
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN UNITĂJI ECONOMICE

Șl INSTITUTE DE CERCETARE 
Șl PROIECTARE DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcui, simbătă dimineața, o 
vizită de lucru Ia unele obiec
tive industriale și instituții de 
cercetare și proiectare din Ca
pitală.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, la vizită au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Ion Dincă, Gheorghe 
Oprea, Ilie Vcrdeț, Ion Ursu.

Noua intilnire de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
largi colective de muncă din 
Capitală, cu cercetători, proicc- 
tanți și specialiști in diferite 
domenii de activitate a avut ca 
obiectiv examinarea directă. Ia 
fața locului, a modului cum se 
infăptuiesc holăririle Congresu
lui al Xl-lea și ale Conferinței 
Naționale ale paitidului cu pri
vire la dezvoltarea pc trepte 
superioare a industriei — și în 
special a unor ramuri de vîrf 
ale acesteia —, căile menite să 
ducă Ia o mai bună orientare 
a eforturilor, a resurselor u- 
mane și materiale, pentru crea
rea unei economii moderne, a 
unei puternice baze tehnico- 
materiale a societății, să asigu
re o nouă calitate — factor ho- 
tărîtor al ridicării României pe 
noi trepte de progres și pros
peritate.

Survenind la cîteva zile du
pă vizitele de lucru ale se
cretarului general al partidului 
în patru județe din Transilva
nia, noul dialog cu oamenii 
muncii din Capitală relevă 
o dată mai mult grija perma
nentă a conducerii partidului și 
stalului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
a imprima vastei opere desfă
șurate de poporul român pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
patriei un ritm mai accelerat, o 
calitate nouă, superioară, de a 
îndrepta eforturile spre aplica
rea mai rapidă în viață a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnologici moderne.

Vizita a început pe platfor
ma industrială din cartierul Mi
litari, la Institutul național de 
motoare termice și a continuat 
la întreprinderea „Turbomeca- 
nica", Institutul de mecanica 
fluidelor și construcții aerospa- 
fiale, întreprinderea de mașini 
electrice. Analiza perspectivelor 
de dezvoltare ale industriei ae

ronautice a continuat intr-o al
tă zonă a Capitalei — Bănoa
sa, la întreprinderea de repa
rat material aeronautic —
I.R.M.A.  Apoi, secretarul gene
ral al partidului a vizitai patru 
din unitățile Centralei indus
triale de electronică și tehnică 
de calcul. Pe platforma indus
trială Pipera, unde in ultimul 
deceniu s-a constituit cel mal 
puternic centru al industriei e- 
lcctronice din țara noastră, au 
fost vizitate întreprinderea de 
electronică și aparatură de mă
sură șl control, Fabrica de ci
nescoape, Întreprinderea de cal
culatoare electronice. In înche
ierea vizitei de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la 
Întreprinderea societății mixte 
româno-amcricanc „Romcon- 
trol Data".

Pe întregul parcurs al vizi
tei, Ia unitățile care au fost 
gazdele secretarului general al 
partidului, bucureștenii au 
primit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu aceleași calde și 
trainice sentimente de prețui
re, stimă și dragoste pe care 
întregul nostru popor le nu
trește față de cel mai iubit fiu 
al său, care și-a Închinat în
treaga sa viață fericirii și 
prosperității națiunii noastre 
socialiste, progresului și bună
stării scumpei noastre patrii.

Această nouă vizită de lucru 
a secretarului general al parti
dului, soldată cu concluzii de o 
deosebită însemnătate pentru 
dezvoltarea și modernizarea ac
tivității intrepriiîderilor și ra
murilor economice care au fă
cut obiectul analizei, s-a înche
iat in atmosfera entuziastă care 
a caracterizat întreaga ei des
fășurare. Mii de muncitori de 
la întreprinderile marii platfor
me industriale, ca și cei de la 
celelalte unități vizitate în a- 
ceaslă zi au aplaudat îndelung, 
au ovaționat cu însuflețire, ex- 
primindu-și bucuria de a-1 fl 
avui din nou in mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, vo
ința lor fermă de a înfăptui 
neabătut sarcinile ce le revin 
din holăririle Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., recunoștința lor fier
binte față de conducerea parti
dului pentru tot ceea ce face in 
scopul dezvoltării cconomico- 
sociale rapide a țării, Înfloririi 
patriei și creșterii prestigiului 
României socialiste in lume.
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Un frumos succes al rugbyștilor constănfeni

FARUL ClȘTIGĂ AL TREILEA TITLU lN ULTIMII 4 ANI!
lui Litoralului In lunga cursă 
a campionatului actual. Joc 
frumos, spectaculos, punctat de 
numeroase faze bine gîndite și 
finalizate. La calitatea specta-

CLASAMENT FINAL
1. FARUL 14 12 1 1 238-111 3»
2. Steaua 14 12 0 2 399-145 38
X Dinamo 14 7 2 5 206-135 30
4. Știința 14 6 2 6 191-210 28
5. RC Grivița R. 14 5 1 8 106-127 25

6. „U“ Tim 14 5 0 9 101-194 24
7. Rulmentul 14 2 2 10 102-231 20
8. Rapid ♦ 14 3 0 11 117-307 19

9. GS.M. Sibiu 14 9 2 3 226-100 34
10. Polit. lași* 14 10 0 4 258-138 33
11. RC Sp. stud. • 14 8 3 3 197-108 32
12. TC Ind. 14 7 0 7 208-123 28
13. Polit Cj-Nap. 14 5 3 6 137-190 27
14. Minerul G. H. 14 5 1 8 1 24-240 25
15. CSM S-va 14 3 2 9 91-180 22
16. Olimpia 14 3 1 10 113-275 21

« Sancționate cu 1 punct pentru 3
jucători suspendați.

Echipa campioană — FARUL. De la stingă la dreapta ; rindul de 
sus : Urdea, Mușat, FL Constantin, Podaru, Borșaru, Malancu, 
Dobre, Ioniță, Matei, Cristea, Băcioiu ; rindul de jos — 
Burghelea, C. Vasile, Bucos, Holban, Ianusevici, N. Dinu, Motrescu 
(căpitanul echipei). Au mai fost folosiți Gh. Dinu, V. Ion, Grigore, 
Olteanu, Nache. Foto : Ion MIHAlCĂ

S-a încheiat o nouă ediție, a 
61-a, a campionatului de rugby. 
Titlul a fost cucerit de Farul 
Constanța. Au retrogradat 
C.S.M. Suceava și Olimpia 
București, in locul lor urmind 
să activeze RACEMIN Baia 
Mare și C.F.R. Brașov. Unele 
amănunte de la ultimele par
tide :

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon). Totul e bine cînd se sfîr- 
șește cu bine 1 In atmosfera de 
euforie, determinată de succe
sul — anticipat, dealtfel — al 
rugbyștilor constănțeni, s-au 
uitat, desigur, și slăbiciunile și 
momentele mai grele ivite pe 
parcursul campionatului și s-a 
dat friu liber bucuriei depline, 
sentimentului de împlinire.

Așa au gîndit miile de con
stănțeni care au preferat tere
nul de rugby... plajei îmbie
toare, pentru a veni să sărbă
torească, cu multă căldură șl 
entuziasm, marea victorie a e- 
chipei lor de rugby care, in- 
vingînd în ultima etapă pe U- 
niversitatea Timișoara cu 35—13 
(7—6) a cucerit cel de-al trei
lea titlu în ultimii 4 ani. Iată 

o performanță deosebită, care 
spune mult despre orașul ce 
tinde a deveni tot mai preg
nant numărul 1 în rugbyul 
autohton.

Cîteva cuvinte acum despre 
ultimele 80 de minute ale XV-

ECHIPA DE POLO A R0MAM1EI A CIȘTIGAT 
NEÎNVINSĂ TURNEUL DE LA VARNA

SOFIA, 25 (Agerpres). — Com
petiția internațională de polo 
pe apă desfășurată la Vama 
s-a încheiat cu victoria selec
ționatei României, care a ter
minat neînvinsă turneul totali
zând 10 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Bulgaria, 

Concursul republican de ambarcațiuni mici la canotaj

DOUĂ VICTORII DINAMOVISTE

colului a contribuit și XV-le 
studenților bănățeni, care nu a 
închis jocul nici un moment și 
a dat o replică curajoasă și de 
calitate echipei campioane.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2—3)

S.U.A., U.R.S.S.. Grecia, Aus
tralia.

In ultimele meciuri susținute, 
reprezentativa României a în
trecut cu scorul de 5—2 echipa 
S.U.A., cu 5—4 formația Greciei 
și a cîștigat cu 6—5 în fața re
prezentativei Australiei.

A

Sub genericul ,,D A C I A D E I" IN PROBELE FEMININE

*

ÎNTRECERI ENTUZIASTE, PARTICIPARE NUMEROASA
Numeroase au fost, și în aceste zile, întrecerile desfășurate iunie curată, caldă, să-i sărbă-

sub genericul comPctiției-nuțiOnăie^^DA€^C;v ,-ta ai---- Ig.resscă pe cei cu o generație
luai oarte mii d<* tineri ci din fnrifri 1

urn ©roase au

Simbătă dimineața, la Sna- 
gov, s-au desfășurat cursele fi
nale ale concursului republican 

ambarcațiuni mici la cano- 
femlnin. Deși în program 
figurat numaj două probe 

schif simplu și 2 rame — 
asistat la nu mai puțin de

de 
taj 
au

’ iuot parte mii de tineri și tinere din toată țara. Ele vor fi 
continuate de .manifestările programate în această săptămînă și în 
cursul lunii iulie, dintre care Dinamoviada la tir și înot, „Floarea 
prieteniei” l~ • ■ ■ -
U.T.C.” la judo se înscriu ca puncte 
tului de masă.

la cicloturism, „Cupa U.G.S.R.” la aeromodele, „Cupa 
de atracție pe agenda spor-

LA GALAJI, UN INCÎNTĂTOR SPECTACOL SPORTIV
Stadionul „Dunărea" 

lăți s-a transformat,_______
dimineață, într-o uriașă scenă, 
pe care s-a derulat, timp de 
aproape două ore, un remarca
bil spectacol dedicat încheierii 
anului sportiv școlar și de pre
gătire a tineretului pentru apă
rarea patriei și înscris sub ge
nericul marii competiții națio
nale „Daciada". 5000 de eleve 
și elevi de la școlile generale și 
liceele gălățene au dat expre
sie, prin mijloacele specifice 
exercițiului fizic. dragostei 
fierbinți a copiilor, a întregu-

din Ga- 
duminică

tineret, față de partid și de 
mult iubit_ și 

tovarășul ' ~

lui 
conducătorul mult iubit 
stimat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, bucuriei de a trăi 
într-o patrie liberă și mereu 
mal înfloritoare, hotărîrii lor 
de a învăța și de a munci, fo
losind din plin condițiile minu
nate ce le sînt create.

Șoimi ai patriei, pionieri șl 
uteciști au executat cu grație și 
vigoare splendide reprize de 
gimnastică și jocuri.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

mai mari, acâca sa pS . __
tăzi la o sărbătoare care va 
mîine, a lor. în cinstea șoimi
lor. tribuna vie din spate în
scrie cu albastru pe fond gal
ben „VIITORUL"...

A venit apoi valul alb. Al 
celor 2 000 de cămăși albe și

Radu TIMOFTE

am ... ____
9 finale : 5 la simplu, 4 la 2 

n dorința de a întocmi 
1 tuturor

spectacole atractive. înaintea 
startului probei de simplu A- 
neta Marin (Dinamo) și Vale
ria Racilă (legitimată la U.T.A., 
dar pregătită în cadrul lotului 
de perspectivă) întruneau ma
joritatea pronosticurilor. Vecine 
de culoar, ele s-au detașat din 
start de restul 
dinamovista

concurentelor, 
avînd și față de 

tinăra sa adversară un 
de o jumătate de barcă, 

înut intactă

(Continuare in pag. 2—3)

un clăi
competitoarelor, organizaTi” ii as 
stabilit, în funcție de rezulta
tele obținute în tururile preli
minarii, finale pe 
rice, —din care a 
ierarhizare fidelă 
Iot de partante.

Finalele „mari”, 
bune 6 echipaje.

grupe valo- 
rezultat o 

a întregului

cu cele mal 
au furnizat

Diferența s-a-t
— cu toate eforturile câni 
nei — pînă la ultima lovitură, 
Aneta Marin lăsind chiar im-

-Aflsdimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

NOUL SEZON FOTBALISTIC A ÎNCEPUT!
• Masurile F. R. F. pentru pregătirea noii „stagiuni" • Atenție speciala
echipelor din cupele europene • Reunirile loturilor A și olimpic în luna iulie

LA PLOIEȘTI, STADIONUL 
UNDE ÎNVĂȚĂTURA Șl
Mai inlîi au răsărit ciupcrcu- 

țele. Roșul lor cu pete albe a 
inundat gazonul verde. Și-au în
ceput mișcările unduitoare, tot 
mai însuflețite, ca și poveștile ci
tite seara de bunica. Se adună, 
se despart, alcătuiesc cercuri, 
linii, in sunete de clopoței re-

ARĂTAT CA 0 ȘCOALĂ, 
SPORTUL S-AU RElNTILNIT
Ă

vărsate deasupra 
dion. Parcă toți 
iești s-au întilnit pe arena 
sportivă Petrolul. Parcă un val 
adevărat, învolburat, se ondula 
pe dreptunghiul de iarbă. Și 
parcă întreaga copilărie a ora
șului s-a adunat in acea zi de

i întregului sta- 
șoimii din Plo- 

pe

Un sezon fotbalistic s-a ter
minat joi. Dar un nou sezon a 
și început ! A început prin a- 
nunțarea programului exact al 
perioadei pregătitoare, a con
vocărilor loturilor reprezentati
ve, a unor proiecte de jocuri 
ale acestor loturi. F.R.F., învă- 
țînd din experiențele (nu toc
mai fericite) ale sezoanelor tre
cute, vrea să ciștige timp în cit 
mai buna organizare a perioadei 
pregătitoare — element deter
minant pentru o comportare ca
litativ superioară a echipelor 
de club și reprezentative în se
zonul 1978/1979. In cele ce ur
mează vă prezentăm măsurile

preconizate de forul de specia
litate, cele cu o pondere esen
țială în atacarea noului sezon.

• ÎNCEPEREA PREGĂTIRI
LOR DIVIZIONARELOR A — 
10 iulie. Toate formațiile de 
prima categorie vor începe an
trenamentele 
sezon la 10 
10—23 iulie, 
zionari A se 
drul cluburilor lor. In 
perioadă echipele care vor re
prezenta fotbalul nostru în cu
pele europene (Steaua, Univer
sitatea Craiova. F.C. Argeș și 
Politehnica Timișoara) vor efec
tua pregătiri comune, sub con-

în vederea noului 
iulie. In perioada 
toți jucătorii divi- 
vor pregăti în ca- 

aceeași

trolul și îndrumarea F.R.F., la 
Poiana Brașov.
• A doua etapă a pregătirilor, 

24 iulie — 6 august, include 
primele acțiuni ale loturilor re
prezentative. Pentru această 
perioadă, în care divizionarele 
A își vor continua antrenamen
tele conform programului sta
bilit, componenții loturilor A 
și olimpic vor fi reuniți pentru 
o serie de antrenamente și me
ciuri de verificare. Se proiec
tează ca reunirea să se efectue
ze la Constanța, unde sînt pro—

(Continuare în pag. 2—3)



CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMPIONATE © COMPETIȚII
MIRCEA ROMAȘCANU (DINAMO BUCUREȘTI) 

CAMPION REPUBLICAN LA SEMIFOND
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin te

lefon). Duminică dimineață, ora
șul de la poalele Feleacului a 
găzduit primul din suita de trei 
campionate _
mate în localitate sub 
„Daciadei"; S-a alergat 
dul“, o dispută pe un 
circuit (30 de ture cu 
la două ture).

La capătul celor 60 _
metri parcurși în Ih22:oi (medie 
orară : 43,900 km), titlul de cam
pion al țării a revenit lui Mir
cea Romașcanu (Dinamo Bucu
rești), care a totalizat 33 p. El 
a cîștigat 5 sprinturi din 15, o- 
cupînd, de asemenea, de două 
ori locul 2 și o dată locul 3. A 
fost o cursă de campionat in
teresantă — 21 de sportivi din 
40 cîți au terminat cursa au 
participat la bătălia sprinturilor. 
Dar, să relatăm cîteva aspecte 
de la acest campionat.

Primul sprint l-a cîștigat, sur
prinzător, V. Bănescu (Steaua), 
iar al doilea A. Bobeică (Meta
lul Plopeni). A fost, de fapt 
perioada în care cicliștii cu pre
tenții justificate la titlu s-au 
menținut în expectativă, s-au 
tatonat, și-au făcut încălzirea, 
după care au intrat In acțiune. 
Sprintul al treilea a revenit lui 
V. Teodor, urmat de Romașcanu, 
Cîrje (toți de la Dinamo Bucu
rești) și A. Tănase (Olimpia

de ciclism progra-
......... * genericul 

„semifon- 
traseu în 
sprinturi

București). A urmat sprintul 
patrulea. Romașcanu a atacat 
la distanță și a cîștigat 
șat. Aceeași evoluție

de kilo-

al 
de 

__ . , _ ______ deta
șat. Aceeași evoluție o va 
repeta și în sprintul următor, 
tn turul 12 Romașcanu a reușit 
chiar să se desprindă de plu
ton, însoțit de V. Marin și T. 
Sîrbu (toți de la Dinamo), I. 
ionel șl P. Pop (Steaua) și C. 
Căruțașu (Metalul Plopeni). A- 
cești 6 vor alerga împreună pînă 
în turul 21, cînd vor fi „prinși*, 
moment în care Romașcanu reu
șise să acumuleze cele 33 de 
puncte, suficiente pentru a de
veni campion. De aici înainte 
o comportare frumoasă a avu
t-o A. Antal (Cibo Brașov) care 
a evadat de unul singur, reu
șind să cîștige două sprinturi 
consecutiv, fapt ce îi va aduce 
satisfacția unui meritat loc 4 în 
clasamentul general.

Clasamentul general : 1. M.
Romașcanu (Dinamo București) 
33 p., 2. T. Sîrbu (Dinamo Bucu
rești). 17 p., 3. I. Ionel (Steaua) 
17 p., 4. A. Antal (Cibo Bra
șov) 13 p., 5. C. Bonciu (Steaua) 
11 p., 6. T. Drăgan (Olimpia 
București)) 9 p.

Miarți cicliștii vor participa la 
cel de-al doilea campionat repu
blican șl al „Daciadei", contra
timp individual, 40 km., progra
mat pe șoseaua Cluj-Na poc a-Dej.

Gheorghe ȘTEFANESCU

o umbră a fruntașei clasamentu
lui. Duminică, situația s-a inver
sat. în general, meciuri de cali
tate scăzută, greșelile de tehnică 
și ratările fiind frecvente. Doar 
în a doua partidă feroviarele, im
pulsionate de un start excelent 
(19—5 în min. 5), au prestat un 
joc modern, cu multe intercepții 
8i contraatacuri. Coșgetere : An- 
dreescu 14+31, Cernat 12+8, res
pectiv, Roșianu 16+25, Duțu 
15+14, Glurea 14+14.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 1—1 : “ “
(31—34) și 55—59 (30—29). 
în care tabela de scor a 
trat deseori răsturnări de 
dar în finaluri fiecare 
s-a detașat la diferențe _____
toare. Sîmbătă, studentele au a- 
juns de la " " ‘
59—50 (min. 
38—39 (min.
56—46 (min. ,. -____________
tai 13+12. Radu 14+9, respectiv 
Szekely 16+9, Szabo 10+12.

OLIMPIA BUCUREȘTI — MO
BILA SATU MARE 2—0 : 73—69 
(32—32) și 53—46 (31—28). Adep
te ale jocului- agresiv și rapid, 
cele două formații au oferit spec
tacole frumoase, o luptă aprigă, 
dar, din păcate, duminică prea 
multe ratări au lăsat un gust a- 
mar. Ne-a surprins în mod ne
plăcut faptul că, în ziua a doua,

63—59 
înttlnlri 
Inregis- 
situații, 
echipă 
hotărî-

45—46 (min. 27) la 
37) ; duminică, de la 
26), Crișul a realizat 

33). Coșgetere : Chva- 
respectiv

Mobila condusă in final la o 
diferență mică, nu s-a încumetat 
să aplice presingul, deși, tactic, 
ar fi fost singurul mijloc de a 
recupera handicapul. Coșgetere : 
Bîră 22+15, Căprița 8+21, Tomes- 
cu 18+6, respectiv Pop 184 0 (!), 
Bălaș 14+18, Hosszu 14+2.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. PLOIEȘTI 2—0 ; 72—54
(38—22) și 64—41 (36—14). între
două echipe cu loturi incomplete 
(junioarele s-au aflat la examene 
școlare) a învins Progresul. ră
masă, totuși, cu o garnitură mai 
omogenă.

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 2—0 : 
74—72 (42—36) și 102—71 (52—38).
Captivantă evoluție a scorului Sn 
partida de sîmbătă ; a doua zi, 
timișorencele nu au mai rezistat 
brașovencelor, al căror progres 
a fost tot mai vizibil în ultima 
vreme. Coșgetere : Petric 16+22, 
Opriciu 18+23, Iftimie 14+14, res
pectiv Goian 25+23, Czmor 18+27, 
Casett’i 14+6. (C. GRUiA-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — C.S.U. GALAȚI 2—0 î 101— 
55 (52—20) și 76—53 (30—26). Di
ferența de valoare a permis an
trenorului N. Martin să ruleze în
tregul lot al clujencelor. Coșge
tere : Anca 22+4, Aszalos 12+22, 
respectiv Spătărescu 26+14, Șan- 
eu 4+18. (M. RADU-coresp.).

ECHIPELE VOINȚA (f) 
OLIMPIA (b) BUCUREȘTI 

CAMPIOANE DE 
JUNIORI LA POPICE

Șl

PORT 
ALE

l' FORMAȚI

„CUPA SPERANȚELOR” LA TIR

I. BUDUȘAN, ÎNVINS DE M. TEOFIL IN ULTIMA 
REUNIUNE DE SELECȚIE LA BOX DIN CAPITALA

Tinerii trăgători de la pistoale, învingători în „meciul” 
pușcașiicu

Sîmbătă du-pă-amiază, pe arena 
în aer liber a clubului Steaua, 
s-a disputat ultima reuniune din 
seria celor organizate de F. R. 
Box în Capitală, în ideea desco
peririi de noi elemente talentate, 
capabile să facă față cu succes 
în întîlnirile internaționale.

în această ultimă gală au fost 
programate 5 partide mai Intere
sante, una dintre ele terminîn- 
du-se cu un rezultat surpriză. 
Metalurgistul Ion Budușan, spor
tiv cu rezultate frumoase în acti
vitatea sa si de la care se aștep
ta o comportare foarte bună (se 
preconiza chrar titularizarea sa în 
echipa națională la categoria 
ușoară), a fost învins la puncte 
de Mihai Teofil (Voința). Slaba 
evoluție a lui Budușan a impre
sionat neplăcut specialiștii. de- 
monstrînd că boxerul de la Me
talul a tratat cu superficialitate 
pregătirea sa din ultima vreme. 
Un alt favorit (și el în vederile

selecționerilor), dinamovistul Va
lentin Silaghi l-a depășit catego
ric la puncte pe Nicolae Vișan 
(Metalul). arătîndu-se într-o bu
nă dispoziție de luptă.

Un alt tînăr care s-a prezentat 
în progres față de evoluțiile an- 
țerioare este Marcel Sîrba (Stea
ua) . El a reușit un meci egal în 
compania fostului campion na
țional al categoriei semimijlocie, 
Vasile Cicu (Dinamo). O evolu
ție bună a avut și rapidistul Con
stantin Florea, care l-a opus o 
dîrză rezistență lui Georgică Do- 
nici (Steaua), sportiv de la care 
se așteptau performanțe 
cabile în întrecerea 
în final, meciul s-a 
egalitate.

într-o altă partidă 
egalitate D. Petropavlovschi (Ra
pid) i-a fost superior lui Nede- 
lea Mocanu (Metalul), dar 
riul a decis meci nul.

remar- 
semigreilor. 

încheiat la

încheiată la

jU-

RAPID S-A DETAȘAT 
CLASAMENTULUI LA BASCHET FEMININ

DECISIV IN FRUNTEA

In urma rezultatelor Înregistrate 
In penultima etapă a Diviziei A 
la baschet feminin, echipa Rapid 
s-a detașat decisiv în fruntea 
clasamentului. De asemenea, 
I.E.F.S.-Lie. 2 și-a întărit poziția 
aecundă ; pentru locurile 3 și 4, 
care aduc și ele promovarea în 
turneul final al competiției, can
didează Universitatea Cluj-Napo- 
ca, Mobila Satu Mare și Crișul 
Oradea. Ele își vor definitiva si
tuația la sfîrșitul săptămînii. cu 
prilejul ultimei etape. Referitor

la etapa de sîmbătă și duminică, 
trebuie menționat că valoarea ei 
tehnică a fost afectată de absen- . 
ța mai multor jucătoare care, 
fiind eleve, au susținut în aceste 
zile examene școlare. Rezultate și 
unele amănunte :

RAPID — I.ELF.S.-Lie.
63—66 (35—33) și 91—61

2 î—i : 
, . (51-40).

Neverosimile fluctuațiile ambelor 
echipe de la o zi la alta : sîmbă- 
tă, studentele și-au adus aminte 
că sînt campioane 6n-titre, au 
luptat cu ambiție și au Întrecut

Evoluțiile din ultimele două zile 
ale juniorilor și senioarelor, dis
putate pe poligonul Tunari și do
tate cu „Cupa Speranțelor", s-au 
încheiat cu cîteva rezultate bune. 
Menite să constituie o trecere în 
revistă a elementelor de talent 
din tirul nostru, întrecerile au 
scos în evidență citeva certe pro
misiuni In fruntea acestora tre
buie așezați Virginia Rădulescu 
(Steaua). cu 576 p, la pistol 
standard junioare și Gabriel Cris- 
tache (Dinamo), 580 p, la pistol 
viteză juniori, Eleva antrenorului 
T. Coldea dovedește un progres 
continuu, apropiindu-se din ce în 
ce mai mult și mai... amenință
tor de consacratele probei. Dealt
fel, cu cifra înregistrată (576 p) 
ea s-ar fi clasat pe locul doi în 
întrecerea senioarelor, la egalita
te de puncte cu Anișoara Matei 
și depășind-o pe fosta campioa
nă europeană din 1976, Ana Cio- 
banu... Și pentru că ne aflăm la 
capitolul considerațiilor asupra 
probelor de pistol, nu putem omi
te cele 580 p ale Măriei Sălăjan 
(U.T. Arad), cu care s-a insta
lat în fruntea ierarhiei la pistol 
standard, senioare. Anul acesta 
trăgătoarea arădeancă a manifes
tat o mai accentuată constanță a 
rezultatelor, cifrele sale situîn- 
du-se între 570 și 580 p. E bună 
această stabilizare pe o medie 
relativ ridicată, dar antrenorul ei, 
loan Popovici trebuie să se gin- 
dească acum, mai cu seamă, la 
creșterea rezultatelor spre 
loare competitivă 
național.

Pușca standard 
nuă să fie destul 
rezultate ridicate.

niorilor nu răsare nimeni care să 
se apropie cit de cit de recordu
rile naționale, de pildă. S-a cîști- 
gat cu 556 p, atît la fete cit și 
la băieți. Mult prea puțin pentru 
o competiție adresată tinerilor, 
pentru o întrecere care ar fi tre
buit să constituie și pentru puș
cași un prilej de asalt asupra 
zițiilor superioare. Or, n-a 
deloc așa.

Să menționăm, în fine, un 
zultat de valoare în proba 
skeet. Autor : 
cu 191 t.

po- 
fost

re
de 

Bogdan Marinescu,

Radu T1MOFTE

TEHNICE : pistol

Mergînd din victorie în vic
torie, șase echipe de fete și tot 
atâtea de băieți s-au întâlnit vi
neri și sîmbătă pe arena de po
pice Neptun din Mangalia în fi
nala pe țară a campionatului re
publican de juniori pe anul 1978. 
S-a jucat tur-retur, contra scor 
Ia probele cLasice de 100 bile 

mixte fete și 200 bile mixte bă
ieți, primele clasate in fiecare 
manșă primind, în ordinea po
zițiilor ocupate, cite 6, 5, 4
puncte ș.a.m.d. echipele care au 
acumulat cele mai munte puncte 
în cele două evoluții intrînd In 
posesia invidiatului titlu. Această 
frumoasă performanță au obțl- 
nut-o formațiile bucureștene Vo
ința (f) și Olimpia (b), care s-au 
impus la capătul unor întreceri 
superioare din punct de vedere 
calitativ ediției anterioare a 
campionatului.

CLASAMENTELE FINALE : (f) 
— 1. Voința București (Zoia
Petre 381—409, Melania Ga vrii eseu 
333—381, Rodica Vasile 
Nineta Badea 393—371, _______
Nicolae 423—380, Aurica Pandelea 
397—342, antrenoare — Crista 
Szocs) 10 p, 2. Voința Tg. Mu
reș io p („izolat* mai slab), 3. 
Voința Craiova 8 p, 4. Voința 
Galați 6 p, 5. Rapid Buc. 5 p, 
8. Voința Ploiești 3 p ; (b) —
1. Olimpia București (S. Beli- 
Vaca 855—829, M. Coman 832—850, 
E. Anca 843—823, D. Nica 791— 
822, Gh. Negrilă 800—811, C. Ma
rin 836—845, antrenor — Fr. Po

pescu) 12 p, 2. Progresul Oradea 
10 p, 3. Jiul Petrila 8 p, 4. Ra
finorul Ploiești 4 - — - ■
Tîrgoviște 4 p, “ 
doara 4 p.

BAIA MARE, 25
La Baia Mare s-a _____,___ . __
tUnirea internațională amicală ~de 
popice dintre echipa locală 
Aurul, campioana țării, și forma
ția B.G.S. Mansfeldkombinat din 
Sangerhausen (R. D. Germană). 
Sportivii români au obținut vic
toria cu scorul de 5 292—5 045 po
pice doborâte.

Turneul individual a fost cîș- 
“ A Alexandru Naszodi (Au- 

Mare), cu un total de

354—350, 
Cornelia

6.
p, 5. Voința

Metalul Hune-

(Agerpres). — 
desfășurat în-

pe plan
o va- 
inter-

conti-3X20 f
de... zgîrcită în 
Din rîndul ju-

SUB GENERICUL „DACIADEI“
LA GALAȚI, UN ÎNCINTĂTOR SPECTACOL SPORTIV

REZULTATE 
standard, senioare : 1 Maria Să- 
lâjan (U.T.A.) 530 p, 2. Anișoara 
Matei (Dinamo) 576 p, 3. Ana 
Ciobanu (Dinamo) 572 p ; Juni
oare : 1. Virginia Rădulescu (Stea
ua) 576 p, 2. Tania Popa 
(I.E.F.S.) 546 p ; pușcă standard 
3X20 f, senioare : ' “
tei (Dinamo) 570 p, 2. 
Trlpșa (Dinamo) 566 
na Tom eseu 
juniori : 1.
Brașov) 556 p, 
Umpla) 553 P. 
(Dinamo) 551 
Tatiana novici
2.
554 p, 
namo) 
niori : 
580 p, 
579 p, 
4. L. Banu 
seniori 
pla) 191 t, 
ua) 138 t, 
pia) 186 t ; juniori 
tovlci (Steaua) 136 t, 2. H. Chir
ci (Steaua) 130 t, 3. N. Dochiu 
(C.S. Baia Mare) 126 t, trap" seniori: 
L D. Ispașiu (Olimpia) 181 t : ju
niori : L V. Antonescu (Steaua) 
130 t.

P. 2.

(Urmare din vag. 1)

Sînt elevi ai școlilor generale 
nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 
19, 21, 24, 28. 29 și ai liceelor 
industrial 3 C.S.G., sanitar, de 
marină, economic, pedagogic și 
căi ferate, instruiți de profe
soarele și profesorii lor de edu
cație fizică. între care mențio
năm pe Maria Tenopol, Otilia 
Ifrim, Maria Ionescu, Helga Bîr- 
san și Maria Crețu. Regia spec
tacolului — actorul Luci 
melie. de

Vom reda, în schimb, ceea ce 
nu s-a văzut pe imensa scenă 
verde. A fost interesant să 
aflăm că marea masă a elevi
lor a început puținele dar in
teresantele repetiții pe fundalul 
sarcinilor legate de încheierea 
situației școlare și în condițiile 
unui timp nefavorabil — vreme 
ploioasă și rece. Merită să sub
liniem că mulți dintre 
uniformele albastre ale 
mentei or de pregătire a 
tului, elevi c

cei în 
detașa- 
tinere-

dramatic.
__u vom descrie aici frumu

sețea și măiestria reprizelor.

veneau 
antierele de muncă pa

triotică de la canalul Dunărea— 
Marea Neagră. După cum, ma
rea majoritate a celor ce ne-au 
îneîntat privirile __ vor fi pre-

zenți, începînd chiar de azi, la 
muncă patriotică, în brigăzile 
șantierelor tineretului de la ca
nalul Dunărea—Marea 
sau la lucrările de 
agricultură.

Ii vom recunoaște 
în salopete albastre 
nioanele de detașamente frun
tașe, pe care le-au primit du
minică * din partea Comitetului 
județean

cu ei, simbol al hăr
niciei, la noile puncte de lu
cru. După cum, în marea de 
spice aurii, le vom recunoaște 
pe grațioasele ciupercuțe, după 
pălăriuțele lor roșii ca para 
focului.

Neagră 
sezon din

pe tinerii 
după fa-

JLA. Pi&ffșn, TĂDIONUL A ARATAT CA O ȘCOALA,
UNDE ÎNVĂȚĂTURA Șl SPORTUL S-AU REÎNTILNIT

(Urmare din pag. 1)

2 000 de cravate roșii cu trico
lor care au fluturat in fata 
tribunelor pline ale stadionului 
petroliștilor și au alcătuit sim
bolul unei copilării în care în
vățătura și joaca sînt activități
le esențiale. Ansamblurile pio
nierești ale Ploieștilor și ale 
celor 9 comune limitrofe au su
gerat, pe find, cititul, scrisul, 
toate capitolele unei pregătiri 
complete și complexe pentru 
viață. Apoi, ca pentru a de
monstra că vremea poveștilor 
nu este, totuși, prea departe, 
pe gazon au apărut ca prin 
farmec 10 corturi. Imaginea ex
pedițiilor științifice pionierești 
s-a derulat : unii cercetează 
munții și peșterile, apoi își fac 
singuri mîncarca în ceaune u- 
riașe ; unii pictează, alții fac 
sport, ceilalți participă la ex
cursii ; botaniștii, zoologii, a- 
gronomii, pomicultorii sînt și ei 
prezenti. Stadionul a devenit o

imensă școală, o școală a vie
ții, din care nu lipsesc învăță
tura. educația, recrearea, spor
tul. Și tribuna vie scrie cu ro
șu pe fond galben : „PARTI
DUL"...

In fine, apare valul albas
tru. Uniformele elevilor mari, 
viitorii muncitori, din liceele cu 
profil. Aliniere perfectă ; dis
ciplină impecabilă ; exactitate 
in mișcări. Ansambluri de gim
nastică ce trimit imaginația la 
cele mai diferite ocupații. _ la 
cele mai diverse specialități. 
Nobila muncă a siderurgistului. 
a petrolistului, a pescarului, a z 
agricultorului, a constructorului 
— apar toate, stilizate, pe sta
dion. Sportul și munca, înge
mănate, sugerate de trupuri 
tinere, viguroase, sănătoase. A- 
par apoi sportivii. Toate clubu
rile sînt prezente : Petrolul, 
Prahova, asociațiile sportive „1 
Mai“ Teîeajenul și toate cele
lalte. liceele Caragîale, Mihai 
Viteazul, industrial de chimie, 
în tablouri vii, emoționante, 
stadionul Petrolul redevine pe

rînd gazda unor mișcări ce re
prezintă principalele activi
tăți ale tineretului nostru. Iar 
în final apar sutele de dansa
tori. De la ansamblul „Praho
va", al Palatului Culturii și de 
la „Chindia", al casei de cul
tură a sindicatelor, și de la an
samblul folcloric „Dacia", al 
întreprinderii .,1 Mai". Sînt. cu 
toții, laureați ai primei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", participanti la edi
ția a doua. în plină desfășura
re. Alături de ei, sportivii „Da- 
ciadei", ai celei mai mari com
petiții sportive românești. Și 
din nou tribuna vie se schim
bă. Apare, simbol și apoteoză, 
numele cel mai iubit și mai 
respectat de toată suflarea 
românească : „CEAUȘESCU",
nume de care sînt legate toate 
înfăptuirile noastre de seamă 
din ultimii ani, prezentul și vi
itorul nostru luminos,

Urale nesfîrșite se ridică din 
piepturile tinerilor sportivi, u- 
nindu-se cu uralele întregii a- 
sistențe.

tlgat de 
rul
<77

Baia 
p.d.

CIRCUITUL
INTERNAȚIONAL P.T.T. 

LA MARȘ
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In prima pa 
tului nr. 60, ex

deotă 
te de 
revenirii in pri 
o lungă perioa 
jucat SLAB."*

Deși li avea 
Mircea Lueesci 
weiller „

Deși îl 
luau doi ~.}ucă1 
experiență corr 
foarte dîrz (D 
lălăit foarte te

Deși apărare: 
rijată de un f 
Vlad — căpitani 
cel care trebui, 
pectat și ascult 

Dar tot in i 
început : 1. Mi: 
avut cui să ce: 
fiind nici Dudu 
Dumitrache, ii 
weiller fiu și-a 
cel vechi în n< 

1 se propune: 
IV și Cassai s 
eclipsă totală 
lungă — de fc 
funcționincT" gri 
Vlad, trup. 
Corvinul, în a 
de jucător, nu 
lui pionii cu a 
gritatea careul 
se face că ecl 
intreg oraș a i 
ranțe, in loc 
FAPTE a dez 
n-ar fi fost ( 
victorie de la 
Corvinul ar fi 
șitul turului n 
ceea ce ar 
poate, la retri 
gind, însă, acc 
puțini au riști 
menținut în pl

AC AS/
• INTOARC: 

Vara lui 1962. 
singur an de 
din Tîrgoviște 
scenă fotbaliști 
nesatisfăcător : 
puncte din 52 
raj 33:66. AV

1. Dumitra Ma- 
Veronica 
3. Mari- 

562 p ; 
(C.S.U.

p. 
(I.E.F.S.) 
. Vilmoș

2. A. Mitroi (O-
3. G. Marinescu

p ; junioare : 1.
(LE.F.S.) 566 p.

Constanta Burulean (Olimpia)
3. Anișoara Dumitru (Di-
543 p ; pistol viteză, ju- 
L G. Cristache (Dinamo)

2. C. Țirloiu (Steaua) 
3. V. Suciu (U.T.A.) 570 p, 

(Dinamo) 570 p ; skeet
B. Marinescu (Olim- 

2. D. Loghiade (Stea-
3. N. Vlădoiu (Olim-

D. Gaze-

J.

Sub genericul „Daciadel", pe 
traseul din str. Maior Coravu s-a 
desfășurat duminică ceaz de-a 
33-a ediție a Circuitului de marș 
organizat de Asociația 
P.T.T., la care au 
atleți din Cehoslovacia, 
Polonia și România.

In principala probă a 
Iul,

sportlvă 
participat 

Grecia,

1.

1.

concursu-
cea a, seniorilor, victoria a 

revenit lui Constantin Stan (Stea
ua), cronometrat pe distanța de 
20 km cu timpul de lh33:46,2. La 
juniori — și aici competiția avînd 
ca și la seniori, caracter interna
țional — au terminat învingători 
Ion Ureche (C.S. Reșița) — 46:45, 
la juniori I, și Costel Șofran 
(P.T.T. București) — 51:25, la Ju
niori II — ambele curse dispu- 

tîndu-se pe distanța de 10 km.
Proba rezervată „veteranilor* a 

fost cîșitgată de Mihai Babaraica, 
care a parcurs 5 km în 27:58.6 
Au mai avut loc întreceri pentru 
copii, pe categorii de vlrstă.

CONCURSUL REPUBLICAN DE AMBARCAȚIUNI MICI 
LA CANOTAJ

(Urmare din -pag. 1)

presia că rru depune decît e- 
fortul strict necesar ciștigului. 
Clasament : 1. Aneta Marin
(Dinamo) 3:50,6, 2. Valeria Ră-
Qiiă ' ““51 OTga~ 

3:53,5. 4.
. (Viitorul) 3:55,2, 
Zaharia (Viitorul) 

Mariana Catană 
3:58,5.
2 rame a avut o 

____ _____ asemănătoare, echi
pajele dinamoviste Elena Oprea 
— Florica Petcu și Florica Si- 
laghi — Georgeta Mașca aflin- 
du-se tot timpul pe primul plan

X.xx./ u.di.O,

Homeghi (Viitorul) 
Sanda Toma 
5. Mariana : 
3:58,3, 6.
(C.N.A.S.E.) 

Finala de 
desfășurare s

al cursei. Au cîștigat, conform 
calculelor hîrtiei, favoritele O- 
prea — Petcu, dar nu fără a 
apela la ultimele resurse. Cla
sament : 1. Elena Oprea — Flo
rica Petcu (Dinamo) 3:42,9, 2. 
Florica — Georgeta
Mașca’ (Dinamo) 3:44,0, 3. Ma
ria Roman — Carmen Con- 
stantinescu (C.NJLS.E.) 3:48.5, 
4. Magda Lunga — Marta Tă- 
nase (Dinamo) 3:50.5. 5. Olim
pia Bălăci — Eugenia Gher
man (Dinamo) 3:51.6, 6. Maria 
Leonte — Elena Pinzaru 
(C.N.A.S.E.) 3:52,5.

Astăzi, la Snagov. încep între
cerile masculine, ale căror fi
nale sînt programate miercuri.
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• Puncte r 
cu Petrolul,
• Golgeteri 

plasare), Sav; 
2 (1+1), Isaia
• Jucători

notelor ; 220 
(32—210—2), I 
(29—195—0), r. 
(28—196—1), 
(22—125—1), ’
(14—81—1), Is 
Decu (4—27—1 
Mitr (5—5—0).

: Cartonașe
A benefi 

(Sava), 3 rats
• A fost 8 

mat.

atunci și, iată, 
tean, revitalizai 
localnice și de 
fesională a âui 
Prova, revenea 
Eforturi de un 
mătate, încunu 
Bucurie dar si 
ocolită. Ce va 1

• DEBUTUL 
lui de-al 60-le; 
Tîrgoviște a p 
de jucători dii 
mulți erau del 
scenă. Gheorgî 
Greaca, Alex 
Furnică — nui

UN FRUMOS SUCCES AL RUGBYȘT
(Urmare din pag. 1)

Cele 48 de puncte au fost ast
fel marcate : min. 8, grămadă 
favorabilă Farului la limita li
niei de 22 m și Bucos reu
șește primul „drop" : 3—0. Min. 
18 : acțiune personală Bucos 
pe partea închisă, urmărește 
Borșaru, care pasează decisiv 
lui Vasile — încercare la colț : 
7—0. Intervine o suită de acți
uni timișorene de mare spec
tacol (Peter. Florea, Dumitru 
etc.). Min. 39 : Comănici —
..drop" : 7—3. Min. 40 : proce
deu identic, dar de la 55 m : 
7—6. în repriza a doua studen
ții cedează fizic gi Farul va 
profita. Gh. Dinu (în min. 42) 
reușește o încercare transforma
tă de Bucos : 13—6. Min. 45, 
atac din propriul „22", Mușat 
— Urdea — Podaru — Motres-

cu, ultimul înscriind încercare 
la centru, transformată de 
Bucos ; 19—6. Min. 50 : acțiune 
personală Dobre, încercare la 
centru, și ea transformată de 
Bucos : 19—6. Min. 50 : acțiune 
pe partea stingă pe dreapta. 
Gh. Dinu înscriind din nou : 
29—6. Min. 66 : atac timișorean 
prin Jurj, pasă la Peter, fentă 
și încercare : 29—10. Min. 68 : 
Comănici reușește al treilea 
„drop" : 29—13. Min. 75, în
cercare Holban, transformată de 
Bucos,; 35—13.

Arbitrul Dinu Spirea a condus 
bine și autoritar formațiile : 
FARUL : Cristea — Motrescu, 
Holban. Vasile, Ianusevici (min. 
28 Gh. Dinu) — Bucos, N. Dinu
— Podaru, Constantin, Borșaru
— Urdea, Malancu (min. 41 Do
bre) — Băcioiu, Olteanu, Mu
șat. „U“ TIMIȘOARA : Comă
nici — Amza, Raicu, M. Suciu,

Juravle — Pet< 
(min. 58 Stoics 
Suciu — ChAre 
Bateai. PasKr.i

DE TREI OR' 
Trei partide 1 
site de griji ia 
pioxtat — e 
mărite de i 
mînică in J 
semna. _
de 32 d» ■ițice, 
tura" kw*" R. 
dențesc, echi' 
întineririi (5 j 
nieră proprie 
T.C. Ind. Const 
joc frumos, d< 
iestrie de And 
Gheorghe Dâră 
studenții cu 20 
nu a fost deli 
șoară. într-un 
rești. pe „Oii: 
încheiat in „



:_ÎN ALB ȘI NEGRU— 
IZIONARELOR „A“

S-a încheiat și campionatul Diviziei B

(UNEDOREANĂ Șl „MICUL" El CAMPIONAT DE 12 ETAPE...
pampiona- 
Hunedoarei 
pa prece- 
| difieațta- 
L-e fcJSția 
pion după 
fenpj — a 
L-rr.a‘,i? pe 
adu Nun- 
Lamoviști... 
ijkJ^evo- 
[ o ’tfiare 
kali, unul

IV), ce- 
bassai).- 
ei era di- 
I— Remus 
putori tate, 
Iacă res-

care am 
cescu n a 
[Agud ne- 
escu, nici 
u Nun- 
Iroiul său 
pernă" ce 
I Dumitriu 
lat intr-o 
pult prea 
[.motorul" 
p. BSmus 

F. C.
| carierei

In jurul 
pere inte- 
priu. Așa 

care un 
mari spe- 
bundâ cu

Și dacă 
«credibilă 
heș. F. C. 
[t la sfir- 
B puncte, 
Hamnat-o, 
[. învin- 
e foarte 
hipa s-a 
codașelor,

nepierzînd șansa supraviețuirii.
Returul l-a început fără Vlad, 

devenit antrenor secund. După 
primele 5 etape, oricine putea 
da verdictul : SIGUR RETRO
GRADATA. Intre meciul cu 
Dinamo (1—3) și cel cu S. C. 
Bacău (3—1) s-a produs. Insă, 
un EVENIMENT In cadrul 
echipei. La conducerea tehnică 
a revenit antrenorul Ilie Savu, 
omul care CUNOȘTEA foarte 
bine lotul. Una a fost echipa 
F. C. Corvinul dinaintea lui 
Ilie Savu (cea descrisă mai sus 
— retrogradata) și cu totul alta 
s-a dovedit a fi după revenirea 
acestuia. O echipă care a Înce
put să JOACE, obținînd o suită 
de rezultate bune, care au pla
sat-o In final pe locul 8 ! Sub 
conducerea lui Ilie Savu și a lui 
Remus Vlad, în numai 12 eta
pe, F. C. Corvinul a realizat 8 
victorii, 4 egaluri și a pierdut 
numai 2 meciuri, la Timișoara 
(0—2) și Iași (0—1). A marcat 
25 de goluri și a primit 10. A 
fost „micul campionat" al hu- 
nedorenilor jucat cu toate mo
toarele la turația maximă.

Ce-a făcut, in fond, noul 
antrenor după etapa a 22-a ? A 
încercat și a reușit sâ-și apro
pie jucătorii vîrstnici. cărora 
le-a solicitat o adeziune tota
lă. Tinerilor din echipă le-a 
pretins maximum de efort fi
zic. A inminat fiecăruia o coa
lă de hîrtie pe care a notat 
sarcinile postului, obligindu-i 
să le învețe pe de rost (ca în... 
clasa I!?), tocmai pentru că cei 
mai mulți dintre ei nu cunoș
teau obligațiile elementare ce 
le revin în cadrul echipei. A 
căutat, apoi, să organizeze jocul 
„ll“-lui hunedorean. căruia i-a 
conferit — lucru esențial — O 
MARE STABILITATE. Pe par
cursul celor 12 etape, F. C.

Corvinul a avut aceeași alcă
tuire : Bologan-Bucur, Gălan, 
Merlă, Miculescu — Angelcscu, 
Dumitriu IV, Petcu — Lucescu, 
Agud, Văetuș. Doar Niculescu 
și Nicșa au mai jucat pe pos
turile de fundaș dreapta și vîrf. 
Angelescu a fost plasat la cel 
mai periculos atacant advers,

Nicșa, Petcu și Văetuș — un 
trio care va ataca viguros ori
ce sistem defensiv advers. Am 
in vedere, pentru perspectivă, 
promovarea lui Klein. Andone 
și Gabor de Ia juniori, pentru 
ca, încet-încet, F. C. Corvinul 
să devină o echipă pur hune- 
doreană".

8. CORVINUL HUNEDOARA
34 (27 acasă + 7 In deplasare : victorie. . ----- .. . ----------- -• Puncte realizate : , 

cu A.S.A. Tg. Mureș, egaluri cu Universitatea Craiova, F. 
Argeș, Petrolul, Steaua și Olimpia) — punctaj : 50 la sută.

• Golgeterii echipei : Dumitriu IV 7 goluri (5 acasă 4- 2 In 
deplasare), Lucescu 7 (6+1), Văetuș 6 (4+2), Petcu 5 (2+3), Geor
gescu 4 (2+2), Agud 4 (4+0), Economu 3 (3+0), Nicșa 2 (1+1), 
Miculescu 1 (0+1), Gălan 1 (0+1), Cassai 1 (1+0), Șurenghin 
1 (1+0), R. Nunweiller 1 (l+o), C. Olteanu — autogol.
• Jucători folosiți : 24 — Lucescu (34 de meciuri — totalul no

telor : 246 — 1 cartonaș galben), Dumitriu rv (33—221—3), Văetuș 
(30—184—4), Miculescu (28—169—7). L Gabriel (25—169—1), Ange
lescu (24—161—0), R. Nunweiller (24—146—1), Economu (24—142—3), 
Georgescu (22—128—0), Agud (22—112—0), Bucur (19—119—0), Nicșa 
(19—95—1), Petcu (18—96—1), Gălan (17—109—3), Cassai (16—35—0), 
Gruber (15—91—6), Merlă (13—85—1), Niculescu (13—66—5), Vlad 
(12—79—0), Bologan (10—72—0), Șurenghin (6—24—0), Vișan 
(2—11—1), Klein (2—0—0), Albu (1—0—0).

: Cartonașe roșii : Economu (etapa a 21-a).
A beneficiat de 8 penaltyurl (6 acasă + 2 in deplasare) : 

7 transformate (Dumitriu IV — 5, Lucescu — 2), 1 ratat (Lu
cescu) .
• A fost sancționată cu 4 penaltyuri (2 acasă + 2 în depla

sare) : 3 transformate, 1 ratat.

iar Văetuș a revenit în atac 
pentru a mări capacitatea ofen
sivă a echipei. Mai puțin „s-au 
văzut" în „ll“-le hunedorean 
văicărețul Economu, neinspira
tul Cassai, dificilul Georgescu, 
tot mai lentul în mișcări R. 
Nunweiller. Echipa a căpătat 
încrederea în izbînda ei și forța 
necesară salvării. „Iar în cam
pionatul viitor — afirma lucid 
antrenorul Ilie Savu — va face 
un pronunțat salt valoric in 
comportare. Nu va mai tremura 
înaintea fiecărui meci. Gălan și 
Merlă vor deveni doi fundași 
centrali de mare perspectivă,

O echipă fără Agud și Nicu
lescu. la care probabil se va 
renunța din motive discipli
nare...

O echipă căreia antrenorul 
Ilie Savu i-a trasat deja ca o- 
biectiv pentru viitorul campio
nat plasarea pe unul din pri
mele 4 locuri ale clasamentului; 
obiectiv realizabil dacă va e- 
volua permanent așa cum a 
făcut-o în ultimele 12 etape ale 
ediției nr. 60, în „campionatul 
ei cel mic", care a săltat-o de 
pe locul 17 tocmai pe locul 8 !?

Laurențiu DUMITRESCU

PROAPE TOTUL! IN DEPLASARE, FOARTE PUȚIN

C. S.

tirgoviș- 
forturile

REȘTI ! 
ipe lip- 
e cam-
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si ju- 
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deloc
tinuare ? 

tul ce- 
nat, C.S. 
un lot 
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e prima 
Pitaru, 

Grigore, 
nu spu-

N TIMP, 
umai un 
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prima 
bilanț 

13. 19
. aolave- 

de

neau prea mult. Doar ex-divi- 
zionarii A Coman, Tătaru și D. 
Neagu erau cunoscuți. Prea pu
țini. Primul meci : 1—0 cu Cor
vinul. Se intră rapid în „cala
podul" campionatului nostru, 
adică victorie acasă, înfrîngere 
în deplasare (0—2 Ia Arad),

TlRGOVIȘTE

(29—180—4), Marinescu (29—177—0), Ene 
(28—171—4), Ștef ănescu (26—121—0), Sava 

(22—110—0), Enache (14—94—0), Tănase 
1), D. Neagu (6—37—0), Niță (6—31—1), 

(4—23—0), Stan cu (2—12—0), Stan (1—6—0)’

Ici unul
4 penaltyurl (toate acasă) : 1 transformat 
ru, Sava, Furnică).
ă cu un penalty (în deplasare), transfer-

: 34 (30 acasă 4- 4 în deplasare : egaluri 
Corvinul și Jiul) — procentaj : 50 la sută. 
: Marinescu 7 goluri (6 acasă 4- 1 în de- 

), Tătaru 6 (54-1), Kallo 3 (24-1), Grigore
Greaca 1 (14-0), Ene 1 (14*0).
23 — Gheorghe (33 de meciuri — totalul 
onașe galbene), Coman (32—240—2), Kallo 
—203—4). Alexandru (30—190—2), Furnică

GLORIA BUZĂU, CHIMIA RM. VlLCEA
SI F.C.

AU PROMOVAT
SERIA I

C.S.M. SUCEAVA - GLORIA BU- 
JÂU 1-0 (0—0). Unicul gol a fost
«afizert de Petrescu (min. 59).

GF.R. PAȘCANI - DELTA TUL CEA 
5-0 (2—0). Au marcot : Apostol (mix 
4, min. 14 din 11 m și min. 59), Mi- 
halcea I (min. 65) și Ama rg hi oalei 
(min. 89).

PORTUL CONSTANȚA - F. C. BRĂ
ILA 2-0 (2—0). Au înscris : Eiliboacă 
(min. 32) și Iordan (min. 38).

GS.U. GALAȚI - RELONUL SAVI- 
NEȘTI 5-1 (2-0). Autorii golurilor : 
Stoica (min. 33), Hanu (min. 44 și 
65), Sima (min. 61), Georgescu (min. 
85), respectiv Apetrei (min. 76).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — G S. 
BOTOȘANI 5-0 (2-0). Au înscr’s :
Drâgoi (min. 22, 35 și 82), Ciutac 
(min. 70). și Chirie (min. 73).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - F.C.M. 
GALAȚI 5—2 (2—0). Au marcat : Pana 
(min. 8), Szabo (min. 30 și 84), Șu
tea (min. 79), Gherghe (min. 87), 
respectiv Balaban (min. 46) și Flo
rae (min. 60).

VICTORIA 
golurilor : 
și Bența

SF.

TRACTORUL BRAȘOV - 
TECUCI 3-0 (2-0). Autorii 
Oancea (min. 2 și 57) 
(min. 10).

VIITORUL VASLUI - OLTUL
GHEORGHE 2-0 (2-0). Au marcat :
Porumboiu (min. 22) și Cioacă (min. 
44).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - I.C.I.M. 
BRAȘOV 3-1 (2-0). Au înscris : Mus
tață (min. 28), Constantin (min. 36), 
Mironaș (min. 81), respectiv Vasile 
(min. 27).

BAIA
IN DIVIZIA A

GREȘUL VULCAN BUCUREȘTI 7-0 
(5-0). Au înscris : Vintilâ (min. 14), 
Palea (min. 21 și 60), Smarandache 
(min. 30 și 33), Veleanu (min. 40) și 
Stăncescu (min. 50).

METALUL PLOPENI - CHIMIA TR. 
MĂGURELE 3-0 (1-0). Autorii goluri
lor : Florea (min. 45), Georgescu 
(min. 76) și Toma (min. 79).

Relatări de la D. Mihail, O. Guțu, 
P. Mate o iu, A. Cristea, Tr. Barbâlată, 
M. Bizon, D. Mora’ -Slivna, M. Vlâ- 
doianu și M. Boghici.
1. CHIMIA Rm. V. 34 20 2 12 74-38 42
2. Dinamo SI.
3. Metalul PI.
4. Rapid Buc.
5. Metalul Buc.
6. Progresul V.
7. Autobuzul Buc.
8. Gaz metan
9. Unirea Aiex.
10. Chimia Tg. Mg.

11. F.C.M. Giurgiu
12. Șoimii Sibiu
13. Electroputere
14. Muscelul C-lung
15. Celuloza Câl.
16. Carpați Sinaia
17. Pandurii Tg. J.
18. Prahova PI.
• Au retrograda 

Celulcra Călărași, 
Pandurii Tg. Jiu ș

34 17 5 12
34 1 5 9 10 42-38 39
34 14 10 10 53-34 38
34 15 8 11 46-43 38
34 14 8 12 49-43 3«
34 13 9 12 50-38 35
34 1 4 7 1 3 37-43 35
34 13 8 13 34-37 34

,34 15 4 15 32-37 34
34 14 6 14 32-53 34
34 1 3 7 14 42-43 33
34 12 9 13 41-44 33
34 14 5 15 44-51 33
34 13 6 15 38-38 32
34 11 9 14 25-40 31
34 9 8 17 37-53 26
34 7 6 21 26-56 20 
t în Divizia C :

Carpați Sinaia, 
i Prahova Ploiești.

SERIA A lila

din nou succes pe teren propriu 
(3—1 cu S.C. Bacău și 1—O .ril 
F.C. Constanta), dinaă care două 
HKtjseesffTuirsecuti^^-cu o—2, 
la Pitești și Craiova. Prima pia
tră de încercare pe stadionul 
din Tîrgoviște : 1—1 cu Steaua, 
în fine, alte două dușuri reci, 
0—3 la Dinamo și Reșița.

• JOCUL. Realizări, dar și 
neîmpliniri. Acumulări în apă
rare, minusuri cînd echipa tre
buia să se „desfacă". Un tur în
treg, formația din Tîrgoviște „a 
trăit" mai mult pe seama por
tarului. Coman a revenit la o a 
doua tinerețe sportivă, iar apă-

CONSTANTENI»

> ora 
pepi- 

ație), și 
acut un 
in mă- 
on și 
cîștigat 
6), dar 
)rie u- 

e Bucu- 
namo a 
“ sezo-

nul competitions], administrînd 
un usturător 49—10 (25—7) Rul
mentului Bîrlad, intrată in va
canță... incă înaintea primului 
fluier al arbitrului M. Gavrici. 
Cei mai eficace : Constantin 
(încercare, l.p., 5 transformări) 
și Aldea (3 încercări). In fine, 
ierj dimineață, pe „Ghencea", 
Steaua a... predat titlul de cam
pioană printr-un succes facil ; 
61—27 (35—4) cu Știința Petro
șani, detașîndu-se categoric în 
clasamentul eficacității 
gur punct sub 400 !).

(un sin-

G. R.
R. C.In celelalte meciuri :

Grivița Roșie — Rapid 12—7 
(6—3) Politehnica Cluj-Napoca 
— C.S.M. Sibiu 12—12 (8—8),
Politehnica Iași — C.S.M. Su
ceava 30—12 (18—0), Minerul 
Gura Humorului — Olimpia 
13—6 (10—3).

narea imediată a demonstrat 
omogenitate, multă constanță. 
S-au remarcat fundașii centrali 
Ene și Alexandru, ca și cei doi 
fundași laterali, cărora li s-a 
reproșat, însă — pe bună drep
tate — jocul dur ; mai puțin Pi
taru și foarte mult Gheorghe. 
Ș-a mai făcut simțit aportul 
liniei de mijloc în fazele defen
sive — îndeosebi Furnică si 
Kallo. Bilanțul dintre tur și re
tur : locul 15, 17 6 4 7 15—22 
16 p. A triumfat ambiția în 
meciurile de acasă, la care s-au 
adăugat jocul de „10“ prestat 
de Coman la Ploiești (convertit 
într-un prețios punct) si „zvîc- 
nirea" de la Satu Mare (2—2), 
ceea ce a compensat punctele 
pierdute cu Steaua și A.S.A. pe 
teren propriu. Dar nimeni nu 
uita că golaverajul din depla
sare (3—19) punea sub semnul 
întrebării adevărata valoare a 
echipei, chiar dacă exista argu
mentul realizărilor de la Tîrgo
viște : 12 goluri marcate și doar 
3 primite.

• RETURUL nu prea schim
bă aspectul sub raportul con- 
cepț+i de joc. al randamentu
lui. în perioada de pregătire de 
la munte, N. Proca știa că ar
mele echipei vor rămîne pregă
tirea fizică, dăruirea, ambiția. 
Greu, dar acasă C. S. Tîrgoviș- 
te reușește să-și treacă la activ 
puncte prețioase, alergînd mult. 
Obține două „remize" în de
plasare (la Corvinul și Jiul), 
pierde 2 puncte acasă, cu Pe
trolul și Politehnica Iași. In 
meciul egal de la Hunedoara, 
în prima etapă a returului, 
C. S. Tîrgoviște a găsit liniștea 
pentru un sezon întreg, pentru 
ca, apoi, după egalul de la 
Petroșani, cîțiva jucători să-și 
permită să joace „ca în vacan
ță" cu Politehnica Iași, singura 
dată cînd pe gazonul din Tîrgo
viște, dorința, arzătoarea do
rință de victorie, n-a mai avut 
flacăra de altă dată. Să fi in
tervenit și automulțumirea 7 
S-o fi amețit-o înălțimea la 
care a ajuns echipa după etapa 
a 32-a, adică locul 6 ?
• IN LOC DE CONCLUZII. 

Locul 6 cu 11—1 golaveraj a- 
casă și 2—10 în deplasare părea 
aproape un nonsens, dar cam
pionatul nostru ne-a oferit des
tule paradoxuri. Apărarea (a- 
proape rieschimbată) a rămas 
pe poziția ei ; mijlocul, la fel 
de apreciat pentru hărnicia sa ; 
atacul, însă, din nou corigent. 
C. S. Tîrgoviște a cîștigat de 
8 ori cu 1—0 pe teren propriu 
iar în 16 meciuri nu a mar
cat nici un gol ! Sava s-a ară
tat un golgeter inconstant ; 
Marinescu (ce bun era Mari
nescu la C.S.U. Galați !) a pă
rut stingher ; Grigore, in pro
gres, dar ineficace ; Isaia și 
Greaca, doi tineri de perspec
tivă, ajunși doi... anonimi ; Tă-

taru, Kallo, Furnică, prea puțin 
atrași de magnetul porții 
adverse.

C.S. Tîrgoviște a încheiat 
campionatul cu CELE MAI 
PUȚINE GOLURI PRIMITE ÎN 
DIVIZIA A (33), dar și CU 
CELE MAI PUȚINE MARCA
TE (28). Dealtfel, această e- 
chipă nu are nici un jucător 
in primele 29 de locuri ale gol- 
geterilor (Sava și Marinescu, 
locurile 30—42. cu cite 7 goluri).

Pentru C.S. Tîrgoviște, la pri
mul an in Divizia A, cu un lot 
destul de modest, BILANȚUL 
GENERAL E BUN : locul 9, la 
2 p de Dinamo, la 1 p de Univ. 
Craiova, cu 1 p mai mult decît 
A.S.A.

Raportată insă la fotbalul de 
calitate, la ce se aștepta de la 
campionatul nostru, comportarea 
nu poate fi apreciată decît SA
TISFĂCĂTOARE. Deci, o com
portare medie intr-un campio
nat cenușiu nu poate constitui 
un motiv de satisfacție deplină, 
la o formație care a trăit mai 
mult din ambiție sau aproape 
numai din ambiție...

Constantin ALEXE

Botoșani și Relonul Săvinești.

Relatări de la 1. Mindrescu, a
Enea, P. Enache, T., Siriopol, T. Lan-
cea, C. Gruia, V. Secâreanu, M.
Moga și G Rusu.
1. GLORIA Buzău 34 22 7 5 58-17 51
2. F.C.M Galați 34 22 3 9 85-31 47
X I.C.I.M. Bv. 34 16 8 10 38-31 40
4. C.S.M. Suceava 34 18 3 13 41-39 39
5. Steagul roșu 34 17 3 14 59-40 37
<. F.C. Brăila 34 15 5 14 50-35 35
7. Delta Tulcea 51 T5 4 15 42-47 34
8. Portul C-ța 34 14 6 14 46-53 34
9. Nitramonia Făg. 34 14 5 15 50-45 33

10. Viitorul Vaslui 34 14 5 15 36-60 33
11. Vict. Tecuci 34 15 2 17 46-47 32
12. Ceahlăul P.N. 34 n 4 16 35-40 32
13. Oltul Sf. Gh. 34 14 4 16 28-35 32
14. Tractorul Bv. 34 12 8 14 34-43 32
15. C.F.R. Pașcani 34 15 1 18 52-59 31
16. C.S.U. Galați 34 10 6 18 45-55 26
17. GS. Botoșani 34 10 2 22 32-62 22
18. Relonul Sâv. 34 10 2 22 32-70 22
• Au retrogradat în Divizia (

GF.R. Pajconi, C.S.U. Galați . C Y

SERIA A II a
DINAMO SLATINA - METALUL 

BUCUREȘTI 1-0 (1-0). Unicul gol a 
fost înscris de Furnea (min. 32).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - ȘOIMII 
SIBIU 5-1 (1-0). Au marcat : Sul-
tânoiu (min. 30 și 68), Niță (min. 67 
și 80), Munteanu (min. 83), respectiv 
Țurlea (min. 57).

MUSCELUL ClMPULUNG - CELU
LOZA CALARAȘI 1-0 (0-0). Autorul
golului : M. Popescu (min. 57).

PRAHOVA PLOIEȘTI - PANDURII 
TG. JIU 3-0 (1-0). Au marcat : M. 
Mihalache (min. 32), Vili (min, 68) 
și Nistor (min. 78).

F.C.M. GIURGIU - GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—1 (0—1). Autorii golurilor : 
Corin (min. 76) pentru F.C.M., Gră- 
dinaru (min. 19) pentru Gaz metan.

UNIREA ALEXANDRIA - CHIMIA RM. 
VlLCEA 4-0 (2-0). Au înscris : Gh. 
Radu (min. 4 și 67), I. Radu (min. 
21) și Tiuș (min. 85).

RAPID BUCUREȘTI - CARPAȚI SI
NAIA 2—1 (1—1). Au marcat : Barta
les (min. 8), Manea (min. 71), res
pectiv Popa (min. 9).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - PRO-

NOUL
(Urmare din pag. I)

gramate (între 28 iulie și 6 au
gust) și o serie de partide de 
verificare în cadrul unui turneu. 
La turneul de la Constanța ar 
urma să fie prezente cele două 
loturi, o formație de prima ca
tegorie din Bulgaria, una din 
țara noastră și — probabil — și 
o altă echipă de peste hotare. 
Mai este în proiect un turneu 
la Varna, unde ar urma să fie 
prezente cele două loturi (A și 
olimpic) ale țării noastre, lotul 
bulgar și formația Cemomore 
din primul campionat al Bul
gariei. Se intenționează progra
marea in nocturnă a jocurilor 
din aceste turnee.

• De Ia 7 la 22 august, pre
gătirile se vor efectua in cadrul 
cluburilor. în această perioadă 
vor avea loc meciurile de veri
ficare ale 
eestea pot 
alte echipe 
cu formații 
ticipa la turnee peste 
Pentru echipele 
cupele europene se proiectează 
organizarea unor turnee cu 
participarea unor formații va
loroase de peste hotare (R. D. 
Germană. Spania, etc.). F.R.F. 
va asigura, pentru întreaga pe
rioadă pregătitoare. îndrumarea 
și controlul muncii la cele pa
tru cluburi care se vor alinia

divizionarelor A. A- 
organiza turnee cu 
din prima categorie, 
străine, sau Pot par

ii otare. 
calificate în

VICTORIA CALAN - ARMĂTURA 
ZALĂU 2—0 (1—0). Au înscris : Arde- 
ieanu (min. 36, autogol) și Ghiță 
(min. 49).

C.I.L. SIGHET - MINERUL LUPENI 
1-0 (0—0). Unicul gol a fost marcat 
de Grindeanu (min. 84).

F. G BAIA MARE - METALURGIS
TUL CUGIR 3-0 (1-0). Autorii goluri
lor : Terheș (min. 12), P. Radu (min, 
63) și Condruc (min. 88).

VICTORIA CĂREI - C.F.R. TIMI
ȘOARA 0-0.

GLORIA BISTRIȚA - DACIA ORAȘ- 
TIE 6—1 (3-0). Au marcat : Ciocan
(min. 23, 32, 60 și 87), Berceanu 
(min. 44) și Moga (min. 65), respec
tiv Pîndârelu (min. 46).

U.M. TIMIȘOARA - CHIMICA TIR- 
NAVENI 3-1 (1-1). Au înscris : Bos
tan (min. 4 și 70), Mușat (min. 65 
din 11 m), respectiv Solomon (min. 
28).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 5-0 (0-0). Autorii 
golurilor : Țegean (mîn. 47), Coman 
(min. 53), Ciocan (min. 55), H. Popa 
(min. 73) și Mânu (min. 89).

MUREȘUL DEVA - „U“ CLUJ-NA
POCA 4—0 (2—0). Au marcat : Enescu 
(min. 21 din 11 m și min 71), Schmidt 
(min. 25) și Medrea (min. 83).

AVÎNTUL REGHIN - AURUL BRAD 
0-0.

Relatări de la A. Gunther, S. Pro- 
lea, V. Șăsâranu, E. Herman, I. Toma, 
G Creții, I. Pocol, I. Simion și U 
Maior.

i. F.G BAIA M. 34 22 7 5 80-25 51
2. C.F.R. Cj-Nap. 34 21 3 5 80-21 50
3. ,,U“ Cluj-Nap. 34 21 5 8 71-27 47
4. Gloria B-ța 34 19 5 10 68-30 43
5. Mureșul Deva 34 16 5 13 54-40 37
6. Victoria Câlan 34 15 5 14 49-39 35
7. C.F.R. Tim. 34 14 6 14 37-32 34
8. U.M. Tim. 34 14 6 14 50-49 34
9. Aurul Brad 34 14 5 15 47-44 33

10. Chimica Tîrn. 34 14 4 16 45-50 32
11. Metalurg. Cugir 34 13 6 15 43-50 32
12. C.I.L. Sighet 34 12 7 15 38-50 31
13. Minerul M. N. 34 13 5 16 32-46 31
14. Dacia Orăștie 34 13 4 17 36-54 30
15. Mirierui Lupeni 34 13 2 19 26-54 28
16. Armătura Zalău 34 11 4 19 40-49 26
17. Vict. Cărei 34 10 l 18 25-61 26
18. Avîntul Reghin 34 3 t 25 15-115 12

• Au retrograa’at în Divizia C ! 
Minerul Lupeni, Armătura Zalău, Vic
toria Cărei și Avîntul Reghin. j

SEZON A ÎNCEPUT!
la startul marilor întreceri con
tinentale.

• Mai trebuie notat că pre
zentarea Ia testele fizico-tehni- 
ee a fost stabilită pentru ziua de 
26 iulie, cind componenții loturi
lor A și olimpic le vor da în 
cadrul Ioturilor, iar diviziona
rele A în trei centre, după cum 
urmează : Ia BUCUREȘTI :

Steaua, Dinamo, Sp. studențesc, 
F.C. Argeș, Universitatea Cra
iova, C. S. Tîrgoviște. Chimia 
Km. Vîlcea ; LA ARAD : U.T.A., 
Politehnica Timișoara, F.C. Bi
hor, Jiul, Corvinul, Olimpia 
Satu Mare. F.C. Baia Mare ; LA 
BACĂU : S.C. Bacău, Politeh
nica Iași. A.S.A. Tg. Mureș, Glo
ria Buzău.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, E- 

TAPA DIN 25 IUNIE 1978

I. Steagul roșu — F. C.M. Ga
lați i

II. C.S.M. Suceava —- Gloria
Buzău i

in. Portul Constanța — F. C. 
Brăila i

IV. Viitorul Vaslui — Oltul Sf.
Gheorghe i

V. Electroputere — Progresul
Vulcan i

VI. Unirea Alexandria — Chi
mia Rm Vîlcea i

VII. Dinamo Slatina — Meta
lul București i

VIII. Rapid — Carpați Sinaia 1
IX. Prahova — Pandurii Tg.

Jiu i
X. Mureșul Deva — „U“ Cluj-

Napoca 1
XI. Gloria Bistrița — Dacia O-

răștie 1
XU. Avîntul Reghin — Aurul 

Brad X>

XIII. U M. Timișoara — Chi
mica Tîrnăveni ' i

FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI : 
253.081 LEI.

NU UITAȚI ! lMGine 27 iunie 
a.c. — tragerea excepțională 
LOTO. ASTAZI este ULTIMA ZI 
cînd mai puteți procura biletele 
pentru această atractivă tragere.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 25 IUNIE

EXTRAGEREA I : 51 46 24 73
EXTRAGEREA a II-a : 47 61

53 50
EXTRAGEREA a IlI-a : 34 17

14 28
FOND TOTAL DE CÎȘTIGUR1 : 

534.353 LEI, din care 114.239 lei, 
report la categoria 1.

Plata cîștigurilor prin casieriile 
Loto-Pronosport la această tra
gere se face astfel : de la 4 iulie 
pînă la 25 august (în municipiul 
București), de la 7 iulie pînă la 
25 august (în țară) și începînd 
aproximativ de la 7 iulie a.c. 
prin mandate poștale,



ATLETELE NOASTRE (5 victorii individuale) 
A’J PIERDUT TOTUȘI MECIUL

CU SPORTIVELE DIN R.F. GERMANIA
Fița Lovin și Ileana Silai cele mai bune concurente din echipa română

în localitatea Augsburg, din 
vecinătatea Miinchc. ului, s-au 
desfășurat sîmbătă întrecerile 
meciului atletic feminin dintre 
reprezentativele R. F. Germa
nia și României, întîlnire a- 
flată la a opta ediție. Conform 
așteptărilor, cu o echipă mai 
omogenă, mai valoroasă și mai 
bine pusă la punct, formația 
R. F. Germania a obținut vic
toria cu 87—70 p, scor mai net 
însă decit se anticipa !

Ca și cu alte asemenea prile
juri, greul luptei sportive l-au 
dus și de această dată alergă
toarele noastre de semifond, 
despre care se poate spune că 
și-au făcut datoria. Ele au cîș- 
tigat cele trei probe din pro
gram (800 m — Fița Lovin, 
1500 m — Ileana Silai si 3000 m 
Maricica Puică), la două dintre 
acestea (800 și 3000 m) ocu- 
pînd și locurile secunde, prin 
Natalia Mărășescu și, respec
tiv, Georgeta Gazibara. La 
punctajul general al echipei, 
contribuția semifondistelor a

FIT A LOVIN

fost de 23 p, maximul fiind 
de 24 !

Alte două victorii românești 
au fost înregistrate la 400 m 
(Elena Târîță) și la aruncarea 
discului (Argentina Menis ur
mată de Florența Țacu). în 
rest, cu unele excepții, com
portarea atletelor noastre a fost 
slabă.

ÎNCEPE TURNEUL DE LA WIMBLEDON
Partida Nâstasc - Yuill pc
La Londra, comisia de orga

nizare a turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon a 
anunțat rezultatul tragerii la 
sorți, în probele de simplu 
masculin și feminin. Conform 
tradiției, în partida inaugurală 
de azi după amiază, deținătorul 
titlului, campionul suedez Bjorn 
Borg este programat pe terenul

CARMEN BUNACIU - DEBUT 
VICTORIOS IN „TROFEUL 
CELOR ȘAPTE COLINE" 
ROMA, 25 (Agerprcs). — în 

prima zi a competiției interna
ționale de inot ..Trofeul celor 
șapte coline", care se desfă
șoară la Roma, Carmen Buna- 
ciu (România) a cîștigat proba 
de 100 m spate, cu timpul de 
1:05,39, urmată de Gabriella Ve- 
raszto (Ungaria) — 1:05,66 și 
Ute Winter (R. F. Germania) 
— 1:05,96.

MECIUL SPINKS-CLAY 
LA NEW ORLEANS

S-a stabilit ca meciul de box 
pentru titlul mondial dintre de
ținătorul centurii la categoria 
grea, Leon Spinks, și șalange- 
rul său, Cassius Clay, să aibă 
loc la 15 septembrie. Intilnirea 
se va desfășura pe ringul „Su- 
perdomului" orașului New Or
leans. Se prevede că acest meci 
va fi urmărit de peste 85 000 de 
spectatori.

Iată rezultatele înregistrate în 
cele 15 probe ale meciului, in
fluențate, în bună măsură, de 
un vînt puternic, în rafale și 
de timpul destul de rece : 
100 m : 1. Petra Sharp (R.F.G.) 
12,08, 2. Claudia Steger (R.F.G.) 
12,17. 3. Veronica Anghel 12,34, 
4. Mihaela Dumitrescu 13.0 (în 
timpul acestei curse vîntul a 
bătut din față cu 2,9 m/s) ; 
200 m : 1. Steger 23,77, 2. Cor
nelia Schniggendiller (R.F.G.) 
24,00, 3. Anghel 24.86, 4. Silvia 
Marin 25,39 ; 400 m : 1. Elena
Tărîță 52,14, 2. Dagmar Fuhr
mann (R.F.G.) 52,94, X Silvia 
Hollmann (R.F.G.) 53,70, 4. Ibo- 
lya Korodi 54.21 ; 800 m : 1.
Fița Lovin 2:00,8, 2. Natalia 
Mărășescu 2:00,9, X Brigitte 
Kraus (R.F.G.) 2:01,1, 4. Bri
gitte Koczelnik (R.F.G.) 2:01,7 
(proba cea mai disputată și 
mai echilibrată din întreg con
cursul) ; 1500 m : 1. Ileana Si
lai 4:05,7, 2. Birgit Friedmann 
(R.F.G.) 4:13,5, 3. Antoaneta
Iacob 4:20,7, 4. Maria Modi
(R.F.G.) 4:23,0 ; 3000 m : 1. Ma
ricica Puică 9:10,7, 2. Georgeta 
Gazibara 9:15,3, 3. Mathilde
Hening (R.F.G.) 9:30.2. 4.
Christa Vahlensieck (R.F.G.) 
9:37,0 ; 100 mg (vînt din față
2,7 m/s) : 1. Silvia Kempin
(R.F.G.) 13.55, 2. Christa Moss- 
ner (R.F.G.) 14.18, 3. Mihaela 
Dumitrescu 14,19, 4. Mariana
Nedelcu 14,79 ; 400 mg : 1. E- 
rika Weinstein (R.F.G.) 57,95, X 
Regina Westedt (R.F.G.) 58.75,
3. Doina Bădescu 60,32. 4. Sil
via Marin 60,48 ; 4X100 m : 1. 
R. F. Germania 45.00, 2. Româ
nia 48,54 ; 4 X 400 m : 1.
R.F. Germania 3:35,3, 2. Româ
nia 3:37,7 ; lungime : 1. Anke 
Weigt (R.F.G.) 6,53 m, 2. Doina 
Anton 6,22 m, X Gina Panait 
6.19 m, 4. Karin Haenel 
(R.F.G.) 6,19 ; înălțime : 1. Ul- 
rike Meyfarth (R.F.G.) 1,90 m,
2. Virginia Ioan 1,80 m, X A- 
nnette Harnack (R.F.G.) 1,80 m,
4. Cornelia Popa 1,75 m ; greu
tate : 1. Beatrix Phillpp (R.F.G.) 
18,49 m, 2. Mihaela Loghin 
18,31 m, X Marian Groger 
(R.F.G.) 16,00 m, 4. Florența 
Tăcu 15,13 m ; disc : 1. Argen
tina Menis 62,18 m, 2. Țacu 
56,00 m, 3. Ingra Manecke 
(R.F.G.) 55,30 m, 4. Comela 
Sulek (R.F.G.) 52,82 m ; suliță :
l. Eva Helmschmldt (R.F.G.) 
61,64 m, 2. Eva Radul! 58,82 m, 
X Heidi Repser (R.F.G.) 5X20
m, 4. Ioana Pecec 50.18 m.

Organizatorii au oferit cite o 
cupă sportivelor Fița Lovin și 
Ileana Silai, considerate ca cele 
mai bune atlete ale echipei 

române.

programul primei zile
central, în compania tinărului 
tenisman american Victor Ama
ya. Pe același teren, într-o altă 
întîlnire din primul tur, Ilie 
Năsiase îl va avea ca adver
sar pe John Yuill. Printre cei 
128 de partanți se află și Ion 
Tiriac, care va întilnî un ju
cător ce urmează să fie desem
nat în probele de calificare. Iată 
și alte meciuri din programul 
primei zile : Vilas — Smith, EI 
Shaffei — Tanner, Connors — 
Simpson, Gottfried — J. Lloyd, 
Fillol — Kodes, Ramirez — 
Dibley.

La simplu feminin. întrece
rile încep miercuri. Jucătoarea 
româncă Virginia Rusiei, cotată 
printre favoritele concursului, o 
va întilni în primul tur pe Win
nie Wooldridge (Anglia), in 
timp ce Florența Mihai va ju
ca împotriva campioanei iugo
slave Mima Jausovee.

BASCHET • La „Palatul Spor
turilor" din Pekin, selecționata 
feminină a R. P. Chineze a În
trecut echipa S.U.A. cu 98—67 
(43—36). • La Buenos Aires, In 
„Cupa intercontinentală" (mascu
lin) : Obras Sanitarias — Mobil- 
girgi 95—39 ; Real Madrid — Rho
de Islanda 127—102.

CICLISM o Turul Elveției a 
fost cîștigat de belgianul Paul 
Wellens. o La Trexlertown (Pe
nnsylvania), In C.M. pentru ju
niori, proba de urmărire pe e- 
chipe a fost cîștigată de selecțio
nata U.R.S.S. (4 000 m In 4:33,04), 
iar cea de viteză a revenit Iul 
Serghei Kopllov (U.R.S.S). Bel
gianul Kenny Demaerteletre a 
obținut victoria la semifond cu 
adițiune de puncte.

FOTBAL 9 Echipa Armatei SI-

O finală, dramatică palpitantă, cu prelungiri

ECHIPĂ ARGENTINEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ
LA FOTBAL: 3-1 (1-0, 1-1) CU OLANDA

S-a încheiat cel de al XI-!ea Campionat mondial de fotbal. 
Titlul intră pentru prima oară in posesia echipei Argentinei, care 
mai ajunsese in finală la prima ediție a întrecerii, în 1930. Meda
liile de argint revin aceleiași formații care le-a cucerit și la ediția 
precedentă, Olanda. Pe podium a urcat șl reprezentativa Braziliei, 
(2—1 cu Italia), ciștigătoare a „finalei mici" și a medaliilor de 
bronz. Locul patru a revenit selecționatei Italiei.

ARGENTINIENII MAI VIGUROȘI ÎN PRELUNGIRI
Stadionul River Plate era plin 

cu trei ore înainte de începerea 
finalei. După un fastuos program 
al fanfarelor, echipele au intrat 
in teren. Lovitura de începere a 
fost amînată cu dteva minute, 
deoarece jucătorul olandez R- 
Kerkhof purta un bandaj ghip- 
sat la mină care, la cererea ar
bitrului. i-a fost scos.

Sub condu cerea arbitrului Ser
gio GonelU (Italia), ajutat la 
margine de Erik Linnemayr (Aus
tria) și Ruiz Baretto (Uruguay), 
s-au prezentat în teren următoa
rele formații :

ARGENTINA : FUI ol — Olguin, 
L. Galvan, Passarella, Tarantini 
— Ard: les. Kempes, Gallego — 
Bertoni, Luque, Ortiz,

OLANDA : Jongbloed — Krol, 
Brandts, Haan, Poortvliet — Jan
sen, Nees kens, W. Kerkhof — 
Rep, Rensenbrink. R. Kerkhof.

Partida este lipsită de specta
culozitate în primul sfert de oră ; 
tensiunea nervoasă duce la comi
terea multor greșeli tehnxe.

Olandezii încep să construiască 
cu Jansen în atac, iar în min. 
28 portarul argentinian Fillol are 
o intervenție excepțională la un 
șut al iul Rep.

Primul gol al finalei se înscrie în 
min. 38 : Ardiles trimite o pasă 
..printre- lui KEMPES, care pă
trunde și introduce balonul pe 
sub portarul Jongbloed, în pla
să. Dar, intr-adevăr, cea mal 
fierbinte fază a reprizei se înre
gistrează în min. 45, dnd olande
zul Rensenbrink trimite de la I 
metri, din voleu, și portarul Fil
lol salvează, ca prin minune, cu 
picioruL
In a doua repriză echipa O- 

landei se organizează mult mal 
bine în ofensivă, ea are supe- 
rior-tate teritorială evidentă, dar 
nu-și creează situații de gol pa 
măsura superiorității. Introduce
rea lui Naninga (min. 59) — în 
locul iul Rep — se dovedește 
inspirată, masivul atacant deve
nind greu de ținut de apărarea 
argentiniană. In min. 67, prima 
înlocuire șl în formația Argenti
nei : intră Larosa în locul lui 
Ardiles. Iar ln următoarele opt 
minute selecționerii vor epuiza 
înlocuirile : la olandezi, Suurbier 
îl ia locul lui Jensen iar la 
argentinieni în atac este intro
dus Housemann pe postul hil 
Ortiz. Dominarea echipei Olandei 
crește. Argentinienii contează nu
mai pe contraatac. In ultimele ze
ce minute, apărarea gazdelor face 
față tot mii greu presiunii șl 
cedează. Esir min. 8? r»n ’ Re-p- 
van den Kerkhof centrează șl 
fundalul POOR i’VLlET ir.aue ba
lonul ca capul în plasă : 1—L

Rivelino se apropie de coechipierii săi, care se îmbrățișează după 
golul victoriei. Aspect din meciul Brazilia — Italia (2—1)

TELEX
riene, aflată în turneu în R. P. 
Chineză a terminat la egalitate 
(1—1) meciul susținut la Pekin 
cu o selecționată locală.

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Londra a fost cîști
gat de campionul olimpic, polo
nezul Janusz Peclak, eu 5 465 p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat D. Nightingale (Anglia) — 5 3T9 
p șl A. Sta mall (R. F. Germania) 
— 5 340 P- Ultima probă, cea de 
cros, a revenit americanului G. 
Alexander cu 1 348 p. In clasa
mentul general pe echipe : Polo
nia — 15 824 p, U.R.S.S. — 15 710 p, 
Anglia — 15 550 p.

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul de la Penang (Mala- 

Faza cea mai dramatică se va 
petrece în min. 90 cînd Rensen
brink trimite balonul în bară de 
la numai 3 m. Olanda a trecut 
pe Ungă titlu...

Așa insă, au loc prelungiri. La 
început, meciul este nervos, se 
comit faulturi (Suurbier șl Poort-

Primul gol al Argentinei in finala cu Olanda: Jongbloed, portarul 
reprezentativei olandeze, plonjează prea tirziu în calea balonului 
șutat de Kempes și 1—0 pentru sud-americani. De la stingă la 

dreapta : Kempes, Jansen, Luque Jongbloed. 1
Telefoto : A.P.—AGERPRES

BRAZILIA - LOCUL
Disputată sîmbătă pe stadionul 

River Plate din Buenos Aires, în 
fața a 75.000 de spectatori, .mica 
finală" a însemnat, de fapt, re
vanșa la marea finali disputată 
de cele două echipe tn 1970 șl 
cîștigată, atunci, de brazilieni cu 
4—L De data aceasta disputa a 
fost mult mal echilibrată, pe mu
chie de cuțit plnă la ultimul fluier 
al arbitrului. Italia reușind o re
plică mal dlrză, chiar dacă n-a 
beneficiat de aportul a două pie
se grele, BenetU șl Tardelll, sus
pendați pentru două cartonașe 
galbene. Echipa europeană a a- 
vut avantaj la pauză, după e 
primă repriză modestă, salvată de 
șuturile Iul Antognonl ln prime
le trei minute șl de ultimul sfert 
de oră dnd .azzurril" șl-au domi
nat copios celebrul adversar. Dar, 
atunci, în primele 45 de minute 
formația Iul Enzo Bearzot n-a 
reușit decit un singur gol, de 

yezla) conduc Eugene Torre, Rico 
Mascarinas (ambii Filipdne) șl 
Kamcan Shlrazl (Iran), cu cite 
10 p.

VOLEI • Continutndu-șl tur
neul în Japonia, echioa masculi
nă a U.R.S.S. a întîlnit la Osaka 
selecționata niponă, în două 
jocuri. Voleibaliștii sovietici au 
terminat învingători, de flecare 
dată cu 3—1.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Eastbourne, Marti
na Navratilova a învins-o pe 
Chris Evert cu 6—4, 4—6, 9—7. în 
semifinale : Navratilova — King 
6—4, 6— 2 ; Evert — Turnbull 3—6, 
6—1, 6—1. • Semifinale în turneul 
masculin de la Queen’s Club-Lon- 
dra : Roche — Mayer 2—6, 6—3,
3—6 ; McEnroe — Dibley 6—3, 
8—9, 6—2. 

vllet). Apoi, formația Argentinei 
forțează, se vede că este mal 
proaspătă și, ln min. 103, o ac
țiune a lui KEMPES, in care 
ezitările apărării olandeze au 
avut șl ele un rol se termină cu 
goi : 2—1 pentru Argentina, o- 
landezii nu renunță, ei se 
aruncă In atac dar rămln desco
periri ln defensivă. In mln. 11S, 
o asemenea surprinzătoare ac
țiune condusă tot de Kempes șl 
finalizată de BERTONI mărește 
diferența in favoarea gazdelor : 
3—1. Finala este jucată. Ambele 
finaliste au făcut un mare efort, 
o mare risipă de energie șl au 
oferit o întrecere de mare echi
libru, cu rezultatul stînd sub 
semnul Incertitudinii zeci de mi
nute.

III (24 CU ITALIA) ’
mare spectaculozitate. în min. 39, 
după o fază excelentă creată de 
Rossl, urmată de ideala lui cen
trare, CAUSIO înscrie cu capul. 
Peste două minute, autorul go
lului trage îh bară, după două 
ocazii uriașe, pentru ca ln penul
timul minut al reprizei. Rossl 
să rateze șl el, șutînd ln stîlpul 
din stînga lui Leao. Cu aceste 
mari ratări care au urmat go
lului, Italia a ratat, credem, șl 
.bronzul", pentru că, după pau
ză, aspectul jocului s-a schimbat, 
copiind parcă desfășurarea parti
dei Olanda — Italia „

Nervoși ln prima parte, cînd 
au primit și două cartonașe gal
bene (Nelinho și Batista), brazi
lienii vor reapare în teren mult 
mal calmi șl. In primul rînd, mai 
ofensivi. E drept, dominarea echi
pei lui Coutinho s-a datorat șl 
dispariției din atac a italienilor. 
Iar cum sud-americanil au jucat 
literalmente ofensiv, golurile vic
toriei lor au venit firesc. Primul, ln 
min. 64, cînd fundașul NELINHO 
a egalat cu un șut de maestru, cu 
efect, de la circa 20 m lateral, 
trimis ln colțul din dreapta lui 
Zoff. Tot acolo se va Înscrie șl 
golul lui DIRCEU (min. 71), după 
o combinație de efect Rivelino» 
Mendonța, Încheiată cu un exce
lent șut de... bronz de la 20 m. 
Italienii au zvlcnlt In ultimele I 
minute, etnd au avut și o bară 
(Bettega ln min. 69), dar era prea 
tîrzlu.

Arbitrul A. Klein (Israel) a con
dus următoarele echipe : BRA
ZILIA : Leao -^ Nelinbo, Oscar, 
Amaral, R. Neto — ~BMtsta.—Ce»_ 
reso (mln. C4 Rivelino), Dirceu 
— Gil (min. 44 Relnaido), Rober
to, Mendonța.

ITALIA : Zoff — Cuccureddu, 
Gentile, Scirea, Cabrlnl — P. Sala, 
Maldera, Antognonl (min. 78 C. 
Sala) — Causio, Rossl, Bettega.★

Lat fi primele declarații :
C. COUTINHO, antrenorul echi

pei Braziliei : „Trebuia să cîști- 
găm cu cel puțin 3 goluri dife
rență. în prima repriză, ambele 
echipe au practicat ceea ce se 
cheamă anti-fotbal. E drept, cris
parea își pusese amprenta pe ja
cul lor. La pauză am dat Instruc
țiuni jucătorilor mei să evite 
marcajul om-la-om al italienilor, 
practicat prea de aproape, libe- 
rînd astfel culoarele necesare 
pentru pătrunderi. Pe unul din- 

.. tre acestea și-a plasat Nelinho 
șutul-surpriză. Tactica reușise... 
Apoi, golul lui Dirceu, cel mal 
bun om de pe teren, ne-a Încu
nunat opera. Puteam să fim io 
finala mare, dar și așa, locul trei 
in campionatul mondial ne ono
rează".

ENZO BEARZOT. antrenorul re
prezentativei italiene : „Am do
minat destul de net prima jumă
tate a jocului, în schimb adver
sarii ne-au fost superiori în cea 
de-a doua. Un rezultat de egali
tate ar fi reflectat mai bine ra
portul de forțe de pe teren. Ju
cătorii mei s-au resimțit în urma 
eforturilor deosebite depuse în 
partidele cu Austria și R. F. Ger
mania. Cred că a fost o greșeală 
a noastră de a căuta să Închidem 
jocul in primele 20 de minute ale 
reprizei a doua. Oricum, faptul 
de a fi primit cele două goluri In 
7 minute, poate fi considerat ca 
o adevărată lovitură a soartei !•


