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președintia tovarășului 
Ceausescu, secretar 

al Partidului Comunist 
vineri a avut loc șe-

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
dința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat măsuri de 
îmbunătățire a reglementării 
regimului rezervelor de stat. 
Prin măsurile propuse, se va 
asigura o mai deplină concor
danță intre cadrul legislativ al 
activității din acest important 
sector de activitate si cerințele 
actuale ale dezvoltării economi
ei naționale. Se reglementează 
astfel cu mai multă claritate 
răspunderile privind constituirea 
Si administrarea, ca rezerve de 
stat, a materiilor prime, mate
rialelor. produselor industriale 
și produselor agricole vegetale, 
stabilindu-se obligațiile ce re
vin în acest scop Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materia- 
le si Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, ministerelor 
economice si altor organe cen
trale furnizoare sau beneficiare 
ale rezervelor de stat.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat nomenclatorul 
lor pentru 
nivelurile, 
precum si

a 
de plan. Se reglemen- 
baze noi condițiile de 
conservare si împros- 
produselor rezerve de

rezervele 
stocurile 

modalitatea 
acestora

produse- 
de stat, 
minime, 
de mo-

în cursuldificare 
perioadei 
tează pe 
păstrare, 
pâtare a
stat, precum si modul de am
plasare pe teritoriu a unităților 
speciale pentru rezervele de 
stat. Comitetul Politie Executiv 
a hotărit ca măsurile stabilite 
să fie legiferate prin Decret 
al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

In continuarea lucrărilor. Co
mitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat raportul pri
vind tratativele purtate de 
România cu țările membre ale 
C.AF..R. privind reducerea co
eficientului de recalculare a 
plăților necomerciale șl preci-

zarea cursului leului pentru 
operațiuni necomerciale.

Comitetul rolitlc Executiv a 
ascultat, apoi, raportul eu pri
vire la activitatea de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamatiilor si cererilor oameni
lor muncii, adresate conducerii 
partidului în primul semestru 
al anului in curs.

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R, si Legea cu privire la 
activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclama- 
tiilor și cererilor au fost primite 
de masele de oameni ai muncii 
cu deosebită satisfacție. Prin 
zeci de mii de scrisori trimise 
conducerii partidului in această 
perioadă, oamenii muncii si-au 
manifestat profundul atașament 
fată de politica internă și exter
nă a partidului si statului nos
tru, au făcut propuneri pentru 
îmbunătățirea activității din 
toate domeniile, pentru lichi
darea unor lipsuri si neajunsuri 
din diferite sectoare, pentru 
îndeplinirea in condiții iot mai 
bune a prevederilor planului 
cincinal, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, pe lingă realizările 
de seamă obținute în aplicarea 
hotăririlor de partid și de stat 
privind rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor si ce
rerilor oamenilor muncii. în a- 
cest domeniu mai persistă și 
unele neajunsuri. Comitetul Po
litic Executiv a indicat ea toate 
organele si organizațiile cen
trale si locale de partid si de 
stat să acționeze cu mai multă 
exigentă si perseverentă pentru 
aplicarea întocmai a prevederi
lor Hotărîrii si Legii privind 
rezolvarea propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor si cererilor 
oamenilor muncii, care asigură 
pe deplin cadrul legal, organi
zatoric si institutional necesar

(Continuare în pag. a 4-a)
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Jocurile Balcanice de atletism de la Salonic

DOINA
ȘI N.
România

ANTON, ELENA TARIfA, C. ANDREICA
BÎNDAR ÎNVINGĂTORI IN PRIMA IA

pe primul loc in clasamentul echipelor feminine
(prin telefon) 
stadionul mu-

SALONIC, 11
Vineri seara, pe 
nicipal din localitate. într-o 
atmosferă de tineresc entu
ziasm. a început cea de a 37-a 
ediție a Jocurilor Balcanice de 
atletism. După defilarea celor 
6 reprezentative — Albania. 
Bulgaria, Iugoslavia. România. 
Turcia si Grecia — si după ce 
fostul campion balcanic Geor-

gios Marcellos, președinte al fe
derației elene de specialitate, 
a urat sportivilor succes în în
trecere. ministrul sportului din 
Grecia. Achille Karamanlis, a 
declarat deschise întrecerile.

Prima zi a J. B a fost ca
racterizată prin dispute deo
sebit de dîrze. Fetele noastre 
au menținut ritmul, dar băieții 
ne-au dezamăgit in unele pro
be (la 800 m si înălțime, de 
pildă, n-au reușit să obțină nici 
un punct !). Printre performerii 
deosebit de aplaudați ai reu
niunii inaugurale s-au aflat 
Elena Tărîtă. clasată pe primul 
loc la 800 m. si Doina Anton, 
învingătoare la lungime. Seara 
tirziu. in încheierea întrecerilor 
din ziua întii. Cătălin Andreica
— Ia 10 000 m si Nicolae Bîndar
— la ciocan realizau si ei două 
superbe victorii.

întrecerile următoarelor două 
zile vor fi. desigur, la fel de 
aprige. Sperăm că reprezen
tanții atletismului românesc 
vor fi la înălțime.

Zaira Lazariu (G) 45 70 m ;
m.g. : 1. Iordanka Filipova
56,68; 2. ’’’
57,12 ; 3.
(R) 57,23 ;
(G) 59,38 ; 
61,04 ; 6.
61,29 ; 100 m : 1.
nova (B) 11,66 ; 2. 
kova (B) 11,78 ; 3. 
ghd (R) 11.84 ; 4.
mungi (R) 11,85
Socaci (I) 11 96 ;
Gak (I) 12,0.

403
(B) 
(B)

Bădescu 
Pan ta zi 

(R)
(D 

Iva- 
Val- 
An- 
Sa- 

Dizana 
6. Branislava

Liliana Ivanova 
Alexandrina 

; 4. Lisbeth
5. Silvia Marin 

Zorinka
m

Puhato 
Liliana
Ivanka 

Veronica 
Maria

I 5.

REZULTATE TEHNICE

CATALIN andreica

AU DOMINAT Șl PROBELE DE SPRINT, CALIFICINDU SE
IN SEMIFINALELE C M. DE CAIAC CANOE

Q Astăzi, semifinalele și finalele curselor de 10C0
® Duminică, ultimele finale de viteză și fond

m

FEMEI : 800 m : 1. Elena Tlrî- 
1:59,4 ; 2. Fița Lovin
3. Nrkolina Stere va
4. Galina Atanasova

5. Vesna Giuras
6. Nadia Avdibasici ... 
lungime : 1. Doina Anton

2. Gina Panait (R)

tă (B) 
2:00.0 ; 
2:02,3 ; 
2:03,1 ; 
2:05.4 ;
2205,6 ; _____ „_______

6 56 m ; 2. Gina Panait (R) 
m; 3. Maroula Lambru (G) 
m ; 4. Lidia Goceva (B) 

Snezana Dancetovicd 
6. Mariana Kostova 

; disc : 1.
m ; 1

58,53
58.34

52 38
46,04

(R)
6.46
6.46
6.42
(I)
(B)
Hristova 
genuina 
Florența 
Lena

4.
5.

m ;
m 
(B) 61,26

Menis 
Tăcu 

Strilova (B)'
Kosa Stoicovici (I)

(R) 
(R)

(R) 
<B) 
(B)
(i) 
d>

Tonka
Ar- 

m ; 3. 
m ; 4. 
m ; 5.
m ; 6.

BELGRAD, 11 (prin telefon), 
în cea de a doua zi a campio
natelor mondiale de caiac-ca- 
noe care se desfășoară pe la
cul Sava de la Ada Ciganlija 
au fost programate serii pre
liminarii în 6 probe, toate pe 
distanța de 500 m, clasarea pe 
primele 3 locuri în fiecare din 
această serie dînd dreptul con
curentului să ajungă direct în 
semifinalele ce vor avea 
duminică dimineața.

Sportivii români s-au aflat, 
ea și în ziua precedentă, din 
nou in prim-planul întrecerilor. 
In patru din cele șase probe ei 
au cîștigat 
pective, iar 
s-au situat 
ceea ce ii 
£ic.".ti.

Cu mare 
evoluția dublului campion al lu
mii. Vasile Diba, pe distanta de 
500 m. El a controlat toată 
cursa în care l-a învins pe 
campionul R. D. Germane, P.

loc

detașat seriile res
in celelalte două 
pe locul secund, 

va scuti de recali-

interes am urmărit

Hempel, lăsînd o impresie 
excelentă. Cu aceeași dezinvol
tură a concurat și reprezentan
tul țării noastre in proba de 
canoe simplu 500 m, Lipat Va
rabiev, care a realizat cel mai 
bun timp al zilei (1:56,48). Tot 
cu un timp record au parcurs 
cei 500 m și frații Turna și 
Gheorghe Simionov, învingători 
la canoe dublu în fața sporti
vilor sovietici Petrenko și Gri
gonis. Al 4-lea succes, in serii, 
i-au obținut componenții caia
cului de 4, I. Dragulschi, V. Si- 
miocenco, I. Lobanov și S. La- 
rion. în celelalte probe — ca
iacul de 4 fete și caiacul dublu 
al băieților — sportivii români 
s-au clasat pe locul doi. Rezul
tatele tehnice ale seriilor pre
liminare pe distanța de 500 m:

K1 — seria I : 1. Vasile Diba 
(România) 1:16,94; 2. P. Hem
pel (R.D.G.) 1:47,67 ; 3. A. An
dersson (Suedia) 1:50,13. Cele
lalte trei serii au fost ciștigate 
de Sztanity (Ungaria) 1:48,12,

Parfinovici (U.R.S.S.) 1:50.13 și 
Sumeggy (Australia) 1:49,35.

CI — seria a II-a: 1. Lipat 
Varabiev (România) 1:56.48 ; 2. 
Eicke (R.F.G.) 1:57,18; 3. Lju- 
bek (Iugoslavia) 1:58.13. Cele
lalte serii au fost ciștigate de 
G. Hajdu (Ungaria) 1:57,22 si 
S. Liminovici (U.R.S S.l 1:57.53.

K4 fete — seria I: 1. R. D 
Germană 1:37.80 ; 2. România
(A. Orlov, N. Nichitov. N. Buri, 
A. Mi hala) 1:38,27; 
slovacia 1:44.39. In

Bulgaria

3. Ceho- 
cealaltă se- 
1:38,16; 2.rie: 1.

U.R.S.S. 1:38,83.
K2 — seria a III-a: 1. R. D. 

Germană (Olbricht 
1:35.45 ; 2. România 
Birlădeanu) 1:3751; I 
(Doncev — Manev) 1 
lelalte serii au fost < 
U.R.S.S. 1:36,05 
1:36,50.

C2 — seria a II-a: 1. Româ
nia (T. Simionov — Gh. Simi
onov) 1:43.59; 2. U.R.S.S. (Pe
trenko — Grigonis) 1:45,42; X

Vladimir MORARU

Helm) 
(Eșeanu — 
3. Bulgaria 
1:38,13. Ce- 
cîștigate de 

și Ungaria

(Continuare in pag. a 4-a)

Nu înțelegem uneori pro
porțiile reale ale marilor 
succese dobîndite dă so-

noastră pentru 
le comparăm — 

grăbite, 
cu ce a fost. Iar dis-

cietatea 
că uităm să 
sau facem comparații 
sumare 
tanța dintre PREZENT și TRE
CUT este adeseori neînchipuit 
de mare. Rîndurile de față sînt 
consacrate unui sector de viață 
din complexa existență econo- 
mico-socială a unui județ. Sec
torul este sportul, iar județul 
este lașul. Un județ care în ul
timii 30 de ani — și mai cu 
seamă în ultimii 15 — a făcut 
salturi calitative spectaculoase 
în toate domeniile vieții, a în
registrat și pe planul sportului 
o ascensiune cu totul impresio
nantă. Lăsînd la o parte ad
jectivele, cîteodată sărace, să

I

dăm cuvîntul 
spun, credem, 
mai mult decît orice

faptelor, 
prin

care să nu mai vorbim de 
ele insele, 
grafic, de- sportivă. Dacă in Ardeal,

perfor
mantă. Nici un fel de tradiție 

Do-

Ia lași și cum se face acum ?

VOFBELE NU VOR PUTEA

Cum se făcea sport acum 30 de ani

NICIODATĂ CUPRINDE TOTUL...
decit oricecît orice statistică, 

dare de seamă.
Județul Iași a fost, cîndva, 

renumit prin... absența oricărei 
mișcări sportive de masă, ca

brogea sau Banat, de pildă, 
găseai acum 30 de ani cluburi 
și asociații cu ramuri sportive 
avînd rădăcini vechi și puter
nice, meleagurile moldave din

BĂRBAȚI : 100 m
(I) 10,52 ; 2. VI. Ivanov (B) 10,54;
3. L. Kefalas (G) 10,55 ; 4. FI.
Bălțat (R) 10,72 ; 5. G. Tzouvaras 
(G) 10,75 ; 6. C. Ivan. VR) 10,79 ; 
800 m : 1. M. Sa viei (I) 1 :'46.9 ; 
2. P. Pallikaris (G) 1:47,3 ; 3. D. 
Jivotici (I) 1:47,4; 4. T. Semeț
(T) 1:47,5 ; 5. S. Moutsanas (G) 
1:48,4; 6. M. Kolev (B) 1:46.6; 7. N. 
On eseu (R) 1:48,7 ; 8. A. Mikloș 
(R) 1:48,7 ; 400 m.g. ; 1. S. Tzirt- 
zis (G) 50,01 ; 2. G. Parris (G) 
50.96 ; 3. D. Melinte (R) 5i 19 ;
4. S. Kostov (B) 51,74 ; 5. R. KO-
piter (I) 51.82 ; 6. A. Gluhak (I) 
52.63 (H. Toboc a abandonat) ;
înălțime: 1. O. Ekrem T) 2.20 m;
2. V. Papadimitriu (G) 2.17 m ;
3. D. Temin (I) 2,14 m ; 4. V. Ko
rn eni ci (I) 2,14 m ; 5. R. iotov
(B) 2,14 m ; 6. D. Patronis (G) 
2.14 m ; 7. C. Cîrstea fR) ? 10 m ; 
8. A. Proteasa (R) 2.05 m ;
10 000 m : 1. C. Andreica (R)
28:41,6 ; 2. M. Koussis (G) 23:03.0; 
3. D. Ianicevici (I) 29:32.1 : 4. Gh. 
Zaharia (R) 29:44,0 ; 5. Y. Mehmet 
(T) 29:49,0 ; 6. S. Izmet
30:44,2 ; ciocan : 1. N. Bîndar 
69,38 ~ ---
68,62 
68,26 m .

V. Manganas (G) 64.60 m ;
B. Fatmlr (A) 61.60 m.

: 1. D. Zarid

5.

m 
m

; 2.
3.

4. T.
D. Anghelov
C. Ierissitis
Stan (R) 65.76

(T) 
CR) 
'B) 
<G) 
m :

t.

Valerio CHIOSE

(Continuare in pa? a 4-a)

Cea mai bună performanță mondială a anului

NOU HECDHD NAȚIONAL 14 1500 m
de con- 
republi-

cursa de 1500 m in 
4 :01,Z. rezultat care 

1,4 s recordul națio- 
apartinea de anul

Participind in afară 
cur* la campionatele 
cane ale juniorilor mari, com
petiție in cadrul „Daciadei“. 
craioveanca Natalia Mărășescu 
a încheiat 
timpul de 
întrece cu 
nai care-i
trecut Totodată. Natalia a reu
șit cea mai bună performantă 
mondială a actualului sezon 
competitionaL Sincere felicitări 
campioanei noastre si antreno
rului ei. prof. Nicolae Mără
șescu. pentru maniera deosebită

nordul țării nu cunoșteau în 
nici un fel ceea ce se cheamă 
sport organizat. Chiar la Iași, 
important centru social, sportul 
însemna mai ales „goana după 
chișcă* sau după „beșică“ (du
pă minge, adică), care era bă
tută pe cite o „toloacă" de co
pilandri neastimpărați. Se mai 
juca ceva oină, se mai prin
deau flăcăii în trîntă dreaptă, 
sau se mai întreceau la 
serbare cîmpenească în 
gări „care e mai iute 
cior“. Cam acesta era 
tul* care se făcea pe la 
prin împrejurimi. N-aveau oa
menii timp de sport adevărat 
și nici nu știau cum să-l facă.

Marius POPESCU

cite o 
aler- 

de pi- 
„spor- 
Iași și

(Continuare in pag. 2—3)

în care s-a prezentat la aceas
tă întrecere în care. în mod 
practic, a alergat singură !

într-o altă serie, tot la 1500 
m. desfășurată anterior. Ileana 
Silai a acoperit distanta in 
timpul de 4:03,1 — care repre-

Romeo VlLARA

(Continuare în pag. 2—3)



La sfirșitul
■ MmKUaew—a

acestei săptămîni

NUMEROASE
FINALE

IN CADRUL
„DACIADEr

de săp- 
activități 
de per- 
sub ge-

Din nou un sfîrșit 
tămină bogat in 
sportive de masă și 
formanță desfășurate 
nericul „Daciadei**.

In Capitală, de pildă, flna- 
Hștii la moto (peste 18 cni) 
își vor desemna cîștigătorii. 
Și tot în Capitală se întrec 
finaliștîi competiției de gim
nastică (copii între 7—14 ani).

La Slobozia este programa* 
tă finaia la oină (categoria 
peste 19 ani), iar la Arad 
cea de lupte greco-romane. 
Finale sub genericul marii 
competiții naționale vor cvea 
loc, de asemenea, la Reșița 
(înot juniori, fete 12 ani $i 
băieți 14 ani) și Brăila (să
rituri in apă, juniori, băieți 
ți fete).

Acestor mult așteptate fi no
te ,^>e. tar° I* °^<3ugă ake 
acțiuni de amploare, care 
vor avea_ loc tot la sfirșitul 
acestei săptămîni în două re
ședințe de județe ; ,a Sla
tina, unde se vor desfășura 
întrecerile din cadrul ..Crosu
lui Eliberării**, „Cupei textî- 
Hștilor** (atletism. tobei, 
handbal, volei, tenis de ma
să, popice), „Crosului -'terilor 
muncitori- și „Cupei UNCAP- 
la oină. La Tg. Jiu, repre
zentanții celor aproape 20 000 
de tineri și tinere care au 
luat startul la „Cupa pandu
rilor gorjeni** (atletism, volei, 
fotbal, handbal, ten s, tenis 
de masă etc.) vor participa 
la etapa finală.

MODIFICĂRI ÎN CALEN
DARUL AUTOMOBILISTIC 

INTERN

De la Federația română 
de automobilism 
ting primim 
precizări 
programul ___ ________
intern : din motive obiec
tive etapa de la ChJa 
(campionatul republican 
de viteză în coastă) care 
urma să se desfășoare la 
13 august s-a aminat pen
tru 3 septembre și se va 
disputa la Piriul Rece ; 
„Raliul Daria“ care urma 
să aihă loc la 26 august 
s-a amînat pentru i oc
tombrie. Singura compe
tiție a lunii august este 
„Cupa Siderurgistul* 
etapă în campionatul 
viteză pe circuit — 
se dispută în ziua de 20 
august la Hunedoara.

și kar- 
următoarele 

in legătură cu 
competițional

de 
care

(Urmare din vag. 1)

Și nici unde. Stadioane? Baze 
sportive ? Care stadioane? Care 
baze sportive ?

-.Un salt peste vreme ne o- 
feră surprinzătorul tablou al 
pătrunderii sportului in fiecare 
comună a județului, judecind 
numai după faptul că nu există 
comună câ-re să nu aibă măcar 
un teren de fotbal. Dintr-un șir 
prea lung, care nu poate în
căpea în aceste rînduri, amin
tim Ruginoasa, comună care, 
în frunte cu primarul ei, Gîdea 
Florin, și-a construit un fru
mos stadion cu peste 1 000 de 
locuri, cu terenuri de fotbal, 
de volei, de handbal, de bas
chet, avînd în proiect și con
strucția unei săli de gimnasti
că, disciplină la care a aderat 
cu mare pasiune întreaga Mol
dovă de cînd prima gimnastă a 
lumii a ajuns minunata fetiță 
moldoveancă Nadia Comăneci. 
Nu vă puteți închipui — sau, 
dimpotrivă, încercați să vă în
chipuiți ! — ce animație este

SJM3ATA
ATLETISM : stadionul Repu

blicii, ora 15 33 : campionatele 
republicane — juniori.

JUDO : Sala Dinamo, orele 
10 și 16 : Campionatele Inter
naționale ale României

POLO : bazinul Dinamo, ora 
10,30 : România — Bulgaria

TENIS : Arena Progresul,
ora 9, Campionatele naționale

DUMINICA
ATLETISM : stadionul Repu

blicii, ora 16,30 : Campionatele 
republicane — juniori

LA ORIZONT, 0 NOUĂ GRUPĂ DE MAESTRE?
Mai întîi. pe covor au flu

turat steguletele albastre ale 
Școlii generale nr. 7 din Foc
sani. care au primit nota 17,00. 
Apoi, eșarfele rosu-aprinse ale 
profesoarei Silvia Bigiu. de la 
Liceul agroindustrial din Roz- 
nov, au „spart*1 plafonul celei 
mai bune note obținute pînă la 
ele si. cu 18,20. au trecut pe 
locul intii al clasamentului. Re
prezentantele Brașovului, eleve 
la Școala generală 5, si-au adus 
aminte de o copilărie nu prea 
îndepărtată si au sărit cit au 
putut mai artistic coarda. In 
fine, mingile colorate ale pro
fesoarei Anica Kocis. de Ia 
Școala generală nr. 11. din Ca
pitală. au determinat brigada 
de arbitre să le acorde încă o 
notă mare : 17,60. Program
după program, prestațiile gim
nastelor intre 7 si 14 ani, par
ticipante la finala pe țară a 
»Daciadei“. se derulează ; an
samblu după ansamblu, cele 10 
formații, ajunse in vîrful pira
midei după ce s-au arătat a fi 
cel mai bine pregătite din peste 
50 de echipe participante la 
etape zonale, pun in dilemă ar
bitrate. a căror misiune este ea 
atit mai dificilă, cu cit trebuie 
să ia in considerație si măies
tria execuțiilor, si originalita
tea compozițiilor profesorilor de 
educație fizică, si calitățile ar
tistice ale 
genitatea 
devenire.

Ceea ce
mente la această finală de gim-

evoluțiilor, si omo- 
acestor sportive ia

a impresionat real-

CU „DACIA 2 050“
PE MAREA NEAGRĂ

___ H-
mecanlc B. aflai u

Șase oameni temerari, mg-'-ț- 
rii Szekeres Ger* și Vîeter Mo- 
locea de la Institutul de Cerce
tări și Proiectări din Uși. 
CătUȘUl —----- - ~______
de la întreprinderea de Mate
riale prefabricate din Lași, teh
nicianul Emeric SuhaneX de la 
Combinatul minier din Petro
șani, loan Preda, redactor la 
revista „România Pitorească- și 
Ladislau Ar adits, redactor la Te
leviziunea română, vor pomi in 
ziua de 15 august într-o traver
sare a Mării Negre pe pluta 
„Dacia 3050“. Ambarcațiunea are 
o lungime de 12 m, o lățime de 
4,10 m. un catarg de 12 m și o 
velă de 35 metri pătrațL fiind 
omologată de toate forurile 
competente. Echipajul și-a ales 
o rută de peste 1100 de mile 
(Sulina — Varna — Burgas — 
Istanbul, Yalta — Odesa — Sa
lina) ri și-a propus corectarea 
recordului european stabilit de 
pluta poloneză ..Nord- condusă 
de A. Vrbanrzyk, care în 1957 
a traversat Marea Baltică 
protrimatlv 250 de mile) In 
zile.

(»-
10

la 
la

duminică pe stadionul comunal 
din Ruginoasa sau in parcul 
cultural-sportiv din Bivolari, 
dotare complexă care cuprinde 
terenuri de fotbal, de volei, de 
handbal, amenajări pentru a- 
tletism. precum și o frumoasă 
estradă, prilejuind, împreună, 
o fericită intilnire a „Cîntării 
României** cu „Daciada**, mani
festări naționale care au ca 
scop major îmbogățirea calității 
umane, formarea unui om nou 
mai bogat spiritual ți mai pu
ternic. Și ce este la Ruginoasa 
sau Ia Bivolari, intilneșt: și 
Vlădeni. și la Citirea, și 
Movileni etc.

Intr-un județ fără sport 
cum 30 de ani, astăzi înregis
trezi o dublă proporție care 
spune totul : la o populație de 
peste 700 000 de oameni — 
227 000 de participant! la ,J)a- 
ciadă** și 136 000 de sportivi le
gitimați. într-o zonă in care 
vești despre sport se auzeau 
din alte părți, astăzi se numără 
— de-a lungul ultimilor ani — 
65 de campioni republicani (se-

a-

GIMNASTICA : sala 
Stadionul tineretului, ora 10 : 
România — Bulgaria, echipe 
de juniori

JUDO : Sala Dinamo, ora
9,30 : Campionatele internațio
nale ale României

POLO : Bazinul Dinamo, ora 
11, România — Bulgaria

MOTO : Tei — Toboc fPlat- 
forma Pipera), ora 9,45 : ul
tima etapă a campionatului de 
viteză și finala „Daciadei** la 
motociclism

TENIS, Arena Progresul, ora 
9 : Campionatele naționale. 

nastică a fost absenta improvi
zației. Nimic nu s-a desfășurat 
la voia intimplării pe covor: 
elevele au semănat mai mult 
cu adevăratele gimnaste, deși 
vârsta si puținătatea experien
ței competitionale le-ar fi dat 
dreptul să greșească mult mai 
mult decit au făcut-o ; iar pro
fesorii de educație fizică s-au 
arătat a fi adevărati creatori : 
stilizarea mișcărilor fetelor si 
băieților, 
partiturile
coregrafică si impresia artistică 
Si calitățile pur sportive ale 
exercitiilor prezentate de elevii 
lor o atestă din plin. Privită 
prin prisma tuturor acestor 
realizări si reușite, finala pe 
țară a -Daciadei* la gimnastică, 
rezervată categoriei 7—14 ani. 
a scos in evidentă că o astfel 
de întrecere 
mul rind o 
intre sportul 
performanță.

sincronizarea între 
muzicale, imaginea

înseamnă in Dri- 
minte de legătură 
de masă si cel de 
altfel spus, intre

ȘerptutoBrele pangSei albe ale fetițelor Liceului agroindustrial 
din Roznov^.

T

Azi încep campionatele internaționale de judo ale României
REC

SPORTIVII RO'IÂM SliSJIN €EL MAI IMPORTAM IEST
ÎAAIMTA CAMPIONATELOR EUROPENE PE ECHIPE

Dina- 
Cam- 

de

ora 10- in sala i 
Capitală, încep 

internaționale 
României. La această

Azi. U 
mo din 
piooalele 
judo ale 
ediție, a 5-a, participă spor
tivi din Bulgaria, Ungaria, U- 
niunea Sovietică $i România 
(care va alinia mai mulți 
concurenți la fiecare categorie 
de greutate).

niori și juniori), 25 de recor
duri ale țării. Deci lașul a a- 
juns să reprezinte astăzi Româ
nia în unele discipline sau pro
be sportive, nume de sportivi 
ca Grumăzescu Lucian, Mafiei 
Liviu (atletism), Irimiciuc Dan 
(scrimă), Butnaru Florin. Badea 
Constantin (box), Romilă Mihai 
(fotbal), Bucan loan, 
Victor (rugby), Neagu 
Țigănaș Vasile (Iftpte) 
vind o largă circulație în lu
mea internațională a sportului.

Cu 199 de baze sportive sim
ple și cu 23 de baze republi
cane, cu 270 de antrenori, cu 
369 profesori de educație fizică 
și 931 de instructori sportivi, 
județul Iași asigură un ritm 
impresionant vieții sportive u- 
nei populații care a ajuns să 
cunoască, să aprecieze și să iu
bească mișcarea sportivă, atit 
de importantă pentru creșterea 
sănătății și dezvoltarea 
nioasă a oamenilor. O 
o educație și o cultură spor
tive asigurate în primul 
de sprijinul larg, neprecupețit, 
al comitetului județean de 
partid, care acordă sportului 
întreaga însemnătate pe care o 
are în înfloritoarea Românie 
socialistă a zilelor noastre.

Iliescu 
Aurel, 

etc. a-

armo- 
viață.

rind

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
DE VITEZA LA MOTGCICLISM

Duminică dimineață — începind 
de la ora 9,45 — pe traseul ela- 
ric din cartierul Tei-Toboc 
(platforma Pipera) se desfășoară 
cea de a cincea și ultima etapă 
a campionatului republican moto- 
ciclist de viteză pe circuit. Com
petiția programează întreceri la 
clasele M cmc — Începători și 
avansați, 125 cmc, 175 cmc, 
cmc, 500 cmc și ataș (pînă la 1300 
cmc).

250cmc,

la care 
sport de 

etapele 
perioade

etapele inițiale, pe scoli, pe 
localități, cînd principalul ac
cent cade pe angrenarea a cit 
mai multor elevi în practicarea 
organizată a unei discipline 
sportive si etapele de 
se poate vorbi despre 
performantă, adică de 
ce urmează selecției, 
în care unitățile, cluburile și 
asociațiile sportive încep să 
modeleze performerii, viitorii 
campioni. Spunem aceasta in- 
trucît. iată, echipa de anul 
trecut a Școlii generale nr. 20 
din Constanta a trecut actual
mente la 
Un semn 
scoală se 
că Ia un 
tate. Și anul acesta. în întrece
rea fetelor, tot constăntencele 
s-au 'situat pe primul loc. Un 
nou lot de gimnaste maestre 
pentru anul viitor ?

categoria „maestre*4, 
sigur că la această 

lucrează în gimnasti- 
inalt grad de seriozi-

Radu TIMOFTE

A. Imire 
P. Po- 

(semiușoară), U.

de 
V.

Primii oaspeți sosiți au_ fost 
sportivii sovietici : 
(cat. superuțoară), 
pomariov
Razdolkin și M. Hipici (ușoa
ră), I. Semeonov (semimijlo- 
cie), A. Iukusov (mijlocie), B. 
Betanov (semigrea), V. Șkalov 
și B. Beridze (grea). Din lo
tul Uniunii Sovietice se deta
șează campionii europeni 
juniori B. Betanov șj 
Șkalov.

Ieri la prânz 
concurenții din 
Kocsis (superușoară), L. Han- 
gari (ușoară), J. Czinege (se- 
mirdijlocie), G. Pomikalszky 

(grea).
Bulgariei, care a 
în Capitală, rețin 
Atanasov (super- 
Cingov (ușoară),

au sosit 
Ungaria :

si 
J.

J.
G,

(semigrea) și I. Boci o 
Din echipa 
sosit aseară 
atenția V. 
ușoară), N.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Si în primele zile ale lunii 

august țct mai mulți participant 
au avut plăcuta surpriză de a 
obține autoturisme și mari cîș- 
tiguri în bani la LOZ In PLIC, 
upul dintre cele mai agreate 
sisteme de joc. Vă prezentăm 
cițiva dintre aceștia : MARINES
CU GABRIEL din Călărași, jud. 
Ialomița — autoturism .Dacia 
1300“; SPlNOCHE ELENA din 
Mangalia, jud Constanța — au
toturism „Dacia 130*1“ ; PURDI 
GHEORGHE și ODUEAN IO AN, 
ambii din Alba Iulia, au cîști- 
gat imnreună un autoturism 
..Dacia 1330“; GlSCA S. ION din 
corn. Rimnicelu, jud. Brăila — 
29 M9 lei ; GLAZER LUDOVIC 
din Cluj-Napoca — locoo lei ; 
STOLEN EUGENU dm Botoșani 
— 1MC0 lei; FRASIAN VASILE 
din com. Sărăsău, jud. Mara
mureș — 10000 lei. NU UITAȚI » 
Jucați eu perseverență și In a- 
cest sezon estival la LOZ IN 
PLIC ! MARILE CIȘTIGURI VA 
AȘTEAPTA !

ASTAZI este ULTIMA ZI cînd 
mai puteți procura bilete la 
tragerea LOTO-2 de mine DU
MINICA 13 AUGUST a.c. careva 
avea loc în sala clubului spor
tiv PROGRESUL din str. dr. 
Stalcovici la ora 17. Panoul eu 
rezultatele tragerii va fi televi
zat în cursul serii.

ASTĂZI este ULTIMA ZI și 
pentru depunerea buletinelor la 
Concursul Pronosport din 13 au
gust 1978.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 11 AUGUST 1978. Extra
gerea 1: 71 30 20 87 11 4 56 61 39; 
extragerea a FT-a : 63 34 75 72 82 73 
54 35 1 FOND TOTAL DE CIȘTI-
GURI: 1.202.035 lei, din core 500.006 
lei report categoria 1.

LUCIA ROMANOV
PE . FLORENȚAy

dinamo- 
Autoa- 

victorii este 
(Politehnica

După ce am înregistrat mai 
multe surprize în întrecerea 
masculină, semifinalele din 
proba de simplu femei a cam
pionatelor naționale de tenis 
s-au încheiat cu eliminarea 
din cursa pentru titlu chiar a 
deținătoarei... titlului, 
vista Florența Mihai ! 
rea frumoasei 
Lucia Romanov 
București) care a reușit marea 
performanță de a te fi învins, 
in competiții oficiale, rind pe 
rind, pe Virginia Ruzîci, Ma
riana Simionescu, iar acum pe 
Florența Mihai. Meciul de vi
neri dimineață a fost ciștigat 
în două seturi de Lucia Ro
manov. învingătoarea dând do
vadă de foarte multă răbdare 
în construirea acțiunilor din 
care avea să puncteze decisiv 
aproape de fiecare dată cînd 
încerca acest lucru. Trebuie, 
însă, să spunem că Florența 
Mihai nu s-a aflat in deplină
tatea forței sale de joc, ea a- 
cuzînd și probând (cu certifi
cat medical) o acută durere 
in braț, fapt care făcuse, de
altfel, incertă la un moment 
dat participarea ei la aceste 
campionate naționale. Și dacă 
totuși Mihai a jucat, atitudi
nea ei de total fait-play tre
buie aplaudată în a doua ju
mătate a tabloului, sora gea
mănă a Luciei, Maria Roma
nov, a terminat și ea învingă
toare semifinala cu Mariana 
Hadgiu, astfel că duminică 
vom asista la o finală în... fa
milie : Lucia Romanov — Ma
rfa Romanov !

Nici ..sferturile** de finală 
din proba de simplu bărbați 
nu s-au desfășurat lin. Era de 
așteptat ca întilnirea Traian 
Marcu — Florin Segărceanu să 
ofere un meci cu „scîntei". 
Dar nu a fost așa. Marcu a

obținut 
turi, și 
mai mi 
sarul s 
Florin 
mult p; 
frângeri 
două s> 
tura de

Rezul 
M. Tăi 
Lecxnte
5— 7, 6- 
Hărădă 
măjan
6— 4, 6
— L. 
6—2, 
(Progre 
(Progre 
6—0 ; : 
șov) — 
mo Bu 
simplu 
Florenț. 
pescu 
manov
7— 5 ;> 
minița 
riana 
șanu 6 
Lucia 
Mihai I 
nov — 
6-4. A 
le de si
— Mir 
iar de 
dublu 
urmate 
mixt. ' 
finale : 
femei

NAT

(

J. Jelczov (mijlocie) și P. Par- 
vanov (grea).

Pentru sportivii noștri com
petiția constituie cea mai im
portantă verificare înaintea 
campionatelor europene pe e- 
chipe, care vor avea loc la 
Paris. Exceptând categoria su
perușoară in care A. Szabo 
(medaliat cu bronz la C.E. din 
1977 și cu argint anul acesta) 
își are probabil locul în selec
ționata care va fi prezentată 
la întrecerile din capitala 
Franței, Ia celelalte categorii 
lotul țării noastre dispune de 
cite 3—4 concurenți de valoare 
extrem de apropiată șj deci 
selecția, se înțelege, va fi di
ficilă.

Azi sânt programate Întrece
rile individuale, iar mîine cele 
pe echipe.

zintă 
cesteia 
menesc 
frunte 
tional

Corn 
tlete e: 
să prv 
ciparea 
pionate

In i 
teva d 
zultate 
Bălcesc 
(C. S. 
leta L 
la 400 
C-lung 
(CSSA 
(Lie. I 
110 m 
Tîrgov:

Cam 
tăzi (r 
cheie i

PRIMELE PARHOE ÎN CAMPIONAT!
TG. MUREȘ, 11 (prin telefon). 

Au Început întrecerile turneului 
final al campionatului național 
de juniori la polo. Iată cîteva 
din rezultatele înregistrate : Di
namo București — voința Cluj- 
Napoca 14—1, Crișul Oradea 7—2, 
C.S.Ș. 1 Buc. 10—5, C.S. Școlarul 
Buc. 9—4, Progresul Buc. 4—4 ; 
progresul — C.S.Ș. Cluj-Naps®a

4—3, C
8—5 ; f
C.S.Ș.
— Va 
Cluj-N 
reșul 
Cluj-N 
șui 7- 
Vagom

HI PIS M
Lipsită de probe cu .firmă** șl 

de participarea unor elemente 
eu .mume mai sonore**, reuniu
nea desfășurată joi după-amiază 
poate fi apreciată totuși ca reu- 

deoarece in toate alergă- cgle rezervate 
asistat la dispute

am mai 
nota de
în toa- 

care am 
mai des

Oiță, ___
rile (chiar și 
mînjdor) am 
pasionante, cu răsturnări specta
culoase de situații și cîștigători 
cunoscuți abia după trecerea li
niei de sosire. Ceea ce 
reținut Insă a fost și 
corectitudine Înregistrată 
te cele opt alergări, pe 
dori să o întâlnim cit _ __
pe cimpul de curse. Dintre cîș
tigători, pe prim-plan s-au si
tuat Rafon, Hogar și Cupa. Pri
mul, condus cu multă convinge
re de M. Ștefămescu, și-a adju
decat relativ ușor ...........
„Premiului Niagara", 
concurînd în progres, a 
de puțin dar sigur pe 
(serios „scuturată" de Tr. Dinu) 
și Heliodor (avem impresia câ 
Brailovschi a .vizat din plecare 
locul 3), iar Cupa a făcut „vid“ 
cînd a fost demarată. Rezulta
te tehnice : Cursa I : Tufica (M.

hiturile 
Hogar, 

întrecut 
Fapta

Ștefăn 
tor, 3. 
nea 
Cursa 
sile) ] 
Simplu 
Cursa 
fânesc 
Jug. S 
vent 
Cursa 
Niculac
Simplu 
triplu
V- a : 
1:28,o, 
Simplu 
ordine?
VI- a : 
rec. 1: 
ordine; 
tigătior 
Cupa 
2. Sol: 
2,50, r 
din e a

1. Sa:
2. Sai 
39, ev
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SUCCESUL DE LA ATENA 
ESTE MERITORIU, 

DAR LA MONTE CARLO 
VA FI MULT MAI GREU

La testarea fizico tehnica a divizionarilor B

„CORIGENȚl" LA MATERIA PRINCIPALĂ..

finală: 
— A.

9—7, 
“ : D. 

Al-
6-1, 
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Dirzu 
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Ro-

6.-1, 
t<Xu- 
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[ Oră- 
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Em plu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

|CU I

cu I

li I

„Cred că am fost martorii 
celei mai bune evoluții a vre
unei echipe românești în Gre
cia", astfel sintetiza vicepre
ședintele F.R.F. pentru proble
me tehnice, Ștefan Covaci, tur
neul efectuat de Steaua, pe 
care a însoțit-o la Atena. în- 
tr-adevăr, comportarea forma
ției noastre campioane în a- 
cest turneu internațional, la 
care au mai participat cam
pioanele Cehoslovaciei (Zbro- 
jovka Brno), Austriei (F.C. 
Austria) și Greciei (A.E.K.), a 
depășit așteptările, presa ate
niană adueîndu-i elogii. Cu atît 
mai mult cu cît echipa bucu- 
reșteană nu fusese inițial cre
ditată ca favorită a acestui 
turneu. Dimpotrivă, organizato
rii aranjaseră în așa fel pro
gramul ca formația gazdă, 
A.E.K. Atena (căreia îi desti
naseră în primul joc drept par
teneră pe Steaua, considerată 
de ei ca lipsită de șanse), să 
ajungă în finală.

Râsturnind aceste calcule, 
campioana României a cîștigat 
în mod meritat competiția, in 
urma a două clare victorii : 
2—0 cu A.E.K. și 4—0, în fi
nală, cu F.C. Austria. Așa cum 
aprecia și președintele clubu
lui bucureștean, colonelul Gh. 
Drăgănescu, _ „Steaua a jucat 
foarte bine în ambele meciuri, 
in care a intîlnit adversari pu
ternici, dornici să-și apere pres
tigiul. Ea a dovedit un bun ni
vel de pregătire, îndeosebi sub 
aspect fizic, ceea ce i-a permis 
să facă față cu succes solicită-

AL I
I

Steaua vc susține aslăzi, pe 
stodionvi din Ghencea, de k> 
ora 17, o partidă amicală cu 
reprezentativa Japoniei.

fl a-
>-ase- 
I de 
erna-

k a-
facă

parti-
Icam- 
raga.

I
I 
I
I

CÎ- 
p re- 
. N. 
lunea 
Nico- 
,36 s 
LCEA 
Igdan 
lathe 
s la 

(CSS 
ktate.

as
ii în-

I 
I 
I
I 
I

CHH
ilarul

5—2.
I.Ș. 1
c.sjș.

Mu- 
C.S.Ș. 
Hure-

»-3,

I 
I 
I
I

rilor impuse de disputarea a
două meciuri în trei zile".

Satisfăcut, desigur, atit de 
rezultatele obținute, dar mai 
ales de jocul echipei sale, an
trenorul Gh. Constantin a ți* 
nut să scoată în evidentă și 
alte aspecte pozitive: „Am reu
șit să ne descurcăm la fel de 
bine în ambele momente ale 
jocului, atit de apărare, cît șl 
de atac. Băieții, aproape în to
talitatea lor, au practicat eu 
eficiență sporită marcajul și au 
realizai o bună circulație a 
mingii. Totodată, dovedind mai 
multă îndrăzneală decit în alte 
rânduri, ei au atacat susținut, 
Izbutind să-și creeze numeroa
se ocazii de gol, dintre care au 
fructificat șase".

După opinia unanimă a in
terlocutorilor, toți jucătorii fo
losiți în turneul de la Atena au 
dat satisfacție, dar o remarcă 
în plus se cuvine tripletei din 
atac (Troi, M. Răducanu și C. 
Zamfir, primul dintre ei de-a 
dreptul irezistibil în finală), 
mijlocașilor Dumitru și Iordă- 
nescu, precum și portarului 
N. Răducanu, care, printre alte 
intervenții decisive, a apărat și 
un penalty în meciul cu A.E.K.

Succesul obținut de Steaua 
bucură, desigur, nu numai pe 
numeroșii ei suporteri, ci pe 
toți iubitorii fotbalului din țară, 
care așteaptă de la echipa cam
pioană evoluții pe măsura po-

care a avut-o la dispoziție pînă 
la timpuriul start în „Cupa 
campionilor europeni". Forma 
bună pe care o arată echipa cu 
numai cîteva zile înaintea difi
cilului debut din competiția 
continentală oferă îndreptățite 
speranțe de reușită.

Dar succesul de la Atena, 
oricît ar fi el de merituos, nu 
trebuie nicicum să ducă la o 
stare de automulțumire. Me
ciurile susținute în capitala 
Greciei — cu caracter, totuși, 
amical — nu pot fi comparate, 
ca dificultate, cu cel oficial, a- 
vînd o miză atit de mare, de 
Ia Monte Carlo, în care cam
pioana Franței (reprezentanta 
unui fotbal aflat în plină as
censiune valorică) va căuta să 
fructifice cît mai bine avanta
jul de gazdă. Automulțumirea 
după tunr.eul de la Atena și in 
perspectiva confruntării ofi
ciale de marți nu s-ar justifica 
nici din motivul că — în duda 
elementelor pozitive relevate — 
JOCUL ECHIPEI STEAUA NE
CESITA INCA ÎMBUNĂTĂ
ȚIRI PE DIFERITE PLANURI. 
Cu obiectivitatea și sincerita
tea care îl caracterizează, an
trenorul Constantin ne spunea 
că mai trebuie încă insistat in 
pregătiri pe ieșirea din apărare 
în atac (care nu se realizează 
încă suficient de rapid pentru 
a surprinde adversarul), pe îm
bunătățirea finalizării (se ra
tează încă mult, din situații 
deosebit de favorabile), pe im
primarea unei sporite și nece
sare asprimi in joc (avîndu-se 
in vedere tonul mai dur ce ca
racterizează disputele din cu
pele europene).

„Dacă vom juca și în conti
nuare Ia fel cum am fâcut-o la 
Atena, vom trece de campioa
na Franței, A. S. Monaco", ne 
spunea Troi.

La drept vorbind, nu vedem 
ce i-ar împiedica pe campionii 
noștri să o facă. Totul depinde 
în primul rînd de ei, căci po
sibilități și condiții au. Dacă se 
▼or pregăti la fel de bine ea 
pînă acum, dacă vor juca eu 
șl mai multă îndrăzneală, cu și 
o mai mare ambiție, reușita 
poate fi de partea lor. Aștep
tăm, deci, cu încredere și spe
ranțe debutul lor în C.C.E.

Constantin FIRĂNESCU

Zilele primei decade a lui au
gust au fost zile de adevărat... 
„Cuptor". In. acest cadru fotba
liștii divizionarelor B s-eu pre
zentat la testarea fizico-tehnică 
desfășurată in 9 centre. Marți și 
miercuri, pe stadioanele Republi
cii și Ciulești din Capitală au 
dat testele fotbaliștii de la echi
pele bucureștene Rapid, Progre
sul Vulcan, Metalul și Autobuzul, 
precum și cei de U Unirea A- 
lexandria, Chimia Tr. Măgurele, 
Ș.N. Oltenița și F.C.M. Giurgiu. 
157 de jucători au trebuit să sus
țină examenele fixate de federa
ție : 3 X (»»+400+ 200+100 m) la 
capitolul „fizic" și lovirea mingii 
de la 35 m. trasul la poartă con
tra cronometru și lovirea balonu
lui cu capul din centrare (cite 10 
lovituri) la cel „tehnic".

în cele 16 ore, cît a ținut exa
minarea, am fost martori ai mul
tor surprize plăcute. De la prima 
alergare de 800 m pînă la ultima 
de 100 metri s-a văzut dorința, 
aproape unanimă, de a ,,scoate" 
timpi buni, sub baremul fixat de 
federație, ceea ce în final s-a și 
reușit. In acest sens, iată rezul
tatele : Unirea Alexandria la 8S9 
m : între 2:33,4 și 2:41 ; Rapid 
la 400 m : 66 sec — 74,9 sec ; Chi
mia Tr. Măgurele la 200 m : 2.6,2 
sec — 29.9 sec ; Metalul Bucu
rești la 100 m : 11,5 sec — 13,5 
sec. In schimb, la probele TEHNI
CE s-au observat multe carențe și, 
în special, în precizia șuturilor, 
csa de exemplu jucătorii Trupșor 
și Turescu (Chimia Tr. Măgure
le), Păunescu și Tațără (F.C.M. 
Giurgiu), care, ca și mulți alții, 
au realizat haremuri limită la a- 
cest capitol.

Am avut și o altă surpriză mai 
puțin plăcută. Comisia de exami
nare era formată doar din acti
viști ai C.M.E.F.S. București (M. 
VHceanu — instructor principal, 
Dumitru Ignat și Daniel Nichifor 
— activiști obștești, precum și un 
grup de cronometrori). Deci, nici 
un tehnician al federației I Oare, 
acest centru nu merita să bene
ficieze de prezența permanentă a 
unui tehnician al federației ? Noi 
credem că da !

Și acum iată cîteva păreri ale 
tehnicienilor federației despre 
desfășurarea testelor fizico-teh- 
nice în alte orașe :
• C. Drăgușin : Testarea celor 

8 echipe la Brașov a avut loc în 
bune condiții organizatorice, cre
ate de C.J.E.F.S. și de clubul 
Steagul roșu. Jucătorii de la 
Steagul roșu și Șoimii Sibiu s-au 
prezentat bine la ambele capito
le. Din păcate a fost un caz ne
plăcut : Mircea Galata (Șoimii) a 
încercat să ne inducă în eroare 
și a fost eliminat.

e C. Simionescu : Cele 6 fer- 
mații prezente la Deva au avut 
din punct de vedere fizic o com
portare bună, dar cu mari scă
deri la probele tehnice, în special, 
la lovirea mingii. O excepție : 
Aurul Brad — bine pregătită la 
ambele capitole.
• I. Marinescu : La Brăila, ju

cătorii celor 6 echipe s-au înca
drat în timpii fixați de federație 
la probele fizice, însă la probele 
tehnice au manifestat lipsuri : lo
virea incorectă a balonului și im
precizia șuturilor.

Pompiliu VINT1LĂ

AGENDA
ACTUALITĂȚII

ÎNAINTEA
CAMPIONATULUI

ȘTIRI... ȘTIRI...

BIROUL FEDERAL Șl TRANS
FERĂRILE. La 21 august, Bi
roul F.R.F. se va reuni spre 
a discuta $i of reia liza transfe
rurile din Diviziile A $i B- 
Bineînțeles câ nu vor apare 
pe agenda reuniunii decit ce
le care îndeplinesc întocmai 
condtțiunile prevăzute de re
gulamentul in vigoare, cele
lalte nef ii nd luate în consi
derare. Printre foarte proba
bilele transferări se anunță 
acelea ale fui N. Răducanu 
(Sportul studențesc) pentru 
Șteaua, Moraru (Steaua) 
pentru Sportul studențesc , 
Țevi (Progresul) pentru Di
namo București...

FOSTUL „TUNAR* AL OL
TENILOR, VICEPREȘEDINTE AL 
UNIVERSITĂȚII CRAIOVA. De 
cîteva zile, vicepreședinte al 
clubului Universitatea Craiova 
— pentru problemele fotbalu
lui — este Ion Ob'emenco, 
maestru emerit al sportului. 
Jucătorul care, ani de zile, a 
purtat banderola de căpitan 
al formației alb-olbastre din 
Bânie, atacantul care a do
minat in multe ediții întrece 
rea golgeterilor, sportivul de 
o mereu oprecială atitudine 
în întrecere se ocupă acum 
de treburile echipei sole, de 
organizarea activității sec
ției de fotbal, în toate com
partimentele sale. Promițîn- 
dt>vă un scurt interviu, eu 
primele gînduri ale noului vi
cepreședinte, să-i urăm spor 
ta treabă.

I
I

tențialului real și a condițiilor 
ce i s-au asigurat. Acest suc
ces dovedește că formația 
bwureșteană a reușit să depă
șească cu bine dificultățile de 
la începutul pregătirilor în ve
derea noului sezon și să folo
sească cu eficiență sporită 
scurta perioadă de antrenamen
te și jocuri de verificare pe

• F. C. ARGEȘ se află In 
turneu l-n Turcia, de unde ur
mează să revină in seara zilei 
de marți 15 august.

A SPORTUL STUDENȚESC va 
juca azi sau mii ne seară cu 
Olimpiakos Pireu, al doilea meci 
al turneului din Grecia.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

pleacă In cursul zilei de astăzi 
în Spania, unde va participa la 
turneul internațional organizat 
de Espanoi Barcelona.
• F. C. BIHOR întîlnește miine 

(ora 17) la Oradea pe JIUL.
• SPORT CLUB BACAU se a- 

flă încă în turneu în R. D. Ger
mană — reîntoarcerea în țară 
fiind anunțată pentru seara zilei 
de 15 august.
• ÎN

TG. MUREȘ : A.S.A. 
BUZĂU 2—1 (8—1), 
POLITEHNICA IAȘI 
Astăzi, A.S.A. joacă
TEHNICA IAȘI, iar U. T. ARAD 
cu GLORIA BUZĂU ; mîine, ul
timul cuplaj al competiției : PO
LITEHNICA IAȘI — GLORIA

,CUPA ELIBERĂRII" LA-- --- _ GLORIA
U.T.A. — 
1—2 (0—1). 
cu POLI-

Abia reintorși in București, steliștii se antrenează de zor

ȘTIRI... ȘTIRI...
BUZĂU, A.S.A. — U. T. ARAD, 
întrecerile sînt programate de la 
ora 15.30. pe stadionul „23 Au
gust- din localitate.
• F. C. OLIMPIA SATU MARE 

întîlnește azi la Budapesta cu
noscuta formație Csepel (locul 6 
în trecuta ediție a campionatu
lui ungar).
• C. S. TÎRGOVIȘTE dispută 

mîine, de la ora 16,30, meciul re
vanșă cu divizionara „C“ C.S.U. 
Brașov.
• LA RM. VÎLCEA echipele 

CHIMIA și CORVINUL susțin, azi 
și mîine, jocuri în cadrul com
petiției organizată de C.J.E.F.S. 
Vîlcea.
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— MECI EGAL, LA MOSCOVA. 
In prima partidă susținută în 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în U.R.S.S. Politehni
ca Timișoara a evoluat în com
pania cunoscutei echipe Torpedo 
Moscova. La capătul unui joc în 
care inițiativa a aparținut stu
denților timișoreni rezultatul a 
fost nedecis : 0—0.
• „U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. 

BIHOR 6—2 (3—1). Joc frumos în 
care studenții au dominat copios. 
Au marcat: Batacliu, Uifăleanu, 
Vidican (2). A. Mures an, Petro- 
vici (autogol), respectiv Gherghe- 
li și Bigan. Formații folosite: 
„U“: Moldovan — Anca, Ciocan, 
Moș, I. Mureșan — Mânu, Cim- 
peanu II, Vidican — Uifăleanu, 
Batacliu, A. Mureșan (au mai 
Jucat: Bagiu, Răduță, Florescu și 
Stana); F. C. BIHOR: Albu — 
Năgy, Bigan, Zare, Petrovici — 
Georgescu, Kiss, Naom — Lu- 
pău, Kun, Ghergheli (au mai fost 
folosiți: Dumitrescu, Pataki. Ne
grea și Fildau). (I. LESPUC — 
coresp.).
• JIUL — MUREȘUL DEVA 

0—6. Dominare sterilă a petroșe- 
nenilor. Formația folosită de mi
neri: Moise (Cavai) — Rusu, Bă- 
din, Ciupitu, P. Grigore — Stoi- 
chiță, Mulțescu, Stoica — Sălă- 
jan, Dumitrache, Cassai. (S. BA- 
LOI — coresp.).
• C.S.M. DROBETA TR. SEVE

RIN — VIITORUL SCORNICEȘTI 
0—1 (0—0). A marcat : Petre Pe
tre. (M. FOCȘAN — coresp.).

LA PETROLUL PLOIEȘTI, 
„ȘTAFETA* MIRCEA DRIDEA 
- MARIN MARCEL. In ace
leași momente în care am a- 
flat de venirea lui Oblemeneo 
ki Universitatea Craiova, da 
la Ploiești ni se comunică 
schimbarea lui Mircea Dridea 
de la conducerea clubului de 
fotbal și înlocuirea sa cu un 
fost coechipier, Marin Marcel. 
Nu este nici locul și nici ca
zul să discutăm motivele coie 
au dus la această schimbare. 
Ea este totuși surprinzătoare 
ținînd cont de ceea ce re
prezintă Dridea pentru fotba 
Iul ploieștean (și nu numai 
pentru el) și de străduințele 
depuse în activitatea sa la 
conducerea Petrolului. Ceea 
ce nu ne împiedică sâ spe 
rom că succesorul fostului
centru atacant al petroliștilor, 
tot fost sportiv de performan
ță, va depune toate eforturile 
pentru progresul octivitâtn
clubului de care răspunde 
acum.

UNDE ESTE ILIE BĂLĂCI ?
Vâ putem răspunde, sl:mați 
cititori, cane r»e-oți pus a- 
ceastă întrebare, că — așa 
cum am fost informați de clu
bul craiovean — el se află
acum în stațiunea 
unde urmează u.n 
pentru vindecarea 
de care suferă, o 
durere intercostală

Căciulata 
tratament 
afecțiunii 
puternică 
în urma

unei lovituri primită în jocu
rile de verificare ale Univer
sității Craiova. Internaționalul 
din Bănie a început cu des
tulă întîrziere pregătirile, a 
intervenit si accideitarea cere 
L-a oprit sâ participe ia me 
ciurile lotului reprezentativ. 
Bălăci a mai pierdut insa 
zile prețioase amînînd pleca
rea pentru tratamentul de la 
Căciulata și acum se află... 
in serioasă râminere în urmă
pentru atingerea formei ce
rute de grelele jocuri de la 
început de sezon. Dupâ pro 
gramul întocmit de antrenor’ 
Oană și Deliu, Ba'aci urmea 
ză să efectueze, la întoarce 
rea de la Căciulata, o Suită 
de antrenamente ntensiv'* 
spre a recupera handicapu' 
de pregătire.

Eftimie lONESCU
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DINAMO, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

I
I
I
I
I
I
I

LISABONA, 11 (Agerpres). 
în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Portu
galia, echipa de fotbal Dinamo 
București a învins, la Funchal, 
în insula Madeira, formația 
Maritimo, din prima divizie, 
cu scorul de 3—0 (2—0), prin 
golurile înscrise de Tevj (în 
minutele 13 și 42) și Dudu 
Georgescu (min. 88). După cum 
transmite agenția portugheză 
de știri ANOP, fotbaliștii di- 
namoviști au obținut o victorie 
meritată, după o partidă în 
care au fost tot timpul supe
riori.

Iată echipa prezentată de Di
namo în acest joc : Eftimescu 
— Cheran, Dinu, Sătmăreanu, 
Ion Marin — Augustin, Dudu 
Georgescu, Custov — Țălnar, 
Țevi, Vrînceanu.

ETAPA I, 27 august î ICRAL Timi
șoara — Minerul Ghelar, Laminor uJ 
Nădrag — Metahri Hunedoara, Uni
rea Tomnatic — Minerul Oravița, 
Știința Petroșani — Metalul Bocșa, 
Vulturii Textila Lugoj — Gloria Reșița, 
Unirea Alba lulia — Metalul Oțelul 
Roșu, C.F.R. Simeria — Unirea Sînni- 
colau Mare, C.I.L Blaj — Electromo
tor Timișoara.

ETAPA A ll-a, 3 septembrie : Uni
rea Sînnicolau Mare — C.I.L. Blaj, 
Minerul Oravița — Știința Petroșani, 
Metalul Bocșa — Vulturii Textila Lu
goj, Electromotor Timișoara — Unirea 
Tomnatic, Metalul Oțelul Roșu — 
C.F.R. Simeria, Metalul Hunedoara — 
ICRAL Timișoara, Gloria Reșița — 
Unirea A'ba lulia. Minerul Ghelar — 
Laminorul Nâdrag.

ETAPA A lll-a, 10 septembrie : La
minorul Nâdrag — Vulturii Textila Lu
goj, Gloria Reșița — Metakrl Bocșa, 
Unirea Tomnatic — Minerul Ghelar, 
ICRAL Timișoara — Minerul Oravița, 
Știința Petroșani — Electromotor Ti
mișoara, C.I.L. Blaj — Metalul Oțe
lul Roșu, C.F.R. Simeria — Metalul 
Hunedoara, Unirea Alba lulia — 
Unirea Sînnicolau Mare.

ETAPA A IV-a, 17 septembrie : 
Metalul Oțelul Roșu — Gloria Reșița, 
Unirea Sînnicolau Mare — Știința 
Petroșani, C.I.L. Bțaj — Unirea Alba 
lulia, Unirea Tomnatic — Laminorul 
Nâdrag, Minerul Ghelar — Minerul 
Oravița, Electromotor Timișoara —

Metalul Hunedoara, Metalul Bocșa — 
ICRAL Timișoara, Vulturii Textila Lu
goj — C.F.R. Simeria.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Me
talul Bocșa — C.F.R. Simeria, Gloria 
Reșița — Unirea Tomnatic, Minerul 
Oravița — Laminorul Nâdrag, Știința 
Petroșani — Vulturii Textila Lugoj, 
Metalul Hunedoara — C.I.L. Blaj, 
Unirea Alba lulia — Minerul Ghelar, 
Unirea Sînnicolau Mare — Metalul 
Oțelul Roșu, ICRAL Timișoara - 
Electromotor Timișoara.

ETAPA A Vl-a, 1 octombrie : Meta
lul Oțelul Roșu — Electromotor Timi
șoara, Minerul Ghela-r — Știința Pe
troșani, ICRAL Timișoara — Unirea 
Sînnicolau Mare, Laminorul Nâdrag 
— Gloria Reșița, Vulturii Textila Lu
goj — Minerul Oravița, C.I.L. Blaj — 
Metalul Bocșa, Metalul Hunedoara — 
Unirea Albe lulia, C.F.R. Simeria — 
Unirea Tomnatic.

ETAPA A V’!-a, 8 octombrie : Uni
rea Tomnatic — Știința Petroșani, 
Electromotor Timișoara — Gloria Reși
ța, Minerul Oravița — C.F.R. Si.me- 
ria, Vulturii Textila Lugoj — ICRAL 
Timișoara, Metalul Oțelul Roșu — 
Metalul Bocșa, Unirea Sînnicolau 
Mare — Metalul Hunedoara, Minerul 
Ghelar — C.I.L. Blaj, Laminorul Nâ
drag — Unirea Alba lulia.

ETAPA A VIil-a, 15 octombrie : 
Unirea Alba lulia — Minerul Oravița, 
Metalul Hunedoara — Unirea Tomna
tic, Electromotor Timișoara — Vulturii 
Textila Lugoj, Știința Petroșani -

Metalul Oțelul Roșu, Gloria Reșița
— ICRAL Timișoara,. C.I.L Blaj — 
Laminorul Nâdrag, Metalul Bocșa — 
Unirea Sînnicolau Mare, C.F.R. Si
meria — Minerul Ghelar.

ETAPA a IX-a, 22 octombrie : Me
talul Hunedoara — Știința Petroșani, 
Minerul Ghelar — Gloria Reșița, 
ICRAL Timișoara — Metalul Oțelul 
Roșu, Unirea Tomnatic — Vulturii Tex
tila Lugoj, Metalul Bocșa — Unirea 
Alba lulia, Unirea Sînnicolau Mare
— Electromotor Timișoara, Laminorul 
Nâdrag — C.F.R. Simeria, Minerul 
Oravița — C.I.L Blaj.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Mi
nerul Oravița — Metalul Bocșa, 
ICRAL Timișoara — C.I.L. Blaj, Uni
rea Alba lulia - C.F.R. Simeria, Mi
nerul Ghelar — Electromotor Timi
șoara, Metalul Oțelul Roșu — Unirea 
Tomnatic, Știința Petroșani — Lami
norul Nâdrag, Vulturii Textila Lugoj
— Unirea Sînnicolau Mare, Gloria 
Reșița — Metalul Hunedoara.

ETAPA A XL-a, 5 noiembrie : C.F.R. 
Simeria — ICRAL Timișoara, Metalul 
Hunedoara — Metalul Oțelul Roșu, 
Unirea Sînnicolau Mare — Minerul 
Oravița, Vulturii Textila Lugoj — 
Mr.ierul Ghelar, Știința Petroșani - 
Gloria Reșița, C.I.L. Blaj — Unirea 
Tomnatic, Electromotor Timișoara — 
Unirea Alba lulia. Laminorul Nă
drag — Metalul Bocșa.

ETAPA A XH-a, 12 noiembrie : Me
talul Bocșa — Minerul Ghelar, ICRAL

SERIA A Vlll-a
Timișoara — Știința Petroșani, C.F.R. 
Simeria — C.I.L. Blaj, Unirea Tomnatic
— Unirea Alba lulia, Metalul Hune
doara — Vulturii Textila Lugoj, Lami
norul Nădrag — Electromotor Timi
șoara, Metalul Oțelul Roșu — Mine
rul Oravița, Gloria Reșița — Unirec 
Sînnicolau Mare.

ETAPA A Xlll-a, 19 noiembrie ! 
Vulturii Textila Lugoj — Metalul Oțe 
Iul Roșu, Unirea Alba lulia — ICRAL 
Timișoara, U.nirea Sînnicolau Mare - 
Laminorul Nădrag, Minerul Oravița - 
Gloria Reșița, Electromotor Timișoarc
— C.F.R. Simeria, Metalul Bocșa - 
Unirea Tomnatic, Minerul Ghelar - 
Metalul Hunedoara, Știința Petroșani
— C.I.L. Blaj.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : 
C.F.R. Simeria — Gloria Reșița, C.I.L. 
Blaj — Vulturii Textila Lugoj, Unirec 
Alba lulia — Știința Petroșani, Elec
tromotor Timișoara — Metalul Bocșa, 
Laminorul Nâdrag — Metalul Oțelul 
Roșu, Minerul Ghelar — Unirea Sînni
colau Mare, Unirea Tomnatic — ICRAL 
Timișoara, Metalul Hunedoara — 
Minerul Oravița.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie : Mi
nerul Oravița — Electromotor Timi
șoara, Metalul Oțelul Roșu — Mi
nerul Ghelar, U-nîrea ’ Sinn:colau Mare
— Unirea Tomnatic, ICRAL Timișoara
— Laminorul Nâdrag, Metalul Bocșa
— Metalul Hunedoara, Știința Petro
șani — C.F.R. Simeria, Vulturii Texti
la Lugoj — Unirea Alba lulia, Gloria 
Reșița — C.I.L Blaj.



ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV 

AL CC. AL P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

ridicării acestei activități la 
nivelul cerințelor maselor, ale 
partidului si statului.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat informarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, privitor la 
intilnirea prietenească pe care 
a avut-o. la 7 august. în Cri- 
meea, cu tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor noii întilniri dintre 
tovarășii Nicolae Ceausescu și 
L. I. Brejnev. Evidențiind cursul 
ascendent al relațiilor româno- 
sovietice, rezultatele bune obți
nute în dezvoltarea colaborării 
țărilor noastre de la ultima în- 
tilnîre dintre cei doi conducă
tori de partid si de stat, con
vorbirile au relevat, totodată, 
marile posibilități de extinde
re și multiplicare a acestor re
lații. îndeosebi in domeniul 
schimburilor economice, al co
operării in producție si in alte 
sfere de interes comun. întilni- 
rea a reconfirmat hotârîre* 
Partidului Comunist Român $1 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, României si U.R.S.SL, 
popoarelor român si sovietic de 
a acționa in continuare in scopul 
promovării raporturilor priete
nești de colaborare pe multiple 
planuri, in interesul celor două 
popoare, al cauzei socialismului 
și păcii în lume, tn dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno- 
sovictice. intilnirile dintre cei

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
• Reprezentativa noastră mas

culină de volei participă tn aces
te zile la un puternic turneu in
ternațional care se desfășoară tn 
orașul Harkov. întrecerile. care 
reunesc la start selecționa tete 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
Italiei, Japoniei, Poloniei, Româ
niei, S.U.A. și V.R.S.S. (cu două 
echipe), reprezintă un util prilej 
de verificare înaintea campiona
tului mondial care se va desfă
șura în Italia.

IN TURNEELE INTERNAȚIONALE DE ȘAH

© Fruntașele clasamentului remizează, la S.oaia • Juniorii români 
avansează, in runda a 6-a.

SINAIA. 11. — Fruntașele
clasamentului au remizat intre 
ele. în runda a 6-a a turneului 
internațional feminin de șah. 
După puține mutări, egalitatea 
a fost consemnată în partida 
dintre Elisabeta Polihroniade 
(cu albele) și poloneza Grad- 
zina Szmaczinska. iar cu ace
lași rezultat s-a încheiat con
fruntarea dintre sahistele ro
mânce Lia Bogdan și Dana 
Nutu. Remize mai fuseseră, 
în runda anterioară, partidele 
Ilie — Polihroniade. Szmaczin
ska — Vreeken. Jicman — Ol- 
teanu. In clasament, lideră se 
menține Dana Nuțu (România), 
cu 4*/i puncte, urmată de Eli
sabeta Polihroniade (România). 
Gradzina Szmaczinska (Polonia) 
și Tatiana Lemacîko (Bulgaria),

JOCURILE SPORTIVE

ALE COnnONWEALinilLlI
MONTREAL (Agerpres). — 

La Edmonton au continuat 
Jocurile sportive ale Common- 
wealthului. In concursul de 
atletism, proba de 800 m plat a 
fost cîștigatâ de M. Boit (Ke- 
nia) în 1:46.39. Un alt atlet din 
Kenya, Kimaiyo a terminat în
vingător la 400 m g cu 49.48. 
Sprinterul scoțian Wells a în
vins la 200 m cu 20.17. iar ca
nadianul Ferragne a repurtat 
victoria la înălțime cu 2,20 m. 
Rezultate înregistrate in probe
le feminine : suliță — Sander
son (Anglia) 61,34 m ; 800 m — 
Peckham (Australia) 2:02,87 ; 
200 m — Boyd (Australia) 22,82. 

doi conducători de partid si de 
stat au un rol determinant, re
prezintă un factor de puternică 
impulsionare si deschid noi si 
largi perspective colaborării 
noastre reciproc avantajoasă.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat schimbul util de opinii 
realizat intre conducătorii de 
partid si de stat ai celor două 
țări in probleme actuale ale 
vieții internaționale, ale lărgirii 
si întăririi cooperării mondiale, 
în slujba cauzei socialismului, 
idealurilor de progres social si 
pace in lume, de înțelegere și 
conlucrare intre popoare.

Comitetul Politic Executiv * 
apreciat, de asemenea, faptul 
că in cadrul convorbirilor a fost 
subliniată însemnătatea deose
bită a întăririi unității si 
colaborării tuturor forțelor de
mocratice. progresiste in lupta 
pentru respectarea dreptului 
popoarelor Ia libertate si inde
pendentă. împotriva oricărui a- 
mestee din afară in treburile 
lor interne, pentru asigurarea 
continuării cursului spre destin
dere, securitate și pace in în
treaga lume.

Salutind rezultatele acestui 
dialog rodnic, Comitetul Politic 
Executiv si-a exprimat hotărâ
rea de a acționa in continuare 
cu toată consecventă pentru 
traducerea in viată a hotărâri
lor convenite la intilnirea la 
nivel înalt din Crimeea de a 
face ca relațiile de prietenie, 
cooperare si solidaritate dintre 
P.C.R. si P.C.U.S.. dintre cele 
două țări și popoare să devină 
Si mai fructuoase, spre binele 
reciproc, in interesul socialis
mului. păcii si progresului.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat probleme curente ale 
activității de partid si de stat.

• In perioada IC—31 august se 
va desfășura ia Eger (Unpr.ăj 
tradiționalul turneu intemaUoaal 
de box „Dobo Istvâr.*, La care 
participă șl • delegație de spor
tivi români, conduși de antreno
rul Constantin Cion aia. Vor face 
deplasarea : Nieelae Crăciun (eat. 
sexmm^scă). Martan Tismâneaaa 
(muscă). Nicu Popa (pană). Ște
fan Bâiaxn (cocoș). Iulian Simion 
(ușoară) și Mihail Teofil (senu- 
mijlode).

cu cile 4 puncte. Li» Bogdan 
(Romania) 3'3 puncte.

★
PLOIEȘTI. 11 (prin telefon) 

— A șasea rundă a turneului 
international de sah pentru ju
niori a fost dominată de intil
nirile in care reprezentanții 
tării noastre. Adrian Negulescu 
și Lucian Vasilescu. au primit 
replica șahistului ungur 
Gyula Forgacs și, respectiv, 
bulgarului Dimii? Lalev. Tn pri
ma partidă, victoria a revenit.

TURUL CICLIST AL RHODOS ULUI
Pentru bunele sale perfor

mante din ultimul timp, echi
pa de ciclism a României a 
fost invitată să participe între 
17 si 21 octombrie la Turul 
Rhodosului. întrecerea, afla
tă la prima ediție, programea
ză 5 etape (610 km) pe dru
murile asfaltate ale acestei fru
moase insule. După cum ne-au

J. B. DE ATLETISM
fl'rmare din vaq l)

ROMÂNIA - BULGARIA 
ÎN AVANPREMIERA 

C. M. DE POLO
Repetiție generală Înaintea 

C.M. din Berlinul Occidental 
(18—28 august) : echipa de polo 
a României susține două întil- 
niri cu reprezentativa Bulgari
ei, echipă cu care dealtfel s-a 
mai întilnit de trei ori în acest 
an (11—1 la Cluj-Napoca. 3—1 
la Hvar si 8—5 la Varna). In 
cele două partide programate 
astăzi (ora 10.30 la bazinul Di
namo) și mîlne (ora 11). antre
norii Șt. Kroner si Al. Szabo 
vor folosi 13 jucători, din rîn- 
dul cărora vor alege pe cei 11 
reprezentanți ai țârii la C.M.: 
FL Slăvei si D. Spinu — por
tari. D. Popescu. V. Rus. CI. 
Rusu, A. Nastasiu. L. Râduea- 
nu. A. Schervan. I. Slavei. R. 
Mirea. G. Gaiță. A. Munteanu 
si L Feher.

C.M. Dl CAIAC-CWIf
(Urmare din pop I)

R. D. Germană (Schuck — 
Boțise) 1:48,71. dșUgătorii ce
lorlalte serii: Polonia 1:45,93 și 
Ungaria 1:49,12.

K4 băieți — seria I: 1. Româ
nia (L Dragulschi, V. Simlo- 
eencn, L Lobanov, S. Larion) 
1:27,09; 1 Ungaria; 1 Bulgaria. 
Cealaltă serie a revenit echipa
jului Poloniei cu 1:25,00,

Slmbătă dimineața sini pro
gramate semifinalele probelor 
pe distanța de 1000 m. iar 
dupâ-amîaza — finalele res
pective.

Campionatul de scrimă al Armatelor Prietene

ECHIPĂ DE SPADĂ A CLUBULUI STEAUA

A CÎȘTIGAT 0 „CURSĂ" DIFICILĂ
Ultim» zi a campionatului 

de scrimă al Armatelor Prie
ten a fost foarte fructuoasă 
pentru sportivii noștri. Dacă la 
Uocctă feminin era de așteptai 
sâ înregistrăm numai victorii, 
deci sâ reedităm succesul din 
concursul individual, nu ace
lași lucru l-am sperat de la e- 
chipa de spadă. Dar. printr-o 
mobilizare exemplară, prin a- 
salturi de <5 rară frumusețe, in

după un joc excelent condus, 
șahistului român, iar in cea de 
a doua, liderul de pină acum 
al turneului a fost forțat să 
accepte remiza. In urma acestor 
două importante rezultate, cla
samentul a suferit modificări 
esențiale, primele două 
locuri fiind împărțite, la ega
litate. de A Negulesea (Româ
nia) si D. Lalev (Bulgaria), cu 
cite 4'i puncte. în continuare 
sint clasați : Z. Sturua
(U.R.S.S.) și C. Ionesco (Româ
nia) — 4 p. L. Vasileseu
(România) și L. Mazi (Iugo
slavia) — 3% p. (L TANA- 
SESCU — coresp J.

anunțat organizatorii, la start 
se vor alinia aproape 100 de 
alergători din Italia, Polonia, 
Cehoslovacia. Franța. România. 
Grecia etc. Bun prilej pentru 
cicliștii noștri de a-și încheia 
sezonul cu o întrecere de am
ploare.

ATLETISM • La Lohja (sudul 
Finlandei), Antii Kalliomaeki a 
stabilit un nou record finlandez 
1a prăjină — 5.60 m.

BASCHET • In ultima zi a tur
neului de junioare „Cupa Prie
tenia", de la Szeged, s-au înregis
trat rezultatele : Polonia — Ro
mânia 76—65 ; Cehoslovacia — 
Ungaria (B) 74—» : Cuba — Bul
garia 88—78 ; U.R.S.S. — ungaria 
(A) 71—59. Turneul a fost cîștigat 
de echipa U.R.S.S.

CICLISM A în Turul Angliei, 
etapa a 3-a (Manchester — Not
tingham, 170 km) a revenit bel
gianului Franky de Gendt în 4 h 
17:27,0. • Cursa de la Carhaix
(Franța) a fost cîștigată de vest- 
germanul Dietrich Thurau — 100 
km în 2 h 32:40,0.

„Mănușa litoralului* * * 4* la box

După prima zî, clasamentele pe
echipe se prezintă astfel :

Femei : 1. ROMANIA 44 p ; 2. 
Bulgaria 42 p ; 3. Iugoslavia îl p;
4. Grecia 8 p ; 5. Turcia o p.

Bărbați : 1. GRECIA 11 p ;
2. Iugoslavia 30 p ; 3. România
26 p ; 4. Bulgaria 16 p ; 5. Turcia 
11 p ; 6. Albania 1 p.

întrecerile continuă sâmbătă și 
duminică.

INTR-UN MECI DE MARE SPECTACOL; 
I. FAREDIN L-A ÎNVINS PE N. POPA

CONSTANTA, 11 (prin tele
fon). Sala sporturilor din ma
rele nostru port maritim s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru 
numerosul public dornic să a- 
siste la prima gală semifinală 
a turneului internațional de 
box „Mănușa litoralului". Spec
tatorii au aplaudat cu multă 
căldură evoluțiile pugiliștilor 
care. In majoritate, au făcut 
dovada unor frumoase calități.

Cel mai așteptat meci al 
primei gale semifinale a fost 
cel dintre fostul campion I- 
braim Faredin (Farul) și ru
tinatul „cocoș” Nicu Popa (Me
talul București). S-au confrun
tat două stiluri de luptă. Fa
redin, cu un joc de picioare 
excelent și lovituri directe de 
la distanță, a evitat lupta de 
aproape la care îl invita în 
permanență Nicu Popa. Cu 
toată agresivitatea acestuia 
din urmă, tehnica și tactica 
constăr.țeanului au ieșit învin
gătoare. Faredin obținind o 
categorică victorie la puncte. 
Deosebit de dinamică a fost șl 
partida „semimuștelor” Ion 
Boboc (A.S.A. Cluj-Napoca) șl 
Nicolae Crăciun (Metalul Bucu
rești). începută furtunos, dis
puta celor doi sportivi s-a 
menținut intr-un ritm deose
bit de rapid pînă la ultimul 
sunet de gong. Seriile de lo
vituri. eschivele, dîrzenia eta
late de Boboc și Crăciun au 
fost aplaudate de cei peste 
2 000 de spectatori care au 
umplut pină la refuz Sala 

care s-a punctat clar, mai ales 
in meciul direct cu principala 
pretendentă la primul loc — 
Selecționata Armatei Sovietice 
—. spadasinii de la Steaua 
ne-au demonstrat că slnt capa
bili. intr-o companie dintre 
cele mai valoroase, să ne re
prezinte cu mult succes. In a- 
cest med între cele mai spec
taculoase asalturi s-au situat : 
Zidaru — Abușahmetov (clști- 
gătorul Cupei Europei în acest 
an) 5—0. L Popa — Lukomski
5—2, Angelescu — Ivanenko 
5—1. Bărăgan — Mojaev 5—4.

Și floretistele din prima e- 
chîpă a clubului Steaua au în
cheiat concursul neînvinse. In 
meciul decisiv pentru locul în- 
tli. cel cu Selecționata Armatei 
Sovietice, au condus cu 4—0 
din start, ca apoi, relaxîndu-se 
prea devreme, să aibă emoții, 
etnd floretistele sovietice au re
dus diferența la numai un sin
gur asalt (7—6). în ultimele

Bărăgan (Steaua) — in dreapta — reușește să-l depășească cu 
5—4 pe stingaciul Mojaev (Sel. Armatei Sovietice).

TELEX
FOTBAL > în turneul de La 

Madrid, River Plata a învins cu 
4—3 pe Atletico Madrid, după e- 
xecutarea loviturilor de La 11 m. 
In alt joc, Derby County a învins 
cu 5—4 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) echipa spaniolă 
Vallecano. o La VenLo (Olanda) 
F.C, Venlo — Tottenham Hotspur 
1—0.

HOCHEI a în orașul vest-ger
man Braunlage a luat sfîrșit 
„Cupa Wurmberg". Pe primul loc 
s-a clasat echipa Ț.S.K.A. Mos
cova, care în meciul final a în
trecu* cu 7—0 (2—0, 3—0, 2—0)
formația cehoslovacă Poldl din 
KLadno. Clasament final : 1. 

sporturilor. Victoria la puncta 
i-a fost acordată lui Ion Bo
boc.

Iată și alte citeva rezultate 
din semifinalele de aseară: 
cat. semiușoară : K. Iuseina 
(Iugoslavia) b. neprez. I. Gol- 
denstain (U.R.S.S.). L Sandor 
(Farul) b.p. G. Takacs (Unga
ria) ; scmimijlocie : I. Budușan 
(Metalul Buc.) b.p. T. Spinu 
(Farul). A. Jurko (U.R.S.S.) b. 
neprez, V. Rafailov (Bulgaria) J 
mijlocie : S. Tîrîlă (B. C. Ga
lați) b. p. N. Radan (ASA 
Cluj-Napoca). A. Ismail (Fa
rul) b.p. B. Vasiliev (Bulgaria).

Ultimele rezultate din sfer
turile de finală ; semiușoară : 
K. Iusein (Iugoslavia) b.p. M. 
Costel (C.S.M. Reșița). I. Gol- 
denștain (U.R.S.S.) b.p. I. Si- 
mion (Met. Buc.), G. Takâc» 
(Ungaria) b.p. P. Căpriceanu 
(C.F.R. Craiova). I. Sandor (Fa
rul) b.p. N. Toth (A.S.A. Cluj- 
Napoca) ; ușoară : St. Tudora- 
che (Litoral Mangalia) b.p. M. 
Kneisser (R. F. Germania), V. 
Kotovcikov (U.R.S.S.) b.p. E. 
Vișnevski (U.R.S.S.). M. Miha- 
lache (Farul) b.p. M. Stamatea- 
cu (Met. Buc.), D. Ilie (Dinama 
Buc.) b.p. W. Schaffer (R.F. 
Germania) ; semimijlocie : L 
Budușan (Met. Buc.) b.p. A. 
Iacob (Farul). V. Rafailov (Bul
garia) b.p. L. Filipovski (Iugo
slavia). Al. Jurko (U.R.S.S.) 
b.p. V. Simion (Farul).

Cornel POPA — coresp.

două asalturi, Suzana Arde- 
leanu si Marcela Moldovan au 
punctat însă cu siguranță, sta
bilind rezultatul final: 9—6.

Prin urmare, atît echipa de 
floretă feminină cit și cea de 
spadă ale clubului Steaua au 
ciștigat competiția fără sâ fi 
cunoscut infrîngerea.

CLASAMENT. Floretă femi
nin : 1. STEAUA București I 
(Suzana Ardeleana, Marcela 
Moldovan, Viorica Turcan. 
Magdalena Chezan. Ileana Je-
nei) 3 v, 2. Selecționata Arma
tei Sovietice 2 v. 3. Vorwărts 
Berlin 1 v. 4. Steaua II 0 v ; 
SPADA : 1. STEAUA Bucu
rești (C. Bărăgan, O. Zidaru, 
I. Popa. C. Angelescu. N. Ior- 
gu), 5 v, 2. Selecționata Ar
matei Sovietice 3 v (+11). 1 
Vorwârts Berlin 3 v (+7). 4. 
Honved Budapesta 2 v, 5. Le- 
gia Varșovia 1 v (—11). 6. Du- 
kla Praga 1 v (—22).

Nicoleta ALDEA

Ț.S.K.A. Moscova 8 p ; 2. Poldl 
Kladno 6 p ; 3. Sel. Poloniei 4 p.

TENIS a La Indianapolis, în 
proba de simplu masculin : Con
nors — Fillo 1 7—5, 6—4 ; Vilas — 
Dent 6—1, 6—0 J Johansson —
Feigl 4—6. 6—4, 6—3 ; McEnroe — 
Taroczy 7—6, 6—2 ; Orantes —
Clerc 6—3, 6—1 ; Barazzutti — Pa
na tta 5—7, 6—4, 6—0. Sferturi de 
finală în proba de simplu femi
nin : Newberry — Stoll 6—2 6—1; 
Gilbert — Duvall 6—3. 6—4 ; J. 
Evert — Ziegcnfuss 6—7, &—L
8—6 ; Gonzales — Latham 7—5. 
7—5.

VOLEI A Selecționatele femi
nine ale Cehoslovaciei șl R. F. 
Germania au susținut o nouă în
tâlnire la Heidelberg. Voleibalis
tele cehoslovace au terminat În
vingătoare cu scorul de 3—1.

P. „informația*
3, 10363


