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Să cunoaștem regulamentul „Daciadei“

COMPETIȚIA COMPETIȚIILOR
SPORTULUI ROMÂNESC

SUCCESELE DE LA UNIVERSIADĂ CONFIRMĂ 
PUTERNICA ANGAJARE A MIȘCĂRII SPORTIVE 

PE DRUMUL ÎNALTELOR PERFORMANTE
Una din numeroasele indicații 

de mare preț cuprinse în 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, la festivita
tea consacrată succeselor obți
nute de sportivii români la 
J.O. de la Montreal a declanșat 
cea mai amplă și mai impor
tantă competiție pe care a cu
noscut-o mișcarea noastră spor
tivă. Cităm : „După cum vă 
este cunoscut, la Congresul 
Educației Politice și al Culturii 
Socialiste s-a hotărît organiza
rea unor festivaluri și compe
tiții cultural-artistice educative. 
Avem în vedere să angajăm in 
această activitate și mișcarea 
noastră sportivă, ca, alături de 
aceste competiții, să organizăm 
competiții sportive 
adevărate olimpiade 
putem numi așa ; 
să găsim un nume 
ncsc pentru ele. Aceste compe
tiții să se desfășoare la doi ani 
o dată, în așa fel incit să pu
tem crea o bază largă de com
petiție națională, de promovare 
a celor mai buni sportivi. Și 
intr-adevăr, să angajăm între
gul nostru tineret la aceste 
competiții !“

Indicația secretarului general 
al partidului a avut un profund

naționale, 
— dacă le 
vom căuta 
însă româ-

ecou în rîndurile tineretului, 
ale oamenilor muncii, materia
lizat și în entuziasmul cu care 
s-au declanșat, pretutindeni în 
țară, manifestări cultural-spor
tive de masă. Un suflu nou ve
nea să revitalizeze sportul de 
masă, întreceri tradiționale îm- 
pletindu-se cu inițiative pornite 
din asociații. Federațiile și clu
burile au trecut la organizarea 
unor largi acțiuni de selecție, 
iar sportivii de performanță și 
antrenorii lor au intensificat, 
ca niciodată pină atunci, munca 
instructiv-educativă, obținînd 
numeroase și importante suc
cese, cum a fost și cel obținut 
recent la Universiadă.

După o amplă dezbatere la 
nivelul organelor centrale șf"ju
dețene cu atribuții în domeniul 
sportului, al cluburilor și aso
ciațiilor, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a apro
bat Regulamentul competiției 
sportive naționale „Daciada".

Organizată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, pe baza Programului pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, cea 
mai mare întrecere sportivă 
națională, de o formă cu totul 
originală, este menită să va-

(Continuare tn pag. 2-3)

La înapoierea de la Sofia, sportivii noștri au fost primiți 
sărbătorește pe aeroportul Otopeni

ASTĂZI, START ÎN
SIBIU, 29 (prin telefon). Cea 

de a VIII-a ediție a Campio
natului balcanic de călărie de
butează marți pe baza hipică 
din localitate, la întreceri par- 
ticipînd sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și 
România. Toate pregătirile 
s-au încheiat, fiecare con
curent așteptînd cu emo
ție startul. în ceea ce-i pri
vește pe reprezentanții noștri, 
antrenorii celor două loturi de 
obstacole — seniori și juniori 
—, D. Velicu și C. Smaran- 
dache, sînt convinși că în ur
ma pregătirilor efectuate și a 
evoluțiilor bune din acest sezon 
există suficiente premise pen
tru a spera în rezultate 
loare. Bine cotați sînt 
cialiștii în dresaj, care 
minat în fiecare an 
probă, cucerind multe 
balcanice, conducătorul

J. B. DE CĂLĂRIE

de va- 
și spe- 
au do- 
această 

titluri 
tehnic

al lotului, N. Marcoci, spunîn- 
du-ne că experiența de concurs 
a lui I. Molnar, Â. Donescu și 
a celorlalți oferă garanții pen
tru realizarea unui frumos 
succes.

La rîndul lor, oaspeții vor 
alinia echipe puternice, din rîn
dul cărora se detașează sportivii 
Helena Papakonstantinou, Ares 
Kipreos, Georges Frangogianis 
(Grecia), Omer Yilmaz, Nu
rettin Yaran, Sermct Kosar 
(Turcia), Boris Pavlov, Nicolae 
Dimitrov, Dimiter Ghenov, 
Gheorghi Gadjev (Bulgaria), 
Milan Milutinovici, Rajko Do- 
kici, Klavdij Mavem (Iugosla
via).

In prima zi, după festivita
tea de deschidere, programată 
la ora 14, vor avea loc evolu
țiile din cadrul probei nr. 1 de 
obstacole pentru juniori și se
niori.

Pasionantul „serial" al Uni
versiadei care ne-a oferit — 
de-a lungul a aproape două 
săptămîni — atîtea episoade fe
ricite a avut, pentru delegația 
noastră, ca punct final aero
portul Otopeni. Ieri la amiază, 
cînd tricolorii au descins din a- 

nespusă 
spre su- 
sportului 
spre cei 

luptaseră

vion, au privit cu 
bucurie spre „ai lor", 
tele de pasionați ai 
veniți în întîmpinare, 
pentru care de fapt 
la Sofia și cărora le ofereau 
în dar victoriile, performanțele, 
succesele lor.

Atmosferă de 
imensul platou 
portului. Tineri 
pancarte, tineri care 
entuziasm întreaga 
răsplătind astfel 
fără precedent a 
sportivi la J.M.U. Sînt pancarte 
pe care stă scris „Hai Româ
nia !“, „Felicitări echipei de 
polo", „Bravo Cornel Marin", 
„Felicitări echipei de spadă" și 
— edificator pentru ceea ce 
gîndesc și doresc iubitorii spor
tului de la noi — „Succes la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova — 1980 !“

sărbătoare pe 
din
cu

fața aero- 
steaguri și 
aplaudă cu 

delegație, 
comportarea 

studenților

Din 
„aurul", 
de ța 
pe 
de a 
tivii 
contribuit la realizarea bilanțu
lui record de 35 de medalii, 
dintre care 11 de aur. Ion 
Draica, Ion Popa, Anca Miclăuș, 
Ladislau Simon, Dinu Popescu 
și ceilalți răspund cu modestie 
aplauzelor, felicitărilor. în
treaga delegație în frunte cu 
președintele C.N.E.F.S., general 
lt. Marin Dragnea și președintele 
U.A.S.C.R., Ion Sasu, este salu
tată de tov. Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru proble
mele tineretului, de reprezentanți 
ai C.N.E.F.S., U.T.C., U.A.S.C.R.,
Ministerului Educației și învă-

aeronava care a adus 
„argintul" și „bronzul" 
Sofia, coboară rînd 

rînd performerii celei 
VIII-a Universiade, spor- 

și sportivele care au

țămîntului, federațiilor și clubu
rilor, care-i felicită pe spor
tivi și pe antrenori pentru 
remarcabila lor comportare la 
Universiada de la Sofia, 
urează succese și mai mari în 
viitoarele mari competiții. Pe 
fețele acestora citim bucuria 
datoriei impliniie, a înfăptuirii 
angajamentelor luate față de 
partid, a realizării unor per
formanțe prestigioase

Ne îndreptăm 
grupuri. Iată-ne 
meri.

Performanța 
fost cea care a dat contur de
finitiv bilanțului românesc. Me-

le

către unul din 
printre scri-

scrimerilor a

Hristache NAUM

(Continuare tn vag a 4-a)

Dr. Primo Nebiolo, președintele F. I. S. U

il FELICIT CĂLDUROS PE SPORTIVII ROMÂNI14
avut marea bucurie să fi putut urmări, timp de aproape 

săptămâni, cu foarte multă emoție și deopotrivă cu reală 
a VlII-a, în cadrul căreia

Pentru a 4-a oară gazdă a Campionatelor Europene de tir

LA TUNARI A ÎNCEPUT NUMARATOAREA INVERSĂ I
Au rămas mai puțin de 43 

de ore pînă cînd la poligonul 
Tunari va începe o nouă com
petiție de anvergură la care 
participă reprezentanți ai 
României. Joi dimineață, la ora 
10, imediat după festivitatea de 
deschidere, vor răsuna primele 
focuri ce vor conta pentru 
stabilirea noilor ierarhii conti
nentale la probele de pușcă 
liberă, pistoale și mistreț a- 
lergător. Pentru a 4-a oară 
în 22 de ani, Bucureștiul are 
cinstea de a găzdui Campiona
tele Europene la arme cu glonț. 
Este o recunoaștere grăitoare 
a progresului continuu pe ca
re ii înregistrează tirul româ
nesc, a prestigiului din ce in 
ce mai mare de care se bucu
ră întreaga mișcare sportivă 
din țara noastră pe plan in
ternațional. De fiecare dată, 
rezultatele înregistrate s-au 
situat la un înalt nivel, multe 
dintre ele constituind la vre
mea respectivă, noi recorduri 
mondiale sau europene. In 1975, 
de pildă, anul precedentei edi
ții găzduite de capitala Româ
niei. echipa de pușcă standard, 
3X20 f a Uniunii Sovietice a 
stabilit un nou record al lu
mii, cu 2297 p, performanță

Unul dintre noile standuri de pistol viteză montate la poligonul 
Tunari. In prim-plan. Alexandru Gered, component al lotului 
nostru Foto : I.------------MIHÂICA

Am 
două 
satisfacție, întrecerile Universiadei 
tinerii noștri reprezentanți s-au depășit pe sine și au repurtat 
unul din cele mai semnificative succese ale mișcării noastre spor
tive, cucerind 35 de medalii (11 de aur, 10 
bronz).

Fiecare dintre aceste medalii a fost primită 
de delegația studențească română prezentă

de aroint și 14 de

firească bucurie 
__ a_w._ ___ ______ . Sofia, fiecare 

succes însemnînd un puternic stimulent pentru toți ceilalți spor
tivi ai noștri aflați încă in concurs. Sîmbătă, de pildă, în ultima 
zi de întreceri, cînd urma ca bilanțul competiției să fie încheiat, 
în dreptul numelui țării noastre figurau 9 medalii de aur. 10 
de argint și 8 de bronz. Cele 9 medalii de aur, în special se 
dorea să fie completate! La ora aceea, aveau încă, șansa de a 
obține victorii unii dintre luptătorii de la libere, aflați înaintea 
ultimelor tururi, jucătorii de polo care-și disputau cu Italia, 
medalia de „aur" și cam atit. Este drept că in concurs mai 
urmau să participe și fetele la înot, ca și spadasinii în 
cerea pe echipe, dar obișnuitele „calcule" ale hirtiei nu 
prea convingător pentru aceștia. Dar, încă o dată — 

că un asemenea calcul poate fi 
sau o echipă evoluează, conștient, 
cazul spadasinilor, cărora ținem să

cu 
la

intre- 
pledau 
a cita 
anulat, 

la un 
le de-

excepțională, iar compatriotul 
nostru Mircea Ilca a devenit 
corecordman mondial, cu 599 
p, al probei de pușcă liberă 
60 fc- Condițiile excelente de 
concurs pe care le oferă poli
gonul Tunari constituie o ga
ranție că și la ediția care în
cepe peste două zile, rezulta
tele vor fi din nou de valoare 
ridicată-.

O altă garanție 
că pe standuri se 
tot ceea ce tirul 
are mai bun la această oră. 
O pleiadă de campioni și re
cordmani naționali, balcanici, 
scandinavi, europeni și mon-

este faptul 
va prezenta 

continental

Radu TIMOFTE

oară ? ! — s-a dovedit 
atunci cînd un sportiv 
nivel foarte înalt. Este 
dicăm aceste rînduri.

Aceste calcule aveau 
spadasinii noștri n-au prea avut parte de cine știe ce succese 
Fn marile competiții internaționale, iar turneul individual de 
la Sofia a constituit chiar un insucces pentru ei. nici unul ne
reușind să treacă de turul trei. Insuccesul i-a amărît foarte 
mult pe acești băieți, dar i-a și îndîrjit. Și această îndlrjire 
extraordinară a fost pregnant scoasă în evidență de desfășurarea 
competiției pe echipe. In sferturi de finală, reprezentativa 
română a întrecut, cu 8—6, redutabila echipă a Ungariei, una 
dintre favoritele la titlul de campioană, după care, in semifinală, 
a întîlnit reprezentativa Uniunii Sovietice, marea favorită a 
competiției. Atunci, sîmbătă la prinz, înaintea primului asalt, 
poate că nici unul dintre cei prezenți sub cupola sălii „VIF 
Gheorghi Dimitrov" n-ar fi acordat formației noastre șanse reale 
in această confruntare. Sovieticii au început puternic și după 
primul tur conduceau cu 3—1. Ai noștri nu s-au dat bătuți și 
egalează la 3, dar sovieticii se detașează iarăși : 5—3, și din 
nou egalitate la 5. după care, pentru ultima oară, avantajul 
este al echipei U.R.S.S. cu 6—5. o nouă egalitate la 6 și pe

Romeo VILAP.A

in vedere faptul că, de-a lungul anilor,

(Continuare in pag 2—3) (Continuare în pag. a 4-a)



cozneirtarii * conxexYt^.T’ii«comentarii
ATLETISM pg LA JLEANA SILAI

LA TRICOURILE RĂMASE FEDERAȚIEI
Ediția din acest an a campionatelor naționale 

de atletism ale seniorilor poate fi caracterizată 
ca una din cele mai interesante ale ultimilor 
ani — a fost obținut un rezultat de excelentă 
valoare internațională (1:57,39 la 800 m Ileana 
Silai, cea mai bună performanță mondială a 
sezonului), s-au înregistrat alte cîteva cifre de 
nivel onorabil, cîteva surprize, iar ca o notă 
de inedit poate fi socotit faptul că tricourile 
de campioni la 11 probe (9 masculine și 2 fe
minine) au rămas în dotarea federației, întrucît 
ciștigătorii nu au îndeplinit standardurile cerute.

Revenim asupra probei feminine de 800 m 
întrucît, cu excepția finalei olimpice de la Mont
real și a altor două curse din iunie 1976, la 
„naționale" am văzut cea mai tare alergare des
fășurată vreodată. In două jumătăți echilibrate 
(58,09 + 59,30), Ileana ne-a oferit un model 
de măiestrie, în care posibilitățile fizice deose
bite și tehnica de kinogramă a alergării au 
îneîntat deopotrivă Gîndindu-ne la ușurința cu 
care ea a cîștigat și la 1 500 m — depășind-o pe 
ultima sută de metri pe Maricica Puică cu mai 
bine de 10 m ! — intr-un timp destul de bun, 
este clar că Silai trăiește acum, la 36 de ani, 
cea mai bună perioadă a îndelungatei sale ca
riere. Nu putem, deci, decît să regretăm parci
monia starturilor sale internaționale, îndeosebi 
la 1 500 m, unde are, credem, rezerve conside
rabile.

Proba de 800 m a prilejuit reintrarea remar
cabilă a Marianei Suman, care, după multe luni 
de absență, realizează recordul carierei, 1:58,59, 
cu 5 sutimi mai bun decît acel 1:58,64 reușit în 
1974 la Sofia. Pauza competițională nu i-a tocit 
ambițiile, iar Mariana mai are. cu siguranță, 
multe de spus.

Din lista învingătorilor merituoși nu pot lipsi 
Nichifor Ligor — a trecut 5,24 m la prăjină 
din prima încercare, îmbunătățind unul din cele 
mai vechi recorduri ale țării —, Carol Corbu și 
Ghcorghe Cefan, care au realizat la „naționale" 
cele mai bune performanțe din acest an (16,61 m 
la triplusalt și 8:25,55 la 3 000 m obstacole), Ar
gentina Menis (toate aruncările peste 63 de me
tri), Alina Gheorghiu (nerefăcută complet, a să
rit 6,49 m, performanță cu care ’ ar fi cîștigat 
comod la Universiadă), Maricica Puică. învin
gătoare la 3 000 m în urma unul plan tactic bine 
chibzuit împreună cu coechipiera sa de la Olim
pia, Elisabeta Enache, a cărei victimă a fost... 
Natalia Mărășescu, Paul Copu (13:44,33 la 5 000 
m), care s-a revanșat pentru insuccesul de la 
obstacole (unde a sosit abia al 4-lea).

★
In probele masculine Ia 100 m, 800 m, 1 500 m, 

10 000, 110 mg, 400 mg, lungime, greutate și su
liță și în cele feminine de 100 mg și suliță 
nu s-au acordat titluri de campion, învingătorii 
nereușind performanțele fixate de F.R.A., ei 
fiind premiați sub titulatura de „cîștigători ai 
campionatului republican de seniori". Chiar dacă 
unii dintre cei vizați n-au primit tricoul de 
campion pentru cîțiva centimetri sau zecimi de 
secundă, chiar dacă în comparație unele cu altele 
haremurile sînt, la unele probe, discutabile (ne 
propunem să revenim asupra acestui aspect), ini
țiativa federației este lăudabilă, ea se înscrie 
în seria măsurilor de dezvoltare a atletismului 
nostru, de promovare a calității, a valorilor au
tentice, în lumina Programului de dezvoltare a 
activității de educație fizică și sport.

CANOTAJ

La C. M. feminin 
de la Amsterdam

DOUĂ MEDALII 
CARE PUTEAU 
FI... PATRU!

Cea de a Vl-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de canotaj, 
prima competiție de anvergură 
din noul ciclu olimpic, s-a în
cheiat duminică în apropiere 
de Amsterdam, pe apele lacu
lui Bosbaan.

întrecerile feminine, asupra 
cărora ne vom opri astăzi, au 
consemnat un succes categoric 
al echipajelor R. D. Germane 
care reușesc, pentru prima dată 
în istoria acestei competiții, să 
cîștige toate cele 6 titluri puse 
în joc ! Dealtfel, dacă ar fi să 
privim întrecerile de la Bos
baan prin prisma punctajului 
olimpic, diferența dintre R. D. 
Germană șl celelalte țări este 
edificatoare : 1. R. D. Germană 
42 puncte, 2. Bulgaria 18 p, 
3—4. ROMÂNIA și U.R.S.S. cu 
cîte 15 p, 5. Canada 11 p, 6—7. 
Ungaria și S.U.A. cu cîte 7 p. 
Spre surprinderea generală, o 
serie întreagă de țări cu gar
nituri valoroase în canotajul 
feminin nu au reușit să „punc
teze" decît simbolic (R. F. 
Germania 3 p, Franța 1 p) 
sau... deloc (Polonia, Cehoslova
cia, Norvegia etc.).

Și pentru că vorbim despre 
punctajele „olimpice", ni se 
pare interesant să prezentăm, 
comparativ, situația la J.O. de 
la Montreal : 1. R. D. Germană 
38 p, 2. Bulgaria și U.R.S.S. 
25 p, 4. S.U.A. 12 p, 5. ROMÂ
NIA 9 p, 6—7. R. F. Germania 
și Canada 6 p.

Este lesne de observat că 
schiful românesc a marcat un 
progres notabil, ureînd în plu
tonul primelor trei națiuni.

Vladimir MORARU

Echipajul de 4+1 rame al României, medaliat cu bronz la C.M. 
de la Amsterdam : Elena Avram, Florica Petcu, Georgeta Mili- 

. taru, Florica Zamfir + Elena Giurcă

Ascensiunea înregistrată este și 
mai evidentă dacă avem în ve
dere faptul că România nu a 
aliniat echipaje decît în 5 
probe, dintre care una, cea de 
schif simplu, nici nu a fost 
prevăzută inițial, Ia „mondiale" 
fiind înscrisă rezerva ambarca- 
ției de 4 + 1 vîsle, Maria Ca- 
tană.

Medaliile obținute de repre
zentantele noastre în probele de 
4 + 1 vîsle (argint) și 4 + 1 
rame (bronz) constituie o probă 
elocventă a progresului și în 
clasamentul pe medalii, la 
Montreal fiind realizată, după 
cum subliniam și în cronica de 
ieri, doar o medalie de bronz. 
Dar n-a lipsit mult ca și cele 
două locuri IV ocupate în fi
nale de reprezentantele noastre 
să se transforme tot în meda
lii de bronz ! Din păcate atît 
la 2 f.c., cît și la 8 + 1, schi
turile României n-au mai a- 
vut resurse în finalul curselor, 
fiind depășite cu foarte puțin 
de ambarcațiile Canadei. Tre
buie, totuși, să facem aici o 
paranteză. Conform previziuni
lor tehnicienilor noștri, la 2 f.c. 
medalia ar fi trebuit să fie 
asigurată cu un timp de 3:36. 
Marlena Predescu și Angelica 
Chertic au „mers" 3:33 (pe 
calm plat), dar nu au ocupat

decît locul IV, proba fiind cîș- 
tigată cu un timp dc 3:27 ! 
Dealtfel, schiful de 2 f.c. a 
fost deținătorul celei mai bune 
performanțe în funcție de tim
pii prevăzuți ca barem, pe lo
cul II situîndu-se echipajul de 
4 + 1 vîsle, care a obținut cu 
3:12,55 (baremul fiind de 3:14) 
medalia de argint 1

Scriem aceste lucruri pentru 
a evidenția valoarea curselor 
și forța adversarilor, factori 
care trebuie să determine în 
viitor o. și mai mare exigență 
din partea tehnicienilor noștri, 
un volum sporit de muncă. Re
zultatele obținute la Amsterdam 
evidențiază un progres, dar a- 
cest progres trebuie continuat, 
trebuie urcat pe trepte și mai 
înalte. îndeosebi proba de 
8 + 1, unde România a aliniat 
la Bosbaan unul dintre cele mai 
tinere echipaje din competiție 
(Elena Oprea, Carmen Con- 
stantinescu, Maria Roman, Ma
ria Leonte, Olimpia Bălăci, Gina 
Tănase, Lenuța Sansu, Eleo
nora Drugă + Ecaterina lane) 
trebuie să-i preocupe in con
tinuare pe cei trei antrenori ai 
lotului — Victor Mociani, Ste- 
lian Petrov și Ion Boicu — 
după opinia noastră existind 
posibilități și resurse mari.

Horio ALEXANDRESCU

CAMPIONATE @ COMP]
RAPID, (F) Șl OLIMPIA (M) 
ÎNVINGĂTOARE IN TUR
NEUL INTERNATIONAL DE 

POPICE DIN CAPITALA
C.S. Olimpia București a orga

nizat un turneu international fe
minin și masculin de popice, la 
care, pe lingă formațiile clubului 
organizator, au participat echipe
le Motor S.K. Karl Marx Stadt 
(R. D. Germană) și Rapid Bucu
rești (f). In disputa pe echipe 
la fete a cîștigat Rapid cu 
2 458 p d., urmată de Motor Eska 
2 425 p d și de Olimpia, nou pro
movată in Divizie, 2 405 p d. Cele 
mal precise jucătoare din echipa 
ciștigătoare au fost Ioana Do- 
garu și Vasillca Pințea cu 428 
și, respectiv, 425 p d. La bărbați, 
scorul a fost favorabil Olimpiei 
cu 5117 p d, față de 4 978 p d 
cit a realizat Motor Eska. Cele 
mai mari punctaje le-au obținut 
G. Marin — 866, Gh. Negrllâ — 
863 șl I. Belivacă — 863 de la 
gazde șl K. Franke — 846 din 
echipa oaspete. (T.
IN

R.)
„TURNEUL PRIETENIA" 
Echipa României pe 

locul III la baschet 
Selecționata U.R.S.S. 

cîțtigătoare la polo
In ultimele două zile ale 

„Turneului Prietenia" la baschet, 
tinerii noștri reprezentanți au 
avut comportări remarcabile, 
reușind să învingă, pe rînd, e- 
chipcle Bulgariei (95—88) și 
Cubei (86—67). Au fost două 
victorii obținute după evoluții 
bune în teren, care au decis 
clasarea formației României pe 
locul III al turneului. Este o 
performanță meritorie, mai ales 
dacă ținem seama că înaintea 
ei s-au clasat doar echipele 
Uniunii Sovietice, cîștigătoarea 
competiției, de valoare incon
testabilă, și cea a Cehoslovaciei.

Alte rezultate : Ungaria — Ro
mânia II 89—32, Cehoslovacia — 
Polonia 72—68, U.R.S.S. — Cuba 
96—67, România H — Bulgaria 
66—74, U.R.S.S. — Cehoslovacia 
81—65, Polonia — Ungaria 105—83. 
(T. RADU).

★
întrecerile „Turneului Prietenia“ 

la polo s-au încheiat cu victoria e- 
chipei U.R.S.S. Iată rezultatele

din ultimele două zile : Româ
nia — România (B) 7—i (3—0, 
3—1, 0—0, 1—0) ; Bulgaria — Ce
hoslovacia 5—4 (0—0, 1—0, 1—1, 
3—3) ; U.R.S.S. — Polonia 7—2 
(1—0, 2—2. 3—0, 1—0) ; Ungaria — 
Cuba 8—5 (2—2, 2—2, 1—1, 3—0) ; 
Bulgaria — România 4—1 (1—1, 
2—2, 1—1, 0—0) ; Cehoslovacia — 
România (B) 6—2 (1—0, 2—1. 2—1, 
1—0) ; Polonia — Cuba 6—« (1—1, 
1—3, 2—0, 2—2) ; Ungaria —
U.R.S.S. 3—3 (0—0, 0—2, 2—1, 1—0).

Clasament final : 1.
5 p (golaveraj 21—12), 2. 
5 p (19—14). 3. Cuba 1 p (18—25) 
4. Polonia 1 p (14—21), " 
garia, 6. România, 7. Cehoslova
cia. 8. România (B).

ANDREI DIRZU Șl 
LUCIA ROMANOV, 

CAMPIONI DE JUNIORI 
LA TENIS

BRAlLA, (prin telefon). — Du
minică s-au încheiat întrecerile 
celor 101 eoncurenți, proveniți 
din 23 de secții de tenis din în
treaga țară, pentru titlurile na
ționale de juniori și junioare 
(cat. 17—18 ani). Conform aștep
tărilor, probele individuale au re
venit lui Andrei Dîrzu și Luciei 
Romanov, principalii favoriți. 
Iată rezultatele finalelor : simplu 
băieți : A. Dîrzu (Progresul) — 
D. Stănescu (Metalul Tîrgoviște)
6— 0, 6—3 ; simplu fete : Lucia
Romanov (Tot înainte) — Gabrie
la Dinu (Dinamo) 8—6, 6—3 ;
dublu băieți : A. Dîrzu (Progre
sul), FI. Segărceanu (Dinamo) — 
L. Mancaș. O. Pavel
7— 5, 2—6, 13—11 ; dublu 
Lucia și Maria Romanov 
înainte) 
mo), Camelia Chiriac 
Brașov) 6—4, 6—1 ;
FI. Segărceanu, Gabriela 
(Dinamo) w
'Camelia Chiriac (Dinamo Brașov) 
6—4, 6—2. (Tr. ENACHE-coresp.).

o Cei mai buni dintre tinerii 
noștri tenismani se vor găsi în 
întrecere, în tot cursul săptămî- 
nii și pînă duminica viitoare, pe 
terenurile complexului de tenis 
din Mamaia, unde se dispută o 
nouă ediție a campionatelor in
ternaționale pentru 
startul tradiționalei 
prezintă eoncurenți 
țări : Bulgaria,
R.D. Germană, Grecia, 
U.R.S.S. și România.
„CUPA CIBO" LA CICLISM

ORAȘUL GIIEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ, 29 (prin telefon).

U.R.S.S. 
Ungaria

5. Bul-

(T.C.B.) 
fete : 

(Tot 
Gabriela Dinu (Dina- 

(Dinamo 
dublu mixt ; 

Dinu 
Pană (Dinamo),
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Hue. Dupâ 
pe, în frunt 
reprezentanți 
(145 p), uri 
(111 P) și 
(100 p). Uit 
fășura pe t 
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SA CUNOAȘTEM REGULAMENTUL „DACIADEI“
(Urmare din pag. 1)

Iorifice pe un plan superior 
cele mai bune tradiții ale spor
tului românesc, să asigure creș
terea impetuoasă, calitativă și 
cantitativă, a educației fizice și 
sportului. Airăgînd întregul ti
neret, masele largi de oameni 
ai muncii de la orașe și sate 
Ia practicarea sistematică a e- 
ducației fizice, sportului și tu
rismului, „Daciada" aduce o 
importantă contribuție Ia creș
terea unor generații tinere, 
viguroase și sănătoase, bine 
dezvoltate fizic și intelectual, 
potrivit cerințelor actuale și 
viitoare ale societății noastre 
socialiste. „Daciada" este che
mată, așadar, să devină un im
portant mijloc de educare mul
tilaterală a întregului tineret, 
a maselor de oameni ai muncii 
participanți la întreceri, a tu
turor practicanților și iubitori
lor sportului, în spiritul dra

gostei nemărginite față de pa
trie și partid, al însușirii și 
respectării normelor eticii și 
echității socialiste, cultivîndu-se 
și prin mijlocirea sportului 
înaltele calități morale ale o- 
mului zilelor noastre. Desfășu
rarea întrecerilor „Daciadei" 
în paralel cu manifestările 
cultural-artistlce și educative 
ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României" este izvorită 
din concepția partidului nostru 
cu privire la educația socia
listă, înțelegînd îmbinarea ar
monioasă, în strînsă unitate, a 
cunoașterii și cultivării valori
lor cultural-artistice cu dezvol
tarea fizică sănătoasă.

Menită să devină cu adevărat 
o mișcare sportivă de masă 
..Daciada" va trebui să cuprindă 
întregul tineret, mase cît mai 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate, realizîndu-se 
deopotrivă întărirea sănătății și 
creșterea capacității de muncă 
a populației. Prin participarea

la întreceri va trebui să fie 
stimulate puternic realizările în 
muncă, iar succesele sportive 
să fie însoțite de succese în 
producție sau la învățătură.

Manifestare sportivă de am
ploare națională, „Daciada" va 
crea antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică, tuturor spe
cialiștilor din asociații, cluburi 
și federații un vast cîmp de 
acțiune pentru depistarea de 
tinere talente valoroase, care să 
fie. selecționate și pregătite 
pentru marea performanță. 
Dacă, așa cum se cunoaște din 
experiență, întreceri de masă 
de mai mică întindere au scos 
la iveală străluciți campioni o- 
limpici, mondiali și europeni, 
este de așteptat ca „Daciada" 
să amplifice înzecit aportul Ia 
întărirea continuă a loturilor 
naționale cu elemente capabile 
să reprezinte demn țara în ma
rile competiții sportive ale 
lumii.

După cum se precizează în 
Regulament, sub genericul „Da
ciadei" vor fi cuprinse, intr-un 
singur tot, întreceri organizate

juniori. La 
competiții se 
din șapte 

Cehoslovacia. 
Ungaria.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag 1)

diali și-au anunțat participa
rea la această a XlV-a ediție 
a Campionatelor continentale. 
Fapt notabil : sînt înscrise la 
cele 6 probe (pușcă liberă 60 
fc. și 3X40 f, pistol liber, viteză 
și calibru mare și mistreț aler
gător, ultima probă pentru se
niori și juniori) echipe reprezen
tative din 26 de țări, fapt ce con
stituie o performanță fără pre
cedent. In plus, din solicită
rile de înscriere a concurenți- 
lor am constatat că foarte 
multe țări au trimis la Bucu
rești echipe complete, care vor 
participa, deci, la toate pro
bele din program cu maximum 
tie eoncurenți admiși. Printre 
aceste țări se află Cehoslova
cia, Franța, R. F. Germania, 
Marea Britanic, Uniunea So
vietică, România.

★
Imediat ce delegația spor

tivă studențească a României, 
reîntoarsă de la Sofia, a pă
răsit aeroportul Otopeni, pri
ma poartă aeriană a țării a 
început să primească oaspeții 
pentru „europenele" de tir. 
Printre primii sosiți, delegația 
trăgătorilor din R. D. Germa
nă, care are în componența sa 
pe cei doi campioni olimpici 
de la pistoale. U. Potteck și 
N. Klaar. L-am preferat, to
tuși, pentru un scurt dialog,

la nivelul tuturor unităților 
economice, școlilor și facultăți
lor, unităților militare, comu
nelor, orașelor, municipiilor și 
județelor, inmănunebind toate 
mijloacele educației fizice, 
sportului dc masă și de per
formanță, desfășurate pe tot 
parcursul anului, cu o ediție 
de vară și una de iarnă și 
încununate cu o finală pe țară 
din doi in doi ani, incepind 
cu anul 1978. „Daciada" devine 
astfel competiția competițiilor 
sportului românesc.

Sarcini mari și de răspun
dere stau în fața organelor și 
organizațiilor sportive. Amploa
rea crescîndă cu care se des
fășoară acțiunile „Daciadei" în 
tot mai multe orașe și sate, ini
țiativele unor organe și organi
zații sportive, ale sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, 
cooperației etc. dovedesc inte
resul deosebit față de marea 
competiție sportivă națională și 
reprezintă o garanție a succe
sului ei deplin, pe măsura înal
telor obiective de interes so
cial care stau la temelia ei.

pe medaliatul cu argint de la 
pistol liber, multiplul campion 
mondial și european, expe
rimentatul Harald Voilmar : 
„Va fi una dintre cele mai pu
ternice ediții ale „europene
lor". Este esențial pentru fie
care concurent să ia un start 
bun în noul ciclu 
puteți anticipa în 
bei favorite ?” 
sper să fiu eu 
mi-aș lua astfel 
tru înfrîngerea de Ia Montreal, 
din fața coechipierului meu, 
Potteck. Un adversar foarte 
puternic va fi, insă, sovieti
cul Egrișin. Nu știu care din
tre noi va fi cîștigătorul, dar 
cu siguranță el va înregistra o 
cifră în jur de 570 puncte".

Tot în cursul zilei de ieri, 
au sosit în Capitală majorita
tea delegațiilor participante. 
Astăzi, după primul contact cu 
standurile de tragere, au și în
ceput antrenamentele de aco
modare. Și, o dată cu ele, pe 
poligonul Tunari s-a instaurat 
atmosfera specifică de concurs.

olimpic". „Ce 
privința pro- 
„Bineînțeles, 
cîștigătorul : 

revanșa pen-

LOTO

HANDBA 
desfășurata 
cute în oraș 
cucerita de 
Chorzow,' ca 
Bacdu (10—1 
cu echipa 
(14-13). In i 
rile 2—3, ec 
vins pe Știi 
„CUPA CSN 
treia ediție, 
gazda care 
Oltul Sf. Gl 
Pielarul Sibi 
nia Făgăraș 
POLOINd 
Tg. Mureș — 
Au învins cl 
2-4, 3-0) pi 
Marioti 3, P 
nu. De la î 
și Petelei 2.

RUGBY b 
între 17—24 i 
trei jocuri în 
bului din L 
împreună ci 
rescu vor fc 
alții : Moț, 
Radu, Anton, 
SEPTEMBRțe- 
pentru forme 
care ne va 
Iul turneu d 
—20 septemb 
campionatulu 
18 septembri 
lor programi 
2 octombrie.

PRONOSPORT IN
CIȘTIGURILE TRAGERII PKO- 

NOEXPRES DIN 24 AUGUST 
197 î. Cat. A : 3 variante 25% au
toturism „Dacia 1300" ; cat. B : 
19 variante a 4.585 lei ; cat. C : 
89,25 a 976 lei ; cat. D : 3.265,50 
a 60 lei. Report cat. A : 333.562
lei.. Autoturismele „Dacia 1300“ 
au fost obținute de : CATZ S. 
din Piatra-Neamț, PRESECAN 
MATILDA din Lonea — Hune
doara si SIMA C. din Piatra 
Neamț.

REJINEȚI ! DUMINICA. 4 SEP
TEMBRIE 1977 — O NOUA TRA
GERE „LOTO-Z*

La tragerile ,,Loto-2“ se pot ob
ține autoturisme „Dacia 1300“ și 
premii în bani — de valoare fixă 
și variabilă.

Se atribuie 6 categorii de cîș- 
tiguri.

Autoturismele se acordă : în
cazul cinci la oricare dintre ca
tegorii rezultă din calcul o va
loare unitară a cîștigului egală 
sau superioară contravalorii au
toturismului ; în cazul cînd — 
pe același bilet — se obțin mai 
multe cîștiguri a căror valoare 
totală este egală sau superioară 
contravalorii autoturismului.

Reamintiri 
tiguri și ci 
re din cel< 
cele 3 exti 
din cele 12

Jucînd rr 
măriți șans 
sesia mari

Tragerea 
astăzi. 30 î 
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gajați într- 
pentru vict 
după conj 
nu întotdes

GHEATĂ PE PATINOARUL „2-
Depunînd lăudabile eforturi, 

muncitorii și tehnicienii patinoa
rului „23 August44 au reușit — în 
ciuda caniculei — să pregătească 
gheața pe această importantă 
arenă sportivă a Capitalei. Asea
ră, terenul a fost marcat, arătînd

strălucitor 
proaspăt vc

De miere 
Steaua — < 
vederea mc 
din primul 
începe antr
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ușor complex de superioritate, 
scade din valoarea lui Ștefă
nescu. Iată de ce așteptăm ca 
proaspătul libero să reintrodu
că în arsenalul său rigoarea, 
fără de care nonșalanța tehni
că nu este posibilă.

loan CHIRILA

Cîteva cuvinte despre libe- 
ro-ul craiovean Ștefănescu.

în jocul cu Politehnica Iași, 
talentatul apărător al Univer
sității n-a mai strălucit ca al
tă dată, fără ca această im
presie să fie alimentată de 
ratarea unui nou penalty, du
pă cele întîmplate în finala 
Cupei.

Ștefănescu a fost un junior 
de mari perspective, care a 
stîrnit — între altele — admi
rația presei sportive franceze, 
cu ani în urmă, la Cannes. A 
urmat o perioadă de penum
bră și, deodată, renașterea lui 
în postul 
dificil, în 
trebuie să 
Picchi și 
toare a lui Beckenbauer. Ște
fănescu a început prin a cu
mula (chiar dacă nu la cel mai 
înalt nivel) aceste două com
ponente. Din păcate» ascensiu
nea lui reală a înregistrat o 
anume stagnare în partidele de 
la Timișoara și în jocul cu 
Politehnica Iași- S-a văzut 
clar în aceste două meciuri că 
Ștefănescu a renunțat la com
ponenta „Picchi“. preferind 
doar nonșalanța tip Becken
bauer- Așa se face că el s-a 
aflat la originea golului egali
zator de la Timișoara (jucarea 
voit spectaculoasă a mingii pe 
linia de corner) și a comis 
unele neglijențe în meciul cu 
ieșenii, culminînd cu o boltă, 
la un pas de autogol. Această 
lipsă de concentrare generală, 
determinată poate și de un

Fără a contesta farmecul, 
sarea și piperul surprizelor, 
trebuie să recunoaștem că „tri
plul start" al campionatului 
ne-a copleșit la acest capitol, 
astfel că după primele 8 zile 
ale noului sezon fotbalistic ne 
aflăm în situația neașteptată 
de a socoti acest debut cam 
prea sărat

Desigur, 
moviștilor 
pionatului, 
București, 
picantă „bombă' 
nosport. A urmat înfrîngerea 
de la Iași. S-au găsit circum
stanțe. Politehnica are valoa
re, Oană și-a clădit o forma
ție solidă etc., etc. Dar, iată, 
a venit meciul cu Sportul stu
dențesc, echipă ea însăși în 
„căutare de voce". Ei bine, 
martorii de pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare nu au 
fost surprinși atît de victoria 
studenților (ea s-ar fi putut 
ușor ridica la 2—0 sau 3—0) 
cit de neputința 
campionilor 1 Și 
începe să usture și să piște. 
Nu ne mai gîndim că dina- 
moviștii încuie Pronosportul, 
ci ne uităm la ei și vedem că 
echipa dă aproape senzația că 
nu mai e echipă ! Adică ve
dem 11 tricouri, dar nu prea 
vedem 11 jucători. în orice 
caz, nu jucători de echipă 
campioană- Nu vrem să facem 
procesul rulării cadrelor lotu
lui dinamovist, dar trebuie să 
spunem că transferarea titu
larilor Nunweiller VI și Lu- 
cescu — neînlocuiți de nimeni! 
— înseamnă, practic, lipsirea • 
formației de motorul care a 
dus ani de 
movistă- Au mai rămas, e_ade- 
vărat, Dudu 
Sătmăreanu 
lor arc deocamdată mai mult 
un caracter „insular”, mai ales 
a lui Dudu. care nu se poate 
întilni cu aproape nici o cen
trare pentru simplul motiv 
că-.. Lucescu îi centrează la 
aceeași oră lui Agud ! Nu 
știm ce calcule își fac dina- 
moviștii în ce privește parti
ciparea lor în Cupa campioni
lor, in primul tur, cu- Atletico 
Madrid, nu știm ce va zice —

și prea pipărat... 
meciul nul al dina- 
în prima zi a cam- 
cu S. C. Bacău, la 

a fost considerat o 
pentru Pro-

evidentă a 
aici piperul

privindu-i — antrenorul Ku- 
bala, care, se spune, 
trivit ceasul la 
românesc", cert 
cum se prezintă 
ță. dinamoviștii 
ruta orice observator intern nu 
numai străin. Trăgînd prima 
concluzie care ar trebui să 
stea la baza muncii în con
tinuare a echipei campioane, 
se cuvine să-i reamintim că, 
în afara onorurilor de care s-a 
bucurat, ea are o sumă de o- 
bligații pe care este datoare să 
le respecte. Iar prima dintre 
aceste obligații este reprezen
tarea cu cinste a fotbalului ro
mânesc în calitate de 
reprezentantă de club a 
rului nostru. Cum pînă 
septembrie, ziua primei 
de cu Atletico, au mai _ 
doar două săptămîni, socotim 
că nu mai este timp de vorbe.

Referindu-ne la celelalte trei 
„ambasadoare de toamnă" ale 
fotbalului nostru, vom nota 
surprinzătoarea lipsă de forță 
din repriza a doua a Univer
sității Craiova, care de prin 
minutul 60 „plutește" în joc, 
inconsecvența echipei A.S.A. 
Tg. Mureș, care pare totuși 
mai bine pregătită la în
ceputul acestei ediții de cam
pionat prin 
na trecută, 
ceată, dar 
Stelei, care 
partidei cu 
un cuvînt greu de spus. O no
tă specială pentru aripa stin
gă stelistă Zamfir, 
mai 3—4 acțiuni ale 
iești. ne-am dat 
„Steaua cu Zamfir" 
mai periculoasă și 
evident mai mult 
el. Dar Zamfir joacă — 
tivat și nemotivat — cam 
vrea el- Oare nu va reuși 
bul militar să-și convingă 
de capriciosul și de talentatul 
său atacant că este în benefi
ciul fotbalului nostru, al clu
bului și al său personal să 
joace etapă de etapă ?

Revenind la bilanțul aces
tor prime trei etape, în care 
doar trei echipe — F. C. O- 
limpia, F- C. Argeș, Universi
tatea Craiova — au „scăpat

„și-a po- 
ora fotbalului 
este că, după 
la ora de fa- 
pot ușor de-

primă 
socceT 
la 14 
parti- 
rămas

nebâtute” (să vedem care din
tre ele se va mai putea lăuda 
cu această performanță dumi
nică seara), subliniem plusuri
le înregistrate de formația săt- 
măreană și de cea piteșteană (ur
mărim cu interes cît îl va ține 
ambiția pe excelentul Dobrin), 
de F. C. Constanța (metamor
foza „marinarilor» este un fapt 
confirmat), de Politehnica Iași 
(de la o etapă la alta mai te
meinică, mai sigură pe ea) și 
de Politehnica Timișoara, e- 
chipă care avertizează prin jo
cul său că se va 
în lupta pentru titlu, 
zător de slabe, F. C. 
F.C.M. Reșița, echipe 
turi de Dinamo dau 
că au rămas în bloc-starturi...

O ultimă idee : pînă acum 
aveam doar trei echipe — Stea
ua, Universitatea Craiova și Po
litehnica 
în mod 
și în 
în etapa 
etapa de 
anunțe că fenomenul (bine în- 
stăpînit în fotbalul internațio
nal de calitate) tinde să-și mă
rească aria și la alte formații. 
Este evident o chestiune de 
valoare, dar și de concepție, o 
concepție pe care o dorim îm
brățișată de cîți mai mulți an
trenori, în interesul echipelor 
lor și al fotbalului românesc.

AL 11-LEA PENALTY..

„amesteca" 
Surprin- 
Bihor și 

care ală- 
impresia

de libero, un post 
care jucătorul ideal 

aibă rigoarea lui 
nonșalanța domina-

Iași — care 
obișnuit la 

deplasare. Argeșenii 
a 2-a, timișorenii în 
duminică par să ne

jucau 
atac

...Duminică, la Tîrgoviște. 
Ultimele secunde ale primei re
prize. Lingă Turnul Chindiei, 
tribunele arhipline „ard" de 
emoții. Echipa favorită, con
dusă 22 de minute, egalează și 
imediat obține un penalty. 
Perspectiva aceasta intempes
tivă a succesului ridică pulsul 
tribunelor, al jucătorilor. Ar
bitrul Gh. Retezan amplifică 
tensiunea arătînd gazdelor cro- 
nometrul, semn că repriza s-a 
terminat și mai trebuie doar 
penaltyul executat, pentru a se 
lua drumul vestiarelor. Fostul 
internațional Gh. Tătaru este 
desemnat să execute el lovitu
ra de pedeapsă- El, ccl mai 
experimentat jucător din ,,U“-le 
Tîrgoviștei, în absența lui De- 
cebal Neagu, înlocuit după pri
mele 26 de minute. Lumea are 
încredere în Tătaru II, lumea 
se teme. Pentru că memoria 
tribunei a reținut cele 9 penal- 
tyuri ratate de tirgovișteni în 
campionatul trecut, în eșalo
nul secund, plus cel ratat îna
intea noului campionat. în
micalul cu Dinamo. Nici Tă
taru II n-a uitat de cele 10 
penaltyuri și, inhibat, parcă, a 
trimis balonul pe lingă bară. 
După ratarea penaltyului, tî- 
năra galerie tîrgovișteană l-a 
încurajat duminică pe Tătaru 
II, dovedindu-i încredere. Ră- 
mîne ca această frumoasă do
vadă de fair-play să fie răs
plătită de jocul „bătrînilor” dar 
și al tinerilor din echipa C. S. 
Tîrgoviște, cea care reușește 
intr-un an o „performanță" 
demnă de reflecții : 11 penal
tyuri ratate ! Pentru că dacă 
cele 9 lovituri de pedeapsă iro
site în Divizia B n-au avut 
un efect prea mare, în noul 
eșalon această... filantropie se 
poate răzbuna aspru I

Mircea M. IONESCU

Marius POPESCU

LOTUL REPREZENTATIV PLEACA ASTAZI LA ATENA
zile mașina dina-

II,

A DIVIZIEI CREZULTATELE ETAPEI A ll-a
ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

Foresta

locuri : 1. C.S.U. BRA-

Automeca-

Rezultatele ne-au fost transmise

eta- 
Di-

METALUL 
sîrmei C.

Pita-
Au- 

Leac.

AZOTUL
Chimia 
Buzău 
Olim- 
Petro-

1.
2. I

P (3-4), 
(2-4).

UNIREA 
(5-2), 
(4-1),

16. Mecanica fină 0

Caraș-Severin,
Dolj. Galați,
Mureș, Sa- 

Sibiu, Timiș,

Chimistul Rm. Vîlcea 
Știința Petroșani 3 p 
ultimele :
Sev. 1 p 
șani 1 p

de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.

SERIA A X-a
Baia Mare

Xll-a
- Automecanica 
Inter Sibiu — 

(0-0), Utilajul 
‘ ‘ (0-0),

15. 
232. 
(V.

3 p (3-2) ... 
Cimentul 
Pucioasa 
Pitești 0

Minerul Vulcan 1—3 
Unirea Sîn- 

(3—1), Laminorul 
Tomnatic 1—0

Șimian 2—1
___ — Minerul
I.O.B. Balș -

12.
16. 
(N.

I.R.A. 
prima etapă, întrerupt 
scorul de 1—1, s-a omo- 
în favoarea cîmpineni-

SERIA A Vi o
Găești — Automobilul 

Argeș 2—2 (1—2), Cetatea 
Constructorul Pitești

15. Unirea

1. MINERUL
2. F.I.L. Orăștie 

Unirea Tomnatic 2 p

(5-3)... .
Bihor 1 p 
(2-3), 16. 
(3-5).

a-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ZA I
I
I
I

DIN NOU 0 REUNIUNE
a cele

I

tinelele
1:37,4. 3.rec.

ne cîș- 
igătoa- 
dintre 

numere

oto de 
ea loc 

in str.
7.30.

Il-a, s-a
Mureșul 
apoca. 
, 2-2, 
» de 

Chiorea- 
Kovacs 4

DE „CINCI STELE"

Fieni 1 p
1 P (0-2), 

P (0-5).
SERIA A

Orșova — 
Chimistul Rm.

Craiova 2—0

e la 
sc în 
Berna 

— vor 
gheață.

Gloria
Roșu 1-0 (0-0), 
Minerul Ghelar 3—0 (2—0), 
motor Timișoara — C.F.R. 
1—0 (0—0), Vulturii Textila
Minerul Oravița 2—0 (2—0),

vă 
în po-

7,80. Ordinea simplă

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEV. 3 p (6-1), 2-3.

-■ ■ ■ ~ ................... (3-1),
pe 

i Tr. 
Drăgă-

2. Hebron,

comparație cu toam- 
și revenirea in

se pare sigură, a 
ar trebui la ora 

Barcelona să aibă

etapelor
- Ma

nei eta- 
se află 

Tulcea 
Galați 

imișoara 
vor des- 

Crișan

TRUC- 
OARA“,

Știința 
ntîlnirea 
imișoara 
ru locu- 
» a în- 
10 a 
la a 

alistelor 
7 pe 
7 pe 

Nitramo-

RAPID 
efectua, 

meu de 
ția clu- 
tonians. 

Tccdo- 
printre

,
LA 7

4Fia> 
ineret 

ditiona- 
Iqar (15 
DIȚIE a 
se la 
juniori- 

>ă la

ă, du- 
la o 

iată ca 
întîl-

tul doi 
ai an- 

luptă 
tdoar 

i 
e) dri-

Georgescu, Dinu, 
II, dar prezența

a ASTAZI, MECI INTERNA
ȚIONAL PE DINAMO. In după 
amiaza zilei de azi, cu începere 
de la ora 16.30, pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare se va des
fășura întîlnirea internațională 
dintre echipele Dinamo și Alasr 
(iocul II în prima ligă a campio- 

i Kuweit).
a REUNIREA LOTULUI LĂR

GIT DE TINERET (21 de ani). In 
cursul zilei de ieri, lotul lărgit de 
tineret (21 de ani), antrenat de 
Octavian Popescu, s-a reunit la 
București, în următoarea compo
nență : Bucu, Windt, Boldici 
portari ; Nadu, Bărbulescu, Du
mitrescu (Petrolul Ploiești). Tili- 
hol, Sabău, Zahiu, Barna, 
ru — fundași ; Șerbănică, 
gustin, Șt. Petcu, Soșu. 
Iorgulescu, Țicleanu, Irimcscu — 
mijlocași ; Lupău, Chitaru, Gri- 
gore, Cîrțu, Radu II. Vrînceanu, 
Cernescu, Țălnar — atacanți. A- 
cest lot va urma un stagiu de 
pregătire, miercuri dimineața ur- 
mînd să se desfășoare un joc de 
trial, din care vor fi reținuți 
18-20 de jucători pentru acțiunile 
Internaționale de toamnă ale re
prezentativei. Le reamintim : 21
septembrie — joc în deplasare cu 
echipa similară a Greciei, 9 oc
tombrie — joc (acasă sau în de
plasare) cu Polonia, 26 octombrie 
— joc oficial cu Spania (C.E.). 13 
noiembrie — joc cu Iugoslavia 
(C.E.), 14 decembrie — acasă, re
vanșă meciului cu formația Gre
ciei.
• JOCUL OLIMPIAKOS NICO

SIA — „U“ CRAIOVA AVANSAT 
Cu O ZI. Pentru a evita concu-

verii noștri își susțin șansele de 
maniera în care au făcut-o du
minică cînd, aproape toți (doar 
S. Onache și I. Crăciun dovedin- 
du-se ceva mai „apatici"). au 
mînat din plecare la sosire, ur
mărind un singur lucru : victo
ria. Dintre formațiile cîștigătoare, 
cea antrenată de I. Oană și-a 
„knokaut-at" adversarele, ea ad- 
judeeîndu-și 4 din cele 9 probe. In 
urma acestui spectaculos succes, 
I. Oană s-a instalat în fruntea 
celor două clasamente, formații, 
și driveri, avînd 38 și, respectiv, 
26 victorii, pe locurile următoare 
aflîndu-se G. Tănase (35—22) și 
M. Ștefănescu (34—23). Rezultate 
tehnice : Cursa I : Cornel (G. Sol- 
can) rec. 1:33,4, 2. Văluța. Simplu 
”/*'* ~ închisă.
Cursa a Il-a : Rivala (I. Oană) 

Călina. 
Simplu 2,5*0. Ordinea 11, event 114. 
Ordinea triplă 238. Cursa a IlI-a: 
Marțian (I. Simion) rec. 1:32.8. 2. 
Cravata. Simplu 5,40. Ordinea 43,

După nu- 
lui la Plo- 
seama că 
este mult 
reprezintă 
decît fără 

mo- 
cînd 
clu- 
atît

Cum am mai anunțat, în vede
rea partidei cu echipa Panathi- 
naikos, lotul reprezentativ de 
fotbal al țării noastre s-a reunit, 
duminică seara, la București, 
după disputarea meciurilor 
pei a treia a campionatului 
viziei A.

Ieri, Moraru, Sătmăreanu 
Sameș, Iordănescu, Dudu Geor
gescu și ceilalți componenți ai 
lotului au efectuat două antre
namente. In dimineața zilei de 
azi este prevăzut încă un antre
nament pe stadionul Dinamo. Un

singur jucător — Cheran — nu 
a participat la aceste antrena
mente. el fiind indisponibil, și în 
consecință nu va face deplasa
rea la Atena.

Următorii jucători vor pleca 
astăzi spre capitala Greciei : Mo
rarii, Cristian, Anghelini, Sătmă- 
reanu II, Sameș, Mehedințu, Vi- 
gu, Dumitru, Iordănescu, Bălăci, 
Boloni. Romilă, Crișan, Dudu 
Georgescu, Zamfir, Troi.

Partida de la Atena, care va 
avea loc mîine, va începe Ia ora 
21,15 (ora Bucureștiului).

rența cu meciul Omonia Nicosia 
— Juventus Torino, din Cupa 
campionilor europeni, U.E.F.A. a 
hotărît ca jocul Olimpiakos Ni
cosia — Universitatea Craiova, 
din cadrul Cupei cupelor, să se 
dispute la 15 septembrie și nula 
14 septembrie.
• U.E.F.A. A STABILIT BRI

GĂZILE DE ARBITRI care vor 
conduce jocurile din cupele euro
pene pe care echipele Dinamo 
(cu Atletico Madrid) șl A.S.A. 
Tg. Mureș (cu A.E.K. Atena) le 
vor susține la 14 septembrie la 
București și. respectiv, Tg. Mu
reș. La primul, va oficia o bri
gadă de „cavaleri ai fluierului" 
din Turcia, avîndu-1 la centru pe 
Ok Hilmi, iar la al doilea au fost 
delegați arbitri din Bulgaria, la 
centru fiind Mitko Tchukov.
• „CUPA SPERANȚELOR",

EDIȚIA A 8-A. La Constanța, pe 
terenurile din Parcul sportiv al 
pionierilor, a avut loc ieri fes
tivitatea de deschidere a turneu
lui final al celei mai mari com
petiții fotbalistice de masă desfă
șurată în țara noastră, „Cupa 
speranțelor", organizată de Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor în colaborare cu 
F.R.F. La turneul final din acest 
an vor participa campioanele ur
mătoarelor județe : Alba, Arad. 
Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Brăila, Buzău. ~ *“
Cluj, Constanța, 
Iași, Maramureș, 
tu-Mare, Sălaj, 
Vîlcea, Vaslui și București. Com
petiția se va încheia sîmbătă 
după amiază.

SERIA I
Cristalul Dorohoi — Cetatea Tg. 

Neamț 2-1 (1-0), Cimentul Bicaz -
Unirea Șiret 6—0 (4-0), Minerul
Gura Humorului — Zimbru! Suceava 
2—0 (1-0), Dorna Vatra Dornei — 
Metalul Botoșani 4—1 (1—0), Lami
norul Roman - Metalul Rădăuți 3-2 
(0-1), Avîntul T.C.M.M. Frasin — 
Șiretul Bucecea 1—0 (0—0), Foresta 
Fălticeni - Bradul Roznov 1-0 (0-0), 
I.T.A. “ “ “
lung

Pe 
după ____ r
LUNG 4 p (6-2)

Piatra Neamț — A.S.A. Cîmpu- 
Moldovenesc 2—3 (1—1).
primele locuri in clasament, 
două etape : 1. A.S.A. CIMPU- 

___ ‘ Z r C- 2. Minerul Gura 
Humorului 4 p (4—1), 3—4. Laminorul 
Roman 4 p (5-3), Avîntul Frasin 4 
p (2—0).,. pe ultimele : 14—15. Zim
brul Suceava 0 p (0-3), I.T.A. P. 
Neamț 0 p (2-5), 16. Unirea Șiret 
0 p (1-8).

SERIA A V-a
Tehnometal București — Unirea Tri

color București 0-0, Abatorul Bucu
rești — Avîntul Urziceni 3-2 (2—1), 
Automecanica București — Mecanica 
fină București 2—1 (1—1), Electronica 
București — I.C.S.I.M. București 1—1 
(0—0), $.N. Oltenița — Sirena Bucu
rești 2—0 (0-0), Automatica București 
— I.O.R. București 5—2 (2—1), Voința 
București — Șoimii TAROM București 
1—1 (1—0), T.M. București — Flacăra 
roșie București 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1—2. I.C.S.I.M. 
3 P (3-1), $.N. OLTENIȚA 3 p (3-1), 
3—4. Electronica 3 p (3—2), Flacăra 
roșie 3 p (2—1)... pe ultimele : 14— 
15. Tehnometal 1 p (1-2), Voința 1

p

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea - Minerul tlba 

Seini 2—1 (2-0), Oțelul Bihor - Ra
pid Jibou 1-2 (0-1). Oașul Negreș
ti — Someșul Satu Mare 2-0 (1-0), 
Bihoreana Marghita — Strungul Arad 
1—2 (1—1). Rapid Arad — Minerul 
Bihor 2-0 (1—0), Minerul Suncuiuș — 
Gloria Arad 2-0 (0-0), Recolta Sa- 
lonta — Voința Cărei 1—0 (0—0),
Constructorul Arad — Voința Oradea 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 4 p (4—1), 2. înfrățirea Ora
dea 4 p (3-1), 3. Minerul Bihor 2p 

pe ultimele : 14—15. Oțelul
(3—4), Voința Cărei 1 p 
Bihoreana Marghita 0 p

Chimia 
Curtea de 
Tr. Măgurele 
4-0 (2-0), Progresul Pucioasa —
Progresul Corabia 0—0, ROVA Roșio
rii de Vede — Viitorul Scornicești 
2—0 (1—0), Recolta Stoicănești —
Petrolul Videle 2—1 (2-0), Flacăra
Automecanica Moreni — Cimentul 
Fieni 2-0 (0-0), Dacia Pitești -
Electrodul Slatina 7—3 (3—0), Metalul 
Mija — Petrolul Tîrgoviște 4—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA RO
ȘIORI 4 p (3-0), 2. Metalul Mija 3 
p (5—3), 3-4. Automobilul Curtea de 
Argeș 3 p (3—2), Progresul Corabia 

pe ultimele : 14—15.
(2-4), Progresul 
16. Constructorul

event 26. Ordinea triplă 769. Cursa 
a IV-a : Rondo (I. Oană), rec. 
1:26,2. 2. Bavari. 3. Jug. Simplu 
6,70. Ordinea 93, event 88, ordinea 
triplă 460. Cursa a V-a 
(I. Niculaie) rec. 1:30,0, 
Simplu 2,50, Ordinea 37.
Cursa a Vl-a : Pigmeu 
rec. 1:28.5, 2. Sirius, 3.

: Juvenil 
2. Rafon. 
Event 14. 
(I. Oană) 
Oportun. 

Simplu 3. Ordinea 8, event 3, Or
dinea triplă 60. Cursa a Vll-a : 
Bavari (G. Avram) rec. 1:23,8, 2. 
Ricoșeu. Simplu 2,60. Ordinea 
Event 5. Triplu cîștigător 
Cursa a Vin-a : Pasarela 
Sîrbu) rec. 1:26,5, 2. Hermafon, 3. 
Melisa. Simplu 4.30. Ordinea 
Event 10. Ordinea triplă 
Cursa a IX-a : Cumpănița 
Moise) rec. 1:27,3, 2. Helia. Ordi
nea 17. Event 33. Triplu cîștigă
tor 79. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de 20 198 lei și a fost 
cîștigat 50% de două tichete cu 
4 combinații a 2 524 lei fiecare. 
Report 10 102 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

SERIA A Il-a

Chimia Mărășești — TEPRO 
2—1 (0-1), Partizanul Bacău
mentul Bîrlad 1-0 (0-0), Oituz Tg.
Ocna — Constructorul lași 0—0, Petro
listul Dărmănești — Flacăra Murgeni
1— 0 (1—0), C.S.M. Borzești — Aripile
Bacău 4—1 (3—0), Minerul Comănești
— Constructorul Vaslui 3-0 (0-0), 
Petrolul Moinești — Letea Bacău
2— 0 (0—0), Nicolina lași - Energia .
Gh. Gheorghiu Dej 0—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 4 p (3-0), 2. Constructorul 
lași 3 p (6—0), 3. Petrolistul Dărmă
nești 3 p (2—1)... pe ultimele : 15. 
Aripile Bacău 1 p (2-5), 16. Flacăra 
Murgeni 0 p (0-2).

SERIA A lll-a

Electrica Constanța — Dunărea Tul
cea 2—3 (2-0), Ancora Galati —Gra
nitul Babadag 1—0 (0—0), Unirea 
Tricolor Brăila — Chimpex Constanța 
4—2 (2—1), Marina Mangalia —
Oțelul Galați 3-1 (1-1), I.M.U. Med
gidia — Progresul Brăila 2—1 (0—0),
Unirea Eforie — Minerul Măcin 2—0 
(0—0), Dacia Unirea Brăila — Cimen
tul Medgidia 1—2 (0—2), Șoimii Cer
navodă - Autobuzul Făurei 3-0 (2—0).

Pe primele locuri : 1—3. 
TRICOLOR BRĂILA 4 p 
CIMENTUL MEDGIDIA 4 p 
ANCORA GALAȚI 4 p (3-0)... pe ul
timele : 15. Oțelul Galați 0 p (1—4), 
16. Autobuzul Făurei

SERIA A

Azotul Slobozia -r 
4—0 (1—0), Victoria .. .
ceafărul Focșani 1-0 (0-0), 
Florești — Petrolul Berea 2—1 
Unirea Focșani — Petrolistul
3— 0 (2—0), Petrolul Teleajen
- Chimia Brazi 0-1 (0-0), .......
Mîneciu — Victoria Lehliu 3—0 (1—0), 
Dinamo Focșani - Chimia Buzău 
1—1 (0-0), Olimpia Rm. Sărat -
Petrolul Băicoi 0-0.

Pe primele locuri : 1. 
SLOBOZIA 4 p (6-1), 2. 
Brazi 4 p (3-0), 3. Chimia 
3 p (5—1)... pe ultimele : 15. 
pia Rm. Sărat 1 p (0—4), 16. 
Iul Teleajen 0 p (0—4).

0 p (1-5).

IV-a

Foresta Gogești 
Tândăreî — Lu- 

Victoria 
(1-0), 

Boldești 
Ploiești 
Avîntul

Dierna 
Sa du 0-0, 
Constructorul ______  _ .
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
rul Motru 5-0 (2-0), Lotru 
Mecanizatorul 
Știința Petroșani 
2-0 (1-0), ‘ ~ ' 
Drobeta Tr. Severin 3—0 (3—0), C.F.R. 
Craiova — Constructorul Tg. Jiu 3—0 
(2—0), Progresul Băilești — Unirea 
Drăgășani 5-1 (4-1).

Vll-a
Metalurgistul 

Vîlcea — 
(1-0), 

- Mine- 
Brezoi — 

(0-1), 
Rovinari 

Unirea

3 p 
(3-1)... 

Drobeta
(1—4), 16. Unirea I 

(2-6).
SERIA A VllI-a

Reșița — Metalul Oțelu 
Minerul Anina — 

Electro- 
Simeria 

Lugoj - 
... Lamino

rul Teliuc — F.I.L. Orăștie 2—1 (1—1), 
Nera Bozovici 
(0—1), Metalul Bocșa 
nicolau Mare 3-1 
Nădrag — Unirea 
(0-0).

Pe primele locuri 
VULCAN 4 p (5-2) 
2 p (5-2), 3. ■ / ■ 
(3—1)... pe ultimele : 15. Gloria Re
șița 2 p (1—4), 16. Nera Bozovici 
0 o (1-6).

CUPROM
Bistrița 1-0 (0-0), Dermata Cluj-Na- 
poca — Oțelul Reghin 0—2 (0—0),
Minerul Băiuț — Hebe Sîngeorz Băi 
6-0 (2-0), Minerul Baia Sprie —
Tehnofrig Cluj-Napoca 4-1 (2-0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Unirea Dej 2—0 
(2—0), Minerul Cavnic — Minerul 
Băița 0-0, Minerul Rodna - Construc
ții Cluj-Napoca 4-1 (2-1), Bradul
Vișeu - C.I.L. Gherla 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. OȚELUL RE
GHIN 4 p (4-0), 2. Minerul Băiuț 
3 p (6-0), 3-4. Minerul Baia Sprie 
3 p (6—3), Minerul Rodna 3 p 
(8—5)... pe ultimele : 15—16. Dermata 
Cluj-Napoca 0 p (0-3), Foresta Bis
trița 0 p (0—3).

SERIA A Xl-a
I.R.A. Cîmpina - Viitorul Gheor- 

ghieni 1-1 (0-0), C.P.L. Sf. Gheorghe 
— Carpați Brașov 0—0, Torpedo Zăr- 
nești — I.U.P.S. Miercurea Ciuc 3-0 
(1—0), Minerul Baraolt — Progresul 
Odorhei 2—0 (2-0), Minerul Bălan — 
Metrom Brașov 1—0 (0-0), Caraima-
nul Bușteni — Poiana Cîmpina 0—1 
(0—1), C.S.U. Brașov - Chimia Or. 
Victoria 3—0 — neprezentare, Metalul 
Tg. Secuiesc — Precizia Săcele 1—0 
(0-0).

Meciul Progresul Odorhei 
Cîmpina, din 
în min. 82 la 
iogat cu 3—0 
lor.

Pe primele 
ȘOV 4 p (4—0), 2. Poiana Cîmpina 4 
p (2-0), 3. I.R.A. Cîmpina 3 p 
(4-1)... pe ultimele : 15. Caraimanul 
Bușteni 0 p (0-2), 16. Proqresul 
Odorhei 0 p (0—5).

SERIA A
Unirea Alba lulia 

Mediaș 5-0 (2-0), 
I.M.I.X. Agnita 1-1 . ..
Făgăraș — Metalul Aiud 1—2 
Textila Cisnâdie - Soda Ocna Mureș 
2—0 (0—0), Mureșul Luduș - Sticla
Turda 0—0, Industria sîrmei Cîmpia
Turzii — Carpați Mîrșa 4-0 (2-0),
Metalul Sighișoara — I.P.A. Sibiu
2-0 (1—0), Metalul Copșa Mică —
Constructorul Alba lulia 2—1 _

Pe primele locuri : 1.
AIUD 4 p (4-2), 2. Ind.
Turzii 3 p (4-0). 3. Sticla Turda 3p 
(3—0)... pe ultimele : 15.
nica Medias 1 p (0—5), 16. Utilajul 
Făgăraș 0 p (2—8).



SUCCESELE DE LA UNIVERSIADĂ
'Urmare din pag. I)

dalia de aur la spadă-echipe, 
surpriză deosebit de plăcută, s-a 
constituit ca a 11-a piesă în- 
tr-o colecție de mare valoare. 
Aflasem, din transmisia colegu
lui nostru că Ion Popa a fost 
eroul finalei, că cele 4 victo
rii ale sale au înclinat decisiv 
balanța victoriei spre echipa 
noastră. Așadar, cum a fost 
Ion Popa memorabila finală ?

— Excelentă ca spectacol, ca 
suspense dacă doriți, deosebit 
de grea pentru cei care au 
susținut-o. Am luptat cu toții 
pină la ultima picătură de e- 
nergie pentru că am vrut să

ieșim din anonimat, să intrăm 
între marii performeri. Eu am 
ciștigat — este drept — toate 
cele 4 asalturi din finală, dar 
meritele sînt deopotrivă ale tu
turor componenților echipei. în 
meciul cu Ungaria, care n-a 
fost cu nimic mai ușor, Ange- 
lescu a obținut 3 victorii, în 
cel cu U.R.S.S. — o altă ve
ritabilă finală — Bărăgan a 
învins de 3 ori, Angelescu de 
2 ori, iar Zidaru de 2 ori. S-ar 
putea, în condițiile acestei evi
dente omogenități, remarca ci
neva în special ? Da, echipa 1

Pe Anca Mlclăuș a așteptat-o 
și antrenoarea sa Cristina Șop- 
tereanu. O strînge la piept, o 
sărută, o mîngîie. „Cum a fost

„11 FELICIT CĂLDUROS PE SPORTIVII ROMÂNI"
(Urmare din pag. 1)

plantă urcă Bărăgan cu Uukomski, fost campion mondial al pro
bei. Spadasinul sovietic conduce cu 3—1 și cînd lucrurile păreau 
rezolvate (tușele simultane ar fi adus desigur victoria, altfel 
așteptată, a lui Lukomski), printr-un splendid efort, Costică Bă
răgan izbutește o superbă victorie cu 5—3, completată, in ulti
mul asalt, de succesul lui Angelescu (5—4) în fața cunoscutului 
scrimer sovietic Kazagian. Victorioasă cu 8—6 echipa României 
și-a cucerit dreptul să lupte in finală cu o altă mare favorită — 
Franța. Dar și de data aceasta îndîrjirea de care vorbeam a fost 
hotăritoare pentru soarta luptei, reprezentativa României obținînd 
al treilea scor de 8—6 și cu aceasta victoria de „aur".

A fost, de fapt, cea de a unsprezecea medalie de aur a dele
gației române doarece, intre timp, poloiștii, in piscina de la 
„Spartak", reușiseră să o cîștige pe a zecea, recompensă absolut 
meritată pentru o prestație admirabilă la acest turneu din capi
tala Bulgariei, in care tînăra noastră formație a jucat la un ni
vel superior (nu zicem maxim !) al posibilităților sale.

Seara, la centrul de presă de la „Park hotel Moskva", pe mari
panouri erau afișate rezultatele întrecerilor zilei. Celor două
medalii de aur, una mai strălucitoare ca cealaltă, li s-au adăugat 
incă șase medalii de bronz, una a Ancăi Miclăuș la inot, ce
lelalte cinci ale luptătorilor de la libere. Opt medalii cucerite intr-o 
singură zi de sportivii români reprezintă, indiscutabil, o fru
moasă reușită. Opt noi medalii au completat sîmbătă seară bi
lanțul realizărilor studenților sportivi din România la Universiada 
’77. „Ii felicit călduros pe sportivii români pentru comportarea 
avută la această ediție a Universiadei, ne-a declarat președintele 
Federației Internaționale a Sportului Universitar, dr. Primo 
Nebiolo, și le doresc noi succese în viitor !“

★
La un an de la Montreal, sportivii noștri au înregistrat, pentru 

gloria sportivă a României socialiste, noi succese de prestigiu. 
Universiada de la Sofia a demonstrat, încă o dată, marile posi
bilități ale sportului românesc, la debutul său în noul ciclu olim
pic 1977—1980. Pe sportivii noștri îi așteaptă acum alte întilniri 
cel puțin la fel de grele ca cele de la Sofia și nădăjduim că ei 
vor fi în măsură să realizeze încă și mai mult decît pină acum

Anca ?“ „Bine, foarte bine..." 
Cuvintele le șoptește, pentru că 
ochii îi sînt plini de lacrimi. 
Sigur, de bucurie.

Dinu Popescu ne zîmbește și 
cu amabilitatea pe care i-o cu
noaștem ne salută. „Am vrut să 
ștergem într-un fel impresia 
Jonkoping-ului și poate că am 
reușit. Oricum, este prima mare 
performanță pe care o realizăm 
și ea ne descătușează de „com
plexul locurilor 4—7“ pe care 
l-am avut pînă Ia Sofia. Vom 
demonstra că valoarea noastră 
este pentru un loc pe podium 
in orice mare întrecere interna
țională".

Ne croim drum spre un tînăr 
care povestește cu nonșalanță 
drumul spre medalia de aur. 
Este mezinul campionatelor de 
lupte, Ion Draica. La 19 ani are 
într-o colecție ce abia se con
stituie două medalii de aur : 
cea de campion european de 
seniori și cea de campion mon
dial universitar ! Ce-și dorește 
oare pentru viitor tînărul luptă
tor constănțean ?

— N-aș vrea să vă par lip
sit de modestie, dar gindurile 
mele bat pină departe, foarte 
departe. Dealtfel, dintotdeauna 
îndrăzneala a fost unul din 
atu-urile învingătorilor. Ei bine, 
gindul meu face primul mare 
popas la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, din 1980, cînd vreau 
să cîștig tot medalia de aur. 
Pină atunci, alte etape, cam
pionatele mondiale, cel dinții, 
fiind chiar in toamna aceasta 
Ia Goteborg. Să nu mă soco
tiți drept increzut, dar la Mos
cova aș vrea să mă prezint ca... 
triplu campion mondial. Toate 
aceste îndrăznețe visuri au ca 
temeinic suport condițiile pe 
care partidul și statul le pun la 
dispoziția tineretului.

Tonifiant optimismul acestor 
tineri și, mai ales, asigurător 
pentru sportul românesc care 
țintește locuri tot mai sus în 
ierarhia performanțelor mon
diale. Clasați în frunte sau pe 
treptele imediat următoare, 
sportivii noștri privesc cu în
credere viitorul, vor să răsplă
tească cu victorii tot mai de 
preț grija cu care sînt înconju
rați.

Corespondentă din Elvefia

S.C. BERNA - PRIMA ADVERSARĂ ÎN C.C.E. 
A HOCHtIȘriLOR DE IA STEAUA

Primele zile ale lunii septembrie vor marca Începutul activității 
oficiale Ia hochei. Mai precis, în ziua de 2 septembrie, la București 

campioana țării noastre, Steaua, va debuta in C.C.E. întilnind in 
meci-tur pe campioana Elveției, S.C. Berna.

In vederea acestui important joc, hocheiștii bucureșteni 
s-au pregătit în ultimele zile în Cehoslovacia, participînd la un 
turneu amical la Opava. Asupra rezultatelor și comportării generale 
a lotului vom reveni. Astăzi oferim cititorilor cîteva amănunte des
pre primul adversar în C.C.E. al bucureștenilor, S.C. Berna, prin 
intermediul corespondenței ce ne-a parvenit din Elveția.

Actuala campioană a Elveției 
este una dintre cele mai sim
patizate echipa din hocheiul de 
veche tradiție al „Țării Can
toanelor", mărturie stînd media 
de spectatori la ultimele ediții 
ale campionatului — peste 
13 000 —, dar și numărul de 
membri susținători, care se ri
dică la aproape 5 000. Deci, nu 
este deloc exagerată aprecierea 
că S.C. Berna constituie clubul- 
fanion al hocheiului elvețian, 
chiar dacă nu întotdeauna re
zultatele au fost dintre cele mai 
bune. In acest sens vom preci
za că S.C. Berna a cucerit tit
lul de campioană a Elveției de 
mai multe ori : 1959, 1965, 1974, 
1975 și 1977. Infocații susțină
tori al acestei formații nu uită 
însă că favoriții lor l-au de
zamăgit uneori. In anii 1958, 
1969 și 1972 S.C. Berna a activat 
în liga secundă a campionatului 
elvețian, bucurîndu-se, însă, în 
continuare, de simpatia amato
rilor de hochei din capitala El
veției. Așa se și explică de ce 
echipa a revenit, de fiecare 
dată, în prim-pianul actualită
ții cu o vigoare puțin obișnuită.

Jucătorii de la S.C. Berna se 
află la cel de-al patrulea lor 
start în C.C.E., cea mal „pro
ductivă" prezență a lor în a- 
ceastă mare întrecere fiind cea 
din sezonul trecut, cînd S. C. 
Berna a ajuns pînă in semifi
nală, după ce a eliminat pe 
Ferencvăros Budapesta cu sco
rul general de 11—7, apoi pe 
ATSE Graz cu scorul general 
de 12—4, fiind eliminată, la 
rîndul el, în turul III (semifi
nale) de S. C. DGsseldorf cu 
11—7. în sezonul 1965/1966 S.C.

Berna a fost eliminată în pri
mul tur de H. C. Klagenfurt 
(12—24), iar în 1975/1976 de Dy
namo Berlin (7—8).

In lotul echipei se află nu
meroși internaționali, printre 
care și doi reputați hocheiști 
canadieni : Cadieux și Martel, 
ultimul fiind și golgeterul cam
pionatului elvețian cu un total 
de 53 de puncte (35 de goluri 
și 18 pase). Să mai notăm pre
zența în această echipă a por
tarului Jăggi, a fundașilor Hof
mann, Kaufmann și Hugo 
Leuenberger, a atacanților 
Conte, Dellsperger, Wittwer, 
Holzer, Zabnd, Fuhrer, Ronner, 
Wyss — toți vechi internațio
nali, de nenumărate ori com
ponent! ai selecționatei elveție
ne. Antrenorul echipei este Res 
Kfinzi, ajutat de canadianul 
Cadieux. S.C. Berna și-a înce
put pregătirile încă de la 8 au
gust, sperînd să obțină califi
carea.

W. HALLER 
redactor la ziarul 

„Berner Nachriten*

DE LA C.N.E.F.S.
In perioada 25—28 august 

1977 a avut loc la București 
cea de a V-a ședință a Co
misiei mixte permanente de co
laborare sportivă româno-ceho- 
slovacă.

Delegația română care a par-

LOTUL DE CAIAC-CANOE 
A PLECAT LA C.M.

Luni dimineața, caiaciștii și 
canoiștii din lotul reprezenta
tiv al României au plecat la 
Sofia, pentru a participa la 
campionatele mondiale progra
mate între 1 și 4 septembrie 
pe lacul Pancearevo. La această 
mare întrecere, echipajele ro
mânești vor lua startul în toate 
cele 18 probe incluse pe a- 
genda campionatelor mondiale.

Iată componența delegației 
noastre : CAIAC : Vasile Diba, 
Beniamin Borbandi, Policarp 
Malihin, Ion Dragulschi, Vasile 
Simiocenco, Mihai Zafiu, Chl- 
rilă Simion, Niculai Simior 
nencu, Petre Ignatenco, Cu- 
prian Macarencu, Niculae Țicu, 
Stefan Popa, Marian Ciobanu ; 
CANOE : Ivan Patzaichin, Lipăi 
Varabiev, Gheorghe Simionov, 
Toma Simionov, Petrică Mar- 
cov, Gherasim Munteanu, Pa
vel Cozlov ; CAIAC FETE : Ma
ria Cozma, Agafia Orlov, Nas- 
tasîa Nichitov, Maria Ivanov, 
Adriana Mihala. Antrenor co
ordonator : Corneliu Bîrsănescu, 
Antrenori principali : Nicolae 
Navasart și Radu Huțan.

Iată și programul campiona
telor mondiale : joi, de la ora
9 — seriile eliminatorii în pro
bele pe distanța de 1 000 m 
(masculin) și 500 m (K 1, K 2 — 
feminin) ; ora 16 — recalificări; 
vineri : ora 9 — serii elimina
torii în probele de 500 m (mas
culin) și K 4 — fete : ora 16 — 
recalificări ; sîmbătă, ora 8.30 : 
semifinalele probelor din prima 
zi ; ora 16 : finalele ; duminică, 
ora 8,30 : semifinalele pro
belor din ziua a doua, 
ora 12 : finala la K 4 —
10 000 m. ora 14 — finalele pro
belor din ziua a Il-a, ora 17 — 
finalele la C 2 și CI — 10 000 
m, ora 18 — finalele la K 1 și 
K 2 — 10 000 m.

ticipat la discuții a fost con
dusă de Miron Olteanu, secre
tar al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
iar delegația cehoslovacă de 
Dr. Ernest Demetrovici, vice
președinte al Asociației Ceho
slovace de Cultură Fizică.

Cu ocazia acestei ședințe, 
s-a constatat dezvoltarea relați
ilor de colaborare și s-a realizat 
un util schimb de informații a- 
supra pregătirii sportivilor în ve
derea participării lor la Jocu
rile Olimpice precum și asu
pra altor probleme de interes 
comun.

Comisia a discutat și stabilit 
schimburile de delegații spor
tive și alte acțiuni de colabo
rare pentru anul 1978.

CARNET
Im dubla întîlnir® Marea Bri

tani* — U.R.S.S. desfășurata la 
Edinburg, gazdele au termi
nat victorioase : 111—98 la masculin 
șl 80-74 la feminin. Cîteva rezultate: 
400 mg — Pascoe 50,93 ; 200 m — 
Cohen 21,40 ; ciocan — Dimitrenko 
76,18 m ; înălțime — Belkov 2,16 m; 
suliță (f) — Sanderson 61,82 m ;
100 mg (f) — Anisimova 13,68 ; greu
tate (f) — Cijova 19,88 • In con
cursul din Berlinul occidental : înăl
țime - Kotlnek (S.U.A.) 2,27 m ; 
prăjină — Kozakiewicz (Polonia) 5,45 
m ; 10.000 m — Ngeno (Kenya) 
27:58,8 ; disc - Wilkins (S.U.A.) 
66,10 m ; 200 m (f) — Pursey (Ja
maica) 23,0 ; 400 m (f) — Szewinska 
(Polonia) 49,97 a Meciuri bilaterale, 
la Lugano : Elveția — Franța 113—99 
(m), 59-84 (f); la Stockholm, Suedia 
— Finlanda 188—221 • La Londra, în 
întîlnirea dintre Anglia și R.F. Ger
mania (după prima zi) : 57-48 (m) 
șl 52—32 (f). Cîteva rezultate, 100 m 
(f) - Lynch (A) 11,40; 400 mg (f) -

ATLETIC
Weinstein (RFG) 56,93 ; lungime (m) 
- Mitchell (A) 7,78 m a Concursuri 
In Italia, la Udlne : ciocan — Rlehm 
(RFG) 75,78 m ; 5000 m - Fava (Ita
lia) 13:38,7 : la Rietl : 1 500 m - 
Bayl (Tanzania) 3:37,4 : 400 mg — 
King (SUA) 49,46 ; lungime — Stekld 
(Iugoslavia) 8,02 ; înălțime — Kotlnek 
(SUA) 2,29 m ; suliță — Tonev (Bul
garia) 76,52 m ; prăjind — Beli 
(SUA) 5,50 m.

In turneul de la Harrison 
NĂSTASE INTILNEȘTE PE VILAS 

PENTRU PRIMUL LOC
NEW YORK, 29 (Agerpres).— 

în localitatea Harrison, din a- 
propiere de New York, în ca
drul turneului internațional de 
tenis care se desfășoară pe te
renurile clubului „West-Chester“ 
argentlneanul Guillermo Vilas 
l-a Învins cu 6—1, 6—2 pe
tinărul jucător american John 
McEnroe. Așadar, Guillermo 
Vilas îl va lntilni în finala 
turneului pe campionul român 
nie Năstase, amindoi fiind ne- 
Invinși pină acum.

în două partide contînd pen
tru turneul de consolare au fost 
Înregistrate următoarele rezul
tate : Ion Țiriac (România) — 
Matt MitcheU (S.U.A.) 6—4,
7—6 ; Ricardo Cano (Argen
tina) — Zeliko Franulovici (Iu
goslavia) 1—6, 6—4, 6—4

MECIUL DE NATAT1E R. D. G. - S. B. A.
BERLIN, 23 (Agerpres). In me

ciul de natație dintre echipele 
R.D. Germane șl S.U.A., victoria 
au obțlnut-o oaspeții cu scorul 
de 176—168 puncte. După Christi
na Knacke (R.D. Germană) care 
a stabilit un nou record al lumii 
în proba de 100 m fluture, alte 
performanțe de valoare au fost 
înregistrate în cea de a doua zl 
a acestui interesant meci. In pro
ba de ștafetă 4x100 m liber mas
culin, echipa S.U.A. a corectat 
recordul lumii realizînd timpul de 
3:21,11, iar Ulrlke Tauber (R. D. 
Germană) a stabilit un nou re-

cord mondial in proba de 200 m 
mixt cu 2:15,85. Alte rezultate : 
masculin : 200 m liber — Demont 
(S.U.A.) 1:51,62 ; 200 m mixt — 
Spann (S.U.A.) 2:06,88 ; 1 500 m
liber — Goodell (S.U.A.) 15:27,98; 
feminin : 400 m liber — Petra 
Thumer (R.D. Germană) 4:12,50 ; 
100 m liber — Barbara Krause 
(R.D. Germană) 55,95 ; 100 m
bras — Ramona Reinke (R. D. 
Germană) 1:12,94. La săriturile 
de la platformă și trambulină, 
echipa R.D. Germane a întrecut 
cu 25—19 puncte formația S.U.A.

IN PRELIMINARIILE C.M.
La Sydney, în turneul final 

al zonei asiatice : Australia — 
Coreea de Sud 2—1 (0—1). Ia
tă clasamentul zonei, 
cheierea turului :
Iran
Australia 
Coreea de Sud 
Hong Kong

la in

AUTO * Marele Premiu al 
Olandei (formula 1), disputat pe 
circuitul de la Zandvoort, a fost 
cîștigat de Nikl Lauda (pe „Fe
rrari") — medie orară 186,880 km 
(75 ture — 316 km, în 1 h 41:45,93), 
care s-a distanțat în clasamen
tul campionatului mondial, tota- 
lizind 63 p. îl urmează Jody 
Scheckter („Wolf") — 42 p șl 
Carlos Reuteman („Ferrarl"). 
• Particîpanțil la „maratonul" 
Londra-Sydney au ajuns la 
Madras (India). In clasamentul 
general, pe primul loc se află e- 
chipajul polonez S. Zasada — W. 
Schramm (pe „Porsche Ca
rrera”). Locul doi. Ia 8:28, este 
ocupat de echipajul englez Fow
kes — O’Gorman (pe „Mercedes- 
280").

CĂLĂRIE • La Leverkusen se 
dispută campionatul european 
de dresaj, rezervat juniorilor. 
Pentru a patra oară titlul a fost 
cîștigat de echipa R.F. Germania. 
— 3 895 p. urmată de Austria —

3 576 p și Danemarca — 3 553 p.
CICLISM a La C.M. de la San 

Cristobal (Venezuela), proba de 
urmărire individuală a revenit 
lui Norbert Durpisch (R.D.G.) — 
4000 m în 4:42,84. Compatriotul 
său H. J. Roasch a cîștigat la 
viteză, fiind cronometrat pe ul
timii 200 m in 11,31. Aceeași pro
bă. la feminin, a consacrat-o pe

TELEX
sovietica Galina Țareva, învin
gătoare cu 2-i în cele trei manșe 
cu americana Sue Novarra (13,35 
pe 200 m, în decisiv). Noi cam
pioni, la semifond (amatori) — 
Gaby Mineboo (Olanda) și la 
urmărire (profesioniști) — Gre
gory Braun (R.F.G.) • Turul 
Olandei a fost cîștigat de Bert 
Pronk (Olanda), urmat la 6 sec

3—1 ; L.KJ5. Lodz — Ruch 
Chorzow 2—1 ; Gomik Zabrze
— Odra Opole 1—0. In clasa
ment : Wisla Cracovia 11 p J 
L.K.S. Lodz 9 p, Slask Wro
claw 8 p-

R. D. GERMANĂ (etapa 3): 
Dynamo Dresda — Chemie 
Halle 2—1 ; F. C. Magdeburg
— F. C. Karl Marx Stadt 
5—0 ; Dynamo Berlin — Union 
Berlin 1—1 ; Wismut Gera — 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 
2—2 ; Lokomotive Leipzig — 
F. C. Cari Zelss Jena 1—0 ; 
Chemie Bohlen — Rot-Weiss 
Erfurt 1—1 ; Wismut Aue — 
Sachsenring Zwickau 1—1. In 
clasament : Dynamo Dresda 6 
p, Locomotive Leipzig 5 p.

IUGOSLAVIA (etapa 3) : 
Hajduk Split — Steaua Roșie 
0—0 ; Borac — Zagreb 4—0 ; 
Dinamo — O.F.K. Belgrad 4-2; 
Velez — Osijek 0—0 ; Partizan
— Radnicki 1—0. în clasament 
pe primul loc se află Hajduk 
cu 5 p, urmată de Osijek și 
Partizan de asemenea cu cite 
5 p-
TURNEE INTERNATIONALE

• La Burgos Racing San
tander — Ujpesti Dozsa 3—0 
(2-0).
• La Praga a început tradițio

nalul turneu de juniori „Me
morialul Josef Laufer". Start 
Varșovia — F.C. Erfurt 4—2 ; 
Sparta Praga — Vasas Buda
pesta 3—2-

• Turneul de la Cadiz a 
fost cîștigat de echipa Atletico 
Madrid. După ce în semifinale 
fotbaliștii spanioli au eliminat 
cu 3—0 pe Vasco da Gama, ei 
au învins în finală cu 2—o 
(0—0) pe Internazionale Mi
lano.
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Urmează partidele 
timul joc, Coreea de Sud — 
Hong Kong va avea loc la 4 de
cembrie.
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CAMPIONATE
POLONIA (etapa 6): Zavija 

— Legia 1—0 ; Polonia By- 
tom — Widzew Lodz 2—2 ; 
Lech Poznan — Arka Gdynia 
0—0 ; Pogon—Szombieski 3—0 ; 
Zaglebie — Wisla Cracovia 0-0; 
Slask Wroclaw — Stal Mielec

de irlandezul Kelly și la 1:34 de 
belgianul Pevenage.

TENIS • In turneul de la Bos
ton. sferturi de finală: Orantes — 
Molina 6—4, 6—2 ; Dibbs — Stock- 
ton 6—4, 6—2 ; Fillol — Cornejo 
6—2, 6—1. Al patrulea semifinalist 
este polonezul Wojtek Fibak 
care s-a calificat în dauna lui 
Jimmy Connors, devenit indispo
nibil. • Turneul de la Istanbul 
a fost cîștigat de Iugoslavul Dra
gan Savici, care în finală l-a în
vins cu 9—7. 6—0. 6—2 pe sovie
ticul Iuri Filov. Proba feminină 
a revenit cehoslovacei Hana Hu- 
blerova. • La Casablanca, în 
„Cupa Davis” 1977—78 ; Maroc — 
Turcia 3—0.

VOLEI a Clasamentul final al 
Cupei Prietenia (juniori), la Os
trava : 1. Cehoslovacia ; 2. U.R.S.S. 
3. Ungaria ; 4. Bulgaria ; 5. Ro
mânia ; 6. Polonia ; 7. Cuba ; 
8. R.D.G. în ultimul meci : Ro
mânia — Polonia 3—1 (10, 9, —8, 
12).
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