
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL TULCEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
întreprins, în cursul zilei de simbătă, o vizită de lucru in jude
țul Tulcea pentru a examina direct, la fața locului, cu condu
cătorii unor ministere economice, eu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, cu oamenii muncii, stadiul Îndepli
nirii amplului program de ridicare economică și socială a aces
tor meleaguri și a fixa măsuri care să permită îndeplinirea sar
cinilor ce revin județului în actualul plan cincinal.

împreună cu secretarul general al partidului, în această vi
zită s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Paul Niculescu, Virgil Trofin, 
Teodor Coman, Richard Winter.
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La campionatele europene de tenis de masă pentru juniori

SPORTIVII ROMÂNI: 3 TITLURI CONTINENTALE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru M 
fost primiți cu alese sentimen
te de stimă, cu vibrante mani
festări de dragoste — expresie 
a recunoștinței tulcenilor pen
tru tot ceea ce s-a făcut și se 
face pentru ca județul lor — 
altădată cap de listă a celor 
mai înapoiate zone ale țării — 
să se integreze în ritmul acce
lerat ce caracterizează dezvol
tarea economico-socială a pa
triei noastre socialiste, pentru 
grija părintească manifestată 
de partid, de secretarul său 
general față de îmbunătățirea 
radicală a condițiilor de viață 
$1 de muncă ale populației a- 
cestor străvechi meleaguri ro
mânești.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat Pe stadion în ovațiile șl 
uralele miilor de locuitori al 
orașului dunărean. Din mii 
de piepturi se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră șî mîndria." Ceaușescu 
— România".

Are loc solemnitatea primirii.
Secretarul general al partidului 

șl tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu prietenie aclamați
ilor mulțimii venite in întimpl- 
nare pe stadionul orașului.

Ediția a Vll-a a „Cupei Mureșului și Tîrnavelor“ și „Cupei Femina“

ÎN ACELAȘI TIMP, PE PANOUL FRUNTAȘILOR 
Șl PE PODIUMUL ÎNTRECERILOR SPORTIVE!

Există la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului „23 
August" din Tg. Mureș o secție 
pe care oamenii o cunosc sub 
numele de „secția tineretului". 
Aici nu lucrează decit munci
tori și muncitoare care nu de
pășesc. decit în foarte rare ca
zuri. 27—28 de ani. dar al că
ror randament în producție este 
invers proporțional — am putea 
spune — cu cantitatea de expe
riență acumulată. Sîntem. deci, 
fată în fată cu ceea ce se nu
mește un colectiv fruntaș. Du
minică. pe terenurile Clubului 
sportiv școlar din Tg. Mureș am 
intilnit trei fete din „secția ti
neretului" de la întreprinderea 
„23 August" : muncitoarele Eva 
Ciobanu. Iulia Joo si Margare
ta Bumbac. Veniseră — ciști- 
gîndu-si acest drept prin victo
riile succesive pe care le-au 
obținut „acasă", ca și in faza 
pe municipiu cu echipa de 
volei a întreprinderii — la fi
nala pe județ a celei de a 
VII-a ediții a frumoaselor com
petiții „Cupa Mureșului șl 
Tîmavelor" si „Cupa Femlna" 
din cadrul „Daciadei". Eva. care 
lucrează la ambalaje, printre 
cele mai harnice muncitoare, 
ne spunea : ..Am făcut sport în 
Școala generală, apoi la școala 
profesională. Și mă întrebam 
dacă intrind in producție nu 
voî fi nevoită să-l abandonez. 
Nu l-am abandonat. Dimnotri- 
vă. împreună cu fetele mergem

^EUROPENELE"
BRAȘOV, 30 (prin telefon). 

— în preziua Începerii campio
natelor europene de tenis, holul 
hotelului Capitol, reședința bra- 
șoveană a participantilor la 
cea de-a X-a ediție, poate fi 
comparat, fără exagerare, cu un 
stup de albine. Grupuri de 
tenismani, cu nelipsitele maldă
re de rechete sub braț, discută 
volubil, asteptind semnalul de 
plecare spre terenuri. pentru 
ultimele antrenamente dinainte 
de start. în timp ce viitori co-

Coloana de mașini străbate 
principalele artere ale orașului, 
străjuite de blocuri mari șl 
moderne, înălțate in ultimii ani 
și ințesate de zeci de mii de 
tulceni, care ii intimpină cu 
entuziasm, cu sentimente de 
profundă stimă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui.

Cel dinții obiectiv al vizitei 
în municipiul Tulcea l-a con
stituit Combinatul Metalurgie, 
tinără unitate industrială care 
asigură economiei naționale 
importante cantități de alumi
niu, feroaliaje și siliciu. Au 
fost vizitate apoi Șantierul Na
val din Tulcea și Portul in
dustrial și cel comercial.

După fructuosul dialog de 
lucru pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a purtat cu colecti
vele principalelor unități eco
nomice ale orașului, in piața 
centrală a avut loo o entuzi
astă adunare populară, la care 
au luat parte zeci de mii de 
locuitori din municipiul și ju
dețul Tulcea.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși

(Continuare in pag. a 4-a)

de eiteva ori pe săptămină pe 
terenul de volei. Unele din co
legele mele joacă handbal, E 
un lucru frumos, nespus de 
frumos, să poți apăra, pe tere
nul de sport, prestigiul unui co
lectiv de oameni harnici, in care 
lucrezi..." 

Duminică, pe o zi cu adevă-_______________________________________________________ ____________________________________________ _
rat de vară, care i-a îndemnat 
pe foarte multi localnici spre 
iarbă verde, sau la unul din 
numeroasele ștranduri, aproape 
2 000 de tineri si tinere s-au în
dreptat. la fel ca fetele din 
„secția tineretului", către baze
le sportive. Stadionul, terenu-
rile de la Clubul sportiv școlar 
si Voința, cele de ne „litoralul" 
tîrg-mureșan numit aici, de 
toată lumea, simplu și fonetic 
„Vichend". în sfîrșit. culoarele 
bazinului de înot din vecinăta
tea Sălii sporturilor, clubul 
Constructorul, platoul Cornești 
— putem spune toate bazele 
sportive — au găzduit întreceri 
din cadrul celor două tradițio
nale competiții. Organizatorii — 
C.J.E.F.S. Mures. în colaborare 
cu Consiliul județean al sindi
catelor și Comitetul județean 
U.T.C. — s-au străduit, și apre
ciem că au reușit în bună mă
sură. să facă totul pentru suc
cesul deplin al acțiunilor.

Dacă am răsfoi calendarul 
oricărei asociații sportive din 
județul Mureș am constata că 
el conține, drept principal o- 
biectlv. etapa de masă a „Cupei 

DE TENIS ÎNAINTEA STARTULUI
legi de întrecere se întorc la 
odihnă, după o primă acomo
dare cu zgura. Mai sînt si in- 
tirziați, delegaț i din diferite 
puncte ale continentului, care 
mai trebuie să sosească in cele 
eiteva ore rămase pină la sem
nalul de începere. Acesta a fost 
fixat pentru luni după-amiază.

Cele 17 terenuri de tenis — 
la Dinamo. Olimpia și I.CJ.M., 
acestea din urmă folosite numai 
pentru pregătire — strălucesc 
de prospețime si culoare. în lu

ȘI UN FRUMOS RUCHET DE 6 MEDALII!

EVA FERENCZI ZSOLT

BARCELONA, 3» (prin tele
fon). Duminica seara, in Pala
tul de patinaj din localitate 
s-au încheiat întrecerile celei 
de a 21-a ediții a campionate
lor europene de tenis de masă 
rezervate juniorilor. Evoluind 
excelent, luptind exemplar pen
tru a reprezenta cu cinste cu
lorile patriei, tinerii sportivi 
români s-au numărat și de 
astă dată printre protagoniștii 
întrecerilor, reușind, în final, 
să cucerească 3 MEDALII DE

Mureșului și Tirnavelor" si 
„Cupei Femina". La Electromu- 
reș sau Prodcomplex. la Banca 
Națională din Tg. Mureș, la Fa-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

TURNEUL DE FOTBAL DE LA CONSTANȚA 
A REVENII IOTULUI REPREZENTATIV ROMÂN

CONSTANȚA, 30 (prin telefon). — Duminică seara a luat sflrțg turneul In
ternațional de fotbal de io Constanța, in cadrul căruia lotul A șl iotul 
olimpic au avut ca partenere de joc echipele Carl Zeiss Jena ți Lokomotiv 
Plovdiv. După disputarea celor patru intilniri (in două etape), lotul repre
zentativ al țârii noastre a cițtigat acest turneu.

LOTUL A - CARL ZEISS JENA
2-0 (1-0)

Partida vedetă a turneului 
internațional desfășurat pe li
toral a prilejuit un joc de bună 
factură, publicul spectator (pre
zent din nou în mare număr în 
tribunele stadionului „1 Mai") 
arătîndu-se satisfăcut atît de e- 
voluția selecționabililor cit și de 
rezultat. Componenții lotului A 
au deținut inițiativa in majo
ritatea timpului ca urmare a 
permanentei mișcări în teren, 
sincronizată cu o bună circu
lație a mingii, in pofida mar
cajului strîns aplicat de oas
peți. Acest mod de a acționa — 

mina limpede a soarelui de 
munte. Să sperăm că seninul 
acestei zile se va menține si in 
cele următoare, scutind pe con
curent! si spectatori de neplă
cerile intemperiilor. Cu acestea 
au avut de luptat. într-o vară 
mai rece decit cele obișnuite, 
toți harnicii constructori ai nou
lui stadion central de tenis din

Radu VOIA

(Continuare In pag. 2—3)

BOHM SIMION CRIȘAN

AUR și tot alitea de bronz. O 
comportare excelentă pentru 
care Eva Ferenczi. Maria Păun 
și Crinela Sava (antrenor Emil

în cadrul campionatelor europene de tenis de masă pentru 
juniori, tinerii sportivi români au obținut un frumos buchet de 
medalii : 3 de aur și 3 de bronz. Bilanțul remarcabil al 
jucătorilor noștri, care au participat la toate cele 7 probe ale 
competiției, arată astfel :

AUR : simplu fete (Eva Ferenczi — G S. Arad), dublu 
băieți (Zsolt Bohm - Simion Crișan, ambii de la C.S.M. 
Cluj-Napoca) și dublu mixt (Eva Ferenczi — Zsolt Bohm).

BRONZ : echipe fete (Eva Ferenczi, Maria Păun - C.S.S. 
Craiova și Crinela Sava — C.S. Arad) ; echipe băieți (Zsolt 
Bohm, Simion Crișan, Dorel Onețiu — Progresul București 
și Dânuț Badea — Gloria Șoimii Buzău) și dublu fete (Eva 
Ferenczi, cu olandeza Vriesekoop).

Procopcț), Zsolt Bohtn, Simion 
Crișan, Dorel Onețiu și Dă- 
nuț Badea (antrenor Farkaș 
Paneth) merită toate felicită
rile.

Iată eiteva amănunte de la 
întrecerile din cadrul probelor 

pe care firește îl dorim perma
nentizat în jocul „U“-îui re
prezentativ — i-a adus pe selec- 
ționabili deseori în preajma și 
în interiorul „16“-lui advers, 
creînd faze periculoase pentru 
poarta lui Krapentin. Scorul a 
fost deschis in min. 38 de Cri
șan și a fost majorat, cu capul, 
de Marcu în min. 63.

Arbitrul Gh. Ispas (Constanța) 
a condus formațiile: LOTUL A: 
Răducanu — M. Zamfir, Săt- 
măreanu, Ștefănescu, B. Grigo- 
re — Romilă, Iordănescu, Bo- 
13ni — Crișan, D. Georgescu, (Continuare in pag. 2—3)

Atac al lotului reprezentativ român, finalizat de Crișan 
Foto ; V. BAGEAC

individuale, programate sîmbâ- 
tă și duminică.

în proba de dublu mixt. 
Zsolt Bohm și Eva Ferenczi, 
aflați într-o vervă de joc deo
sebită și luptind pentru fiecare 
punct, au mers din victorie în 
victorie, invingind cu 2—0 în 
semifinale perechea suedeză 
Appelgren — Lindval, iar în 
finală, după o evoluție excep
țională, cu 2—1 pe iugoslavii 
Frank — Perkucin. Pe locurile 
3—4 : Solopov — Bahsutova 
(U.R.S.S.) și Jenista — Herma
nn va (Cehoslovacia).

Aceeași comportare excelentă 
și în evoluția dublului nostru 
masculin Zsolt Bohm — Simion 
Crișan : 2—0 cu suedezii Ja- 
kobsson — Jeppsson ; 2—0 cU 
polonezii Konopczynski — 
Haszcz ; 2—1 cu vest-germanii

Blum — Asnner și 2—1 cu 
cehoslovacii Jenista — Stepa- 
nek, în semifinale. Urmează

(Continuare in pag. a 4-a)

A. Radulescu (min. 46. Marcu). 
CARL ZEISS JENA: Krapentin 
— Brauer, Happe, Weise, 
Kurbjuweit — Schnuphase, Lin
demann, Tofer — Sengewalt, 
Vogel, Noach.
LOTUL OLIMPIC - LOKOMOTIV 

PLOVDIV 0-0
în deschidere, olimpicii au 

repetat jocul slab din prima zi 
a turneului. Evoluția lor. cu 
unele excepții (Chihaia. Barna. 
Mulțescu), a fost ștearsă, mai 
ales în prima repriză, cînd de 
la mijlocul terenului „s-a că-

Gheorghe N1COLAESCU



SPORTIVI ROMANI
VIRGINIA RUZICI PE PRIMUL 

LOC LA KITZBOHEL
Turneul internațional de tenis 

de la Kitzbiihel (Austria) s-a 
Încheiat cu o frumoasă victorie 
a jucătoarei românce Virginia 
Ruziei. în finală, Virginia Ru- 
zici a invins-o cu 6—4, 6—3 pe 
sportiva vest-germană Sylvia 
Hanika, la capătul unei partide 
de bun nivel tehnic, in care 
campioana româncă s-a impus 
prin precizia loviturilor și va
rietatea acțiunilor la 
în semifinale Virginia Ruziei 
o învinsese cu scorul de 7—5, 
6—4 pe cehoslovaca Hana Mand- 
likova, iar Sylvia Hanika a eli- 
minat-o cu 2—6. 6—3. 6—3 pe 
Regina Marsikova (Cehoslova
cia). Finala probei de simplu 
masculin a fost cîstigată de 
neozeelandezul Chris Lewis, 
care l-a întrecut în finală cu 
6—1, 6—4, 6—0 pe cehoslovacul 
Vladimir Zednik.

fileu.

TINERII RUGBYȘTI LA 
HARKOV. S îmbată la Harkov, 
In prima zi a turneului inter
național de rugby, selecționata 
de tineret a României a în
vins cu scorul de 51—6 07—3) 
echipa similară a Poloniei.

IN
FEMININ 
DE LA

CADRUL TURNEULUI 
DE BASCHET 

BURGAS. selec-

PESTE HOTARE
ționata României a întrecut 
cu scorul de 61—59 (33—29) re
prezentativa Cehoslovaciei. Alte 
rezultate : Canada — Bulgaria 
75—57 (39—33) ; " _ '
Bulgaria (B) 75—52 
S.UA. — Polonia 90—72 
în etapa următoare 
României a învins cu 
de 68—67 selecționata 
a Bulgariei. Alte
S.U.A. — Bulgaria (A) 92—56 ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 
60—38 ; Iugoslavia — Polonia 
59—56.

Ungaria —
* (35—26) ;

(52—37). 
echipa 
scorul 

secundă 
rezultate :

CAMPIONATUL BALCANIC 
DE VOLEI (JUNIORI). La An
kara, în cadrul campionatului 
balcanic de volei pentru ju
niori, selecționata masculină a 
României a Învins cu scorul 
de 3—1 formația Iugoslaviei. 
Intr-un alt joc, reprezentativa 
Bulgariei a întrecut eu 3—0 
echipa Greciei.

ECHIPA MASCULINA DE 
HANDBAL CLSJL BORZEȘTI a 
hitreprins un tmeu de mat 
multe jocuri ta Uniunea So
vietică. obțintad tsmătoarele 
rezultate : CS. Teitznieks Riga 
— (LSM Boraști 29—24 
05—11). (LSJL Borzeșt — Bu- 
revestnik Leningrad 29—27 
(11—7) și CSJL Borsepi — 
CS. Teltzmeks Rota 22—X 
o»-*».

De la vîrstă MICUȚELE GIMNASTE ÎNVAȚĂ CĂ MUNCA 
de 6 ani JM LA BAZA TUTUROR SUCCESELOR

A trecut mai bine de o ju
mătate de an de dnd Sala de 
gimnastică de la Ștrandul tine
retului. pusă la dispoziția cen
trului de pregătire ce ființează 
pe lingă Clubul spot tiv școlar, 
este asaltată 
ale dimineții 
rile înserării 
sportive care 
fecționeze măiestria, 
leze noi și prețioase 
pentru obținerea acelor 
tate si performante care să le 
situeze printre cele mai bune 
gimnaste ale țării.

Discuția noastră cu dțiva 
dintre specialiștii duhului des
pre corelația dintre muncă și 
sport, dintre muncă ș> marea 
performantă s-a dovedit a fi 
extrem de interesantă și pildui
toare. pentru că — după cum 
oe-au declarat cu toată convin
gerea reputații tehnirieni — Ja 
noi. ta gimnastică, au talentul 
ae află pe primai pian, ci mun
ca. efortal ataborit de a Învăța

le repeta de seci și cute de ari 
pe zi. pină la realizarea exe- 
c^ării Iar aaeraniee, căutările 

take, fără de care na mai cate 
de tarn'r pal azi afirmarea pe

_ - » 
la primele ore 
pină la ceasu- 
zeci

de 
ți 
de
doresc

și sute de 
să-și per
lă acumu- 
cunoștințe 

rezul-

Balcaniada juniorilor a demonstrat din nou:

FARA „GIGANȚI“, NU POȚI FI GIGANT IN BASCHET !
Clasarea reprezentativei de 

juniori a României pe locul 
secund la Balcaniada de bas
chet desfășurată recent la Tg. 
Mureș se datorează evoluțiilor 
ei bune din unele meciuri (cu 
Bulgaria, Îndeosebi), faptului că 
unii jucători — Florentin Er- 
murache, Valeria Copăcianu, 
Petre Brănișteanu — au calități 
deosebite, precum și străduin
țelor antrenorilor Dumitra E- 
vuleț-Colibaba, Aurel Baltag 
și Mărțișor Hondrilă de a adu
ce echipa in formă sportivă 
bună la momentul potrivit. La 
acest din urmă capitol s-au ivit. 
Insă, dificultăți mari, produse 
de faptul că întrecerile s-au 
desfășurat exact la Încheierea 
examenelor școlare In care au 
fost angrenați mai multi com
ponent! ai selecționatei. Vate- 
riu Copăcianu si Petre Brăaiș- 
teanu, de pildă, nu an putut 
participa deloc la pregătirile 
pentru această competiție, iar 
alții au hiat porte ca intermi
tente. Drept urmare a inegali
tății in pregătire, au apărut 
fluctuații în evoluție, ca cea din 
meciul cu selecționata Turciei 
ta care sportivii români au a- 
vut o prestație eu mult sub 
posibilități. Apreciem că aceas
tă situație putea fi evitată da
că F. R Bascliet solicita ferm 
Comitetului de organizare ■ 
Balcaniadelor de baschet o pro
gramare corespunzătoare, ta 
baza dreptului cuvenit organi
zatoarei.

Dar. aceasta explică doar in- 
frîngerea din meciul cu Turda. 
Concluziile principale trase la

Faptul că gimnastica de ma
re performanță începe acum, 
de regulă, de la șase ani este 
de natură să ușureze munca an
trenorilor, ne spune loan Petru, 
pentru că din fragedă vîrstă fe
tițele care doresc să facă gim
nastică sini obișnuite cu 
travaliu serios, cu o muncă 
desea dură, cu privațiunile 
cu rigorile antrenamentelor__
intensitate ridicată. Intr-o pe
rioadă relativ scurtă — ne măr
turisește interlocutorul — ne-am 
format o echipă puternică, cu 
care sperăm să avem succes la 
primele locuri ale campionate
lor naționale. Dar nu a fost 
deloc simpla să ajungem aid. 
Ofelia Iosub. Inii* Islrate, Ga
briela Geiculcscu, Stela Popes
cu, Mirela Iordoc. ca să nu a- 
mintesc decit pe cele care ne 
dau cele mai mari speranțe, au 
înțeles cel mai bine că fără cî
teva ore bune de antrenament 
ta fiecare zi, fără respectarea 
ca rigurozitate a regimului ali
mentar, fără o drămuire ptnă 
la minut a fiecărei zile lucră
toare (și uneori chiar și a dumi
nicilor !) nu este posibilă obți
nerea marilor rezultate. Educate 
și formate la școala mimai, 
a abnegației, fetele noastre în
țeleg mai bine cerințele vie
ții In toate domeniile. An
trenorul Petru și soția sa Cris
tina ne vorbesc de ușurința cu 
care fetele reușesc să înțeleagă 
și să Învețe un element sau o 
combinație nouă atunci dnd an
trenamentele se desfășoară 
cursiv, fără poticniri, și se re
feră la multe fetițe talentate 
ale secției lor care rămîn de
seori in sală și după orele de 
antrenament pentru a mal re-

■11

și 
de

peta de cîtcva ori o mișcare pe 
care doresc s-o execute mai 
bine, mai aproape de exigențele 
cu care sînt privite exercițiile 
lor de brigăzile de arbitraj din 
concursurile oficiale.

în același context, al muncii 
și rigorii antrenamentului. Ele
na Ceampelea-Lixandru 
feră exemplul celor mai 
dintre elevele sale, 
gimnaste Violeta 
(„foarte muncitoare, 
să, perseverentă, care plînge cu 
lacrimi mari atunci cind nu în
țelege prea bine ceva din ceea 
ce îi spun sau nu poate să e- 
xccute o mișcare mai grea, ca
re cere o înaltă măiestrie*) șl 
Ancuța Barbu („dirză, orgoli
oasă, extrem de sirguincioasă"), 
singurele care au „rezistat" u- 
nor repetate și exigente testări 
efectuate în ultimii trei ani cu 
cele aproape 200 de fetițe 
s-au prezentat în '* 
mul concurs.

Este — poate —_______
duitor exemplu de muncă, 
stăruință, de voință și pasiu
ne. Am mare încredere în a- 
eeste două fetițe — ne spune 
Elena Ceampelea — pentru că, 
dintre toate, ele au Înțeles cel 
mai bine și s-au adaptat pe de
plin marilor cerințe pe care le 
pune azi în fața fiecărui spor
tiv performanța de nivel națio
nal și mondial. Și, nu uitați, 
ele sînt și bune eleve, cu note 
excelente la școală, ceea ce de
notă că pentru aceste fetițe 
munca nu se rezumă la a face 
doar gimnastică, ci a deveni, 
așa cum 
mod de 
de toate

ne o- 
bune 

micuțele 
Burtescu 

ambițioa-

1975 la

cel mai

e și firesc dealtfel, un 
comportare In viața 

zilele.
Constantin MACOVEI

arat*

totnl

văd In 
defensiv

ti tacă

INTRECERILE CELOR MAI TINERI ÎNOTĂTORI
BAIA MARE, 30 (prin tele

fon). în bazinul acoperit din 
localitate s-au desfășurat în
trecerile concursului republican 
al celor mai tineri înotători 
(8—10 ani) din țară. Competi
ția a fost dominată de sportivii 
de la C.S.M. Baia Mare, care 
au ‘ j
lor cu noi recorduri republicane. 
Cîteva rezultate tehnice:

Categ. 10 ani: Robert Pinter 
2:41,3 — 200 m spate, 2:45,8 — 
200 m mixt, 68,1 — 100 m liber;

cîștigat majoritatea probe-

Noemi Lung 2:41.7 — 200 m 
spate, 2:42.6 — 300 m mixt, 
1:16,3 — 100 m delfin, 3 06J — 
200 m bras; Monica Groza 
(Crișul) 69,9 — 100 m liber; e*- 
ieg. 0 ani: Cristina Domokos 
5:22,5 — 400 m liber, 1:13.0 — 
100 m fluture; categ. 8 ani: Si
mona Slmu 46,8 — 50 m bras; 
Simona Ritti 1:184 — 100 m 
liber ; 3:06,5 — 200 m mixt ; 
Dan Panga 1:14,9 — 100 m liber. 
3:034 — 200 m mixt.

O LA „CRITERIUL OLIM
PIC- de calac-canoe, desfășu
rat la Arad, pe rtul Mureș, au 
participat nouâ echipaje din 
localitate, iată cîștigătoarele : 
caiac 1 (b) 500 m — M. Girin 
(U.T.A.) ; canoe 1 (b) CM m 
V. Hach (U.T.A.) ; caiac 2 
(*) 500 m — Aurelia Băneș + 
Ana Andrei (U.TjL) ; ealac 
» (b) 500 m — Constructorul
Arad s IN JUDEȚUL ILFOV 
se dispută în prezent meciu
rile de fotbal contlnd pentru 
„Daciadă" și „Cupa României" 
ediția 1078—1979. Astfel, peste 
300 de echipe, cu jucători legitimați — ---------------
întrecut
PROBA 
GATOR, 
lui de tir desfășurat recent la 
noul stand al poligonului din 
Bala Mare, ■ reunii numeroși 
sportivi începători șt eooaa- 
crațl. Cu acest prilej s-ou re
marcat Ion Roman, Itrtin 
Bran, Ioan Buruiană, Gabriel 
Vlad șl alții. ■ GHEORGSE

șl nelegitima ți. s-au 
pentru întlletate. ■ 

DE MISTREȚ AI.ER- 
dln cadrul concursu-

GERTRU

pil
de

(prin te 
cea de 
lui Dun 
mobilisti

primele 
rămăses 
Printre

turat 
handbal 
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portă a

Intr
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tivă. vo 
termina 
fost o 
sportul
am afl 
tinere 
la lnce 
tre. au
locul I 
gătorii

care 
pri-

nești ; 
ne seu 
A urma 
beta T.

SIB

toarea
iar A

tul Eur 
natul B 
și Prie 
spus de 
ceastă
rii“ este 
gistrat 
pare — 
țări (A 
Britanic 
cia, R. 
mania, 
lonia, 
ria și
trecerea, 
seu de 
troale 
dale) a
tre con 
dificilă, 
străbătu 
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s-a tra
faptului 
cond

s-a dat 
lui. Du 
găr 
la în 
Severin,

CĂLĂREȚII ROMÂNI AU DOMINAT î

Kmp de trei zile, Rara hipică 
din Sibiu a găzduit întrecerile 
concursului internațional 
sărituri-obstacole, la care__
participat sportivi din Bulga
ri*. Cehoslovaci* și România.

Simhâtă, la startul probei 
contra-cronometru — dotată cu 
Premiul C.J.E.F.S. Sibiu — s-au 
aliniat 18 concurențl, sportivii

INTERNAȚIONALE DE LA
cu autoritate

de
au

GH. SORA LIDER DUPĂ PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK

După multe căutări (rămase 
fără rezultat), campionatul re
publican de dirt-track, ediția 
1978, a Început f • ■ - 
pista stadionului 
Capitală intr-o 
compromis.

Beneficiind de 
priu. motocicliștii 
aa dominat întrecerile, Gh. 
Sora ciștigind, fără dificultate, 
toate manșele. Principalul său 
adversar, maestrul spartului 
L Bobilneann (I.PA. Sibiu), a 
suferit ta primul tor al man- 
șei staug-orale o defecțiune la 
sistemul de aprindere și, ta 
ecch-aiare, nu a mai putut 
să-și apere șansele U adevăra
ta hri valoare. Tn schimb, așa 
cum s-a prezentat duminică, 
singurul adversar care putea 
să-i facă față învingătorului și 
chiar să producă o mare sur
priză a fost tinărui M. Dobre, 
dar. din păcate, acest* a-a 
mulțumit (din start) te cursa 
directă cu Gh. Sora eu tocul 
secund. Cum »-au comporta: 
ceilalți favoriți T N. Rîureanu 
•e >Hă In ascensiune de *" "

români dominînc____________
Întrecerile. Clasament: L Oscar 
Reoer, ca Begonia, 31 p — 87,2, 
2. Alexandru Bozan, cu Călin, 
29—82,9, 3. C. VLad, cu Stolnic. 
29—86,1, 4. C. Ilin, cu Fudul, 
28—81,9, 5. Dania Popescu, cu 
Neboiu, 28—82,8, 6. V. Dimian, 
eu Spiriduș, 28—88,0.

In „Premiul Federației româ
ne de călărie", din cei 14 con- 
curenți trei au terminat par
cursul fără penalizare — D. Ve- 
lea, CU McDuff, B, Pavlov

(Bulgari 
K 
Monitor 
baraj, 
cu M
Pavlov.
X J. K

duminică
Metalul 
formulă de

terenul
. _ bucureșteni 
Întrecerile,

pro-

dejde) a refăcut, uneori 
dibil, terenul pierdut, 
C. Voieulescu ni s-a 
hotărit să-și consolideze 
stigiul. Și încă ceva: a 
niț (după o lungă absență) in 
aren* competițională cunoscu
tul sportiv arădean AL Datea, 
tasă insuficient pus Ja punct 

CLASAMENTUL : L Gh. So
ra (Met Buc.) 12 p, 1 M. Do- 
bre (Met Buc.) 11 p. 3—5. N. 
Rîureanu (I.PA. Sibiu), C. 
Voieulescu (Met Buc.), P. Ionel 
(Voința Sibiu) 9 p, 8—7. P. 
Iancu. Gh. Dumitru (ambii 
Met Buc.) 6 p.

Traion IOANIȚESCU

incre- 
iar 

părut 
pre- 

reve-

PE PANOUL
(Urmare din pag. 1)

lanța. Nicovala și Flamura roșie 
din Sighișoara, la Sticla. Chi
mica și Voința din Timăveni 
(Si am putea numi încă multe 
alte colective) activitatea spor
tivă de masă gravitează In jurul 
celor două mari manifestări.

După ce a Încheiat meciul 
de handbal. țesătorul Ștefan 
Sas. secretarul asociației spor
tive Flamura roșie din Sighi
șoara. a trecut la un teren ală-

„EUROPENELE11
(Urmare din pag 1)

DE TENIS
N atașa Cimireva (U.R.S.S.), 

Eva Rozsavâlgyi (Ungaria), 7.

FRU

CORESPONDENT/! NOSTR)

cala tragere la sorti a jucăto
rilor si jucătoarelor pe tablou
rile de simplu. Sâ enumerăm. 
mai tntîi. numele favoritilor : 
1. A. Metreveli (U.R^K), 2.
T. Kakuli* (U.R.S.S.), X T. 
Smid (Cehoslovacia). 4. V. Bo
risov (UJLS.SJ, 5. P. Slozfl 
(Cehoslovacia), 6. B. Szoke (Un
garia), T. F. Birner (Ceho
slovacia), 8. D. Hărădâu (Româ
nia). La feminin : L Marina 
Kroșin* (UJLS.S.), 2. Bena 
Granaturov* (U.R.S.S.), 3. Vir
ginia Ruziei (România), 4. Re
nala Tomanova (Cehoslovacia),

5.«.____ ___ _
Florența Mihai (România), 8. 
Regina Marsikova (Ceho
slovacia). >

Seniorii încep Întrecerile lupi 
la ora 15, pe terenurile Dina
mo. Pe programul zilei se dis
ting partidele: Slozil — Savici 
(Iugoslavia), Benyik (Ungaria)
— B. Pampulov (Bulgaria), 
Szoke — Michod (Elveția), Hă- 
rădău — Petrov (Bulgaria), T. 
Mareu (România) — Ilin (Iu
goslavia) și Bârânyi (Ungaria)
— Drzymalski (Polonia). Seni
oarele vor juca în prima zi (de 
la ora 15.30) la clubul Olimpia 
de sub Timpa. In primul tur: 
Diana Moskova (Bulgaria) — 
Danuta Swaj (Polonia), Ma
rian* Simionescu (România) — 
Helena Wimmer (Elveția), N. 
CSmireva — Eva Fridenzi (Un
garia).

în probele de simplu sînt în
scriși 31 jucători și 24 jucă
toare da 14 țări europene.

Tineretul va juca incepînd de 
marți. Pentru Andrei Dîrzu, pe 
tablou adversari redutabili: Ser- 
ghei Gruzman (U.R.S.S.), Mi
roslav Lacek (Cehoslovacia) și 
Robert Reininger (Austria). La 
fete, de reținut: Mariana Eli- 
senko și 
(UJLS.S.), 
(România), __ ______ „__ r
(Cehoslovacia), Neni Delmesire 
(Iugoslavia).

Mariana Tkaeenko 
Lucia Romanov 

Katarina Skronska
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NN-DEIMAL (Austria)
„RALIUL DUNĂRII"

Simbătâ și duminică MECIURI AMICALE
30 

dat
LU-

auto- 
de 

iona- 
npio- 
Păcii 
ebuie 
e a-

Ti- 
cele 
mai 

doar

vița — Reșița — Slatina 
mișului), după care din 
64 echipaje plecate s-au 
întors, la sosire în final, 
44 de mașini. Lipseau, printre 
altele, două cupluri românești : 
E. Ionescu — D. Amărică și 
~ ~ ~ Două

„tîlcul lor* care 
sperăm, sfîrșitul

I
I

F. C. BAIA MARE SPERA SA SE AFLE

lnre- 
rtici- 
ta 14 
larea 
Iova- 
Ger-

Gh. Urdea — D. Rujan. 
abandonuri cu 
marchează, 
„bătrînelor" Renault 12 Gordini, 
ta care ne-am mai pus o dată 
speranța. Disputa ta actuala 
ediție a „Raliului Dunării" s-a 
purtat, în principal, intre echi
pajele avind ca piloți pe F. 
Wittmann (Austria), L Ciubri- 
kov, 8. Kolev (Bulgaria), V. 
Blahna, S. Kvaizar (Cehoslova
cia) și românii Gr. Berenl, Si. 
Iancoviei, L Olteana și M. Ili- 
oaia, iar pe echipe între re
prezentativele Cehoslovaciei, 
UJLS.S. și Poloniei.

I
I
I 
I

PRINTRE FRUNTAȘE Șl IN PRIMA DIVIZIE

• F.C, BIHOR — V.S.S. KO
SICE 3—1 (1—1). Meciul s-a
disputat simbătâ. Scorul a fost 
deschis de oaspeți ta min. 30, 
prin Hovanec Gazdele au ega
lat in min. 44 prin Bigan. După 
pauza, jucind mai aproape de 
valoarea lor reală, orădenii au 
realizat și golurile victoriei, 
prin Gherghcli (min. 53) și 
Lupău (min. 80). Antrenorul 
Em. Jenei a utilizat următoa
rea formație : Albu (Vidac) — 
Z. Naghi. Bigan. Petrovid 
(Zare). AL Kiss (Molnar) — 
Naom (Pataki). Kun II. Geor
gescu — Lupău. Ghergheli. Fil- 
dan. (L GH1ȘA — coresp.).

Bucurescu. Au mai jucat : Boca.
Pintea si Topor. (I. JURA — 
coresp.).

• POIANA CÎMPINA — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—2 
(0—1). Formația studenților 
bucureșteni s-a impus printr-un 
joc mai organizat și mai peri
culos în atac. Au marcat : Mun- 
teanu (min. 5) și Grosu (min. 
85). Echipa utilizată de antreno
rii M. Rădulescu și V. Kraus î 
Lazăr (Moraru) — Tănăsescu, 
Ciugarin, Cazan, Cățoi (Manea) 
— Munteanu. O. Ionescu. Șer- 
bănică — Grosu, Iorgulescu (M. 
Sandu). M. Mihai (Stroe). (C, 
VlRJOGHIE — coresp).

• AVÎNTUL REGHIN — 
AS-A. TG. MUREȘ 2—0 (1—0). 
Înfringere surprinzătoare a di
vizionarilor A. Golurile forma
ției gazdă au fost marcate de 
Manaki (min. 38. din 11 m) și 
Szabo (min. 52). Echipa tîrg- 
mureșană a avut următoarea 
componentă : Biro II (Vunvu- 
lea) — Kortesi. Unchiaș (Onu- 
țan). Ispir. Șipoș (Gali) — Kar- 
da. Biro I. Bozeșan — Faze- 
kas (Pislaru), Fanici. Both n 
(Marton). (L. MAIOR — co
resp.).

Sîngeorz Băi, iulie» In fru
moasa stațiune, printre vile- 
giaturiști, s-au aflat și jucăto
rii de la F.C, Baia Mare. Spre 
deosebire de ceilalți vizitatori, 
ei au avut un program de 
muncă intensă, de acumulare a 
unei cantități importante de 
energie necesară întrecerii ce 
se va declanșa la 24 august 
în fiecare dimineață au stră
bătut aleile și potecile străju
ite de brazi de pe coamele do- 
moale ale munților. Apoi, au 
repetat de zeci de ori exer
cițiile impuse de testele fe
derației ; iar după-amiaza era 
folosită o parte pentru aler
gări pe teren variat cealaltă 
pentru exerciții tehnice. pe 
grupe și individual. tn sfirșit, 
programul a mai prevăzut — 
pentru refacerea organ i «mutai 
după efort — băl cu plante me
dicinale, masaj subacvatic și 
dus scoțian.

„Statal major*, compus «fin 
antrenorul Viorel Matei an u,
medicul dr. Teodor Brazdlu, 
Vasile Bran — membru ta Bi
roul duhului și Vasile Bohoni 
— din Consiliul duhului, a în
ceput pregătirile eu Arida, 
Gădja, Frank — portari, Borz, 
Condrue. Sabla, Molnar, Ne
tul s. Moldovan — fundași. Ra
du, Mareșan, Roaliș 
cași, Sepi, Terheș, 
Deak, Dragomiresea ____
tașt precum și eu următorii 
aspiranți la un tac ta JL1*-Je 
bălmărean : Cecan — mijlocaș, 
venit de la Cuprom Bala Ma
re, și Demareek — înaintaș, 
de M Minerul Cavnlc. Funda
șul Koller, proaspăt absolvent 
al Institutului de subtagineri 
(secția metalurgie neferoasă), 
și-a reluat pregătirile mai tfr- 
zta. „Știu că colegii mei au 
muncit mult ta aceste ide. De 
aceea, zilnic voi face antre
namente suplimentare. Sfat tî- 
năr și doresc să-mi recapăt lo
cul. ba chiar să fiu rechemat 
ta lotul olimpic* — ne spunea 
KoHer.

Intr-adevăr, Koller nu greși
se. Colegii săi au muncit ta
taia, conștiincios, așa cum

I

I
I
I
I
I

TURNEUL DE
I (Urmare din pag. 1)
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A PATRA LENA A SEPTEMBRIETtnn

LITORALUL PRIMUL G1ND SPRE LOCUL DE CONCEDIU

CAMPIONATUL BALCA
NIC : L 8. Kolev — T. 
Stolanov ; pe echipe : L 
Bulgaria, Z. România.

„CUPA PĂCn ȘI PRIE
TENIEI- : 1. V. Blahna — 
L. Hlavka (Cehoslovacia) 
— Skoda BS 134— 5. Gr. 
Bereni — P. Toth — Da
cia 1300. Echipe : 1. Ce
hoslovacia, i. U.R.S.S., 3.
Polonia.

După încheierea „Raliului 
Dunării* se desprinde o con
cluzie Îmbucurătoare : printre 
mașinile care au terminat ra
liul — ceea ce trebuie să recu
noaștem este o frumoasă per
formanță — s-au aflat și multe 
mașini Dacia 1300 — care s-au 
dovedit astfel rezistente și cu o 
bună ținută de drum. Din pă
cate, tasă, numărul de cai pu
tere al acestora este mult mai 
mic dedt al mașinilor transfor
mate aflate ta concurs, ca cele 
cehoslovace, sovietice sau po
loneze. Două mențiuni: au 
parcurs întregul traseu, clasta- 
du-se onorabil, Un echipaj 
mixt cehoslovac (Eva Trajbal- 
dova și J. Trajbald — pe Sko
da RS 130) și unul feminin 
(Ruth Hillier — Anglia și Luda 
Cojocaru — România pe 
Peugeot 504).

I 
I 
I

I 
I
I 
I

I 
I

dealtfel au făcut-o în ultimii 
doi ani, de tind și-au propus 
readucerea echipei ta prima 
divizie. „Ceea ce mă bucură 
foarte mult este faptul că fie
care este conștient de obligați
ile sale, ale echipei față de 
suporteri, față d« toți eej ee 
ne-au creat condiții excelente 
de activitate* — ne mărturisea 
antrenorul Viorel Mateiana. 
„Fiecare jucător îșj cunoaște 
bine sarcinile in joc, știe cum 
să se pregătească și. firesc, 
acum există un autocontrol. 
Echipa are un stil de joc, insă 
■a ne mulțumim eu aceasta, 
st dorim să atingem o treaptă 
mai înaltă a calității jocului, 
deoarece valoarea jucătorilor 
ne dă dreptul să ne propunem 
■n asemenea obiectiv. Iată 
argumentele pentru realizarea 
hu : omogenitatea echipei, sti
lul propriu, atitudinea de dis
ciplină față de adversari și
arbitri, ta sfirșit condițiile op
time create de dub" a___ 2
•P'Jș Viorel Mateianu. „Cu ee
tind vom începe campionatul? 
Ca acela de a nu fi simpli fi- 
guranți. Dorim «ă ne situăm 
printre fruntași — ne-a decla
rat Condrue, căpitanul echipei. 
Sper ei ta această toamnă nu 

înlt ea ta 
va 

mai

•

2—1 
tură 
fost . .. . .___
golurile realizate de Nucă (mic 
I) și Dembrovschi (min. 15) 
pentru timișoreni, respectiv Mi- 
ranovici (min. 31). Politehnica 
a folosit următoarea formație: 
Sudu — Nadu. Roșea. Vișan. 
Floareș — Giuchid. Dembrov
schi. Lata — Anghel (min, 46 
Iancu ; min. 89 Iuga). Nucă. Pe
trescu. (C. CRETU — coresp.).

mai

vom rata așa de_______
primăvară, iar apărarea 
funcționa ra un mecanism 
bine pus la punct".

—O etapă de pregătire 
încheiat, alta a început. In__
de a doua se vor perfecționa 
unele scheme tactice, se va 
Urmări creșterea ritmului șl a 
angajamentului ta joc, pe ba
ia încrederii ta posibilitățile 
reale ale fiecărui jucător. A- 
cestea se vor realiza prin an
trenamente și prin susținerea 
unei suite de meciuri amicale 
Internaționale cu participantele 
la „Cupa Minerul", cu dteva 
divizionare B și C. O activi
tate intensă, exigentă, călău
zită de dorința ca F.C. Baia 
Mare să evolueze la cote su
perioare ta întrecerea al că
rui start va avea loc la data 
de 24 august.

Pompiliu VINTILA

LA CONSTANȚA

rat* prea mult mingea sau a-a 
pasat defectuos. Stoica, de 
pildă, a fost ai apatic, motiv 
care a determinat Înlocuirea ca. 
După pauză, muștruluit! ta ca
bină. olimpicii au dovedit mal 
multă combativitate, dar nu au 
reușit dedt dteva faze de rol

PRBTATII MODISTĂ A P0I OIȘTILOR 
DI JUNIORI

BUDAPESTA, 30 (prin telefon)- 
Au luat sflrșlt întrecerile eam- 
pionatulu. european de polo re
zervat echipelor de Juniori. For
mația română nu a reușit că-fl 
mai revină după tatrtngerea su
ferită vineri după-amiază. In par
tida cu selecponata vest-germa- 
nă (7—9). a jucat din ce ta ee 
mal slab, plerzind ambele me
ciuri din turneul pentru locurile 
5—8 Simbătâ, poloiștrl români au 
avut ca adversară echipa Ce
hoslovaciei în fața căreia nu au 
rezistat declt două reprize. Scor 
Anal : 4—2 (1—1, 4, 1—1. 1—0
In favoarea sportivilor cehos
lovaci. Duminică, în ultimul med 
cu Iugoslavia, echipa țării noas
tre a pierdut la scor : 4—4 (5—4, 
4—1, 1-1 1-1).

In celelalte meciuri din arest

După cum precizează meteorologa, kma septembrie, prin tem
peraturile șale anormal de ridicate, se înscrie ea o lună excep
țională pentru concediul la mare. Cele mal călduroase ținuturi 
vor fi sudul și vestul țării unde vom avea între IZ șl S de rile 
cu temperaturi de vară. Dintre acestea, 14—44 sile vor a eu 
temperaturi tropicale (mal marl de M grade la umbră).

Alte argumente care pledează pentru un concediu pe htoral 
ta septembrie : bogatul program de manifestări eultural-artls- 
tlee șl posibilități de divertisment oferite ta toate stațiunile (te
nis, volei, minigolf, plimbări eu trăsura, canotaj, baruri de ri 
șl de noapte, restaurante ta care evoluează formații orchestrale 
șl soliști de renume, excursii ta împrejurimi șl peste hotare — la 
Varna, în R. P. Bulgaria)

Rețineți din timp bilete și nu uitați : de la 1 septembrie se 
beneficiază de însemnate reduceri de prețuri ta toate stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre. Astfel, nn loc, eu cazare șl masă 
la hotel cat. 1 A, care ta lunile lulie-august costă cca 104 lei, 
vă va costa între 1 șl 15 septembrie doar T0 lei șl 57 lei pen
tru intervalul 16—30. Intr-un sejur de U zile realizați astfel o 
economie de circa 400 lei. respectiv 550 lei.

Nu uitați, la transportul pe calea ferată se acordă reducere de tarif.
Informații suplimentare șl rețineri de locuri, la agențiile șl 

filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM șl ale tt wn 
BUCUREȘTI.

POLITEHNICA TIMIȘOA- 
— SPARTAK SUBOTIȚA 
(2—1). Meci de bună fac- 
tehniră Scorul partidei a 

fixat ta prima repriză prin

• POLITEHNICA LAȘI — 
GLORLA BUZĂU 3—4 (2—0).
Aproximativ 6 000 de spectatori 
au urmărit acest meci, ta care 
gazdele au evo’uat bine, dove
dind o bună eficacitate, ta timp 
ee formația buzoiană a ratat 
exasperant de mult Golurile au 
fost realizate ta ordine de Dă- 
nilă (min 14). Banu (min. 36) 
li Costea (min. 58). Politeh
nica Iași : Naște — Micloș, 
Anton, Mureș ar.. Banu — Si- 
mionaș. Dănilă. Florean — D. 
Ionescu, C. Ionescu. Cernescu : 
Gloria : Stelian — Nan. Vlad, 
Simion. Tulpan — Ghizdeanu, 
Toma, Oprișan — Radu. Ne- 
goescu. Stan. Au mai jucat: 
Bucu. Sofian. Ciobanu. Mihal- 
cea fi Costea (Politehnica), 
Cristian. Neculce. Mircea. Stan- 
ciu și Dobre (Gloria). (V. DIA- 
CONESCU — coresp.).

tatrucit. pe de o parte, acțiu
nile lor ofensive au fost in ge
neral confuze, iar pe de altă 
parte Lokomotiv Plovdiv, dorind 
să păstreze egalitatea, s-a a- 
părat ta superioritate numerică. 
Cele dteva ocazii mal clare ale 
olimpicilor au fost ratate de 
Cîrțu (mta. 74) șl Agiu (min. 
89). Lotul olimpic a jucat ta 
formația : Lung — AngheiinL 
Tllihoi. Piltini șan. Barna — 
Stoica (min. 35 Cirțu). Zahla. 
Iovăaescu (min. 51 Agfa) — F. 
Grigore, Mulțeseu, Chihaia.

• C.S. TlRGOVIȘTE — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—2 (1—2). 
Meci spectaculos, ta general 
echilibrat. Golurile gazdelor au 
fost realizate de Tătaru, în mta. 
35 și 75. ambele din 11 m. Iar 
cele ale bucureștenilor de Drag- 
nea (min. 17) și Custov (min. 
37). C.S. Tirgoviște : Stancu — 
Gheorghe. Ene. Alexandru. Pi- 
taru — Ștefănescu. Dumitrescu, 
Tătaru — Greaca. Marinescu, 
Kallo II. Au mai jucat : Enache, 
Miu. Tănase. Martin. Isaia fi 
D. Neagu. care cu acest prilej 
■-a retras din activitatea de 
jucător, dedicindu-se arbitraju
lui. Dinamo : Ene — Cheran. 
Dinu. Augustin. Lucuță — Drag- 
nea. L Moldovan. Custov — 
Tălnar. Țevi, Vrtaceanu. Au 
mai jucat : Anuțel. Bartales. 
Ghiță. Mu$at și Bădilaș. (M. 
AVÂNU — coresp.).

ACTUALITĂȚI
e abtAzi, la bm. vîlcea : 

CHIMIA — DUNAV BUSE. Sta
dionul din parcul Zăvoi va găz
dui astăzi partida amicală inter
națională dintre formația locală 
Chimia șl Dunav Ruse (Bulga
ria). întUnlrea este programată 
la ora 17.

• STEAUA — CARL ZEISS
JENA, o Interesantă lntOnire a- 
mlcală va avea 
stadionul Steaua 
campioana tării, 
noscuta formație 
mană. Cari Zeiss____
• NOUTĂȚI LA F.C.M. GIUR

GIU. Divizionara B de pe malul 
Dunării a schimbat conducerea 
tehnică, înlocuindu-1 pe antreno
rul Viorel Popescu, eare a avut o 
comportare necorespunzătoare fa
ță de jucători, arbitri și public. 
De pregătirea echipei F.C.M. Giur
giu răspunde acum antrenorul 
Ștefan Roman, Pentru abateri de 
la etica sportivă au fost scoși din 
lot jucătorii M. Vochin șl G. Ior- 
dache. (Tr, BARBALATA — 
coresp.)

loc mîine, pe 
(ora 17), între 
Steaua, șl cu- 
din R.D. Ger- 

Jena.

• F.C. COR VINUL — U.T.A. 
1—1 (2—1). Meci frumos, echi
librat. încheiat cu o victorie la 
Omită a gazdelor, care au fost 
mai insistente ta atac. Au mar
cat : Petcu (min. 9) si Econo- 
mu (min. 20) pentru gazde. 
Broeovschi (min. 40) pentru 
formația arădeană. Corvinul: L 
Gabriel — Miculescu. Merlâ. 
Gălan. Bogdan — Dumitriu IV. 
Angelescu, Economu — Nicșa. 
Șurenghin. Petcu. U.T.A.: Jivan
— Bltea. Gaspar. Gali. Giurgiu
— Leac. Vaczi Brosovschi — 
Cura. Tamas. Coras. Au mai 
Jucat : Boloean si Bucur (Corvi- 
nuD ; Bedea. Schepp si Bai ti 
(U.T.A.). (I. VI.AD — coresp.).

• MUREȘUL DEVA — JIUL 
PETROȘANI 1—3 (0—0). Gazde
le au dominat mai mult ta pri
ma repriză, oaspeții au trus stă- 
pînire pe joc în partea a doua 
a tatilnirii. Au marcat : Stoichi- 
tS (min. 55). Dumitrache (min. 
68) si Stoica (min. 77) pentru 
Jiul. Medrea (min. 74) pentru 
echipa din Deva. Jiul a jucat 
în următoarea formație : Moise 
— Rusu. Bădin. Ciuoitu. P. 
Grigore — Cassai. Stoichită, 
Stoica — Sălăian. Dumitrache,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
REZULTATELE EXACTE LA CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 30 IULIE 1978

Fond total de cîștiguri

L Nicolina Iași 
II. Met. Botoșani

— Ceahlăul
— Constructorul Iași

2-6 1
2-1 1

HL Cetatea Tg.N. — C.S. Botoșani 1-3 2
IV. Oțelul Galați — Progresul Brăila 2-0 1
V. Celuloza Căi. — Victoria Tecuci 2-0 1

VI. T.M. București — I.C.S.I.M. Buc. 0-1 2
VIL Ș.N. Oltenița — Voința București 2-0 1

VIII. Autobuzul Buc. — Electronica Buc. 1-2 2
IX. C.F.R. Craiova — C.S.M. Drobeta Tr. S. 5-0 1
X. Pandurii Tg. Jiu — Minerul Rovinari 0-2 2

XI. U.M. Timișoara — Rapid Arad 2-1 I
XIL Gloria Arad — Constructorul Arad 0-2 2

XIIL Vulturii lugoj — C.F.R. Timișoara 0-1 2
189.962 let

I
• OLIMPIA SATU MARE — 

UNTVERSITAT1A CLUJ-NA- 
POCA 1—0 (0—0). Meci frumos, 
ambele echipe contribuind, in 
egală măsură, la reușita specta
colului fotbalistic. Unicul gol al 
partidei a fost realizat de 
Bathori n. în min. 75. Olimpia 
a jucat in următoarea formație: 
Feher — Popa. Matei. Marcu, 
Pop — Sabou. Kaizer. Both I
— Mureșan. Hațeganu. HelveL 
Au mai jucat: Haralambie.' 
Bathori II. Goia și Pataki. (Z. 
KOVACS — coresp.)

• CHIMIA RM. VÎLCEA — 
SIRENA BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Prima partidă de verifi
care a vîlceniior din cadrul 
pregătirilor pentru viitorul cam
pionat. Au marcat, pentru Cbi- 
mia : C. Nicolae (min. 25) si 
Negrea (min. 89). pentru oas
peți a înscris Costache (mini 
87). Antrenorii M. Pigulea și D. 
Stefan au folosit următorii ju
cători : Roșea (Șchiopu) — : 
Basno (Lepădatu). Pintilie. lor- ! 
dan. Cincă — Savu (Vergu). G.' 1 
Stan (Răducanu). Carabageac — 
Teleșpan. Stanca (Coca). C. Ni- 
eolae (Negrea). (P. GIORNOIu
— coresp.).

• ROVA ROȘIORI — F.C. 
ARGEȘ 2—3 (1—1). Partidă a- j 
tractivă. Piteștenii au evoluat 
mai bine in repriza a doua. Au 
marcat : Buracu (min. 18) și 
Lixandru (min. 52) pentru 
ROVA; Olteanu (min. 25),Turcu 
(min. 59) și Toma (min. 60) pen
tru F.C. Argeș, care a începui 
meciul cu următorul „11“ : Cris
tian — Moisescu. Stancu. Oltea
nu. Ivan — Bărbulescu. Cîrsteaj 
Chivescu — Turcu, Dobrinj 
Radu III. Au mai jucat: Spe
riata. Ionașcu. Toma. Iatan si 
Chisovschi. (T. NEGULESCU — 
coresp.).

• F.C.M. GIURGIU — RAPID 
BUCUREȘTI 1—3 (1—2). In bu
nă dispoziție de joc. formația 
giulesteană. din rîndurile căreia 
s-au remarcat juniorii Manea 
n și Angelescu. a obținut vic
toria prin golurile marcate de 
Manea II (min. 24 și 39) și Co
jocaru (min. 50). Pentru gazde 
a Înscris Preda 1 (min. 35). (Tr. 
BARBALATA — coresD.).

• FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI — PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI 0—2 (0—1). 
Meci plăcut, cu multe faze de 
fotbal bun. Progresul Vulcan a 
acționat mai simplu și mal 
eficace. înscriind de două ori 
prin Săndoi (min. 35) si Turba
ta (min. 51). (Oct. (TUTU —' 
coresp.).

• C.S.M. SUCEAVA — POR
TUL CONSTANȚA 4—1 (1—1). 
Au marcat : Prepeliță (min. 23), 
Papuc (min. 55). Boghiu (min, 
63) și Pantelimon (mta. 87) pen
tru gazde. respectiv Stănoiu 
(min. 40). (I. MîNDRESCU — 
coresp.).

• MUSCELUL CÎMPULUNG 
MUSCEL — VIITORUL VASLUI 
3—2 (3—1). Realizatorii goluri
lor : Bădescu (min. 7), Gingu 
(min. 12) și Berevoianu (min.' 
16) pentru gazde ; Porumboiu 
(min. 15) și Coman (min. 56) 
pentru oaspeți. (P. MATEOIU
— coresp.). i

• GLORIA BISTRIȚA — 
LOTUL TABEREI DE JUNIORI 
BISTRIȚA I 3—0 (1—0). Golu
rile învingătorilor au fost rea
lizate de Georgescu în min. 40, 
54 și 75, ultimul din 11 m.

• FORESTA BISTRIȚA — 
LOTUL TABEREI DE JUNIORI 
BISTRIȚA II 5—2 (3—1). (L 
TOMA — coresp.).

• F.C. BAIA MARE — JED- 
NOTA 2—0 (0—0). Au înscris 
Hofmeister (min. 49) și Dragor 
mlrescu (min. 63).



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL TULCEA

(Urmare din pag l)

din conducerea de partid și de 
stat in balconul sediului comi
tetului județean de partid este 
întimpinată cu vii și puternice 
ovații, cu urale. Minute în 
șir, participantii scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul". „Par
tidul. Ceaușescu, România*. 
Aceste cuvinte, refrene adine 
încrustate in inima și conști
ința întregului nostru popor, 
exprimă cu putere, prin glasul 
oamenilor de la porțile Deltei, 
indestructibila unitate dintre 
partid și popor

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Ion Petre, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R.

La adunarea populară au luai 
cuvintul Vasiie Ursa. secretarul 
comitetului de pariid și pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii de la combinatul meta
lurgic, Anghel Dumitru, direc
torul Șantierului naval Tulcea. 
Maria Pescărușu, muncitoare 
fruntașă la intreprinderea pen
tru industrializarea legumelor 
și fructelor. Nicolae Hirtop. di
rectorul I.A.S. Niculițel. și 
Gheorghe Bundue. director al 
Liceului pedagogic Tulcea.

In aclamațiile mulțimii, in 
entuziasmul ți însuflețirea ge
nerală, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost sublim
ată in repetate rinduri cu vii 
și puternice aplauze. Cel pre
zent i ovaționează puterme 
pentru partid, pentru secreta
rul său general.

Asistăm, la încheierea in- 
tilnirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu locuitorii Tuleei, 
la momente de intensă bucu
rie. La ieșirea din sediul comi
tetului județean de pariid. se
cretarul general a] partidului, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
rugați să se prindă intr-o 
mare horă a prieteniei și uni
tății. In vasta piață ricini di* 
nou, intr-o simbolică îngemă
nare: „Ceaușescu — P.CJL”, 
„Ceaușescu și poporul".

Apoi, printr-un adevărat cu
loar viu,, intr-o mașină deschi
să, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă spre portul orașului. 
De aici, împreună cu ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului, s-au imbareat 
pe nava „Mihai Viteazul", pie
rind spre Sulina

La Sulina, secretarul general 
al partidului a vizitat locul vi-

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
13.» ; lungime — Clxarîwa Ehl- 
zueien (Nigeria) 7.U m ;
4Xltt m (b) Ghana — » ; 1 M
m (f) — Sakina (Ai-

AI.GER (Agerpres). — în ulti
ma zi a concursului de atletism 
din cadrul Jocurilor sportive a- 
fricane etiopianul Mohamed Yo- 
hannes a cîștigat 5900 m tn 
13:44,33, urmat de kenyanul Mi
chael — 13:44,79 și tanzanianul 
Nyambuy — 13:49,60. Recordma
nul mondial Henry Bono. învin
gător în probele de 10 000 m șt 
3 000 m obstacole, nu a luat star
tul în această cursă.

Alte rezultate: 1500 m —Filbert 
Bay! (Tanzania) 3:36,21 ; 110 mg 
— Fatwell Kimaiyo (Kenya) —

ATLETISM • In ultima zi a 
campionatului Italiei, Pietro Men- 
aea a cîștigat 100 m în 10,30. Alte 
rezultate’ 400 m — Malinverni 
‘:3,53; 3 000 m obst. — Volpi 0:30,3; 
HO mg — Buttari 13,79; 10 000 m 
— Ortis 28:55,6; ciocan — Orlan
do 74,14 m. • La Turku, Mart- 
ti Vainlo a cîștigat 5 000 m în 
13:30,8, Raulu Pudas prăjină cu 
5,25 m și Reijo Staahlberg greu
tatea cu 20,59 m 0 La Donețk, în 
meciul de decatlon dintre echi
pele U.R.S.S. șl S.U.A.. după pri
ma zl, conduc gazdele cu 24 606— 
23 434 puncte.

CICLISM 0 Cursa de la Creusot 
a revenit rutierului olandez Joop 
Zoetemelk, care l-a întrecut 1» 
sprint pe italianul Giuseppe Sar- 
ronni — ambii fiind cronometrați 
pe 84 km in 2h08:22,0.

MOTO 0 Pe circuitul de la 
Karlskoga s-au desfășurat între
cerile „Marelui Premiu" al Sue
diei. probă contînd pentru cam
pionatul mondial. In cea. mal dis
putată cursă, la clasa 500 cmc, 
victoria a revenit englezului Bar- 

itorului port liber Sulina unde 
prima etapă de executare a fost 
realizată. A urmat vizita Șan
tierului de reparații nave al 
Administrației fluviale a Dună
rii de Jos și apoi, la bordul ■- 
nui elicopter special, a fost 
survolată zona Deltei cuprinsă 
intre Sulina și Sf. Gheorghe, 
după care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși dia 
conducerea de partid și de stat, 
ovaționați de localmri, s-au îm
barcat pe nava „Mihai Viteazul".

★
Populația localităților aflate 

de o parte și de alta a brațu
lui Sulina, străbătut de nava 
prezidențială ..Mihai Viteazul" 
de la Crișan la L^aeeea, a in- 
timpinat trecerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a celorlalți’ to
varăși dia conducerea de partid 
și de stat cu urale si ovații.

Pe faleza portului Tulcea se 
aflau La trecerea navei mii de 
locuitori ai orașului. Ei au firet 
tovarășului Nkaiac Ceausescu 
Si tovarășei Elena Ceanșeseu • 
entuziastă maaife-aare. dind 
expresie acelorași sentimente de 
dragoste și stimă ea care i-au 
înconjura: pe toc parcursul vi
zitei.

Tovarășul Nicolae Ceanșcscu. 
tovarășa Elena Ceaușescu a> 
răspuns eu prietenie, de la 
bordul navei, acestei emoție 
nante manifestații făcute de 
populația orașului dunărea*.

★
Nava prezidențială și-a ceuli- 

nual apoi drumul piuă U Isac- 
cea.

La coborârea pe rbeial por
tului, in ovațiile locuitorilor 
orașului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fort salutați cu 
deosebit respect de reprezen
tanții organelor locale de partid 
și de stat.

Are loc solemnitatea primirii. 
Setretarel general al partidu

lui a tui invitai apoi ia fața 
machetelor de sistematizare a 
orașului Isaecea, prevăzut să 
devină in viitorii ani oa centru 
industrial agrar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat apoi rămas ban de la 
membrii Comitetului județean 
de partid, de la ceilalți repre
zentant) ai organelor locale de 
partid și de stat.

In oralele și aplauzele 
mulțimii. t*v arâșol Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceeașeveu s-m urvw in elieop- 
Uml prriidenua! îndrept iada-st 
spre stație cei Sept va.

geria) 4:16.43
Au luat sfirșit și Întrecerile 

competiției de volei. Turneul 
masculin a fost cîștigat de echi
pa Tunisiei. învingătoare cu 3—S 
în finala cu selecționata Nige
riei, iar cri feminin de reprezen
tativa Algeriei, care a dispus tn 
finală cu 3—0 de formația Nige
riei.

TELEX
ry Sheene („Suzuki") (medie o- 
rară de 135.700 km), în timp ce 
Johnny Cecotto, unul dintre prin
cipalii favoriți, s-a clasat pe lo
cul 6. Iată ceilalți cîștlgători: 
clasa 125 cmc: Paolo Bianchi (Ita
lia), clasa 250 cmc: Gregg Hans
ford (Australia); clasa 350 cmc: 
Gregg Hansford.

NATAȚIE 0 Rezultate din ca
drul campionatelor orașului Bu
dapesta: 200 m bras (f) — Kiss 
2:44,13; 200 m spate (f) — Ve- 
raszto 2:20.65 ; 200 m mixt (b) — 
rrargitay 2:10,42; 1 500 m — Vladar 
15:49,22.

ȘAH 0 După 12 runde șl dis
putarea partidelor întrerupte. în 
turneul de la Amsterdam se men
ține lider Jan Tlmman, cu 9 p, 
urinat de Zoltan Ribll — S p șl 
Vlastimil Hort — 7 p. 0 In run
da a 12-a a turneului de la Vil
nius, Tukmakov a remizat cu 
Petrosian, rezultat consemnat șl

PERFORMANTE VALOROASE ÎN C.E. 
DE ÎNOT PENTRU JUNIORI

FLORENȚA, 30 (prin telefon). 
Ediția din acest an a campio
natelor europene de înot pen
tru juniori a fost dominată de 
sportivii din R. D. Germană, 
Italia și U.R.S.S., care au cîș
tigat majoritatea probelor. Așa 
cum se anticipa, întrecerile 
s-au ridicat la un înalt nivel 
tehnic, pe parcursul celor pa
tru zile de concurs inregistrîn- 
du-se numeroase performanțe 
de certă valoare.

După ce în prima zi a reușit 
să se califice in două finale 
(200 m mixt și 100 m liber), pe 
care insă le-a încheiat pe po
ziții modeste, campioana și re
cordmana României, Irinel Pi- 
nulescu, a avut în continuare 
evoluții și mai slabe, fiind eli
minată din serii. Simbâtă și 
duminică ea a mai concurat la 
100 m delfin (67.54), 408 m li
ber (4:33.08) și 280 m delfin 
(2:29.20), rezultatele înregistrate 
fiind cu mult sub propriile re
corduri stabilite in urmă eu 
citeva săptămini. Iată, așadar, 
că evoluția sub așteptări a ti
nerei înotătoare ploieștence în 
proba sa favorită (200 m mixt), 
unde numai repetarea propriu
lui record național stabilit tn 
luna iunie, ]a Linz, i-ar fi adus 
medalia de argint, nu a fost un 
simplu accident, așa cum pre
supunea, intr-o convorbire tele
fonică anterioară, antrenorul ei 
Mihai Mitrofan, ci rezultatul 
unor evidente greșeli de pregă
tire in ultimele sâptâmini di
naintea competiției majore a 
sezonului.

Rezultate tehnice. Junioare — 
20# m bras : 1. S. Varganova 
(URSS) 2:38.96 ; 2. M. Thran 
(R.F.G.) 2:40,40 ; 100 m delfin :
1. C. Savi-Scarponi (Italia) 62,00 
— record g 2. M. Ocik (R.D.G.) 
64.19 ; 800 m liber : 1. R. Fe- 
lottt (It.) 8:52,02 — record ; 2.

„TROFEUL TOMIS'* LA VOLEI A REVENIT 

REPREZENTATIVEI FEMININE A POLONIEI
CONSTANȚA. 30 (prin iele-

Sîmbălă și duminică, tn 
Sal» sporturilor din localitate, 
s-au desfășurat ultimele parti
de din actuala ediție a „Tro
feului Tomis", rezervat echipe
lor feminine, care a reunit la 
start reprezentativele Bulgariei, 
Canadei, Poloniei, României, 
precum și divizionara A Penici
lina Iași. Victoria finală a re
venit echipei Poloniei care a 
reușit să se claseze pe locul L 
depășind echipa României la 
setaveraj.

Simbâtă seara, echipa Cana
dei a furnizat surpriza turneu
lui depășind formația Poloniei 
intr-o manieră categorică. Dacă 
in meciul cu ieșencele, voleiba
listele canadiene au lăsat im
presia că se află la capătul re
surselor, in cel cu Polonia ele 
s-au prezentat neașteptat de 
bine impresionind publicul prin 
varietatea acțiunilor la fileu, 
prin precizia jocului in linia a 
doua, care a făcut față atacu
rilor puternice ale adversarelor, 
în schimb, polonezele n-au mal 
manifestat aceeași coeziune și 
clarviziune in organizarea ac
țiunilor la fileu și, cedind pasul, 
au intrat intr-o totală derută, 
care a permis sextetului cana
dian (cu Betty Baxter intr-o 
formă excelentă) să obțină vic
toria cu 3—1 (—9, 2, 13. 7).

Meciul a fost foarte bine con
dus de Șt. Stefanov (Bulgaria) 
și L Covaci (România).

în partidele Lehthxskl — Beliavski 
șt Espig — Mikenias. tn clasa
ment conduce Beuavski cu ft p, 
urmat de Tukmakov 1 p (1). Leh- 
tinskl. Gulko șl Petrosian (ambii 
U.R.S.S.) — 77: p.

tenis 0 La Louisville tn sfer
turi de finală : Fibak — Gottfried 
7—4, 6—1. Solomon — Orantes 
2—6. 6—4 6—4; John Alexander
— Cornejo 6—1, 6—1. Dibbs — 
Savlano 6—2. 7—5; tn semifinale: 
John Alexander — Dibbs 4—4, 
7—6, 6—0, Solomon — Fibak 4—2, 
6—4. 0 In semifinale la Hiiver- 
sum. Taroczy l-a eliminat cu 
6—3, 6—2. 6—0 pe BarazzuttL In 
finală, Taroczy n va întîlnl pe 
Okker, care l-a Învins cu 6—4, 
6—1, 6—4 pe Peter E'.ter. 0 In 
finala „Cupel Galea", care se des
fășoară la Vichy, selecționata 
Franței conduce cu 2—4 in fata 
formației Cehoslovaciei. Rezultate 
tehnice : Yannick Noah — Dusan 
Kulhaj 6—1. 6—4; Pascal Portes — 
Ivan Lendl 8—6. 4—6, 4—2, In me
dul pentru locul tret, echipele 
Angliei și Suediei se ană la ega
litate: 1—1.

J. Donath (R.D.G.) 8:52.67 ; 200 
m spate: 1. C. Polit (R.D.G.) 
2:16,58 ; 2. A. Fodor (Ungaria) 
2:18,54 — record ; Juniori — 
100 m liber : 1. I. Matsan
(U.R.S.S.) 54,49 ; 2. P. Johans
son (Suedia) 54,53 ; 200 m spa
te ; 1. S. Vladar (Ung.) 2:07,56;
2. G. Molnar (Ung.) 2:11,22 ; 
200 m fluture :. 1. F. Rampazzo 
(Italia) 2:08,09 ; 2. A. Rcze-
kowski (Polonia) 2:10,36 ; 100 m 
spate : 1. S. Vladar (Ung.) 60,51; 
2. T. Lebhertz (R.F.G.) 61,34 ;

Finalele din ultima zi. 100 m 
spate (f) : 1. C. Polit (R.D.G.) 
64.19 ; 2. A. Fodor (Ung.) 64,63 
— record ; 400 m liber (f) : 1. 
A. Neuman (R.D.G.) 4:20.58 ; 2. 
S. Schuster (R.F.G.) 4:22.82 — 
record ; 200 m fluture (f) : 1. 
M. Ocik (R.D.G.) 2:16,73 ; 2. Cr. 
QuintareUl (Italia) 2:17,32: 1500 
m liber : 1. F. Silvestro (Italia) 
16:02.63 ; 2. E. Petrov (U.R.S.S.) 
16:03,29 ; 100 m bras (b) : 1. R. 
Beab (R.F.G.) 68.53 ; 2. AL Ko- 
mavatov (U.R.S.S.) 68.58 ; 100 m 
fluture (b) : 1. A. Behrend
(R.F.G.) 57,45 ; 2. F. Rampazzo 
(It) 58.89. In clasamentul pe 
medalii : 1. R.D. Germană 8 — 
3—9:2. Italia 7 — 4 — 2 , 
1 U.R.S.S. 4 — 6 — 4.

CONTINUĂ REMIZELE 

ÎN MECIUL 

KARPOV - KORCINOI
MANILA (Agerpres). — în 

orașul Clipinez Baguio s-a dis
putat a 6-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah 
dintre campionul lumii Anatoli 
Karpov și șalangerul său Viktor 
Korcinoi. Partida s-a Încheiat 
remiză la mutarea 32-a.

Superioară ca putere de luptă, 
reprezentativa Bulgariei a de
pășit pe Penicilina. Iași cu 3—0 
(10. T. 14).

Victoria de simbâtă realizată 
de Canada in fața Poloniei a 
relansat voleibalistele noastre 
in lupta pentru primul loc, lor 
fiindu-le suficientă o victorie 
(cu 3—0 sau 3—1) tn ultimul 
med, cu Bulgaria.

Partida cu reprezentativa 
Bulgariei s-a dovedit a fi mult 
mai dificilă dcclt se prevedea, 
voleibalistele bulgare luptind 
cu multă ardoare și tenacita
te pentru un rezultat cît mal 
bun. Medul a debutat în no
ta de netă dominare a sexte
tului nostru, care-șl adjudecă 
detașat primul set. Din acest 
moment insă echipa română 
apare complet schimbată ta 
teren, jocul ei devenind dezor
donat, total nesigur In linia a 
doua și neinspirat in fazele de 
atac, in timp ce adversarele 
evoluau din ce în ce mai bine 
și mai percutant Astfel, pier- 
zlnd seturile 2 și 3, român
cele au ratat și șansa de a se 
clasa pe primul loc in această 
competiție. în continuarea

FOTBAL ntemdiie
0 Echipa F.C.M. Galați, 

aflată in turneu in R.P.D. 
Coreeană, a susținut un 
med amical cu o selec
ționată a orașului Pheni
an. Partida s-a Încheiat eu 
scorul de 3—1 în favoarea 
gazdelor.

• In etapa a treia a campiona
tului francez, echipa A.S. Mona
co. viitoarea adversară a forma
ției Steaua București în „Cupa 
campionilor europeni", a pierdut 
(3—0 medul susținut tn depla
sare cu echipa Lille. Alte rezul
tate : Bordeaux — Bastia 3—4 ; 
Anger — Nancy 2—1 ; Reims — 
Laval 1—1 ; Nimes — St. Ger
main Paris 1—2 : Metz — Valen
ciennes 1—4 ; FC Paris — Lyon 
0—4 ; St. Etienne — SochaUX 
3—1 ; Nisa — Marsilia 4—2 : 
Strasbourg — Nantes 2—1. tn 
clasament conduce echipa Metz 
cu 6 p, urmată de formația 
Strasbourg — 5 p.

0 Echipa argentlniană River 
Plata urmează să Întreprindă tn 
cursul lunii august un turneu tn 
Europa, participlnd Intre 8 șl M 
august la un turneu Internatio
nal la Madrid, apoi, in continua-

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE TENIS DE MASĂ 

(Urmare din pag. 1) 1 

finala cu Pansky—Stefko (Ceho
slovacia). Adversarii conduc cu 
1—0 la seturi (Crișan a recu
noscut, intr-un moment dificil 
al jocului, un „neț“ nevăzut de 
arbitri, gest mult aplaudat de 
public). Sportivii noștri însă 
egalează situația în setll al 
doilea, pentru ca apoi în cei 
decisiv, după ce sint conduși 
cu 18—15, să egaleze și în fi
nal să cîștige cea mai specta
culoasă șl mai tehnică finală 
de dublu. Pe locurile 3—1 : Je- 
nista — Stepanek (Cehoslova- 
da) și Kovaci — Jarkovici (Iu-, 
goelavia).

La dublu feminin Eva Fe- 
renezi și olandeza Vriesekoop 
au ajuns pînă în semifinale 
unde au pierdut cu 0—2 în fața 
dublului Bolvari (Ungaria) — 
Perkucin (Iugoslavia) în acest 
fel, ele au cucerit medalia de 
bronz (Împreună cu cuplul 
cehoslovac Hraskova — Herma- 
nova). Titlul a revenit jucătoa
relor sovietice Antonian și Po
pova, cîștigătoare cu 2—1 în 
partida cu Bolvari — Perkucin,

Jucînd așa cum nu a mai fă-, 
cut-o niciodată pină acum, mo- 
bilizîndu-se extraordinar, Eva 
Ferenczi urcă din nou pe po
diumul de premiere. de astă 
dată pe cea mai înaltă treaptă, 
în proba de simplu feminin. 
După ce a învins-o cu 2—1 pe 
partenera ei de dublu, olandeza 
Vriesekoop (in semifinale), ea 
a cîștigat de o manieră electri
zantă și finala cu Perkucin (Iu-: 
goslavia). 2—1. Pe locurile 3—4: 
Vriesekoop (Olanda) și Popova 
(U.R.S.S.).

La simplu masculin titlul a 
fost cîștigat de cehoslovacul 
Pansky (2—1 cu sovieticul Solo
pov). Cel mai bine dintre spor
tivii români s-a clasat Zsoll 
Bohm. învins in optimi cu 2—9 
de Stefko (Cehoslovacia).

partidei, echipa noastră s-a 
apropiat ceva mai mult de 
ceea ce a demonstrat în primul 
set, dar și acum a comis incre
dibil de multe greșeli. Volei
balistele noastre au cîștigat ia 
cele din urmă cu 3—2 (6, —10, 
—4, 19, 13). Arbitrii Ion
Covaci (România) și Ștefan 
Ștefanov (Bulgaria) au condu» 
următoarele formații : România: 
Iuliana Enescu (Doina Rusu- 
Morc^an), Doina Săvoiu, Ma
riana Ionescu, Maria Rusu 
(Marilena Grigoraș), Victoria 
Banciu (Doina Popescu), Iri
na Petculeț (Doina Stoian- 
Bischln) ; Bulgaria : Vera Sto- 
ianova, Anca Hristolova, Tania 
Gogova, Zvetana Buj urina, 
Romlana Koiceva. Tania Ra- 
șeva (Tania Dimitrova).

Cîștîgind cu 3—0 (7, 11, 7)
meciul cu Penicilina Iași, re
prezentativa Poloniei s-a cla
sat pe primul loc la actuala 
ediție a „Trofeului Tomis*. 
Clasament : 1. Polonia 7 n
(10:5), 2. România 7 p (11:6), 3. 
Bulgaria 6 p, 4. Canada 5 p, 5. 
Penicilina Iași 4 p.

Emanuel FANTĂNcANU

re, evoluînd In Olanda șl Italia.' 
Turneul se va încheia In Anglia 
unde, la 30 august, River Plata 
va tntllnl formația Sheffield Uni
ted.• tatr-un meci internațional a- 
mlcal. echipa vest-germană Bo
russia Dortmund a pierdut pe 
teren propriu, cu scorul de 0—1 
(0—4), ln fața formației engleze 
Arsenal Londra.

0 Lokomotiv Leipzig, aflată tn 
turneu In Cehoslovacia, a susți
nut un meci amical la Praga cu 
formația locală Sparta. Gazdei» 
au terminat Învingătoare cu sco
rul de 3—2 (1-1).

• La Berlin, echipa F.C. Union 
a terminat la egalitate, 1—1 (0—0), 
cu echipa poloneză Pogon Szcze
cin. care întreprinde un turneu 
la R.D. Germană.
• în continuarea turneului pe

oare-1 Întreprinde in R.F. Ger
mania, echipa engleză Leeds Uni
ted a jucat la Stuttgart cu for
mația locală VfB. Jocul s-a în
cheiat La egalitate : 1—1 (1—0).
• Disputat la Simferopol, me

ciul internațional amical dintre 
selecționatele de tineret ale 
U.R.S.S. șl Bulgariei s-a încheiat 
cu scorul de 3—0 (2—0) ln favoa
re* fotbaliștilor sovietici. Golu
rile au fost marcate de Taran 
(2) șl șengelia.


