
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, s-a aflat miercuri, 
din nou, in mijlocul unor co
lective muncitorești — de data 
aceasta din județul Constanța.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit in această vi
zită de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Ion 
Ioniță, Gheorghe Oprea, Ri
chard Winter.

In toate momentele vizitei, 
de-a lungul itincrariului străbă
tut, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
ințimpinati de oamenii muncii 
din județul Constanța cu deose
bită stimă, cu sentimente de 
caldă dragoste, expresie a re
cunoștinței lor pentru activi
tatea neobosită desfășurată de 
secretarul general al partidu
lui în slujba înfloririi patriei, 
fată de grija pe care o acordă 
dezvoltării tuturor regiunilor 
țării, pentru îmbunătățirea per
manentă a condițiilor de mun
că șl viață ale oamenilor 
muncii.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat pe noua platformă indus
trială dobrogeană Midia—Nă
vodari, unde, la indicația secre
tarului general al partidului, se 
construiește cel mai mare o- 
biectiv al chimiei românești din 
actualul cincinal, care cuprin
de o rafinărie de țiței, un com
binat petrochimic, o centrală e- 
lcctrică și de termoficare, pre
cum și un port maritim. Mii 
de constructori și cetățeni fac 
secretarului general al partidu
lui o primire entuziastă, expri- 
mindu-și deosebita satisfacție 
de a-1 avea din nou în mijlo
cul lor. Se aplaudă îndelung, 
se aclamă cu însuflețire : 
„Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sint salutați 
de tovarășul Ion Tudor, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R.

Aici, pe platforma industrială 
Midia—Năvodari, care se înal
tă pe un teren de circa 48 de 
hectare, in totalitate impropriu 
agriculturii, secretarul general 
al partidului examinează, in 
fața unor planșe, stadiul reali
zării noilor obiective economice, 
care prezintă o deosebită im
portanță pentru ridicarea po
tențialului industrial al județu

ATLETII BALCANICI LA CEA DE-A 37-a ÎNTÎLNIRE
9

Miinc, la salonic, primele întreceri • 26 de sportivi români Ia probele inaugurale
SALONIC, 9 (prin telefon). 

Atletismul a inaugurat, cu a- 
proape o jumătate de secol în 
urmă, întrecerile sportive bal
canice, punînd piatra de teme
lie unei competiții ce avea să-și 
cîștige o mare popularitate, să 
contribuie la dezvoltarea aces
tui frumos sport, să consacre 
nenumărați campioni și perfor
meri ai arenei. Și dacă atunci, 
în 1930. Balcaniada se organi
za intr-o singură disciplină, 
astăzi — cînd se apropie ani
versarea a cinci decenii de la găti rile

tn lipsa lui Floroiu, Cătălin Andreica vs 
fi „omul nr. 1“ al echipei noastre 

cursele de 5 000 și 10 000 metri.

de a pleca 
industrială 
tovarășul 
vizitează 

al viitoarei 
unde se

de viață, 
de pe 
Midia— 
Nicolae 

atelierul 
cetăți 

montează

lui Constanța. Cea mai avansa
tă unitate este rafinăria, care 
in final va prelucra anual 3,5 
milioane tone de țiței, acesta 
constituind materia primă pen
tru Combinatul petrochimie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează unele sectoare ale 
viitoarei rafinării, care, din 
luna decembrie a anului a- 
cesta, urmează să prelucre
ze cele dinții cantități de 
țiței. Se urmărește la fața 
locului modul in care se 
montează unele agregate com
plexe, de inaltă tehnicitate, din 
componența acestui obiectiv. 
Secretarul general al partidu
lui stă de vorbă cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri aflati la lo
cul de muncă, se interesează 
de mersul lucrărilor, de condi
țiile lor de muncă și

înainte 
platforma 
Năvodari, 
Ceaușescv 
mecanic 
chimice, 
in prezent • parte din utilaje. 
Secretarul general al partidu
lui a cerut beneficiarilor să a- 
sigure montajul cit mai rapid 
al tuturor utilajelor și agrega
telor prevăzute, astfel incit ate
lierul mecanic să poată intra in 
funcțiune cit mai curind-

In continuare, * fost vizitat 
portul Constanța, principala 
poartă maritimă a României, 
obiectiv de o deosebită însem
nătate pentru economia și ac
tivitatea de comerț exterior a 
țării.

Sint examinate apoi planu
rile generale ale dezvoltă
rii viitoare a portului, cu 
puternicele construcții de la 
Constanta Sud—Agigea.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
succesele obținute de către în
tregul colectiv, cerind. totodată, 
să se ia măsurile corespunză
toare pentru ridicarea gradului 
de mecanizare a operațiunilor, 
pentru îmbunătățirea și diver
sificarea procedeelor de manipu
lare a mărfurilor.

Elicopterul prezidențial deco
lează in aplauzele și aclama
țiile entuziaste ale tuturor ce
lor prezenți, care dau glas sim- 
țămintelor de dragoste și recu
noștință pe care lucrătorii por
tului le poartă celui dinții fiu 
al țării, angajamentului de a 
nu precupeți nici un efort în 
indeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin, de 
aduce o contribuție tot 
mare ța înflorirea patriei noas
tre socialiste.

a-și 
mai

primul start — aproape că nu 
există ramură sportivă în care 
să nu aibă Joc jocurile balca
nice.

De vineri, pe stadionul din 
Salonic, are loc cea de-a 37-a 
Balcaniadă atletică. Echipele 
României au sosit miercuri în 
frumosul oraș portuar din The- 
ssalia.

Gazdele au rezervat delega
ției noastre o primire caldă, 
prietenească. Din primele in
formații culese am aflat că pre- 

au fost încheiate, sta
dionul și pista se 
prezintă în cele mai 
bune condițiuni, toate 
echipele sînt prezente 
la locul întrecerii, joi 
vor avea loc ședința 
tehnică și antrena
mentele de acomoda
re, maratonul se 
va alerga pe un tra
seu dur. cu diferente 
de nivel.

După cum se știe, 
din echipele noastre 
lipsesc trei ..piese de 
rezistentă" : Ilie Flo
roiu. Natalia Mără- 
șescu si Ileana Silai 
nu au făcut deplasa
rea. deoarece urmea
ză un program de 
pregătire special, a- 
vînd ca obiectiv atin
gerea formei maxime 
la Campionatele eu
ropene de la Praga.

Și dacă organiza
torii au regretat că 
publicul din Salonic

în
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Astăzi, la Ada Ciganlija, start în C. M. de caiac-canoe

FLOTILA NOASTRĂ DE AUR"
ESTE HOTÂRÎTĂ SĂ-ȘI CONFIRME RENUMELE
• Peste 500 de participant! din 30 de țări I • Programul „seriilor", partenerii de 

întrecere și șansele sportivilor români

Lipat Varabiev este gata pen
tru a-ți apăra titlul de cam
pion al lumii in proba de ca

noe 500 m

Campionatul de scrima al Armatelor Prietene

VIORICA ȚURCAN [Steaua],
PRIMA DINTRE FLORETISTE

Proba feminină de floretă 
din cadrul Campionatului de 
scrimă al Armatelor Prietene 
a coincis cu prima victorie a 
clubului sportiv Steaua, prin 
Viorica Turcan, după un asalt 
de baraj cu o altă reprezentan
tă a gazdelor. Suzana Arde
leana. „O finală la înălțimea 
acestei importante competiții 
internaționale", aprecia antre- 

a

nu va putea vedea pe realiza
torul unui excepțional timp pe 
5 000 metri și două mari vedete 
ale curselor de 1 500 și 3 000 
metri. în schimb concurenții și 
concurentele din celelalte echi
pe au... răsuflat cu ușurare. 
Conducerea tehnică a echipei

Va Ieri u CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

BILANȚ RODNIC ÎN „BĂTĂLIA PENTRU GIGANȚI"
depistare și selecție — de a în
tregi catalogul tinerilor de ta
lent. cu calități fizice ieșite din 
comun, cu aptitudini pentru 
sportul de mare performanță, 
încurajator este exemplul ju
dețului Botoșani, care oferă — 
la vernisajul taberei de azi —- 
trei tineri cu talie impresionan
tă : 2.00. 2,02 și 2,04 m ! Dacă 
activiștii sportivi, profesorii de 
educație fizică, îndrăgostitii de 
sport dintr-un singur județ au 
reușit asemenea performantă, 
avem toate motivele să credem 
(și să nădăjduim) că printr-o 
mai perseverentă căutare, prin 
încredere în eficacitatea acțiu
nii, prin valorificarea simțului 
pedagogic și a priceperii tehni
ce * investigatorilor — vom 
putea spori considerabil bilan
țul pozitiv al acestei „bătălii 
pentru gigant!".

----- 5-----------------------„
Astăzi se deschide tabăra centrală a tinerilor 

selecționați din întreaga țară
Astăzi se inaugurează, la 

București, tabăra finală a tine
rilor depistați în cadrul vastei 
acțiuni naționale de selecție.

Bilanțul întocmit la Comisia 
centrală de triere dovedește că 
eforturile unei luni întregi — 
într-o acțiune rapidă, foarte 
operativă. simplă — au fost 
justificate și rodnice : din cei 
626 de tineri găsiți în toate ju
dețele tării și propuși ultimei 
operații de selecție, au fost a- 
Ieși 161 băieți și 57 fete. Din 
totalul de 218 tineri, cei mai 
multi provin din județele Alba. 
Teleorman și municipiul Bucu
rești (cite 12). județele Bacău, 
Constanța și Prahova (cîte 11). 
Trebuie însă, de dragul adevă
rului, să arătăm că sint și ju-
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BELGRAD, 9 (prin telefon). 
Pentru a treia oară în acest 
deceniu, capitala Iugoslaviei 
găzduiește campionatele mon
diale de caiac-canoe. La Ada 
Ciganlija. lacul din marginea 
orașului ascuns intr-un cot al 
Savei, miercuri a fost ultima 
zi de antrenamente.

Ajunși la Belgrad marți după- 
amiază. caiaciștii și canoistii 
noștri au fost cazați la hotel 
„Jugoslavia", unde locuiesc de
legațiile din cele 34 de țări în
scrise la C.M. Numărul țărilor 
participante — intre care re
marcăm o prezentă inedită, a 
sportivilor din R.P. Chineză — 
și al concurenților. peste 500, 
reprezintă primele recorduri ale 
ediției înscrisă cu numărul 14 
în cronologia întrecerii supre
me a așilor padelei și pagaei.

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, starterul oficial al cam
pionatelor. românul Otto To- 
miuc — apreciat drept cel mai 
autoritar arbitru de plecare în 
lumea caiacului și canoei — se 

norul Vasile Chelaru, cel care 
răspunde, în cadrul federației, 
de pregătirea floretistelor noas
tre fruntașe.

încă din primele asalturi, in 
sferturile de finală, proba a e- 
vidențiat multă acurateță și 
ambiție din partea celor mai 
multe dintre sportive. Tot
odată si multe surprize. Au ră
mas — oină la turneul de 6 — 
cîteva dintre floretistele pe ca
re specialiștii le ..vedeau" pe 
podium, sovieticele Tagoraeva 
și Dzahova, Jenei si Dragomir, 
apoi Schulze (R.D.G.).

Finala 
discreția 
nu mai 
angajate 
rile de pe podium. Cea mai în
dreptățită aspirantă, care a si 
reușit performanta maximă, a 
fost Viorica Turcan. Foarte 
decisă, ea înregistrase, pînă la 
asaltul cu Tamara Muravova, 
4 victorii (5—1 la Magdalena 
Chezan. 5—2 la Sabine Her- 
trampf si 5—4 la Suzana Arde
leana și Marcela Moldovan). 
Eșecul la Muravova. la limită, 
după ce ambele floretiste au 
condus alternativ, a adus-o pe 

propriu-zisă a fost la 
floretistelor noastre, 

puțin de patru fiind 
in cursa pentru locu-

audete (Bihor. Vaslui) care nu 
promovat nici un tinăr !

Situația pe sexe arată o pre
ponderentă a elementului mas
culin. Și iarăși. Teleormanul se 
distinge, propunînd un număr 
egal de băieți (10) cu Bucu- 
reștiul ! Multe fete au selecțio
nat județele Arad și Hunedoa
ra (cite 5). Brăila, Covasna și 
Doljul s-au dovedit foarte pu
țin „productive" (cîte 
iar Brașovul nu a 
nici o fată ! Fără a 
de județul Timiș — 
de selecție, cu tradiție In sport 
și oameni voinici — care nu se 
prezintă la tabără 
fată și un băiat

Oricum, mai e 
viitoarele operații

un băiat), 
descoperit 
mai vorbi 
cîmp larg

declt cu... o

timp — la 
succesive de

Joi 10 august 1978

pregătește să dea startul în 
prima serie a probei de caiac 
simplu 1000 m. (Să notăm că 
în corpul de arbitri figurează 
mai mulți oficiali români : Ni
colae Navasart este — prin ca
litatea de președinte al comisiei 
tehnice a F.I.C. — director de 
concurs. Jean Zamfir arbitru de 
parcurs. Corneliu Bârsăneseu 
arbitru de turnantă).

în avancronicile întrecerilor, 
ziarele de aici ii așează pe ea- 
iaeistii și eanoiștii români între 
virtualii protagoniști ai compe
tiției, alături de sportivii din 
U.R.S.S.. R.D. Germană. Unga
ria (acestea sînt. dealtfeL cele 
mai puternice echipe, la nivel 
de 
și 
pe 
de 
mină. într-o probă sau alta, din 
Polonia, Spania. Italia, Bulga-

Vlodimir MORARU

ansamblu, prin tradiție, dar 
prin numele înscrise acum 
listele de concurs). Alături 
ei. alte vedete de primă

(Continuare In pag. a 4-a)

VIORICA TURCAN

Turcan în baraj cu Suzana Ar- 
deleanu, care, intre timp, a a- 
juns si ea la patru victorii 
(5—1 la Chezan si Muravova si 
5—4 la Moldovan si Her- 
trampf). In baraj, plusul de 
ambiție si strălucirea din fina
lul frazelor au adus-o pe Tur
can in postura de învingătoare 

fata unei floretiste 
ca principal atu 
experiență mult

(5—4) in 
care poseda 
un bagaj de 
mai bogat.

Clasament
Țurcan (Steaua) 4 v.d.b., 2. Su-

final : 1. Viorica

(Continuare în pag. a 4-a)
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3 DEDICATE MARII SĂRBĂTORI
Corespondenții noștri ne trimit zilnic vești despre organizarea 

a numeroase acțiuni cu caracter sportiv în cinstea apropiatei 
«ărbători de la 23 August. Iată cîteva dintre acestea :

• DROBETA-TR. SEVERIN. 
Printre competițiile inițiate în 
localitate în cinstea Zilei de 
23 August se numără și aceea 
de handbal (pentru sportivi ne
legitimați, în vîrstă de peste 19 
«ni), la care au participat ti
neri și tinere din mai multe 
județe ale țării După întreceri 
frumoase, urmărite de nume
roși spectatori, pe primele trei 
locuri s-au clasat, în ordine, 
reprezentativele județelor Ti
miș, Olt, Dolj (fete). Teleor
man, Timiș, Caraș-Severin (bă
ieți). (M. FOCȘAN, coresp.).
• VASLUI. într-un concurs 

de lupte greco-romane dotat 
eu „Cupa U.N.C.A.P." au parti
cipat sportivi reprezentînd 7 
județe: Neamț, Saceava, Vran- 
eea. Vaslui, Botoșani, Bacău șl 
Iași întrecerea — în cadrul 
„Daciadei" — a fost dominată 
de sportivii județului Vrxncea, 
Intre care 
Sandu, 
eu, Ion 
n Titi 
lor" la 
sportivi 
Neamț, 
« fost 
tanții județului Suceava. (Fîo- 
rea MIHAI, coresp.).

• IAȘI. Din fața 
Culturii, un grup de 7 
au plecat într-o cursă i 
turistică dedicată Zilei 
23 August. Ei vor străbate cir
ca 7 000 km, trecind prin Uniu
nea Sovietică. Polonia, R. D. 
Germană, Cehoslovacia și Un-

s-au numărat Ion 
Sirbu Voicu, Nicu Voi- 
Chivoiu, Melinte Popa 
Die. „Cupa speranțe- 
oină. întrecerea între 
din județele Suceava, 
Galati. Botoșani și Iași 
cîștigată de reprezen-

garia, urmînd să se reîntoarcă 
în țară spre sfîrșitul acestei 
luni. Cei 7 sînt muncitori la di
ferite întreprinderi din Iași, ma
joritatea de la Combinatul de 
fibre sintetice : Ioan Bulai, A- 
drian Ursu, Mihai și 
Adumitroaiei, Mihai 
Petru Savin și Calistrat Bobu. 
(Al. NOUR, coresp.).
• CRAIOVA. Comisia 

automobilism șl karting a jude
țului Dolj a organizat in cadrul 
„Daciadei*  o cursă automobilis
tică. denumită „Raliul petrolis
tului*.  Desfășurată pe un tra
seu de 268 km (dintre care 18.3 
km au fost probe speciale), 
competiția a fost ciștigată de 
echipajul format din Petre Co
jocarii — Ilie Bulete de la 
A.S. ITA — Rovine. Pe echi
pe. primul loc a revenit asocia
ției sportive 1TA-Rovine.

• GOVORA. în localitate 
s-au organizat serbări cuitural- 
artistice și Întreceri sportive la 
care au participat peste 300 de 
tineri din satele și orașele ju
dețului Vilcea. S-a jucat fotbal.

Campionatul

Sterian 
Chirii ă,

de

handbal, popice, volei (la ulti
mele trei discipline au fost 
prezente și echipe de fete) în 
fața a numeroși spectatori, 
mulți dintre ei oameni ai mun
cii aflați la odihnă in această 
stațiune. Au cîștigat Sănătatea 
Govora (fotbal). înfrățirea Olă- 
nești — fete, Sănătatea Govora 
— băieți (volei), Sănătatea Go
vora — băieți și fete (handbal). 
Ioana Dumitrescu (Vilceana- 
Rm. Vîlcea) și Ilie Rent ca (Ol
tul Rm. Vilcea) — la popice. 
(P. GIOBNOIU, coresp.).

BISTRIȚA. In localitate, par- 
ticipanții la etapa zonală a 
„Cupei UNCAP" la lupte gre- 
co-romane au închinat Întrea
ga lor acțiune sportivă marii 
sărbători de la 23 August. S-au 
prezentat la startul întrecerilor 
60 de sportivj din 7 județe. 
V. Bruj (Bistrița-NeȘăud). f". 
Feembacher (Arad). L 
(Satu Mare). Gh. Bruj 
ța-Năsăud). B. Merescu 
Mare), N. Pintea (Satu 
V. Romocea (Maramureș), 
E. Rez (Satu Mare), L Kiss 
(Satu-Mare) și F. Sziiagyi (Bi
hor) s-au impus în finalele pe 
categorii- (I. TOMA — coresp.)

F.
Rotaș 

(Bistri- 
(Satu 

Mare),

JUNIORII SÎBIENI DIN NOU
Palatului 

tineri 
ciclo- 

i de
de călărie 0 COMPORTARE FOARTE BUNA!

„CUPA SPERANȚELOR"

LA OINĂ
laMANGALIA. Desfășurată 

Mangalia în cadrul finale
lor ..Daciadei". competiția 
de oină „Cupa speranțelor" a 
fost cîștigată de echipa Școlii 
generale din comuna Gherăești 
(județul Neamț), urmată de for
mațiile Frasin (Suceava) și 
Rîmnlcelu (Buzău)

Finala „Daciadei" la oină (se
niori) se va disputa începind 
de vineri în orașul Slobozia.

SIBIU, 9 (prin telefon). Cu pro
ba de obstacole rezervată echi
pelor de juniori. întrecerile eta
pei a H-a a campionatului repu
blican de călărie (dresaj și ob
stacole). desfășurată pe frumoasa 
bază hipică din localitate, a a- 
juns In punctul LnaL Componen- 
ții celor 7 formații prezente la 
start — Dinamo, C.S.M. Craiova, 
Agronomia Timișoara, Agricola 
Lugoj, Steaua, Olimpia București 
și C.S.M. Sibiu — s-au străduit 
și au reușit să aibă o comportare 
bună, apreciată de specialiști și 
spectatori. După evoluția pe par
cursul de bază, călăreții de la 
Dinamo, C.S.M. Craiova. Steaua, 
Olimpia și C.S.M. Sibiu au rămas 
tn cursa pentru primul loc. în 
baraj. Dinamo și C.S.M. Craiova 
aveau să plătească tribut grabei 
șl să greșească, fapt care le^a 
adus puncte de penalizare. O 
frumoasă comportare au avut ti
nerii de la Olimpia, Andrei Preda 
cu Mangal și Vasile Raba eu 
Gruia, care, terminind fără gre
șeală, au realizat 'și un timp bun, 
menținindu-se în fruntea clasa-

i MARINESCU [C. S BRAILA] 4 TITLURI
DE CAMPION LA CICLISM!

meatului pinâ la intrarea în ba
raj a silăanulm Gruia Dear cu 
Saray care, alături de Peter 
Fleischer cu Vampir, aveau să 
aducă victoria echipei lor, înre
gistrată cu cel mai bun timp din 
concurs. De asemenea, trebuie 
menționată comportarea bucureș- 
tenilor Dan Orfescu cu Esculap 
și Teodor Pancă cu Medalion, 
care au contribuit Ia sirzarea 
formației lor (Steaua) pe locul 
HL

In contextul pregătirilor pentru 
apropiatul
care 
brie 1 
tem 
rilor 
zenta 
In general bune, ceea ce ne face 
să credem că ei vor repeta buna 
comportare de la ediția trecută. 
Gruia Deac, Mircea Neagu, Teo
dor Pancă, Liviu Matron și cei
lalți au Insă datoria să se pregă
tească cu și mai multă seriozi
tate pentru a evita unele erori 
pe care le comit acum nu atft 
din nepricepere, cit din grabă șl 
din neatenție în abordarea unor 
obstacole

Clasament : 1. C.S.M. Sibiu t p 
(61,Z s), 2. Olimpia București 6 p 
(67.7 s). 3. Steaua o p (76.2 s), 4. 
Dinamo 3 p, 5. C.S.M. Craiova 
4 P.

campionat balcanic, 
va avea loc tn luna septem- 
In iugoslavia (Zagreb), pu- 
aprecia că evoluțiile junio- 
«usceptibili de a ne repre- 

i la aceste întreceri au fost

Emanuel FANTANEANU

TG. 
Marți 
ediției 
telor naționale de ciclism pentru 
juniori. Performerul competiției 
este juniorul mic Ion Marinescu 
(C.S. Brăila — antrenor Mihai 
Simion) care a cîștigat toate cele 
patru titluri, devenind — in a- 
celași timp — și cvadruplu cîști- 
gător al „Daciadei".

Ultima probă, cea de fond, des
fășurată pe șoseaua Tg. Mureș — 
Blrmașu (traseu foarte dur, eu 
urcușuri șl multe serpentine), s-a

MUREȘ, 9 (prin telefon), 
au luat sfîrșit întrecerile 
pe acest an a campiona-

rezul-incheiat cu următoarele 
tate :

Juniori mari (120 km) : 
PANEA (CI. sp. șc. 1 
3 h 45:02 — campion al 
nici ; 2. Gh. Lăutaru (Ci. 
1. Buc.) 3 h 48:51 ; 3. Fi. Chițu 
(Petrolul Ploiești) 3 h 49:10.-

Juniori mici (60 km) : 1. ION 
MARINESCU (C. S. BriUla) 
1 h 55:29 — campion al României 
șl al „Daciadei"; 2. M. Mărginea- 
nu (C.S Brăila) 1 h 58:02 ; 3. Fi. 
Lăutaru (CI. sp. șc. 1 Buc). 
1 h 58:02. (Ion PAuș —- coresp.)

1. ION 
Buc.) 

Româ- 
sp. șc.

• ASOCIAȚIA SPORTIVA 
Ancora Galați a amenajat pe 
malul lacului Cătușa o ca
bană nautică, care cuprinde 
un hangar pentru ambarca
țiuni, vestiare, spații de ca
zare pentru 30 de persoane 
etc. O bună parte dintre lu
crări au fost efectuate prin 
muncă patriotică de către iu
bitorii sportului de la Șantie
rul naval, evidențiindu-se e- 
chipele conduse de D. Ma
rin și D. Spanache. • „CU
PA CONSTRUCTORULUI", 
competiție polisportivă orga
nizată de Consiliul municipal 
al sindicatelor din Pitești, a 
reunit în etapa finală 120 de 
concurențl, cei mal buni din 
cei 2000 care au participat la 
întrecerile eliminatorii. Prin
tre cîștlgători s-au numărat 
I. Albu — la cros, V. Calotă 
— la popice, M. Tudor — la 
tenis de masă, M. Popescu — 
la șah și echipa T.C.A. — la 
fotbal. • TRĂGĂTORII bAI- 
MARENi, care în ultimul 
timp s-au afirmat pe plan 
republican, au acum la dis
poziție și o sală pentru pro
bele de arme cu aer compri
mat. Antrenorul M. Bălan 
pregătește aici 20 de tineri, 
dintre care șapte fete, care 
au participat deja, cu bune 
rezultate, la cîteva concursuri. 
• IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

s-a desfășurat o mare între
cere fotbalistică, la care au 
participat 64 de echipe. Com
petiția a fost cîștigată de Vi
itorul Cuza Vodă. • LA E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
s-a organizat în cinstea frun
tașilor tn producție, printre 
alte manifestări, și o gală de 
box între Selecționata jude
țului Mureș șl Unirea Focșani. 
Victoria a revenit mureșenilor 
CU 14—6. • ECHIPA DE AT
LETISM a Școlii generale din 
satul Herăștl (comuna Hota
rele, județul Ilfov), pregătită 
de profesorul V. Zamflrescu, 
a avut o frumoasă comporta
re în etapa finală a „Dacia
dei" la tetratlon, clasîndu-se 
pe primul loc, iar Vasilica Io- 
niță a cîștigat titlul la in
dividual. • CONSILIUL JU
DEȚEAN COVASNA al Orga
nizației Pionierilor a organi
zat cea de a X-a ediție a 
turului județului în cadrul 
acțiunii republicane de ciclo
turism „Floarea prieteniei". 
Numeroși cicliști de la ca
sele pionierilor din Sf. Gheor- 
ghe, Baraolt. Brețcu, Intorsu- 
ra Buzăului și Bicsad au 
parcurs peste 500 km, vizl- 
ttnd diferite localități, mu
zee, locuri istorice, întreprin
deri și puncte de interes tu
ristic. • SPORTIVII de la 
Voința Bacău au ciștigat earn-

Sportul, materia principală a vacanței școlare de vară. Spor
tul, prezență zilnică în tabere, la munte și la mare, unde elevii 
se refac după un an de învățătură pentru un nou an de învă
țătură.

In același scop, al unei odihne active, au fost înființate și în 
București tabere destinate elevilor care, intr-o perioadă sau alta 
a vacanței, rămin acasă. Există in Capitală 11 tabere, înființate 
la cîteva baze sportive sau școli care oferă condițiile materiale 
necesare practicării diferitelor sporturi. CORESPUND, ÎN MOD 
PRACTIC, ACESTE «TABERE ALE SPORTULUI" SCOPULUI 
PENTRU CARE AU FOST ORGANIZATE? Iată întrebarea 
care am dorit răspuns prin efectuarea unui raid inir-una din 
minețile trecute.

la 
di-

„5 MINUTE FACEM PE... DELFINII 1
La „Cutezătorii", tabăra de 

vacanță a sectoarelor 1 și 2, 
elevii de la Școala generală 
nr. 145 și-au descoperit două 
pasiuni : înotul și tenisul de 
masă. Sau cel puțin așa l-au 
convins pe reporter. în dimi
neața zilei de 3 august. Profe
sorul lor. Dan Stoian. ii orga
niza în serii pe marginea bazi
nului. le dădea startul, puștii 
parcurgeau bazinul care cum

locul ocupat în „cursă". Și 
era o formă de mișcare în 
pe care o agreau copiii, 
puteai intitula 
minute fără să atingă fundul 
bazinului ru picioarele", sau „5 
minute facem pe delfinii". Pro
fesorul Stoian a făcut repede 
prozeliți- I-au urmat exemplul 
profesorul Dan Lăzărescu, de 
la „generală" 39. și Sofia Hentz, 
de la 125. Și, bineînțeles, cei

ni ai 
apă 

agreau copiii. O 
,Cine rezistă 5

Evident tehnicitatea startului are mult de suferit. Dar pe elevii 
de la Școala generală nr. 145, veniți împreună cu profesorul lor, 
Dan Stoian, kx clubul de vacanță „Cutezătorii**,  fi interesează, cel 
puțin deocamdată, mal puțin acest aspect: ei doresc să ajungă înot 
la capătul celălalt al bazinului, in primul lor concurs.

puteai. îl parcurgeau în între
gime și asta era important, ni
mănui nu-i păsa de stil sau de

programul trebuia să 
de la ora 9, la ora 10.30 
Școlii generale nr. 156 
de vacantă a sectoru-

CE N-A PUTUT OPRI
Deși 

înceapă 
bazinul 
(tabăra
lui 3) era tacă Închis. 19 copii 
așteptau In fața porții fixate 
bine in sirme. Cam la aceeași 
vreme. in cancelaria scolii. 
Dan Floreseu. comandantul de 
pionieri. îl lăuda la telefon pe 
„nea Stan*.  Cine era mea 
Stan*  ? Portarul de noapte al 
scolii. Pentru ce il lăuda ? Pen
tru faptul că schimbase apa în 
bazin. într-adevăr. portarul îsi 
făcuse datoria, schimbase apa. 
încuiase chiar și poarta, așa 
zdravăn, ca să n-o deschidă ni-

GHICI CINE LIPSEA
în comandamentul taberei de 

vacantă a elevilor din sectorul

X:i

B cald, 
nr. 156 
așteptan

optați: u 
Doina R1 
dant de 
de geogra 
altul de s 
de educai 
Ut Orgar 
sectorul 
de care 
spus Doi] 
din u*ma  
o profesa 
ceasta pd 
importam 
revine 
organizări 
nu știrfq

vreo 40—50 de 
însoțiseră în 
«Cutezătorii*...

copii pe care-i 
ziua acelea la

NOAPTE...
aceea... „Știți, 

deschidem bazinul.

PORTARUL DE
meni- Dar după
acum nu
Apa trebuie să se mai... încăl
zească" — a sosit explicația. 
Oare ? Cind am ieșit afară, co
piii — se adunaseră deja vreo 
35—40 — reușiseră să deschidă 
porțile ferecate. înotau prin ba
zin — si bine făceau —. căci 
n-aveau pentru ce să se teamă 
de „răceala" apei. așa cum 
ne-au confirmat ulterior cadre 
medicale de la 
ta te. 
bine
n-avea ce face 
care și nici bucuriei de 
juca a copiilor...

Legase 
porțile

alte bazine vizi- 
el. «nea Stan*,  

bazinului, 
dorinței de

Dar 
miș- 
a se

DIN COMANDAMENT?
5. organizată la Școala nr. 190, 
din Piața Sudului, au fost co-

In campionatele naționale de tenis

AU FOST ELIMINAȚI 5 DINTRE FAVORIȚI!
După terminarea rundei califi

cărilor, cîțiva dintre tenismanii 
care s-au impus în această fază 
s-au remarcat și în turul urmă-

pionatul județean la tenis de 
masă, el fiind urmați In cla
sament de formațiile băcă
uane Aurora și Victoria. • 
LA ODORHEIU SECUIESC s-a 
disputat prima etapă 
petiției 
Szejke", 
dei", in 
numeroși _____
cooperației de consum din ju
dețul Harghita. U.J.C.C. Depo
zit Odorhei a ciștigat la mi- 
nifotbal șl popice pe echipe, 
iar la Individual au fost de
clarați învingători L. Papp 
(Harghita M. Ciuc) — la șah, 
C. Dumitru (Odorhei) — la 
popice și I. Bartha (Odorhei) 
— la tenis de masă. • SUB 
GENERICUL „Cintarea omu
lui și a holdelor bogate*,  du
minică numeroși locuitori din 
satele brăilene au participat 
la manifestări cultural-spor
tive, care au avut loc in pă
durile 
Colțea, 
șl la 
CENT 
„Cupa 
tivii
cea șl Ismail (U.R.S.S.), 
atletism fotbal și tenis, 
tenis și fotbal au cîștigat gaz
dele (la fotbal. Pescărușul 
Tulcea — Sei. Ismail 2—1), 
iar la atletism oaspeții.

polisportive 
sub egida 
care s-au 
tineri din

a eom-
„Cupa 

„Dacia- 
Întrecut 
unitățile

Viișoara, Comnița, 
In stațiunea Ciinenl 

lacul Blasova. • HE- 
s-a disputat la Tulcea 
prieteniei" între spor- 

orașelor Înfrățite Tul- ..----------- Ja
La

RELATĂRI DE LA: T. Si- 
riopol, L Fețeanu, V. Săsă- 
ranu, M. Avanu, I. Păuș, O. 
Gu(u, Gh. Briotă. E. Teirău, 
I. Bartha, N. Costin șl P. 
Comșa.

ei scoțînd din concurs nu 
puțin de S capi de serie ! 
spune, chiar, că miercuri a 
ziua tinerilor. Eduard Pană, 
Șerban Nisiparu i-au elimi

EXE
Directei 

de la „Ti 
și-a găsi] 
vocație : 
Am spel 
Început 
albe alei 
trucit 1] 
de educa 
toate zill 
său libel 
St 12) av| 
bază, cu | 
vreo 50 
si oamerj 
deschisă 
chet (ma 
organizat 
improvlz 
le gened

PE
Pentrt 

tiv. ec 
școlar 
cucerești 
naționali

tor, 
mai 
Am 
fost 
«poi nat pe Iosif Kerekeș și, respec
tiv, Adrian Viziru. Aveam, tnsă, 
să asistăm și la alte surprize ih 
actuala ediție a campionatelor 
naționale de tenis rezervate se
niorilor. Coste! Curcă (Politeh
nica B ucurești) 1 -a elimin at în 
cinci seturi pe tenacele Constan
tin Popovici (favorit 13), jar Dan 
Nemeș (Jiul Petroșani) a între
cut pe un alt stelist, Laurențlu 
Țiței (favorit 18). Un frumos 
meci l-au oferit Florin Segărcea- 
nu și Codin Dumitrescu. Condus 
eu 2—0, Segărceanu a remontat 
situația minge după minge, în
deosebi prin retururi de mare fi
nețe. reușind să dștige trei se
turi consecutive. Să notăm și bu
na comportare a reprezentanților 
Politehnicii Cluj-Napoca. Radu
Hămuțiu și Luminița Sălăjan au 
eliminat și ei doi favoriți.

După două zile de incertitudini, 
recenta campioană europeană, 
Florența Mihai, a primit permi
siunea medicilor de a intra în 
competiție.

Rezultate. Simplu masculin (tu-

ral I) : Hărădău — Manea t—4, 
6—4, 6—4 : Nemeș — Țiței 7—5,
6—2, 6—1 ; Nisiparu — A. Viziru 
6—2. 6—4, 6—4 ; Almăjan — Pa
vel 7—5, 6—0, 6—2 : Pană — Ke
rekeș l—o, 6—4, 6—1 ; Boldor — 
Nemeth 6—1, 6—z, 6—3 ; Cure*  — 
Popovici 2—6, 2—6, 7—5, 6—4. t—2; 
M Mirza — Tomescu 1—6, 5—3, 
6—3. 6—* ; Hămuțiu — Dărăban
5— 7, 7—5. 6—3, 7—5 ; Dirzu —
Ciuntea 6—2, 6—2, 6—0 ; SUtfl — 
Sălăjan 6—2 t—3, 6—3 ; SegSr- 
ceanu — Dumitrescu 4—6,1—6, I—<ț
6— 3. 6—0 ; Niță — Nagy 5—2,1—5,
7— 3. 5—4, B—3 ; T. Marcu — Mu-
reșan 6—1, 6—3, 6—4. Simplu femi
nin, turul I : Florența Mihai — 
Valeria Balaj 6—2, 6—3; Elena Po
pescu — Rodica Gheorghe I—3, 
6—2 ; Lucia Romanov — Ana 
Breda 6—0, 6—1 ; Elena Triiu — 
Simona Nunweiller 6—2, 6—3 ; 
Maria Romanov — Daniela Nemeș 
5—1, 6—4 ; Luminița Sălăjan — 
Elena Jeeu 6—3, 2—6, 5—2 ab;
Lunela Orășanu — Dorina Brăș- 
tin 6—0, 5—1.

Azi. începind de la or<a 9, în
trecerea continuă cu „optimile*  
de simplu masculin și cu „sfer
turi" de simplu feminin, dublu 
masculin și dublu feminin.

Ion GAVRILESCU

Lotul t 
Vasile

EXCURSII LA BUCUREȘTI

PRIN OFICIILE
Toate oficiile județene de turism orgonizeozâ în cursul lunii august 

1978 excursii ks București pentru vizitarea celui de al 9-lea tîrg inter
național de bunuri de consum, care este deschis pînâ la data de 1 
septembrie a.c., la Complexul expozițlonal din Piața Scinteil.

Participanțilo. la excursl-i N se asigurâ transportul și biletul de in- 
t*ore la tîrg, precum și vizitarea unor obiective turistice atractive de 
pe trase-u și dia București.

înscrierile se fac la toate oficiile județene de turism din țara, agen
țiile și filialele acestora.

JUDEȚENE DE TURISM

Perfornq 
tă. daci 
portare^ 
campioij 
trat :

18 
Un i 

ceea, 
cea va :] 
rești, 4( 
te. 32H 
Iași și 
rină di

Un J 
rugbyștl 
«ucces. 
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Releu, 
Bulancl 
(aripi), 
gn $i 
tri), R 
la des] 
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dache, ] 
Dim*  i 
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NERĂBDĂTOR CA UN DEBUTANT...

fgramul bazinului de la Școala generali 
de mult. Dar porțile tint inci tnchise ți 

Fotografii de Vasile BAGEAC I
soara 
iian- 
resor 
p 81 
unul 
plici— 

din 
Mlru, 
ne-a 
cele

tivă nu poate fi. în același 
timp. în două locuri ? în orice 
caz. in ceea ce ne privește. am 
constatat :
(ora
«ol. 
nea.
tism

in clină dimineață 
terenul de baschet era 
de handbal de as-eme- 
in sectoarele de atle- 
antrenau doar 3 elevi

11)
cel 
iar 
se

(care practică performanta, e-
vident) In vederea unui concurs 
Internațional de tetratlon șco
lar. In bazin, animație mare, 
aglomerație. In jurul lui. la feL 
Ca la orice. strand obișnuit- 
Numai că de la taberele de 
vacantă avem alte pretenții.

bRULUI DE LA „TEMERARII" 
lantâ 
irdu, 
nouă 
kitor.
[e a 
[ițele
I în- 
fesor 
|l de 
ppul 
re 9 
L pe 
I fost
I dar
I este 
Ibas-
Ititie 
Ihipe 
[c61i- 
1129).

n a- 
iiune 
■a le 
►unei

•»
Iar la ora 15 trebuia să revină 
la „Temerarii”, pentru a orga
niza în continuare competiția 
de minifotbal. in care sansa 
victoriei aparține, deocamdată, 
echipei de la „generală 109”. 
Am mai spicuit din programul 
taberei : un tur al Bucureștiu- 
lui. o excursie de o zi la mun
te. un spectacol de film, parti
cipări la „Forumul pionierilor”. 
Un program, așadar, plin, a- 
tractiv, ușor de organizat. Cu 
o condiție, însă : ea. aseme
nea directorului Surdu. cei răs
punzători de acest timp liber 
al școlarilor, atît de important, 
să-și ia munca în serios.

Raid realizat de
Radu TIMOFTE

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

Vasile Pîslaru, mijlocașii de 
atac al echipei A.S.A. Tg. Mureș, 
jucătorul capabil să ducă singur 
la bun sfîrșit acțiuni ofensive 
de mare acuratețe tn momentele 
cheie ale unui meci sau altul, 
acțiuni din care au rezultat mul
te goluri tonifiante pentru co
echipierii săi, și-a reluat pregă
tirile după o absenți de șapte 
luni. Odată cu ceilalți Jucători 
mureșeni, dar nu tn același ritm 
cu ei.

— Sincer »ă fiu, cred eâ aș 
putea alerga cot la cot eu B6- 
lOni, Gali, Isplr și ceEalți — ne 
spunea zi^e trecute purtătorul 
tricoului cu nr. 1 din echipa 
pregătită de Tiberiu Bone fi 
AttUa Krdăgh. Dar medicul nos
tru, Emerich Halmaghyl, nu-mi 
dâ voie. Și n-am ce face, tre
buie sâ-1 ascult, pentru eâ nu 
vreau aâ atric totxil, acum dnd 
tr.i aflu pe punctul de a reveni 
in rlndurlJe echipei. SInt nerăb- 
dâter ca un debutant. Șl ‘ 
din douâ motive.

— Primul ?
— Nu 

impiinit 
eu alțl 
toamna 
bolnâvit 
câ nu voi mai putea reveni pe 
Cazon. încet, Încet, am ajuns, 
totuși, la concluzia eâ e posibil 
aâ mai pot juca 
K firesc, deci, sâ
- al doilea
— Singura mea

15*

mal am 18—19 ani.
27, m-am maturizat, 
ochi lucrurile. CInd, in 

anului trecut, m-am Un
de hepatită axa crezut

Am 
vid

măcar doi anL 
fiu nerăbdător.
motiv T

. _ mtogtiere de-a
lungul perioadei dt am stat de
parte de fotbal a fost... aflrma- 

...................... ....în
St

eă echipei A.S.A. l-a lipsit, 
returul trecut, tocmai Pislaru. 
mie ml-a hpslt_ A.S.A. Cau- 
eșecurllor In lanț din returul 

campionatului 1977—1978 nn a 
fost insă numai absența mea. 
Eu unul consider că echipei l-a 
Hpslt, Înainte de toate, VOINȚA. 
Isplr, BdlOnl, Hajnal, Varodl, 
Fazekaț au jucat slab sau foarte 
slab după tnfrtngerea din parti
da cu steaua, de pe teren pro
priu, lnfrîngere care a avut da
rul să dărime moralul unor ju
cători, care ar fi trebuit să fie 
mal bărbați șl să înțeleagă că 
pierduseră numai un med, nu țl 
titlul de campioni, pe care mal 
aveau Încă foarte multe șanse 
să-l dștlge.

e= Cum vede Pls’aru pe AS-A. 
In nouț sezon competițional U7I 
—197S ?

an consecutiv campioană la Juniori

OCOMOTIVA 0 PUTERNICA
■A RECDYELll BUCUREȘTEAN
ecu- 
prtiv 
rești 
pană 
gby.

vind Înălțimea de 1,90 m), dis- 
punînd de excelente calități 
motrice — viteză de deplasare 
ți îndemînare — cu o bună 
tehnică de bază și un jocjwien-

M. Ionescu și Fuica (Steaua), 
Burghelea și Malaneu (Farul), 
Simion, Rădoi, țuici (R.C. Gri- 
vița Roșie), Măcăneață, Paras- 
chiveseu și Zamfir (.Poli- Iași),

•<
$

ioa București, campioană a țării la rugby Juniori, 
antrenor principal) fi George Piștalu "

tat permanent pe circulația ra
pidă a balonului, un accentuat 
spirit ofensiv șl, implicit, o 
mare eficacitate (180 de încer
cări reușite), iată principalele 
atuuri ale echipei campioane. 
Ar mai trebui subliniat spriji
nul pe care echipa, care acti
vează în cadrul Liceului indus
trial nr. 11, l-a primit din par
tea Centralei mecanice de ma
terial rulant prin ing. Gh. Tă
nase, director general, și prof. 
Ion Dan, inspector pentru pro
bleme de învățămînt, îndeosebi 
fai direcția asigurării unei baze 
materiale adecvate și a stator
nicirii unui climat ireproșabil 
de pregătire, a unei munci edu
cative cu o mare eficiență, ceea 
ce se exprimă prin împletirea 
armonioasă a învățăturii ți 
practicii în producție cu spor
tul. Mîine cei 22 de tineri rug- 
byști de la CSS Locomotiva 
nu vor fi doar titularii unor 
formații divizionare de seniori, 
ai reprezentativei (poate), ci și 
muncitori și tehnicieni de nă
dejde.

La acest sumar bilanț, cîteva 
cuvinte și despre antrenor, des
pre prof. Vasile Constantin, cel 
care după ce a dat unor echipe 
din elita rugbyuluj românesc pe

îpa- 
om- 
i în 
fSis-

i a- 
Su- 

ucu- 
lan- 
irgie 
ma-

neri 
Istui 
k Si 
tul: 
Fghe 
bdor 
kimă 
Lun- 
pen- 
bcaș 
F 51 

la
Ior-
Ion 

Stă- 
I si 
f-a), 
hdu, 
baie

ti-

— A.S.A. viitorului campionat 
va fi o echipă angajată total din 
prima și pînă in ultima etapă. 
Băieții vor să obțină in tur 10 
de puncte. Obiectivul este per
fect realizabil. In echipă există 
jucătorl-valori șl, din această 
vară, clțlva tineri foarte dotați. 
Unii vor veni cu experiența a 
8—10 campionate Jucate consecu
tiv, ceilalți cu elanul șl ambiția 
afirmării. Din această „dispută- 
— pentru că la noi va fi o 
mare concurență pentru un post 
In echipă — nu va ciștiga declt 
A.S.A. Tg. Mureș.

SI In acest fel, echipa poate 
efștlga ceea ce a pierdut In 
primăvara trecută, după o toam
nă cind toată lumea o vedea, 
pentru prima dată, campioana 
țăm.

Laurențiu DUMITRESCU

DINAMO BUCUREȘTI: 3.2 (1.1) 

CU CAMPIOANA PORTUGALIEI
LISABONA, 9 (prin telefon). 

In cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Spania și Portu
galia, echipa Dinamo București 
a evoluat la Porto in compania 
campioanei portugheze, F. C. 
Porto. Jocul s-a desfășurat în 
nocturnă, pe stadionul Nantas, 
ți s-a încheiat cu victoria for
mației române la scorul de 
3—2 (1—1). întâlnirea, urmări
tă de. peste 15 000 de spectatori, 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic ți spectacular.

La începutul partidei cam
pioana Portugaliei a dominat 
și, ca urmare, ea a și deschis 
scorul, prin Gomes (min. 10).

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ORELE DE ÎNCEPERE A 

PARTIDELOR DIN TURUL 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
A. Așa cum am mai anunțat, 
campionatul Diviziei A va în
cepe în ziua de 24 august 
F.R.F. a stabilit orele la care 
se vor disputa meciurile. Eta
pele din luna august: ora 17 (in 
deschidere, de la ora 15,15, vor 
fi programate meciurile echi
pelor de juniori divizionari); 
cele din septembrie: ora 16 (ju
niorii — ora 14,15); cele din oc
tombrie: ora 15 (juniorii — ora 
13,15), iar cele din noiembrie 
și decembrie: ora 14 (juniorii — 
ora 12,15).
• „CUPA SUCEVEI-, Sta

dionul „Arini” din Suceava va 
găzdui, în zilele de 10 și 11 
august, meciurile ediției a 5-a 
a competiției „Cupa Sucevei”. 
Var participa echipele C.F.R. 
CIuj-Napoca, Minerul Gura 
Humorului, C.S.M. Suceava si 
Zimbrul Suceava. (I. MlNDRES- 
CU, coresp.).
e „CUPA MUNICIPIULUI RM. 

VIX.CEA-. C.J.E.F.S. Vîlcea orga
nizează în zilele de it—1B august 
a Vl-a ediție a tradiționalei com
petiții fotbalistice dotată cu „Cu
pa Municipiului Rm. Vîlcea”. Vor 
participa divizionarele „A” F.C. Corvtaul Hunedoara și Chimia 
din localitate, precum ți dlvtelo- 
aareăe B Metalul Plopenl ți Ni- 
tramonla Făgăraș — dțtigătoa- 
rea de anul trecut a trofeului, 
lasă prognunul partidelor : 11
august, ara 15,45: F.C. Corrtnul

TURNEU REPREZENTATIVEI
JAPONIEI

în cadrul unui lung turneu 
Pe care-1 întreprinde peste ho
tare. astăzi urmează să sosească 
la București selecționata Japo
niei. Oaspeții vor susține două 
meciuri în cadrul turneului lor 
în țara noastră. Simbătă, ei vor 
întUni, pe stadionul din Ghen- 
eea, formația noastră campioa
nă, Steaua, iar duminică vor 
evolua In compania unei echi
pe nedesemnată încă.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA TRAGEREA OBIȘNUITA

ARBITRI RO'IÂNI
IN CO'lPfTIȚIllt EUROPENE

(15

de 
ai

noiem-

tinerei: 
octom-

Campionatul european: Aus
tria — Portugalia 
brie): N. Rainea.

Camp, european 
Grecia — Finlanda 
brie): R. Stîncan.

Cupele europene: C.C.E.: Ju
ventus — Glasgow Rangers (13 
septembrie): N. Rainea.

Vlaznia Skodra (Albania) — 
Austria Viena (13 septembrie): 
o brigadă de arbitri români ce 
urmează a fi desemnată.

Cupa cupelor: PAOK Salo
nic — F.C. Servette (13 sep
tembrie) : o brigadă de arbitri 
români ce urmează să Ce de
semnată.

Cupa U.E.F.A.: Gaiatasaray 
Istanbul — West Bromwich Al
bion (13 septembrie): Fr. Co
loși.

„ _____ _ împreună cu profesorii
(fn dreapta, antrenor secund)

Dumitru Florian ți Băloia 
(Știința Petroșani), Mihalache 
(R.C. Sportul studențesc) ți n- 
proape 75 la sută din efectivul 
actual al Rapidului se pregă
tește acum pentru a modela alți 
tineri, capabili să îmbrățișeze 
performanța, să ajungă la rin- 
du-le pe primele trepte ale mă
iestriei sportive. Omul modest, 
aproape anonim, care este prof. 
Vasile Constantin, constituie un 
excelent exemplu de muncă ți 
competență și spirit de dăruire, 
care face cinste colectivului Li
ceului industrial nr. 11 și rug- 
byului nostru !

Tiberiu STAMA ’

LOTO
din 28 iulie 1378 participantul LU- 
KICI ALEXANDRU din Timișoa
ra a cîștigat un AUTOTURISM 
«Dacia 1300", iar alți 5 partid- 
panțl au obținut, fiecare, cite un 
etftig de 23 817 lei la categoria a 
>-*.  Tragerea LOTO de mîine, 
vineri 11 august 1978, vâ oferă 
prilejul ră vă Înscrieți pe lista 
marilor câștigători cu o singură 
condiție : SA PARTICIPAȚI ! NU UITAȚI ! Se atribuie 7 categorii 
unice de ciștiguri pe întreaga tra
gere, In cadrul valorii unitare a 
dștigurilor se pot obține autotu
risme. Se poate ciștiga și cu 3 
numere din cele 18 extrase. Șan
sele dv. sporesc dacă jucațl pe 
bilete completate cu 1 variantă 
combinată sau 1 combinație „cap 
de pod“, care vă oferă posibili
tatea de a obține importante sui
te de ciștiguri. AST Azi — ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor !

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 9 AUGUST 1978 : 
Extragerea I : 13 27 45 22 6 10 ; Ex
tragerea a R-a : 11 31 2 29 43 21. 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 711.662 
lei, din care 18.992 lei report to ca
tegoria 1.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
r>_ I— I T U D Bl IZ~I înreri ___ t_<_________ -e. ________,___ .______ •_ Ii

De la I.T.H.R. BUCUREȘTI sîntom informați câ sa mai primesc în
scrieri pentru wrmâtoa-rele excursii organizate cu ocazia zilei da 23 
August :
• pe litoral ca zorea fiind olgunotâ la hotel Bîlea din stațiunea 

Nepiun (plecarea ki 22 august), atît cu treoul cît șk cu autocarul
• drumeții montane în : Bucagi (plecare în 20 august), Făgâraș 

(plecare 18 ți 21 august), Carpații Meridionali (plecare 21 august)
• cu auto carul : In Moldova de mijloc (plecare la 22 august, retur 

24 august), în Circuitul Morilor Trecâtori (20 august, retur 27 au
gust), in Turul României (plecare Fa 18 august, retur la 26 au
gust), sau în Nordul Olteniei (în perioada 25—28 august).

Relații suplimentare ți înscrieri la filialele de tw'sm din : Bd. N. 
Bâlcescu 35, Bd. 1848 nr. 4, Bd. Republicii 68, Cal. Grivițeî 140.

i

Fotbaliștii români au echili
brat jocul, au devenit activi in 
atac și Vrînceanu a egalat 
(min. 18).> După pauză, domi
nare clară și insistentă a lui 
Dinamo, care a marcat de 
două ori: prin Țevi (min. 72) 
și Custov (min. 83). F. C. Por
to a redus din handicap, în 
min. 87, tot prin Gomes.

Antrenorii Ion Nunweiller și 
Tănase Dima au utilizat ur
mătoarea formație: Eftimescu 
— Cheran, Augustin, Sătmărea- 
nu, Ion Marin — Dinu (Drag- 
nea), D. Georgescu, Custov — 
Tălnar (Mușat), Țevi (I. Mol
dovan), Vrînceanu.

Echipa Dinamo București ur
mează să mai susțină două 
jocuri în Spania.

ARBITRII MECIURILOR ECHIPELOR
NOASTRE IN CAMPIONATUL
EUROPEAN Șl IN CUPELE

CONTINENTALE

— România (15 no- 
Ch. Corver (Olanda).
România — Turcia: 
(Cehoslovacia) ’, Un- 
România : I. Stro-

Campionatul european inter
nări: România — Iugoslavia (23 
octombrie): R. Lattanzi (Italia).

Spania 
iembrie):

Tineret:
A. Marko 
gări a —
dak (Polonia).

Cupele europene: C.C.E.: Mo
naco — Steaua (15 august): F. 
Martinez — J. Madrid, F. Ba- 
chera (toți din Spania); Steaua
— Monaco (30 august): E. Do- 
erflinger (Elveția).

Cupa cupelor: Universitatea 
Craiova — Fortuna Dusseldorf 
(13 septembrie): o brigadă de 
arbitri din Turcia.

Cupa U.E.F.A.: F. C. Argeș
— Panathinaikos (13 septem
brie): brigadă de arbitri din 
Austria; Politehnica Timișoara
— o echipă din Ungaria: bri
gadă de arbitri din R. D. Ger
mană.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C-
EDIT1A 1978/1979 seria a vn-aa

ETAPA I, 27 august : C.F.R. Craiova
— Metalul Rovinari ; Constructorul Tg. 
Xu — Minorul Vulcan, Minerul Motru
— Dioma Orșova, Bistrița Bâbeni — 
Chimistul Rm. Vîkea, Lotru Brezoi - 
Minerul Lupeni, Progresul Bâilești — 
Metalurgistul Sadu, Unirea Drâgâșani
— Pandurii Tg. Jiu, Gloria Drobeta 
Tr. Sev. — Constructorul Craiova.

ETAPA a U-a, 3 septembrie : Mine- 
nd Vulcan — Bistrița Bâbeni, Con
structorul Craiova — Progresul Bâî- 
fcețti. Metalurgistul Sadu — Gloria 
Drobeta Tr. Sev., Pandurii Tg. Jiu — 
C.F.R. Craiova, Metalul Rovina ri — 
Minerul Motru. Chimistul Rm. Vîkea
— Constructorul Tg. Jiu, Dierna Orșo
va — Lotru Brezoi, Minerul Lupeni - 
Unirea Drâgâțoni.

ETAPA A Nl-a, 10 septembrie : 
Lotru Brezoi — Constructorul Cra’cva, 
C.F.R. Craiova — Bistrița Bâbeei, 
Constructorul Tg. Jiu — Minerul Lu
pani, Chimistul Rm. Vi!cec — Dierna 
Orșova, Metalurgistul Sadu — Pan
durii Tg. Jiu, Progresul Bâilești — 
Minerul Motru, Unirea Drâgâțoni - 
Metalul Rovinari, Gloria Drobeta Tr. 
Sev. — Minerul Vulcan.

ETAPA A IY-a, 17 septembrie : 
Minerul Metru — Gloria Drobeto Tr. 
Sev., Metalul R ovina ri — Lotru B<»- 
xoi, Constructorul Craiova — Chim:»- 
tu( Rm. Vîlcea, Unirea Drâgâșcni — 
Metalurgistul Sada, Minerul Vulcan — 
C.F.R. Craiova, D ierna Orșova — 
Minerul Lupeni, Pandurii Tg. JTu — 
Progresul BâHețti, Bistr ța Bâbeni — 
Constructorul Tg. Jiu.

ETAPA A V-e, 24 septembrie : 
Dioma Orșova — Unirea Drâgoțcni, 
Chimistul Rm. Vikec — Progresul 
BâiIești. C-F.R. Craiova — Gloria Dro
beto Tr. Sev., Constructorul Tg. Jiu
— Constructorul Craiova, Lotru Brezoi
— Mineru Motru, Minerul Vulcan — 
Pond urii Tg. Jiu, Minerul Lupeni - 
Bistrița Bâbeni, Metalurgistul Sadu
— Metalul Rov’marl.

ETAPA A Vl-a, 1 octombrie : Pro
gresul BâMești — Constructorul Tg. 
Jiu, PonduTH Tg. Jiu — D ier na Orșo
va, Bistrița Bâbeni — Lotru Brezoi, 
Metalurgistul Sadu — Minerul Vulcan, 
Metalul Rovinari — Minerul Lupeni, 
Gloria Drobeta Tr. Sev., — Chimis
tul Rm. Vîlcea, Constructorul Craiova
— Minerul Motru, Unirea Drâgâșani
— C.F.R. Craiova.

ETAPA A Vll-a, 8 octombrie : 
Chimistul Rm. Vîlcea — Unirea Drâ
gâșani, Gloria Drobeta Tr. Sev., — 
Bistrița Bâbeni, Metalul Rovinari — 
Mineru! Vulcan, D ier na Orșova — 
Progresul Bâilești, C.F.R. Craiova — 
Lotru Brezoi, Minerul Lupeni — Con
structorul Craiova, Constructorul Tg. 
Jiu — Metalurgistul Sadu, Minerul 
Motru — Pandurii Tg. Jiu.

ETAPA A VIII-a, 15 octombrie : 
Dierna Orșova — Metalurgistul Sadu, 
Minerul Lupe»' — Progresul Bâilești, 
Pandurii Tg. Jiu — Constructorul Tg. 
Jiu, Minerul Motru — Unirea Drâgâ- 
șa-ni, Bistrița Bâbeni — Metalul Rovi

na ri, Minerul Vulcan — Chimistul Rm. 
Vîkea, Constructorul Craiova — C.F.R. 
Craiova, Lotru Brezoi — Gloria Dro
beta Tr. Sev.

ETAPA A iX-a, 22 octombrie : Pan
durii Tg. Jiu — Bistrița Bâbeni, Mi
nerul Vulcan — Minerul Motru, Me
talurgistul Sadu — Chimistul Rm. 
Vîlcea, Gloria Drobeta Tr. Sev. — 
Minerul Lupeni, Constructorul Craiova
— Dierxi Orșova, Progresul Bâilești
— C.F.R. Craiova, Unirea Drâgâșani
— Lotru Brezoi, Metalul Rovinari — 
Constructorul Tg. Jiu.

ETAPA A X-a, 29 octombrie t 
Chimistul Rm. Vîkea - Minerul Lu
peni, Bistrița Bobe ni — Constructorul 
Croi ova, Unirea Drâgâșani — Minerul 
Vulcan, QF.R. Craiova — Metalurgis- 
toi Sadu, Constructorul Tg. Jiu — 
Minorul Motru, Dierna Orșova — 
Gkxki Drobeto Tr. Sev., Progresul 
Bâilești — Metalul Rovinari, Lotru 
Brezoi — Pandurii Tg. Jiu.

ETAPA A XI-a, 5 noiembrie : Bis
trița Bâbeni — Progresul Bâilești, 
Gloria Drobeta Tr. Sev. — Construc
torul Tg. Jiu, Metalul Rovinari — 
Dierna Orșova, Pandurii Tg. Jiu — 
Chimistul Rm. Vîlcea, Minerul Vulcan
— Lotru Brezoi, Minerul Motru — 
C-F.R. Craiova, Minerul Lupeni — Me
talurgistul Sadu, Constructorul Cra
iova — Unirea Drâgâșani.

ETAPA A Xll-a, 12 noiembrie : 
C-F.R. «Craiova — Minerul Lupeni, 
Paidurii Tg. Jiu — Metalul Rovinari, 
Unirea Drâgâșani — Gloria Drobeta 
Tr. Sev., Dierna Orșova — Construc
torul Tg. Jiu, Minerul Motru — Bis
trița Bâbeni, Metalurgistul Sadu -• 
Constructorul Craiova, Progresul Băi- 
lești - Minerul Vulcan, Chimistul Rm. 
Vîkea — Lotru Brezoi.

ETAPA A XHI-a, 19 noiembrie : 
Constructorul Tg. Jiu — Unirea Drâ- 
Sâșani, Lotru Brezoi’ - Progresul

âi Iești, Chimistul Rm. Vîlcea — 
C.F.R. Craiova, Metalurgistul Sadu — 
Bistrița Bâbeni, Gloria Drobeta Tr. 
Sev. — Metalul Rovinari, Minerul 
Vulcan — Dierna Orșova, Minerul 
Lupeni - Minerul Motru, Constructo
rul Craiova — Pandurii Tg. Jiu.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : 
Bistrița Bâbeni — Dierna Orșova, 
C.F.R. Craiova — Constructorul Tg. 
Jiu, Minerul Vulcan — Minerul Lu
peni, Pandurii Tg. Jiu — Gloria Dro
beto Tr. Sev., Minerul Motru — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Lotru Brezoi — 
Metalurgistul Sadu, Metalul Rovinari 
— Constructorul Craiova, Progresul 
Bâilești — Unirea Drâgâșani.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie s Mi
nerul Lupeni — Pandurii Tg. Jiu, 
Metalurgistul Sadu — Minerul Motru, 
Dier-ta Orșova — C.F.R. Craiova, 
Constructorul Craiova — Minerul Vul
can, Unirea Drâgâșani — Bistrița 
Bâbeni, Gloria Drobeta Tr. Sev. — 
Progresul Bâilești, Constructorul Tg. 
Jiu — Lotru Brezoi, Chimistul Rm. 
Vîlcea — Metalul Rovinari.



„Mânușa litoralului" la box Turneul international feminin de șah de Ia Sinaia

PATRU LIDERE DUPĂ PATRU RUNDESUCCES DE PUBLIC
Șl PARTIDE SPECTACULOASE

CONSTANȚA, 9 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Ieri au continuat, în Sala spor
turilor din localitate. întrecerile 
preliminare ale turneului in
ternațional de box „Mânușa li
toralului". In cele două gale 
care au •avut loc au urcat în 
ring 52 de pugiliști, fiecare din
tre ei căutînd să-și etaleze cu
noștințele, luptînd cu dîrzenie 
pentru victorie. Meciurile au 
fost, în marea lor majoritate, 
spectaculoase, de un bun nivel 
tehnic, aplaudate din plin de 
numeroșii spectatori, printre 
care se aflau și mulți turiști 

de peste hotare aflați în va
canță pe litoralul românesc.

S-au detașat în mod deosebit 
prin boxul curat, în linie, cu lo
vituri precise, învingătorii din 
partidele: Al. Tîrboi (Farul) 
b.p. P. Munteanu (C.F.R. Cra
iova), I. Boboc (A.S.A. Cluj- 
Napoca) b.p. A. Nazif (Farul), 
I. Goldenstein (U.R.S.S.) b.p. 
Z. Todorov (Bulgaria), L Șan- 
dor (Farul) b.ab.3 I. Petre 
(Portul Constanța), I. Dragomir 
(Dinamo București) b.p. A. 
Bara (Ungaria). ALTE REZUL
TATE: mijlocie mică: N. Mo- 
canu (Metalul Buc.) b.p. V. 
Sirca (A.S.A. Cluj-Napoca), N. 
Chioveanu (Litoral Mangalia) 
b.p. C. Munteanu (Delta Tul- 
cea), I. Enge (Ungaria) b.ab.3 
V. Iordanov (Bulgaria), I. Mur- 
gu (Dinamo Buc.) b. dese. 1 
V. Gudman (U.R.S.S.); mijlocie: 
B. Vasiliev (Iugoslavia) b.ab. 2 
D. Cacu (C.F.R. Craiova); semi- 
muscă: N. Crăciun (Metalul 
Buc.) b.p. A. Sufragiu (Voința 
Constanta); semiușoară : I. Si- 
mion (Metalul Buc.) b.p. S. 
Stan (Dinamo Buc.), G. Takacs 
(Ungaria) b.p. J. Mejeri (R. F. 
Germania), M. Toth (A.S.A. 
Cluj-Napoca) b.p. N. Coman 
(Cimentul Medgidia); ușoară; 
M. Stamatescu (Metalul Buc.) 
b.ab.l I. Roșea (Delta Tulcea), 
M. Mihalache (Farul) b.p. I.

ATLEȚII 
BALCANICI 
(Urmare din pag 1)

Corneanu (Cimentul Medgidia), 
V. Schafer (R. F. Germania) 
b.ko.3 V. Sîrbu (C.F.R. Craiova), 
cat muscă : Gh. Jipa (Litoral 
Mangalia) b.p. B. Bernard 
(R.F.G.). R. Pak (U.R.S.S.) b.p. 
R. Cutulbea ; F. Koszov (A.S.A. 
Cluj-Napoca) b.ab. 3 H. Kor- 
per (R-F.G.) ; cat cocoș. L 
Căprărescu (Farul Constanța) 
b.p. V. Serduk (U.R.S.S.), AL 
Barbu (Litoral Mangalia) b-p. 
Fl. Butnaru (Dinamo Buc). N. 
Popa. (Metalul Buc.) b.p. L 
Glavenko (U.R.SS.).

Cornel POPA, coresp.

START ÎN C.M.
(Urmare din pag. 1)

ria, R. F. Germania, Canada, 
Suedia. Danemarca. Iugosla
via etc.

Așa cum spuneam, listele de 
start ne arată că „flotila" noas
tră va avea o misiune dificilă. 
Iată, dealtfel, ce adversari vor 
avea în probele lor cei trei 
campioni mondiali de la Pan- 
cearevo. Vasile Diba. Ivan Pat- 
zaichin si Lipat Varabiev. La 
Kt — 1 000 m. Diba va ajun
ge, probabil. în finală alături 
de Helm (R.D.G.), Stepanenko 
(U.R.S.S.). Sztanityi (Ungaria), 
Perl (Italia). Sledziewski (Polo
nia). „nume grele" ale caiacu- 
luL La 500 m. în locul lui Helm 
și Stepanenko vor trage Hempel 
și Trukșin. La canoe, cițiva 
adversari tradiționali pentru 
Patzaichin si Varabiev: Wich- 
mann (Ungaria), Ljubek (Iugo
slavia). Ananiev (Bulgaria), 
Wood (Canada), dar și un nu
me nou. Lizunovici (U.R.S S.), 
înscris în ambele probe de sim
plu. Bineînțeles. în eventualita
tea — de care nu ne Îndoim — 
că ambii se vor califica pentru 
cursele finale, programate sîm- 
bătă si duminică. După cum 
sperăm că se vor califica în 
rîndul primelor 9 echipaje care 
își vor disputa, la fiecare pro
bă. medaliile, toate cele 13 
bărci cu inscripția „România* * 
înscrise în probele de 1 000 si 
500 m.

zana Ardeleana (Steaua) 4 
vd.b„ 3. Tamara Muravova 
(ȚSKA Moscova) 3 4. Mar
cela Moldovan (Steaua) 2 v 
(•), 3. Magdalena Chezaa
(Steaua) 2 v (—8), 8. Sabine
Hertrampf (Vorwlrts Berlin)
• ▼.

Campionatul de scrimă al 
Armatelor Prietene continuă azi 
cu proba individuală de spadă 
$i se încheie vineri cu probele 
pe echipe la floretă femei si 
spadă. (T. ST.).

de la poziție mai mult deeit 
poate da aceasta. Totuși, la fel 
ea Botvinnik sau Fischer, ac
tualul campion știe să lupte 
pină la ultimele Tesurse".

După cum se știe, Karpov 
se află actualmente în Filipine, 
unde susține meciul cu șalan- 
gerul său V. Korcinoi.

Dana Nuțu șl Lia Bogdan,
Turneul internațional femi

nin de șah de la Sinaia a con
tinuat cu partidele ■ rundei a 
4-a în care reprezentantele țării 
noastre, membrele lotului na
țional care se pregătește în ve
derea Olimpiadei de la Buenoa 
Aires, au obținut noi succese. 
Lia Bogdan a cîștigat o exce
lentă partidă de atac la Brigitt» 
Sinka iar Dana Nuțu a învins-o 
pe debutanta Gabriela Olteana, 
în evidentă revenire de formă, 
multipla campioană a țării, E- 
lisabeta Folihroniade, a intre- 
cut-o pe Ligia Jicman. Mar ga-

DE CAIAC-CANOE
Joi dimineața sint programa

te seriile curselor de 1000 m 
(cele 7 probe olimpice „vechi"), 
iar după-amiază recalificările. 
Vineri vor avea loc seriile si 
recalificările în probele de 500 
m. Simbătă dimineața se dis
pută semifinalele la 1 000 m. iar 
după-amiază finalele acelorași 
curse. Program asemănător du
minică. pentru probele de 500 
m. după care se vor desfășura 
întrecerile de fond (10 000 m). 
Să așteptăm, deci. startul...

★
în cadrul lucrărilor congre

sului federației" internaționale 
de caiac-canoe de la Belgrad, 
Charles de Coquereaumonl 
(Franța) a fost reales președin
tele acestui for pe o perioadă de 
4 ani- Cu acest prilej s-a sta
bilit ca viitoarele campionate 
mondiale de caiac-canoe să aibă 
loc la Duisburg în 1979, Not
tingham în 1981 si Belgrad In 
1982.

CARTEA CAMPIONULUI MONDIAL’ DE ȘAH

în librăriile din Moscova a 
apărut cartea campionului mon
dial de șah Anatoli Karpov: 
„Partide alese 1966—1977", cu o 
prefață de Mihail Tal, în care 
excampionul scrie : „Karpov nu 
a atins încă plafonul maxim 
al posibilităților sale, joacă des
tul de prudent, fără să ceară

In cursă pentru ..normă**
reia Mureșan a pierdut în fața 
Gradzinei Szmaczinska. Remi
ză în derby-ul marilor maestre 
Tereza Stadler și Tatiana Le- 
maciko. Viorica Hie a întrerupt 
în poziție egală cu Corry Vre- 
eken.

Și astfel, beneficiare ale unui 
start bun. Dana Nuțu și Lia 
Bogdan au șanse reale de a 
obține punctajul necesar nor
mei de maestTă internațională 
(7*/i  p). Pentru aceasta ele au 
nevoie de 4*/i  puncte din 7 
partide. O asemenea perfor
manță i-ar aduce Danei Nuțn 
titlul, deoarece ea a realizat 
prima notă cu puțin timp în 
urmă, la Timișoara.

CLASAMENTUL: Polihronia- 
de, Szmaczinska, Nuțu, Bogdan 
3 p, Bie 2 p (1), Stadler 2 p, 
Vreeken l'/j p (1), Jicman, Mu- 
reșan l’/i P, Lemaciko 1 P (1), 
Olteana ‘/a p. Sinka 0 j (1).

CAMPIONATUL DE SCRIMĂ 
Al ARMATLL8R PRIETENE

(Urmare din pag. 1)

SPORTIVI ROMANI 
ÎN ÎNTRECERI

INTERNATIONALE
VIRGINIA RUZICI 
ÎNVINGĂTOARE 

LA INDIANAPOLIS
în turneul de tenis de la In

dianapolis, Virginia Ruzici a 
eliminat-o cu 6—4, 6—2 pe A- 
manda Tobin (Australia). Alte 
rezultate: Latham — Dupont
6—2, 6—0; Gonzales — Coles 
6—4, 6—0; Jeanne Evert — 
O’Neil 7—5, 6—2; Loie — Ku
ykendall 6—4, 4—6, 6—4. Cite- 
va rezultate din proba de sim
plu masculin: McEnroe — Ves
selin 3—6, 6—2, 6—1; Rosewall
— Svensson 3—6, 6—2, 8—«J 
Orantes — Martin 7—5, 6—3; 
Villas — Crealy 6—0, 6—2; Pa- 
natta — Carter 6—3, 6—4.

„CUPA PRIETENIA- 
LA FOTBAL

în turneul de fotbal juniori 
„Cupa Prietenia", de la Gera, 
echipele României și Poloniei 
au terminat la egalitate: 2—2 
(1—1). Alte rezultate : Ungaria
— Cehoslovacia 3—1 (2—0);
Bulgaria — Cuba 1—0.

TINERII HANDBALIȘTI 
ROMANI ÎNVINȘI IN 

POLONIA
La Lodz s-a disputat lnttl- 

nirea de handbal dintre echipe
le de juniori ale Poloniei șl 
României. Handbaliștii polonezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 18—15 (11—8).

JOCURILE SPORTIVE
ALE COMMONWEALTHULUI
La Edmonton (Canada) au con

tinuat Jocurile sportive ale Corn. 
monwealthuluL In competiția da 
inot, la 100 m fluture (m) a în
vins d. Thompson (Canada) în 
55,04, la 200 m fluture (f) a ciștic 
gat Michelle Ford (Australia) tn 
1:11,20. iar ștafeta feminină de 
4X100 m mixt s-a Încheiat ca 
succesul echipei Canadei în 4:15,26.

In concursul de atletism, de
catlonul a revenit englezului D. 
Thompson cu S 467 p, cursa de 
30 km marș a revenit lui Q. 
Flynn (Anglia), care a fost În
registrat in î h 22:03,70, iar Gael 
Mulhall (Australia) s-a clasat pe 
primul loc la greutate cu 17,31 m.

României are încredere în Că
tălin Andreica, care îl poate 
suplini pe Floroiu la 5 000 și 
10 000, iar Maricica Puică (prin 
prisma excelentei performante 
obținute recent pe 2 000 metri), 
are toate șansele să aspire la 
victorie în cursele de 1500 Și 
3 000.

La Salonic este foarte cald, 
motiv pentru care organizatorii 
au hotărît ca majoritatea între
cerilor să aibă loc seara. în 
nocturnă, cînd briza mării face 
ca temperatura să fie plăcută.

Vineri, la ora 19, va avea loc 
festivitatea de deschidere. Dar 
primele starturi se vor da di
mineața, de la ora 9, cînd au 
loc primele întreceri din cadrul 
probelor de decatlon (Vasile 
Bogdan și Dan Goia, in echipa 
României), pentatlon (Gabriela 
Ionescu și Corina Țifrea) și se
riile la 400 m g (Horia Toboe 
și Dorin Mclinte ; Doina Bă- 
descu și Silvia Marin).

Seara, de la ora 19,45 se vor 
disputa următoarele întreceri : 
lungime femej (Gina Panait, 
Doina Anton), înălțime bărbați 
(Adrian Proteasa, Constantin 
Cîrstea), disc femei (Argentina 
Menis, Florența Tăcu), 100 m 
bărbați și femei — serii și fi
nale (Florin Băltat, Stelian Vă
duva Veronica Anghel, Maria 
Sam ungi), 800 m — bărbați și 
femei (Nicolae Onescu, Adrian 
Miklos, Fița Lovin, Mariana 
Suman), ciocan (Tudor Stan, 
Nicolae Bîndar), 400 m g finale 
și 10 000 m (Cătălin Andreica, 
Florea Sandru).

NOUL PREȘEDINTE 
AL C. 0. ITALIAN
ROMA (Agerpres) — Fran

cesco Carraro, președintele Fe
derației italiene de fotbal, a 
fost ales ca președinte al Comi
tetului olimpic al Italiei 
(CONI). El îl succedă la condu
cere pe Giulio Onești. Frances
co Carraro, în vîrstă , de 38 de 
ani, a făcut parte din echipa 
Italiei, campioană a lumii la 
schi nautic (1958, 1959 și 1960).

Mai sus decit Ackermann: 2,01m!

sm SIMtOM SAU RĂSPLATA MUNCII

Incredibil ! Sara Simeoni 
a sărit 2,01 m la înălțime ! 
Sara Simeoni, cunoștință 
veche a publicului bucureș- 
tean, oaspete obișnuit al 
„Cupei de Cristal" sau al 
„internaționalelor", Sara Si
meoni, care acum doi-trei 
ani nu putea să treacă de 
1,85 m, gindindu-se să aban
doneze atletismul, simpatica 
Sara, care nu mai demult 
de anul trecut, pe vremea 
asta, era întrecută, pe Sta
dionul Republicii, de Corne
lia Popa in semifinala „Cu
pei Europei"...

2,01 m... Mai sus decit 
Roși Ackermann, atleta din 
R.D. Germană, deținătoarea 
de pină acum a recordului 
mondial, pe care mulți s-au 
grăbit să o socotească — 
după citeva sezoane de 
invincibilitate și după prima 
săritură de 2 metri din is
toria probei — o nouă Io- 
landa Balaș I

Performanța — uimitoare 
— a studentei din Rieti (Ita
lia) este o răsplată (neaștep
tată !) a conștiinciozității, in 
primul rînd, calitate — sin

gura, dealtfel — pe care, 
pină în vara Montrealului, 
nu i-o contesta nici un spe
cialist. Intr-o probă în care 
înzestrarea naturală este de
terminantă. Sara Simeoni 
răzbate prin munci și per
severență. La 25 de ani — 
s-a născut la 19 aprilie 1953, 
are 1,76 m înălțime și 59 
kg —, după 10 ani de atle
tism, Simeoni adaugă primul 
centimetru recordului mon
dial de „dincolo de 2 me
tri". S-a crezut, la Mont
real, că obținerea unei me
dalii de argint — după Ac
kermann, desigur... — este 
tot ce poate visa Sara. In 
1977. însă, la citeva zile du
pă ce campioana olimpică 
reușea 2 metri, italianca 
„urca" — aproape nebăgată 
în seamă — la 1,95 m. In 
1973, in sală, reușește ace
lași rezultat, cu care ega
lează recordul mondial in
door, iar în aer liber sare 
1,96 și 1,97 m înaintea aces
tui stupefiant 2,01 m. Re
zultatul ei aduce, in plan 
teoretic, un mare atu de 
partea Jlop“-ului in „bătă
lia stilurilor", chiar in mo
mentul in care rostogolirea 
ventrală recîștigase — cel 
puțin la nivelul performan
țelor maxime — supremația. 
Se spune despre Iașcenko ci 
ar putea sări 2,50 m cu aju
torul flopului. Simeoni n-ar 
fi sărit niciodată 2 metri 
folosind rostogolirea ventra
lă...

Rezultatul Sarei Simeoni 
naște și întrebarea : ce va 
fi la Praga, la „europene" 7 
După mai bine de jumătate 
de an de pauză, operată la 
picior, Ackermann a reușit 
recent 1,95 m. Favorită este, 
insă, acum, noua recordma
nă a lumii -

VI. M.

AS. MONACO - ÎNVINGĂTOARE 
PE TEREN PROPRIU

Campionatul Franței a continuat a> 
etapa a 5-a. Echipa A.S. Monaco, 
care va intilnl în meci preliminar 
formația Steaua București le C.C.E.. 
a invine pe teren propriu eu 2—1 •*  
chlpa Sochaux. Alte rezultat» : Lyoa 
— Metz 2—1 j Reims — Strasbourg 
1-1 ; Valenciennes - Nksa 4-3: 
Saint Etienne — Nancy 3-2 : LIX» — 
Leva! 5—3 ; Bordeaux — Pori» St. 
Germain 2-0 ; Himes — Nantes 4—2 ; 
Ba știa — Angers 2-0 ; F.C. Part» — 
Marsilia 2-1. In clasament, pe primul 
loc se află Strasbourg cu 8 puncte, 
armată de Metz - 8 p și Valencien
nes — 7 p.

MECIURI AMICALE

• La Anvers, Tottenham Hotspur a 
învins pe Royal Anvers cu 3—1 ; ie 
echipa engleză au evoluat argenti
nienii Ardlles șl ViMa, transferați re
cent • In turneul de la Madrid : 
Atletico Madrid — Derby County 3—1 
(3—1) • Aflată in turneu in Ungaria, 
BSG Zwickau a învins pe Dunoujvo- 
ros cu 1—0 (0-0) a Peste 100000 de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Federația italiană 

de specialitate a alcătuit lotul 
care va participa la apropiatele 
campionate europene de la Pra
ga. Din lot tac parte, printre al
ții, sprinterul Pietro Mennea 
(10,23 pe 100 m și 20,35 pe 200 m), 
săritoare® tn înălțime Sara Si
meoni (2,01 m), fondistul Venazlo 
Ortis (13 :Z7,1 la 5 000 m), Giusep
pe Buttari (13,79 la 110 mg) și 
Gabriella Dorio (2:01,9, la 800 m).

NATATIE • Disputat la Mosco
va. meciul dintre echipele de ju
niori șl junioare ale U.R.S.S. șl 
R.F. Germania s-a încheiat eu 
scorul general de 224—120 puncte 
tn favoarea sportivilor sovietici. 
• Au continuat meciurile tur
neului de polo pe apă de la Du
brovnik, în care Iugoslavia a în
vins cu 7—5 (0—1, 2—1, 1—1, 4—2) 
U.R.S.S., iar Spania a dispus cu 
8—7 (3—2, 2—2, 3—2, 0—1) de O- 
landa. • A luat sfirșit turneul 
de polo de la Aarhus. Pe primul 
loc s-a clasat Suedia cu 10 p, 
urmată de Franța cu t p. tn jo
cul decisiv : Suedia — Franța 
5—4.

spectatori au asistat la Munchen la 
jocul echipei Bayem și formația F.C. 
Liverpool. Meciul s-a terminat la •> 
țoRtate : 1-1 (1-0).

C1ȘTIGATOAREA „CUPEI 
INTERCONTINENTALE*  LA NEW YORK

La 9 septembrie se va disputa la 
New York un joc intre formația ae> 
gentlniană Boca juniors, ciștig&too- 
rea „Cupei Intercontinentale*,  șl cu
noscuta echipă nord-americană Cos
mos din New York. i

CAMPIONATUL UNIUNII SOVIETICE

In etapa a 19-a a campionatvfuf 
unional, Dinamo Kiev a învins ca 
1-0 pe Dinamo Tbilisi. Alte rezuho. 
te : Zaria Voroșîlovgrad — Șahilor 
Donețk 2—2, Dinamo Moscova — 
Dnepropetrovsk 1-0 ; Neftci Baku — 
Lokomotiv Moscova 2-0 ; Kairat Alma 
Ata — Cemomoreț Odesa 1—1 ; Ara. 
rat Erevan — Ț.S.K.A Moscova 3-0 ; 
Pahtakor Tațkent — Zenit Leningrad 
1—1. In clasament, pe primul loc se 
află Dinamo Tbilisi cu 28 p, urmată 
de Șahtior Donețk cu 26 p și Ce mo
rn o reț Odessa cu 22 p.

TENIS e tn organizarea fede-' 
rației argentiniene, la Buenos Ai
res se va desfășura Intre 23 și 2S 
septembrie un turneu la care 
și-au anunțat participarea Iile 
Năstase, Bjorn Borg, Jimmy Con
nors și Jose Luis Clerc.

TIR CU ARCUL • tn orașul 
Stoneleigh (Anglia) s-au Încheiat 
campionatele europene de tir cu 
arcul, tn proba individuală mas
culini (50 și 30 m), victoria a 
revenit finlandezului Kyoesti La- 
sonen cu 1 282 p. La feminin, • 
terminat Învingătoare Valentina 
Kovpan (U.R.S.S.) cu 1 279 p. 
Surpriza campionatelor a fost 
roaUzatA de olandezul Jos Ber- 
kers, care, deși debutant, a obți
nut medalia de aur In proba de 
70 m, cu 326 p.

VOLEI • La Stuttgart : Ceho
slovacia — R.F. Germania (f) 3—1 
(15—11, 15—2, 6—15, 15—13). Pină
In prezent, echipa cehoslovacă a 
susținut 4 partide, obtinind tot 
a ti tea victorii.
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