), 
Mihaela Costea ne-a oferit, to
tuși, ta final bucuria unul du
blu record (serii și finale) la 
200 m mixt, primul dintre aces
tea asigurindu-i și prezența ta 
finală (locul opt) înaintea mul
tor Înotătoare valoroase din 
Olanda, Marea Britanie, Franța, 
Italia, Ungaria, R.F. Germania 
șl Cehoslovacia. în schimb, Da
niela Georgescu (craul) și Ca
melia Hoțescu (bras) au con
curat sub posibilități, privind 
ștafeta mixtă (calificată totuși 
ta finală) de un rou record șl 
o poziție mai bună decît locul 
8 în clasamentul final.

în întrecerile săritoarelor, ti- 
năra noastră reprezentantă Anca 
Făgețean a ocupat locul IX. 
Dacă nu ar fi ratat complet o 
săritură, sportiva româncă ar 
fi cîștigat cel puțin încă două 
locuri, contribuind la zestrea de 
puncte a delegației noastre.

Așa cum am mal subliniat, 
echipa de polo a înregistrat Ia 
Jonkoping cel mai slab rezul
tat (locul VII), total necores
punzător actualelor sale posi
bilități. Dar despre evoluțiile 
poloiștilor ne vom ocupa pe 
larg cu un alt prilej.

Adrian VASILIU

TELEX
Parlov, campion profesionist al 
Europei la cat. semigrea, a ob
ținut un nou succes, învingînd 
la Bijeka, prin k.o. tehnic in re
priza a 6-a, pe vest-germanul 
Leo Kakolewltz. La 1 octombrie, 
Parlov H va întllnl, la Milano, 
pe campionul lumii, argentlnea- 
nul Miguel Cuello.

NATAȚIE « La Mission Viejo 
(California) au luat sfîrșit cam
pionatele S.U.A., ultim criteriu 
de selecție în vederea meciului 
cu reprezentativa R. D. Germane, 
programat In zilele de 27 șl 28 
august la Benin. Ultimii Învin
gători : IOT m liber (f) — Wendy 
Boglioli 57,70 ; 1 500 m liber (m) 
— Brian Goodell 15:18,47 ; 200 m 
mixt (f) — Tracy Caulkins 
2:19.31 ; 1 500 m liber (f) — Alice 

lena Predescu și Angelica Cher- 
tic abordează și ele cu șanse 
de cîștig recalificările, celelal
te candidate la intrarea în fina
lă fiind echipajele Bulgariei, 
U.R.S.S., R.F. Germania și 
S.U.A. — toate, însă, cu timpi 
inferiori în prima cursă.

In fine, vislașa Maria Catană, 
înscrisă în proba de simplu cu 
toate că plecase la Amsterdam 
ca rezervă a echipei de 4+1 v, 
are o sarcină mai dificilă dar, 
dacă se va prezenta în recalifi
cări la înălțimea posibilităților 
reale de care dispune, ar putea 
obține intrarea în finală.

La masculin, toate cele trei 
echipaje ale țării noastre și-au 
cîștigat dreptul de a fi prezente 
vineri în semifinale. Dar, în 
vreme ce ambarcația de 4 ra
me f.c. — Albeș, Grumezescu,

„CUPA PRIETENIA
BRĂILA, 24 (prin telefon), 

în localitate au început între
cerile turneului internațional de 
polo rezervat echipelor de ti
neret șl dotat cu „Cupa Prie
tenia*. La ediția din acest an 
participă opt echipe repartizate 
în două grupe : A — U.R.S.S, 
Bulgaria, Cuba și România 
(B) ; B — Polonia, Cehoslova
cia, Ungaria șl România.

în prima zi a turneului s-an 
Înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — România (B) 
12—0 (4—0, 4-0, 2—0, 2—0) șl 
Cuba — Bulgaria 9—6 (5—2, 
1—1, 1—2, 2—1) in grupa A 5

în „Turneul Prietenia1* la baschet juniori

ECHIPA U.R.S.S. SE DISTANȚEAZĂ
în sala Floreasca din Ca

pitală au continuat meciurile 
contînd pentru „Turneul Prie
tenia" la baschet juniori. In ge
neral, echipele care s-au impus 
în ultimele trei zile au reușit 
victorii clare, la scoruri con
cludente, cu excepția a două 
partide care au fost decise ta 
final : Cehoslovacia — Cuba 
78—77 șl Ungaria — România 
79 — 77, ambele desfășurate 
marți. Favorita turneului, e- 
chipa Uniunii Sovietice a con
tinuat seria bunelor evoluții, 
reușind ta două meciuri punc
taje peste „sută": U.R.S.S.—But 
garia 103—65 și U.R.S.S. — 
România II 121—49. Este greu 
de presupus că, totalizind pînă 
acum 4 victorii din tot atitea 
meciuri, tinerii baschetbaliști 
sovietici vor mai putea pierde 
competiția.

Prima formație a României 
a pierdut ultimele 3 partide 
disputate. Iată cîteva amănun
te : Polonia — România 90—67. 
Baschetbaliștli polonezi au 
prins o zi excelentă, pe fondul

BULGARIA (etapa a 3-a). Câ
teva rezultate mai importante : 
Marek — Akademik Sofia 1—1 ; 
Levski Spartak Sofia — Akade
mik Svlștov 3—1 ; Plrln — Sla
via Sofia 0—0 ; Beroe Stara Za- 
gora — Lokomotiv Sofia 2—1. ta 
clasament : Levski Spartak 6 p, 
Akademik Sofia 5 p.

ANGLIA (primele -meciuri din 
etapa inaugurală) : Arsenal — 
Everton 1—0 ; Liverpool — New
castle 2—0; Nottingham Forest — 
Bristol City 1—0 ; Wolverhamp
ton — Queen's Park 1—0.

CAMPIONATE
U.R.S.S. (rezultate mai impor

tante din etapele 17 șl 18) : Kai
rat Alma Ata — Dinamo Mos
cova 2—2 ; Dinamo Tbilisi — 
Ț.S.K.A. 2—2 ; Torpedo Moscova 
— Zaria Voroșllovgrad 0—1 ; 
Lokomotiv Moscova — Karpatl 
Lvov 0—3 ; Dinamo Tbilisi — 
Dinamo Moscova 1—1 : Ararat 
Erevan — Ț.S.K.A. Moscova 2—3. 
In clasament conduce Dinamo 
Moscova cu 25 p, urmată de 
Dinamo Tbilisi 23 p. Șahtlor 
Donețk 22 p, Dinamo Kiev (3 
meciuri mai puțin) 22 p.

Browne 16:24,60 (record mon
dial).

ȘAH • Campionatul mondial 
studențesc, desfășurat la Ciudad 
de Mexico, a luat sfîrșit cu vic
toria echipei U.R.S.S. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecțio
natele Cubei, Angliei și S.U.A.

TENIS • Jeff Borowiak a ciș- 
tigat turneul de la Toronto, In- 
vingînd In finală pe Jalme Filloi 
cu 6—0, 6—1. In semifinale : Bo
rowiak — Alexander 6—4. 3—6,
7—6 ; Filloi — Dent 6—3, 6—3.
Proba feminină a revenit jucă
toarei cehoslovace Regina Marsi- 
kova. • A început turneul de 
la Boston. Primele rezultate : 
Dlbbs — Franulovici 4—6. 6—2, 
6—2 ; Orantes — J. Lloyd 4—6, 
6—2, 6—3 ; Molina — Mottram
3—6, 7—5, 7—6 ; Martin — Baraz- 
zutti 4—6, 6—3. 6—0.

Popa și Chihaia — a reușit a- 
eest lucru încă din prima cursă 
(ocupînd locul III în serii), 
schiturile de 2 f.c. (Simion-Gall) 
și 2+1 (Bularda, Ceapura + 
Lovrenschl) au avut nevoie de 
o a doua cursă, în recalificări. 
Bularda și Ceapura s-au pre
zentat de această dată foarte 
bine, cîștigînd cursa (locul II — 
Finlanda, locul III — Olanda), 
iar Simion și Gali, cronometrați 
in 7:05 pe vînt contra, au sosit 
pe locul secund, după echipajul 
U.R.S.S. (7:00) și înaintea celui 
al Suediei (7:09,5).

Notăm In încheiere că 
miercuri a avut loc Congresul 
F.I.S.A., care a hotărît organi
zarea ediției următoare a C.M., 
din anul viitor, în Noua Zee- 
landă.

“ LA POLO
Ungaria — Cehoslovacia 10—4 
(1—2, 2-0, 2—1, 5—1) și Po
lonia — România 4—1 (2—0, 
1—1, 0—0, 1—0) In grupa B.

Prima reprezentativă a țării 
noastre, alcătuită In exclusivi
tate din juniori, a jucat slab 
in partida de debut, fiind în
trecută de formația poloneză 
cu 4—1. Sportivii români au 
atacat lent și au ratat nume
roase ocazii favorabile. Joi sînt 
programate meciurile Cuba — 
România (B), U.R.S.S. — Bul
garia, Ungaria — România șl 
Polonia — Cehoslovacia.

L BALTAG — corcsp.

unei comportări sub posibili
tăți a reprezentanților noștri. 
Ungaria — România 79—77. în 
min. 5, Ermurache, cel mai 
valoros jucător român, avea 3 
greșeli personale, două primite 
absolut gratuit! Totuși, juniorii 
români au continuat cu a- 
plomb partida reușind să con
ducă la pauză cu 11 puncte 
(44—33) iar în min. 29 cu 16 
p. Dar, măcinați psihic de 
multele greșeli de arbitraj ca
re i-au defavorizat vădit, ei au 
permis adversarilor să se a- 
propie, iar în final chiar să se 
impună, printr-un coș înscris 
în ultimele secunde... Au arbi
trat Z. Prohaska (Cehoslova
cia) și A. Galoș (Polonia). 
U.RJSJS. — România 96—67. 
Meci dominat categoric de bas- 
chetbaliștii oaspeți. Alte rezul
tate : Cuba — România II 
85—66, Cehoslovacia — Unga
ria 97 — 62, Cehoslovacia — 
România II 98—47, Cuba — 
Polonia 70—60.

Astăzi e zi de pauză.
T. RADU

TURNEE
LA HUELVA (Spania), in fi

nala turneului, echipa din liga 
a 2-a Recreativo a dispus cu 

9—1 (după loviturile de la 11 m) 
de Ujpestl Dozsa. Alte rezultate : 
Honvâd Budapesta — Real Socie- 
dad 2—0 ; Las Palmas — M.T.K. 
Budapesta 5—2; Sporting Gijon — 
Videoton 4—1; Valencia — Vito
ria Setubal 3—0.

IN FINALA turneului de la 
Valladolid : Salamanca — Valla
dolid 4—2. Pentru locul 3 : Bur
gos — Japonia 2—L

IN TURNEUL de la Barcelona. 
Schalke 0—4 a Învins cu 1—9 
(0—0) formația Boca Juniors (Ar
gentina). în finală, Schalke o—4 
va intîlni pe Invingătoarea me
ciului C.F. Barcelona — Slovan 
Bratislava.

LA WROCLAW, in meci ami
cal : Slask Wroclaw — Panathi- 
naikos Atena 4—1 (1—1).

LA ROMA, In meci amical 5 
A.S. Roma — Etnilcos 3—0.
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