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Ieri, la înapoierea caiaciștilor și canoiștilor români

SATISFACȚIE PENTRU BILANȚUL DE LA „MONDIALE1 * * 4 5*, 
ÎNCREDERE SI ANGAJARE PENTRU REALIZAREA 

UNOR NOI SI PRESTIGIOASE SUCCESE

mai calm, a reușit să-1 depă
șească cu 5—3, in acest ultim 
asalt, pe Corneliu Marin, ei cu- 
mulînd un număr egal de victo
rii - 9 - de-a lungul competiției.

CLASAMENT : Spadă 11. C.
Bărăgan (Steaua) 1# v — cam
pion național și al „Dac.adei*, 
î. O. Zidaru (Steaua) 8 v (+18, 
S3 tp.), 3. L. Angelescu (Farul 
Constanța) 8 V (+16, 35 t.p.),
4. I. Popa (Steaua) 8 v (+14,).
5. M. Popa (Steaua) 7 v. 6. A-
Pongracz (C.S.U. Tg. Mureș) 5 V. 
Sabie : 1. M. Mustață (Steaua)
9 v d.b. — campion național ri 
al „Daciadei", z. C. Marin (Stea
ua) S v d.b„ 3. Al. Nllca (Stea
ua) I v, 4. L Pantelimonesen 
(Dinamo) 7 V (+16), S. L Pop 
(Steaua) 1 v (+S), 4. E. Oancen 
(Steaua) 7 v (+1).

Nicoleta ALDEA

Medaliata la campionatele mondiale de caiac- canoe de la Belgrad, ieri, la citeva clipe după 
sosirea in Capitală Foto : Dragoș NEAGU

Marți s-au înapoiat în Ca
pitală echipajele reprezentative 
de caiac-canoe ale României, 
care la recenta ediție a Cam
pionatelor mondiale de la Bel
grad au onorat din nou Impre
sionantul lor palmares, urclnd 
de 13 ori podiumul de premie
re de la Ada Ciganlija. Sosi
rea sportivilor români în Gara 
de Nord a prilejuit o caldă 
primire, la care au participat 
numeroși iubitori ai sportului, 
membri ai conducerii C.N.E.F.S., 
activiști sportivi. Conform tra
diției. din vagonul cu vîsle la 
ferestre, primii au coborît me- 
daliații cu aur, Vasile Dîba și 
Ivan Patzaichin urmați de cei
lalți numeroși laureați. I-am 
reintilnit acum, la doar cîteva 
clipe după sosirea trenului, emo
ționați și fericiți, cu brațele pline 
de flori, primind îmbrățișările și

DE ZIUA PRESEI
în sala de marmură a Casei 

Scîinteii a avut loc, marți, o 
adunare festivă organizată cu 
prilejul Zilei presei române și 
celei de-a 47-a aniversări a 
apariției primului număr al 
ziarului „Scinteia**.

Au participat redactori ai pre
sei cotidiene și periodice, al 
Radioteleviziunii și „Agerpres", 
tipografi, colaboratori ai pre
sei din rîndul oamenilor muncii, 
activiști de partid și de stat și 
ai unor organizații de masă și 
obștești.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Cumpănașu, di

Sărbătorirea tradiționalei „Zile a presei române", eveniment 
de semnificație deosebită pentru cei ce activează in domeniul zia
risticii, ne oferă prilejul ca, in numele tuturor gazetarilor României 
socialiste, să dăm expresie sentimentelor de profundă recunoștință 
față de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, față de 
dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru încrederea și sprijinul pe care le acordați presei 
și celor investiți cu răspunderea politică a muncii in presă, pentru 
clarviziunea și exigența comunistă cu care este călăuzită presa 
noastră, al cărei suprem ideal este sâ slujească exemplar, cu înal
tă devoțiune, cauza partidului și poporului, a patriei noastre socia
liste.

Cei ce lucrează in cadrul mijloacelor de comunicare in masâ 
— scrise, vorbite sau vizuale - găsesc întotdeauna in prețioasele 
dumneavoastră indicații și in cutezătoarele dumneavoastră îndem
nuri o călăuză sigură in înfăptuirea sarcinilor de deosebită respon
sabilitate încredințate presei in acest moment de importanță isto
rică pentru dezvoltarea patrieL

Strălucita analiză făcută de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia recentei ședințe cu activul centrai 
de partid și de stat, ideile exprimate cu acest prilej se constituie 
pentru noi, cei ce lucrăm in presa, la radioteleviziune, ca pentru 
toate conștiințele țării, intr-un document de excepțională valoare 
teoretică și practică.

(Continuare in pag. 2—3)

felicitările celor care — ca în
totdeauna — au așteptat cu În
credere evoluțiile lor la cam
pionatele lumii. Au fost mo
mente impresionante, greu de 
uitat pentru toti cei care. pe 
apele lacului Sava. au repre
zentat cu cinste *1 demnitate 
tricolorul românesc, realizind 
un bilanț remarcabil, care con
firmă marile posibilități ale 
caiaciștilor șl canoiștilor (ca și 
a altor sportivi români), de a 
obține In viilor — si îndeosebi 
la Jocurile Olimpice din 1980 
— noi succese de prestigiu, pe 
măsura talentului, a pregătirii 
lor superioare, a experienței si 
capacității antrenorilor care le 
călăuzesc drumul spre podiu
mul de premiere.

Firește, dintre cel 18 laureați 
am căutat să-i abordăm pe cei 
doi mari sportivi români care 

rector general al Agenției Ro
mâne de Presă — „Agerpres", 
vicepreședinte al Consiliului 
Ziariștilor. Despre semnifica
ția acestei sărbători a vorbit 
Dan Fruntelată, redactor șef 
al ziarului „Scinteia tineretu
lui".

în încheierea adunării, într-o 
atmosferă de vibrant entuziasm, 
de nețărmurită dragoste față de 
partid, față de secretarul său 
general, participanții au adop
tat o telegramă adresa.:» C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune : 

— si la Belgrad — si-au înscris 
numele pe tabelul de onoare al 
campionilor mondiali.

VASILE DÎBA : „încerc o 
deosebită satisfacție pentru 
faptul că în probele de viteză, 
la caiac simplu, finalele au fost 
întocmai ca Ia ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Mont-

Vasile TOFAN

• (Continuare în pag. a 4-a) (Continuări în pag. 2—3)

Cuprinzind o gamă iot mai largă de sporturi. „Daciada" performerilor programează in aceste 
zile importante finale atit pentru seniori, cit și pentru juniori și copii. Și astăzi reporterii $1 
corespondenții noștri — prezent! pe stadioane — oferă cititorilor relatări.

în întrecerile
cicliste pe velodrom

UN JUNIOR
II PUNE 

ÎN DIFICULTATE 
PE SENIORI!

Disputate, din cauza ploii, in 
două „reprize*. întrecerile cam
pionatelor naționale de pistă 
s-au încheiat noaptea (deși nu 
există instalație de nocturnă—). 
Proba de viteză seniori, regina 
velodromului — așa cum i se 
mai spune, ne-a oferit atit în 
semifinale, cit și in finale dispu
te de o mare frumusețe. Cam
pionul de anul trecut, Atila 
Telegdi (Steaua) și-a reconfir
mat titlul, dar eroul reuniunii 
este juniorul George Ion (18 
ani, elev la Lie. Ind. nr. 4, an
trenor Dan Budișteanu). în se
mifinala cu FI. Negoescn 
(Steaua) — un reputat specia
list al probei — tinărul Georga 
Ion a făcut două curse entu- 
ziasmante, învingînd clar și re
alizind în manșa a n-a un 
timp promițător : 11,7 s. Atila 
Telegdi s-a calificat lejer fai 
finală, opoziția lui Romică Si- 
mion (CIBO Brașov) fiind sim
bolică.

In sfîrșit, cînd înserarea se 
lăsase bine peste ovalul de be
ton de la Dinamo, s-au dispu
tat — sufocate de grabă — și 
finalele. în prima manșă, Gcor-

(Continuare In pag. 2—3)

„ÎNTR-UH OMS CARE 
ÎNTINEREȘTE MERER, 

SPORTUL TREBUIE 
SĂ AIBĂ

O CASĂ PRIMITOARE1*
Intervin ci Nicolae Ignat, primara! orașului Vaslui

Pe paginile de Început ale 
istoriei Vasluiului — oraș a că
rei atestare documentară co
boară cu mai bine de sase se
cole In urmă — vremea si-a 
Dus adine pecetea. Sint pagini 
evocatoare de strălucite izbirud 
făptuite pe aceste meleaguri de 
moldoveni in seculara bătălie 
pentru apărarea neamului si a 
gliei Strămoșești, sint pagini 
marcate puternic de figura ma
relui voevod Stefan... Proaspe
te. luminoase sint paginile ora
șului care înflorește astăzi In
tre coamele prelungi ale dea
lurilor Birladului. Racovei si 
Elanului, inălțindu-se semeț pe 
străvechi si glorioase temelii, 
sub cerul atit de senin al lu
minosului august Un oraș în 
care tinerețea, noul te întîmpi- 
nă la tot pasul, un oraș cu o 
linie inconfundabilă. împodobit 
de natura si de oamenii săi cu 
neprețuite frumuseți—

— Cu toată vechimea sa de 
secole, se spune astăzi despre 
Vaslui eă este unul dintre cele 
mai tinere orașe. Ați putea ar
gumenta acest calificativ, tova
rășe primar Nicolae Ignat ?

— Ca să fim mai exacti în 
definirea Vasluiului de azi. 
cred că ar trebui să spunem că 
este un oraș care în ultimii 
10—12 -ani a început să întine
rească sub toate aspectele. Pro
cesul l-a determinat intensa sa 
industrializare : dacă în 1968 
existau aici numai două între
prinderi mai importante — cea 
de confecții si cea de prelu
crare a lemnului — acum avem 
mai bine de 15 asemenea uni
tăți. dotate cu tehnică modernă 
si cu cadre tinere, bine pregăti
te. Și. ca să dovedesc această 
caracteristică — tinerețea. voi 
aminti că media de vîrstă la 
întreprinderea textilă este de 
22 de ani. la Confecții de 24 
ani. la întreprinderea de ven
tilatoare de 23.5 ani etc. Dez
voltarea industriei a dus la un 
spor impresionant al populației, 
practic la o dublare a el cu... 
tineret Cu mîndrie constatăm 
astăzi că orașul nostru se si
tuează ne primul loc în Moldo
va și, dacă nu mă Insei, chiar

George Ion (sting») fi Atila Telegdi in timpul primei manșe a 
finalei de ieri.

C. BĂRĂGAN (spadă) Șl M. MUSTAȚĂ (sabie) - 
CAMPIONI NAȚIONALI Șl Al „DACIADEI-
Campionatul național indivi

dual de scrimă, desfășurat in ca
drul „Daciadei**, s-a încheiat ieri 
cu probele de spadă și sabie-

La spadă. Costică Bărăgan 
s-a instalat autoritar în frun
tea clasamentului, cu 10 victo
rii. înregistrind doar o singură 
infrîngere. la Anton Fongrac*. 
Pentru ocuparea următoarelor 
locuri pe podium s-a dat o 
luptă extrem de strlnsă între 
trei valoroși trăgători — Oeta- 
vian Zidaru. Liviu Angelescu 
Si Ion Popa —, care, cu un nu
măr egal de victorii, n-au pu
tut fi departajați decit de tuș- 
avernj. în concursei sabreriloc 
campionul a fost stabilit abia 
după baraj. Marin Mustață» 

În tară In privința natalității l 
30 la mie I Firește, aceste mo
dificări rapide au determinat (t 
o dezvoltare impetuoasă sub 
aspect edilitar. în anii din ur
mă s-au construit peste 7 000 de 
apartamente în blocuri, pre
cum si multe locuințe noi de 
către cetățenii Insist în pre
zent. 60 la sută din vasluieni 
locuiesc în casă nouă.

— Desigur, edilii au avut ie 
vedere si asigurarea unor con
diții corespunzătoare pentru 
recrearea populației si n-au ui
tat eă orașul este populat in 
cea mai mare parte de tineri 
care iubese si sportul—

— într-un oraș care întine
rește mereu, sportul trebuie să 
aibă o casă primitoare. Com
parațiile în privința bazei ma
teriale a sportului nu-si au 
rostul. Pentru că în trecut. în 
afară de ce oferea natura. în 
speță de Parcul Copou. nu e- 
xista mai nimic. începînd de 
acum 14—15 ani. zestrea sporti
vă a orașului a crescut conti
nuu. Astăzi, vasluienii se min- 
dresc cu ceea ce am realizat, 
îndeosebi cu complexul sportiv 
al orașului, dat în mare parte 
in folosință astă primăvară. Un 
complex situat într- o zonă a- 
propiată de centrul urbei noas
tre, pe un teren impropriu pen
tru amenajări edilitare...

— Cam care ar fi ..Inventarul 
mare** al sportului ?

— în primul rind acest com
plex modem care cuprinde sala 
sporturilor cu 1500 locuri, re
cent inaugurată, un stadion cu 
teren de fotbal gazonat. alte 
două terenuri : unul cu zgură 
pentru antrenamente, altul cu 
iarbă destinat copiilor si ju
niorilor ; un ștrand cu bazin 
de înot de dimensiuni olimpice 
si cu un altul pentru inițierea 
copiilor. Tot aici se mai află 
terenuri de handbal si volei a- 
partinînd ..Confecției". în al 
doilea rînd. trebuie să mențio
nez frumoasa bază de la în
treprinderea de prelucrare a

Aurelian BREBEANU



DE ZIUA PRESEI
(Urmare din pat). I)

Ingăduiți-ne, mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceauțescu, 
să ne angajăm că toți ziariștii din România socialistă — români, 
maghiari, germani ți de alte naționalități — vor milita energic pen
tru traducerea in viață a politicii interne ți externe a partidului, 
vor acționa cu hotărire, ca activițti ai partidului pe tărimul presei, 
in vederea infăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
Xl-lea, de Conferința națională ale partidului a căror implinire stă 
chezăție infloririi ți prosperității patriei, creșterii necontenite a con
tribuției sale la triumful cauzei socialismului, progresului ți păcii 
in lume.

HOCHEIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI 
LA „CUPA SOVIETSKI SPORT"

Echipa de hochei Dinamo 
București urmează să plece la 
Moscova pentru a participa la 
„Cupa Sovietski Sport", tradi
țională dispută care reunește a- 
nual echipe de club și repre
zentative naționale, într-o Inte
resantă Întrecere ce prefațează 
întregul sezon. Formația româ
nă are o misiune foarte difi
cilă urmînd să evolueze in ca

SPORTIVII DE PERFORMANȚĂ IN ÎNTRECERILE FINALE ALE „DACIADEI“

NOII CAMPIONI DE JUNIORI
Marți, pe lacul Snagov, s-au 

desfășurat — in cadrul „Dacîa- 
dei“ — finalele campionatelor re
publicane de canotaj rezervate 
juniorilor I și n. întrecerile, care 
au început de luni cu probele 
eliminatorii, au reunit la start 
peste 400 de tineri schifiști din

258 DE JUNIORI ÎȘI DISPUTĂ 
TITLURILE

TIMIȘOARA, 15 (prin tele
fon). Campionatele naționale de 
juniori la lupte libere au în
ceput marți în sala Olimpia 
din localitate. La disputele pen
tru titlurile de campioni ai 
țării participă 238 de juniori, 
dintre care 120 de juniori mici. 
Cei mai mulți concurenți . au 
aliniat CI. sp. șc. 2 Constanța, 
Dinamo Brașov și CI. sp. șc. 
Viitorul Cluj-Napoca. Din pri
mul tur a ieșit în evidență 
buna pregătire a multor con
curenți, care au abordat meciu- 

ÎNTRECERILE CICLISTE PE VELODROM
(Urmare din pag. 1)

ge Ion a realizat o victorie 
(11,6 s) care dădea mari spe
ranțe suporterilor săi. în cea 
de a doua, însă, înșelat de apa
rențe (și de o voce din inte
riorul velodromului...) a atacat 
Ia 700 m și n-a avut resurse 
să-și susțină acțiunea ; învingă
tor Telegdi cu 13,2 s. în fine, 
manșa a treia, foarte disputată, 
cu un incident imposibil de elu
cidat (din cauza întunericului) 
In ultimul viraj, a revenit — 
odată cu titlul — lui Atila Te-

ÎN FIECARE CLUB, 0 ACTIVITATE CALITATIV SUPERIOARĂ, EFICIENTĂ!
Astăzi, despre „Electroputere“-Craiova

Dezvoltarea economico -socială a Craiovd. a întregului județ Dolj, 
a cunoscut în Ultimele decenii, un avint demn de epoca socialistă, 
de hărnicia și priceperea oamenilor de pe aceste meleaguri. Această 
dezvoltare multilaterală nu putea, evident, să nu aibă repercusiuni 
șl asupra mișcării sportive, atît de Îndrăgită de tineretul patriei 
noastre. >

Dealtfel, un important număr 
d*. cluburi și asociații sportive 
desfășoară o amplă activitate în 
acest domeniu. Printre duburiîe 
cele mai mari ale județului Dolj 
se numără cel al muncitorilor de 
la întreprinderea „Electroputere-, 
cei de care sint legate multe spe
ranțe ale iubitorilor sportului cra- iovean.

înființat în 1965, clubul „Elec
troputere4* are la această oră 210 
sportivi legitimați, dintre ‘ care 
DOAR TREI de clasă internațio
nală, dar și aceștia activează a- 
cum la alte cluburi: Marcel sirba
— box (Steaua), Ionel Bărbosu
— scrimă (Steaua) și Ion Nițu- 
lescu — scrimă (Farul). Desigur, 
descoperirea și formarea lor pen
tru marea performanță constituie 
un merit al tehnicienilor de la 
acest club. Dar, nu este mai pu
țin adevărat că de la „Electropu
tere" nu și-a mai „luat zborul" 
spre elita mondială nici un spor
tiv de talia luptătorului Gheor- 
ghe Berceanu. Dintre ceilalți 
component! al clubului, 13 sînt 
sportivi de categoria I și 54 de 
categoria a n-a. Simpla trecere 
în revistă a acestei situații con
firmă faptul că rezultatele obți
nute pe linia performanței nu pot 
satisface nici cele mal reduse 
exigențe.

Nici realizările din ultimele se
zoane nu pot mulțumi pe cei ce 
răspund de destinele mișcării 
sportive craiovene. Iată cîteva 
exemple : în 1977, spadasinul Ion 
Nițulescu a participat la campio
natele mondiale de scrimă pen

ZZZ-3

pitala Uniunii Sovietice, alături 
dc puternicele echipe de club 
Ț.S-K.A. Moscova, ciștigătoarea 
C.C.E., Aripile Sovie.elor, Himik 
Voskresensk, S.K.A. Denia grad și 
selecționata Poloniei.

Turneul începe în ziua de 18 
august. După consumarea Iui, 
hocheiștii dinamoviști vor efec
tua un stagiu de antrenament 
și jocuri in Cehoslovacia.

23 de secții nautice din întreaga 
țară. Schimbul de miine al cano
tajului românesc s-a prezentat, 
m general, bine pregătit la a- 
ceastă importantă competiție 
sportivă națională, cucerind în 
multe curse aplauzele celor pre- 
zenți.

LA LUPTE
rile lor cu aplomb. Printre a- 
ceștia se numără E. Radu 
(Gloria Buzău), V. Stănescu 
(Dinamo Brașov), D. Mușat 
(Progresul Brăila). E. Boțoroga 
(Minerul Deva). I. Rișooveanu 
(CI. sp. șc. 2 Constanța) și Tr. 
Marinescu (C.S.M. Craiova) — 
la categoriile mici. întrecerile 
— care se vor încheia joi — se 
bucură de o foarte bună or
ganizare și de interes din par
tea iubitorilor sportului lupte
lor din orașul de pe Be ga. 
(Petre ARCAN — coresp.).

legdi. Clasament final : 1. Atila 
Telegdi (Steaua) — campion al 
României și ciștigător al „Da- 
eiadei" ; 2. George Ion (CI. sp. 
șc. nr. 2 Buc.) ; 3. FI. Negoescu 
(Steaua) ; 4. R. Simion (CIBO 
Brașov).

în sferturile de finală ale 
probei de urmărire individuală 
s-au calificat : C. Ologu 5:07,2, 
C. Cirjc 5:08,6, I. Gancca 5:14,2, 
A. Antal 5:16,4, I. Bntaru 5:16,6, 
L Nica 5:20,8, A. Lungu 5:23,8 
și L. Roșac 5:24,3. întrecerile 
continuă astăzi de la ora 15,30 
pe velodromul Dinamo.

tru tineret, dar rezultatele obți
nute au fost cu totul nemulțumi
toare. Boxerul Marcel Sirba, se
lecționat și el in lotul de tineret, 
a fost prezent la mai multe în
treceri intemaționaie, dar nu a 
realizat nimic deosebit Singurul 
rezultat notabil este cei al tlnă- 
rului pugilist Ion Joița, care la 
C.t de tineret de la Dublin, din 
acest an, a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere la categoria semigrea. 
Dar. eu o singură floare nu se 
face primăvară pentru buchetul 
(absent) de performanțe de la 
„Electroputere" Craiova.

In planul de dezvoltare pe pe
rioada următoare, alcătuit de 
conducerea și tehnicienii clubu
lui, remarcăm țelurile propuse: 2 
sportivi de clasă internațională șl 
7 de categoria I. De la început, 
trebuie să spunem că asemenea 
obiective sînt cu totul nesatisfă
cătoare pentru un club cu 3 sec
ții prioritare (box, lupte greoo- 
romane șl scrimă) în care acti
vează 5 antrenori cu normă în
treagă și (de ce 7) 4 cu plata cu 
ora !

Deși se știe de multă vreme că 
marea performanță este astăzi la 
îndemîna vîrstelor fragede, sur
prinde neplăcut faptul că la ma
joritatea secțiilor clubului „Elec
troputere" nu sînt grupe de copii, 
că nu se lucrează In perspectivă, 
că din cele trei secții prioritare, 
doar cea de scrimă are grupe de 
copil de mal mulți ani, iar lup
tele se mulțumesc eu juniorii, în 
timp ce la secția de box a în

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, to

varășul Emil Drăgănescu a fost 
numit in funcția de ministru al 
turismului și sportului. Prin- 
tr-un alt deeret prezidențial, 
tovarășul Nicolae DOicaru a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru al turismului.

ACTUALITATEA LA ȘAH
în turneul internațional de 

șah al juniorilor, la Ploiești, 
înaintea ultimei runde, a 11-a, 
lider se menține Adrian Ne- 
gulescu, care totalizează 8 
puncte, la distantă de */, p se 
află șahistul sovietic V. Sturua, 
după o infringere suferită în 
fața iugoslavului L. MazL (I. 
TĂNASESCU — coresp.)
• La Timișoara, intr-o fn- 

tîlnire amicală internațională 
de șah (masculin), formația lo
cală Medicina a dispus de Sta
tist ika Budanesta cu 6*/i—2','j. 
(P. ARCAN — coresp.).

LA CANOTAJ
Iatâ noile echipaje campioane 

republicane de juniori. In ordi
nea desfășurării starturilor : 
schif 44-1 rame (junioare I) — Di
namo București 3:45.9 ; 2 visie 
(junioare I) — Liceul Ștefan Pia- 
vâț — P. Neamț (Lăcrămioara Te- 
leucă. Teodora Mocanu) 3:44.9 ; 
schif 2 rame junioare D — Me
talul București 3:36.2 ; 4-fl vis Ie 
(junioare I) — Dinamo 3:45.0 ; 
schif simplu (juniori II) — Dra- 
goș Voi cu (Dinamo) 3:56,5 ; schif 
14-1 (junioare I) — Dinamo 
3:27.7 ; 4+1 rame (juniori D — 
Clubul sportiv școlar nr. z Con
stanța 4:54,2 ; 2 vis le (juniori I) 
— Clubul sportiv școlar Steaua 
5:01.7; schif simplu (juniori I)— 
Georgel Giurescu (Dinamo) 5:29,1; 
2+1 (juniori I) — Dinamo 5:30,4 ; 
4 rame (juniori I) — Clubul spor
tiv școlar nr. 1 constanța 4:58,1.

T. VASILE

LA RUGBY, DOUĂ ECHIPE DE JUNIORI - 

CEL MAI FRUMOS MECI!
Reunind 16 reprezentative de 

județ (8 la seniori, 8 la juniori) 
faza finală a „Daciadei" la 
rugby și-a consumat ieri prima 
din cele trei secvențe, cu par
tide jucate, dimineață sau du- 
pă-amiază, la „Tineretului" sau 
în Parcul copilului.

Meciurile inaugurale s-au în
cheiat, în general, cu victorii 
clare. Constanța a întrecut se
lecționata județului Vaslui cu 
41—12 (22—3), linia sa de trei- 
sferturi reușind 7 încercări (li
der : Burghelea —1 3). Sibienii 
au trecut de ieșeni cu 18—7 
(6—4), grație unei grămezi su
perioare. în întilnirea Hune
doara—Cluj, prima echipă a 
cîștigat cu 22—13 (10—9). Și tot 

ceput lucrul eu copiii, de puțină 
vreme, la Școala gen. 14. Atunci, 
să ne mai mirăm că bilanțul 
sportivilor de performanță, de
pistați ți pregătiți la „Electro
putere-, este atit de sărac î

Dacă vicepreședintele clubului 
George Popescu se declară mul
țumit. tn bună parte, de munca 
antrenorilor săi, nu ne explicăm 
faptul că, la această oră. speran
țele tehnicienilor sînt legate doar 
de numele eîtorva sportvi la 
oare se întrevăd perspective de 
progres : Costel Boats (lupte). 
Ion Joița, Ștefan Horea, Costache 
Mărgărit și Paul Căprieeanu 
(box). Florin Boboc ți Viorel 
Peșa (scrimă). Destul de puțin 
pentru un dub cu un buget a- 
nual consistent !

Unii antrenori au vrut să părâ- 
sească secțiile, In căutarea unul 
„culcuș" mai cald, cum a fost 
cazul eu Mihai Goanță (box) ți 
Hie Marinescu (lupte), dar „au 
revenit la sentimente mai bune" 
ți sînt șanse ca rezultatele acti
vității lor să cunoască un salt 
spectaculos, dacă își vor pune 
toată priceperea și puterea de 
muncă numai în slujba profesi
unii pe care și-au ales-o, pe 
care, atunci cînd vor, o fac cu 
pasiune și dăruire.

Desigur, se așteaptă mai mult 
și de la Paul Ghinju (scrimă) 
care are rezultate satisfăcătoare, de

Deci, In puține cuvinte, se poate trage concluzia că la clubul „Elec
troputere" din Craiova rezultatele nu sînt In măsură să satisfacă ce
rințele. S-a constatat, de către factorii răspunzători (C.J.E.F.S.) că 
se duce o activitate mai mult de rutină, că rezultatele Înregistrate 
nu sint pe măsura eforturilor materiale ee se fac, că ramurile prio
ritare nu dau randamentul scontat. Deși condițiile de pregătire sînt 
din ce în ce mal bune (de curînd a fost dată în folosință noua Sală 
a sporturilor), s-a văzut că unii antrenori nu mal depun același 
volum de muncă, nu mal pun pasiune și dăruire în Șlefuirea tine
relor talente, iar rezultatele — firește — nu pot satisface pretențiile 
impuse unui asemenea club de performanță.

Paul 1OVAN

„Infernafionalele" d? judo

CARENJELE 
ESTOMPATE

Campionatele internaționale 
de judo ale României s-au în
cheiat cu un bilanț foarte bun 
pentru sportivii noștri, ei cu
cerind primul loc în întrece
rile individuale la 4 din cele 
7 categorii (A. Szabo — super- 
ușoară, C. Niculae — semi- 
ușoară, M. Toma — semimij- 
Iocie ți Gh. Nache — mijlo
cie) ți fiind prezent! In fi
nalele tuturor categoriilor. In 
competiția pe echipe, selecțio
nata României A s-a clasat pe 
locul H, cedînd doar în fața 
puternicei formații a Uniunii 
Sovietice.

Dincolo de aceste rezultate 
meritorii am consemnat Insă 
multe carențe în pregătirea 
sportivilor români. Constatarea 
este îngrijorătoare cu atît mai 
mult cu cit „internaționalele" 
au constituit un test decisiv

BE ASTĂZI, îl C8MPETIJIE
HANDBAL, începind de azi 

și pină duminică, vor avea loc 
turneele finale de handbal. 
La Vaslui, in Sala sporturilor 
se va desfășura competiția fe
minină. cu participarea urmă
toarelor reprezentative de ju
dețe : Timiș, municipiul Bucu
rești. Bacău si Hunedoara (se
ria I) : Constanța, Mureș. Bra
șov și Iași (seria a II-a). Tur
neul masculin va avea loc la 
Brăila. Echipele participante : 
municipiul București. Bacău, 
Brașov, Dolj (seria D si Mara
mureș. Timiș. Cluj si Iași (se
ria a II-a). După cum se știe, 
cele 16 selecționate masculine si 
feminine s-au calificat In tur
neele finale după jocurile din 
cadrul etapelor interjudețene.

rezultate de dimineață, dar de 
la juniori : București — Cluj 
41—12 (17—3), Constanța—Vas
lui 34—7 (6—0), Galați — Sibiu 
16—0 (8—0).

In cuplajul de după-amiază, 
din Parcul copilului — precedat 
de o deschidere oficială de a- 
leasă ținută — juniorii ieșeni 
au învins — in cel mai frumos 
meci al zilei — la numai două 
puncte, 19—17 (9—7), o garni
tură cel puțin egală, a județu
lui Ilfov, pentru ca în „vedetă" 
reprezentativa Bucureștiului să 
Întreacă formația Timișului cu 
16—3 (16—3), după un meci de 
la care așteptam mai mult

Joi are loc etapa a doua a În
trecerii.

Geo RAEȚCH1

M Ion Hău șl Constantin Bogdan 
(box), Ion Stoica (lupte). Grigore 
Mit ran (volei). Petra Petculescu 
*1 Borneo Octavian (fotbal), cu 
toții antrenori bine pregătiți, eu 
multe cunoștințe în domeniile de 
care se ocupă, dar — așa cum a 
reieșit din discuțiile purtate eu 
factorii de răspundere — eu 
multe momente de delăsare, da 
sutomuițumire, care fac ea rezul
tatele muncii lor să nu se gă
sească ia a cotă mal ridicată. 
Evident, un control mal eficient, 
mai riguros, din partea conduce
rii clubului, al C.J.E.F.S. Dolj, 
se impune, deoarece volumul de 
muncă — apreciat acum la abia 
SO— TO*/, — poate fi substanțial 
îmbunătățit.

Abaterile sportivilor de la dis
ciplină, de la viața ordonată. In
tră în bună parte în preocupă
rile antrenorilor ți tehnicienilor. 
Dar latura etică a fost neglijată, 
nu au fost întreprinse acțiuni 
educative, care să ducă la preîn
tâmpinarea actelor de indisciplină. 
Astfel, boxerul Constantin Șteîa- 
novlci, fost campion național, a 
trebuit să fie suspendat din acti
vitatea competițională pentru 
grave abateri de la morala spor
tivă. De asemenea, Paul Dragu, 
boxer cîndva apreciat pentru ta
lentul său, a fost suspendat pe 
un an de zile pentru repetate 
abateri de la viața sportivă, pen
tru dezinteres tn pregătire.

NU POT FI 
DE SUCCESE 
pentru formarea echipei care 
va concura la campionatele e- 
uropene de la Paris. Compe

tiția de la București trebuia, 
deci, să scoată in relief pro
gresul realizat de judoka ro
mâni în ultimul an. Cu regret 
trebuie să spunem însă că din 
cei 46 de concurenți români, 
doar 3 (17!) au confirmat pe 
deplin așteptările, C. Niculae 
(semiușoarâ), M. Toma (semi- 
mijlocie), M. Zamfir (super- 
ușoară) și într-o oarecare mă
sură Gh. Nache (mijlocie).

A. Szabo, medaliat cu argint 
și bronz la ultimele două e- 
diții ale „europenelor*, a ob
ținut — așa cum se știe — 
primul loc la categoria sa. 
Dar, de-a lungul celor 8 par
tide susținute sîmbătă și du
minică, el a fost departe de 
posibilitățile sale reale. Mai 
mult, în cadrul grupei sale, el 
a fost învins de tînărul 
M. Zamfir și nu din Intîmpla- 
re. Campionul național al ca
tegoriei ușoară. L. Lazăr — 
în care antrenorii își puneau 
îndreptățite speranțe — a ajuns 
în finală la capătul unor par
tide încheiate cu decizii aproa
pe de limită, fără să fi obți
nut măcar un singur ippon 
(victorie înainte de limită). In 
ultimul meci el a fost prins 
Intr-o osae-komi (fixare) din 
care n-a mai reușit să scape. 
La categoriile mari nici unul 
dintre sportivii noștri, C. Știr
bo, E. Lăcătușu, D. Alexandru, 
P. Drăgoi, la semigrea, I. Co- 
drea, I. Arsenoiu și Gh. 
Dumbravă, la grea, n-a putut 
evita înfrîngerea prin ippon 1 
Notăm doar victoria lui Gh. 
Dumbravă în fața sovieticului 
V. Șkalov, campionul european 
de juniori și medaliat cu ar
gint la C.M. (tot de juniori), 
în finală, însă, Gh. Dumbravă 
a pierdut prin ippon meciul 
cu cel de al doilea sportiv so
vietic, B. Beridze.

Timpul care a mal rămas 
pînă la Campionatele europe
ne, programate în octombrie, 
trebuie, deci, folosit cît mai 
judicios pentru o pregătire e- 
xigentă, pentru ca toți spor
tivii noștri din lotul repre
zentativ să aibă o comportare 
cît mai bună la Paris.

în fine, mai subliniem că ar
bitrii au fost foarte exigenți dar 
cocecți. Dintre arbitrii noștri s-a 
remorcat îndeosebi M. Platon.

Costin CHIRIAC
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„SPORTUL TREBUIE
(Urmare dtn pag 1) călii

------------------------------------------------ cea

lemnului, compusă din popîcă- 
rie cu două piste, bazin de înot, 
terenuri de tenis pe bitum, te
ren de handbal si șahul gigant, 
construit de muncitorii de aici 
și care constituie un veritabil 
punct de atracție. As mai a- 
minti baza sportivă a asociației 
Victoria (terenuri de volei si 
tenis pe bitum, popicărie cu 
două piste, club pentru «ah si 
tenis de masă), precum si pe 
cele de la Confecția. Filatura, 
Izolatorul si din toate școlile si 
liceele orașului.

— Vizîtînd principalele ame
najări care, într-adevăr, fac 
fală orașului dv„ am dedus că 
ele au necesitat Importante e- 
f orturi—

— Mai ales eă, de pildă, 
complexul central s-a ridicat 
pe un teren plin de bălti, unde 
nu de mult cîntau broaștele. 
Dar trebuie să subliniez că lo
cuitorii n-au stat o clipă de-o 
parte. Au pus umărul, cu en
tuziasm, efectuind munca ne-
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O/N TOATE SP
ROY FJl.B. m apropie de

Faza fmolâ. La ora actuals 
se cunosc trei dii cele patru echipe 
participante la turneul final de la 
București (21—24 septembrie). Ulti
mele rezultate înregistrate : — Dolj
- Cluj 30-16, Bihor - Argeț 30-17 
>1 București — Constanța 26-21 — au 
asigurat reprezentativelor județelor 
Dolj, Bihor și municipiului București 
locuri in turneul final. Cea de a pa
tra echipă finalistă va fi desemnată 
după returul întîlnirH dintre Brăila 
și lași (în tur 30-16), partidă res- 
ta-rtă care va avea loc ha începutul 
luni-i septembrie, la ha si.
ORIENTARE ..cupa clujului", 
SPORTIVĂ

ința, din mun’rciphd 
poca, competiție în 
cîadel* a dat, 
ții, următorii cîștigătorl. 
Liliana Bâlâuțâ (Gala
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DOUA MECIURI ATRACTIVE: METALUL - RAPID
Șl STEAUA - PROGRESUL VULCAN

De

Radu VOIA

RAPID (3—1

nou. Nu joacă în campiona
tele europene. Joacă în cam
pionatele naționale și se cla
sează pe locul trei.

3. Florin Segărceanu (Dina
mo), 17 ani, junior de mare 
perspectivă. Nu joacă în echi
pa României, la faza de zonă 
a competiției 
pentru juniori

internaționale 
„Cupa Vasco 

Valerio* (11—13 
gust).
Fiindcă joacă, 
aceeași_____ _ săptămtnă, 

ta campionatele naționale de 
seniori. In locul lui Bir cu...

Ar trebui să dăm șl „cheia* 
șaradei. Este una singură, 
pentru toate cele trei varian
te : așa se întîmplă totdeauna 
cind treaba este făcută eu 
jumătăți de măsură, cind lip
sește o orientare fermă și 
unitară în întocmirea calenda
rului competițional, cînd im
provizația ține locul planifi
cării riguroase. Valabil și în 
tenis. Pentru jucători, cluburi, 
federație.

IAT CAMPIONATELE
DE RADIOGONIOMETRIE
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Azi. in prima zi a „Cupei Municipiului Ducurcșu ;

START GREOI AL CELOR 12
UNITĂȚI ȘCOLARE DE ELITĂ...
La Gera un insucces cu rădăcini adinei

nind duoli campioni republicani. 
Iată rezultatele tehnice ale fi
nalelor : M MHz — junioare 
mari : L Elisabeta Todericiu 
(Hunedoara), 
naru 
Stoica _ ... _
mici : L Gabriela Birleanu (Ga
lați) , 2- Daniela Presecan (Hu
nedoara), 3. Georgeta Coman 
(Prahova) ; senioare : 1. Lucre- 
ția Timocea (Maramureș), 2. Elza 
Nagy 
muc 
Pavel 
briei 
Kael . . ______  .
L Florin Jugău^ru 
Gabriel Gavrilă (Bacău)

Elisabeta
2. Bodica Cheptă- 

(Hunedoara), J. Natalia. 
(Hunedoara) ; junioare

(Hunedoara), 3. lana Cal- 
(Galațj) ; juniori mari : 1.
Babeu (Dîmbovița). 2. Ga- 

Patrichi (Bacău), 3. Gavril 
(S. Mare) ; Juniori mici : 
—---- - ------ (Galați), 1.

: . 3. John 
Ivan (Dîmbovița) ; seniori : L 
Constantin Nae (Buzău), 2. Ste- 
rian Rogoz (Brașov), 3. loan 
Mierluț (Bihor). Echipe fete : 1. 
Hunedoara, 2. Galați, 3. Bihor; 
echipe băieți : 1. Buzău, 2. Ba
cău, 3. Satu Mare. 144 MHz — 
junioare mari : 1. Elisabeta To
dericiu, 2. Rodica Cheptănaru, 
3. Stanca Berim (Buzău) ; seni
oare : 1. Iana Calmuc, 2. An
gelica Tonca (Bihor), 3. Veroni
ca Preoteasa (Hunedoara) ; ju
niori mari : L Ion Mihoreanu 
(Buzău), 2. 1061f Podolyak (S. 
Mare), 3. Ion Silaghi (Bihor) ; 
seniori : 1. Constantin Nae, 2. 
Ion Mienkiț, 3. Sterian Rogoz. 
Echipe — fete : 1. Hunedoara,
2. Galați, 3. Buzău ; echipa bă
ieți : 1. Bihor, 2. Buzău, 3.
Brașov.
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— Si- In această direcție ci
frele comparative tint favora
bile prezentului. Dar. pe bazele 
noi actuale. Îndrăznesc să cred 
că rezultatele vor fi mult mai 
bune in viitorul apropiat A- 
vem 
mult sportul, si aceasta se re
flectă in numărul mare de par
ticipant! la acțiunile din cadrul 
„Daciadei". in extinderea gim
nasticii la locul de muncă, in 
prezentele zilnice pe toate ba
zele sportive... Avem multi ti
neri anti să facă sport de per
formantă. precum si cadrele de 
specialitate necesare, de care 
orașul ducea lipsă (Iar județul 
Încă duce). Slnt deci condiții 
pentru un viitor salt calitativ 
in toate secțiile existente (atle
tism. lupte, handbal, fotbal, 
rugby, box), precum ■ si tn al
tele care vor r ' 
eurtnd In asociațiile 
ale orașului. Am fost alături 
de mișcarea sportivă in pro
cesul de asigurare a condițiilor 
materiale, vom fi alături si in 
tentativa sa de afirmare pe 
Plan national...

un tineret care iubește

prinde rădăcini 
atiile sportive
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mixte), 2. V. Fekzegl (Slbh*) 316, 3. 
Oh. Barbu (Sibiu) 293. Pe echipe a 
riștigat echipa brașoveanâ cu 
1 693-1690 p.d. Cel mal în vîrstă Ju
cător, I. Veneta — 80 ani, a fost 
răsplătit cu un premiu special, el a 
doborit 169 de popice.
CAU AL 2-lea CAMPIONAT pe e- 
Tnn chipe al școlarilor s-a desfă

șurat la Breaza, reunind cîte șase 
reprezentative de județ fruntașe (la 
băieți și fete). Titlul masculin a re- 
venit reprezentativei TJM4ȘULLA, for
mată din A. Ardeieanu, W. Appel- 
tauer, D. Moise, D. Mituiețu, G. 
Mărcia, G Arde! ea nu și L. Lung. La 
feminin, au cîștigat bucureștencele, 
îi formația : Simona Mihai, Rozana 
Veniamin, Mâdâlina Stroe, Smaranda 
Boicu $i Camelia Morozan. Iotă cla
samentul final, la băieți : 1. TIMIȘ 

P. 2. Brașov 16 p, 3. București 
16 p, 4. Prahova 15*/s p, 5. lași 15 p, 
6. Dolj 11 p. La fete : 1. BUCU
REȘTI 13Vs P. 2. lași 13 p, 3. Arad 
10V2 p, 4. Brașov p, 5. Prahova 
9 p, 6. Mehedinți 4Vi p. Concursul 
a fost organizat prin grija Ministe
rului învățăm intui ui, în colaborare cu 
F.R.Ș.
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Azi, pe stadionul Steaua, start 
în primele jocuri ale unei tra
diționale competiții organizate 
de comisia de fotbal a Capita
lei : MCupa Municipiului Bucu
rești-, aflată la a XH-a ediție, 
cum se știe, de fiecare dată a- 
ceste Întreceri s-au bucurat de 
o frumoasă participare de pu
blic, echipele la rîndul lor 
onarlnd competiția prin Jocuri 
spectaculoase. Așteptăm, firește, 
și de astă dată meciuri de bună 
factură, întruclt formațiile Stea
ua (in ziua a doua a întrece
rilor), Rapid, Metalul și Pro
gresul Vulcan vor prezenta cele 
mai bune garnituri de care dis
pun acum, înaintea apropiatei 
deschideri a sezonului oficiaL

Remarcăm că, spre deosebire 
de anii trecu ți, trofeul va fi 
disputat numai de echipe din 
Capitală, fiecare ver.ind la start 
cu gîndul de a-$i Înscrie nume
le pe tabloul de onoare al com- 
petițieL Dealtfel. Steaua, Rapid 
și Progresul Vulcan au mai ciș- 
tigat în decursul anilor trofeul 
pus în Joc. Metalul, ambițioasa 
echipă a uzinelor ,.23 August*, 
își încearcă la această 
șansa 
reamintim cîștigătorii 
Municipiului București* :

1967 : DINAMO (a învins în 
finală pe Steaua cu 3—2) ; 1968 : 
STEAUA (prin adițiune de 
puncte) ; 1969 : RAPID (i—o cu

Progresul) ; 1970
cu Steagul roșu Brașov) ; 1971 : 
STEAUA • “ ------ --
niea I_ , ___ _ _
GUL ROȘU BRAȘOV (1—9 
Steaua); 1973 : STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV (6—5 cu Steaua la pe
nalty-uri) ; 1974 : RAPID (5—4 CU 
Steaua, la penalty-uri) ; 1975 :
PROGRESUL (2—1 CU Rapid) ; 
1976 : PROGRESUL (2—0 cu Ra
pid) ; 1977 : STEAUA (1—6 eu 
Rapid) ; 1978 : 2

Iată acum programul complet 
al zilei de azi: ora 15 : META
LUL — rapid (formații proba
bile — METALUL : Tonu — 
Anghelina, Marinescu, Sebe, Ga- 
nea — Nica, Giugiumică, Popa 
— Prodan, Șumulanschi, Omer ; 

loniță — Puriț, Pirvu, 
A. Dumitru — Petcu, 

Bolbonea — Cojocaru, 
Manea) ; Arbitri: C. 
M. Buzduc și I. Bică ; 
STEAUA — PBOGRE- 

VULCAN (formații proba- 
— STEAUA (echipa de re-

cu Politeh-
1972 : STEA-

cu

ed tie 
victoriei finale. Dar să 

.Cupei

RAPID : 
Grigor aș, 
Șutru, 
Bon tea, 
Jurja — 
ora 17 : 
SUL ----
bile ________ ,_____ a
zerve) ; PROGRESUL VUUCAN : 
Bulancea — M. Florentin, 
Sandu, Badea, Ștefan — 
Mari ca, Dragu — Dugulan, 
dache, Apostol). Arbitri : 
Dragomir — A. Jurja și D. 
trescu.

Vineri, învingătorii lși 
disputa finala competiției, 
învinșii vor juca pentru locu
rile 3—4.

G. 
Popa, 

Ior- 
Gh. 
Pe-

• 1—4 eu U.R.S.S., în primul 
joc din cadrul Turneului Priete
nia, este una dintre cele mai se
vere înfringeri ale selecționatei 
noastre de juniori din ultimii ani. 
Rezultatul acesta trebuie avut In 
vedere deoarece este vorba 
de unul dintre adversarii pe ca
re selecționata noastră îl va întîlni
— poate chiar în această toamnă
— tn cadrul preliminariilor vii
toarei ediții a turneului U.E.F.A.

Investigînd cauzele eșecului, tre
buie să afirmăm că el se dato
rează, In mare parte, pregătirilor 
necorespunzătoare efectuate In 
tabăra de la Bistrița, acolo unde 
echipa a avut șL.. n-a avut an
trenor, Mareei Pigulea acceptlnd 
să preia conducerea tehnică a a- 
cestui lot, pentru ea, după • pe
rioadă scurtă de timp, să se În
toarcă la Rm. VUcea.

De sîmbăta trecută, noul antre
nor al naționalei de juniori este 
Titos Ozon. E a acceptat un post 
refuzat de mulți alții pentru că 
vres să muncească serios, cu te
nacitate și generozitate. Foarte 
frumos, numai ci misiunea lui 
nu va putea fi dusă La bun sflr- 
șit decît în măsura în. care i se 
va crea CADRUL adecvat, adică 
întregul ansamblu de condiții ne
cesare pentru „producerea mate
riei prime- de care are nevoie : 
Jucători înzestrați, posesori ai 
unei pregătiri la cri mai înalt 
nivel, pentru ca ei să poată fi 
competitivi pe planul fotbalului 
mondial.

ARBITRII PRIMELOR 6 ETAPE IN DIVIZIA A
Ia vederea startului in campionatul Diviziei A, care va avea loc La 24 au- 

fixat brigăzile de arbitri pe primele 6gust. Colegiul central al arbitrilor a 
etape, iotă componența lor :

Etapa L joi 24 august : Sportul 
studențesc — AS .A Tg. Mureș : T. 
Balanovici (lași), A Ghigea (Bacău), 
G Teodorescu (Buzâu) ; S. G Bacău 
— Jiul : C. Bârbulescu, Fr. Coloși, V. 
Roșu (toți din București) ; Potfeeb- 
nlca Timișoara — LKiv. Craiova : M. 
Buzea, G Dinulescu, R. Stîncan (toți 
din București) î Politehnica lași - 
F.C. Corvinul Hunedoara : N. Geor
gescu, G Jurja, N. Petriceanu (toți 
din București) ; F.C. Bala Mare — 
Drnamo : G Ghițâ (Brașov), N. Raab 
(G Turzii), Gh. Racx (Brașov) ; Chi
mia Rm. Vîlcea — F.G Argeș : T. 
Andrei (Sibiu), M. Moraru (Ploiești), 
V. Topan (Cluj-Napoca) ; U.T.A - 
F.G Bihor : I. Chilibar (Pitești), G. 
Dragomir, G. Retezan (ambii din 
București) s Glorio Buzâu - GS. Tîn 
goviște : O. Anderco (Satu Mare), 
Gh. Jucan (Mediaș). V. Tătar (Hu
nedoara) ; Steaua - F.G Olimpia 
Satu Mare : FL Cenea (Caracal), 
S. Drâgulicl (Drobeta Tr. Severin), 
A Șerban (Craiova).

Etapa a H-a, duminică 27 august : 
F.G Olimpia — Chimia Rm. Vîlcea : 
G Bârbulescu, G Dimriescu, R. Stin- 
ean (toți din București) j F.G Cor- 
vtaul — Sportul studențesc : L Igna 
(Arad), M. Moraru (Ploiești), N. Raab 
(G Turzii) ; Jiul - F.C. Bota Mare : 
R. Cenea (Caracal), V. Ciocîlteu, R. 
Șerban (ambii din Craiova) ; F.G 
Bihor — Steaua : T. Balanovici (îoși), 
M. Fediuc (Suceava), V. Tătar (Hu
nedoara) | ASA Tg. Mureș - Glo
rie Buzâu : T. Andrei (Sibiu), N. Di
nescu (Rm. Vdcea), V. Topan (Quj- 
Napoco) ; D:nanc - U.TA. : O. An
derco (Sate Mare), O. Strong (Ora- 

Idea), L Rus (Tg. Mureș) ; F.G Argeș 
— S.G Bacău : N. Georgescu (Bucu
rești), Gh. Jucan (Mediaș), Gh. Racz 
(Brașov) j Univ. Craiova — PoHteh- 
nhea tașl : A Ghigea (8ocâu), Gh. 
Ispas (Constanța), G Teodorescu 
(Buzâu) ; GS. Tirgoviște - Politeh
nica Timișoara : G Jurja (București), 
N. Rainea (Birlod), V. Roșu (Bucu
rești).

Etapa a Hl-a, duminică 3 septem
brie : Glorie Buzău — S.G Becâu : 
M. Buzea, G Jurja, N. Petriceanu 
(toți din București) ; Politehnica lași 

— F.G Argeș : N. Dinescu (Rm. Yîk 
ceo), V. Roșa, R. Stincen (ambii dta 
București) ; Sportul studențesc - U- 
nhr. Craiova : O. Anderco (Satu 
Mare), G Szilaghi (Baia Mare), V. 
Tătar (Hunedoara) ; F.G Corvinul 
— Jiul : G Dinulescu, G. Dragomir, 
G. Retezan (toți din București) ; F.G 
Baia Mare - F.G Bihor : T. Andrei 
(Sibiu), L Igna (Arad), M. Moraru 
f^îoiești) ; Chimia Rm. Vîlcea — GS. 
Tkgoviște : V. Gocilteu (Craiova), L 
Chilibar (Pitești), S. Drâgulia (Dro- 
bote Tr. Severin) ; ASA. Tg. Mureș 
— Dinamo : 6. Ispas (Constanta), 
N. Rainea (Birtad), A Șerban (Cra-
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lo va) ; Steaua — Politehnica Timi
șoara : G Chițâ, G. Racz (ambii din 
Brașov), V. Topan (Cluj-Napoca) ;
U. T.A. — F.G O+impia : Fr. Coloși 
(București), A Ghigea (Bacău), G 
Teodorescu (Buzâu).

Etapa a îV-a, duminica 10 sen 
brie : U.TA. — Steaua : L Chilibar 
(Pitești), N. Dinescu (Rm. Vîlcea), 
Gh. Ispas (Constanța) ; S.G Bacău
— C.S. Tkgovlște : O. Anderco (Satu 
Mare), O. Strong (Oradea), C. Sii- 
laghi (Baia Mare) ; Jiul — Chimia 
Rm. Vîlcea : A Ghigea (Bacău), L 
igna (Arad), M. Moraru (Ploiești) ; 
Politehnica Timișoara — Sportul stu
dențesc : M. Fediuc (Suceava), Gh. 
Jucan (Mediaș), R|. Șerban (Craio
va) ; F.C. Olimpia — F.G Corvinul : 
T. Balanovici (lași), N. Rainea (Bir- 
lad), V. Topan (Cluj-Napoca) ; F.C. 
Bihor — Politehnica lași : C. Bârbu- 
lescu (București), FI. Cenea (Cara- 
coQ, G. Retezan (București) ; F.C. 
Argeș — F.G Baia Mare î M. Bușea, 
G. Dragomir (ambii din București), 
L Rus (Tfl. Mureș) ; Di vamo — Glo
ria Buzău : V. Gocilteu (Craiova),
S. Drâgalici (Drobete Tr. Severin),
V. Tătar (Hunedoara) ; Univ. Cra
iova — A.S.A. Tg. Mureș : Fr. Coloși, 
N. Georgescu (ambii din București), 
C Ghițâ (Brașov).

Etapa a V-a, duminicâ 17 septem
brie : F.G Argeș — Univ. Craiova : 
G Bârbulescu, N. Petriceanu, G. Re
tezan (toți din București) ; Steaua - 
A^_A_ Tg. Mureș : O. Anderco (Sate 
Mare) V. Gocilteu (Craiova), Gh. 
Jucan (Medrcș) ; F.G Corvinul — 
F.G Baia Mare : S. Drăgulid (Dro- 
beta Tr. Severin), Gh. Ispas (Con
stanța), G Teodorescu (Buzâu) ; 
Chimia Rm. Vîlcea — S.G Bacău :
T. Balanovici (lași), M. Fediuc (Sa-
©oava), N. Rainoe (Birtod) ; PoTh 
tehnica tași — Politehnica Ti
mișoara : T. Andrei (Sibiu),
L Chilibar (Pitești), G Szilaghi 
(Bala Mare) ; F.G O!imp:a — Gloria 
Buzâu : Fr. Cotași, G. Dragoaur, V. 
Roșu (toți din București) ; F.G Bibor
- Mui : N. Raab (G Turtii). G. Rocz 
(Brașov), L Rm (Tg. Mureș) ; OS. 
Tkgovlște - U.TA. : G Dtaulescu, 
N. Georgescu, R. Stincan (toți dm 
București) ; Sportul rtudențesc - D>- 
■cme : FL Cenea (Caracal). G Ghițâ 
(Brașov), L Igna (Arad).

Etapa e Vka. duminicâ 24 septem 
brie : F.G Baia Maro — Chimia Rm. 
Vîiooa : M. Buzea. Fr. Coloși, V. 
Roșu (toți din București) ; GS. Tk- 
goviște — Drnamo : T. Balanovici 
(lași), A Ghigea (Bacău), R. Șerbon 
(Craiova) ; AS .A. Tg. Mureș — F.G 
Argeș : G Dinalescu, G Jurja (am
bii din București), S. Drogulici (Dro- 
beta Tr. Severin) ; Univ. Craiova — 
F.G Bihor : N. Dinescu (Rm. Vîlcea), 
Gh. Jucan (Mediaș), N. Rainea (81r- 
lod) ; Gloria Buzău — Steaua : M.

Fediuc (Suceava), M. Moraru (Plo- 
faști), N. Raab (C. Turzii) ; Politeh
nica Timișoara — S.C. Bacău : G. 
Dragomir, G. Retezan (ambii din 
București), C. Teodor eseu (Buzău) ; 
F.G Corviau! — U.T.A. : C. Bărbu- 
lescu (București), G Ghițâ (Brașov), 
L Rus (Tg. Mureș) j Sportul studen
țesc — Politehnica lași : T. Andrei 
(Sibiu), G. Racx (Brașov), O. Streng 
(Oradea) ; Jiul — F.C. Olimpia : N.

(București), G Szilaghi 
(Baia Mare), V. T--an (auj-No- 
poca).

★
Arbitrul de centra ve fi (tobilit 

înainte de începerea partidelor.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rețineți !

U TOAOCOSTTm 
trasere txceptloiali PRONOEXPRES

Un nou prilej oferu partici- 
panților de a obține autoturis
me „Dacia 1300* și „Skoda 105 
L* și mari premii în bani.

Cîștigurile în bani sint de va
loare fixă — 50 000 lei, 15 000 lei 
sau la alegere, cîte o excursie 
peste hotare și diferența în nu
merar pînă La valoarea ciștigu- 
lui respectiv, 
guri în ' 
bilă. Se 
cîștiguri.
de 6 și _ _
cu precizarea că __ _
tele de 15 lei iau parte la toate 
extragerile.

precum și clști- 
bani de valoare varia- 
acordă 10 categorii de 
Se participă pe bilete 
15 lei varianta simplă, 

numai bile-

Se poate juca șl pe variante 
combinate sau combinații „cap 
de pod*, care oferă posibilitatea 
obținerii unor suite de cîștiguri.

NU UITAȚI 1 SIMBATA 19 
AUGUST a.C. este ULTIMA ZI 
cind mai puteți procura bilete 
pentru această atractivă tragere.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată la ora 18,30.

Jucați ZILNIC la LOZ Di PLIC
— cel mai popular și agreat 
listem de joc !

Puteți ciștiga autoturisme și 
mari premii în " ‘

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1978. Categoria
— 3,00 variante 
goria a 2-a : (12 rezultate) = : 
variante a 786 lei ; categoria 
3-a : (11 rezultate) — 867,50 
riante a 102 lei.

bani !
CONCURSULUI 

DIN 13 AUGUST 
1 : (13 rezultate)
a 16.423 lei ; cate- 

’ 75,25
a 

va-

• Cîteva dintre măsurile preco
nizate de plenara comitetului fe
deral constituie, fapt indiscuta
bil. un început de bun augur. 
Numai că, firește, ele au fost tra
sate pe... hîrtie. Or, de la teorie 
la practică drumul nu e nici 
scurt și nici ușor. S-au avansat, 
cu prilejul mai sus amintit, o se
rie de idei unanim aprobate de 
cele mai competente foruri. Mi
nisterul Educației și Invățămîn- 
tului, C.N.E.F.S., Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor. 
Printre aceste măsuri, pe un loc 
primordial s-a situat înființarea 
celor 12 cluburi școlare de înaltă 
performanță, sarcină izvorîtă din 
principalele documente de partid 
privind activitatea sportivă din 
țara noastră. Iată însă că au tre
cut cîteva luni și aproape că nu 
S-a făcut nimic. La subcentrul 
național de la Brașov s-a renun
țat și nu înțelegem de ce ? Cel 
bucureștean de luni de zile con
tinuă să-și caute antrenorii. S-au 
vehiculai zeci de nume. Mulți au 
fost solicitați de federație, dar 
forul de specialitate nu a avut 
cum să satisfacă absurdele lor 
pretenții pecuniare. In aceeași si
tuație se află, din păcate, și ce
lelalte unități înființate, dar nu
mai cu numele, pentru că, prac
tic, nu s-a făcut mare lucru.

Problema se pune tranșant, 
fără nici un echivoc. Aceste uni
tăți TREBUIE SA FIE PUSE PE 
BAZE SOLIDE, fără 
cît mai operativ .cu 
tru că nu mai este 
începerea noului an 
că nu-i ușor. Nici __  4r„_
nu-i ușor. Nu credem, însă, * că 
cineva ar avea vreun in
teres să tărăgăneze lucrurile. 
Tocmai pentru că nimănui nu 
trebuie să-i fie indiferentă o în- 
frîngere ca 
suferit de 
nostru, cele 
peste mult 
Europei sau 
tru „Spania

Laurențiu DUMITRESCU

fisuri. Acum, 
putință, pen- 
mult pînă Ta 
școlar. Sigur 
un început

cea de la Gera, eșec 
speranțele fotbalului 
chemate să joace, nu 
timp, în Campionatul 
în preliminariile pen- 
1992“

MECI AMICAL
— HTRINYEII 
ALEPP (SI- 
Au înscris : 

și C. Sandu, 
(Traian BAR-

F.C.M. GIURGIU 
SPORTING CLUB 
RIA) 4—1 (2—0).
Preda (2), Corin 
reaper» Mrwan. 
B A LAT A- core-bp.),
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ETAPA I, 27 august : Silvicultorul 
Mâieru — Minerul Hba-Seini, CUPROM 
Baia Mare — Lâpușul Tg. Lăpuș. So
meșul Satu Maro — Armătura Zalău, 
Bradul Vișeu — He be Singeorz Băi, 
Minerul Baia Sprie — Minerul Băița, 
Viitorul Gloria Șimleu — Minerul 
Rod na. Minerul Băiuț — Rapid Ji
bou, Oașul Negrești - Victoria Cărei.

ETAPA 
Victoria 
Minerul 
Minerul 
Lâpușul 
Măieru, . . 
Baia More, Rapid Jibou . .
Sate Mare, He be Singeorz Băi - 
Viitorul Otoric Șimleu, Minerul Băița 
— Mi ierul Bâ uț.

ETAPA A m-a, 19 septembrie : Oo- 
ște Neg'ești — Someșul Satu Mare, 
Viitorul Gtoria Shetou - M.norul 

Rapid Jiboe - Minorul ribo- 
Hebe Singeorz Băi — Mineral 
Victoria Cărei - Lâpușul Tg.
Bradul Vișeu - Armătura 

SiteicuHorai Mâieru - CUPROM

A H-o, 3 septembrie : 
Cărei — Minerul Bala Sprie, 
llba-Seini - Brodul Vișeu, 
Rod na — Oașul Negrești, 
Tg. Lâpuș — Silvicultorul 
Armătura Zalău — CUPROM 

Someșul

Bălța, 
Sem,. 
Băiuț. 
Lâpuș, 
Zalău,-------------------------------
Baia Mare, Minerul Baia Sprie — 
MinerV Rodna.

ETAPA A rV-a, 17 septembrie : Ar- 
■totura Zalău - Hebe Singeorz Băi, 
Lâpușul Tg. Lâpuș - Oașul Negrești, 
Minerul Rodna — Bradul Vișeu, So
meșul Satu Mare - Shricuhoral 
Măieru, CUPROM Boks Mare 
Mir.exjl Boia Sp'ie. M.ne^ji Borța
— Victoria Corei, Viitorul Gloria Șlm- 
ieu — Rapid Jibou, Mineral Bâiuț - 
Minerul liba-Seînl.

ETAPA A V-«, 24 septembrie : Mi
nora! Bă țc - Lâpușul Tg. Lâpuș, 
Silvicultorul Măieru — Armătura Za
lău, Minerul Baia Sprie — Minerul 
Bâiuț, Minerul llba-Seini — Minerul 
Rodna. Brodul Vișeu — Viitorul Glo
ria Șimleu, Hebe Singeorz Băi - 
Oașul Negrești, CUPROM Baia Mare
— Someșul Satu Mare, Rapid Jibou
— Victoria Cărei.

ETAPA A Vl-a, 1 octombrie : 
ria Cărei — CUPROM Bala — 
Someșul Satu Mare — Viitorul Gloria 
Șimleu, Lâpușul Tg. Lâpuș — " ’J
Jibou, Oașul 
Băița.
Singeorz 
vicultorul 
Minerul 
—Minerul

ETAPA 
pid Jibou - 
torul Măieru

Vcto- 
Mare,
RopW

Negrești — Mineral 
llba-Seini — Hebe 

Bradul Vișeu — S3-
Minerul 

Băi, ______
Măieru, Armătura Zalău 

Baia Sprie,
Bâiuț.
A Vil-a, 8 

Minerul ----------  -----
___ _ ______ — Hebe Singeorz Băi, 
CUPROM Baia Mare - Brodul Vișeu, 
Minerul Băiuț — Lâpușul Tg. Lâpuș, 
Viitorul Gloria Șimleu — Minerul 
Baia Sprie, Minerul Băița — Minerul 
llba-Seini, Victoria Cărei — Someșul 
Satu Mare, Armătura Zalău — Oașul 
Negrești.

ETAPA A
nerul Bâiuț ______  _____  ____
Băița — CUPROM Baia Mare, Mine
rul Baia Sprie — Silvicultorul Măieru, 
Viitorul Gloria Șimleu — Armătura

Minerul Rodna

octombrie : Ro- 
Rodna, Silvicul-

_____ _____ i — Someșul 
Armătura Zalău — Oașul

Vlll-a, 15 octombrie : Mi-
— Victoria Cărei, Minerul

SERIA A X-a
Zalău, Hebe Singeorz Băi — Someșul 
Satu Mare, Minerul Rodna — Lâ
pușul Tg. Lâpuș, Oașul Negrești — 
Minerul llba-Seini, Rapid Jibou — 
Bradul Vișeu-

ETAPA A IX-a, 22 octombrie : Lâ
pușul Tg. Lâpuș — Viitorul Gloria 
Șimleu, Minerul llba-Seini — Minerul 
Baia Sprie, CUPROM Baia Mare — 
Hebe Singeorz Băi, Silvicultorul 
Mâieru — Minerul Băița, Bradul Vi
șeu — Oașul Negrești, Armătura Za
lău - Rapid Jibou, Mineral Rodna — 
Victoria Cărei, Someșul Satu Mare — 
Mi.teral Bâiuț.

ETAPA A X-a, 29 octombrie So
meșul Satu Mare 
Mineral 
Oașul 
Victoria 
VHtorul
Măieru, ________ _____ ______
nerul Rodna, Lâpușul Tg. Lâpuș — 
Mineral Baia Sprie, Hebe Singeorz 
Băi — Rapid Jibou.

ETAPA A Xka, 5 noiembrie : Hebe 
Singeorz Bâi — Lâpușul Tg. Lăpuș» 
Minerul Bo c Sprie — Someșul Satu 
Mare, Victoria Cărei - Armătura 
Zalău. Bradul Vișeu — Minerul Băița, 
Rapid Jibou - Oașul Negrești, Mi
neral Rbc-Seini — Viitorul Gloria 
Ștadeu, Mineral Rodna — Silvicultorul 
Măieru, Minerul Băiet — CUPROM 
Baia Mare.

ETAPA A XIl-a, 12 noiembrie : SiL 
rieuitorul Mâieru — Minerul Bâiuț, 
CUPROM Baia Mare — Rapid Jibou, 
Lâpușul Tg. Lăpuș - Brodul Vișeu, 
Viitorul Gloria Șimleu — Victoria Co
rei, Someșul Satu Mare 
Băița, Minerul Rodna - 
georz Bâi, Armătura 
llba-Seini, Minerul 
Oașul Negrești.

ETAPA A
Oașul 
Mare, 
Corei, 
Jibou, 
Lâpuș, 
Sprie. 
ria Șimleu, 
ral Rodna.
Someșul

ETAPA 
Victoria 
Negrești

Bradul . .
Băița — Armătura Zalău, 
Negrești — Minerul 2. „
Cărei —. Minerul llba-Seini, 

Gloria Șimleu — Silvicultorul 
CUPROM Baia Mare - Mi

Vițeu,
Bi r Ut

Mi.ierul
Hebe Sîn- 

Zalâu — Minerul 
Baia Sprie —

19 noiembrie î 
CUPROM Baia

Xlll-a,
Negrești — 
Hebe Singeorz Bâi — Victoria 
Silvicultorul Măieru — Rapid 

Armătura Zalău - Lâpușul Tg.
Bradul Vîșea — Minerul Baia

Minerul Băiuț — Viitorul Glo-
Mineral Băița — Mine- 

Mînerul llba-Seini — 
Satu Mare.

A XlV-a, 26
Cărei - Bradul

— Silvicultorul

noiembrie t
Vișeu, Oașul 

__________  Măieru, Lâ
pușul Tg. Lâpuș — Minerul llba-Seini, 
CUPROM Baia Sprie — Viitorul 
Gloria Șimleu, Miverul Rodna — 
Someșul Satu Mare, Hebe Singeorz 
Băi — Minerul Baia Sprie, Minerul 
Băiuț — Armătura Zalău, Rapid JibouBăiuț — Armătura Zalău, Rapid 
— Minerul Băița.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie 
torul Gloria Șimleu — Oașul 
?reșt1. Bradul Vișeu — Minerul 

îlvicultorul Măieru — Victoria 
Minerul Băița 
Minerul llba-Seini 
Mare, Someșul Satu Mane - 
șui Tg. Lâpuș, Minerul Baia 
Rapid Jibou, Armatura Zalău 
nerul Rodna.

: Vii-
Ne-

Băiuț,
___  Cărei,
— Hebe Singeorz Băi, 

CUPROM Baia 
 _ ____ ________  “ i — Lăpu
sul Tg. Lâpuș, Minerul Baia Sprie — 
- * -__________ ' ” i - Mi-



Cine va fi noua campioană a lumii la polo ? Note de drum din R. P. Chineza

MAJORITATEA PARTIDELOR SE ANUNȚĂ 
DEOSEBIT DE ECHILIBRATE

• Ungaria și România - 4 victorii de turneu în 1978 • Vor con

tinua marile surprize și in Berlinul Occidental ? • Cel puțin ju

mătate dintre participante au șanse la medalii

Vineri, pe stadionul Olimpic 
din Berlinul Occidental va a- 
vea loc deschiderea festivă a 
celui de al 3-lea campionat 
mondial de natație, care în a- 
cest an programează întreceri 
de înot (la toate cele 29 de 
probe clasice), polo, sărituri, 
înot artistic, precum șl un tur
neu demonstrativ de polo fe
minin, cu 5 echipe.

Clasîndu-se pe locul IV Ia 
ultimele J.O., echipa României 
a devenit automat cap de se
rie într-una din cele 4 gru
pe ale jocurilor preliminare de 
polo. Sportivii români vor avea 
ca adversari în partidele din 
grupă (B) pe poloiștii din Me
xic (sîmbătă), S.U.A. (dumini
că) și Cuba (luni). In celelalte 
grupe vor evolua : Australia. 
Italia, U.R.S.S., Canada (A), 
Bulgaria, R.F. Germania, Israel, 
Olanda (C) și Ungaria, Iugo
slavia, Spania, Grecia^ (D). Pri
mele două clasate în fiecare 
serie se vor califica în două

grupe semifinale, rezultatul di
rect dintre ele urmînd să con
teze și în această fază.

Turneul se anunță extrem de 
dificil, toate echipele urmînd 
să susțină cite 8 jocuri în 9 
zile. Este și motivul pentru 
care cei mai mulți dintre spe
cialiști se arată deosebit de cir- 
cumspecți în aprecieri și pro
nosticuri, considerând marea 
majoritate a meciurilor deschi
se oricărui rezultat. D. Gyar- 
maty, antrenorul echipei ungare 
(campioană olimpică și euro
peană), declară în ziarul „Nep- 
sport" că „cel puțin jumătate 
dintre participante vor veni la 
C.M. pregătite și eu șanse reale 
de a urca pe podium !“

Făcînd un scurt tur de ori
zont pe marginea celor 12 tur
nee internaționale din_ acest 
an — Ungaria si România au 
obținut cite 4 succese, Italia și 
Iugoslavia cite două — obser
văm că nu există echipă neîn
vinsă în 1978 și că rezultatele

surprinzătoare au abundat In
tr-un clasament alcătuit numai 
pe baza meciurilor directe din
tre cele 16 participante Ia C.M. 
ordinea primelor 6 ar fi urmă
toarea : 1. Ungaria (39 parti
de) 67 p — 85% ; 2. România 
(21) 33 p — 78% ; 3. Italia (14) 
21 p — 75%; 4. Iugoslavia (39) 
52 p — 67% ; 5. R.F. Germania 
(29) 37 p — 64%; 6. S.U.A. (23) 
26 p — 56%. Care va fi noua 
ierarhie a poloului, după C.M., 
la mijlocul intervalului olim
pic 7 Răspunsul îl vom avea 
în seara zilei de 27 august, 
după ultimul joc al turneului.

La edițiile precedente, ordi
nea primelor clasate a fost ur
mătoarea : 1973 (Belgrad) — L 
Ungaria; 2. U.R.S.S.; 3. Iugo
slavia;... 7. ROMANIA; 1975 
(Caii) — 1. U.R.S.S.; Z Unga
ria; 1 Italia; ...5. ROMANIA.

MĂRTURII DE NEUITAT] 
ALE UNEI PRIMIRI 

CALDE, PRIETENEȘTI

CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE ATLETISM
In ultimele zile s-au desfă

șurat numeroase concursuri in
ternaționale de atletism, in ca
re s-au înregistrat unele rezul
tate bune.

LA VARȘOVIA, proba mas
culină de săritură In înălțime 
a fost cîștigată .de polonezul J. 
Wszola, cu 2,22 m. La disc a 
cîștigat recordmanul mondial 
W. Schmidt (R.D.G.) — 69,54 m 
urmat de fostul deținător al re
cordului lumii, americanul Mac 
Wilkins — 68,32 m. Alte rezul
tate : 5000 m — Fodokin
(U.R.S.S.) 13:27,1 ; 4x100 m — 
Polonia 38,81 : 400 mg; - ?.io-
ses (S.U.A.) 48,85-; 'prăjină — 
KfizaSaSWKa' (Polonia) 5,50 m;

li EC IN. Kim TITIM ’

N*IAL K $11

TWW • 9b*. 2X
* *BMI * 9 -* 2 o»-

tear-V. *S0S rJI B» «Se. 
OB* <06- - >—<.

400 m — Smith (S.U.A.) 45.63 ; 
100 m plat — Edwards (S.U.A.) 
10.36 ; suliță — Bielczyk (Polo
nia) 80,74 m ; 100 mg (f) — 
Rabsztyn (Polonia) 12.77; 800 
m (f) — Weiss (R.D.G.) 1:57,0.

IN CONCURSUL de la Po
dolsk (U.R.S.S.), la masculin : 
400 m — Evtunin 46,86; 10 000 
m — Jumanzarov 28:24,8; 3000 
m obstacole — Lisowski 8:26,2; 
1 500 m — Toropov 3:40,6; 5 000 
m — Kuznețov 13:32,0.

LA EDMONTON_.(Caf "ii), în 
cadrul Jo'ăluor” Commonweal- 

aruncarea greutății a 
revenit atletului englez Capa, 
cu 19,77 m. Proba dc 1591 n 
femei a Sor etsngată <fe M. 
Stewart (t Milei ca 4M.74. ier 
ia șa£ecă «sta a €0 — " ti 
ac Aatatat a tas» ar
a XSJta 2a s«*a ssuertta* 
Sr 3B a a câacsta* □arid

dk taatataMart FWert Bayl — 
ÎM«

CC F2ZLEJUT. ranspjocatelor 
***-*mse. le Kăin. Harald 
- i *MB un nou re
sort el tării sale pe 400 mg, 
ee «U (aă 4-lea timp mon- 
-j~- Vechili record aparținea 
ea 0SJ5 aceluiași sportiv.

PENTATL0N1ȘTII ROMÂNI 
IAU STARTUL 

SlMBĂTA LA 0. M.
A plecat în Suedia echipa de 

pentatlon modem a României 
care va lua sîmbătă dimineața 
startul la Campionatele mon
diale, programate în localitatea 
Jânkoping. Au făcut deplasarea 
Iuliu Galovici, Dumitru Spirlea 
și Ștefan Cozma, însoțiți de an
trenorul Gheorghe Tomiue.

„TROFEUL PĂDUREA NEAGRA"
LA CICLISM

Mt’NCHEN, 15 (Agerpres). — 
Pruna ezapâ a competiției etchs- 
te pe etape „Trofeul Pădurea 
Neagră-, disputată pe traseul 
*tww*»(u — Waldshut (HO km) 
a fost cîștigată de olandezul Bert 
Oesterboăelt, în 2 h 46 ta, urmat 
de Aaro POdna (UJLS.SJ — 
ax-Jt. Teodor vasele .Romlala) 
M Freer ZîiM (R.F.G) —ta «ta.

Am însoțit recent delegația 
fotbaliștilor gălățeni care a în
treprins un turneu de prietenie 
in Republica Populară Chineză. 
Vizita in această tară a socia
lismului a constituit un exce
lent mijloc de cunoaștere a 
realităților Chinei populare. 
Contactul direct, fie el si doar 
pentru o scurtă durată. mi-a 
dat posibilitatea să cunosc oa
meni minunați, harnici si pri- 
cepuți care muncesc cu abne
gație și tenacitate pentru în
făptuirea obiectivului strategic 
fundamental stabilit de Con
gresul al XI-lea — de a trans
forma China, plnă la sfirsitul 
acestui secol. într-o tară socia
listă puternică si modernă. Pre
tutindeni am fost întîmpinați 
cu căldură si simpatie, am fă
cut cunoștință cu multe din 
realizările obținute în diverse 
domenii de activitate. Cu ade
vărat. China de azi cunoaște, 
sub conducerea partidului ei 
comunist, o puternică si Înflo
ritoare dezvoltare economică si 
culturală. împletită armonios 
cu vestigiile unei culturi mile
nare. de un farmec deosebit.

Cu ocazia recepției organiza
tă în saloanele Hotelului Pekin, 
tovarășul Sin Ien-sen. prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de 
stat pentru educație fizică șl 
sport, a spus printre altele : 
„Sintem onorați de vizita echi
pei gălățene. care vine dintr-o 
tară fată de care poporul chi
nez nutrește sincere sentimente 
de prietenie". Trebuie să măr
turisesc că pretutindeni am 
simțit căldura acestei prietenii. 
La Pekin, la Tsiensin, unde 
am vizitat numeroase obiective 
de mare interes istoric. Mau
soleul președintelui Mao Tze- 
dun. o monumentală operă 
arhitectonică, celebrul zid chi
nezesc. palatele imperiale, 
mormintele dinastiei Ming din

secolul XIL toate au produs o 
puternică impresie asupra de
legației noastre. In orașul 
Tsiensin am vizitat si o mare 
întreprindere de covoare, prilej 
cu care colectivul de muncă da 
aid s-a întreținut cordial cu 
fotbaliștii gălățeni. Tot în a- 
cest mare port de la Marea 
Galbenă, gazdele au ținut să ne 
facă o frumoasă si emoționantă 
surpriză : vizionarea unui film 
in culori realizat cu ocazia is
toricei vizite întreprinsă anul 
acesta în R. P. Chineză de
secretarul general al Partidului
Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu. 
cu tovarășa Elena

tovarășul 
împreună 

Ceaușescu.
Interesante și instructive au

fost, de asemenea, vizitele fă
cute la numeroase construcții 
sportive răspîndite pe întinsul 
capitalei țării. Stadionul mun
citoresc, pe care dealtfel s-a 
disputat meciul echipei noastră
cu reprezentativa R. P. Chine
ze, constituie, prin complexita
tea sa. una din realizările da 
seamă ale mișcării sportive din 
această țară. De asemenea, Pala
tul sporturilor, cu o capacitate 
de 18 000 de locuri, oferă con
diții excelente pentru practica
rea diferitelor discipline. Vizi
ta la acest impresionant Iaca» 
al sportului a coincis cu dispu
tarea meciului de baschet din
tre reprezentativele României 
si R. P. Chineze.

Am plecat de pe meleagurile 
Chinei populare cu impresii 
de neuitat, cu nenumărate le
gături de prietenie sinceră —
cu acele sentimente de prețui
re si stimă fată de un popor 
care muncește fără preget pen
tru triumful ideilor păcii si 
prieteniei.

ing. AU SEZA!
conducător al echipei F.C.M. ' 

Galați în turneul din i 
R. P. Chineză

C1HCIȘII10R Șl CANOIȘIIIOB
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real. Exact ea atunci, întrece
rea ne distanta de 500 m am 
eăstîgat-a eu. iar cursa de 1000 
ra si-a adjudecat-o Rudiger 
Helm din R. D. Germană. De
sigur. e greu de spus de pe a- 
cum dacă si la Olimpiada din 
I960 se va intimpla la fel, dar 
sint hotărit să mă pregătesc 
pentru ambele victorii".

IVAN PATZAICHIN : „Anul 
trecut, la Campionatele mondia
le de la Pancearevo, am cuce
rii medalia de aur în proba de 
canoe simplu 1000 m și medalia 
de bronz in finala cursei de 
CI — 10 000 m. Acum, Ia Bel
grad. lucrurile s-au inversat. 
Am ieșit învingător la fond, 
cucerind astfel încă un titlu 
mondial si am ocupat locul trei 
la viteză. Desigur, se cheamă

că am cîstigat același număr 
de medalii, aceleași locuri 1 si 
3. La viitoarele întreceri mon
diale voi opta, firește, pentru 
prima variantă. Bineînțeles, 
dacă nu va fi posibil aur în a- 
mindouă probele. Dar. aceasta 
depinde în mare măsură de 
mine, de pregătirea viitoare".

Felicitări si frumoase buche
te de flori primesc toți meda- 
liatii de la Belgrad, care prin 
muncă si dăruire exemplară au 
înscris — acum în preajma mă
reței sărbători de la 23 August 
— încă o pagină glorioasă a 
sportului românesc. Felicitări 
si frumoase buchete de flori 
pentru întreg colectivul de 
specialiști, care a pregătit a- 
ceste echipaje, colectiv în frun
te — ca de fiecare dată — cu 
antrenorii emeriti Radu Hufan 
(Dinamo) si Nicolae Navasart 
(Steaua).

ȘTIRI • REZULTATE
• In prima etapă a campio

natului Iugoslaviei : Nepredak — 
Partizan 3—4 I ; steaua Roșie — 
Buducnost 1—6; Osljek — OEJt. 
Belgrad 1—1 ; veiez — Borae 
4—1 ; Vojvodina — Radnlckl 
4—0 ; Rijeka — Dinamo 2—1 ; 
Sarajevo — Zelezniciar 2—0 5 
zagreb — Hajduk Spilt 1-4 ; 
Sloboda — Olympia 4—0.
• Turneul disputat la Coru

na s-a încheiat cu victoria echi
pei Real Madrid care, în finală, 
a învins cu 2—0 (1—0) pe Da
rn engo (Rio de Janeiro).
• In finala turneului desfă

șurat la Huelva (Spania), echi
pa poloneză Stal Mlelec a în
vins pe Dinamo București cu 
4-1 (1-1).
• Echipa Nadonal din Monte

video și-a început turneul ta 
Olanda jurând la Emmeloord cu 
formația locală „PEC Zwolle” pe 
care a învins-o cu 1—0.
• La Berlin, infflnlrea dintre 

Dynamo Berlin șl T.S.K.A. Mos
cova s-a încheiat cu rezultatul 
de 2—2 (0—1).
• Turneul de la Rotterdam a 

fost cîștigat de echipa Feyenoord 
care, în finală, a învins, cu 3—1 
(2—0), pe Everton.
« Formația Guarani (Sao Pa

ulo) este noua campioană a 
Braziliei. In jocul decisiv, fot
baliștii de la Guarani au învins 
cu 1—0 echipa Palmeiras.
• în semifinalele turneului de 

la Vigo (Spania) echipa locală 
Cel ta a învins cu 4—3 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m) pe Nottingham Forest,

„ȘCOALA LUI PELE"
Aproape 350 de copil din 10 

țări urmează actualmente un

stagiu M „$coala de fotbal a 
lui Pală”, creată la 23 iulie la 
New York din Inițiativa jucăto
rului brazilian, sub auspiciile 
clubului Cosmos New York. Co
piii. avind 13—14 ani, sini din 
S.UA, America Centrală, Fin
landa, Anglia șl chiar Japonia. 
El urmează un program de pre
gătiri de două săptămlnl făcut 
sub Îndrumarea Iul Pală. Partl- 
cipanțil au fost selecționați din
tre cel mal buni sl mai talen- 
tațl pitici șl juniori din țările 
respective.
STOP JUCĂTORILOR STRĂINI 

IN ANGLIA I
După cum s-a anunțat, cîtlva 

dintre echipierii campioanei lu
mii, reprezentativa Argentinei, 
semnaseră pentru Tottenham. 
Esite vorba de Ardilea și Villa. 
Alături de ei, alți jucători sud- 
amerlcanl knbrăcaseră tricourile 
unor echipe din insulele bri

tanice. Dar iată că Imigrarea 
jucătorilor străini a fost stopat* 
de guvernul britanic. S-a anun» 
țat că acești fotbaliști vor prie 
ml un contract de muncă la 
Anglia. dar nici o autorizat* 
nu va fl acordată federației de 
fotbal de către Ministerul Mun
ca. Decizia a fost luată de 
guvern după primirea unei de
legații a jucătorilor englezi de 
fotbal.

PENAROL, PENTRU A 27-a 
OARA I

Noua campioană a Uruguay^ 
olul este formația Penarol Mont» 
video care cucerește titlul 
pentru a 27-a oară I In ultlmta 
med, noua campioană a clștl- 
gat cu 2—6 lntîlnlrea eu Rentis- 
tas. Penarol a marcat 76 de 
goluri șl a primit doar 22. Pa 
locul secund, eterna sa rivală, 
Nacl-onal Montevideo, ia distan
tă de 4 puncte.

Aseară, in med de „baraj" pentru C. c. L
I IQFItar 8 If"UI HIM 1

A. S. MONACO A ÎNVINS STEAUA CU 3-0 (1-0)

BOX • Noul campion mondial 
profesionist la cat. muscă este 
venezueleanul Betulio Gonzalea, 
care în gala desfășurată in o- 
rașul Maracay (Venezuela), l-a 
Învins la puncte pe mexicanul 
Gutty Espadas.

ciclism • Etapa „Prolog- a 
Turului Olandei desfășurată con- 
tracronometru individual a fost 
câștigată de belgianul Walter 
Plankaert. El a realizat pe 1,200 
km timpul de 1:28,7a. Pa locul 
doi s-a clasat olandezul Raas 
— 1:29 03. . După desfășurarea 
a 6 etape, în Turul slovaciei pe 
primul Ioc In clasament se află 
olandezul Rooy, urmat la 13 sec. 
de cehoslovacul Ferebauer. Eta
pa a 6-a. desfășurată între ora
șele Strbske Pleso și Liptovsky 
Hradek (132 km) a fost clștiga- 
tâ de Jurko (Cehoslovacia) ta 
2h i”:2S. • La apropiatele
campionate mondiale ce se vor 

«disputa ta RJT. Germania, echi-

TELEX
pa U.R.S.S. va avea în frunte 
pe ciștlgătoril ultimelor două e- 
ditii ale „Cursei Păcii- Ale- 
xandr Averin șl Aavo Pikkus. 
Un criteriu de selecție pentru 
completarea lotului de fondiștl 
va fi cursa pe etape din Elve
ția, Premiul „Wilhelm Teii-,

HOCHEI • Echipa Poloniei, 
care se află in turneu în R.F. 
Germania, a lntîlnlt formația 
E.C. Kfln pe care a învins-o 
cu 5—3 (2—0, 1—1, 3—2).

RUGBY • o selecționată a 
Franței va întreprinde în luna 
septembrie un lung turneu ta 
Hong Kong, Japonia șl Canada. 
Din selecționata franceză fac 
parte, printre alții, cunoscuta 
jucători Paparemborde, Roves, 
Sangall, Bustaffa, Aguirre. Băș
ti at. Gallion, Vaguerin. Paco st 
Bertranne.

TENIS • A Început turneul 
de la Toronto: Ramirez (Mexic)
— Fritz (Canada) S—3, 0—3 ; Ge
nola (Canada) — R. Drysdale 
(Anglia) 6—4, 6—0. In turneul
feminin, Rudell (Australia) a 
cîștigat cu 1—6. 7—5, 6—4 partida 
cu Thibault (Franța).

VOLEI • ta Harkov au con
tinuat meciurile masculine ale 
„Memorialului savin” : Bulgaria
— România 3—2 (-U, ÎS, -8, 13, 
3) ; Polonia — Italia 3—1; Cuba
— U.R.S.S. UD 3—4. • Echipa 
din Porto Rico declarînd forfait 
pentru campionatul mondial 
masculin din Italia (20 septem
brie — 1 octombrie), locul a- 
cesteia va fl luat de formația 
R.A. Egipt, se anunță de la Co
mitetul de organizare a compe
tiției. Echipa Egiptului va juca 
deci ta grupa A, la Roma, Îm
preună cu selecționatele B.P. 
Chineze, Belgiei șl Italiei.

MONTE CARLO, 15 (prin te
lefon). In prezenta a cca. 8 000 
de spectatori s-a desfășurat, 
marți seara. In localitate, me
ciul A. S. Monaeo — Steaua, 
partidă preliminară în Cupa 
campionilor europeni. Victoria 
a revenit formației gazdă cu 
3—0 (1—0). A fost o victoria 
clară, după cum o arată, de- 
altfei, și scorul dar meciul a 
avut totuși un istorie al lui. 
Steaua fiind foarte aproape de 
un rezultat mai strâns ratat insă 
in prima repriză cind ea a 
pierdut trei mari ocazii dâ gol; 
prin Troi (min. 12 — liberoul 
Courbls l-a placat pe jucătorul 
nostru in apropierea careului 
de 16 m). Zamfir (min. 39 — 
a șutat de la distanță în bara 
transversală) și Vigu (mân. 43— 
a fost blocat in extremis, în 
careu, de portarul Ettori). Cu 
un minut înaintea ratării Iul 
Vigu. A. S. Monaco deschisese 
scorul prin ONNIS care — din 
poziție clară de ofsaid — a 
reluat în plasă de Ia nu
mai 2 m.

La puțin timp de la reluare 
(min. 48), fundașul ZORZETTO, 
lăsat liber, a urcat în atac, a 
pătruns în careu și a trimis ba

lonul în plasă peste portarul 
Răducanu, ieșit in întimpinare. 
La scorul de 2—0, echipa Steaua 
pare descurajată și se lasă în
delung dominată. In consecință, 
ea va primi și al treilea gol în 
mim. 61, cînd NOGUES, profi— 
tind de o neînțelegere între fun
dașii noștri, a înscris din in
teriorul careului.

Nu rămîne decât speranța li
nei revanșe de aceleași pro-: 
porții in fața unei echipe A.S. 
Monaco, învingătoare aseară 
mai mult prin greșelile fotba
liștilor noștri decît prin reali
zările ei.

Arbitrul spaniol F. Martine» 
a condus bine (cu excepția fa
zei din min. 42, când — și din 
cauza tușierului — a validat un 
gol neregulamentar) formațiile s 

A. S. MONACO: Ettori — Zor- 
zetto, Courbis, Garden, Vitalis
— Moizan. Petit, Nogues — 
Da'ger (min. 87 Soier), Ormis, 
Chaussin.

STEAUA; Răducanu — An- 
ghelini, Sameș, FL Marin, Vigtt
— DUMITRU, Stoica. Iordănes-
cu — Troi (min. 66 Aelenei),' 
M. Răducanu (min. 66 Zahiu),' 
Zamfir. ,

Constantin FIRĂNESCU ț.
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