
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN BULGARIA
Luni, 5 septembrie, in capitala 

Republicii — 
au sosit 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, la invitația to
varășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, efectuează o 
vizită oficială de prietenie 
țara vecină și prietenă.

Sofia a întimpinat pe 
varășul /Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu

Populare Bulgaria 
tovarășul Nicolae

in

to
pe 
cu 

cele mai înalte onoruri, cu toată 
căldura inimilor zecilor de mii 
de locuitori ai capitalei bulgare 
care, în această frumoasă zi de 
toamnă, au venit să Ie adreseze 
bun venit, să-și exprime senti
mentele de stimă față de con
ducătorul României socialiste, 
prieten sincer al poporului bul
gar, bucuria de a-1 avea ca 
oaspete.

Acest nou moment de referință 
în bogata cronică a relațiilor din
tre cele două popoare vecine 
și prietene, dintre partidele și 
țările noastre dobîndește, in 
acest an, semnificații deosebite. 
Este anul cînd poporul român 
sărbătorește centenarul Inde
pendenței de stat, cînd cele 
două popoare aniversează un 
secol de la victoria repurtată 
prin jertfa de singe comună 
împotriva imperiului otoman — 
eveniment crucial în lupta 
tru eliberare națională și 
ală, împotriva dominației 
ine.

Aeroportul internațional 
capitala Bulgariei, unde a 
Ioc ceremonia primirii distinși
lor soli ai poporului român, 
poartă amprenta momentului 
sărbătoresc. Drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia împodobesc clădirea ae
rogării. Frontispiciul ei este do
minat de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Pe o mare pancartă este 
înscrisă, în limb'le română și 
bulga'ră, urarea .Bine ați venit, 
dragi frați români!".

Ora 11. Aeronava prezidenți
ală, purtînd însemnele Repu
blicii Socialiste România, își 
face apariția deasupra aeropor
tului, fiind escortată de la 
frontieră de o formație de avi
oane militare ale armatei popu
lare bulgare.

La coborirea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale române 
sînt salutați cu deosebită căl
dură. cu aleasă stimă, de to-

pen- 
soci- 
stră-

din 
avut

varășul Todor Jivkov și de to
varășa Ludmila Jivkova, pre
ședinte al Comitetului pentru 
Cultură al R.P. Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov iși string mii- 
nile cu căldură, se îmbrăți
șează.

Cu aceeași prietenie și stimă, 
tovarășul Todor Jivkov și to
varășa Ludmila Jivkova salută 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Un grup de pionieri oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți oaspeți 
de flori.

Tovarășului 
sinf prezentați 
ției române care însoțesc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
vizita oficială de prietenie in 
R.P. Bulgaria — tovarășii Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române in Co
misia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică și tehni- 
co-științificâ, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Trandafir Cocirlă, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul ener
giei electrice.

In intimpinarea inalților soli 
ai poporului român la aeroport 
au venit tovarășii Stanko To
dorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., președin
te al Consiliului de Miniștri, 
Grișa Filipov, Ivan Mihailov, 
Pencio Kubadinski, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Dobri Djurov, Krăstiu 
Tricikov, Peko Takov, Petăr 
Mladenov, membri supieanți ai 
Biroului Politic al 
P.C.B., Ivan Prămov 
Doinov, 
P.C.B.

După 
cei doi _ ____
și de stat trec în revistă garda 
de onoare.

Mulțimea aflată pe aeroport 
își exprimă prin aclamații și 
ovații sentimentele de bucurie 
de a-i avea ca 
pe inalții soli 
român.

Uralele devin 
ternice, se scandează „Jivkov -

români, buchete

Todor Jivkov ii 
membrii dclega- 

pe

secretari ai

solemnitatea 
conducători

C.C. al 
și Ognian 

C.C. al

primirii, 
de partid

oaspeți dragi 
ai poporului

tot mai pu-

(Continuare in pag. a 8-a)
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APRECIERI INTERNAȚIONALE ELOGIOASE 
LA ADRESA „FLOTILEI DE AUR" ROMÂNEȘTI

de presă și ziare din întreaga lume comentează elo-Personalități ale sportului mondial, agenții
gios performanțele de răsunet obținute de „flotila de aur" românească la Campionatele mondiale de 
caiac-canoe recent încheiate. Citiți în paginile 4—5 o amplă prezentare a succeselor sportivilor noștri 
realizate pe lacul Pancearevo — Sofia. In imagine, finișul victorios al renumitului nostru ca- 
noist Ivan Patzaichin. Telefoto : A.P.-Agerpres

„PE DUNARE-N JOS
160 tineri — în 40 de

cursă

U

bărci - reprezentind toate județele țării, porniți într-o mare 
nautică dedicată Centenarului IndependenteiCentenarului Independenței

O „flotilă" neobișnuită al
cătuită din 40 de bărci „uni
versale", fiecare cu cite 4 vîs- 
lași, a pornit mai zilele trecute 
„pe Dunăre-n jos", cale de 
peste 500 de kilometri, de la 
Calafat la Cernavodă. Navele 
care străbat marele fluviu sa
lută expediția cu tradiționalele 
sunete 
sagerii 
ii fac 
mîna,

este vorba 
temerari

priel-

și cine 
„argo-

U.T.C.

nuiește pe 
nic“.

Despre ce 
sînt acești 
nauți" ?

Din inițiativa C.C. al 
și in organizarea Biroului de 
turism pentru tineret, la 27 au
gust s-a dat startul într-o ma-

seră doar cu cîteva zile in ur
mă, deși îi deosebeau, inevita
bil, vîrsta, profesia, preocupă
rile, ei alcătuiau o mare fami
lie unită, veselă, cuceritoare.

Comandantul expediției, Va- 
sile Rotaru, ne-a pus repede 
în temă : „Acțiunea se află la 
a doua ediție. Succesul celei

Campionatele balcanice de călărie, un succes multiplu

GENERAȚIEI „CARE VINE
SA-I BĂTĂTORIM CARAREA!

întrecerile Campionatelor bal
canice de călărie s-au încheiat 
dar comentariile, pe marginea 
probelor desfășurate, abia au 
început. Trebuie să spunem că, 
în primul rînd, este reliefată 
foarte buna pregătire a sporti
vilor români, al căror bilanț 
este cel mai valoros din în
treaga istorie a participării lor 
la această competiție, și despre

care Henry de Menton de 
Horne, delegatul Federației in
ternaționale ne spunea : „El re
flectă just diferența valorică 
dintre echipa României și ce
lelalte participante, atit in ceea 
ce privește antrenamentul cai
lor, cit șl al pregătirii călăreți
lor, o impresie deosebită lăsin- 
du-mi juniorii, care 
buni pentru vîrsta și

sint foarte 
experiența

Oscar Recer (cu Begonia), in timpul probei pe echipe.
Foto : V. CIRDEI — Sibiu

lor". Dealtfel, problema tinerei 
generații este mult discutată. 
Prin străduința, cu deosebire, 
a centrului de călărie din Si
biu (antrenor C. Smarandache) 
dar și a celor din Craiova, Iași 
și de la Dinamo București s-au 
evidențiat o serie de elemente 
de perspectivă ce trebuie să se 
afle mereu în atenție pentru a 
li se asigura o dezvoltare pe 
măsura calităților și posibilită
ților lor. Să nu uităm că, cu 
cîțiva ani în urmă, am mai be
neficiat de o serie de călăreți 
juniori talentați, dar care au 
intrat prea repede în anonimat. 
Peter Fleischer, Mircea Neagu, 
Gruia Deac, Liviu Matran, ca să 
nu-i numim decît pe cei care 
au fost autorii principali ai vic
toriilor românești, bat acum la 
porțile afirmării. Cu pricepere, 
exigență și muncă asiduă, ei 
trebuie să pășească „peste 
prag" ! Pentru aceasta se cere 
rodarea lor în cît mai multe 
concursuri, posibilități existînd 
deoarece în calendarul interna
țional figurează o serie de în- 
tîlniri al căror grad de dificul
tate nu constituie un obstacol 
pentru juniorii noștri, dar care 
pot contribui eficace și sigur 
la formarea lor.

de sirenă, mateloții, pa
și oamenii de pe mal 

semne prietenoase cu 
urîndu-i, cum se obiș-

Vîslind voinicește între Tumu-Măgurele și Giurgiu.

cursă nautică pe Dunăre,re
dedicată CENTENARULUI IN
DEPENDENȚEI. 40 de echipa
je, reprezentînd toate județele 
țării și Capitala, iau parte la 
această frumoasă acțiune, în
chinată glorioasei aniversări a 
poporului nostru.

I-am așteptat pe vislași la 
Giurgiu, petrecînd o zi de ne
uitat între 160 de tineri fer
mecători, veniți din toate col
țurile patriei. Deși se cunoscu-

dinții, desfășurată experimen
tal in 1976, a făcut ca anul a- 
cesta să i se dea o și mai mare 
anvergură, un veritabil carac
ter național. Echipajele au fost 
selecționate pe plan local, ale- 
gindu-se tineri robuști, capabili 
să facă față unei asemenea în
cercări grele. înainte de start,

Valeria CHIOSE

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 7-a)

FOTBAL in pagina a 3-a a ziarului

(Continuare în pag. a 6-a)

• CE NE-AU ARĂTAT PINÂ ACUM, CE NU 
NE-AU ARĂTAT, CE-AM DORI SĂ NE ARATE 
ECHIPELE NOASTRE PARTICIPANTE LA CUPELE 
EUROPENE

• ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CON 
TINUA.



CE ACȚIUNI SE ÎNTREPRIND IN JUDEȚE

PENTRU SELECȚIA TINERELOR TALENTE î
I DIVIZIA C- ETAPA A lll-a
I SERIA I

galați: ÎNCEP SĂ APARĂ REZULTATELE INIȚIATIVELOR j
Vatra

Neamț 
(0-1). ,

Neamț 
Meta

Problema depistării elemen- 
telor talentate pentru sportul 
de performanță constituie una 
dintre preocupările importante 
și permanente ale activiștilor 
sportivi gălățeni. In acest sens, 
în ampla acțiune organizată în 
ultima vreme au fost mobili
zate toate cadrele de speciali
tate din școli și cluburi și a 
fost constituită comisia jude
țeană de selecție. Organizarea 
foarte bună — încă din start — 
a activității de selecție a per
mis ca. in prima etapă, să se 
obțină rezultate promițătoare.

Au fost testați, în etape suc
cesive și, evident, eliminatorii, 
aproximativ 40 000 de copii, 
peste 1200 din cei mai dotați 
fiind imediat îndrumați către 
secțiile de performanță 
cadrul cluburilor Dunărea, 
țelul, C.S.U., Box-Club și ale 
școlilor sportive din Galați, 
și Tecuci De asemenea, au 
luat ființă numeroase centre de 
selecție și pregătire în comu
nele Tulucești, Grivița, Liești, 
Independența, 
pistați viitorii luptători.

Datorită muncii antrenorului 
Marin Dumitru (centrul din Tu
lucești), la recentele campio
nate naționale ale copiilor, trei 
din cei cinci sportivi prezenți 
la finale au urcat pe podiu
mul învingătorilor. Și ___ L
este numai începutul ! în cu- 
rînd va lua ființă centrul de 
selecție și pregătire pentru ca- 
iac-canoe, in comuna Corod. 
Numeroase alte asemenea u- 
nități funcționează în cadrul

din 
O-

unde sînt de-

acesta

Șl TOTUȘI
POVESTEA CONTINUA

Acum cina derulăm filmul a- 
lergărilor desfășurate duminică 
dimineața ne dăm seama că prea 
multe lucruri demne de reținut 
nu avem, fiindcă, cu mici ex
cepții ele nu au „sărit" peste 
ștacheta 
după-amiază. 
cială merită 
și Odalisca 
ment și respectiv Tugaru. 
mul. excelent condus de G. Tă- 
nase (încă o dată acest talentat 
drivei s-a dovedit imbatabil la 
sosire) a reușit să-l depășească 
chiar în vecinătatea potoului pe 
Hermafon " Z '
în sulky pe imperturbabilul Si
mion) a “ ‘ : Z
avantaj față de Macrou și Hur- 
dusa, plasați în ordine. Din nou 
(și nu știm pînă cînd) am asis
tat la întreceri disputate doar 
între doi concurenți, restul fi
ind înșirați pe sute de metri 
(premiile Omăt, Olimpia) și din 
nou S. Onache a „ținut* să ne 
arate cum un cal (în cazul de 
față Balerin), anonim în primul

fiindcă, 
nu au 

celor desfășurate joi 
O subliniere spe- 

doar premiile Oslo 
cîștigate de Orna-

Pri-

iar Tugaru (avîndu-1

mai păstrat un infim

HIPISM
hit al premiului Opanka, „prin
de aripi* în cel ’ '
„metamorfozarea* 
ticipată doar
grajdului, cota de 7 lei rapor
tată ...................
mult 
meni 
tate
(I. Crăciun) rec. 1: 38,4, 2. Hai- 
tiana, 3. Hcrmelina. Simplu 6, 
ordinea 72. ordinea triplă 241. 
Cursa a 2-a : Sîrba (N. Simion) 
rec. 1:34,4, 2. Cornel. Simplu
2,50, ordinea 33. event 21. Cursa 
a 3-a Kandahar (N. Simion) 
rec.
ta. 
10, 
4-a 
1:29,7, 
ordinea 91. 
tigător 132. 
(M. ~ “
Anicuța, 3. Iola 
dinea 35. event 
plă 219. Cursa a 6-a : Ornament 
(G. Tănase) rec. 1:23,8, 
mafon. ' 
event 
Cursa 
nea) 
Meliâa.
event 8. ordinea triplă 80. Cursa 
a 8-a : Balerin (S. Onache) rec. 
1:27,6, 2. Anicuța. Simplu
ordinea 18. event 7, triplu cîș
tigător 76. Cursa a 9-a: Tugaru 
(N Simion) rec. 1:29,4, 
erou, 3. Hurdusa. Simplu 
ordinea 
plă 67. 
Vasile) 
Simplu 
25

de-al 
sa 

de

doilea, 
fiind an- 

„anturajul"

la pariul event j 
decit elocventă, 
nu se sesizează, 

tehnice : Cursa 1 
1: 38,4, 

Hcrmelina. 
ordinea

fiind mai 
Cum ni- 

Rezul- 
Bazalt 

2. Hai-

3-a
. 1:36,9, 2 Ozoraș, 3. Saman- 

Simpiu ~ -
ordinea 

: Sitai
2.

2, ordinea 25, event 
triplă 495. Cursa a 

(A. Brailovschi) rec. 
Galen. Simplu 
event 21. triplu cîș-
Cursa a 5-a ; Kera 

Ștefănescu)

4,20,

rec. 1126,9, 2.
Simplu 9, or- 

127, ordinea tri-

2. Her-
Simplu 2.30, ordinea 20, 

44, triplu cîștigător 612. 
a 7-a : Hederic (G. Buz- 
rec. 1:30,5, 2. Colnic, 3.

Simplu 2,20, ordinea 17,

18.

2.

1,70,

rec. 1:29,4, 2. Ma- 
Hurdusa. Simplu 7,80, 

10 event 25, ordinea tri- 
Cursa a 10-a : Ostil (G. 
rec 1:32,8, 2. Siminica.
3 50 ordinea 30, event 

triplu cîștigător 324.

2.

Gh. ALEXANDRESCU

Sportul
■0

grupurilor școlare energetic, 
auto, C.S.G. (pentru lupte, hal
tere, box) ; 1500 de preșcolari 
din microraionul 38 din Galați 
au fost testați pentru hochei, 
cu 40 din cei mai buni înl’iin- 
țîndu-se clasa 1. de hochei, la 
Școala generală nr. 30.

O altă inițiativă menită sa 
descopere elementele cele mai 
dotate este " *
ȘCOLILOR PE RAMURI DE

SPECIALIZAREA

în 
dis-

SPORT, elevii practicînd, 
orele - de educație fizica, 
ciplina pentru care au talent, 
accentul punîndu-se insă pe 
ramurile de sport olimpice. 
De pildă, din cadrul școlilor 
generale 2, 6, 7, 8 sînt selec
ționați copii pentru box ; de 
la școlile generale 5, 9, 11, 12, 
17, 22, 29 — pentru atletism 
și caiac-canoe ; de la școlile 
generale 30, 31, 18, 27, 19 — 
pentru hochei. Și exemplele ar 
putea continua, pentru că ab
solut toate școlile din Galați 
și Tecuci sînt cuprinse în 
ceasta acțiune.

Menționăm faptul că 
ile de performanță I 
pun la dispoziția acestor cen
tre și unități școlare atît teh
nicienii lor cei mai valoroși, 
cît și baza materială proprie. 
Mai mult, unele dintre centrele 
de selecție și școli sînt dotate 
cu echipamentul necesar, iar o 
parte dintre antrenori sînt de
tașați (pentru perioada cît du
rează selecția) în unitățile res
pective.

Punînd în practică inițiati
vele de mai sus s-au obținut,

a-

i secți- 
tutelare

pînă acum, rezultate notabile, 
majoritatea tinerilor depistați 
cu aceste prilejuri fiind tre- 
cuți în secțiile de performanță. 
Dar, după cum ne mărturisea 
profesorul Marin Petrescu, pre
ședintele clubului „Dunărea", 
din cauza lipsei de tact pedago
gic a unor antrenori, ca și din 
alte motive, o parte din cei se
lecționați părăsesc — după 
scurt timp — sălile de antrena
ment, iar o altă parte nu poate 
face față, de la început, pro
cesului intens de instruire.

Pentru a preveni această 
stare de lucruri au fost orga
nizate o serie de acțiuni ine
dite, care trezesc un mare in
teres, ca „Joia începătorului" 
Ia box, „Cupa vîslașului înce
pător” etc. Numeroase alte mi
nicampionate au loc la înot, 
gimnastică, atletism, haltere, 
tenis de cîmp și jocuri spor
tive.

Din, cele arătate mai sus se 
poate desprinde concluzia că, 
în județul Galați, nu se face 
selecție de dragul selecției, ci 
se pun bazele unei activități 
complete și permanente, me
nite să dirijeze pe drumul greu 
al performanței sportive ele
mentele cele mai dotate care 
să continue tradiția sportului 
gălățean. Și, nu este deloc în- 
tîmplător faptul că în atenția 
tehnicienilor care se 
loturile 
se află, 
sportivi

pentru J.O. 
acum, și 6-1 
din Galați.

I
I
I
I

I
I
I
I

I

ocupă de 
din 1980 
de tineri

Telcmac SIKIOPOL

Zimbrul Suceava — Dorna 
Dornei 3*-1 (1—1), Cetatea Tg. 
- Avîntul T.C.M.M. Frasin 1—1 
Unirea Șiret - I.T.A. Piatra 
1—1 (1—1), Cimentul Bicaz —
lui Rădăuți 1-0 (1-0), Cristalul Do- 
rohoi - Șiretul Bucecea 3—1 (1—1),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Foresta Fălticeni 1—1 (0—0), Metalul
Botoșani - Minerul Gura Humorului 
1—1 (1-0), Laminorul Roman - Bra
dul Roznov 2—1 (2—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa o lll-a : 1. LAMINORUL 
ROMAN 5 p (7—4), 2. A.S.A, Cîmpu
lung 5 p (7—3), 3. Minerul Gura Hu
morului 5 p (5—2)...
15. Unirec Șiret 1 
talul Rădăuți 0 p

Minerui Rovinaii - Mecanizatorul Și- 
mian 3-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. LOTRU BRE- 
ZOI 5 p (5-1), 2. Chimistul Rm. Vil- 
cea 5 p (5—2), 3. Metalurgistul Sa du 
5 p (2—0)... pe ultimele : 15. Unirea 
Drobeta Ir. Sev. 1 p (2—6), 16. Uni
rea Drăgășam 1 p (2—7).

SERIA A Vlil-A

pe ultimele : 
p (2-9), 16. Me- 

(3-6).

SERIA A ll-A

Flacăra MurgeniLetea Bacău
11—1 (6-0). Constructorul Vaslui -
Chimia Mârâșești 4-1 (2-0), C.S.M.
Borzești — Nicotină lași 2—2 (1—2), 
Aripile Bacâu - Minerul Comânești 
1—0 (0—0), Constructorul lași — Par
tizanul Bacâu 3-1 (3-0), Oituz Tg.
Ocna - Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
0-2 (0-2), TEPRO lași - Rulmentul 
Bîrlad 1—0 (1—0), Petrolul Moinești

Petrolistul Dârmânești 2—0 (1—0).
Pe primele locuri : 1. PETROLUL 

MOINEȘTI 6 p (5-0), 2. Constructorul 
lași 5 p (9-1), 3. •' « - -
(15—3).. pe ultimele 
Ocna 1 p (0—3), 16. 
0 p (1-13).

I
I
I

Letea Bacâu 4 p 
: 15. Oituz Tg. 
Flacăra Murgeni

SERIA A III-A

Laminorul Teliuc - Minerul Oravița 
0—0, Minerul Vulcan — Metalul Oțetii 
Roșu 1-1 (0-0), F.I.L. Orăștie - Vul
turii textila Lugoj 3-0 (0-0), C.F.R. 
Simeiia - Laminorul Nădrag 2—0 
(1-0), Unirea Sînnicolau Mare — 
Electromotor Timișoara 4—1 (1—0),
Metalul' Bocșa - Minerul Ghelar 3—0 
(1—0), Unirea Tomnatic 
șița 6-1 (3—0). “ 
ra Bozovici 6—0

Pe primele 
VULCAN 5 p 
Anina ’ r ___
4 p (9—2).., pe ultimele : 15. Gloria 
Reșița 2 -- "
viei 0 p

Minerul 
(1-0). 
locuri î 
(6-3),

— Gloria Re- 
Anina - Ne-

1.
2-3.

MINERUL
Minerul 

4 p (9—2), Unirea Tomnatic

p (2-10), 16. Nera Bozo- 
(1-12).

SERIA A IX-A

Jibou - Bihoreana Marghita 
Recolta Salonta

RA^CHPT TURNEELE FINALE ALE 
CAMPIONATELOR NA

ȚIONALE PENiRU JUNIORI II au ioc, 
de miercuri pînă duminică, în Sala 
spoiturilor din Brașov, cu participa
rea următoarelor echipe : băieți : 
Șc. sp. Suceava (antrenor M. Popes
cu), Șc. sp. Satu Mare (G. Mahler), 
Șc. sp. Unirea lași (I. Bălu), Șc. sp. 
Tg. Mureș (E. Torday), Șc. sp. Bră
ila (P. Casapu), Lie. 1 București (E. 
Nic.olescu) ; fete : Șc. .
(T. Velciov), Șc. sp. Constanța (I. 
Bănică), Șc. sp. Brașov (Elena și Gh. 
Roșu), Șc. sp. Arad (T. Kadar), Cen
trul școlar de baschet București (Gh. 
Lăzărescu), Șc sp. Gheorghieni (A. 
Bogossy).
HÂNDRAI NUMEROASE TURNEE 

DE PREGĂTIRE se 
desfășoară în această perioadă. La 
Hunedoara o avut loc un turneu in
ternațional feminin, dotat cu „Cupa 
Constructorul" Cu toate că ta între
ceri au participat reprezentativa de 
tineret a R.P. Chineze și două divi
zionare A (campioana țării, ,,U“ Ti
mișoara, și Hidrotehnica Constanța), 
trofeul a fost cucerit de divizionara... 
B, Rulmentul Brașov, care a termi
nat competiția neînvinsă : 16—10 cu
„U" Timișoara (I), 17—9 cu Construc
torul Hunedoara, 16—8 cu Hidroteh
nica Constanța și 17—14 cu selecțio
nata de tineret a R.P. Chineze • 
„CUPA PRAHOVEI" a reunit, la Plo
iești, echipele masculine Relonul Să- 
vinești, Petrolul Teleajen, AS Ploiești 
și ASA Tg. Mureș. Surprinzător, com
petiția a fost cîștigată de diviziona
ra B Petrolul Teleajen (6 p), locul 
secund revenind divizionarei A Re
lonul Săvinești (4 p) « „TROFEUL 
FAGARAȘ- rezervat echipelor mascu
line din eșalonul secund, a dat cîș- 
tîg de cauză echipei Nitramcnia din 
localitate. Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine, HC Minaur Baia 
Mare (echipa a ll-a). Metalul Hune
doara și Independența Sibiu • O 
DUBLA INT1LNIRE AMICALA a avut 
loc între echipele Dinamo Brașov și 
Știința Bacâu. în ambele jocuri vic
toria a revenit brașovenilor : 38-33
șî 37-31 (Corespondenți : I. Vlad, 
A. Bâlteanu, L. Valentin, C. Gruia). 
LUPTE TURNEUL DIVIZIB de 

lupte libere, disputat la 
Petrila, s-a încheiat cu victoria spor
tivilor localnici, care au acumulat 
40 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat : 2. Progresul București 39 p, 
3 Steaua 38 p, 4. C.S. Tîrgoviște 
32 p, 5. I.C.H. Hidrotehnica Constan
ța 31 p. 6. I.O.B. Balș 25 p. (S. 
Ră’o< — cor*»sD.).
POLO ,N DIVIZIA A, seria a 

ll-a, la Timișoara : In
dustria linii — Rapid Arad 4-10

sp. Oradea

Numai astăzi vă mai puteți 
procura bilete pentru tragerea o- 
bișnuită PRONOEXPRES de mîine 
7 septembrie 1977.

Reamintim că noua formulă la 
tragerile obișnuite PRONOEX
PRES oferă participanțllor posi
bilități sporite de a se număra 
printre marii cîștigătorl :

— se efectuează 3 extrageri se
parate în loc de 2, fiecare de cîte 
5 numere diferite din 45 ;

— se extrag 15 numere In Ioc 
de 11 ;

— au crescut cu 50% șansele de 
obținere a cîștigurilor la catego
riile A, B și C ;

—■ valoarea minimă a unul cîș- 
tig este de 60 lei în loc de 40 lei;

— categorii unice de cîștiguri pe 
întreaga tragere ;

(0-3, 1-1, 2-
Gheorghioni 2, 
(I. L.).

I

Ancora Galați — I.M.U. Medgidia 
4-0 (2—0), Cimentul Medgidia - U- 
nirea Tricolor Brăila 1—0 (0—0), Pro
gresul Brăila - Oțelul Galați 3—0 
(1—0). Chimpex Constanța — Unirea 
Eforie 1—1 (0—1), Minerul Macin —
Electrica Constanta 1—0 (1—0), Șoimii 
Cernavodă - Dacia “ * “
2-2 (1-1) Autobuzul Făurei 
rina Mangalia 1-0 (0—0), (
Babadcg - Dunărea Tulcea 
(1-0)

Pe primele locuri : 1. ANCORA
GALAȚI 6 p (7—0), 2. Cimentul Med
gidia 6 p (5—1), 3. Progresul Brăila 
4 p (8—3)... pe ultimele : 14—15. Du
nărea Tulcea 2 p (4—7), Autobuzul 
Fâurei 2 p '*
0 p (1-7).

Rapid
3-3 (1—1), Recolta Salonta — înfră
țirea Oradea 0—1 (0—0), Gloria Arad
— Minerul llba Seini 5—0 (4—0), Oa
șul Negrești - Minerul Suncuiuș 2—1 
(2—0), Strungul Arad — Someșul 
Satu Mare 1—0 (0—0), Voința Cărei
— Constructorul Arad 0—1 (0—1), Vo
ința Oradeo - Rapid Arad 2—0 
(0—0), Minerul Bihor — Oțelul Bihor 
0-0.

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 6 o (5—1)» 2. înfrățirea Ora
dea 6 p (4—1), 3. Gloria Arad _4 p 
(8—4)... pe ultimele î 
reana Marghita 1 
Corei 1 p (2-4).

15-16. Biho- 
p (6-8), Voința

SERIA A X-A

Unirea Brăila
- Ma-

Granîtul
3-1

(2-5), 16. Oțelul Galați

SERIA A IV A

Băi Dermata

înscris :
Sol ova n 

Unc, 
Ghi-
Pro-
10-5

Schultz,
.. respectiv, Sălăgean 

Capotescu 2, Marc, Suhanek 
țgn (Rapid). * LA ORADEA : 
greșul - Mureșul Tg. Mureș 
(4-0, 1-1, 4—1, 1-3). Au marcat :
Garofeanu 4, Ungureanu 3, Băjena- 
ru, Vidican, Bartovici (Progresul) și 
Kiss 2, Kovâcs. Nagy, Ganea (Mu 
reșul).

RUG3Y
etape ale l 
pionatului 
șal Steaua.

In

3,
2,

I
IN CLASAMENTUL EFICA- 
Ci (AȚII, după cele trei 
turului primei faze a cam- 
Diviziei A, conduce deta 

. cu 35 de încercări reali
zate. In continuare : Universitatea 
Timișoara 14, Dinamo 13, R.C. Gri- 
vita Roșie 8, Farul 7, Politehnica lași 
5, Sportul studențesc 4, Agronomia 
Ciuj-Napor.3 3, T.C. Ind. Constanța, 
C.S.M. Sibiu, Rapid, Știința Petroșani 
- toate cîte 2, C.S.M. Suceava, Rul
mentul Birlad, ,Minerul Gura 
rului - cîte 1, Olimpia 0. în 
celor moi eficace jucători : 
(Steaua) 10 încercări.

Humo- 
fruntea 

Fuîcu

SĂRITURI camimonh 
IN APĂ 
întrecerilor 
tineretului 
trambulină . .... - ... T- .------ .......
Victor Bastar (C.S. Școlar) ; JUNI
ORI II : trambulină 1 m, 3 m și 
platformă : Dan Oprean (Șc. sp. 
Sibiu) ; JUNIOARE I : trambulină
I m : Ruxandro Hociotă (Șc. sp. Si
biu), trambulină 3 m și platformă : 
Elena Cîrstică (Progresul), JUNIOARE
II : trambulină 1 m și platformă : 
Anca Făgețean (C.S. Școlar), tram
bulină 3 m : Magdalena Toth (Cri- 
șui). Remarcabilă este performanța 
Iul Victor Bastar (antrenor N. Spa- 
riosu) și a lui Dan Oprean (antre
nor D. Popoaie), învingători în toate 
cele trei probe.

NAȚIO- 
JUNIORI, 

în urma
NALI DE
desemnați

desfășurate la Ștrandul 
din Capitală : JUNIORI I: 

1 m, 3 m și platformă :

FINALA CAMPIONATULUI 
COOPERATORILOR 

INVALIZI

Azi și mîine, terenurile 
și sălile de sport din mu
nicipiul Galați vor fi gaz
da finalei pe țară a Cam
pionatului 
invalizi, 
întreceri 
tenis de 
la unele

cooperatorilor 
Se vor desfășura 
la popice. șah, 
masă, precum și 
probe atletice.

LOTO

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

Focșani — Petrolul Te- 
__ TJ 2—0 (1-0), Victoria 

Unirea Focșani 1—0 (0—0),
Buzău — Victoria Țăndărei 

. . ,_ !) Chimia Brazi — Azotul
Slobozia 4-0 (2-0), Petrolul Bâîcoi - 
Dinamo Focșani 2-1 (1-0), Petrolis
tul Boldești - Victoria Floreștl 0—0, 
Olimpia Rm. Sărat - Petrolul Berea 
1-0 (0—0), Foresta Gugești — Avîn-
tul Mîneciu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 
BRAZI 6 p (7-0), 2.
5 p (9—2). 3. Luceafărul 
(5-2)... - ’
Focșani 
leajen 0

Luceafărul 
leajen Ploiești 
Lehliu 
Chimia 
4-1 (3-1)

pe ultimele : 
1 p (3-5). 
o (0-6).

SERIA A

București

16.

1. CHIMIA
Chimia Buzău 

Focșani 4 p 
15. Dinamo 
Petrolul Te-

V-A

AbatorulI.O.R. _______
rești 0-1 (0-0), Flacăra roșie
rești - Tehnometal București 
Avîntul Urziceni - Automatica 
rești 1-2 (1-2), Auiomecanica

Sirena București 3—1
i Fină

I
I

Hebe Sîngeorz _______
Cluj-Napoca 3—1 (2-0), Foresta Bis
trița - Minerul Băița 1—1 (1—0) —
s-a jucat la Beclean, Tehnofrlg Cluj- 
Napoca - CUPROM Baia Mare 1-0 
(0-0), Oțelul Reghin — Lâpușul Tg. 
Lâpuș 3-0 (1—0), Minerul Rodna —
Bradul Vișeu 7—1 (3—1), Construcții
Cluj-Napoca - Minerul Baia Sprie 
3—6 (0—2), C.I.L. Gherla — Minerul
Cavnic 0—2 (0-1) -
Beclean, Unirea Dej 
iuț 1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 
GHIN 6 ’ (7-0), 2.
5 p (15-6), 3. Minerul Baia Sprie 
5 p (12—6)... pe ultimele : 15. Con
strucții Cluj-Napoca 1 p 
Dermata Clui-Napoca 0

s-a jucat 
- Minerul

la 
Bă-

RE-1. OȚELUL 
Minerul Rodna

(6-12), 16. 
P d-6).

Metalul Tg. Secuiesc — 
șov 0—0, Caraimanul 
I.U.P.S. Miercurea Ciuc 
Carpați B'așov - Minerul Balan 3-1 
(0—0), Viitorul Gheorghieni - Preci
zia Săcele 1-0 (1—0), Poiano Cim-
pina - Minerul Baraolt 3-0 (2—0),
Metrom B'așov - -C.P.L. Sf. Gheorghe 
4—1 (2—0), Progresul Odorheiu Se
cuiesc - Torpedo Zărnești 3—2 (2—2) 
— s-a jucat 
Or. Victoria 
(?-0)

Fe primele 
CfMPINA 6 p 
5 p (4-0) 
(4—1)... pe 
sul Odorhei 2 p 
Ciuc 2 p (1-5), 
1 p (1-3).

C.S.U. Ba- 
Bușteni — 
2-0 (1-0),

la Sighișoara, Chimia
I.R.A. Cîmpina 4—0

locuri : 1. POIANA
(5-0), 2. C.S.U. Brașov

3. Carpați Brașov 5 p 
ultimele : 14—15. Proore- 

(3—7), I.U.P.S. M.
16. Precizia Săce’e

Bucu- 
Bucu- 

0-0,
Bucu- 
Bucu- 
(1-D. 

T. M.
rești — î
Mecanica . — -------- -
București 2-0 (1-0), Unirea Tricolor
București '/_* "
(0-0), I.C.S.I.M. București 
Oltenița
București 
(0-2).

Pe primele locu'i : 1-2. ELECTRO
NICA BUCUREȘTI 5 p (6-3), 
I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 5 p (5-2), 3. 
Automatica București 4 p (7—4)... pe 
u’timele : 15-16 I.O.R. București 2 p 
(5—8), Sr,ena București 2 p (3—6).

București

- Voința București 1—2
: ? •* " - -T-i - $• N.
2—1 (1—1), Șoimii TAROM
- Electronica București 1-3

SERIA A V'.-A

Electrodul Slatina — Cetatea Tr. 
Măgurele 1-0 (0-0), Petrolul Tîrgo
viște _ ROVA Roșiorii de Vede 1—1 
(0—0), Constructorul Pitești — Auto
mobilul Curtea de Argeș 1—4 (1—3), 
Petrolul Videle - Flacăra Automeca- 
nica Moreni 2-0 (1-0), Progresul
Corabia - Viitorul Scornicești_ 1-0 
(1-0), Recolta Stoicânești Dacia 
pitești 1^0 (0—0), Metalul Mija -
Cimentul Fieni 2-0 (1-0). Progresul
Pucioasa — Chimic Găesti 3—0 11—0).

Pe primele locuri : 1—2. AUTOMO
BILUL CURTEA DE ARGEȘ 3 p 0-3), 
METALUL 
Poțîorl 5 
Cimentul 
structorul

MIJA 5 p (7—3), 3. ROVA 
n (4—1)... pe ultimele : 15. 
Flenl 1 p (2—6), 16. Con- 
Piteștl 0 p (1—9).

SERIA A VII-A

Constructorul Tg. Jiu — C.S.M. Dro
beta Tr. Severîn B-0, Minerul Motru
— Unirea Drăgășani t-0 (0-0), Con
structorul Craiova — I.O.B. BcjI$ 1-2 
(0-1), Unirea D robota Tr. Sewrln
— Chimistul Rm. Vllcea 1—• (1—1).
Progresul Bălleftl — Dîoma Orșova 
1-0 (0-0), Lotru B«*rel — C.F.R. 
Crolova 3-0 (3-M, MetolwglsM So
da — Ștltnfe Petroșani 1-0 (0-0),

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
— se cîștigă șl cu 3 numere 

din 5 la fiecare extragere.
Participarea pe variante combi

nate și combinații .,cap de pod" 
oferă posibilitatea obținerii unor 
suite de cîștiguri.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 31 AUGUST 1977
Categoria B : 15 

9.002 lei ; categoria 
1.895 lei; categoria 
a 60 lei.

Report categoria 
lei.

SERIA A Xll-A

Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș 
5-0 (1—0), Automeconica Mediaș —
Mureșul Luduș 0—3 (0—2), Textila Cis- 
nădie - Inter Sibiu 1-0 (1—0), Con
structorul Alba lulia — Sticla Turda 
1-2 (0—1), Industria sîrmei Cîmnia
Turzil — Metalul Copsa Mică 6—0 
(2-0), I.P.A S:biu - Unirea Alba 
lulia 2—1 (1—1), I.M.I.X. Agnita —
Utîlaiul Foaăras 4—0 (1—0), Ca^nati 
Mîrsa — Metalul Sighișoara 2—2 
P-1).

Pe primele 
AIUD 6 p (9-2), : 
Turzil 5 p (10-0), 
5 p (5-1) . _
mecanica Mediaș 1 p (0—8), 16. Uti
lajul Făgăraș 0 p (2—12).

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

locuri : 1. METALUL
2. Ind. sîrmei C.

., 3. Sticla Turda
ne ultimele : 15. Auto-

ACTUALIT AȚI

variante a 
71,25 a 
3.163,50

C : 
D:

A : 401.080

A ECHIPELE NOASTRE ÎN
SCRISE tN CUPELE EUROPENE 
VOR JUCA SÎMBATA. Etapa a 
V-a a campionatului primei noas
tre divizii se va desfășura în 
două „manșe". S-a hotărît ca e- 
chipele care ne vor reprezenta în 
ediția din acest an a competiții
lor europene intercluburi să sus
țină meciurile lor din campionat 
cu o zi mai devreme. Astfel, par
tidele F.C. Corvinul ” 
— Dinamo București, U.T.A. 
Universitatea Craiova. ~ ” 
eftu — Steaua și A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C.M. Reșița se vor dispu
ta sîmbftfă. d*» la ora 16.

e TURNEUL ECHIPEI ANSAR 
BEIRUT ÎN ȚARA NOASTRĂ. La 
invitația Clubului sportiv Tfrgo- 
viste. formația Ansar Beirut, 
campioana și câștigătoarea Cupei 
Libanului, va întreprinde un tur
neu în tara noastră. Primul joc 
al fotbaliștilor libanezi este pre
văzut pentru joi 8 septembrie. în 
comnania lui C. S. Tîrgoviște. 
Partida va începe la ora 16 și se 
va desfășura pe Stadionul muni
cipal. Al doilea meci al echipei 
Ansar va avea loc marți 13 sep
tembrie. la Brăila, unde va întîlnl 
divizionara B din localitate, F. C. 
Brăila.

« SIRENA BUC. — AL AIN 
(Emiratele Arabe Unite) 3—0 
(1—0). Tn încheierea turneului în 
țara noastră, echipa oaspete a 
jucat ieri cu divizionara C Sire
na. Bucureșteniî au învins cu 
scorul de 3—0 (1—0).

Hunedoara

S.C. Ba-



î V ____ ____ A V

5 CE NE-AU ARATAT PINA ACUM ECHIPELE

CE NU NE-AU ARĂTAT
NOASTRE

PARTICIPANTE

CE-AM DON SA NE ARATE
LA CUPELE

EUROPENE

I

Fără a fi, desigur, pe deplin edificatoare, 
primele 4 zile ale campionatului ne-au oferit 
o sumă de date care compun „radiografiile 
la zi" ale celor 4 echipe române competitoare 
peste o săptămînă în Cupele europene.

Ce ni se pare foarte clar în trei din aceste 
radiografii, sugerînd un „diagnostic" comun 
pentru Dinamo, Universitatea Craiova, Steaua, 
este lipsa lor de apetit ofensiv, sau, mai puțin 
eufemistic exprimat, capacitatea lor scăzută 
in atac.

Cu 3 goluri în 4 meciuri — dintre care doar 
unul, cel al lui Dudu Georgescu, înscris în 
urma unei faze bine construite și energic 
finalizate — Dinamo se arată în cea mai mare 
suferință la acest capitol. Universitatea Cra
iova — palidă la Timișoara, cvasiinexistentă 
in repriza a doua a partidei cu Dinamo (în 
care, este adevărat, a evoluat bine primele 
45 de minute) — nu este prea departe de criza 
ofensivă a campionilor. Ca și Steaua dealtfel, 
care a zburdat în fața debutantei Petrolul,, 
dar a ridicat destule semne de întrebare atît 
la Oradea cît și în meciul cu F. C. Argeș. 
Ca o excepție între fruntașele fotbalului nos
tru se înscrie A.S.A. Tg. Mureș, căreia an
trenorul Tiberiu Bone i-a imprimat un evi
dent spirit ofensiv, renumitul mijlocaș al 
C.C.A.-uluî de altădată construindu-și echipa 
in raport cu orientarea de joc, foarte ușor 
detectabilă atît de spectatori cît și de adver
sari (mureșenii înscriind pînă acum 10 goluri).

Oprindu-ne ceva mai mult la modul cum 
se prezintă fiecare dintre cele 4 „ambasa
doare de toamnă", vom nota următoarele im
presii furnizate de ele în primele etape ale 
campionatului.

toțigrele etc.), ca și de 
care-i aruncă, de regulă, 
așteaptă minuni de la el.

• Promițătoare încadrarea lui Augustin.
• După cum nici soluția 

a fi o soluție doar pentru

ceilalți coechipieri, 
oricum mingea și

Mateescu nu pare 
banca de rezerve.

CRAIOVAUNIVERSITATEA
• Joacă spectaculos 

primele 50—60 minute. Apoi cade. Pentru a 
„dispărea" în ultimul sfert de oră.

• Jocul nu „se leagă" la mijlocul terenului.
• Atacanții combină elegant, rapid, îți fură 

ochiul, dar ignoră poarta. Crișan și Marcu 
fac „desene" frumoase, dar se mulțumesc nu
mai cu ele. Moda „spectacolului gratuit" i-a 
prins și pe excelentul Bălăci — vezi driblin
gul riscat în fața portarului Ștefan — și pe 
talentatul Cirțu.

• „Soliștii" joacă prea mult pentru ei și 
prea puțin pentru echipă.

• Condiție fizică insuficientă. „Benzina" va 
ajunge, probabil, la Nicosia. Dar în turul II ?

dar ineficient

sale actuale : imaginație, cursi
vitate și insistență îa conceperea 
acțiunilor de atac, pripeală sau 
lipsă de concentrare în finali
zarea marilor ocazii de gol.

O singură măsură specială au 
luat universitarii din Bănie pen
tru a da un plus de siguranță 
compartimentului defensiv : fun
dașul central Țilihoi l-a marcat 
„om la om“ pe tot terenul pe 
Dudu Georgescu. Măsură fireas
că. Această sarcină dificilă (nu 
e deloc ușor să-1 poți neutrali
za pe golgeterul Europei, și fap
tul că „vîrful" dinamovist a și 
reușit, în cele din urmă, să în
scrie un gol a dovedit-o) n-a 
fost însă rezolvată de către tî
nărul jucător craiovean în spi
ritul sportivității, al regulamen
tului de joc. Posesor al unor ca
lități fizice deosebite (care l-au 
și permis „transferul" de la 
„margine" spre centrul liniei de 
fundași), Tilihoi n-a înțeles, se 
pare, că are nevoie și de un 
bagaj corespunzător de cunoș
tințe tehnice specifice noului 
post. A-țl ține adversarul cu 
mîinile, a-1 obstrucționa șt și
cana permanent (ca să nu mai 
amintim că l-a scuipat pe Di
nu !) nu înseamnă că joci fot
bal. Și într-o confruntare in-

te și din cauza prestației ei mai 
modeste. Dominată in toată pri
ma parte a meciului, Sportul 
studențesc n-a găsit replica teh- 
nico-tactică cea mai potrivită, 
expediind, printr-un apărător, 
primul șut pe spațiul porții ad
verse abia în min. 41 ! Cu atît 
mai reprobabili au apărut, în 
această primă repriză, nervii lui 
M. Sandu, Ciugarin și Tănăses- 
cu, care, nemergîndu-le jocul, 
s-au lansat în parlamentări cu 
arbitrul și chiar cu... tribunele. 
Abia tîrziu, în min. 55, concili
antul arbitru (V. Tătar) a încer
cat să tempereze zelul „aib-ne- 
grilor", arătînd cartonașul gal
ben lui O. Ionescu. Dar fără 
folos. Faulturile și manilestările 
nesportive aveau să sporească în 
tabăra oaspeților, la situația de 
1—2, sub pretextul, mărturisit7la 
sfîrșit în cabină, că „penaltyul 
a fost acordat Politehnicii cu u- 
șurință".

Duminică, Sportul studențesc 
n-a știut să piardă sportiv. 
După coechipierul său O. Iones
cu, a primit un cartonaș galben 
și Tănăsescu, sancțiune care 1 
s-ar fi cuvenit, spre final, și iul 
Chihaia.

L-am întîlnit după meci pe 
Angelo Niculescu. Era puțin a-

DINAMO

STEAUA

i

I

ii

• Debusolată în jocurile cu S. C. Bacău, 
Politehnica Timișoara și Sportul studențesc, 
echipa campioană s-a luat în serios abia în 
partida-derby cu Universitatea Craiova. Fără 
să convingă că a făcut saltul dorit de la sub- 
mediocritatea afișată în primele etape, echipa 
s-a prezentat cu 11 jucători care au arătat 
că vor să iasă din impasul prelungitului 
start ratat.

• Promițătoare prezența aripei Țălnar, un 
jucător tînăr, dotat, bătăios, ale cărui șanse 
de afirmare depind acum mai ales de el. 
Joacă pe postul lui Lucescu, are „culoar liber", 
toți îl sprijină. îl încurajează și îl ajută.

• Fără a-și arăta siguranța de fost titular 
„de drept" în echipa reprezentativă, „dispă
rutul" Sandu Gabriel a apărut în formație cu 
marile-i calități de apărător de marcaj, um- 
plînd un gol mare in defensiva dinamovistă. 
Repus rapid pe picioare, Sandu poate rede
veni ce a fost și ceea ce un fotbalist cu vîrsta 
și talentul lui ar trebui să mai fie.

• ,,Mijlocul" echipei dinamoviste, nesigur, 
încurcat în joc, pune antrenorilor Nunweiller 
o problemă grea, cu atît mai mult cu cît 
Dinu nu are drept de joc în partida cu 
Atletico.

• Socotim că pentru ca Dudu Georgescu să 
rămînă... Dudu Georgescu el ar trebui să fie 
mai bine susținut de Al. Moldovan (întîrzie 
pasa, îi pasează virfului dinamovist în poziții

• L-a redștigat pe Zamfir. Din păcate, 
„Gento din Ghencea" joacă doar 25—30 mi
nute. Și joacă foarte bine. Dar apoi e spec
tator o oră.

• Problema primilor 5 apărători — porta
rul și cei 4 fundași — pare rezolvată. Sameș 
e mai sigur pe el. Vigu și-a revenit la forma 
sa de metronom, Anghelini marchează un plus 
evident față de sezonul trecut ; inspirată, 
introducerea lui Agiu, jucător puternic, bun 
acroșeur, foarte bătăios.

• Iordănescu vrea și va ajunge, credem, 
în curînd în forma dorită. Un subiect de me
ditație pentru el — felul cum a reușit tînărul 
piteștean Bărbulescu să-l 
terenul.

• Dumitru cere prea des 
De ce T

• La mijloc se simte golul 
jucătorul cu mare randament 
trecut.

• Atacul, marea problemă 
aleargă mult, dar ratează, Năstase se zbate, 
dar ratează, Zamfir „participă" prea rar. 
Intrarea în rol a înaintașilor steliști este pri
ma sarcină a conducerii tehnice a echipei.

A.S.A. TIRCU MUREȘ
• Echipă irezistibilă acasă, bătăioasă „afa

ră", unsprezecele mureșan arată că știe 
ce vrea.

• Problema nr. 1 — fortificarea apărării 
imediate care cedează, în deplasare. în re
priza a 2-a. Sigur că poți miza pe ideea „să 
marcăm mai mult decît primim", dar o ase
menea socoteală nu rezistă la Atena.

★
Competițiile continentale bat 

acest ultim ceas se cere muncă 
Pentru că echipele și partidele 
europene au fost întotdeauna și sînt foarte 
realiste.

încurce pe tot

să fie înlocuit.

lăsat de Stoica, 
din campionatul

a Stelei ! Troi

la 
Și 
din

ușă. în 
realism.
Cupele

Marius POPESCU

Etapa-- - - - -
s-a încheiat 
comentariile 
—continuă------—-----

..Șl A FOST ZIUA A PATRA A CAMPIONATULUI

Răducanu a încercat imposibilul (ceea ce i-a reușit, se pare, la 
Craiova, în etapa a doua), dar șutul lui Volaru n-a mai putut fi 
parat. (Fază din meciul Politehnica Timișoara — Sportul stu
dențesc 2—1). Foto : B. VUIN — Timișoara.

DAR DINU A RĂMAS...
Duminică, pe stadionul Dina

mo, spectatorii au avut un mo
ment de revelație : în echipa 
bucureșteană, Dinu era ultimul 
jucător din ,,formația Guadalaja- 
rei“. Deleanu a plecat mai de
mult, spre Valea Jiului (între 
timp s-a și retras, fiind văzut 
tot Duminică, în Ghencea, ur
mărind jocul primei sale echi
pe). Dumitrache l-a însoțit, în 
căutarea — probabilă — a pa
selor lui Mulțescu. A urmat Radu 
Nunweiller, care a simțit, poate, 
unele afinități combinative cu E- 
conomu și Angelescu. în sfîrșit, 
Lucescu s-a decis, finalmente, 
să facă din Agud un vîrf de va
loare. Singurul care a rămas a

fost Dinu, jucătorul care, jude
cind după temperamentul său 
deseori comentat, ar fi trebuit 
să creeze cele mai multe pro
bleme. Dar Dinu a rămas, pen
tru câ temperamentul lui este 
cel al unui jucător realmente de
votat fotbalului. dincolo de 
frondele pe care șl le-a permis 
de-a lungul anilor și care i-au 
creat handicapuri inutile, așa 
cum s-a întîmplat și la Koln, în- 
tr-o seară aprigă, cînd Dinu, 
nesuportînd ca masivul Cullman 
să calce cu crampoanele brațul 
lui Lucescu, a reacționat cu 
temperamentul său de totdea
una, ceea ce a făcut ca U.E.F.A. 
să dicteze împotriva jucătorului 
nostru una dintre cele mai se
vere sancțiuni, echivalentă cu e- 
liminarea lui din competiția eu
ropeană timp de trei ani și mai 
bine.

Dinu a rămas la vechea lui e- 
chipă și oferă un exemplu de 
dăruire fără tirade. în jocul lui 
se simte dorința de a reface 
stilul unei echipe cu multi ti
neri. în meciul cu Universitatea 
Craiova, eforturile lui Dinu s-au

îndreptat tocmai spre organiza
rea „plecărilor44 lui Augustin și 
valorificarea calităților extremei 
Țălnar, care are misiunea de a 
face uitat tandemul ex-dinamo- 
vist Nunweiller-Lucescu. Prin 
ceea ce face astăzi, Dinu a de
monstrat că știe să piardă și 
mai ales că știe să nu se dea 

. peste cap pentru a cîștiga cu 
orice preț.

loan CHIRILĂ
„OM LA OM", DAR NU 

ORICUM
Deținătoarea Cupei, venită la 

București pentru o confruntare 
de prestigiu cu echipa campioa
nă, a ținut, evident, să înfăți
șeze publicului (de pe stadion 
și din fața micilor ecrane) con
diția sa de echipă conștientă de 
propria valoare, indiferent dacă 
evoluează pe teren propriu sau 
în deplasare. Iată de ce a și 
abordat partida într-o manieră 
ofensivă, prima repriză fiind o 
exprimare fidelă a posibilităților

ternațională, în care șl arbi
trajul este mai sever, aceste ar
me lipsite de fair-play se întorc 
împotriva propriei echipe.

Paul SLĂVESCU
DOAR TRAIAN IONESCU 
A ARĂTAT... CARTONAȘUL 

ROȘU I
Frumosul spectacol de la Pe

troșani (calificativ acordat mai 
ales pentru prima repriză și cu 
un număr de șuturi la poartă — 
14 — mai mare) a fost umbrit de 
doi jucători : Rusu (de la Jiul) 
și Miculescu (de la F. C. Cor- 
vinul). Aproape că n-a existat 
intervenție a acestor doi jucători 
în care adversarul să nu cadă, 
secerat sau catapultat, și aceas
ta într-un context în care Du
mitrache, Mulțescu, Radu Nun
weiller și Lucescu au stimulat 
virtuțile tehnice ale partidei. în
tr-un tîrziu, după „cascada" in
trărilor dure ale celor doi, ar
bitrul ploieștean M. Moraru s-a 
hotărît să avertizeze cu un car
tonaș galben pe Rusu (de ce 
oare atît de tîrziu ? ; de ce nu 
a fost avertizat din timp și Mi
culescu, nu înțelegem !). Deci
zia arbitrului era însă... tardivă. 
Antrenorii Jiului, Traian iones
cu și Gh. Ene, jenați parcă de 
„excepția de la fair-play" care 
se numea Rusu, hotărîseră în
locuirea lui. și-1 trimiseseră la 
încălzire pe Gr. Petre. O înlo
cuire cu caracter educativ, pen
tru apărarea spiritului sportiv al 
disputei, pentru sancționarea an
ti jocului practicat ,de fundașul 
petroșănean. Și cum șansa îi 
ajută pe cei cutezători, actul cu
rajos al antrenorilor Jiului a fost 
răsplătit imediat de golul marcat 
de noul introdus, la prima sa 
atingere a balonului. Dincolo de 
victoria la limită de pe tabela 
de marcaj, Jiul a reușit dumini
că un succes detașat pe planul 
eticii sportive, fapt pentru care 
cei doi antrenori merită felici
tări !

Mircea M. IONESCU
TRANDAFIRI CU SPINI
Frumos gest al studenților 

bucureșteni — înainte de joc — 
acela de a oferi flori fostului 
lor antrenor, Angelo Niculescu. 
Fair-play-ul formației oaspete 
n-a avut însă continuitate. Poa-

bătut. Și din pricina evoluției 
neconvingătoare a noii sale e- 
chlpe („sub nivelul arătat In e- 
tapa trecută"), dar mal mult din 
cauza momentelor dese de an- 
tijoc oferite de fosta-1 forma
ție, de care îl leagă cei patru 
ani petrecuțl împreună.

Angelo Niculescu păstrase la 
el buchetul de trandafiri. ,Nu-l 
strîngea prea tare în mînă, să 
nu simtă... seinii.

G. N1COLAESCU
UN GOL DE... TREI 

PROMOȚII
Cîteva sute de spectatori tîr- 

govișteni — adevărații suporteri 
ai echipei — au rămas încă o 
jumătate de oră în tribunele co
chetului stadion din localitate. 
Au rămas să asiste la antrena
mentul pe care Nicolae Proca 
și Petre Gavrilă au ținut să-1 e- 
fectueze cu rezervele echipei, o 
atenție deosebită fiind acordată 
lui Decebal Neagu, cel mai vîrst- 
nic jucător din Divizia A (35 de 
ani) ! De ce ?

în timpul meciului cu F. C. 
Constanța s-a accidentat destul 
de grav mijlocașul Furnică (cla
viculă ruptă), care nu va putea 
evolua în următoarele etape. 
Cum și alți cîțiva jucători de 
bază sînt indisponibili (Ene, Pi- 
taru, Sava), mai mult ca sigur, 
duminica viitoare, în derby-ul 
campionatului, la Pitești, va juca 
Decebal Neagu. Este SINGURA 
SOLUȚIE pe care o au la în- 
demînă cei doi antrenori. De 
fapt, ar mai fi existat una : să 
fie promovat un jucător de la 
divizia de juniori. Dar, după 
Isaia, la Tîrgoviște există un... 
gol de vreo două-trei promoții I 
Au afirmat acest lucru condu
cătorii clubului tîrgoviștean. Și 
ne-am convins că au spus ade
vărul, urmărind disputa junio
rilor tîrgovișteni cu cei constăn- 
țeni, cei din urmă cîștigînd-o 
fără drept de apel.

Așa se face că în timp ce e- 
chipa din Tîrgoviște se vede ne
voită să apeleze la serviciile 
„bătrînului" Neagu, în etapa de 
duminică în „ll“-le constănțean 
a debutat încă un junior, mijlo
cașul Borali (17 ani), de evo
luția căruia antrenorul Gheorghe 
Ola s-a declarat pe deplin sa
tisfăcut.

Laurențiu DUMITRESCU

In cadrul DACIADEI

O fază-program ? Țălnar (în prim plan) a centrat scurt, iar 
Dudu_ Georgescu marchează imparabil. Țălnar a cîștigat prima 
manșă a duelului cu Vrînceanu, obținind și încrederea coechipie
rilor săi. (Moment din jocul Dinamo-Universitatea Craiova 2—0).

Populara competiție fotbalisti
că, „Cupa României" ediția 1977— 
1978, ce se desfășoară în cadrul 
competiției naționale DACIADA, 
programează mîine o nouă run
dă, la care participă echipe din 
Divizia C precum șl formații din 
campionatele județene, califi
cate în etapa anterioară. Iată 
programul etapei : Unirea Săve- 
ni — Metalul Rădăuți, Bradul 
Vama — Dorna Vatra Domel. Fo- 
resta Fălticeni — Minerul Gura 
Humorului, Recolta Bodești — 
Bradul Roznov, Textila Buhuși
— Laminorul Roman, Letea Ba
cău — Partizanul Bacău, Petrolul 
Moinești — Energia Gh. Gheor- 
ghlu-Dej, Nicolina Iași — Con
structorul Iași, Constructorul Va
slui — Rulmentul Bîrlad, Dinamo 
Focșani — Luceafărul Focșani, 
Foresta Gugești — Unirea Focșa
ni, Victoria Galați — Ancora Ga
lați, Unirea Tricolor Brăila — 
Progresul Brăila, Minerul Măcin
— Victoria Tăndărei, Celuloza

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN
Constanța — Electrica Constanța, 
Cimentul Medgidia — Marina 
Mangalia, Azotul Slobozia — 
T.M. București, Danubiana Bucu
rești — Sirena București, Vic
toria Brănești — I.C.S.I.M. Bucu
rești. Ș.N. Oltenița — Automeca- 
nica București, Unirea Tricolor 
București — Abatorul București, 
Olimpia Rm. Sărat — Chimia 
Buzău, Poiana Cîmpina — I.R.A. 
Cîmpina, Avîntul Mîneciu — Ca- 
raimanul Bușteni, Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Metalul Mija, 
Progresul Pucioasa — Petrolul 
Tîrgoviște, ROLAST Pitești — 
Dacia Pitești, Petrolul Videle — 
ROVA Roșiori, Răsăritul Caracal 
— Cetatea Tr. Măgurele, Lami
norul Slatina — Unirea Drăgășa- 
ni, Petrolul Iancu Jianu — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Dunărea Ca
lafat — Unirea Drobeta Tr. Se
verin, Unirea Craiova — I.O.B. 
Balș, Minerul Rovinari — Meta
lurgistul Sadu, Gloria Reșița — 
Dlema Orșova, Metalul Oțelu

„CUPA ROMÂNIEI"
Roșu — Metalul Bocșa, Lamino
rul Nădrag — Electromotor Timi
șoara, Unirea Sînnicolau Mare — 
Unirea Tomnatic, Strungul Arad 
— Rapid Arad, Recolta Salonta — 
Constructorul Arad, Minerul Șun- 
cuiuș — Minerul Bihor, Recolta 
Diosig — Rapid Jibou, Voința 
Cărei — Oașul Negrești, Victoria 
Zalău — Lăpușul Tg. Lăpuș, Mi
nerul Baia Sprie — CUPROM 
Baia Mare, Minerul Borșa — 
Foresta Bistrița, C.F.R. Turda — 
Cimentul Turda, Ind. sîrmei C. 
Turzii — Unirea Dej, Metalul 
Sighișoara Mureșul Luduș, Vii
torul Gheorghieni — I.U.P.S. 
Miercurea Ciuc, C.P.L. Sf. Gheor
ghe — Minerul Baraolt. Măgura 
Codlea — Torpedo Zărneștl, 
C.S.U. Brașov — Chimia Or. Vic
toria. I.P.A. Sibiu — inter Si
biu, Automecanica Mediaș — 
I.M.I.X. Agnita, Unirea Alba Iu- 
lia — Soda Ocna Mureș, Texti
la Sebeș — C.F.R. Simeria, Aurul 
Certej — Minerul Ghelar.
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u trecut mai bine de două decenii de cînd canoea 
românească ți-a croit drum pe unda de aur. Au trecut 
aproape 15 ani de cind caiacul a urcat și el pe 

creasta valului cel mai înalt...
Melbourne-ul deschizător de pirtii n-a fost o simplă șansă, 

ci momentul prielnic — anume ales — pentru afirmarea unei 
concepții, care, iată, dăinuie fără întrerupere, iși confirmă 
cu fiecare prilej forța, consistența. Pancearevo, cu toată 
„încărcătura" lui de aur, argint și bronz, este doar o etapă, 
ața cum au fost ți Roma, ți Tokio, ți Ciudad de Mexico, 
și Miinchen, și Montreal, așa cum au fost Belgradul și Jajce, 
Tampere, Copenhaga ți Moscova, o etapă dintr-un drum 
fără finiș, ci doar cu un orizont mobil, care se numește 
perfecțiune.

Talentele au suportul muncii pentru a cuceri victoria, iar 
tehnicienii obligația de a imbina experiența cu știința, de a 
inova mereu, de a face pasul înainte pentru a menține șefia 
plutonului ambițiilor.

De atunci, de la Wendouree (Melbourne), grupul celor 
ce-și doresc „aurul apelor" s-a mărit continuu, cuprinzind 
toate continentele. Oameni de știință se găsesc pretutindeni, 
iar materialul de concurs s-a perfecționat și s-a stilizat pină
la simbol în unele părți ale lumii. Și, totuși, aici, la gurile 
Dunării, pe Snagov, la Vidraru sînt alchimiști mai virtuoși, 
siguri făuritori de victorii. Explicația se află nu numai in 
hărnicia tinerilor aspiranți la glorie și a tehnicienilor șlefui
tori, ci — în primul rînd — în resorturile create pentru mo
bilizarea și însuflețirea tuturor membrilor „flotilei de aur" in 
atingerea țelului.

Cele 4 medalii de aur, însoțite de 5 de argint și una de 
bronz, cucerite la „mondialele" de la Pancearevo, nu sînt 
așadar o surpriză pentru ai noștri. In retorta din care a fost 
scos aurul izbînzilor s-au introdus, mai întîi, o enormă canti
tate de muncă, iscusință, curaj novator, ambiție, dăruire, 
dragoste nemărginită pentru culorile patriei. Au simțit toți 
cei ce-au purtat tricoul cu tricolor datoria de a face totul 
pentru a răspunde grijii părintești a partidului, condițiilor 
minunate de viață, muncă și afirmare ce sint asigurate între
gului nostru tineret, îndatorirea de a lupta pină la ultima 
picătură de energie pentru a contribui la sporirea prestigiu
lui sportiv internațional al României socialiste.

S-ar putea spune că, după 21 de ani de mari succese, 
canoea și caiacul beneficiază și de aportul unei valoroase 
tradiții. Așa și este. Dar, sub semnul permanentei impulsio
nări de către partid, tradiția succeselor sportive a căpătat 
sensuri noi. Ea înseamnă îmbogățirea permanentă a bazei 
materiale, o selecție riguroasă a candidaților la performanță 
și scientizarea procesului instructiv-educativ, înseamnă ampli
ficarea permanentă a ambițiilor, obiective mereu mai în
drăznețe. Așa se face că fiecare ediție a „mondialelor" și a 
Jocurilor Olimpice reprezintă doar o etapă, așa se face că 
pe drumul fără pulbere canoea și caiacul românesc alunecă 
arborind în permanență marele pavoaz.

Iată bilanțul caiaciștilor și canoiștilor români la ultimele
4 ediții ale campionatelor mondiale :

5
2
6
5

cucerite,

1973,
1974,
1975,
1977,

Prin
este, deci, cel mai bun bilanț.

START VIGUROS AL SPORTIVILOR NOȘTRI
apele s-au 
și canoiștii 
de pe toate 
s-au între- 
zile în ca- 

13-a ediții a

La Pancearevo 
liniștit. Caiaciștii 
din cele 29 de țări, 
continentele, care 
cut timp de patru 
drul celei-'de-a 
campionatelor mondiale se în
torc acasă. Fiecare cu bucu
riile și necazurile lui...

Locul întrecerilor pentru ti
tluri și medalii îl iau acum 
comentariile. Și, desigur, în 
ceea ce privește flotila noas
tră de aur cuvintele au mai 
puțină importanță, excelentul 
bilanț al caiacișiilor și cano- 
iștilor vorbind de la sine. Cu 
cele patru medalii de aur cu
cerite de Vasile Dîba la caiac 
simplu 500 și
Patzaichin
1 000 m și Lipat Varabiev la 
canoe simplu 
cinci medalii 
gate de Maria 
simplu 500 m,
Nastasia Nichitov Ia caiac du
blu 500 m, Ion Dragulschi, Ben
jamin' Borbandi, Mihai Zafiu, 
Vasile Simiocenco la caiac 4 — 
500 m, Cuprian Macarencu și 
Nicolae Țicu la caiac dublu — 
10 000 m și din nou Lipat Va
rabiev împreună cu Pavel Coz- 
lov la canoe dublu 10 000 m, 
cu medalia de bronz a lui 
Ivan Patzaichin la canoe sim
plu 10 000 m, delegația spor
tivilor noștri se întoarce acasă 
cu una dintre cele mai bogate 
recolte de medalii culeasă la 
competiția supremă a așilor 
padelei și pagaei. Este, la ni
vel de ansamblu, cel mai bun 
rezultat din acest deceniu al 
caiacului și canoei românești la 
C.M., întrecut, în întreaga is-

a 
bilanțul 
Jajce 
clasament pe națiuni 
lei ediții, România 
la egalitate cu puternica echi
pă a U.R.S.S. la numărul de 
medalii de aur și argint ciști- 
gate — fiind întrecută doar la 
numărul medaliilor de bronz — 
și înaintea Ungariei și R. D. 
Germane, care la ultimele edi-

alcătuit pe baza acestui crite
riu România s-ar situa pe pri
mul loc !

Evoluțiile entuziasmante ale 
vedetelor echipei noastre au 
stîrnit valuri de aprecieri elo
gioase din partea tuturor celor 
prezenți pe baza nautică de Ia 
Pancearevo, au smuls ropote de 
aplauze numeroșilor spectatori. 
La încheierea întrecerilor, fe- 
licitîndu-i pe caiaciștii și ca-

rului dirigui 
ziariști, cores 
țiilor de pre 
adresau, deoi 
lor noștri pr 
revo.

• Președintele r.l.C.: „Nu văd cine l-ar puica întrece în viitorul apro

ții ale C. M. și la Jocurile O- 
limpice de la Montreal obținu
seră bilanțuri superioare. Așa
dar, după o perioadă de — 
relativă — stagnare în pluto
nul fruntaș, flotila Snagovului 
revine viguros în frunte.

Privit în perspectiva Jocu
rilor Olimpice din 1980, bilan
țul de la Pancearevo apare și 
mai strălucitor. * 
din cele 18 probe 
natului mondial, 
pe afișul olimpic : 
olimpice „clasice" 
băieți, K 1 și K 2 fete) și cele 
4 probe de 500 m, introduse la 
Montreal. Ei bine, toate titlu
rile de campioni mondiali cu
cerite de Dîba, ‘ 
Varabiev, ca și medaliile de 
argint ale Măriei Cozma, Aga
fia Orlov și Nastasia Nichitov 
au fost obținute în probele o- 
limpice, iar într-un clasament

noiștii noștri, președintele Fe
derației internaționale de ca- 
iac-canoe, dl. Charles de Co- 
quereaumont (Franța) declara : 
.România, prezență statornică 

acestui sport, și-a 
forța de ansamblu, 
echipei reprezenta

in fruntea 
reconfirmat 
Ia nivelul 
live, prezentînd, totodată, in
dividualități excepționale. Nu 
văd cum in viitorul apropiat 
cineva ar putea să-l întreacă 
pe acest uimitor Vasile Diba, 
un caiacist fără egal. Am fost 
plăcut impresionat de revenirea 
Iui Ivan Patzaichin, care concu
rează, parcă de-o viață. Iar 
Lipat Varabiev a dovedit că nu 
este cu nimic mai prejos decît 
ilustrul său predecesor. Felicit 
pe sportivii români care 
demonstrat la Pancearevo 
pregătire excepțională".

Cuvinte 
rostit, la 
noștri, și alți membri ai fo-

echipaje. 
șeanu și 

cuplu constit 
500 m, s-au 
de recalific 
celor 10 ir. 
alte 5 probe 
tri s-au cla 
imediata ve 
mului : Petr 
rasim Munt 
m), Vasile 
fiu — Chit 
culai Simion 
m), Agafia 
Nichitov — 
Adriana Mii 
F), frații 
Simionov (C 
fan Popa, 
Chirilă Sinii 
nencu 
dindu-se c 
amintiți sin 
pionatele 1 
ales — sînt

DEOCAMDATĂ, DOAR PE TREAPTA A DOUA
MARIA COZMA : S-a născut la 

Jurilovca (jud. Tulcea) la 2 februa
rie 1954. A început practicarea caia
cului în 1971 la Sport Club Tulcea, 
sub îndrumarea lui Igor Lipalit ; 
din 1973 este componentă a clubului 
Dinamo București ; antrenor — Ra
du Huțan ; palmares la C.M. : 1973 
(Tampere) — medalie de argint la 
K 4 — 500 m (cu Viorica- Dumitru, 
Maria Nichiforov și Maria Ivanov) ; 
1974 (Ciudad de Mexico) : locul 3 la 
K 1 — 500 m ; 1975 ............................
cul 3 la K 1 — 500
— locul 2 la K1 —

AGAFIA ORLOV ; ______
Mila 23 (jud. Tulcea) la 19 aprilie 
1955. A început sportul de perfor
manță la ,,Pescarul“ Tulcea cu Ti
mofei Lipalit ; în prezent este legiti
mată la Steaua și este pregă
tită de Maria Navasart ; palmares la 
C.M. : 1974 - locul 3 la K 4 (cu V. 
Dumitru, M. Nichiforov și M. Coz- 
ma) ; 1976 : locul 2 la K 2 (cu Nas
tasia Nichitov).

NASTASIA NICHITOV : S-a născut 
la Maliuc (jud. Tulcea) la 5 martie 
1954. Este legitimată la clubul Stea
ua, unde a început practicarea caia
cului în 1970 ; antrenor : Maria Na
vasart ; la Pancearevo a debutat la 
cîștigînd medalia de argint la K 2 împreu
nă cu Agafia Orlov.

ION DRAGULSCHI : S-a născut la Teșița 
la 15 aprilie 1950. Este legitimat la clubul 
Steaua ; antrenor — Nicolae Navasart ; 
palmares la C.M. : 1973 — locul 2 la K 2
— 1 000 m (împreună cu Pavel Erast) și 
locul 3 la K 2 — 500 m (cu P. Erast) ; 1975
— locul 2 la K 4 — 500 m ; 1976 — locul 2 
la K 4 — 500 m.

BENJAMIN BORBANDI î S-a născut la 
Arad la 11 septembrie 1954. A început prac-

ticarea caiacului în 1973 ; face parte din 
clubul Steaua ; antrenor '
șart ; la Pancearevo a debutat 
natele mondiale, locul 2 la K 4

MIHAI ZAFIU : S-a născut
(jud. Botoșani) la 9 iunie 1949. 
caiacul în 1968 la C.S. Școlar 
este legitimat la Dinamo ; antrenor — Radu 
Huțan ; palmares : J.O. 1972 — locul 2 la 
K 4 — 1 000 m (cu Vernescu, Sciotnic șl 
Vartolomeu) ; C.M. : 1970 (Copenhaga) — 
locul 2 la K 4 — 500 m (cu Vernescu, Bo
tez, Iacob), 1971 (Belgrad) — locul 2 la K 4

Sciotnic) ; 1975 — locul
— 500 m (cu Eșeanu, 
Dîba) ; 1976 — locul 2 
500 m.

VASILE SIMIOCENCO : ___ ______
la Crișan (jud. Tulcea) la 8 ianuarie 
1947. Face parte din clubul Steaua ; 
antrenor — Nicolae Navasart ; pal
mares : C.M. : 1971 — locul 1 la K 4
— 10 000 m ; 1973 - locul 3 Ia K 4
— 10 000 m (cu Coșniță, Macarencu 
șl Sciotnic), locul 3 la K 4 X 500 m 
(cu Vartolomeu, Sciotnic, Zafiu) ;
1975 — locul 3 la K 4 — 10 000 m (cu 
Coșniță, Macarencu șl Ch. Simion) ;
1976 — locul 2 la K 4 — 500 m.

CUPRIAN MACARENCU : S-a năs
cut la Dunavățul de Sus (jud. Tul
cea) la 2 octombrie 1948. A început 
practicarea caiacului în 1968 ; legiti
mat la Dinamo București ; antrenor 
— Radu Huțan ; palmares la C.M. : 
1971 — locul ----- -------
(cu Sciotnic, 
1975 — locul 
(cu Coșniță. 
mion) ; 1976 
10 000 m (cu Nicolae Ticu).

NICOLAE ȚICU : S-a născut la 
la 4 iunie 1953. Face parte din clubul Di
namo București ; antrenor — Radu Huțan ; 
debutant la campionatele mondiale la Pan
cearevo, locul 2 la K 2 — 10 000 m cu Cu
prian Macarencu.

PAVEL COZLOV : s-a născut la Tulcea la 
29 decembrie 1953. Legitimat la Dinamo 
București ; antrenor — Radu Huțan ; de
butant la campionatele mondiale, locul 2 
la canoe 2 — 10 000 m (cu Lipat Varabiev).

In marea familie a țării noas
tre, succesele, izbînzile — inclu
siv cele din domeniul sportiv — 
reprezintă o bucurie colectivă, 
fiecare dintre noi simțindu-se 
— în egală măsură — părtaș la 
ele. Este și firesc să fie așa : 
ele sînt ale noastre, ale tuturor, 
ale României socialiste.

Acum ne îndreptăm atenția 
spre izvoare, pentru a vedea de 
unde vin, care le sînt făurarii, 
ce putem învăța din travaliul, 
din experiența lor. Am făcut-o 
cu handbalul, după cel de al 
patrulea titlu mondial cîștigat, 
dînd școlilor sportive ce este 
al lor, am făcut-o și cu alte 
sporturi, în alte prilejuri, o vom 
face acum — după „momentul 
Pancearevo" — cu caiacul și 
canoea.

Din cele 10 medalii cucerite la 
mondiale, 8 se datoresc sporti
vilor de la Dinamo București : 
toate cele 4 de aur, 3 de argint 
și una de bronz. Este un bilanț 
bogat, care încununează înde
lungata și asidua muncă a unor 
tehnicieni de elită (Radu Hu
țan și ajutoarele sale Aurel 
Vernescu, Stavru Teodorov, Si
mion Ismailciuc), strădaniile 
clubului pentru susținerea unei 
ramuri cu pondere la Jocurile 
Olimpice.

Fără îndoială, un rol impor-

tant în asig 
cese — car 
gesc pe altei 
meroase, n 
ficative, obț
anilor în m 
ternațion 
selecția el 
— fizic și p 
unui antren 
intensitate 1 
parcursul î 
decisivă — 
tră — este 
fără preget 
și — ineren 
ție, importa 
se acordâ c 
tivului,-< 
la un 
reu mai am 
tențios. Pe 
de metri a 
pentru ca 1 
să devină 
au progra 
de goană 
cu măi 
finalului • 
Patzaichin, 
dant“, a f 
vedească tr 
tinereți sp 
decît primi 
sufragiile, 
aspect defi 
dinamoviști 
misul ve
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L CICLU OLIMPIC
ernațional, 

ai agen- 
cităriie se 
tehnicieni- 

Pancea-

raportarea 
e să sub- 
succes i-a 
în finalele 
lin cele 18

l- J.O.

Dîba"?

locuri la marginea podiumului 
sînt valoroase, ele certifică e- 
xistența talentului, posibilități
le evidente de progres. De alt
fel, componențele echipajelor 
de 4, la mai multe probe, pot 
fi îmbunătățite prin cuprinde
rea altor sportivi valoroși care 
nu au concurat la Pancearevo. 
Este, cu siguranță, principala 
problemă care va sta în vi
itor în atenția conducerii teh
nice a lotului.

Și pentru că vorbim de cei 
care s-au ocupat de pregătirea 
flotilei noastre, de artizanii 
marilor victorii, trebuie să sa
lutăm revenirea în mijlocul co
lectivului de tehnicieni a an
trenorului emerit Radu Huțan, 
care a lucrat nemijlocit, zi de 
zi, oră 
campioniSficușor E- 

artolomcu, 
c la K 2 — 
t în cursa 

in afara 
icerite, în 
tanții noș- 
ocul 4, in 
a podiu- 

v — Ghc- 
2 — 1000 
Mihai Za- 
on — Ni-

4 — 1000
- Nastasia 
Ivanov — 
t — 500 m 

și Toma 
0 m), Ște- 

Ciobanu, 
lai Simio- 
rfey: Gîn- 
e din cei 
ți la cam- 
:ă — mai 
ieri, aceste

de oră, 
de

cu cei trei 
la Pancearevo !
★

ediție a campionate-A 13-a
lor mondiale va rămîne ca un 
punct de referință în palmare
sul caiacului și canoei româ
nești. La prima mare competi
ție a noului ciclu olimpic, Va
sile Dîba și Ivan Patzaichin, 
simboluri ale forței flotilei 
noastre, au luat un start lan
sat, urmat cu încredere de ce
lelalte ambarcațiuni. Cu o bo
gată recoltă de metal prețios, 
flotila se întoarce în radă, 
pentru a pregăti alte bătălii... 
Cu gîndul, desigur, la cea mai 
importantă, care 
peste trei ani, 
unde caiaciștii și 
tri și-au propus 
mai îndrăznețe.
nu ne îndoim că le vor îm
plini !

va avea Ioc 
la Moscova, 

canoiștii noș- 
obiective și 

Cunoscîndu-1,

OR MUNCA!
icstor suc- 

le între- 
l puțin nu- 
țin semni- 
>-a lungul 
îpetiții in- 
—. îl deține

Capabile 
ă facă față 
i volum și 
on-stop pe 

an. Dar, 
inia noas- 

de muncă 
acest club 

coastă sec- 
rdială care 
ităUi ; 
ă*

doar for{a reală, pregătirea la 
nivel maxim, șansa certă de a 
face față exigențelor 
tului.

Iată, succint, cîteva 
urile clubului Dinamo,
periența sa — ce se cere gene
ralizată — pot să învețe și alte 
cluburi, și alte sporturi.

momen-

din atu- 
Din ex-

spor- 
izerve 

ică me
ii mai pre- 
cinci sute 

victorioase, 
lasile Dîba 

antrenorii 
e kilometri 
x schimbat 

Tfcigurînd 
ximă. Ivan 
il com an
să le do- 

i de a doua 
i viguroasă 
a Ie cuceri 
. — un alt 

antrenorii 
tă compro- 

validează

re

aproape incredi- 
J.O., 4 titluri de

La 23 de ani, Vasile Diba are un palmares 
bil : un titlu olimpic și o medalie de bronz la 
campion mondial. Și, la Pancearevo, cineva spunea că „domnia" 
sa în fruntea așilor podelei abia a început...

PENTRU VICTORIILE LOR A RASUNAT IMNUL PATRIEI NOASTRE!
UN NOU CAIAC-AMIRAL

DIBA nu se va supăra cind, incepindu-i scurta pre- 
vom așeza numele alături de două din figurile ilus-

VASILE 
zentare, îi .
tre ale caiacului și canoei : Aurel Vernescu, caiacul-amiral de 
odinioară al flotilei noastre, al cărui demn urmaș Vasile este, 
și... Ivan Patzaichin.

A apărut în „lumea bună" a padelei — ca și Ivan (în 1968) — 
la Xochimilco, în 1974, la campionatele mondiale. Și s-a întors 
la București nu cu un titlu mondial ci cu două, cucerite la 
caiac simplu 500 m și în ștafeta de 4X500 m ! Venea tot din 
lumea Deltei, dar de la Jurilovca, unde fusese descoperit de 
Igor Lipalit, veritabil căutător de... aur. Avea, la Xochimilco, 
20 de ani și patru luni (s-a născut la 24 iunie 1954).

„Eșecul" din 1975 la C.M. de la Belgrad — dacă o medalie 
de argint poate fi un eșec — este răzbunat la Montreal, unde 
în prima finală olimpică din istoria caiacului pe distanța de 
500 m, Vasile Diba țîșnește din start-și dispare ca o nălucă 
spre linia de sosire. Era, totodată, și primul titlu de campion 
olimpic al caiacului românesc, primul pas spre apropierea de 
prestigiul surorii-canoe.

Pe „uscat" Vasile Diba pare un tinăr sfios, scump la vorbă, 
mult prea „cuminte" pentru un campion olimpic. Pe apă, ad
versarii nu i-au văzut fața in ultimii doi ani, decit la start, 
singurul moment în care Diba este pe aceeași linie cu ceilalți 
caiaciști ! Am crezut, la început, că este un pur-singe al sprin
tului. La Pancearevo a dovedit că este un caiacist complet, cîș
tigind intr-o manieră uimitoare cursa de 1000 m, la debutul 
său in campionatele lumii pe această distanță. Nu și-a încercat 
pînă acum forțele la fond, dar nu credem să existe distanță, 
oricum născocită, pentru ca cineva să-l poată întrece !

BARCA

ÎN VIRFUL PIRAMIDEI
LIPAT VARABIEV se 

apropie mai mult de gene
rația lui Patzaichin decit 
de cea a lui Dîba. Are 26 
de ani, s-a născut la Cri- 
șan, la 8 aprilie 1951.

Numele său nu este ne
cunoscut nici celor care nu 
urmăresc in mod special 
sportul caiacului și canoei, 
deși, abia acum, la Pan
cearevo, Lipat a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă 
podiumului. In 
Tampere, se apropiase 
numai un pas de virful pi
ramidei, cîștigind medalia 
de argint la canoe 
10 000 m.

Succesul de acum 
frumoasă răsplată 
acest sportiv harnic 
deșt care a avut 
nul" de a-și trăi cariera în

a
1973, la 

la

simplu

este o 
pentru 
ți mo- 

„ghinio-

DE AUR
Caiacul și canoea au avut și vor avea 

mari campioni, dar numele lui IVAN 
PATZAICHIN va rămine totdeauna in 
cartea de aur a sportului podelei și pa- 
gaei înconjurat de un nimb a cărui stră
lucire va fi greu, dacă nu imposibil, de 
egalat.

De zece 
pistele de 
deauna în 
de numele _________
campionate mondiale sau europene, alte 
regate internaționale.

A urcat in virful piramidei chiar la 
debutul în arena internațională, in 1968, 
la Xochimilco. Nu împlinise atunci 19 ani 
— s-a născut la 26 noiembrie 1948, la 
Mila 23 — dar s-a întors din Mexic cu 
titlul olimpic, cucerit in tovărășie cu Ser- 
ghei Covaliov. La simplu a sosit doar al 
șaptelea, după ce aproape jumătate din 
distanță a condus autoritar, lăsînd să se 
vadă cine va fi campionul de mîine. A- 
cest „mîine" a venit repede, la prima edi
ție a campionatelor mondiale; in 1970,

ani, canoea lui Ivan străbate 
apă ale lumii, aproape întot- 
fruntea plutonului, indiferent 
competiției — Jocuri Olimpice,

aceeași perioadă cu Ivan 
Patzaichin. Lipat Varabiev 
a avut tăria de a nu se re
semna, de a munci cu tra
gere de inimă, în conul de 
umbră al campionului, 
pentru a dovedi că este 
construit, la rindu-i, din 
aluatul marilor performeri. 
Și a 
poate 
său, 
Radu 
acest

„Schimbarea la față" a 
fost evidentă chiar de la 
începutul sezonului, cind, 
după o victorie asupra lui 
Patzaichin intr-o cursă de 
fond, Varabiev 
de două ori, la 
tul balcanic, pe 
Matija Ljubek, 
olimpic la caoe

reușit, atunci 
numai el și 
antrenorul 
Huțan mai 

lucru.

cind 
maestrul 

emerit 
credeau

îl întrece 
campiona- 
iugoslavul 
campionul 

simplu

1 000 m. Urmează apoi alte 
victorii spectaculoase în 
diferite regate internațio
nale, pe distanțe variind 
între 500 și 10 000 m.

La campionatele lumii 
a concurat în proba de vi
teză, deși mulți il consi
deră un autentic fondist. 
Talentul său este însă po
livalent. pentru că, dacă 
Lipat Varabiev este azi cel 
mai rapid canoist al lumii, 
el are in panoplie și me
dalia de argint la canoe 
dublu 10 000 m, unde l-a 
avut alături in barcă pe 
mai tînărul coleg de club 
(Dinamo) Pavel Cozlov. Și 
numai două lungimi 
barcă au lipsit pentru 
Lipat Varabiev să

de 
ca 

cuce
rească și a doua medalie 
de aur !

la Copenhaga, barca lui Patzaichin era 
privită din spate de toată elita canoei... 

Cea mai mare victorie avea să vină în 
1972, la Miinchen, deși padela-i de aur 
i-a devenit pentru o clipă dușman, ce- 
dind, in serii — Ia propriu — sub forța a- 
păsării campionului. In finală, însă, Iur- 
cenko, Wichmann f! —-------
pară simpli începători, terminînd 
multe lungimi, cind Patzaichin 
drepta spre mal, pentru a primi 
rile.

A urmat Montrealul și, pentru 
ne-am temut că steaua lui a apus. La 27 
de ani schimbase cîteva generații de ca- 
noiști, mulți îl priveau acum ca pe un 
bătrîn. Fața-i suptă de efortul cheltuit cu 
generozitate timp de un deceniu a creat 
poate imaginea unui Patzaichin obosit, 
aproape de crepuscul. Ochii îi trădau însă 
o ardere lăuntrică neconsumată, iar oțelul 
mușchilor nu ruginise. A renăscut ca pasă
rea Phoenix, așezîndu-se la Pancearevo 
din nou in fruntea canoelor lumii, acolo 
unde, de aproape 10 ani, ii este locul!

și ceilalți aveau să 
cursa la 
se în- 
felicită-

o clipă,

LA PANCEAREVO, PRINTRE BALIZE...
• Pablo Stock (Mexic), membru in Comitetul executiv 

aJ federației internaționale, a declarat : „Sportivii din 
România au contribuit din plin la succesul competiției. 
Ei au oferit întreceri pasionante, de înaltă valoare teh
nică, cucerind în total 10 medalii, dintre care 4 de our. 
Fără îndoială, o performanță excepțională care scoate 
din nou în evidență valoarea școlii românești de caiac- 
canoe".

• Lipat Varabiev, după cucerirea primului său titlu 
de campion mondial : „Sînt nespus de fericit că am în
vins. Sincer să fiu, eram aproape convins că voi cîștiga, 
după ce atit in serii cit și in semifinale obținusem cel 
mai bun timp. Totuși, acest Eicke (n.n. R. F. Germania) 
mi-a dat mult de furcă !“

• Ivan Patzaichin - cei mai popular sportiv la Pan
cearevo. Aplaudat la scenă deschisă după cursa finală 
de C-1000 m, multiplul nostru campion olimpic și mon
dial a continuat să stea în atenția camerelor de luat

vederi mult timp după festivitatea de premiere. Abia 
cind, în drumul lui de întoarcere spre baza de plecare, 
a ajuns la 750 m, operatorii t.v. au comutat obiectivul 
către startul următor...

0 Sub titlul „Patru medalii de aur pentru sportivii 
români", agenția ADN subliniază remarcabila evoluție 
a concurenților români în general, precum și excepțio
nala performanță realizată de campionul olimpic Vasile 
Diba, ciștigător a două titluri mondiale.

• Clasamentul pe medalii : 1. U.R.S.S. (4 aur, 5 ar
gint, 5 bronz), 2. România (4 — 5 — 1), 3. Ungaria (3 — 
3 — 4), 4. R. D. Germană (3-3- 0), 5. Polonia (2-1 
— 3), 6. Bulgaria (1 - 0 — 1), 7. Italia (1 — 0 — 1), 
8. Canada (0 — 1 — 0), 9. R. F. Germania (0 — 1 — 0), 
10. Spania (0 - 0 - 2).

• Comentariul agenției „Reuter" scoate în evidență 
marile succese obținute pe lacul Pancearevo de caia
ciștii și canoiștii din România, U.R.S.S., Ungaria și R.D.

Germană, țări ai căror reprezentanți au cucerit cele 
mai multe medalii.

• Cea mai rapidă cursă : K 4 - 500 m, probă nou 
introdusă la această ediție a C.M. S-a cîștigat cu 1:2â,68! 
Cursa a fost în atenția tuturor specialiștilor, românii ob- 
ținînd aici medalia de argint. întrecere spectaculoasă, 
de mare viteză, cu valuri provocate de înaintarea ra
pidă pînă aproape de bordul ambarcațiilor.

0 110 focuri a tras starterul principal al campionate
lor mondiale, fostul campion republican la caiac Otto 
Tomiuc.

® Clasamentul pe puncte : 1. U.R.S.S. 138,5, 2. Româ
nia 118j 3. Ungaria 111,5, 4. R. D. Germană 85, 5. Po
lonia 76, 6. Bulgaria 65.

0 Colectivul de tehnicieni al lotului nostru reprezentativ 
de caiac-canoe : Corneliu Birsănescu — antrenor coordo
nator, Radu Huțan și Nicolae Navasart - antrenori e- 
meriți, Maria Navasart, Stavru Teodorov, Alexandru 
Scurca, dr. Gheorghe Dumitru.

0 Ediția viitoare a campionatelor mondiale de caiac-- 
canoe (a 14-a) se va desfășura în 1978 la Belgrad.

0 Lotul reprezentativ de caiac-canoe sosește astăzi 
de la Sofia in jurul orei 15.



„DACIADA"-UN SIMBOL SPORTIV 
DE TĂRIE MORALĂ Șl PATRIOTISM
ÎNTREBARE : Care este,

după opinia dv., principala ca
racteristică a „Daciadei" ?

RĂSPUNS : In competiția 
sportivă națională „Daciada" 
esențialul îl constituie — d.upă 
părerea mea — faptul că ea de- 
pățețte semnificația strictă a 
competiției în sine, bazindu-se 
pe concepția partidului despre 
sport : 1. se leagă de un mo
ment istoric fundamental al for
mării ți dezvoltării poporului 
român ; 2. concepută pe plan
național, subordonează și călău- 
zețte 
care 
masă, 
formanță, 
de vitejie, 
patriotism 
nitorii ale 
nia. Deci, 
vertebrală, de idei ți practici 
superioare, nu numai compe
tiție sportivă, ci și cercetare 
țtiințifică, și demonstrații cul
tural-sportive, înfăptuind tot
odată armonios ideea — con
stant subliniată de toate docu
mentele de partid ți de stat — 
a raportului necesar dintre 
sportul de masă ți cel de per
formanță, dintre educație, cul
tură ți sport.

De vorbă cu prof. univ.
IOAN ȘICLOVAN, rectorul

I.E.F.S., vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.
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— caracteristici defi- 
sportului din Romă- 
reprezintă o coloană

ÎNTREBARE : Ce elemente 
ar defini superioritatea „Dacia
dei" față de toate formele exis
tente pînă acum ?

RĂSPUNS : Văd în „Daciadă", 
de asemenea, un concept ți o 
acțiune care vor apropia ți mai 
mult actul motric de actul de 
cultură, dacă aț putea spune, de 
spiritul „Cîntării României". Va 
crețte, sînt sigur, ponderea de
monstrațiilor cultural-sportive de 
masă, prin care mtțcarea fizică 
va fi mijlocitoare de mesaje, 
reprezentind locul educației fi
zice, al sportului, in acțiunea 
educațională de exprimare a 
muncii, a bucuriei, a servirii — 
prin sport — a ideilor ce călău
zesc — pe plan social, cultural, 
politic — societatea noastră so
cialistă. Sînt convins că vom a- 
vea probe, elocvente în acest 
sens, anul viitor, atît in etapele 
premergătoare, la nivelul ju
dețelor, cit ți în actul final, al 
etapei republicane, cind vor fi

ORIENTAREA SPORTIVA
PE FĂGAȘUL

...ORIENTĂRII POZITIVE
La faza pe asociații, numă

rul participanților a fost de 
ordinul zecilor de mii. Cind s-a 
ajuns la etapele pe orațe fi 
municipii, trierea valorică 
diminuase cifra pînă la 2 500. 
Acețtia au atacat fazele jude
țene, iar cîțtigătorii lor, în nu
măr de 160, cite două fete și 
doi băieți de fiecare județ, stă
teau acum pe platoul Cornețti- 
lor de lingă Tg. Mureț, care-ți 
împinge verdele gras pînă la 
scările blocurilor orațului. Du
pă zece zile de tabără, in care 
pregătirea s-a făcut în comun, 
asistată de lectori convocați de 
federația de specialitate și de 
membrii lotului național, „Da
ciada" îți trimitea în întrece
re, în zilele lui august ți aceste 
ețaloane 
tivi, in 
U.T.C.

Flăcăii 
le lor azurii de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, au ți rupt rindurile, prin- 
zindu-ți pe spate numere de 
concurs. Plecarea se va da din 
minut în minut, individual, po
trivit caracterului acestei com
petiții. Numărul unu, la start !, 
strigă cineva din juriu. Cum 
te numețti ? Calestru Ștefan, 
județul Vaslui, răspunde tînă- 
rul și o ia la fugă. Cine ur
mează ? Amaczi Rodica, Satu 
Mare, se aude, ți fata o zbu- 
ghețte fluturîndu-ți pletele. De 
fapt, băieții au traseul lor de 7 
km ți jumătate, fetele, al
tul, distinct, de vreo 5 km. 
Doar locurile de start și de so
sire sînt aceleați. Ne biruie cu
riozitatea și ne afundăm și noi 
în pădurea de foioase în care 
se pierd concurența. Spectacolul 
este iețit din comun. Tinerii 
concurenți aleargă virtos prin 
hățițuri, cu nervii strînți, cu 
privirea atentă. Au pe față un 
aer de candoare amestecată cu 
trudă. Peisajul majestuos pare 
că le impune : să parcurgă cît 
mai rapid traseul, fără să piar
dă vreun post de control. Si 
deodată, fuga solitară, țeapă
nă, încrezătoare, se domolețte. 
Concurentul are în față un pă- 
ienjeniț de poteci care dese
nează un labirint. Pe care să 
apuce ? El se ghemuiețte pe 
harta cu care a fost dotat la 
plecare, o apleacă sub toate un
ghiurile ca să prindă o undă de 
lumină, suprapune peste hartă, 
busola, rotețte tot planul, după 
o învățătură pe care a de
prins-o bine. Si deodată, tresare 
și țîțnețte ca un glonț pe direc
ția pe care crede că a găsit-o. 
In sfirțit, punctul de control. 
Scoarța unui copac este încon
jurată de un manțon alb pe ca
re este desenată o literă sim
bolică. Deasupra, din coajă a 
crescut parcă peste noapte un

valorică

tle orientarițti-spor- 
cadrul finalei Cupei

ți fetele, in uniforme-

lănțițor ca de ceas, la capătul 
căreia se balansează o țtampilă. 
Concurentul aplică țtampila și 
cu litera simbol imprimată pe 
talonul de participant, aleargă 
mai departe, navigînd in necu
noscut in căutarea postului ur
mător. Ascunți in tufițuri, ar
bitrii de post înregistrează ordi
nea concurenților. Fiind in preaj
ma postului „B“, arbitrul in
vizibil a chicotit din ascunză
toarea lui : 107 și 116 încă n-au 
trecut. Era clar, „107“ ți „116“, 
două fete, rataseră la o răs
cruce singura alegere valabilă 
și alergau acum in derivă, prin 
pădure, pierzind timp prețios.

La linia de sosire, evident, 
înaintea concurenților. Arbi
trul principal, profesoara de 
desen Agnes Ferenczi din Bra- 
țov, prima campioană a țării, 
femela care și-a învins o pa
ralizie de care fusese pîndită 
în copilărie, aruncindu-se in 
„natură" ca intr-un bazin cu 
apă termală, prin turism adică, 
transformat apoi in orientare 
sportivă, cere prin gesturi li- 
nițte deplină. Arbitrul ultimu
lui post anunța 
emisie-recepție, 
lui concurent...

Prima manță 
de Eugen Marin din Dolj ți de 
Brunhilde Auner, din Sibiu, 
care au devenit cîțtigătorii ce
lei de a patra ediții a Cupei 
U.T.C. la orientare sportivă. 
Cea mai omogenă formație s-a 
dovedit a fi a județului Satu 
Mare (Rodica Amaczi, Dochița 
Mihalca, Rudolf Bici, Dănuț 
Rațiu). C.C. al U.T.C., Consiliul 
județean U.T.C., C.N.E.F.S. au 
oferit premii ți distincții. In 
anonimat, tot ața cum montase
ră, la răsăritul soarelui, postu
rile secrete, în inima pădurii, 
sportivii orientarițti de la „Far
macia" ți „Electromureț" din 
Tg. Mureș, le demontau acum.

Un început care se cere 
confirmat pe viitor.

infățițate demonstrațiile cultu
ral-sportive de masă fără pre
cedent in istoria mițcării spor
tive românețti.

ÎNTREBARE : Dacă „Daciada" 
presupune multilateralitate, în 
ce ar consta aceasta ?

RĂSPUNS : „Daciada" nu 
presupune, ci implică multilate
ralitatea. Această multilatera
litate se asigură prin diversita
tea de forme in care sînt antre
nați ți angrenați 
menii muncii, atît 
tiv propriu-zis, cit 
tural-sportiv. Or, 
reprezenta nu numai multila
teralitatea fizică, ci ți cea a 
personalității, prin valențe 
biomotrice și spirituale.

ÎNTREBARE : Cum va fi 
flectat spiritul „Daciadei" 
I.E.F.S. ?

RĂSPUNS : Incepînd cu 
nul 1977—1978, „Daciada", 
daptată specificului I.E.F.S., »
va reflecta astfel: 1. obligațiile 
profesionale sportive ale stu
denților vor fi realizate in ca
drul lecțiilor practice din insti
tut și, odată cu aceasta, se vor 
trece normele „Daciadei" adap
tate specificului nostru ; 2. sub 
semnul „Daciadei" va fi desfă- 
țurată ți activitatea cercurilor 
țtiințifice ale catedrelor, in te- 
maticile țtiințifice ale acestora 
căutindu-se noi forme, mai efi
ciente, de amplificare a valorii 
practice a „Daciadei". Vedem 
deci că — lucru realizabil în 
orice organizație sportivă — pe 
fondul general al prevederilor 
„Daciadei" vor apărea ți parti
cularizări în raport cu specificul 
unităților respective, specific 
legat de muncă, deci de pro
ducție, de tradițiile existente în 
unitate, de interesele ți opți
unile manifestate de colectivi
tatea respectivă. Deci, nu o 
I.E.F.S.-iadă, ci o „Daciadă" a 
instituției, adaptată. De aseme
nea, în practica pedagogică a 
studenților vom sprijini țcolile 
să-ți organizeze, cu o cit mai 
mare eficacitate, etapele de 
„Daciadă".

tinerii ți oa- 
pe plan spor- 
ți pe cel cul- 
aceasta va

re- 
la

a-
a- 
se

Horia CRiSTEA

prin stația de 
trecerea primu-

a fost cîțtigată

Ion CUPEN

SIMBIOZA MUNCA-SPORT CONTRIBUIE
LA FORMAREA PERSONALITĂȚII

sa cunoaștem regulamentul „DACIADEI"

mplă manifestare destinată să asigure dezvoltarea 
A intensă, multilaterală a educației fizice și sportului

de masă, să contribuie la ridicarea nivelului general 
al activității sportive de performanță, competiția na

țională „Daciada" are in același timp menirea de a deter
mina creșterea aportului social al educației fizice și spor
tului în dezvoltarea multilaterală a personalității umane, în 
așa fel incit în formarea omului nou, constructor al socia
lismului și comunismului, să se realizeze organic simbioza: 
educație cultural-politică cu educația fizică. Acest lucru 
constituie un element definitoriu pentru formarea și creș
terea unui tineret sănătos pe planul concepției politice și 
culturale, totodată sub raport fizic, un tineret înarmat cu 
temeinice cunoștințe, capabil să se integreze cu toată hotă- 
rîrea cerințelor și exigențelor societății noastre socialiste, 

în spiritul acestei concepții înaintate, „Daciada" poate și 
trebuie să reprezinte un mijloc direct și eficace de îmbinare 
a muncii propfiu-zise cu exercițiul fizic, cu activitățile de 
mișcare.

Un astfel de deziderat poate fi îndeplinit, așa cum de 
altfel ne-o demonstrează și viața, determinînd o partici
pare efectivă, a tineretului îndeosebi, la activitatea produc
tivă în toate sectoarele vieții economico-sociale. paralel cu 
înregistrarea unor reușite, a unor performanțe, pe terenurile 
sau în sălile de sport. Este ceea ce se întîmplă în mod 
curent în tot mai multe colective, unele evidențiate recent 
și în coloanele ziarului nostru (Tricoul roșu și Rapid — 
întreprinderea de vagoane, ambele din Arad, Unirea — 
Cluj-Napoca, întreprinderea de tricotaje și perdele — Paș
cani, Țesătura — Iași, Aurora și Vulcan din București, 
întreprinderea de confecții — Oradea și secția aceleiași 
întreprinderi din Marghita, județul Bihor etc.), 
de producție în care grija față de permanenta 
angajaților în muncă, în activități patriotice 
implicit în cele din sfera sportului, preocupă 
acestora, organizațiile de partid, pe toți cei cu

Sînt unități 
integrare a 
și obștești, 
conducerile 

__=____ , __ ______ . . responsabi
lități în acest domeniu. Succesul ideii de integrare în muncă 
și în sport cîștigă vertiginos teren, cu atît mai mult cu cît 
ea este implantată încă de pe băncile școlii. S-a creat 
astfel, în rîndul tineretului studios o puternică opinie de 
masă în sprijinul dragostei față de muncă, față de profe
siunea pentru care se formează, al stimei față de profe
sorii și maiștrii care le asigură instruirea, al prețuirii co
lectivului din care fac parte.

„Daciada", prin definiție, trebuie să reprezinte unul din 
elementele care sudează sufletește pe tinerii sportivi de 
unitățile în care muncesc, de orașele și așezările în care 
trăiesc, de asociațiile sau cluburile pe care le reprezintă, 
în care activează. Evident, participarea acestora la com
petiții rămîne condiționată de obținerea unor rezultate cît 
mai bune în îndeplinirea obligațiilor profesionale, la învă
țătură, în pregătirea sportivă, de o comportare exemplară 
în familie, în societate.

Stă în puterea noastră, a tuturor, să facem ca și prin 
intermediul „Daciadei" relația muncă-sport să se situeze 
în cazul fiecărui angajat, iubitor al exercițiului fizic, a tu
turor tinerilor, la parametrii cei mai înalți, ajutînd astfel 
nemijlocit la formarea și la dezvoltarea personalității lor.

I
i

„PE DUNARE-N JOS
(Urmare din pag. 1)

it
• • •

toți au susținut teste de pregă
tire fizică, din care — bineîn
țeles — n-a lipsit înotul. Și, 
iată, am trecut de jumătatea 
distanței fără să fi înregistrat 
vreun abandon. Sintem con
vinși că pină Ia sfirșit totul 
va decurge perfect".

Cine sînt participanții ? Din 
statistica pe care ne-o pune 
la dispoziție comandantul cursei, 
aflăm că în cele 40 de bărci 
au luat loc 80 de muncitori și 
tineri de la sate, 48 de elevi, 
10 studenți, 15 profesori, 7 in
gineri și tehnicieni.

Expediția are un caracter 
polivalent, în care elementul 
sportiv (foarte important, de
sigur) se împletește armonios 
cu cel educativ, de lărgire a 
orizontului cultural, de cunoaș
tere a patriei, mai ales a ace
lor locuri care trezesc rezo
nanțe adînci în conștiința po
porului român. In localitățile 
de popas, participanții au vi
zitat mari obiective industria
le, economice și cultural-ar- 
tistice, locuri istorice. La Cala
fat și Corabia au avut loc e- 
moționante evocări ale luptelor 
eroice purtate acum 100 de 
ani de ostașii români pentru 
cucerirea 
rii 
lor 
din 
tul

independenței. Ține
au fost oaspeții muncitori- 
de la Tăbăcăria minerală 
Calafat și de la Combina- 
de îngrășăminte de la Tur

nu Măgurele, ai harnicelor țe
sătoare de la întreprinderea 
textilă „Dunăreană” din Giur
giu, ai locuitorilor comunei 
Bechet, care au venit cu toții, 
de la mic la mare, în jurul u- 
nui neuitat foc de tabără, la 
care s-a cîntat, s-a dansat, 
s-au spus versuri...

Ar trebui o carte groasă 
(poate că o va scrie cineva...) 
pentru a-i prezenta pe toți cei 
160, care au pornit „pe Dună- 
re-n jos". Noi i-am cunoscut 
doar pe cîțiva. Pe lăcătușul 
Ludovic Naghi, din Maramu- 
re, fost ciclist de performanță 
(locul 2 la campionatul națio
nal de ciclocros, în 1972), pe 
buzoianul Constantin Stăncu- 
reanu, student la conservatorul 
„Ciprian Porumbescu”, care a 
schimbat, pentru 12 zile, vioara 
delicată cu o ramă noduroasă 
și grea, pe cei 4 profesori de 
educație fizică din Botoșani, 
entuziasmați de frumusețea și 
de pitorescul cursei, echipajul 
timișorean alcătuit din 4 elevi 
ai Liceului industrial nr. 3, 
care s-au antrenat intens pen
tru expediție dar recunosc, to
tuși, că „Dunărea nu-i... Bega!"

Am adresat interlocutorilor 
noștri o întrebare : „Ce v-a 
îndemnat să veniți în această 
cursă ?“ Și am primit răspun
suri foarte interesante :

— Plăcerea de a călători, de 
a cunoaște oameni și locuri noi 
(Adrian Cîmpean, elev la Li

COMPETIȚII SPORTIVE
în toată țara continuă, în a- 

ceeașl atmosferă de mare însu
flețire, concursurile șl competi
țiile organizate sub Însemnele 
„Daciadei". Iată, pe scurt, cîteva 
din corespondențele primite la 
redacție :

SIBIU : „CUPA U.T.C." IN 
MEDIUL SĂTESC

BACĂU : „CUPA SINDI
CATELOR" LA FOTBAL

DE MASA

Pe stadionul Voința din locali
tate au avut loc întrecerile din 
cadrul etapei de zonă a „Cupei 
U.T.C.** la fotbal și handbal cu 
participarea tinerilor din mediul 
sătesc. La întreceri s-au înscris 
reprezentanți ai județelor Alba, 
Mureș, Harghita, Sibiu, Satu Ma
re și Vîlcea. Pentru etapa finală 
a competiției s-au calificat (la 
ambele discipline) sportivii din 
județul Alba. (Ilie IONESCU — 
coresp.).

Peste 100 de echipe au luat 
parte la „Cupa sindicatelor bă
căuane", competiție încheiată re- 
Gent, odată cu finala disputată 
între Victoria I.R.A. Bacău și 
C.S.M. Borzești. Prima formație 
a intrat în posesia trofeului, după 
un succes net : 5—1 (1—1).

VASLUI : PESTE 9000 DE
SPORTIVII IN ÎNTRECERE

Orașul a fost — în cursul lunii 
august — gazdă a numeroase 
competiții sportive de masă cu 
participarea a peste 9 000 de ti
neri și tinere. Printre cele mai 
reușite, ,,Crosul tînârului munci-

tor“, „Cupa Vaslui* la popice, 
precum șl „Cupa textillstelor" șl 
„Cupa Independenței" la hand
bal. Cu acest prilej s-au făcut 
remarcați reprezentanții asociații
lor sportive Confecția Vaslui, 
C.S.M. Borzești, Metalul Vaslui, 
Rulmentul șl I.C.F. Bîrlad. (Mi
hai FI.ORE A — coresp.).

PITEȘTI : CROS IN PĂ
DUREA TRIVALE

Etapa județeană a „Crosului tî- 
nărului muncitor" disputată în 
pădurea Trivale din Pitești, a 
reunit la start peste 100 de iubi
tori ai atletismului. S-au califi
cat — printre alții — pentru fi
nala competiției : Ioana Vlăscea- 
nu. Florica Pătrău și Gheorghe 
Stănoiu (Dacia Pitești). Zoltan 
Deak (Montorul Pitești).

ceul de chimie din Cluj-Na
poca) .

— Dorința de a ne verifica 
forțele, rezistența, într-o în
cercare deloc ușoară (Ștefan 
Borcilă, profesor de educație 
fizică la liceul „Mihail Emi- 
nescu“ din Botoșani).

— Bucuria de a mă reîntîl- 
ni cu Dunărea. Am participat 
și anul trecut, sper să revin și 
anul viitor... (Alexandru Hu- 
măilă, elev la Liceul industri
al nr. 3

Foarte 
care am 
exprimat 
„frumoasa aventură". Deși ex
cursia, cu tot caracterul ei de 
agrement, nu este o prome
nadă. Ne-am dat seama de a- 
ceasta la despărțire, în 
care strîngere de mînă...

Cîteva cuvinte despre 
chipa“ care asigură buna 
fășurare tehnică a cursei. Ea 
este alcătuită din Traian Pi- 
cu, maestru al sportului, fost 

„formația de aur" 
a Griviței Roșii (coechipier cu 
Pârcălăbescu, Moraru, Cocor, 
Stănescu, Rusu), un adevărat 
„lup de... Dunăre”, iscusit con
ducător de șalupă, lectorul u- 
nlversitar Mircea Solomon, de 
la I.E.F.S., sosit la Calafat di
rect de la Universiadă, profe
sorul Daniel Bărăscu, de la 
Școala generală nr. 37 din 
București, și inginerul Dumi
tru Marinescu, de la Ministe
rul chimiei, care și-au aran
jat în așa fel concediile de o- 
dihnă incit ele să coincidă cu 
desfășurarea expediției. în nu
mele întregului ’ —
ian Picu ne-a 
mărturisire: „Ar 
de exprimat în 
ria, plăcerea, satisfacția pe care 
Ie încerci participind Ia o ase
menea acțiune, văzind în ju
rul tău atita entuziasm și atila 
tinerețe".

Entuziasmul, tinerețea, do
rința de autodepășire — aces
tea sînt, de fapt, elementele 
care alcătuiesc mesajul unei 
acțiuni cu reverberații adînci 
în inimile celor care s-au în
cumetat 
șit.

Cursa 
navodă, 
ții vor 
binemeritată odihnă în tabăra 
de tineret de la Costinești.

din Timișoara). 
mu;# dintre cei cu 
stat de vorbă și-au 
dorința de a repeta

rugbyst în

fie-

„e- 
des-

colectiv, Tra- 
încredințat o 
fi foarte greu 
cuvinte bucu-

s-o ducă la bun sfîr-

se încheie joi, la Cer- 
după care participan- 
petrece cîteva zile de



„Trofeul Tomis“ la volei masculin
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ECHIPA ROMÂNIEI LIDERĂ 
ÎNAINTEA DERBYULUI CU POLONIA

I
I
I

hochei ÎN MECIUL RETUR DE LA BERNA, STEAUA 
POATE OBȚINE CALIFICAREA DACĂ LASĂ GREȘELILE... ACASĂ

CONSTANȚA, 5 (prin telefon), 
în penultima zl a turneului in
ternațional masculin de volei do
tat cu „Trofeul Tomis*, care se 
desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate, principalele partide 
au dat loc la o luptă pasionantă, 
ținînd permanent încordată aten
ția spectatorilor. Astfel, echipa 
Ungariei a avut cea mai bună 
evoluție de pînă acum, servind 
o replică neașteptat de viguroa
să formației R. D. Germane, pe 
care a întrecut-o cu 3—2 (—14,
13. 4 —10, 9). Și de data aceas
ta voleibaliștii din R. D. Ger
mană ni s-au părut obosiți, în 
timp ce sextetul ungar — cu 
Buzek, Nagy, Huszar și Bdrcsok 
în mare vervă de joc — s-a im
pus îndeosebi prin eficacitatea 
atacului în forță și prin buna 
organizare a apărării la fileu. Au 
arbitrat foarte bine D. Dobrescu 
și Al. Dragomir — România.

Cu un set de mare respirație 
si tensiune a început partida din
tre echipele Poloniei și U.R.S.S.

PROGRAMUL DE AZI
Ora 16: România A— Polonia (meci 

televizat) Ungaria — România B
CLASAMENT

1. ROMANIA A 5 5 0 15: 4 10
2. U.R.S.S. 6 4 2 13: 5 10
3. R.D. Germană 6 3 3 11:13 9
4. Polonia 5 3 2 11: 6 8
5. România B 5 2 3 9: 9 7
6. Ungaria 5 2 3 8:11 7
7. Cuba (tineret) 6 0 6 0:18 6

CAMPIONATE • COMPETIȚII
DU3LÂ VICTORIE A TINE

RILOR ATLEȚI ROMÂNI
La Poiana Brașov s-a disputat, 

sîmbătă și duminică, dubla întîl- 
nire de atletism dintre echipele 
de juniori și junioare ale Româ
niei și Ungariei. La capătul unor 
atractive întreceri, selecționatele 
țării noastre au obținut victoria 
in ambele dispute : cu 73—62 la 
„unioare și cu 106—103 la juniori. 
Iată pe cîțiva dintre învingătorii 
cu rezultate mai bune, masculin : 
100 m — C. Ivan (R) 10,6 ; 400 m
— L. Forisz (U) 47,6 ; prăjină —
L. Grumăzescu (R) 4.80 ; suliță — 
L. Eredi (U) 68,30 ; lungime —
L. Szenci (U) 7,37 ; înălțime —
A. Proteasa (R) 2,08 ; disc —
Szaszkoi (U) 53.94 ; 4X100 m —
România 40,9 ; 4 X 400 m — Unga
ria. 3:13,7 ; feminin : 100 m —
Otilia Șomănescu (R) 11,8 ; 400 m
— Judith Forgâcs (U) 55,1 ; su
liță - Corina Gîrbea (R) 53,12 ; 
4 ><100 m — Ungaria 46,2.

iOSiF TISMÂNAR 
CONDUCE DETAȘAT IN 
„CUPA FEDERAȚIEI RO

MÂNE DE POPICE"
în cadrul „Cupei Federației ro

mâne de popice*, competiție re
zervată sportivilor fruntași, s-a 
disputat, la Mangalia, etapa a 
IlI-a. La bărbați, liderul compe
tiției, Iosif Tismănar (Constructo
rul Galați) a avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd cu un re
zultat valoros locul i și conduce 
detașat în clasamentul general. 
La fete primul loc a revenit, în 
mod surprinzător, gălățencei 
E’ena Radu.

REZULTATE TEHNICE : femei:
1. Elena Radu (Voința Galați) 
421 pd, 2. Bălașa Tănase 405 pd, 
3. Silvia Raiciu 399 pd (ambele 
ae la Laromet București), 4. Ga
briela Pintea (U.T.A.) 398 p, 5.
Margareta Cătineanu (Gloria 
București) 397 pd, 6. Elena Lu- 
poae (Voința București) 392 pd. 
în clasamentul general conduce 
Elena Goncear-Pană (Voința 
București) cu 12 p, urmată de 
Elena Radu cu 9 p. Bărbați : 1. 
I. Tismănar 904 pd, 2. Ștefan 
Deak (Voința Cluj-Napoca) 897 
pd, 3. i. Bice (Aurul Baia Mare) 
896 pd, 4. A. Cătineanu (Gloria 
București) 892 pd, 5. I. Băiaș 
(Constructorul Galați) 877 pd, 6. 
C. Voicu (Voința București) 871 
pd. Clasament general : 1. I. Tis
mănar 18 p, 2. I. Bice 12 p, 3. P. 
Purge (Voința București) 7 p.

★
LA HUNEDOARA, pe arena Me

talul, s-a disputat finala „Cupei 
U.G.S.R.* la juniori. După între
ceri viu disputate, pe primele 
locuri s-au clasat : fete : i. Maria 
Haita (Prahova) 379 pd, 2. Agnes 
Tarr (Maramureș) 377 pd. 3. Ma
riana Chende (Caraș-Severin) 372 
pd. Băieți : 1. E. Vitcovschi
(Brașov) 816 pd, 2, N. Suciu 
(Constanța) 793 pd, 3. A. Biro 
(Cluj) 790 pd. (L VLAD — coresp.).

ETAPA A 4-a A CAMPIO
NATULUI DE VITEZĂ 

IN COASTĂ
LA AUTOMOBILISM

Duminică dimineață, pe serpen
tinele de la Pirîul Rece s-a des
fășurat cea de-a 4-a etapă a cam
pionatului republican de viteză în 
coastă la automobilism. în fața 
unui numeros public, pe o vreme 
foarte frumoasă, peste 70 de 
concurenți au luat startul în a- 
ceastă etapă. întrecerile foarte a- 
nimate au cunoscut și cîteva sur
prize : victoria, în clasamentul 
genera], a lui Zoltan Szentpali, 
acesta reușind să-1 întreacă pe 

După 40 de minute de dispută, 
în care acțiunile de forță și cele 
de subtilitate au alternat per
manent. iar fazele lungi, specta
culoase, au încintat tribunele, 
victoria în set a revenit cu 18—16 
campionilor mondiali și olimpici, 
care au refăcut în final o dife
rență de 5 puncte ! în setul al 
doilea polonezii — din rîndul 
cărora s-au remarcat Wojtowicz. 
Bosek, Molenda, Karbarz și Czaja
— au acționat cu dezinvoltură 
și au încheiat rapid conturile în 
favoarea lor. Dar, apoi, au a- 
vut de făcut față unui adevărat 
asalt al echipei lui Valeri Kliger. 
Finalul a aparținut însă tot for
mației poloneze care a obținut 
astfel victoria în meci cu 3—0 
(16. 1. 13). Arbitri : C. Mușat și 
V. Ranghel — România.

în ultima partidă s-au întîlnit 
echipele A și B ale României. 
Prima garnitură — care luni di
mineață a dispus cu 3—0 (7, 3, 
3) de tinerii voleibaliști cubanezi
— a obținut victoria și în fața 
secunzilor cu 3—1 (8, —13, 10, 6). 
Fără Dumănoiu și folosindu-1 
doar două seturi pe Udișteanu 
voleibaliștii de la „A“ au fost 
obligați să se întrebuințeze se
rios pentru a obține victoria. De 
la secunzi foarte bine s-au com
portat Enescu (care confirmă e- 
voluția bună din acest turneu) și 
Macavei. Arbitri : A. Zsille (Un
garia) și J. S. Diaz (Cuba).

Aurelian BREBEANU
Comei POPA

campionul Ștefan Iancovici ; vic
toria lui Laurențiu Moldovan la 
cea mai mică clasă, pînă la 1000 
cmc, și... mai slabele evoluții 
ale „internaționalilor" Eugemu 
Ionescu-Cristea si Petre Vezeanu, 
locurile 10 și 6 în clasa
mentul general. Iată cîști-
gătorii : clasa 1 : Laurențiu
Moldovan (I.R.A. Cluj) pe Auto
bianchi 4:43,6 ; clasa a 2-a : Mir
cea Rusescu (Tractorul Brașov) 
pe Fiat 128 4:21.5 ; clasa a 4-a : 
Zoltan Szentpali (Tractorul Bra
șov) pe Fiat Abarth 4:01,9 ; clasa 
Dacia 1300 gr. 1 : Ludovic Balint 
(I.R.A. Cluj) 4:55,8 ; clasa Dacia 
1300 gr. 2 : Dorin Motoc (I.A.P. 
Dacia Pitești) 4:10,9. Clasament 
general : 1. Z. Szentpali 4:01,9, 2. 
Șt. Iancovici (I.A.P. Dacia) pe 
R.12, 4:02,8, 3. D. Motoc 4:10,9.
în clasamentul pe echipe con
duce I.A.P. Dacia Pitești 5 p. La 
Începători a cfștigat ilie Obogeanu 
(Textila Prejmer) pe Dacia 1100 
cu timpul de 4:56,8. (Daniel DIA- 
CONESCU).

CICLISTUL C. NICOLAE
- ÎNVINGĂTOR IN „CRI

TERIUL JUNIORILOR-
Sîmbătă și duminică Criteriul 

internațional al juniorilor la ci
clism a programat, pe șoselele 
dobrogene, ultimele secvențe. 
Sîmbătă s-a desfășurat etapa de 
contratimp individual 20 km, în 
care victoria a revenit lui Gheor- 
ghe Lăutaru (Șc. sp. 1 Buc.), în
registrat în 29:58,2. Pe locurile 
următoare : Cornel Nicolae (Vo
ința Ploiești) 30:15,5 și Marian 
Petrescu (Hidrotehnica Constan
ța) 30:57,1.

Ultima etapă a avut loc dumi
nică, pe ruta Constanța — M. Ko- 
gălniceanu — Rîmnicu de Sus și 
retur (100 km). După 15 km au 
evadat 9 alergători, dintre care 
3 au fost înghițiți de pluton la 
km 60. La km 90, constănțeanul 
Constantin Cercel și ploieșteanul 
Florea Naghi măresc ritmul și 
reușesc să se desprindă, trecînd 
în această ordine linia de sosire, 
primul fiind cronometrat în 2h 
28:43. iar celălalt la 5 secunde 
de cîștigător#

Clasament general : 1.CORNEL
NICOLAE 4h 50:21, 2. Marian Pe
trescu 4h 51:34, 3. Florea Naghi 
4h 52:11, 4. Cristian Ionescu (Vo
ința Ploiești) 4h 52:11, 5. Marek 
Kuleja (Polonia) 4h 52:15, 6.
Constantin Cercel 4h 52:47. (Petre 
ENACHE — coresp.).

„CUPA METALUL" 
LA CICLISM

„Cupa Metalul*, competiție care 
a reunit la start 44 dintre cei 
mai buni rutieri al țării, a pro
gramat la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute ultimele două etape. 
Astfel, sîmbătă a avut loc etapa 
a 2-a. pe un traseu de munte : 
Plopeni — Vălenii de Munte — 
Cheia și retur, 130 km. Tînărul 
alergător al clubului Dinamo, 
Traian Sîrbu, a luat cursa pe 
cont propriu, trecînd primul linia 
de sosire, cu un avans substanțial: 
3h37:00, față de 3h41:10, timpul cu 
care a fost cronometrat plutonul 
care a urmat.

Duminică s-a disputat ultima 
etapă, în circuit (56 km), pe stră
zile Ploieștiului. Cel mai bun s-a 
dovedit cunoscutul alergător Va- 
sile Teodor (Dinamo). înregistrat 
cu timpul de lh29:27, el fiind ur
mat în clasamentul etapei de Ion 
Paraschiv (Steaua) — ih29:29 și 
Nicolae Savu — lh29:43.

Clasamentul general individual : 
1. Nicolae Andronache (Metalul 
Plopeni) 9h00:09. 2. Costel Clrje 
(Dinamo) 9h00:14, 3. Eugen Dul- 
gheru (Steaua) 9h00:19. în între
cerea pe echipe, primele tocuri 
au fost ocupate de Metalul Plo
peni, Dinamo și Steaua.
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Debutul hocheiului românesc 
în prestigioasa competiție euro
peană a campioanelor naționale, 
consumat vineri seara odată 
cu partida tur dintre Steaua și 
S.C. Berna, n-a fost onorat pe 
măsura pronosticurilor și — mai 
ales — a așteptărilor justificate 
ale unui numeros public. Cum 
se știe, hocheiștii de la Steaua 
au cîștigat cu un avantaj mi
nim : 3—2 (1—0, 2—2, 0—0).

Sincer vorbind, un singur gol 
diferență reprezintă o „zestre" 
săracă așa că elevii antrenori
lor Zoltan Czaka și Nicolae Zo- 
grafi trebuie să privească cu 
maximum de atenție șl serio
zitate jocul retur, programat în

Cazacu (Steaua) inițiază un nou atac al echipei sale. (Fază din 
meciul cu S.C. Berna). Foto : N. DRAGOȘ

LUPTE 
GRECO-ROMANE SECȚII FRUNTAȘE CU APORT DIFERIT

LA PROGRESUL GENERAL AL ACESTEI DISCIPLINE
La sfîrșitul săptămînii trecute, Sala sporturilor 

din Pitești a găzduit finalele campionatelor indivi
duale de lupte greco-romane ale seniorilor, com
petiție la care au fost prezenți (cu o singură ex
cepție — U. Alexandru) cei mai valoroși luptători 
ai țării. Așa cum apreciam și într-una din cronici, 
nivelul actului final al campionatelor a fost deo
sebit de ridicat, majoritatea partlcipanților prezen- 
tîndu-se într-o bună formă de concurs.

Ca și în alți ani, reprezentanții clubului Dinamo 
(antrenori I. Cernea, D. Cuc) au dominat întrecerile, 
cucerind cinci titluri de campioni naționali (N. Gingă, 
I. Păun, A. Popa, N. Martinescu șl V. Dolipschi), sau 
ocupînd locuri fruntașe la categoriile lor (Gh. Cio- 
botaru și I. Enache — locul 2. N. Ilorinceanu, P. 
Dicu — locul 3). Un rol însemnat au avut și spor
tivii de la L.C. Dacia Pitești (antrenori E. Bălănes- 
cu, c. Petrescu) care au cucerit un titlu de cam
pion (M. Boțilă), două locuri 2 Gh. Viman și I. 
Dulică) și un loc 3 (AI. Frujină), ocupînd și alte 
poziții fruntașe. In evident progres s-au prezentat 
și luptătorii de la IPROFIL Rădăuți și Aluminiu 
Slatina, remareîndu-se printr-o mare putere de 
luptă asigurată de buna lor pregătire. Rădăuțenii 
(antrenor V. Ghcrasîm) au cucerit un titlu de cam
pion (Șt. Rusu), au ocupat două locuri 2 (Gh. Al
bert și L. Eizic), iar slătinenii s-au situat de două 
ori pe poziția a doua (N. Mareș și I. Silvestru) și 
de două ori pe cea de-a treia (D. Obrocea și M. 
Vlad).

Remarcînd și saltul calitativ realizat în ultimul 
an de juniorii Ion Draica (Șc. sp. 2 Constanța — 
antrenor C. Ofițerescu), Gheorghe Minea (Rapid — 
antrenor M. Belusica), Ion Răduțescu (Aluminiu 

călărie GENERAȚIEI „CARE

Slatina — antrenor D. Bărbulescu). I. Butucaru 
(S. C. Bacău — antrenor M. Croitoru), FI. Avram 
(A.S.A. Bacău), ca și arbitrajele competente asigu
rate de arbitrii F.I.L.A. : Roger Fayolle (Franța) 
și Adel Mustafa (Egipt), românii N. Baciu, Gh. 
Conciu, M. Strulovici, I Bolocan, încheiem capito
lul aprecerilor pozitive.

La cealaltă extremă semnalăm de asemenea scă
derea valorică a secției clubului Steaua (antrenor 
Gh. Șuteu) — altădată angajată direct în lupta pen
tru primul loc în clasamentul pe cluburi — ai că
rei reprezentanți n-au reușit să obțină decît o me
dalie de aur (Gh. Bcrceanu) și două de bronz (C. 
Arapu, z. Szilak), ceilalți dovedi nd u-se insuficient 
antrenați. în acest sens, un alt exemplu despre 
slaba activitate de pregătire care sc desfășoară în 
această secție este și faptul că în rîndul celor 12 
sportivi care n-au reușit să îndeplinească normele 
de control (și care n-au fost primiți în concurs !) 
s-au numărat și doi luptători de la Steaua (M. So- 
bariu și I. Fiscuteanu). Apreciem că este momentul 
ca și această secție fruntașă să se realăture celor 
care depun eforturj susținute pentru progresul lup
telor greco-romane din țara noastră.

Iată și clasamentul pe cluburi alcătuit pe baza 
punctelor acumulate de sportivii respectivi : 1. Di
namo București 59 p, 2. L.C. Dacia Pitești 26 p, 3. 
Aluminiu Slatina 22 p, 4. IPROFIL Rădăuți 16 p, 5. 
Steaua 16 p, 6. Dunărea Galați 8 p. 7. C.F.R. Timi
șoara 7 p. Cîte 6 p au realizat Progresul București, 
Șc. sp. 2 Constanța, Rapid București și I.E.F.S. 
București.

Mihai TRANCĂ

VINE14 SA-I BĂTĂTORIM CĂRAREA!
(Urmare din pag. I)

în ceea ce-i privește pe se
niori, ei au depășit o anumită 
limită, dar insuficient pentru a 
face față unor dificultăți spo
rite. Că se poate totuși mai 
mult ne-au dovedit-o și la Si
biu, mai ales în proba pe e- 
chipe unde parcursul nu a fost 
deloc ușor, dar și la concursu
rile internaționale de la începu
tul verii, în special la cel des
fășurat la Roma. Evoluțiile 
constant bune ale lui Oscar Re- 
cer, care în patru parcursuri e- 
fectuate a doborît o singură 
bară, ale campionului balcanic 
Dumitru Veîea se înscriu pe li

!S««)

IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE LA BILETELE PENTRU ODIHNA 
IN STAțlUNILE DE PE LITORALUL MARII NEGRE„LITORAL ’77“

Toate oficiile județene de turism și întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante din București vă 
oferă locuri pentru odihna cu cazare în hotelurile din stațiunile de pe litoral la TARIFE REDUSE în cursul 
lunii septembrie.

Posesorii biletelor beneficiază și de reducere cu 50% la tariful de transport pe C.F R

ziua de 23 septembrie, la Berna. 
Pe de altă parte, este foarte a- 
devărat că, ținînd seama mai 
ales de valoarea arătată în a- 
cest meci de jucătorii lui S.C. 
Berna, șansele echipei noastre 
campioane nu s-au redus total. 
Pentru ca ele să fie pe deplin 
valorificate este NEAPĂRAT 
necesar ca în meciul de la Ber
na să nu se mai repete greșe
lile de la București, greșeli care 
au împiedicat pe Steaua să ob
țină o victorie clară, la o di
ferență de goluri confortabilă.

In acest sens ne vom referi, 
în primul rînd, la felul total ne
recomandabil în care fundașii e- 
chipei bucureștene prelungesc 

nia unor comportări pe măsura 
experienței lor competiționale. 
De asemenea, merită aprecieri 
pozitive Constantin Vlad, Ion 
Popa, Alexandru Bozan.

Aceste aprecieri au fost ex
primate prin premiile oferite 
de juriu și de Federația româ
nă de călărie și pentatlon mo
dem, înmînate de președintele 
federației, general maior Victor 
Stănculescu, dar și recompensate 
de aclamațiile unui public ge
neros. Public amator de hipism. 
atît de numeros incit, de fie
care dată, baza hipică din Si
biu a fost neîncăpătoare. La 
reuniunea finală au participat 
peste 5 000 de spectatori, in to
tal sibienii onorînd cu circa 

inutil momentul de apărare, 
prin pase deloc indicate 
(culmea : date și prin a- 
propierea propriei porți ), 
prin încercarea stingace de a 
ieși organizat în atac. Intențiile, 
în acest caz, se poate să fie 
dintre cele mai bune. Numai că, 
din păcate, realizarea practică 
este sub orice critică. In meciul 
de vineri — spre exemplu — 
oaspeții au înscris ambele go
luri tocmai după astfel de gre
șeli ale apărătorilor noștri, reu
șind citeva nesperate intercep
ții. Intr-un meci din Cupa 
Campionilor Europeni simplita
tea acțiunilor defensive este mult 
mai recomandabilă, cu atît mai 
mult cu cit, în această aspră în
trecere, fiecare gol contează 
enorm.

Ar mai fi de adăugat ceva. In 
primele două reprize Steaua a 
început foarte bine jocul, a ac
ționat rapid și combinativ, în
scriind goluri frumoase, mult 
gustate de public. Dar, de fie
care dată, avîntul jucătorilor 
s-a stins tot atit de repede, ceea 
ce ne face să credem că în pre
gătirea fizică există încă lacune, 
în plus, considerăm că a venit 
timpul ca masivii fundași ai 
acestei formații (Justinian, Io- 
niță, Făgăraș, Varga) să joace 
mai mult cu corpul, să-și pună 
în valoare acest avantaj atît de 
mult favorizat de noile inter
pretări ale regulamentului. In 
hocheiul modern, maniera prea 
„cuminte" în care joacă Steaua 
(și nu numai ca !) este. în mare 
măsură, sortită eșecului. Așa
dar...

Călin ANTONESCU

20 000 de prezențe aceste campi
onate.

Concursurile au fost unanim 
apreciate de oaspeți, ca și bu
na organizare, atenția și ospi
talitatea primite din partea or
ganelor locale, Ia înalt nivel in
ternațional.

Aceste Jocuri balcanice au 
demonstrat capacitatea călăreți
lor români, a forului nostru de 
specialitate, de a concura și or
ganiza întreceri internaționale. 
Este de așteptat ca pe viilor, 
nivelul călăriei românești să 
crească și mai mult, să ajungă 
ia nivel european și mondial, 
cu realizarea in țara noastră a 
unor concursuri internaționale 
tradiționale.



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN BULGARIA
(Urmare din pag. 1)

Ceaușescu", „Jivkov-Ceaușescu", 
„Vccino drujba", „Trăiască 
prietenia frățească dintre po
poarele. român și bulgar". Sînt 
momente semnificative ale pri
mirii entuziaste, făcute din pri
mele clipe ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români.

Aceeași atmosferă o regăsim 
pe marile artere ale capitalei 
parcurse în drumul de Ia aero
port spre reședința oficială, 
pusă la dispoziția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. In intim- 
pinarea înalților oaspeți au ieșit 
zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei Bulgariei. De-a lungul 
traseului sint arborate, unul 
lingă altul, drapele de stat ale 
României și Bulgariei. Răsună 
aplauze, ovații și urale, adre
sate celor doi conducători de 
partid și de stat, care, dintr-o 
mașină deschisă răspund cu 
prietenie acestei manifestații 
sărbătorești. Se aud exclamații 
de bucurie, o bucurie pe care 
o trăiesc deopotrivă popoarele 
român și bulgar, dornice, ca in 
bună vecinătate, să conlucreze 
pe cele două maluri ale Dunării 
pentru propria lor propășire, 
pentru înflorirea socialistă a 
României și Bulgariei, într-o 
lume a păcii, progresului și ci
vilizației.

Pe măsură ce coloana ofi
cială de mașini se îndreaptă 
spre centrul capitalei Bulgariei, 
crește în intensitate atmosfera 
de sărbătoare din această zi de 
toamnă. La „Podul Vulturi
lor" — aproape de centru 
— un moment cu profunde 
semnificații: președintele Con
siliului popular orășenesc, 
Ivan Panev, înminează se
cretarului general al Parti
dului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în semn de profundă 
prietenie și stimă, însemnele 
de aur ale orașului Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru acest dar 
simbolic și urează locuitorilor 
Sofiei succese tot mai mari în 
dezvoltarea economico-socială * 
orașului, multă sănătate și fe
ricire. O altă oprire in piața 
„9 Septembrie". Băieți și fete, 
îmbrăcați in pitorești costume 
naționale bulgare, prinși in dan
suri vesele, pline de ritm și 
vioiciune, invită pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, pe tovarășele Elena 
Ceaușescu și Ludmila Jivkova, 
la o horă ce simbolizează le
găturile trainice, de nedesfăcut, 
ce leagă popoarele și țările 
noastre. In vasta piață răsună 
din nou numele celor doi con
ducători de partid și de stat, 
urări de prietenie veșnică în
tre România și Bulgaria.

însoțiți de entuziasmul sărbă
toresc al locuitorilor capitalei 
Bulgariei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Todor Jivkov și to
varășa Ludmila Jivkova se în
dreaptă spre „Boiana", reședința 
oficială rezervată înalților soli 
ai poporului român pe timpul 
șederii lor în Bulgaria vecină. 
Aici, cei doi conducători de 
partid și de stat se întrețin în
tr-o atmosferă plină de căldură 
și prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

ATLETISM > La Varșovia, marato
nul ziarului „Trybuna Ludu" a fost 
ciștigat de polonezul Ryszard Marc- 
zak, cronometrat pe 42,195 km cu 
timpul de 2h 19:57,5/10. Pe locurile 
următoare : Henry Olsen (Norvegia)
— 2h 22:52,0 : Arne Mogensfeld (Da
nemarca) - 2h 27:06,1 ; Vladimir 
Grosev (U.R.S.S.) - 2h 30:02,3. «
in concursul feminin de la Luden- 
scheîd (R.F. Germania) : 800 m — 
Francîe Larrieu (S.U.A.) 2:02,9 ;
100 m — Denise Robertson (Austra
lia) 11,82.

AUTO • Cursa de ia Imola, Tn 
cadrul C.M. al mașinilor de sport, a 
fost cîștigată de pilotul Italian Vit
torio Brambilla (pe „Alfa Romeo")
— 250 km în 1h 29:43. Pe locul trei 
s-a clasat sportiva Italiană Leila 
Lo sbordi (pe „BMW").

CĂLĂRIE „ Disputat la St. Gali 
(Elveția) campionatul european de 
dresaj a fost ciștigat de elvețiană 
Christine Stuckeiberger, cu 1740 p. 

Republicii Socialiste România, 
a depus, luni după-amiază, o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor bulgari căzuți in 
lupta de rezistență.

★
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus, luni după- 
amiază, o coroană de flori la 
Mausoleul lui Gheorghi Dimi
trov.

★
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, la Palatul Vrana, pe 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Sofia.

★
Luni după-amiază, la Sofia 

a avut loc o intilnire între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie tovărășească, caracteristică 
relațiilor trainice dintre parti
dele, țările și popoarele român 
și bulgar.

După intilnirea pe care au 
avut-o în cursul după-amiezii, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au continuat dia
logul in prezența persoanelor 
oficiale române și bulgare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, cordialitate tovără
șească, caracteristică raportu
rilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare tot mai strinsă 
între cele două partide, țări și 
popoare.

După încheierea convorbirilor 
oficiale din prima zi, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a inminat 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
în prezența membrilor celor do
uă delegații, Medalia de aur a 
Centenarului Independenței de 
Stat a României.

★
Luni seara, tovarășul Todor 

Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, a oferit, in 
Palatul Boiana din Sofia, un di
neu oficial in onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de cordialitate 
și caldă prietenie, tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu o deosebită atenție 
de cei prezenți.

După dineu, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
Jivkov și 
Jivkova, persoanele oficiale ro
mâne șl bulgare, au asistat la 
un program artistic.

tovarășa 
tovarășul 
tovarășa Ludmila

Elena 
Todor

TELEX
Medaliile de argint și bronz au re
venit călăreților vest-germani Harry 
Boldt — 1459 p și Uwe Baumer — 
1404 p.

CICLISM « C.M. de la San Cristo
bal (Venesuela) s-au încheiat cu 
proba de fond (profesioniști). Titlul 
a fost cucerit de rutierul italian 
Francesco Moser, care l-a întrecut la 
sprint pe vest-germanul Dietrich Thu- 
rau — ambii cronometrați pe 225 km 
cu timpul de 6h 36:24. Pe locurile 
următoare, italianul Franco Bitossl șl 
olandezul Hennie Kuiper — la 1:19. 
Freddy Maertens a abandonat în ul
timul tur, în timp ce Eddy Merckx a 
ocupat locul 33, la 2:32.

NATAȚIE A Intilnirea internaționa
lă de înot U.R.S.S. - S.U.A., desfă
șurată la Leningrad, s-a încheiat cu 
scorul de 212—132 (masculin și fe-

VIRGINIA RUZICI 
ÎN „OPTIMI" 

LA FOREST HILLS
NEW YORK, 5. — In urma 

victoriei obținută în turul 3 al 
probei de simplu din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Forest Hills, jucătoarea 
româncă, Virginia Ruzici, este 
calificată pentru optimile de fi
nală, în cadrul cărora va în- 
tîlni pe tînăra tenismană ame
ricană Tracy Austin. Aceasta a 
furnizat una din surprizele în
trecerii, eliminînd-o pe Sue 
Barker (Anglia) cu 6—1 6—4. 
Florența Mihai a fost învinsă 
cu 3—6,1—6 de Kathy Kuyken
dall (S.U.A.). In alte partide : 
Stove — Dupont 7—5, 6—4 ; 
Evert — Anliott 6—2, 6—2 ; 
Reid — Liess 7—6, 6—1.

In turneul masculin, primii 
doi favoriți continuă să obțină 
victorii : Bjorn Borg l-a În
vins pe Onny Parun cu 6—1, 
6—3, iar Jimmy Connors pe 
Zan Guerry cu 6—1, 6—4. Brian 
Gottfried a dispus de Jan Ko- 
des cu 6—4, 6—2, iar tînărul 
John McEnroe a reușit să-1 eli
mine pe Eddie Dibbsr la scorul 
de 6—2, 4—6, 6-4.

ECHIPELE NOASTRE

DE BASCHET
PESTE HOTARE

• Echipa Voința București s-a 
clasat pe locul 2 în competiția 
internațională feminină de la 
Lublin (Polonia), la care au luat 
parte formații reprezentînd co
operația meșteșugărească. Bas
chetbalistele romance au ciștigat 
două meciuri : 70—67 cu Polo
nia și 71—59 cu Bulgaria, pler- 
zlnd cu 62—79 tn fața formației 
Ungariei, cîștigătoarea turneului.
• Rezultate din turneul mas

culin pentru „Cupa Tungsram”, 
la Budapesta: Partizan Belgrad— 
Vasas 113—96 ; ABC Vlena — 
Banik (Cehoslovacia) 88—81 ; 
Ganz Mavag Budapesta — Uni
versitatea Cluj-Napoca 83—70. 
Conduce Partizan Belgrad cu 8 p, 
iar formația noastră este clasată 
a treia, cu 6 p.

Jocurile balcanice aeronautice

DRAPELUL TĂRII NOASTRE DE 10 ORI 
PE CEL MAI ÎNALT CATARG

La cea de-a doua ediție a 
Jocurilor balcanice aeronauti
ce, desfășurate în Bulgaria, la 
Kazanlik (parașutism și zbor 
cu motor), Șumen (planorism) 
și Plovdiv (modellsm) sporti
vii noștri au obținut perfor
manțe remarcabile In cele mal 
dificile discipline și probe. La 
festivitatea de închidere, care a 
avut loc in centrul orașului Ka
zanlik, drapelul țării noastre a 
fost înălțat de 10 ori pe cel 
mai înalt catarg, cu prilejul 
înmînării celor zece medalii de 
aur cîștigate de piioții de zbor 
cu motor, individual și pe e- 
chipe — Mihai Albu, Ion Truc- 
mel, Cezar Rusu, Nina Ioniță, 
Dorina Gutsch. Zburătorii an
trenați ,de Bănică Enciulescu 
și Ștefan Calotă au făcut do
vada unei înalte măiestrii în 
probele de acrobație, detașîn- 
du-se la mare distanță de cei
lalți concurenți și cucerind ti
tlurile de campioni absoluți, 
prin Mihai Albu și Nina Io- 
niță — autorii celui mai fru
mos succes din ultimii ani al 
aeronauticii noastre sportive. 
După cum aprecia cunoscutul 
aviator bulgar Boris Maksi
mov, „românii au fost magis
trali, arătînd tot ceea ce se 
poate realiza cu un aparat de 
zburat". Pilotul de încercare 
Constantin Manolache, maestru

minin) in favoarea oaspeților. Cu a. 
cest prilej, înotătorul sovietic Vladi
mir Salnikov și-a ameliorat propriul 
record european la 800 m liber cu 
8:06,40 (v.r. 8:07,61). Alte rezultate : 
100 m spate — Jackson 1:57,57 ; 200 
m liber — Demont 1:52,09 : 200 m 
bras — Mîskarov 2:19,26 ; 100 m bras 
(f) — Bogdanova 1:11,83; 100 m
spate (f) — Jezek 1:04,30. La sări
turi în apă, gazdele au obtînut vic
toria cu 52—36.

SCRIMA • Proba de spadă tn ca
drul „Trofeului Balaton" a revenit 
vest-germanulul Volker Fischer, ur
mat de Gellel (Ungaria) șl Jablo- 
nowskî (Polonia).

ȘAH • A doua partidă a meciului 
dintre maestrele sovietice Maia Cl- 
burdanldze șl Elena Ahmîlovskaia, 
care-șl dispută la Tallin una dintre 
semifinalele candidatelor la titlul 
mondial feminin, a fost ciștlgată de 
Clburdanidze. Scorul este egal : 1—1.

TENIS • In „Cupa Davis", Mona
co — Luxemburg 3-0.

UNIVERSIADA ’77, 
0 REUȘITĂ DEPLINĂ 

A SPORTULUI BULGAR
Cerul Sofiei a fost luminat, 

timp de aproape două săptă- 
mini, de focul care ardea în 
cele două „cupe" instalate în 
înaltul tribunei stadionului na
țional „Vasil Levski". Cele două 
focuri marcau, de fapt, cele 
două ediții ale Jocurilor mon
diale universitare de vară pe 
care capitala Bulgariei prie
tene le-a găzduit în 1961 și 
acum, recent, în august 1977.

Universiada, cea mai impor
tantă competiție polisportivă a 
acestui an, s-a bucurat, la So
fia, de excelente condiții or
ganizatorice și tehnice. Vechile 
baze sportive, ca să nu mal 
vorbim de cele noi, construite 
special pentru acest mare e- 
veniment, au oferit un cadru 
foarte bun pentru desfășura
rea întrecerilor la cele opt 
discipline ale Universiadei, 
contribuind în mod nemijlocit 
la saltul de calitate pe care 
ediția a VIII-a a J.M.U. l-a 
înregistrat pe toate planurile.

Forurile sportive bulgare 
pot fi mîndre cu ceea ce au 
realizat pentru Universiadă, cu 
deosebitul succes pe care l-a 
cunoscut această tradițională 
competiție. Dar, In egală mă
sură, ele pot fi mîndre și cu 
rezultatele, cu totul remarca
bile pe care sportivii bulgari, 
le-au înregistrat acum la 
J.M.U., sau în atitea și atitea 
alte prilejuri.

Bilanțul participării stu
denților sportivi din Bulgaria 
la Universiada ’77 a fost cel 
mai bun înregistrat în istoria 
competiției : 37 de medalii,
dintre care 15 de aur, 10 de 
argint și 12 de bronz. Intre 
cele 15 medalii de aur întîl- 
nlm, de pildă, pe cele ale at- 
lețllor Maria Vergova — disc, 
Valcio Stoev — greutate. Va
lentina Dimitrova — pentatlon, 
Emil Dulgherov — ciocan, 

emerit al sportului, prezent ca 
oficial la balcaniadă, arăta că 
„acrobații noștri au fost la 
înălțimea strălucitelor tradiții 
ale aviației românești, cupele 
pe națiuni — obținute atit ia 
băieți, cit și ta fete — fiind 
binemeritate".

O frumoasă impresie au fă
cut și parașutistele Florica Uță, 
Maria Iordănescu, Eva Lutsch, 
Valeria Ciurea și Aurelia Tu- 
dorieă, evolutnd remarcabil in 
probele de aterizare la punct 
fix, ta care au ciștigat meda
lia de aur pe echipe, situîn- 
du-se în clasamentul general 
pe națiuni la numai o sutime 
de punct de echipa Bulgariei, 
campioană balcanică. Echipa 
masculină de parașutism a e- 
voluat sub așteptări.

La Șumen, planoriștii noștri 
au concurat în compania unor 
piloți de valoare mondială, 
mulțl zburind pe cele mai mo
derne tipuri de planoare. Re
zultatele înregistrate de ei sînt 
cu atit mai meritorii : o me
dalie de aur, cîștigată de E- 
lena Coțovanu în proba de tri
unghi pe 300 km și locul doi 
pe națiuni în clasamentul ge
neral.

întrecerile modeliștilor de la 
Plovdiv au .cuprins un mare 
număr de probe. Sportivii 
noștri au dispus de o do
tare tehnică mai slabă, ceea 
ce l-a făcut să ocupe locuri 
modeste. Cele mai bune re
zultate : locul 2 ocupat de 
Constantin Apăvăloaie (planoa
re radiocomandate) și Petre 
Cucuianu (propulsoare).

Viorel TONCEANU

800 DE ȘAHIȘTI LA OLIMPIADĂ
Anul viitor Olimpiada de șah 

(masculin Și feminin) va fi 
organizată de federația de spe
cialitate din Argentina. Com
petiția se va desfășura la Bue
nos Aires. în capitala argen- 
tiniană sînt așteptați să so
sească aproape 800 de jucători 
și jucătoare, reprezentînd 80 de 
țări.

Elena Stoianova — greutate și 
pe cele ale revelației anului 
atletic 1977, alergătoarea Tolka 
Petrova, noua stea a semifon- 
dului bulgar, ale luptătorilor 
Milev (cat- 57 kg), Traikov 
(cat. 68 kg), Șopov (cat. 74 kg), 
Petrov (cat. 100 kg) și Tomov 
(cat. +100 kg) la greco-romane, 
Dukov (cat. 62 kg), Ahmcdov 
(cat. 90 kg) la libere și ale ju
cătorilor de volei care, într-o 
finală cu o mare încărcătură 
emoțională, au întrecut pe cei 
cehoslovaci cu 3—1.

Dar Universiada a fost doar 
un moment, foarte izbutit de
altfel, din istoria spoitului bul
gar, care, mai cu seamă în ul
timii ani, sub conducerea par
tidului comuniștilor, a înregis
trat numeroase succese impor
tante și nu numai în aria lup
telor, greco-romane și libere, 
considerate a fi unul dintre 
sporturile cele mai populare în 
Bulgaria, ci la o mulțime de 
alte sporturi : haltere, volei, at
letism, canotaj, baschet, fotbal, 
gimnastică, inot, tir, schi etc. 
Ultimele Jocuri Olimpice de 
la Montreal au consfințit victo
riile unora dintre reputații spor
tivi bulgari, între care la arun
carea greutății Ivanka Hristova, 
Ia canotaj Svetla Oțetova — 
Zdravka Iordanova (2 vîsle) și 
Siika Kelbeceva — Stoianka 
Gruiceva (2 f.c.), la haltere No- 
rair Nurikian etc. Ultimele 
campionate mondiale și euro
pene, la diferite discipline spor
tive, au prilejuit, de asemenea, 
numeroase succese pentru spor
tivii din Bulgaria prietenă. 
Toate acestea sînt rodul străda
niilor sportivilor, ale diferiților 
specialiști și tehnicieni, puse în 
evidență în cadrul general al 
excelentelor condiții de activi
tate create tineretului de partid 
și de stat

Romeo VILARA

BULGARIA (etapa a 5-a) : 
Ț.S.K.A. Sofia — Beroe 2—1, 
Levski Spartak — Cerno More 
Vama 4—0, Marek — Lokomotiv 
Sofia 2—1, Sliven — Akademilc 
Svlștov 1—0, Lokomotiv Plovdiv- 
Botev 2—0, J.S.K. Spartak — 
Akademik Sofia 2—0, Pirin — 
Trakla 2—1. Clasament: 1. Levski 
Spartak 9 p ; 2. Ț.S.K.A. 8 p ; 
3. Pirin 7 p.

UNGARIA (etapa 1) : P6cs —. 
Dunaujvăros 1—1, Bâkecsaba — 
Zalaegerszeg 1—1, M.A.v. — Ka- 
posvăr 1—0, Szeged — M.T.K.
1— 0, Tatabănya — Videoton 1-0, 
Dlosgydr — Csepel 1—0, Ujpesti 
Dozsa — Vasas 1—0, Ferencvâ- 
ros — Honvâd 2—1. Raba Eto — 
Szombathely 0—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 5-a) 1 
Velez Mostar — Olimpia Liublia- 
na 1—0, Sloboda Tuzla — F. C. 
Zagreb 2—1, Buducnost — Osijelc
2— 1, O.F.K. Belgrad — Steaua 
Roșie 0—0, Borac Banja Luka — 
Radnickl Niș 4—0, Dynamo za
greb — Trepca 4—0, Rijeka — 
Partizan 1—1, Celîk Zenica — 
Sarajevo 0—2, Hajduk Split — 
Vojvodina 2—1. Clasament : L

Hajduk 9 p ; 2. Partizan 8 p.
SPANIA (etapa 1) : Sevilla — 

Espanol 3—1, Las Palmas — Bur
gos 0—0, Hercules — Gijon 1—0, 
Santander — Elche 2—0, Cadiz— 
Vallecano 2—1, Atletico Madrid—. 
Valencia 3—0, C. F. Barcelona — 
Real Sociedad 1—0, Athletic Bil
bao — Betls Sevilla 0—0. Sala
manca — Real Madrid 2—1.

R. D. GERMANA (etapa a 4-a): 
F. C. Karl Marx Stadt — Chemie 
BOhlen 3—1, Wismut Gera — 
F. C. Magdeburg 0—4. Rot Weiss 
Erfurt — Dynamo Berlin 1—2, 
Union Berlin — F. C. Carl Zeiss 
Jena 1—0, Lokomotiv Leipzig — 
Dynamo Dresda 2—2, F. C. Che
mie Halle — Wismut Aue 6—0, 
Vorwărts Frankfurt pe Oder — 
Sachsenring Zwickau 0—1. Cla
sament : 1. Dynamo Dresda 7 p ;
2. Lokomotiv Leipzig 7 p ; X 
F. C. Magdeburg 6 p.

ANGLIA (etapa a 4-a) : Ar
senal — Nottingham Forest 3—0, 
Birmingham — Liverpool 0—1, 
Bristol — Aston Villa 1—1. Co
ventry — Leeds 2—2. Derby — 
Manchester United 0—1. Man
chester City — Norwich 4—0. 
Clasament : 1. Manchester City
7 p ; 2. Liverpool 7 p ; 3. Man
chester United 7 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 5-a)S 
Bayern Mtinchen — Bochum 1-1, 
Schalke 04 — Fortuna DUsseldorl 
1—0, Duisburg — 1860 Mtinchen 
1—1, Borussia Monchengladbach— 
F. C. Kaiserslautern 2—2, S. V. 
Hamburg — St. Pauli 0—2, Cla
sament : 1. Schalke 04 9 p ; 2. 
F. C. KBln 8 p.
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