
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 1
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut joi, 1 septembrie, o vi
zită de lucru în județul Bra
șov.

Programul a cuprins vizi
tarea unor întreprinderi repre
zentative ale industriei con
structoare de mașini, chimice și 
ușoare, intilniri cu edili și ar- 
hitecți, cu oameni ai muncii 
din agricultură.

în uralele celor prezenți, co- 1 
Ioana oficială s-a îndreptat 
spre primul obiectiv al vizitei 
— întreprinderea de autocami
oane Brașov. Muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici au 
manifestat, direct și cald, sa
tisfacția față de noua vizită a 
secretarului general al parti
dului, i-au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cuvinte 
de adincă mulțumire, pentru 
grija constantă ce o poartă 
dezvoltării întreprinderii lor, 
îmbunătățirii permanente a 
condițiilor lor de viață și 
muncă.

Următorul obiectiv al vizitei
l-a  constituit întreprinderea de 
stofe ,,Carpatcx“ din munici
piul Brașov.

După „Carpatex”, vizita de 
lucru a secretarului general al 
partidului continuă. Pe bule
vardul Victoriei, in zona din 
apropierea gării, edilii prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
macheta viitorului centru civic 
al Brașovului, care se realizea
ză la indicația secretarului ge
neral al partidului, și este me
nit să asigure Brașovului o 
înfățișare demnă de un mare 
centru economic și cultural al 
țării.

După vizita următoare la 
întreprinderea de tractoare, 
secretarul general al partidului 
a plecat la Făgăraș.

Vizita de lucru la Făgăraș 
începe la Combinatul chimic și 
continuă la întreprinderea de 
utilaj chimic din localitate.

După ce survolează frumoasa 
Tară a Birsei, elicopterul pre
zidențial aterizează in preajma 
construcțiilor gospodărești ale 
Cooperativei agricole din Cris
tian.

★
De-a lungul întregului traseu 

străbătut de coloana oficială, 
zeci de mii de cetățeni ai ju
dețului Brașov, din municipiul 
Brașov și orașul Făgăraș au făcut 
secretarului general al partidu
lui o primire deosebit de căl
duroasă, impresionantă prin 
formele de manifestare, prin

Astăzi, de la ora 19, la Patinoarul „23 August"

STEAUA - S. C. BERNA, ÎN C. C. E. LA HOCHEI
Sezonul de hochei 1977—1978 

se deschide astăzi, în Capitală, 
cu un meci de mare atracție, 
STEAUA — S. C. BERNA, în 
cadrul primului tur al „Cupei 
Campionilor Europeni”.

într-un sfîrșit de vară ne
obișnuit de torid, harnicii și 
pricepuții frigotehniști ai pa
tinoarului au reușit să confec- 

La antrenamentul de ieri dimineață al Stelei. Moment „fierbinte*, 
ca intr-un ioc oficial, la poarta lui Netedu Foto : N. DRAGOS

sinceritatea și spontaneitatea sa. 
Pretutindeni, oamenii acestor 
milenare meleaguri românești 
au ieșit in întîmpinarea celui 
mai iubit cetățean al țării eu 
dragoste și entuziasm, ovațlo- 
nind pentru patrie și partid, 
urindu-i tovarășului Nicolae 
Ceaușescu viață lungă și putere 
de muncă pentru fericirea și 
prosperitatea națiunii noastre.

Primirea entuziastă făcută de 
oamenii muncii brașoveni con
stituie o expresie elocventă a 
adeziunii depline a tuturor fii
lor acestui județ — femei și 
bărbați, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari și germani — 
Ia politica internă și externă a 
partidului nostru, la cauza no
bilă a edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

★
Vizita in județul Brașov s-a 

încheiat in cursul după-amiezii 
printr-o impresionantă adunare 
populară. In fața sediului Co
mitetului județean de partid, 
zeci de mii de constructori de 
autocamioane și tractoare, mun
citori, ingineri, tehnicieni de la 
toate Întreprinderile brașovene, 
studenți și elevi, locuitori ai 
Brașovului și ai comunelor în
vecinate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
au venit minați de aceleași 
sentimente de dragoste și stimă 
pentru a se intilni cu secreta
rul general al partidului, pen
tru a-i asculta sfaturile și în
demnurile, pentru a exprima 
din nou, așa cum au făcut-o 
pe parcursul întregii vizite de 
lucru, hotărirea lor nestrămu
tată de a munci cu aceeași ab
negație pentru traducerea în 
viață a Programului de dezvol
tare multilaterală a patriei so
cialiste, de a-și aduce pe a- 
ceastă cale contribuția la în
făptuirea politicii partidului de 
ridicare permanentă a bună
stării întregului nostru popor.

In ovațiile zecilor de mii de 
participant!, q luat corintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, urmărită cu 
deosebită atenție și interes de 
toți eei prezenți, a fost primi
tă cu deplină satisfacție de 
participanții la adunare, fiind 
subliniată in repetate rînduri 
cu aplauze și urale. Oamenii 
muncii brașoveni s-au angajat 
să transpună în fapte sarcinile 
și indicațiile trasate de secre
tarul general al partidului, să 
muncească neobosit pentru pro
pășirea, înflorirea și fericirea 
patriei noastre socialiste.

ționeze o gheață excelentă, ca
pabilă să asigure întîlnirii con
diții optime de desfășurare. 
Steaua și-a continuat intens 
pregătirile, efectuînd, de marți, 
și patru antrenamente „tari" 
pe gheață. Ultimul, de relaxa
re, îl va face astăzi dimineață. 
Lotul este cel anunțat, singu
rele semne de întrebare ridi-
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Excelente rezultate românești la „europenele" de tir

LUCIAN GIUȘCĂ-CAMPION CONTINENTAL
LA PISTOL LIBER!

• Performanța sa—376 p—constituie un nou record al lumii •Reprezentativa r.d.g. 
a depășit recordul mondial cu 17 puncte • rcitipa României - medalie de bronz

într-o atmosferă sărbăto
rească, poligonul Tunari a găz
duit ieri, pentru a 4-a oară 
în 22 de ani, o festivitate de 
deschidere a unui campionat 
european la care au participat 
cei mal buni 443 de trăgători 
din vechiul continent, reprezen
tând 26 de țări.

Președintele C.N.E.F.S., gene
ral lt. Marin Dragnea și pre
ședintele C.E.T., Gavrilă Barani 
au salutat pe oaspeți. La fes
tivitate au participat o serie de 
personalități marcante ale ti
rului mondial, în frunte cu 
Georges Vichos, președintele 
U.I.T., Ernst Zimmermann, se
cretar general al U.I.T., Michael 
Tipa, membru al Comitetului 
Executiv al U.I.T.

★
Proba de pistol liber a des

chis suita întrecerilor din pro
gramul actualei ediții, a XlV-a, 
a „europenelor”. Acest concurs 
ne-a adus suprema satisfacție : 
un reprezentant al României 
a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, cucerind 
mult dorita medalie de aur. 
Autorul acestei performanțe de 
excepție este țintașul Lucian 
Giușcă. La 34 de ani, compo
nentul clubului Dinamo (antre
nor G. Maghiar) reușește nu 
numai cîștigarea titlului de 
campion al Europei : el devine

Un succes și un exemplu: Concursul național sătesc de lupte

greco-romane, desfășurat în cadrul „DACIADEI<<

„DORIM CA SĂMÎNȚA ARUNCATĂ LA PECHEA 

SĂ RODEASCĂ ÎNZECIT"Pechea. Comună mare șt fru
moasă, cu oameni gospodari 
care se mindresc, pe bună drep
tate, ci au primit de patru ori 
„Ordinul Muncii* clasa I, răs
plată a hărniciei lor pe ogoare, 

cînd utilizarea fundașului Făr- 
găraș (care a avut o arsură 
la picior) și a atacantului Po
pa (colică renală, miercuri). 
Echipa se simte bine și — du
pă cum ne declară antrenorii 
Czaka și Zografi — va intra 
pe teren cu hotărirea de a ob
ține o victorie cît mai conclu
dentă.

S. C. Berna a sosit ieri du- 
pă-amiază. Din echipa campi
oană a Elveției fac parte, prin
tre alții, hocheiștii canadieni 
Cadieux (care este și antrenor) 
și Martel, precum și experi- 
mentații internaționali : porta
rul Jăggi, fundașii Hofmann, 
Kaufmann și Leuenberger, ata- 
canții Wittwer, Holtzer, Zahnd, 
Fuhrer, Wyss. în aceeași sea
ră, S. C. Berna a făcut un an
trenament de acomodare, pe 
patinoar, urmînd ca astăzi di
mineață să iasă din nou pe 
gheață.

Jocul începe la ora 19 și va 
fi condus de arbitrii ceho
slovaci VI. Jurza (la centru), 
P. Koval și J. Nemec. Re
amintim spectatorilor că, po
trivit regulamentului C.C.E., fu
matul este strict interzis în 
tribune. Și — îi sfătuim să-și 
ia un pulover. în patinoar este 
destul de frig» (V. ChJ

Noul campion european al probei

totodată și recordman mondial 
al probei, întrucît rezultatul 
înregistrat — 576 p ! — este 
superior cu 3 puncte vechiului 
record mondial, realizat de 
Uwe Potteck (R. D. Germană) 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal. în momentul In care 
Lucian Giușcă a fost sigur de 
victoria sa, ne-a declarat : „Am 
așteptat 17 ani pentru a rea
liza o asemenea performanță.

a fost gazda celei de a doua 
ediții a Concursului național să
tesc de lupte greco-romane do
tat cu „Cupa U.N.C.A.P.". Cu 
o ambianță sărbătorească spe
cifică marilor întreceri sporti
ve, cu o organizare la înalt ni
vel de exigență, iată cum i-a 
intîmpinat comuna Pechea, din 
județul Galați, pe cei 100 de 
luptători trecuți prin rigorile 
concursurilor preliminare — 
pe consilii intercooperatiste și 
faze zonale — dornici să-și 
înscrie numele pe lista câștigă
torilor. Se cuvine să mențio
năm, la loc de cinste, strădu

ÎNCHEIEREA vizitei delegației
SPORTIVE DIN R.P. UNGARĂ

ia perioada 29 august — 1 
septembrie a.c., la invitația 
C.N.E.F.S. o delegație a Ofi
ciului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din R. P. 
Ungară, condusă de dr. Sândor 
Bekl, președinte, a făcut o vi
zită în țara noastră. Delegația 
oaspete a avut convorbiri cu 
conducerea mișcării sportive 
române privind probleme de 
interes comun și dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două orga
nizații, și a vizitat obiective 
sportive din București și lito
ralul Mării Negre.

în ziua de 1 septembrie a 
avut loc la sediul C.N.E.F.S. 
semnarea înțelegerii între 
C.N.E.F.S. si O.N.E.F.S., privind 

de pistol liber, Lucian Giușcă 
Foto : D. NEAGU

Mai bine zis, am muncit 17 
ani pentru un rezultat de ex
cepție". L. Giușcă s-a impus 
in fața celui de al doilea cla
sat, suedezul O. Gunnanson, la 
5 puncte diferență ! Printre în
vinșii săi se numără campio-

Rodu TIMOFTE

(Continuare tn pag 2—3) 

mile depuse pentru o cit mai 
bună organizare, de către edilii 
comunei, in frunte cu neobosi
tul lor primar, omniprezent — 
la teatrul de vară unde s-au 
desfășurat întrecerile, la sediul 
Consiliului popular sau la res
taurant, pentru a supraveghea 
personal felul in care se pre
gătește și se servește masa 
pentru sportivi. Alături de el, 
toți locuitorii comunei s-au do-

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2—3)

colaborarea sportivă pe perioa
da 1977—1981.

în după amiaza aceleiași zile, 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a primit de
legația Oficiului Național pen
tru Educație Fizică și Sport din 
R.P. Ungară, condusă de to
varășul dr. Săndor Bckl, pre
ședinte, cu care s-a întreținut 
cordial.

La primire a participat ge
neral It. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S.

Aseară delegația ungară a pă
răsit Bucureștiul, îndreptîndu-se 
spre patrie.



de un colac

Intern 
pentru 
concu-

nu 
și 

așa 
TOTI !

tot 1
recent Încheiatele camplo- 
republicane de juniori 
consemnați peste 400

verificate 
ar 

toate 
amplu 

călăuzitor, antrenorii, 
lor majoritate, iau de-a 
— deci nu aleg fl nu 

—, Iar pe copiii cu cel mal 
grad de forță ti Inițiază 
și ti aruncă grabnic In 

juniori, 
un 

mal 
urma-urmel, 

a-

Schifiștii juniori au nevoie

Am semnalat, nu o dată, că 
schiful românesc resimte acut 
absența unor generații de juni
ori la nivelul mereu mai marilor 
exigențe internaționale. Dealtfel, 
federația noastră de specialitate 
nici nu s-a încumetat să înscrie 
echipaje la ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale de ju
niori unde, din lunga listă de 
participant!, nu lipsesc niciodată 
reprezentanții principalelor forțe 
ale canotajului mondial —• R. D. 
Germană, U.R.S.S., Cehoslovacia 
etc. Dar, spunem noi, cum să 
poată trimite F.R.C.Y. sportivi 
la aceste campionate ale lumii 
cînd cu prilejul tradiționalelor 
regate „Prietenia", unde vin, 
printre altele, speranțele canota
jului din R.D. Germană, U.R.S.S, 
și Cehoslovacia sportivii noștri 
fac aproape figurației 1 La edi
țiile din această vară, spre exem
plu, canotajul românesc a avut 
minora satisfacție (dacă mai 
poate fi vorba de o satisfacție!) 
de a obține calificarea în finale 
cu cîte un echipaj : unu! 
masculin, unul la feminin 
atfta

La 
na te 
fost 
participanți. dar, după cum 
spunea secretarul adjunct 
F.R.C.Y., Dan Popper, „maximum 
10 (fete 4-băieți) se apropie în- 
trucltva de nivelul cerințelor in
ternaționale!** în rest, „balast", 
sportivi mici, îndesați, lipsiți de 
calități și de perspective, 
atleți supli, cu talie înaltă 
potențial biologic ridicat — 
cum ar fl trebuit să fie .
De ce toți ? Pentru că procesul 
de selecție nu se mal face em
piric, d pe criterii precise, după 
modele elaborate și 
ȘTIINȚIFIC 1 De fapt, așa 
trebui să se facă, dar cu 
că au la dispoziție un 
material ............
marea 
valma 
triază 
ridicat 
sumar „
focul campionatelor de 
pentru a „ciupi", eventual, 
loc pe podium... că se 
întîmplă ! Dar, la 
ne întrebăm ce valoare poate 
▼ea un Ioc pe podiumul campio
natului, fie chiar și pe treapta 
cea mai înaltă, dacă juniorii ro
mâni nu există realmente pe 
plan Internațional?!

Sistemul competițional 
se cere a fl îmbunătățit, 
a nu se reduce totul la... 
rența pentru cele trei locuri de 
pe podiumul campionatelor de 
juniori. Este necesară transfor
marea întrecerilor pe ambarca-

Revirimentul promis (de fiecare dată)
ACTUALITATI

de salvare...
ln- 

a 
nu titlurile.

țiuni mici (simplu și 2 f.c.) 
tr-un concurs republican 
cărui miză să fie 
ci intrarea in loturile reprezen
tative. Pentru această întrecere 
s-ar putea fixa haremuri de 
timp, fără de care accesul în 
lot să nu fie posibil. Cea de a 
doua competiție, campionatul de 
viteză, poate deveni astfel un 
campionat cu program complet, 
cuprinzînd toate probele, inclusiv 
pe cele de la ambarcațiuni mici 
șl nu exclusiv, cum se întîmplă 
în prezent. S-ar mal rezolva ast
fel, încă un lucru : secțiile care 
dispun de 4—5 elemente mai ră
sărite, și cu care fac față AM
BELOR campionate, nu și-ar 
mai putea permite luxul de a se 
baza doar pe cîțiva sportivi 1

O altă problemă, viu controver-

se lasă, încă, așteptat la volei
DIN POPICE

La cea de-a 6-a ediție a 
campionatului european de 
volei (junioare), desfășurată 
recent în Iugoslavia, echipa 
noastră s-a clasat pe locul 
10. O poziție pe linia re
zultatelor slabe obținute în 
ultimii ani la această com
petiție (cu excepția ediției 
din 1971, cînd formația Româ
niei a fost vicecampioa- 
nă europeană). Ea reflectă 
nivelul scăzut de pregătire 
al tinerelor noastre volei
baliste, agravat și de parti
ciparea sporadică la pregă
tirea pentru europene a 
unora dintre componentele 
de bază (Doina Popescu,

sată, este specializării
timpurii. De fapt, este vorba de 
localizarea grupei de vîrstă. In 
vreme ce unii tehnicieni apre- 
ciați, cum este lectorul universi
tar Sergiu Zelinschl, de la Ca
tedra de sporturi nautice a 
I.E.F.S., susțin grupa de vîrstă 
13—14 ani, alții optează pentru 
15—16 ani. După opinia noastră, 
tehnicienii din prima categorie 
au dreptate, dovada cea mai bu
nă fiind că în R.D. ~ 
țară care a cucerit la C.M. 
la Amsterdam 11 titluri f 
specializarea timpurie se 
de la 13 ani !

Activitatea cu juniorii i 
sește, la această oră, pe 
de lucru a F.R.C.Y. După 
ne spunea secretarul 
Gheorghe Giurcăneanu, 
acest an se va proceda la o mi
nuțioasă analiză a eșalonului de 
juniori, căutîndu-se 
optime de redresare, 
dealtfel, că ele vor fi 
pentru 
nevoie 
nu pot 
paniile

Germană, 
de 

din 14, 
începe

se gă- 
agenda 

i cum 
federației, 

încă în

soluțiile 
Sperăm, 

găsite, 
că schiful românesc are
de forțe proaspete, care 
fi furnizate doar de cam- 
de selecție declanșate de 

federație sau
a unor vechi 
aceiași!

de munca solitară 
antrenori, mereu

Horia ALEXANDRESCU

Margareta Lăluț, Daniela 
Roșea. Luiza Malezian) sau 
de absența altora (Eugenia 
Marcu nu a răspuns pur și 
simplu la convocare !).

Șansele pentru ocuparea 
unei poziții fruntașe scăzînd 
considerabil, încă din start, 
participarea la C.E. a deve
nit — după cum ne spunea 
antrenorul Mircea Dumitres
cu — doar un mijloc de ve
rificare a posibilităților teh- 
nico-tactice ale unor jucă
toare foarte tinere, de re
dare a lor intr-o competiție 
de nivel ridicat.

„Din acest punct de vede
re — remarca interlocutorul 
nostru — participarea la 
competi fie reprezintă un cîș- 
tig. Prezența într-o serie 
preliminară foarte puternică 
(dintre cele șase formații de 
la Sabac, două — U.R.S.S. 
și Cehoslovacia — și-au dis
putat în final titlul de cam
pioană, iar alte două — Ita
lia și Ungaria — au ocupat, 
de asemenea, locuri frunta
șe) a constituit pentru tine-

rele jucătoare susceptibile 
de a H titularizate la vii
toarea ediție un dificil dar 
util examen. Faptul eă ma
joritatea jucătoarelor Încer
cate cu acest prilej, deși sînt 
născute In 1960, au con
firmat speranțele, ne de
termină să fim mai 
optimiști tu privința reve
nirii voleiului nostru „clasa 
schimbul de miine". Speran
țele noastre se leagă, bu
năoară, de Maria Mititclu 
(născută in 1960, Înălțime 
130 m) — ridicătoare ; Ge- 
111 Gulniza (1960 — 1,72) — 
trăgătoare principală care 
trebuie readusă insă urgent 
și definitiv pe postul de 
ridicătoare ; Gabriela Cojo- 
caru (1961 — 1,78) — toate 
trei folosite aproape In per
manență. Firește, talentul și 
dorința de afirmare trebuie 
dublate de o muncă intensă, 
responsabilă".

Dar, dincolo de acest OA
RECARE CIȘTIG de care 
vorbea antrenorul M. Du
mitrescu, rămin performan
țele slabe pe eare le obține, 
in general, voleiul nostru 
feminin la nivelul eșaloa
nelor tinere, REZULTATE 
PENTRU CARE SE GĂ
SESC MEREU SCUZE... Ră
min deficiențele serioase 
eare caracterizează procesul 
selecției, al pregătirii, pre
cum și activitatea loturilor 
reprezentative, marcată in 
bună măsură de instabilita
te (unele 
„plimbate" 
două loturi) 
indisciplină 
sau întîrzieri nemotivate la 
pregătire).

O mai bună organizare a 
muncii cu junioarele, mal 
multă exigență și disciplină 
in pregătirea la cluburi și 
la loturi, un sprijin concret 
din partea antrenorilor de 
la echipele diviziei naționa
le școlare, responsabilitate 
față de reprezentarea culo
rilor țării sînt cerințe fun
damentale pentru ridicarea 
cotei valorice a voleiului 
nostru feminin.

Marian GH1OLDUȘ

• Vineri și sîmbătă are loc la 
Mangalia etapa a IlI-a a „Cupei 
F.R.P.”, competiție la care parti
cipă popicari fruntași, inclusiv 
componenții loturilor naționale, 
înaintea acestei confruntări, con
duc Elena Goncear-Pană (Voin
ța București) și Iosif Tismănar 
(Constructorul Galați).
• In zilele de 3 și 4 septembrie 

se dispută la Hunedoara fina
la tradiționalei întreceri dotate 
cu „Cupa U.G.S.R.", competiție 
individuală rezervată juniorilor. 
La concurs vor ti prezenți u 
de juniori și junioare, dștlgăto- 
ril etapelor județene.

a In turneul individual al con
cursului internațional organizat 
de Olimpia București, pe pri
mele locuri s-au clasat : la fete
— Cornelia Grecescu (Olimpia) 
425 p d, Silvia Marinescu (Olim
pia) 422 și Georgeta Ungureanu 
(Rapid Buc.) 421 p d ; la băieți
— I. Okrusch (S.K. Motor Karl 
Marxstadt) 891 p d, G. Marin 
(Olimpia) 860 p d șl S. Bellvacă 
(Olimpia) 859 p d.

Uf LA VATRA CUPTOARELOR
LA OGLINDA LACULUI CINCIȘ 
Siderurgiștii hunedoreni In orele 
odihnei, sportului și recreării

Sfîrșit de săptămînă. 
cheta și moderna bază 
grement de pe malul 
de acumulare Cinciș 
doara), sute de muncitori, obiș- 
nuiți cu temperaturile înalte 
ale incandescenței oțelului, au 
venit împreună cu familiile lor 
să se odihnească și să se re
creeze în mijlocul naturii dar
nice cu aceste meleaguri, sub 
razele de foc ale soarelui. Pe 
lac, peste 30 de ambarcațiuni, 
legănate de undele stîrnite de 
vaporașul ce leagă barajul de 
complexul turistic al combina
tului siderurgic. In preajma 
complexului, in bazinul de înot, 
un grup de tineri, animați de 
elevul oțelar Grigore Pavel, 
„sfidează" apa încă rece după 
ploaia din ajun : „Cine nu in
tră în apă, nu joacă nici fot
bal 1” — își amenință în glumă 
colegii de muncă, învățătură 
și sport. Alături de bazin, un 
dreptunghi gazonat, cu porți 
metalice, te îmbie intr-adevăr 
la un joc cu mingea și, nu 
peste mult timp, un meci voios 
de fotbal atrage publicul, in
stalat confortabil pe... balcoa
nele cochetului complex de odih
nă al combinatului siderurgic.

Pe malul lacului, o puzderie 
de pescari amatori a căror 
„bază" o observi imediat, la 
campingul alăturat, unde cor
turile și mașinile alcătuiesc un 
tablou viu colorat.

Privit de sus, de la motelul 
Cinciș (unde subiectul la or
dinea zilei era meciul fotba
liștilor de la Corvinul, localni
cii avind de suportat contrazi
cerile timișorenilor, arădenilor, 
bihorenilor, veniți aci ca tu
riști, la odihnă) conturul si
nuos al lacului se pierde în 
îngemănarea cu verdele înălți
milor din jur. Lumină, sport și 
soare la Cinciș. Și cînd soare
le a coborît dincolo de înălțimi, 
formațiile artistice ale siderur- 
giștilor au luat locul sportului, 
curcubeul sunetelor umplînd 
spațiile și inimile.

Paul SLAVESCU
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Să cunoaștem Regulamentul ,,DACIADEI“

„DACIADA' -0 PRIMĂ POARTĂ
SPRE OLIMPIADĂ...

• DACI ADA NU TREBUIE PRIVITA Șl ÎNȚELEASA DOAR CA O 
HAINĂ NOUA, MAI FRUMOASA, A SPORTULUI NOSTRU, EA 
PRESUPUNE IN PRIMUL RIND UN SALT CALITATIV, ÎMBUNĂ
TĂȚIREA SUBSTANȚIALA A ACTIVITĂȚII LA TOATE EȘALOANELE

Izvorîtă din indicațiile cuprinse 
In cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, CU pri
lejul înminării unor înalte dis
tincții sportivilor care au obținut 
performanțe deosebite la Olim
piada de la Montreal, pe baza 
Programului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică șl 
sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din 1980, adoptat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., competiția spor
tivă națională „Daciada“ își pro
pune, ca unul din obiectivele 
fundamentale, ridicarea nivelului 
general al activității sportive de 
performanță, depistarea și pre
gătirea elementelor tinere în
zestrate cu calități sportive și 

■ morale deosebite pentru obține
rea unor rezultate de valoare 
mondială, care să ducă la re
prezentarea cu demnitate a spor
tului românesc In competițiile 
internaționale, la creșterea ne
încetată a prestigiului sportiv al 
țării noastre In lume.

Aria largă de desfășurare — 
practic, in cele două ediții ale 
Daciadel, de vară șl de iarnă vor 
fi cuprinse toate ramurile spor
tive — cadrul larg de organizare, 
prin cuprinderea tuturor județe
lor țării, șl sistemul de organi
zare 
me, 
cele 
pînă 
vor asigura un cadru _ .
unitar, fără precedent în istoria 
mișcării noastre sportive, premi
sele cele mai favorabile afirmării 
plenare a tuturor elementelor 
cu aptitudini pentru soortui de 
performanță, în special a celor 
din rfndul tinerel generații. In 
plus, organizarea concomitentă 
la mal multe ramuri de sport va 
asigura diferitelor etape, inclusiv 
celei finale, ambianța sărbăto
rească ce poate fi comparată cu 
cea a marilor competiții poli
sportive ale lumii. „Daciada" va 
fl. practic, o olimpiada a apor
tului românesc I

a întrecerilor în profunzi- 
în etape succesive, de 
mai mici nuclee 
la etapele finale pe țară,

la
sportive

închegat.

Este absolut necesar, prin ur
mare, ca toți factorii angrenați 
în sportul nostru de performan
ță — începînd de la instructorii 
și tehnicienii din asociații și clu
buri, pînă la consiliile județene 
pentru educație fizică și sport și 
federațiile de specialitate, orga
nele și organizațiile cu atribuții 
în domeniul sportului — să în
țeleagă în acest fel menirea „Da- 
ciadei“ ca o poartă deschisă spre 
afirmare internațională a sportu
lui nostru la marile competiții 
și în primul rlnd la Jocurile 
Olimpice.

„Daciada** nu trebuie privită și 
înțeleasă doar ca o haină nouă, 
mai frumoasă, a sportului nos
tru, ea presupune In primul rlnd 
un salt calitativ, îmbunătățirea 
substanțială a activității la toa
te eșaloanele pentru depistarea, 
formarea și pregătirea talentelor 
de care tineretul nostru nu duce 
lipsă, pînă la cele mai înalte 
culmi ale măiestriei sportive.

O atenție deosebită, prioritară, 
trebuie acordată în activitatea de 
pregătire, organizare și desfă
șurare a competițiilor de perfor
manță din cadrul „Daciadei* ra
murilor înscrise în programul 
Jocurilor Olimpice ; trebuie ac
ționat pentru consolidarea și a- 
firmarea acelor discipline șl uni
tăți sportive nominalizate pentru 
fiecare județ. în vederea crește
rii contribuției acestora la pre
gătirea unor sportivi valoroși 
pentru loturile reprezentative și 
olimpice. Este o cerință impusă 
de dezvoltarea la care a ajuns 
astăzi sportul de performanță 
pe toate meridianele lumii, de 
creșterea concurenței Ia marile 
competiții, cu deosebire la J.O. 
Iată de ce toți cei implicați în 
fenomenul sportiv trebuie să 
pornească fără preget la treabă, 
cu pasiune, pentru îndeplinirea 
obiectivelor și sarcinilor trasate 
de partid, pentru atingerea țe
lurilor „Daciadei*. mare sărbă
toare a spoitului românesc dm*, 
totodată, e* mare răs
pundere al sis
tem educat;
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EXCELENTE REZULTATE
LA „EUROPENELE"

(Urmare din pag. 1)

nul olimpic de la Montreal, U. 
Potteck și multiplul campion 
mondial și european H. Voll- 
mar (ambii R.D.G.), multiplii 
campioni A. Egrișin (U.R.S.S.), 
R. Skanaker (Suedia), R. Dol
linger (Austria), J. Rodseth 
(Norvegia) și alții.

Foarte bine s-a comportat 
Întreaga echipă de pistol liber 
a României, cucerind medalia 
de bronz. L. Giușcă, L. Stan 
(cu 563 p), L. Pop (553 p) și 
M. Trușcă (547 p) au totalizat 
2239 p, ocupînd locul III în cla
samentul general și depășind 
cu 30 de puncte (!) vechiul record 
național (2209 p, în 1976, echi
pa națională). Această medalie 
este tot rezultatul unei munci 
pline de abnegație din partea 
sportivilor și a antrenorilor lor 
(G. Maghiar, la Dinamo și T. 
Coldea, la Steaua, cluburile că
rora le aparțin cei 4 trăgători) și 
urmarea directă a unui proces de 
antrenament științific alcătuit 
și riguros executat. Calde feli
citări sportivilor, antrenorilor 
lor și tuturor celor ce au contri
buit la buna lor pregătire !

Trebuie menționat faptul că 
cifrele realizate in întrecerea

ciștigat 
2261 p, 
(v.r.

SĂMÎNTA ARUNCATĂ LA PECHEA
7

(Urmare din pag. 1)

care, cu 
stingace, 
candoare 
avea, au 
ei, spor-

vedit gazde ospitaliere, de la 
șeful postului de miliție, care 
a patrulat permanent pe șosea, 
pentru a evita orice „eveniment 
rutier*, pină la șoimii patriei 
și cei mai mici ca ei 
gesturi simple, uneori 
dar de o gingășie și 
cum numai ei le pot 
oferit flori, culese de 
tivilor și oficialilor.

Întrecerile de lupte greco- 
romane de la Pechea au scos 
și ele in evidență uriașele re
zerve de care dispun satele 
noastre pentru sportul luptelor, 
iar organizarea pentru prima 
dată a unei competiții de o 
asemenea anvergură intr-o co
mună se inscrie pe linia ma
rilor cîștiguri pentru sportul 
nostru, îndreptățind speran
țele inițiatorilor, C.N.E.F.S. și 
U.N.C.A.P.

Printre numeroșii colectiviști 
veniți, după terminarea muncii 
la timp, să asiste la întrecerile 
de lupte, am reținut figura bla
jină, arsă de soare, a unui 
bărbat pe care aveam să-l săr
bătorim pentru cei 55 de ani 
împliniți chiar in timpul fina
lelor, Eroul Muncii Socialiste 
Ion Negoiță, președintele C.A.P. 
Pechea, unitatea care și-a a- 
dus principala contribuție la 
„recolta* celor patru înalte dis
tincții de care aminteam la în
ceput. L-am întrebat pe „nea 
Ion* (cum ii spune toată lu
mea), ce înseamnă pentru co
muna Pechea această întrecere 
de lupte. „Organizarea în co
muna noastră a unei astfel de 
competiții din cadrul *Dacia- 
dei* înseamnă o mare cinste 
pentru fiecare dintre noi, dar 
mai înseamnă că și la sate 
există posibilități ca, în afară 
de lupta pentru pîinea țării, să 
se vorbească și despre sport. 
Sportul contribuie la educarea 
tineretului nostru sătesc și sîn- 
tem bucuroși că și în acest 
domeniu pechenii sînt printre 
primii, așa cum și despre re
coltele noastre poate ați auzit. 
Dorim ca sămînța aruncată la 
Pechea să rodească înzecit" Nea 
r n Negoiță a avut un oaspete 

onoare la marea sărbătoare,

pe prietenul său Fătu Șocari- 
ceanu, de asemenea Erou al 
Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Ianca, județul Brăila. 
„Particip cu emoție la un eve
niment deosebit în comuna 
prietenului meu, unde s-au a- 
sigurat, după părerea mea, con
diții excelente. Vom organiza 
și noi, cit mai curînd, ceva 
asemănător în comuna noastră. 
De fapt, aceasta nu reprezintă 
altceva decît îndeplinirea sar
cinii trasate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
N.ICOLAE CEAUȘESCU, de a 
face totul pentru formarea și 
în mediul sătesc a omului nou 
al societății noastre socialiste, 
sub toate aspectele -- fizic, in
telectual, moral".

Ultimul gong al întrecerilor 
a avut parcă un altfel de e- 
cou decît celelalte, avind o 
undă de nostalgie în sunet, 
pentru că anunța încheierea u- 
nei acțiuni deosebit de 
moașe. Cupe, diplome, 
tricouri de campioni au 
răsplata eforturilor celor 
buni dintre cei buni. Ne 
foarte greu să selectăm din 
lunga listă a evidențiaților, așa 
că vom prezenta, in ordinea ca
tegoriilor de greutate pe cîști- 
gători : I. Ionilă — jud. Dolj, 
Gh. Nemțeanu — Bacău, Gh. 
Păduraru — Galați, cel mai 
tinăr participant, Em. Jole — 
Olt, N. Dumitrache — Bacău, 
un autentic talent, Gh. Radu
— Galați, W. Schiss — Satu 
Mare, C. Alexiu — Botoșani, 
Gh. Gurianu — Caraș-Severin 
și Fr. Szilagy — Bihor.

Intr-un meci demonstrativ, 
încheiat la egalitate, în cadrul 
categoriei 22 sau 25 kg., s-au 
intilnit și au primit ropote de 
aplauze pentru acuratețea pro
cedeelor, Tudorel Chirăuș (poa
te un viitor Berceanu !), de la 
Centrul de lupte din comuna 
Tulucești, județul Galați- (an
trenor Dumitru Marin — maes
tru al sportului) fi Aurel Tri- 
fan din comuna Slobozia-Co- 
nachi, același județ (antrenor
— tatăl său, multiplu campion 
național de trintă, Mihai Tri- 
fan). Să reținem, împreună cu 
reprezentanții federației de 
lupte, aceste nume.

toi liber', 
că (Rom 
pean, 57 
dial) ; 2 
dia) 57 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(Polonia 
ker (Su 
563 p ;
41. M. 
1. R.D. 
peană, 
mondial) 
3. Romă 
țional), 
Polonia

COM

fru- 
flori, 
fost 
mai 
vine

LJ
întrW 

program 
teriul ir 
lor“ la 
avea tr 
desfășur 
etapa I, 
— fond, 
Tulcea ; 
tembrie 
individu 
muna C 
4 septcn 
pe ruta 
ceanu - 
retur.

După 
septoml) 
brie vor 
stanța, 
XlV-a

Conco 
niorilor 
Ploiești 
talul", < 
3 și 4 
seniorilo

J
Concu. 

lembrie 
rv-a a ( 
de fotba 
resante ț 
rație a c 
tăm pro 
și prora

Bihor.
l. Dina 
n. Stei

m. Po 
Studențe;

iv. c.s 
stanța 1.

V. Poli 
1.

vi. Pe 
Mare 1.



Azi, la Pitești f Duminică, la București

CAMPIONATELE NAȚIONALE I
IBIE GRECO-ROMANE 1I DOUĂ DERBYURI ÎNTR-UAi PASIONANT „DIALOG LA DISTANȚĂ"
live, Inlrc sportivi de marc valoare I Șos. Ștefan cel Mare - Ghencea, cu 14 internaționali '77 în distribuție !

17250 DE LEI
PENTRU UN TRIAL
DE... PLICTISEALĂ!
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xandru. Nicu Gingă, Mihai Bo- 
țilă. Ion Dulică, Ion Pănn, Ște
fan Rusu, Gheorghe Ciobotaru, 
Ion Enachc, Ion Draica, Nicolae 
Martincscu, Victor Dolipschi, 
Roman Codreann. dar și o serie 
de tineri talentați : Nicolae 
Horinceann, Petre Dicu, Ivan 
Savin, Ștefan Negrișan, Ion Ră- 
duțescu. Adrian Savlovschi, Ni- 
eolae Zamfir etc. Această sim
plă Înșiruire de nume scoate în 
evidență prezența pe foile de 
concurs a unor luptători valo
roși, angajați in lupta pentru 
cucerirea tricourilor de cam
pioni. Disputele : Gh. Bercea- 
nu — C. Alexandru, M. Boțilă 
— N. Horinceanu, I. Păun — L 
Dulică, I. Enachc — L Draica 
V. Dolipschi — R. Codreann 
etc., vor da, desigur, un plus 
de atractivitate actualelor cam
pionate.

I
I
I
I

DINAMO -UNIV. CRAIOVA
® Chcran reintră pentru... Marcu

STEAUA
„caî“

F. C. ARGEȘ
• Trei „cai“ (Dumitru + Iordănescu + Zamfir)
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La ștrandul Tineretului au 
ceput întrecerile campionatelor 
naționale de polo pentru copil, 
competiție ce se desfășoară sub 
Însemnul „Daciadel-, iată cîteva 
din rezultatele înregistrate : Pro
gresul București — Mureșul Tg. 
Mureș 11—4, Crișul Oradea S—0, 
Voința Cluj-Napoca »—2 ; Școla
rul București — Rapid București 
»—2, Progresul 3—3, Mureșul 
10—3, Rapid Arad 13—4 ; Rapid 
București — Dinamo 7—4. Voin
ța Cluj-Napoca 11—1 ; Dinamo — 
Șc. sp. Cluj-Napoca 2—1, Mureșul 
14—4.

Tot Ieri s-a desfășurat meciul 
Școlarul — Politehnica Cluj-Na- 
goca din cadrul diviziei Aț seria 

cuB. Au învins bucureștenil
9—5 (3—1, 2—2, 2—1, 2—1).

în-

ȚINERII NOȘTRI TENISMANI 
ASALLLĂ/A PODIUMUL
„INTERNAȚIONALELOR"
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MAMAIA, 1 (prin telefon).— 
Pe o vreme frumoasă, au con
tinuat întrecerile din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis rezervate juniorilor. Pînă 
acum, favoriții obțin victorii, 
nici o surpriză deosebită nefă- 
cîndu-și loc printre rezultatele 
înregistrate. Au fost desemnați 
semifinaliștii juniorilor mari 
(17—18 ani), in rîndul cărora 
figurează trei reprezentanți ai 
țării noastre. Iată bilanțul „sfer
turilor" : A. Dirzu — S. Zaha- 
ria 6—1, 3—6, 6—0 ; L. Bucur — 
S. Nisiparu 6—3, 6—1 ; D. Stă- 
nescu — N. Iusmen 4—6, 6—4, 
6—4 ; Th. Arnold (R.D.G.) —
S. Niculescu 6—2, 7—6. Aceeași
situație la categoria respectivă 
feminină, în care rezultatele au 
fost : Lucia Romanov 
Nichita 6—2, 6—1 ;
Chiriac — Andrea 
(Ungaria) 6—3, 6—1 ; 
Dinu — Iudith Fodor 
6—0, 6—2 ; Maria I 
(Cehoslovacia) — Maria Roma
nov 6—3, 4—6, 6—4.

Au început și întrecerile de 
dublu și iată cîteva dintre pri
mele partide disputate : E. Pană, 
N. Iusmen — Sp. Rukis (Gre
cia), R. Liechtenfeld (R.D.G.) 
6—2, 6—2 ; Th. Arnold (R.D.G.),
T. Vlad — A. Mîrza, FI. Bor- 
zea 6—2, 7—6 ; J. Cestr, I. Kne- 
zek (Cehoslovacia) — V. Di- 
nicu, S. Rădulescu 6—1, 6—0.

Semifinalele probelor de sim
plu sînt programate pentru vi
neri (n.r. azi),

G. TAMAȘ, coresp.

— Ioana 
Camelia 

Harmath 
Gabriela 

(Ungaria) 
Skuherska

Am relatat în ziarul de Ieri 
epilogul trialului tinerilor ju
cători pînă la 21 de ani, desfă
șurat pe stadionul Republicii. 
No-am interesat la forul de spe
cialitate cam cit a costat acest 
scurt stagiu de pregătire, acțiu
ne importantă în vederea pre
gătirii sezonului internațional 
(amical șl oficial — vezi jocurile 
retur din cadrul Campionatului 
european) ol reprezentativei de 
tineret. Negru pe alb : 17 250 de 
lei. Antrenorul federal Octavian 
Popescu, care răspunde de pre
parativele acestei garnituri, a și 
formulat unele măsuri de sanc
ționare a jucătorilor veniti la 
București pentru scurtul voiaj de 
plăcere, ele fiind, dealtfel, apro
bate de conducerea F.R.F. Neîn
doielnic că Ineficienta Investiției 
va mai da loc la discuții, dor 
un astfel de caz ne obligă să 
tragem pînă la capăt semnalul 
de alarmă.

Sigur că și pînă acum au 
mai fost organizate diverse tria-

I Ce crede antrenorul dinamovist Lică Nun- 
weiller 7 „Nu Încape Îndoială, ne așteaptă un 

I joc foarte greu. La recunoscuta-i valoare, adver- 
I sarul nostru adaugă și o bună formă sportivă, 

atuuri care i-au permis să acumuleze puncte 
I In toate cele trei etape desfășurate pînă acum. 

Cu toate acestea, așteptăm cu nerăbdare și spe- 
i ranțe această partidă. Absolut toți componenții 

echipei sînt Încrezători în posibilitățile lor — 
care le-au adus, nu demult, titlul de 

. â și nu cele „demonstrate" pînă acum 
— * considerîndu-se capabili de un reviriment. 
Atît pentru suporterii noștri cit și pentru nu
meroșii telespectatori, vom încerca să jucăm 
pentrii a obține o vistorie concludentă. O vic
torie absolut necesară refacerii moralului îna
intea dificilei partide din Cupa campionilor eu
ropeni, cu Atletico Madrid".

Probleme de Iot : Vrînceanu și Custov sînt in 
continuare indisponibili, in schimb reintră Cheran.

Ce crede antrenorul craiovean Constantin De
liu 7 „Startul mai slab al dinamoviștilor bucu- 
reșteni nu are darul să ne „deruteze". In me
ciurile susținute cu Universitatea Craiova, Di
namo s-a regăsit întotdeauna, și-a strîns for
țele de o asemenea manieră pentru ca evo
luția ei să se ridice la un bun nivel. Se În
țelege că acordăm întreaga atenție acestui derby 
pentru care ne-am antrenat zilnic. Vom juca 
la victorie, cu mijloacele fotbalului ofensiv, 
neînțelegîndu-se prin aceasta că băieții mei își 
vor neglija sarcinile defensive".

Probleme de lot : este posibilă reintrarea lui 
Boldici. Se dă ca certă utilizarea fui Tilihoi. în 
linia de atac, Cămătaru va fi Întrebuințat din 
primul minut, de astă dată ca vîrf central.

Ce așteaptă cronicarul 7 Un joc de bună fac
tură, potrivit cu cărțile de vizită ale celor două 
formații, ambele — peste puțin timp — „am
basadoare" ale fotbalului nostru în prestigioa
sele cupe europene.

Atît Lică Nunweiller cit și Constantin Deliu 
declară că echipele lor vor miza pe atac. Gaz
dele, avizate de viteza lui Marcu, deci de forța 
contraatacului craiovean, au depus toate efortu
rile — pare-se cu succes — pentru a-1 recupera 
pe Cheran. La rîndul lor, oaspeții sînt și ei la 
curent cu valoarea „Ghetei de aur" (Dudu Geor
gescu a marcat și miercuri seara, la Atena, un 
801) ?*••• l_au introdus în linia de fundași pe 
Tilihoi, stoperul de marcaj. Așadar, drept con
cluzie : de ambele părți o mărturisită dorință 

victoria, dorință dublată de măsuri 
tentația pronosportistului * frîțelepl"^ jz'dcon.t^tită 
a pune în dreptul acestei partide toate cele trei 
semne : 1, X, 2...

I acelea car 
campioană

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

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

puțin timp ,am-

contra „turn“ (Dobrin)
Ce 

meci 
cînd 
bună 
insă _________ x __ ___  _ __
Argumente ? 1) Valoarea lotului Stelei ; 2) tac
tica noastră, care este— atacul ; 3) adversarul 
care ne convine ca joc și 4)... gîndul Barcelo
nei, pentru că acest meci cu F. C. Argeș re
prezintă, de fapt, ultima verificare acasă îna
intea debutului în Cupa U.E.F.A. Sper ca toți 
jucătorii să ajungă la o formă foarte bună prin 
ultimele două partide de campionat, cu F. C. 
Ărgeș, și, apoi, Ia Bacău, astfel incit să ple
căm în Spania cu un optimism justificat. Cit 
despre Dobrin, în mare formă, sper să-l anihi
lăm, dacă nu individual, atunci colectiv !“

Probleme de lot : Antrenorii Emerich Jenei și 
Carol Creiniceanu au așteptat aseară, tîrziu, 
„grupul celor opt" care au evoluat in lotul re
prezentativ, miercuri, la Atena. După toate pro
babilitățile va juca „echipa de la Ploiești".

Ce crede antrenorul Florin Halagian 7 „Cum 
poate fi un meci cu Steaua și încă la Bucu
rești ? !... Evident, numai foarte greu. Ceea ce 
nu înseamnă că nu avem și noi speranțele 
noastre. Am „fotografiat" starea de ultim mo
ment a Stelei, duminică, pe micul ecran, și am 
înțeles că Dumitru, Iordănescu sînt in mare 
formă, afirmație întărită și de golurile marcate 
de ei la Atena. Am mai remarcat jocul bun 
al extremelor. Prin ce vom încerca noi să echi
librăm balanța 7 Prin forma foarte bună a lui 
Dobrin, prin ambiția lui Cristian de a reveni 
in lotul național.

Probleme de lot : Nici una. Reintră și Cristian".
Ce așteaptă cronicarul ? De la un meci In 

care evoluează 8 tricolori, in care mai apare 
și Dobrin, oricine trebuie să aștepte foarte mult. 
Steaua pornește favorită, dar F. C. Argeș are 
amintirea evoluției din anul cînd steliștii au 
Ieșit campioni. Și această amintire înseamnă un 
1—1 in Ghencea. (Cum tot atît de bine Dobrin 
și ai săi n-au uitat, probabil, excelentul meci 
făcut intr-un final de octombrie *73, cînd au 
învins Steaua, Ia București cu 3—0 !). Ultima 
impresie bucureșteană plusează, insă, moralul 
Stelei, cea care în turul campionatului trecut a 
făcut „scor", pe terenul său, piteștenii cedind 
cu 6—1 ! Dincolo de graiul cifrelor, derbyul 
acesta se va desfășura «î tr»frz» c-?.
Zagreb, între dcuă echipe ofensive, cu dirijori 
de excepție.

crede antrenorul Emcrich Jenei 7 „Orice 
cu F. C. Argeș e greu, mai ales acum, 
piteștenii se află intr-o formă destul de 
și n-au cunoscut încă lnfrîngerea. Cred 

in victoria echipei pe care o antrenez.

Lotul nostru reprezentativ Ia Atena

TEST REUȘIT, JOC BUN DUPĂ PAUZĂ
• Dumitru a marcat printr-un șut de la... 45 de mc*ri!
• Morarii cel mai bun de pc teren

(prin telefon). E-ATENA, 1 _
chipa României a susținut un 
test reușit în compania echipei 
grecești Panathinaikos, cîștigă- 
toarea Campionatului și Cupei. 
„Tricolorii” s-au impus mai a- 
les în repriza a doua, în fața 
unei echipe valoroase, care, 
deși nu a început campionatul, 
a probat o bună pregătire — 
dovadă indirectă și faptul că 
în cursul aceleiași seri A.E.K. 
(viitoarea adversară a lui 
A.S.A. Tg. Mureș în Cupa 
U.E.F.A.) a învins cu 4—0 pe 
Sparta Rotterdam.

Primele minute au aparținut 
gazdelor, care au atacat furtu
nos. Dar, în min. 5, la un con
traatac, oprit prin fault, „tri
colorii" deschid scorul : Dumi
tru execută o lovitură liberă 
cu boltă, IORDĂNESCU țîș- 
nește pe lingă zid și înscrie cu 
capul. Reacția fotbaliștilor greci 
este foarte puternică, dar Mo
raru, care avea să fie cel mai 
bun jucător de pe teren, este 
de netrecut. Dealtfel, în pri
mele 30—35 minute, echipa gaz
dă va domina, avantajată de

RONOSPORT INFORMEAZĂ
brt din 4 sep- 
pe etapa a 
ui diviziei A 
meciuri inte- 

btrea contigu
ii. vă prezen- 
lestui concurs 
llJGIL BLUJ- 

C.F.

Craiova 1, X.
Argeș 1 

Sportul
C.

— F.C. Con-

— U.T. Arad

limpia Satu

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 26 AUGUST 1977

c.s.u.

vn. Jiul Petroșani — Corvlnul L 
VUI. F.C.M. Reșița — F.C. Bi

hor X, 2.
IX. A.S.A. Tg. Mureș — S. C. 

Bacău 1.
X. portul Constanța 

Galați 1, X.
XI. Electropuitere Cv. — Rapid 

X, 2.
xn. Minerul Lupenl 

Cluj-Napoca 1.
Xin. Metalurgistul Cuglr — Glo

ria Bistrița 1, X, 2.

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc în sala Clubului Finanțe Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 la ora 
17.30. Rezultatele vor ii transmise 
la radio si televiziune In cursul 
serii.

C.F.R.

Categoria 1 : 1 variantă 100%
(autoturism Dacia 1300) șl 2 va
riante 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
3 a 20.726 lei ; cat. 3 : 9,75 a
6.377 lei ; cat. 4 : 24,25 a 2.564 lei ; 
cat. 5 : 117,75 a 528 lei ; cat. 6 : 
267,25 a 233 lei ; cat. X : 1.391,50 
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 51.271
lei.

Autoturismul ..Dacia 1300“ a re
venit participantului TIROIU 
ȘTEFAN NICOLAE din comuna 
Vrănești, județul Argeș.

faptul că linia de mijloc Du
mitru — Boloni — Iordănescu 
nu reușește să se organizeze. 
Cu toate acestea, pe contra
atac, ocaziile nu lipsesc. In 
min. 13, Iordănescu șutează în 
bară, iar în min. 22, D. Geor
gescu ratează de aproape. Fot
baliștii greci presează pe par
tea stingă, exploatînd dificul
tățile lui Anghelini.

După pauză, „tricolorii” se 
metamorfozează. Ei domină din 
start, prin angajament, tehni
că și mai ales așezare, linia de 
mijloc reușind să se organize
ze. In min. 50, Dudu Georges
cu șutează in bară. Acțiunile 
cresc în intensitate, Troi, intrat 
in locul lui Crișan, „trăgînd" 
echipa după el. Totuși, la un 
contraatac, Panathinaikos ega- 
leagă, ALVAREZ reluînd in 
gol, în urma unei lovituri libe
re de la 16 m. După numai 
un minut, DUDU GEORGES
CU preia conducerea, la o cen
trare a lui Troi. Atacurile sînt 
susținute, dar ultima excuție 
nu permite concretizarea. Al 
treilea gol este înscris de DU
MITRU. Mijlocașul nostru sesi
zează ieșirea portarului grec, în 
urma unei degajări, și șutea
ză puternic, de la 45 m, cu o 
boltă înșelătoare, care uluiește 
întreg stadionul. Echipa greacă 
reduce scorul din 11 m, prin 
ASLANIDIS, în urma unei de
cizii de complezență.

După meci, antrenorul Casi
mir Gorski a avut cuvinte de 
laudă pentru repriza a doua a 
fotbaliștilor români, din rîndul 
cărora s-au remarcat Moraru 
(în primul rînd), Sameș, Săt- 
măreann II, Iordănescu (prin 
subtilități tehnice), Dumitru și 
Zamfir (ambii numai după pau
ză) și Troi, minus ratările nu
meroase.

Echipa României a înregis-

trat un oarecare progres la 
capitolul pregătirii fizice, dar a 
rămas datoare la cel al orga
nizării mijlocului terenului, zo
nă în care și-a revenit abia 
după indicațiile primite în ves
tiar. De asemenea, startul timid 
este de luat în considerație.

După joc, Ștefan Covaci s-a 
arătat satisfăcut de eficacitatea 
atacului Intr-un joc susținut în 
deplasare, 
echipa nu 
rametrii 
europene, 
naționale 
rele teste 
toate problemele, inclusiv ca
pitolul fizic.

lurl pentru diverse Ioturi repre
zentative, câ ele constituie co
lea cea mai adecvata pentru 
inventarierea pe viu a valorilor, 
a acelora care asplrâ la un loc 
în lotul unei selecționate. Dar 
buna reușită a acestora este 
condiționată, în primul rînd, de 
CREȘTEREA RESPONSABILITĂȚII 
JUCĂTORILOR chemați la trial, 
ceea ce nu s-a văzut la acțiu
nea de miercuri. Un experi
mentat antrenor, de curînd pen
sionat, I. Kluge, prezent la Joc 
numai pentru simplul fapt că fl-a 
Iubit cu pasiune profesia, ne 
mărturisea : „Am văzut multe 
trialuri la viața mea. Am și par
ticipat la ele ca jucător. Insă 
toți cei chemați atunci erau, 
parca, gata sâ muște din gtzon 
pentru a atrage atenția selecțio
nerului, pentru a 
de onoare într-o 
zentativă".

Să notăm că 
miercuri 
concepție dăunătoare de 
jare din partea jucătorilor 
meciul de duminica, Ia 
lor de club. Poate că unii 
deazâ așa 
blazare (atunci de ce mai 
convocați?), dar în cele 
multe cazuri se pare, că . . 
antrenorii lor, conducerile clubu
rilor le dau anumite sfaturi de a 
trage pe... stînnn 
nalate și cazuri cînd cluburile 
nu au răspuns cu promptitudine 
la solicitările antrenorului repre
zentativei. Forul de specialitate 
are datoria să analizeze grabnic 
aceste aspecte si să curme o 
astfel de practică care contra
vine intereselor aenerale ale 
fotbalului nostru. Și pentru că 
a venit vorba de F.R.F., consi
derăm că și aceasta are partea 
sa de vină în nereușita trialului, 
în sensul câ el trebuia sâ fie 
vizionat de Colegiul central ol 
antrenorilor și chiar de unii 
membri din conducerea federa
ției.

Stelian TRANDAFIRESCU

cîțtiga acel loc 
echipă repre-

în jocul 
ne am întîlnit cu 

dăunătoare

de 
acea 

mena- 
pentru 
echipa 
proce- 

dintr-o atitudine de 
sînt 
mai 

înșiși

dar a menționat că 
a atins, firește, pa- 

necesari competiției 
Antrenorul echipei 

a adăugat că viitoa- 
vor trebui să rezolve

Locui 18 ai echipei
I. Reinhardt

NU MAI
F.C.M. Reșița pe ultimul

ACTUALITĂȚI
• TURNEU FULGER PENTRU CO

PII. Terenul Progresul, din str. Dr. 
Staicovici, găzduiește miine, de la 
ora 8,30, în organizarea cluburilor 
Progresul și Dinamo, un turneu ful
ger rezervat formațiilor de copîj 
(născuți în anul 1964). Participă 
echipele bucureștene Progresul, Di
namo, Rapid și Metalul.

e LA CASELE OBIȘNUITE s-au
pus în vînzare biletele de intrare la 
meciul Steaua — F.C. Argeș, care 
are loc dumînîcă 4 septembrie pe 
stadionul din bd. Ghencea, cu în
cepere de la orele 16,30.

F.C.M Dcșița și explicațiile Iui
„ECHIPA NOASTRĂ

E HARNICĂ!“
F.C.M. Reșița pe ultimul loc ! 

Iată o situație greu de întrevă
zut acum doi ani, cînd echipa 
lui Reinhardt oferea o mostră 
de joc avîntat, cu o circulație 
modernă, ..cravașată" mereu de 
extremele Atodiresei și Florea, 
care ajunseseră, la un moment 
dat, pe gazonul echipei națio
nale.

Ce spune antrenorul Reinhardt? 
Explicația lui este ca întotdeau
na netă : „Sigur că ne lipsește 
Florea, care va reintra peste 2-3 
găptămînl, dar principala cauză 
a startului nostru ’’’ 
că echipa noastră 
nică, cum a fost, 
că pregătirea ei 
toți participau cu

slab este aceea 
nu mal e har- 
Vreau să spun 
fizică, la care 

.._____„__ ___ plăcere, a în
ceput să fie un fel de corvoadă 
pentru cei mai mulți jucători".

Revăztod lotul de astăzi al re- 
șițenilor, ne dăm seama că mai 
există unele absențe, mai mult 
sau mai puțin importante. Este 
vorba de Beldeanu (transferat 
la Craiova), de Tănase (care a 
revenit la Constanța, abandonînd 
fotbalul) șl de Pușcaș (cedat Mi
nerului Moldova Nouă). Iar fap
tul că F.C.M. Reșița nu a mal 
putut aduce jucători din afară a

contat efectiv. Pe de altă parte, 
recentele promovări au fost des
tul de numeroase. Antrenorul 
Reinhardt comentează > această 
situație :

„Vrînd-nevrînd, am făcut pro
movări. Jacotă, inclus mai de 
mult, își confirmă valoarea de 
perspectivă, ca și Uțiu, dealtfel, 
Drăgăniță și Telescu sînt mai 
cruzi. Cel de-al doilea este un 
bun tehnician, dar e cam fricos. 
Am încredere în foarte tinerii 
Irimie, Riteș și Iovan, toți de 
cîte 17 ani“. Iată deci că ideca 
promovărilor din grădina proprie, 
care n-a prea funcționat la Reșița, 
pare să anunțe unele roade.

încheiem convorbirea cu Rein
hardt, întrebîndu-1 dacă meciul 
cu F.C. Bihor, acasă, ar putea 
fi momentul de start al campa
niei de refacere. Dar vechiul an
trenor zîmbește cu o oarecare 
amărăciune : „Campania de re
facere — spun unii,, aici — va 
începe odată cu schimbarea an
trenorului". Am vrut să credem 
că replica f nală a lui Reinhardt 
este o glumă. Dar antrenorul nu 
glumea...

loan CHIRILA



RALIUL AUTOMOBILISTIC INTERNATIONAL
Ieri dimineață au luat star

tul din București echipaje ale 
automobiliștilor bulgari, unguri, 
sovietici și români care vor 
străbate țara noastră pe traseul 
București—Sibiu—Oradea, in
tr-un raliu automobilistic inter
național, care va continua în 
Ungaria și apoi în U.R.S.S., pe 
ruta Kiev—Leningrad. La Lvov, 
în ziua de 7 septembrie a.c., a- 
ceste echipaje se vor reuni cu 
altele venind din R.D. Germa
nă, Cehoslovacia, Polonia și 
Cuba. De la Lvov raliul, cu 
toate aceste echipaje, va ajunge 
la Leningrad, destinația finală, 
la 12 septembrie a.c. Acest ra
liu internațional se desfășoară

„Trofeul Tomis“ la volei masculin

View LA LIMITĂ A ECHIPEI ROMÂNIEI:
3-2 CU

CONSTANȚA, 1 (prin tele
fon). Turneul internațional mas
culin de volei al României do
tat cu ,.Trofeul Tomis“ a înce
put în Sala sporturilor din lo
calitate în prezența unui nume
ros public. La întreceri a ajuns 
în ultimul moment și echipa 
Ungariei, astfel încit organiza
torii au fost nevoiți să modifi
ce din nou programul compe
tiției. Partida inaugurală a opus 
echipele României B și Cubei 
(tineret), în care victoria a re
venit jucătorilor noștri cu 3—0 
(9. 10, 10).

Programul după-amiezii de 
joi a fost deschis de prima re
prezentativă a României care 
a avut ca adversară formația 
Ungariei. Meciul a prezentat 
Interes și pentru faptul că cele 
două echipe fac parte din a- 
ceeași grupă la apropiatul Cam
pionat european din Finlanda. 
Prin urmare, o partidă de tato
nare în care voleibaliștii români 
au debutat foarte bine — în 
sextetul Udișteanu, Chiș, Pop, 
Dumănoiu, Păușescu, Tutovan — 
dar au avut și o lungă perioa
dă de inexplicabilă moleșeală, 
urmată de un final viguros care 
a hotărit victoria reprezentanți
lor noștri cu 3—2 (10, —8, —9, 
la un joc combinativ, variat, si
gur și eficace, în care întregul 
efectiv al formației noastre s-a 
angajat total, manifestînd o 
bună concentrare, în următoare
le două evoluția s-a schimbat 
radical. Elevii lui G. Eremia și 
C. Bengeanu au scăzut ritmul 
de joc, ceea ce a convenit de 
minune echipei ungare. Cu cu
noscutul „tunar" Buzek, intro
dus începînd cu setul al doilea, 
oaspeții au preluat pe nesimțite 
inițiativa egalînd situația la se
turi și luînd apoi conducerea cu 

Campionatele mondiale de caiac-canoe

în întîmpinarea celei de a 60-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Caravana automobilistică ple
cată din București a trecut ieri 
prin orașele Pitești și Rm. Vîi- 
cea și a ajuns la Sibiu în cursul 
după-amiezii.

După controlul și reviziile 
tehnice, participanții la raliu 
vor continua azi drumul de la 
Sibiu la Oradea, prin Sebeș, 
Brad și Vașcău, urmînd să so
sească la Oradea in această 
după-amiază, unde va fi o nouă 
etapă de odihnă. Sîmbătă ra
liul va trece în Ungaria prin 
punctul de frontieră Borș.

UNGARIA
2—1. Foarte greu și cu prețul 
a numeroase și permanente 
schimbări și chemări la ordine, 
antrenorii români au reușit să 
readucă pe linia de plutire e- 
chipa, care din partea a doua a 
setului IV a pus stăpînire pe 
joc. Formația maghiară a făcut 
eforturi extraordinare în finalul 
partidei pentru a răsturna to
tuși situația, însă sextetul nos
tru — în cadrul căruia Chifu, 
Udișteanu și Arbuzov s-au fă
cut remarcați prin acțiunile reu
șite de la fileu — a știut să 
fructifice avantajul acumulat în 
prima parte. Arbitrii V. Gnedoi 
(U.R.S.S.) și Jose Sanler Diaz 
(Cuba) au condus foarte bine 
formațiile : ROMÂNIA : Udiș
teanu, Chiș, Pop, Dumănoiu, 
Păușescu, Tutovan (au mai ju
cat Gîrleanu, Mășcășan, Chifu, 
Arbuzov) ; UNGARIA : Bogar, 
Nagy, Sarosi, Huszar, K. Ko- 
ves, Mondi (au mai jucat L. 
Kovacs, Buzek, Borâczok și De- 
venyi).

In partida următoare echipa 
U.R.S.S. — cu cunoscuții inter
naționali Starunski, Giulak, 
Borș, Putiatov — a dispus eu
3—0 (11, 3, 3) de formația se
cundă a României.

In derbyul primei zile s-au 
de ridicat nivel tennic victoria 
a revenit voleibaliștilor din 
R.D.G. cu 3—2 (14, —12, —8, 
14, 5). Meciul a fost arbitrat 
foarte bine de AL Dragomlr 
(România) șl A. ZsiHe (Ungaria).

AureKon BREBEANU 
Cornel POPA

Programul de azi : ora 16, 
Cuba (tineret) — U.R.S.S. ; de 
la ora 16 : România — R.D.G. 
(meci televizat) ; România B — 
Polonia ; Ungaria — U.R.S.S.

Campionatele balcanice 
de câlâric

SORIN SOVIJA - 
ÎNVINGĂTOR IA ORESAJ 
Echipa Românie) pe tal secund

SIBIU, 1 (prin telefon). Campio
natele balcanice de călărie au 
continuat la baza hipică din loca
litate cu întrecerile rezervate spe
cialiștilor in dresaj. Ca și în edi
țiile precedente, disputele pentru 
primul loc s-au dat între călăreții 
români șl bulgari.

S-au prezentat la start 14 concu- 
renți care au avut de executat 
figurile progresiei de categoria 
„Si. Gheorghe", în ansamblu e- 
xisttad un oarecare echilibru. 
Pentru numeroșii spectatori care 
au asistat la întreceri, emoțiile 
au trecut abia după ce ultimul 
sportiv șl-a încheiat evoluția. A- 
cesta a fost Sorin Soveja, care 
cu Baba Novac, a reușit să-șl 
depășească adversarii și să cuce
rească titlul balcanic. Cel cinci 
arbitri au apreciat corectitudinea 
execuțiilor, stilul, ținuta, ele
mente care au adus sportivului 
nostru note bune. Dealtfel el s-a 
detașat față de următorul clasat 
cu 40 P, ceea ce ilustrează, evi
dent, superioritatea sa. Dacă An- 
ghel Donescu cu Triumf sau Du
mitra Lonean cu Mister nu ar 8 
plătit tribut unor greșeli în exe
cuție, echipa noastră ar fi pu
tut cîștlga titlul, dar în final ea 
a trebuit să se mulțumească cu 
locul secund.

o mențiune pentru bunele evo
luții ale călăreților bulgari.

lată rezultatele : 1. Sorin Soveja 
eu Baba Novac 1575 p — campion 
balcanic ; 2. Sika Ivanova (Bul
garia) pe Eglpet 1535 p ; 3. Ghior- 
ghi Petzev (Bulgaria) 1487 p ; 4. 
Iosif Molnar (B) cu Șiret 1434 p ; 
5. Anghel Donescu (B) cu Triumf 
1413 p ; 8. Dușan Mover (Iugo
slavia) cu Pluto Dubovina 1383 p. 
Echipe — L Bulgaria 3022 P, a. 
România 2988 p, 3. Iugoslavia 2732 
p, 4. Turcia 2437 p.

Emanuel FANTANEANU

după universiada '77 ALTE ELOGIOASE APRECIERI
REFERITOARE LA

PARIS, 1 (Agerpres). — Sub 
titlul „Argintul in virful spadei*1 
ziarul parizian „L’EQUIPE* 
publică un comentariu pe mar
ginea ultimei probe a concursu
lui de scrimă din cadrul Unfc- 
prora ae spadă pe echipe in 
care, după cum se știe, „muș
chetarii români* s-au dovedtt 
mai puternici decît cel fran
cezi, intrecindu-1 in finală cu 
8—8. Trimisul special J. Gal
liot subliniază comportarea 
foarte bună a echipei române, 
din care evidențiază in mod 
special pe „Ion Popa, un băiat 
Înalt și subțire care era in 
mare vervă in seara aeeea ; el 
i-a dominat do departe pe spa
dasinii francezi, inclusiv pe 
Philippe Ribioud, riștigătorul

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

SPORTUL VIETNAMEZ 
SUB SEMNUL UNUI NOU AVINT
Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Vietnam este 

aniversată, în această zi de 2 septembrie, de către eroicul 
popor vietnamez, pentru a doua oară intr-o patrie reunificată 
sub steagul socialismului, liberă și independentă. In acest 
răstimp, relativ scurt, de cînd viața și-a reluat cursul normal 
pe intreg teritoriul țării, oamenii muncii din R.S. Vietnam și-au 
putut valorifica din plin hărnicia și * 
in dezvoltarea economiei și culturii, 
cese pe multiple planuri.

De un deosebit avint a 
dat dovadă și tînăra miș
care sportivă din R. S. Viet
nam. Pretutindeni, pe sta
dioane și pe terenurile de 
sport au fost reluate acti
vitățile cotidiene de pregă
tire și diferitele competiții, 
menite să contribuie la creș
terea unor generații de oa
meni sănătoși și căliți pen
tru efortul pe frontul mun
cii pașnice. Zeci de mii de 
tineri și vîrstnici s-au in
tegrat acțiunilor de popu
larizare a sportului, partici- 
pînd la numeroase concursuri 
de masă.

încă din toamna anului 
trecut au avut loc primele 
campionate naționale, desfă
șurate la diferite discipline 
sportive. Așa au fost, în no
iembrie, campionatele de 
atletism, ale căror finale au 
reunit pe stadionul central 
Hang-dai din Hanoi selec
ționatele tuturor provinci
ilor, inclusiv pe cea a capi
talei țării, al cărei atleți au 
ocupat primul loc in clasa
mentul generaL Voleiul, un 
sport foarte iubit de tinerii 
vietnamezi, și-a programat 
în acest an primul campio
nat pe întreaga țară. Atlt 
la masculin, cit și la femi-
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COMPORTAREA SPORTIVILOR ROMÂNI
titlului la individual*. Specia
listul francez remarcă deosebita 
omogenitate a echipei româna 
stilul de luptă al scrimerilor ro
mâni. In același ziar, referin- 
jJjta,®* ihlerry ii apreciază 
de excelent nivel, românii a- 
vlnd echipa caro s-a impus 
drept cea mai constantă și a 
Întrecut formațiile Ungariei și 
Italiei.

★
Referindu-se la bilanțul ul

timei ediții a Jocurilor Mon
diale Universitare, trimisul spe
cial la Sofia al ziarului 
„CESKOSLOVENSKY SPORT* 
din Praga, Cenek Kohlmann, 
a transmis, printre altele :

„întrecerile Universiadei de la 
Sofia au stat sub semnul deo
sebitului succes al sportului 
studențesc din țările socialiste. 
La acest succes au contribuit, 
alături de reprezentanții Uniu

1
însușirile lor creatoare, 
obținînd însemnate suc-

titlurile republicane au 
echipelor clubului

nin, 
revenit 
sportiv al Armatei populare 
vietnameze.

In luna mai s-a dat star
tul în campionatul republi
can de fotbal, disputat după 
o nouă formulă. Cele mai 
bune 8 echipe sînt grupate 
Intr-o ligă superioară, urmă
toarele 9 în cea secundară, 
iar alte 100 sînt împărțite în 
grupele categoriei a treia. 
Sportul cu balonul rotund 
a devenit extrem de popu
lar în școli, întreprinderi in
dustriale și meșteșugărești, 
în unitățile militare. înain
tea începerii noului campio
nat a avut loc, în orașul 
Zu San, un seminar al an
trenorilor vietnamezi 
fotbaL

Recent, s-au desfășurat la 
Hanoi campionatele țării la 
tenis de masă. Cu acest pri
lej, s-a remarcat din nou 
tinăra jucătoare Nguen Thi 
Loan, care a clștigat cu au
toritate primul loc în între
cere. Cu un an în urmă, 
tot ea contribuise în mod 
decisiv la afirmarea repre
zentativei feminine a R. S, 
Vietnam, ocupantă a locului 
patru in campionatele asia
tice de tenis de masă.

de
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nii Sovietice și ai Bulgariei 
gazde, sportivii delegației 
României. Au impresionat, in 
special, performanțele gimnas
telor românce Alina Goreac șl 

care au demonstrat, in apriga lupta pentru 
puncte din sala „Festivalna*, 
o înaltă măiestrie șl o foarte 
bună pregătire moral-volitivă.
S-a putut vedea că România 
posedă, in afara Nadiei Comă- 
neei șl a Teodorei Ungureanu* 
mai multe gimnaste de talie 
mondială. Excelent a evoluai 
la inele și gimnastul român 
Dan Grecu.

Pe terenurile de tenis, o bu
nă impresie a lăsat Virginia 
Ruzid, care a luptat dîrz cu 
puternicele sale adversare din 
Cehoslovacia și U.R.S.S.

Multe din performanțele ro
mânești s-au Înscris printre 
cele mal frumoase momente 
trăite in disputa celor 12 zile 
de la Sofia*.

ÎN PRIMA ZI, TOATE ECHIPAJELE ROMANEȘTI 
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE forest hills : NĂSTASE, START BUN

SOFIA, 1 (prin telefon). Pe 
lacul Pancearevo au început 
joi, intr-o atmosferă sporti
vă sărbătorească, campionatele 
mondiale de caiac-canoe. Ma
rele concurs nautic, care re
unește sportivi de pe toate 
continentele a programat între
ceri în cadrul seriilor la pro
bele masculine de 1 000 m și 
500 m fete (K 1 și K 2).

Evoluînd bine în aceste 
dispute eliminatorii, 6 din cele 
7 echipaje românești aliniate, 
au ocupat unul din primele trei 
locuri în seriile respective, ca- 
lificîndu-se astfel pentru semi
finalele care vor avea loc sîm
bătă. Doar la caiac dublu, Ni- 
cușor Eșeanu și Roman Varto- 
lomeu, sosiți pe locul patru în 
serie au fost nevoiți să tragă, 
după-amiaza, în recalificări 
pentru a-și cuceri același 
drept.

în cursa de caiac-simplu, în 
seria a 3-a, Vasile Dîba s-a 
aflata pînă la jumătatea distan
ței în fruntea unui valoros 
pluton de vîslași. Pe ultimii 
100 m însă el a cedat în fața 
campionului olimpic al probei.

• Rezultate : 1. Helm (R.D.G.) 
3:54,2. 2. Vasile Dîba 3:55,2, 3. 
Burny (Belgia) 3:55,3. Din ce
lelalte două serii s-au calificat 
direct pentru semifinale : Csa- 
po (Ungaria), Anderson (Sue

dia), Stepancenko (U.R.S.S.), 
Peri (Italia), Parnham (Anglia) 
și Ferguson (N. Zeelandă).

Evoluînd într-o manieră de 
mare campion, Ivan Patzaichin 
a cîștigat detașat prima serie 
la canoe simplu, cu un avans 
de 4 lungimi, primind aplauze 
la scenă deschisă. Rezultate : 
1. Ivan Patzaichin 4:13,2, 2. 
Buday (Ungaria) 4:20,4, 3. Lju- 
bek (Iugoslavia) 4:21,1; din cea
laltă serie s-au calificat : 
Antipov (U.R.S.S.), Dvorak 
(Cehoslovacia) și Falk (Sue
dia).

O cursă frumoasă a făcut și 
prima noastră caiacistă Maria 
Cozma care în seria a II-ala 
K — 1 500 a condus de la start 
la sosire. Rezultate : L Maria 
Cozma 2:06,2, 2. Tatiana Kor- 
șunova (U.R.S.S.) 2:06,7, 3. Bri
gitte Kupfer (Elveția) 2:14,9.
S-au mai calificat pentru semi
finale : Timmar (R.D.G.), Pohl- 
mann (Anglia), Rajnai (Unga
ria), Kaminska (Polonia), Igna
tieva (Bulgaria) și Lukanovich 
(Canada).

Tot pe primul loc s-a clasat 
și echipajul Agafia Orlov — 
Nastasia Nichitov în prima se
rie la K 2 — 500 m. Rezultate: 
1. România (Agafia Orlov — 
Nastasia Nichitov) 1:52,4, 2. 
U.R.S.S. (Natalia Kalașnikova 
— Nina Doroh) 1:54,4, 3. Bul

garia 1:58,1. în cealaltă serie, 
prunele trei au fost echipajele 
R. D. Germane, Ungariei și Po
loniei.

Vasile Dîba, Mihai Zafiu, 
Chirilă Simion și Niculai Si- 
miocencu au reușit, de aseme
nea, să încheie victorioși seria 
a doua la K 4 Echipajul nos
tru a făcut o bună cursă tac
tică, detașîndu-se către final de 
principalii adversari. Rezulta
te : L România - 3:09,6, 2. Un
garia 3:10,0, 3. Polonia 3:10,4. 
In cealaltă serie; 1. Spania 
3:08,4, 2. U.R.S.S. 3:09,2, 1 
Cehoslovacia 3:13,5.

La canoe 2, perechea noastră 
Petrică Marcov — Gherasim 
Munteanu s-a clasat a doua, 
după puternicul echipaj Buday 
— Frey (Ungaria), dar înaintea 
altui echipaj celebru, Opara— 
Gronowicz (Polonia). In cea
laltă serie, primele trei locuri 
au fost ocupate de U.R.S.S. 
(Iurcenko — Lobanov), Cana
da și R. D. Germană.

Semifinalele acestor probe 
sînt programate . sîmbătă dimi
neața iar finalele sîmbătă du
pă-amiază. Vineri, în a doua 
zi a campionatelor se desfă
șoară seriile probelor de 500 
m : K 1, C 1, K 2, C 2, K 4 
(masculin) și K 4 — fete.

Vasile TOFAN

NEW YORK, 1 (Agerpres).
Campionul român Ilie Năsta- 

se a debutat cu o victorie ca
tegorică în tradiționalul turneu 
de tenis de la Forest Hills, eli- 
minîndu-1 cu 6—0, 6—0 pe Frew 
McMillan. O mare surpriză a 
furnizat tînărul ecuadorian Ri
cardo Ycaza, învingător cu 6—3,
6—2 in fața lui Ramirez.

Alte rezultate din primul tur: 
Vilas — Santana 6—1, 6—0 ; 
Fleming — Dibley 7—5, 6—2 ;

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Bydgoszcz In 

meciul Polonia — Finlanda proba 
de 10 000 m a fost cîștigată de 
Martti Vainio (Fin.) cu 29:23,15, 
iar pe locul m a sosit dublul 
campion olimpic Lasse Viren cu 
30:15,87. După prima zi conduc 
gazdele cu 104—74 p. e La Atena: 
Franța — Grecia, la masculin 
213—172, iar la feminin 88—46 p.

CICLISM • în orașul San Cris
tobal (Venezuela), proba de vite
ză a C.M., rezervată profesioniș
tilor, s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a japonezului Koichl 
Nakano, care a realizat pe ulti
mii 200 m timpul de 11,2. Proba 
de urmărire pe echipe (amatori) 
— 4 000 m a fost cîștigată de echi
pa R. D. Germane, în 4:21,34.

FOTBAL A La Nijmegen a avut 
loc întîlnirea dintre Olanda și Is

Jauffret — Dupre 7—5, 6—0 J
Higuera» — Wilkinson 6—2,
6— 2 ; Tanner — Mitchell 4—6,
7— 6, 6—1 ; Kodes — Lofgren
7—5, 6—0 ; Panatta — Gebert 
6—4, 6—3 ; Stolle — V. Amri- 
traj 3—6, 7—6, 7—5 ; Feaver — 
Pasarell 7—5, 6—1 ; Rosewall — 
Tim Gullikson 6—0, 6—4.

In proba feminină, Florența 
Mihai a Invins-o cu 6—3, 3—6, 
6—2, pe Kristien Shaw (S.U.A.).’

landa din cadrul grupei a 4-a a 
preliminariilor C.M. Fotbaliștii o- 
landezi au ob ținut victoria cu 4—1 
(3—0). • In meci retur din faza 
preliminară a „Cupei cupelorla 
Berna, echipa Young Boys a ter
minat la egalitate : 2—2 (0—1) cu 
Glasgow Rangers. învingători în 
primul meci cu 1—0, fotbaliștii 
scoțieni s-au calificat în conti
nuare.

PENTATLON • în concursul da 
la Zielona Gora, după două pro
be (călărie și scrimă) conduce 
campionul olimpic, polonezul Pe- 
ciak, cu 1 056 p, urmat de sue
dezul Leger — 1 056 p șl maghia
rul Bene — 1 028 p. Românul Du
mitru Spîrlea se află pe locul 6, 
cu 944 p. Pe echipe, primul loc 
este ocupat de Suedia — 2 888 p, 
urmată de Ungaria — 2 794 p șl 
România — 2 776 p.
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