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’ Luni, 21 august a.c„ a luat 
sfîrșit vizita oficială de priete
nie in tara noastră a tovarășu
lui Hua Kuo-fen, președintele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze, efec
tuată la invitația tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita, încheiată ca deplin sae- 
ees, a constituit o puternică 
manifestare a sentimentelor re
ciproce de stimă, prețuire și 
prietenie ee animă deopotrivă 
poporul român și poporul chi
nez, reprezentind un eveniment 
de seamă in viata partidelor și 
statelor noastre.

Conținutul principal al vizitei 
l-au constituit convorbirile ofi
ciale, Întâlnirile directe dintre 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Kuo-fen. In aju
nul încheierii vizitei, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reintilnit 
cu tovarășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze.

Cu acest prilej, tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Hua Kuo- 
fen au avut un nou schimb de 
păreri eu privire la dezvolta
rea, pe multiple planuri, a rela
țiilor romiae-ehineze, precum

(Continuare în pag. a 4-a)

în prezența tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în pragul marii noastre sărbători

SENTIMENTE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE SI CINSTIRE
9 9

EXPRIMATE IN AMPLE MANIFESTAȚII SPORTIVE
Omagiu fierbinte, elan tineresc, bucuria împlinirilor sub soarele luminos al 

socialismului, dragoste nețărmurită față de patrie, partid ți popor — iată ce 
caracterizează manifestațiile sportive organizate pretutindeni in țară in intimpl- 
narea mari noastre sărbători, ziua de 23 August, ziua eliberării României de 
sub dominația fascistă. Competițiile la care au fost ți sînt angrenați ml ți 
mi de tineri ți virstnici de la orașe ți sate reprezintă expresia cea mai vi
brantă a sentimentelor de înaltă cinstire a momentului de răscruce in istoria 
țării petrecut la 23 August 1944, de mindrie patriotică pentru marile realizări 
obținute de poporul român — stă pin pe propriile destine — în acești 34 de ani, 
in edificarea noii societăți, a unei vieți libere ți tot mai îmbelșugate.

Din numeroasele relatări trimise redacției de corespondenții noștri, referi
toare la manifestațiile sportive prilejuite de sărbătoarea zilei Eliberării, prezentăm 
cîteva și în rubrica noastră de astăzi.

și a tovarășei
ELENA CEAUȘESCU

IERI A AVUT LOC INAUGURAREA

„MUZEULUI COLECȚIILOR DE ARTA
In prezența tovarășului 

Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, a avut 
loc, luni 21 august, inaugurarea 
„Muzeului colecțiilor de artă* 
— important așezăminț de cul
tură al țării.

La festivitate au luat 
de asemenea, tovarășii 
Mănescu, Iosif Banc, 
Bobu, Cornel Burtică, 
Cazacu. Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dăscăles- 
cu. Ion Dincă, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Ion loniță, 
Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa

parte. 
Manea 

Emil 
Virgil

nă, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ble 
Verdet, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Ion Cuman. Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nieolae Giosan, Vasile Patili- 
neț. Ion Ursu, Richard Winter, 
Vasile Marin, Vasile Mușat.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei, care se aflau in Calea Vic
toriei, in fața clădirii ce adă
postește muzeul — construcție 
de o deosebită frumusețe arhi
tectonică, ridicată in secolul 
trecut și reamenajată — au fă
cut e însuflețită primire to-

CURTEA DE ARGEȘ. In or
ganizarea Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport, 
cu sprijinul factorilor cu atri
buții in acest domeniu, sint 
in plină desfășurare o serie 
de acțiuni și întreceri sportive 
dedicate marii sărbători națio
nale de la 23 August. Printre 
aceste* se numără etapele pre
liminare ale competiției „Cu
pa vacanței de vară" la volei, 
minifotbal, handbal și tenis de 
masă, rezervată elevilor, și 
„Cupa de vară" la fotbal, vo
lei. handbal, popice, tenis de 
cîmp și șah, cu participarea 
tineretului și oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții. 
In zilele de 20—24 august, la 
Curtea de Argeș se va desfă
șura, de asemenea, un concurs 
de înot, cu prilejul inaugurării 
noului bazin. (E. STERESCU).

După două zile de întreceri 
desfășurate pe atena AS. Di
namo. au ieșit învingători, pe 
echipe, tinerii de la 
Borzești. Tot in aceste 
bazinul descoperit din 
tate a găzduit un mare 
curs de înot, cu participarea e- 
leviloe din școlile generale. 
(Gheorghe GRUNZU).

C.S.M. 
zile, 

locali- 
con-

BAIA MARE. 80 de copii, 
împărțiți în șase echipe, și-au 
disputat „Cupa 23 August* la 
fotbal. Competiția, inițiată de 
juniorul Tiberiu Vclker, a reu-

nit toți elevii iubitori ai aces
tui sport din cartierul Progre
sul. Trebuie menționat faptul 
că tinărul organizator s-a bu
curat de sprijinul efectiv al 
comitetului de locatari nr. 27. 
Competiția, care a durat două 
săptămini. a revenit echipei 
denumite Europa, reprezentati
vă a subcartierului Decebal. Pa 
locul doi s-a situat formația 
Spartac (cartierul Progresai). 
Golgeterul competiției a fost 
Gelu Gîrbe, din echipa Spar
tac. cu 27 goluri marcate. (L. 
CHIRA).

La întreprinderea de aluminiu Slatina

(Continuări in pag. a 4-a)

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. Din cronica mani
festărilor sportive omagiale or
ganizate în aceste zile in ora
șul de pe Trotuș, la care par
ticipă mii de tineri și alți oa
meni ai 
deosebit 
rării* la 
întrecut 
Borzești

muncii, reține în mod 
atenția ,,Cupa Elibe- 
popice, în care s-au 

sportivi de la C.S.M. 
și Confecția Focșani.

Campionatele mondiale de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMANI AVANSEAZA SPRE FINALE

CONTRIBUȚIA SPORTULUI LA STRĂLUCIREA
UNEI ÎNALTE DISTINCȚII

CIUDAD DE MEXICO, 21 
(prin telex). Campionatele mon
diale de lupte arcco-romane. 
găzduite dc sala gimnaziului 
.Juan de la Barrera" din capi
tala Mexicului, au început pro
mițător pentru sportivii tării 
noastre. Contrar obiceiului, pri
mii sportivi care au urcat pe 
saltelele de concurs au fost cei 
dc la categoria 82 kg. Cam
pionul european al acestei ca
tegorii, Ion Draica, l-a întîlnit 
pe turcul Omer Suzan. încă 
din primele secunde Draica a 
prins brațul adversarului, fixîn- 
du-1 direct în „pod". Cu mari 
eforturi. Suzan a reușit să evite 
tușul. In continuare insă Draica 
a dominat cu autoritate par
tida și în min. 5,10 Suzan a 
primit ultimul avertisment, fiind 
descalificat. Ion Păun (62 kg) 
a îneîntat spectatorii la meciul 
cu canadianul Doug Ylats. Timp 
de 3 minute, sportivul român, 
cu o suită de salturi, centurări 
laterale si supleuri. a acumu
lat un mare număr de puncte 
tehnice (19—0). In repriza se
cundă. cind nu trecuse nici un 
minut, luptătorul canadian. In 
netă , inferioritate, a 
calificat. O victorie 
toare a realizat si 
campion european al __ ______
48 kg, Constantin Alexandru. în 
disputa cu Jozsef Santa (Un
garia). In min. 4 luptătorul ro
mân conducea cu 12—1, cind 
arbitrii au dictat unanim des
calificarea adversarului. Intr-un 
meci destul de greu.
Dieu (90 kg) a obținut victo
ria prin descalificarea lui A=’->n 
Asian (Turcia!. în min. 8,15, 
cind sportivul român avea un 
avantaj de 2 puncte (6—4).

fost des- 
asemănă- 
multinlul 
categoriei

Petre

Campionul mondial „ea titre-* 
Nicu Gingă (52 kg) a realizat 
un scor neobișnuit (45—0) in 
partida cu David Ortis (Guate
mala). iar în min. 7, cu un 
tur de cap necruțător, el a 
finalizat tușul.

Duminică noaptea, tîrziu, cind 
în România oamenii muncii iși 
începuseră activitatea zilei de 
luni, aici la gimnasium „Juan 
de Barrera" se încheia cea 
de-a doua reuniune a campio
natelor mondiale. A fost rindui 
lui Mihai Boțilă să-și susțină 
primul meci în competiția su
premă. El l-a întîlnit pe sue
dezul Benny Lyundbek pe care 
l-a fixat la parter chiar în pri
mele secunde ale luptei. Au 
urmat o centurare laterală șl 
un supleu, campionul român 
blind conducerea la puncte cu 
6—1. în repriza secundă, cind 
cronometru! indica minutul 5,20, 
Boțilă a prins centura adversa- 
rukzl, l-a fixat în pod, după 
care a obținut victoria prin tuș.

Tot cu un succes rapid a în
cheiat primul meci și campio
nul european al categoriei 68 
kg, românul Ștefan Rusu. In 
disputa cu elvețianul Henri 
Magistrini — pe care l-a domi
nat cu autoritate timp de 4 
minute (scor 10—0) — repre
zentantul nostru a obținut vic
toria prin descalificare.

Seria succeselor sportivilor 
români s-a întrerupt la meciul 
lui Ivan Savin (cat. 100 kg) eu 
vest-germanul Karl Hcinz Hun- 
ther, pe care tinărul nostru re
prezentant l-a condus în pri
mele minute ale disputei, dar 
pini în final Savin a cedat, 
fiind învins prin descalificare.

In același 
tea, parcă 
pionul mondial al cat. 90 kg 
Petre Dicu l-a învins rapid șt 
categoric (tuș. min. 1,20) 
canadianul C. Callos.

timp, pe o altă sal
in compensație, cam-

pe

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

întreprinderea de 
din Slatina, nume de 
in cronica industriei 
unitate-pilot, titlu de mindrie 
pentru cei ce trăiesc și mun
cesc pe aceste străvechi me
leaguri. „Aurul alb", de la Sla
tina, aluminiul cu puritatea lui 
solară, este cunoscut si apre
ciat în peste 40 de țări ale 
lumii, mărturie a capacității 
creatoare a poporului nostru, a 
succeselor obținute in anii so
cialismului. Pentru realizările 
harnicului colectiv de aici, ma
relui combinat i-a fost acordat 
pentru a doua oară consecutiv, 
Drin Decret Prezidențial. Or
dinul Muncii clasa I.

..I.a strălucirea acestei înalte 
distincții au contribuit si spor
tul. si exercițiile fizice, care au 
darul de a-i căli oc oameni, de 
a Ie spori indeminarea in 
muncă, de a le stimula ambiția 
autodepășirii*. Tovarășul Marian

aluminiu 
rezonantă 
românești.

Rusu. căruia ii aparțin aceste 
cuvinte, este trecut de prima 
tinerețe. Are tîmplele ușor în
cărunțite. Dar mișcările lui 
sint vioaie, privirea ageră, cu- 
vîntul apăsat, precis. Este teh
nician principal în Centrala de 
aluminiu si secretar adjunct al 
Comitetului de partid al între
prinderii. Aflind că Marin Rusu 
a făcut sport, „și in condițiile 
vitrege de acum peste 30 de 
ani. jucind fotbal desculț $1 
mincind așa. pe apucate, ee 
găseam", cum ne spunea, cu
vintele sale capătă un plus de 
greutate. -Da. da ! SoortuL 
practicat acum in condiții ex
celente ii ajută pe tinerii noștri 
să muncească mai bine, iar 
munca le întregește bucuria de

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

La deschiderea sezonului competifional 1978 — 79

MASURI PENTRU REVITALIZAREA FOTBALULUI
Startul compctițional oficial 

în anul fotbalistic 1978—79 a 
fost luat, cum se știe, dumini
că de divizionarele B. Joi își 
vor începe intrecerca-maraton 
și echipele primului eșalon fot
balistic al țării (și odată cu 
ele cele mai bune formații de 
juniori), iar peste puține zile, 
la 27 august, vor debuta în 
noul sezon și divizionarele C. 
Așadar, fotbal pe toate stadioa
nele țării, în mijlocul unui in
teres genera'.

Pentru a răspunde indreptă- 
țitei dorințe a marii mase de 
iubitori ai fotbalului — aceea 
de A URMĂRI MECIURI DE 
UN NIVEL TEHNIC RIDICAT, 
de A VEDEA 
TIC1ND UN 
COMPETITIV 
specialitate a 
mai bine decît în anii trecuți, 
stagiunea de toamnă, acțio- 
nînd simultan pe mai multe

ECHIPE PKAC- 
JOC VALOROS,
— federația de 

pregătit, se pare,

planuri. O parte dintre măsu
rile aprobate de biroul federal 
au și fost transpuse in practică, 
altele vor fi puse, firește, in 
aplicare. Dar să le trecem în 
revistă și pentru dumneavoas
tră, stimați cititori.

• PREGĂTIRE ---------------
ZATĂ PENTRU 
PARTICIPANTE

. EUROPENE. Așa 
ambasadoarelor fotbalului 
tru în competițiile 
(din care fac parte cei 
multi jucători ai reprezentati
velor tării) li s-a asigurat, din 
timp, un stagiu de 
comun, la Poiana 
țiunea, dedicată 
fizice, a durat 12 
urmată, la Constanța, de o se
rie de jocuri cu caracter de 
selecție și de verificare a lo
turilor A și olimpic.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, atenția forului de specia-

CENTRALI- 
ECI1IPELE 

ÎN CUPELE 
cum se știe, 

nos- 
europene 

mai

pregătire în 
Brașov. Ac- 
a cumulirilor 
zile, fiind

litate s-a răsfrînt asupra unui 
număr mult mai mare de echi
pe divizionare A, 14 dintre ele 
susținînd, în perioada precom- 
petițională, jocuri cu adversari 
de peste hotare, destul de bine 
cotați.
• TESTAREA JUCĂTORI

LOR DIN DIVIZIILE A SI B. 
Urmărind, in principal, gradul 
de responsabilitate a jucători
lor divizionari A și B față de 
propria lor activitate — de 
PERFORMANȚĂ — examenele 
acestei veri i-au arătat pe fot
baliști intr-un oarecare progres, 
comparativ cu testarea din 
primăvară. De astă dată, în 
majoritate, ei au primit califi
cative bune la probele fizice 
(mai specifice fotbalului prin 
includerea seriilor de 800 m, 
400 m, 200 m, 100 m) și mulțu-

(Continuare în psg. 2—3)



Victorii-surpriză, recorduri naționale și persona
je, elemente tinere, talentate - iată ce a carac
terizat bogata secvență a finalelor primei ediții 
a „Daciadei“. Sîmbătă și duminică, întrecerile 
care au desemnat campionii țării și ai „Daciadei" 
au fost urmărite de un mare număr de spectatori, 
entuziasmul lor completind fericit atmosfera săr
bătorească a acestor finale.

Prezenți la majoritatea acestor importante com
petiții, redactorii noștri au încercat să sintetizeze, 
în primele lor comentarii, ceea ce a fost semni
ficativ. Firește, ecourile primei „Daciade" vor fi 
ample și ele se vor reflecta și în viitor In coloa
nele ziarului nostru. Important' ni se pare. In 
primul rînd, faptul că sportivii de performanță 
s-au integrat organic în întrecerile „Daciadei* *.

Finala primei ediții a „Dacia
dei” ia handbal feminin — care 
a reunit. în noua Saiâ a sportu
rilor din Vaslui, 7 reprezenta
tive de județe și pe cea a mu
nicipiului București — s-a con
stituit într-o competiție de 
înaltă ținută, mai ales sub ra
portul organizării, dar și al in
teresului cu care ea a fost a- 
bordată. Nivelul în general bun 
al întrecerilor — in ultima zi 
chiar cu întilniri de o factură 
tehnică ridicată — a conferit 
și mai multă consistență aces
tei competiții. Faptul că formații 
considerate ca avînd mai pu
ține șanse și-au depășit pro
pria valoare, lntrecindu-le pe 
favorite, a fost de natură să 
trezească și mai mult interesul 
numeroșilor spectatori prezenți 
zi de zi la meciuri. In această 
ordine de idei, reprezentativa 
Județului Constanța (deși a în
ceput neconvingător competiția) 
a crescut în valoare cu fiecare 
nouă confruntare, reușind, în 
ultima zi, după cum se știe, 
șă-și adjudece titlul de campi

Campionatele naționale de 
haltere pentru seniori desfă-

• țurate sub egida „Daciadei" 
s-au încheiat duminică la Cluj- 
Napoca cu întrecerile la. cate
goriile grea, supergrea și con
cursul de culturism. Deși la 
dispute au participat foarte 
puțini concurenți (doar 6 la 
două categorii), ei s-au eviden
țiat printr-o serie de rezultate 
excelente. La categoria grea, 
de pildă, Marin Parapancea 
(Steaua) a cîștigat în mod 
spectaculos, depășind nu mai 
puțin de 3 recorduri naționale I 
El a reușit la „aruncat" cel 
mai bun rezultat din istoria 
halterelor din România, ridi- 
cînd 202,5 kg. Vechiul record 
ia această categorie îi aparți

CICLISM TALENTELOR- ATENTIE MAXIMĂ!
— e

Rezultatele Înregistrate 
In probele recentelor fi
nale ale campionatelor 
naționale de dellsm pe 
pistă n-au depășit me
diocritatea celor din ul
timii ani. Despre cauzele 
care determină acest ni
vel scăzut ne propunem 
aă discutăm altă dată, as
tăzi acordlnd prioritate 
unor talente tinere care 
aa lrumpt cu ocazia dis
putelor găzduite de velo
dromul Dinamo.

Pentru toți cei care au 
tost prezenți timp de o 
rtptămlnă pe sau In Ju
rul ovalului de beton 
comportarea tinerilor 
George Ion și Gh. Lău- 
taru a însemnat nu nu
mai o surpriză plăcută, 
cl si certitudinea că a- 
ceste talente pot scoate 
ciclismul românesc de 
pistă din anonimat, pro- 
pulslndu-1 chiar în arena

HANDBAL |R[N[ flA(ra _ C[A MA|

\

RUGBY: PREGĂTIRE bună, evoluții îmbucurătoare
- ------------------------------------ ' J

Putem afirma cu deplin temei că prima ediție a 
ț.Daciadei" a însemnat un frumos succes pentru 
rugbyul nostru. Toate Județele în care se joacă 
rugby (atît la nivelul seniorilor cît și al juniorilor) 
•u fost prezente la start, cele mal bune 8 trimi- 
rîu-și în final reprezentantele la turneul organizat 

București pentru desemnarea campioanelor „Da
ciadei".

Pe trei terenuri (Parcul copilului, Steaua și Sta
dionul tineretului) am putut astfel trece în revistă 
tot ce are mai bun la ora de față sportul cu 
mingea ovală atât la nivelul său de virf, cit șl la 
•cela al schimbului de miine. Sinceri să fim, nu 
ne așteptam să asistăm — acum la început de ac
tivitate competițională (campionatul debutează a- 
Ka peste o săptămînă) — la partide atît de dîrze, 
în care fazele „fierbinți" să fie atît de bine con
struite și ritmul lor aitft de înalt. Este o notă 
bună care se cuvine tuturor particlpanților șl care 
denotă că știința jocului a crescut la mai toate 
echipele șl că există, fapt îmbucurător, tendințe 
spre a se adapta un joc modem, cu multă miș
care în teren, cu combinații reușite, cum ar fi, de 
pildă, acțiunile percutante ale înaintașilor, corelate 
eu pătrunderile spectaculoase ale trelsferturilor. Au 
excelat în această direcție rugbyștil bucureștenî. 
Incontestabil cei mal buni, câștigătorii „Daciadei" 
Ia ambele niveluri. XV-le Capitalei, alcătuit pe 
scheletul echipei Steaua, cu doar două piese dina- 
movlste în formație (Țurlea + Dărăban) s-a pre

gătit, se vede, eu multă seriozitate și ambiție, fapt 
pentru care conducerea sa tehnică (Petre Cosmă- 
nescu) merită toate laudele. In întrecerea seniori
lor, finalistă a fost reprezentativa Hunedoarei, în 
fapt divizionara A Știința Petroșani. După un de
but fulminant, care a însemnat printre altele și un 
20—o cu Constanța (a se citi : campioana, Farul), 
petroșănenii au capotat în finală, cedi nd surprin
zător de ușor (37—0 1) în fața bucureștenilor, deși 
ta echipa lor Jucau multe valori autentice.. A fost, 
cum se spune, o poticnire la mal a formației din 
Valea Jiului. Pe când o reușită ? Pe locul 3, Constanța, 
fără cîteva piese grele, plecate pe meleaguri ma
ramureșene, nu putea face mai mult. Sibiul pe un 
(oarecum) neașteptat loc 4, dar binemeritat, gra
ția unei victorii frumoase asupra selecționatei la
șului, depășită și de reprezentanta Vasluiului. 
Ambele formații moldovene au Insă echipe puter
nice, ca și Timișul și Clujul, deși acestea două au 
ocupat ultimele poziții în clasament, desigur din 
cauza unei pregătiri mai sumare. La nivelul junio
rilor, aceeași puternică impresie din partea tine
rilor bucureșteni (antrenor V. Constantin), r 
șl ieșenii (antrenor P. Vizitiu) ne-au arătat lucruri 
frumoase. O vorbă bună și despre junii gălățen' 
(lipsiți deocamdată de experiență) șl cel constăn-

Dimitrie CALUMACH1

HALTERE: M. PARAPANCEA-PESTE 200 Kg LA „ARUNCAT "!

performerilor Jocurilor 
Olimpice. Ambii sint e. 
teri. Încă Juniori, dar 1*1  
măsoară forțele de la 
egal la egal eu majori
tatea performerilor se
niori. George Ion este un 
talent de excepție. Deo
sebit de dotat pentru 
proba de viteză, cu o 
frecvență netntîlnită încă 
ta ciclismul nostru de 
pistă, elevul antrenorului 
Dan Budițteanu (Clubul 
sportiv »colar nr. 1 Bucu
rești) beneficiază de ex
celente perspective. Fi
rește, „regina velodromu
lui- cere mare experiența, 
un bagaj tactic bogat, 
cutezanță. George Ion le 
poate câștiga printr-o 
pregătire asiduă, non
stop, prin participarea — 
mal ales — la cit mai 
multe concursuri cu ad
versari „tari”, de la care

să Învețe (inclusiv să-i 
înving â...).

Polivalentul Gh. IAu- 
taru, pregătit de Con
stantin Bariu (Clubul 
sportiv școlar nr. 1 Bucu
rești), și-a impus talen
tul atît ta fond cit șl pe 
pistă. Pentru pregătirea 
tal de viitor este bine să 
concureze — ta paralel 
— la ambele genuri de 
întreceri cicliste. Fede
rația are datoria tasă 
să-1 stabilea ară tsn pro
fil să-1 speeialtoeze tocă 
de pe acum.

Pentru ambii sportivi se 
pune acut problema vll- 
torutai. Cu actualul cuan
tum de pregătire șl evo
luție to concursuri pro
gresul lor va fi lent, in
suficient pentru o depli
nă afirmare in concernul 
internațional al spor
tului cu pedale. E. tre
buie cooptați — după

oană a „Daciadei”, ca urmare a 
-victoriei asupra redutabilei for
mații a municipiului București. 
Constănțencele (de fapt, echipa 
Hidrotehnica) au meritul de a 
fl abordat fiecare întilmre cu o 
mare seriozitate. Nu mai puțin 
spectaculoasă a fost prezența in 
competiție a reprezentativei ju
dețului Brașov. Alcătuită pe 
scheletul proaspăt promovatei 
în divizia națională A, Rulmen
tul, formația brașovencelor a 
impresionat printr-un joc tac
tic modern, „creierul" echipei 
fiind remarcabila noastră hand- 
balistă Irene Oancea (ei i s-a 
decernat, dealtfel, și trofeul de 
cea mai tehnică jucătoare). O 
altă promovată de eurind în 
prima divizie a țării, Știința 
Bacău, reprezentînd în competi
ție județul cu același nume, 
ne-a lăsat să Întrevedem o re
dutabilă formație de perspec
tivă.

Discutind comportarea repre
zentativei municipiului Bucu
rești, să spunem că ea a evoluat 
cu mult sub nivelul așteptări- 

nea și era de 192,5 kg. M. Pa
rapancea a mai corectat și alto 
două recorduri: la „smuls" 
160 kg (vx. 155 kg) și total
352.5 kg (v.r. 350 kg.). Pe lo
cul secund s-a clasat Csaba 
Mate (A.S.A. Tg. Mureș) cu 
310 kg (137,5+172,5).

în fine, la categoria super
grea, Ștefan Kreicik (C.S.M. 
Cluj-Napoca) a cîștigat cu
347.5 kg (152,5+195), urmat de 
Al. Druziuc (Steaua) cu 315 kg 
(140+175) și Ion Vasile (Rapid 
Oradea) cu 267,5 kg (115+152,5).

In general, campionatele de 
haltere au înregistrat progrese 
evidente îndeosebi în ceea ce 
privește evoluția unor sportivi 
tineri, care vor intra desigur 
în vederile antrenorilor lotului 
național. 

opinia noastră — ta to
tul olimpic, acolo unde 
beneficiază de cea mal 
înaltă asistență tehnică, 
de condiții optime de 
antrenament, de un pro
gram competițional adec
vat. In momentul de fa
ță nu rezultatele, nu ti
tlurile cucerite pe velo
drom sau pe șosea au 
importanță, ci pregătirea, 
parcurgerea etapei obli
gatorii de învățare se si
tuează pe primai loc ca 
însemnătate.

Așadar, să au pierdem 
din nou talentele pe că
rările unor interese mi
nore de club, ale mena
jamentelor, el si le ofe
rim cor-dipi optime de 
progres și afirmare. 
Este un deziderat de care 
forul de resort trebuie 
să țină seama.

Hristache NAUM

TEHNICĂ JUCĂTOARE
lor și al cărții de vizită. Alcă
tuită din handbaliste de la 5 
echipe divizionare A, era de 
așteptat ca formația să-și pună 
doar probleme de... scoc. Reali
tatea a fost alta. Delăsarea, au- 
tomulțumirea (această din urmă 
trăsătură provenită mai ales 
din calculul greșit că dacă 
constănțencele au pierdut, în 
seria a II-a, în fața leșeneelor, 
nu vor avea cum să cîștige în 
fața lor, a bucureștencelori), ca 
și ușurința cu care au privit fi
nala — iată ce le-a dus pe 
bucureștence la pierderea me
ciului pentru prima treaptă a 
podiumului.

In ceea ce privește apariția 
unor nume noi, antrenorul fe
deral, prof. Simion Fompilia, ne 
spunea că a reținut doar faptul 
că Eva Găal, Angela Ciobotă 
(Tg. Mureș), Elena Văcaru și 
Amelia Lupșor (Bacău) au Ie
șit în evidentă printr-o presta
ție mai promițătoare.

Ion GAVRILESCU

De un deosebit succes s-a 
bucurat întrecerea de cultu
rism, In cadrul căreia au fost 
desemnați campionii țării și ai 
„Daciadei". Rezultate: cat. 
pînă la 1,65 ni : 1. C. Mihăi- 
lescu, 2. V. Pruteanu, 3. N. O- 
laru — toți de la Rapid Bucu
rești ; cat. pînă la 1,72 m : 1. 
C. Bebeșelea, 2. G. Crăciunescu 
(ambii de la Rapid- Buc.), 3. N. 
Dună (C.S.M. Cluj-Napoca) ; 
cat. peste 1,72 m : 1. Gh. Humă 
(C.S.M. Sibiu), 2. St. Bichiș, 3. 
G. Reismann (ambii de la Ra
pid Buc.). Pe echipe : L Rapid 
Buc. 41 p, 2. Rapid Oradea 
9 p, 3. C.S.M. Sibiu 7 p.

Ion OCHSENFELD

52 DE RECORDURI LA CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE ÎNOT PENTRU COPR 

chipe, care se prezintă astfel:
L Lie. filologie-istorie Buc. 772 p, 
2. C.S. Brăila 701 p, 3. Crișul 
481 p, 4. C.S.M. Baia Mare 
379 p, 5. C.S.Ș. Reșița 317 p,

REȘIȚA, n (prin telefon). 
Ia cursul celor 114 probe cite 
programează campionatele na
ționale de copii (Intre 11 și 14 
ani), cu prilejul tatrecerilor 
desfășurate în bazinul din lo
calitate au fost ameliorate 52 
de recorduri, ceea ce dovedește 
valoarea deosebită a concursu
lui. Cele mal multe titluri — 27 
— au fost cucerite de sportivii 
de la C. S. Brăila, urmați de 
cei de la Crișul Oradea, ClS.M. 
Baia Mare ți Liceul de filolo
gie-istorie București — cîte 16. 
O remarcă privind evoluția 
înotătorilor de la CJ5.M. Baia 
Mare care, prezentlnd copii 
Intre 9 ți 11 ani, au ocupat 
tocul 4 in clasamentul pe e- Doru GLAVAN — coresp. |

BOXERII LA PRIMELE VERIFICĂRI I
Lotul olimpic lărgit de box 

continuă seria galelor de veri
ficare cuprinse In cadrul unul 
amplu plan de pregătire a pu- 
gOiștilor noștri fnmtațL Zilele 
trecute, la câmpulung Muscel, a 
avut loc o asemenea reuniune 
la care au fost prezenți 2000 de 
spectatori, care au aplaudat cu 
multă căldură evoluțiile sporti
vilor. Surpriza galei a fost fur-

DINAMO A CÎȘTIGAT 
„CRITERIUL SPERANȚELOR 

LA CAIAC-CAMOE
La Snagov s-a desfășurat 

tradiționalul concurs de caiac- 
canoe „Criteriul speranțelor", 
rezervat juniorilor I ți II ți 
tineretului.

Iată cîteva din echipajele 
cîștigătoare : juniori II : K1F : 
Elisabeta Băbeanu (GS.Ș. 
Buc.) ; K 2 F : C.S.Ș. Tulcea ; 
K 4 F : Danubiu Tulcea ; CI: 
R. Isacov (Danubiu) ; C 2 : CLS. 
Brăila ; K1: L Loca (Danu
biu) ; K2 : Portul Brăila ; K4s 
C.N.S.U. Timișoara : juniori 11 
K 1 F : Tecla Drăgan (Dinamo) ; 
K2F: C. S. Brăila; K4F: 
CJS.Ș. Constanța ; Cl: D. Xen- 
ciu (Danubiu) ; C 2: C. S. 
Brăila ; K1 : M. Santo (Di
namo) ; K 2 : Constructorul A- 
rad ; tineret: K1F : Ileana 
Balog (Unio Satu Mare) ; C1 : 
Gh. Titu (Dinamo) ; C 2: Di
namo (L Hapei — M. Cardon) ; 
K1 : L Bîrlădeanu (Steaua) ; 
K 2 : Dinamo (M. Ciobanu — 
P. Dimofte).

Iată clasamentele pe echipe : 
juniori n : Danubiu Tulcea 35 
p. C. S. Brăila 33 p. C.S.S. 
București 30 p ; juniori I: 
Delta Tulcea 60 p, C S. Brăila 
59 p, Dinamo 56 p ; tineret : 
Steaua 67 p. Dinamo 52 p, O- 
limpia 40 n. Clasament gene
ral : Dinamo 120 p. Steaua 
104 p, C. S. Brăila 96 p. C.S.M. 
Delta Tulcea 90 p, Olimpia 
78 p. Danubiu Tulcea 73 p. 
Au punctat 28 de secții ale clu
burilor si asociațiilor din tară.

De la I.T.H.R

rta-

BUCUREȘTI
Se organizează excursii 

pe Litoral eu durata de 
3 zile, cazarea făctodu-se 
la hotelul Bîlea din 
țlunea Neptun.

Plecările vor avea 
Ia 24 și 26 august, 
fața hotelului interconti
nental din București, la 
era (.36.

loe 
din

SIMCA CÎȘTICĂ „CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI“
Două din cele nouă probe pro

gramate ta reuniunea de dumini
că macilau un interes deosebit : 
„Criteriul cailor de > ani', șl 
„Premiul Othello", aceasta din 
urmă alergare fiind rezervată 
conducătorilor amatori. „Crite
riul" a revenit, după o cursă bo
gată ta faze spectaculoase, lepei 
Simca. Aceasta, avtad ta luiky un 
driver (D. Toduță) bine inspirat, 
a reușit să întreacă la finiș pe 
Valoarea șl Formina, ambele o- 
bllgate (deși șl-au corectat re
cordul) să cedeze ta fața unei ad
versare mal bune. Sub așteptări 
a fugit Goran, dar o întOnire a fl
ees tuia, ta condiții egale, eu Simca, 
ar avea darul să stabilească, ce! 
puțin pentru moment, pe șeful 
generat'd La fel de spectaculoa
să a fost șl proba rezervată con
ducătorilor amatori. Lansat pu
ternic din plecare. Melodic a 
condus plnă la jumătatea Hulei 
drepte, când a fost atacat șl În
trecut de Oran, excelent condus 
de C. Simion, un amator eu 
„mână" de profesionist

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
— 1. Surdue (V. Gheorghe) rec. 
1:3S,2. 2. Herda. Simplu (, Ordi
nea 99 Cursa a n-a — 1. Rural 
(FI. Pașcă) rec. 136.S, t Dirijor, 
3. Sfioasa. Simplu 2, Ordinea 42, 
event 66, ordinea triplă 354. Cursa

I 
I
I 
I

6. C.S.S. Timișoara 275 p.
Dintre performerii întreceri- I ; 

lor amintim pe Anca Pătrășcoiu I : 
(recorduri Ia 100 m spate, 100 <
m liber, 200 m spate și 800 m | 
liber, cu 1:15,0, 1:08,4, 2:36,2 ți I ; 
respectiv 10:16,0), Robert Pinter 
(recorduri la 100 m liber, 100 m ■ 1 
spate, 200 m mixt, cu 1:07,9, I , 
1:17,8 și respectiv 2:44,5) ți I 
Corneliu Neagrău (recorduri la : 
100 m fluture ți 200 m spate, I 1 
cu 1:05,8 și respectiv 2:22,4).

nizată, la cat. pană, de Nicolae 
Neagu, un boxer cu lovituri 
năpraznice, care l-a întrecut 
prin abandon in repriza a treia 
pe Viorel Ioana — participant 
la campionatele mondiale de 
la Belgrad.

Dintre celelalte partide am 
remarcat: AL Turei—N. Șchio
pa (semimuscă), V. Fulger — 
N. Bițu (pană), D. Văîeanu — 
Al. Mircea (semigrea) și V. 
Vrînceanu — P. Ungureanu 
(grea), in care primii au cîști
gat la puncte.

Cu acest prilej S.C. Muscelul 
l-a sărbătorit pe antrenorul 
emerit Cristian Panaitescu pen
tru 55 de ani de rodnică activi
tate în slujba boxului.

Lotul de box va susține noi 
meciuri de verificare după cum 
urmează: marți 22 august, ora 
17, la Pitești; simbătă 26 august 
la Tîrgoviște și Buzău; dumi
nică 27 august ]a Slobozia.

Decebal RADULESCU, coresp.

I- 
I 
I 
I
I 
I
I

La întreprinderea dc
(Urmare din pag. 1)

a face, în ceasurile de răgaz, 
mișcare în aer liber".

11 rugăm pe acest animator 
al activității sportive de la »A- 
luminiu-Slatina" să ne dea a- 
mănunte, să ne facă cunoștință x 
cu sportivii de -aici. „Nimic 
mai simplu ! Dar combinatul c 
mare, așa că avem nițel de 
mers...".

Străbatem drumuri uzinale, ( 
intrăm in hale de dimensiuni 
impresionante, în care se plă
mădește prețiosul metal alb al 
Slatinei. Oamenii aceștia, ti- , 
nerii pe care-i vedem — foarte 
multi tineri — si-au realizat 
angajamentele pe întregul an 
— au dat peste plan nu mai 
puțin de 300 de tone de alu
miniu — iar acum adaugă la 
acestea importante sporuri de 
producție, pe care le închină 
sărbătorii de la 23 August. „în 
timpul liber, marea lor majo
ritate fac sport. «Daciada», 
competiția organizată din ini
țiativa secretarului general al 
partidului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. oferă • 
un cadru de activitate sportivă 
cum n-am avut niciodată". No
tăm din mers aprecierile înso
țitorului nostru. Și adăugăm a- 
mănunte : sînt în plină desfă
șurare întreceri pe secții la 
fotbal, volei, lupte, tenis de 
masă, popice. Săptămînal slnt 
organizate acțiuni turistice si 
drumeții, cu sute de tineri ți 
tinere. Aici au crescut însă

HIPISM
a m-a — 1. Sutănlca (S. Onache) 
rec. 1J0.T, 2. Vizuina. Simplu 4, 
ordinea 26. Event 23, triplu câști
gător 673. Cursa a iv-a — 1. Her- 
matfon (Tr Dinu) rec. 1 Ut6,7, 2. 
Diatom, 2. Artizan. Simplu 4. or
dinea 71, event 21, ordinea triplă 
713. Cursa a V-a — 1. Oran (C. 
Simion), rec. 1:28,2, 2. Melodic.
Simplu 2, ordinea 7, event 14. 
Cursa a Vl-a — 1. Simca (D. To- 
duță) rec 1:26,9, 2. Valoarea, S. 
Formina Simplu 3, ordinea 18, 
event 23. ordinea triplă 260. Cursa 
a VH-a — 1. Vlăhiita (S. Onache), 
rec, 1:27,8, 2. Artizan. Simplu 
1,70, ordinea 6, event 12. triplu 
câștigător 127. Cursa a Vm-a — 1. 
Halducel (G. Tănase) rec. 1:25,8, 
2. Recurs. 3. Siminica. Simplu 5, 
ordinea 13, event 6, ordinea tri
plă 92. Cursa a IX-a — 1. Turtea 
(I. Florea). rec. 1:29,1, 2. Superb. 
Simplu 29 ordinea 70, event 123, 
triplu eîștigător 354. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de FI 140 
lei șl a fost cîștigat (50 la sută) 
pe patru tlchete cu 6 combinații 
a 4761 lei fiecare. Report 28 574 
lei. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU



DECORUL" SCENEI SECUNDE în ajunul unui nou

pierdut ud punct, nu l-n... cîștigat! Doar lipsa lui Atodiresei ?...
campionat național

na mai cu- 
>gradării din 
redebutul de 

îflntu Gheor- 
primui rind 

atru echipa- 
i să „anco- 
rsei in rada 
I, la primul 
i găsit pe 
ți, preocupați 
îănunte. 
restanța 

start.
a apărut tn 
ir din prima 
la bun In
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I demonstre- 
i fost un ac- 
stoe, înaintea 
Jne recordul 

eșalon. An- 
Itfei avea să 
că • primă 
ița a 
modestă 

Nistor,

Se 
nu 
iar

fost
D.

Zamfir, Buduru și Peteu au fost 
de nerecunoscut. Cauza 7 indis
cutabil condiția psihică a jucăto
rilor constănțeni. Din teama de a 
nu păși cu stingul, echipa a evo
luat stângaci și numai lipsa de 
experiență a localnicilor, corelată 
cu eforturile triunghiului Ștefă- 
xieseu — Antonescu — Bălosu au 
făcut ca fosta divizionară A să 
nu Îngenuncheze tn prima repri
ză. „Marea" echipă s-a prezentat 
deci, ca o formație modestă, 
care, tn toc să-și impună jocul, 
maturitatea șl Incontestabila ex
periență, a preferat eterna aștep
tare. Când au sclipit In ofensivă, 
constănțenji au și Înscris, unei 
formații care primise numai două 
goluri acasă In tot campionatul 
trecut. Victoria nu putea fi ob
ținută Insă cu numai cinci mi
nute de arac și patru șu
turi pe poartă (față de cele 12 
ale adversarului) 1 Urmarea : 
meci egal.

Mircea M. IONESCU

din nou, dar trebuie să convingă
B, de 

1 cu un an, 
firește, pen- 

r de bucurie. 
fir. stănescu 
aes insă că 
nrifica „șan- 
de a reveni 

tă privească, 
Laximă serio- 
eșatonui se- 

estimeze po
st mal mult 
[piopeni, Pe

at ent, eu
k, pe merit, 
r valoros și 
bit, mal ales 
& pe teren 
pșteană a to- 
I convins. Șl 
I Jocul său 
Insuficiențele 
| campionatul 

recuperarea 
principal tot 
r „de mese- 
alor nu este 
Etrucția ac
rită ampren
te atac nu 
fesară finali-

zării, sprijinite de cei din spate. 
Compensate de omogenitatea de 
ansamblu și de maturitatea Jucă
torilor — din rlndul cărora o 
frumoasă impresie au lăsat FI. 
Dumitrescu, Constantin, Sotir, To- 
poran, Angelescu șt Piaâu — a- 
eeste lipsuri nu au avu*  reper
cusiuni asupra rezultatului final 
al tnUinirii.

Dar, pentru ca Petrolul să poa
tă avea posibilitatea desprinderii, 
la im moment dat, din pluton și 
certitudinea unei noi promovări, 
va trebui să Iacă eforturi în pri
mul rlnd pe planul îmbunătățirii 
jocului. Să dovedească în aceat 
fel calitatea de fostă divizionară 
A, să justifice integral pretenții
le de viitoare divizionară A.

Mihai IONESCU

Meciul inaugural al seriei a 
m-a a coincis cu un derby, in 
care Universitatea Cluj-Napoca, 
candidată in campionatul Încheiat 
in vara acestui an la promova
rea in „A", a intîlnit fosta divi
zionară „A" F.C1W. Reșița. După 
cum se știe, studenții clujeni au 
luat un start promițător, dștl- 
gînd categoric cu 3—0, scor care 
oglindește fidel raportul de for
țe de pe teren. Dar, Crește, se 
pune Întrebarea : a fost „U“ atit 
de bună pentru a dștlga la acest 
scor, sau F.C.M. Reșița s-a com
portat necorespunzător 7 Răspun
sul Înclină, fără Îndoială, spre 
varianta a doua. Fosta diviziona
ră A este departe de * constitui 
— cel puțin așa cum s-a prezen
tat la Cluj-Napoca — o formație 
omogenă, suficient de bine pusă 
la punct pentru a candlAa la pri
mele tocuri, pentru a putea spe
ra Îs revenirea in prima catego
rie a țării. Iată $1 cîteva obser
vații In această direcție ee se 
desprind tn urma partidei de de
but : reșlțenli au pierdut meciul 
M un asemenea scor datorită 
unor greșeli elementare de apă
rare (la primul gol Mânu a ră
mas complet nemarcat) ; penal
ty-urile acordate (pe deplin justi
ficate) au urmat altor „gafe*  ale 
defensivei : un henț inutil In 
careu, comis dnd faza nu pre
zenta nici un pericol, iar faultul 
M. Uleș a fost făcut după ee 
fundașii erau „șah-mat*.  Pe bună 
dreptate afirma după med antre
norul reșiteniior Ioan Reinhardt î 
fZNe-am bătut stoguri, prin pro
priile noastre greșeli de apărare*.  
Șl tot el mai spunea că lipsa lui 
Atodlresel s-a făcut mult resim
țită . Oare numai această absen
tă a fost botărltoare 7 O singimă 
Zpiesă’ ar fi fost sufidentă pen
tru a schimba soarta Jocului 2 
Noi credem că nu.

l o.

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI✓/

latina
t nume au 
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Duminică s-a disputat, sub ediga 
„DACIADEI". prima etapă a 
„CUPEI ROMÂNIEI", ediția 
1878/79, tn care au evoluat echi
pe din Divizia C. Iată o parte 
dintre rezultate : Pandurii Tg. 
Jiu — Constructorul Tg. Jiu 2—0 
(0—0), Mobila lași 
W - - - “
Mare 
(0—1. 
de la 

torul
Metalul
Sighișoara 1—1
Rovmari 
0—7 (0—2,

— TEPRO 
0—0 (0—3), ’ Lemnul Satu 
— Someșul Satu Mare »—« 
1—1, 2—2) — după lovituri 
11 m Oltul Ariușd — 

Tg. Z Z
 „ l — B- 

Secuiesc 0—1 (0—0), 
Sighișoara — Faianța 

* 1 (* — 1), Metalul
- Metalurgistul Sadu 

. . _ 1-2, *—3) CTL Si.
Gheorghe — Minerul Baraolt »—0 
(neprezen&are), Preparatorul Te- 

Uue — Minerul Ghdar ș—1 (»—25, 
Cimentul Btoaz — Betonul Sâvl- 
nești •—1 <0—1), Vulturii textila 
Lugoj — Laminorul Nădrag t—1 
(3—0), Votata Rm. Sărat — O- 

Mingăa Rm. Sărat 1—t fi—1), 
Dinamo Focșani — Unirea Foc
șani 1—I p—1), Caralmanul Buș
teni — Carpațl Sinaia t—1 (0—0), 
Marina Mangalia — Chimpex 
Constanta 1—a p—0). Metalul 
LO.S. Sibiu — Textila dsnădie 
0—3 (0—0), Bradul zetea — Trac
torul M. Cluc 0—1 (0-0). Gloria 
Hirsenl — Utilajul Făgăraș 3—5 
(0—3), r: M. București — Aba
torul București 1—0 (0—0), Mine
rul Rodna — Hebe Stngeorz Băl 
3—0 tnu s-a disputat, deoarece 
Jucătorii de la Hebe n-au avut 
viza medicală pe legitimații), 
Metalul Botoșani — C.S. Boto
șani 0—4 (0—1), Alumina Oradea 
— Voința Oradea î—1 (3—1),
Oblici Sînmartinu SIrbesc — 
Electromotor Timișoara 3—2 
(1—0, 2—2), Victoria Tândărei — 
Celuloza Călărași 3-3 (1—1, 3-2). 
Petrolul Videle — Cetatea Tr. 
Măgurele 2—1 P—0, 1—1), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — C.S.M. 
Borzești 2—1 (0—1. 1—1). Arrublum 
Măcin — Pescărușul Tulcea 1—2 
(0—1). Viitorul Gheorgheni —Mi
nerul Bălan 4—1 (4—1), Letea
Bacău — Aripile Bacău 4—1 (2—0), 
Electromotor Clmpina — I.R.A.

INUL PARTICIPANTILOR 
LLE LOTO - PRONOSPORT 
ectuează plata ciștigurilor

I

Clmpina 4—1 (1—0), Textila Bu-
hușt — Petrolul Moinești 1—2 
(0—1), I.M. Orăștie — C.FJl. Si- 
meria 2—0 (1—«), Petrolul Tetea- 
Jm Ploiești — Petrolistul Boldești 
2—1 C0—0), Carpați Mlrșa —
LM.I.X. Agnita 1—2 (1—0). A via
tei Mlneciu — Prahova Ploiești 
1—1 (1—1), Oțelul Reghin — Avtn- 
tol Reghin 2—0 (0—0). Mureșul Lu
duș — Progresul Odorheiu Secu
iesc 2—1 (1—0), Electronica Bucu
rești. — Tehnometal București
1— 0 (0—0), LOR. București — Si
rena București 2—3 (0—1, 2—2).
Oașul Negrești — Armătura Za
lău 2—0 fl"-0). Gloria Bato Mare
— CUPBOM Bato Mare 2-4 <2-0, 
0—0, 1—1), unirea Stmticotau — 
Unirea Tomnatic 1—1 G—0. 1—1), 
Dada Valea Dacttor — Șoimii Cer
navodă 2-3 <1—1. >—2). Hirtia P. 
Neamț — I.T.A. P. Neamț 2—3 
a—®, CJ.U. Gotoțl — Ancora 
Galați 2-1 (1—1. 1—1). Mdalo- 
sport Gaăațl — Oțdul Galați 2-0 
a>—0), Luceafărul Adjud —DEMAR 
Mkâșești 2—1 (1—0, 1—I), Flacâ- 
m roșie București — Automecanl- 
ea București 1—0 (0—0), Textila 
Roșiori — ROVA Roșiori 1—0 
(0—0), Mecanica Alba Iulta — 
Unirea Alba Iulto 3—4 <3—1, 3—3), 
Cimentul Medgidia — I.M.U. Med
gidia 2—0 (1—0), Voința Babiciu 
Olt — Progresul Corabia 3—1 
(1—1, 2—25, Unirea Tricolor Bucu
rești — Șoimii TAROM București
2— 0 (1—0), Danubiana București — 
Mecanica fină București 0—3 
(0—0, 0—0), Lotru Brezol — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 0—1 
(0—1), Recolta Selonta — Minerul 
Bihor 2—1 (0—0, 1—1), A.S.A. Câm
pulung Moldovenesc — Avlntul 
Frasin 2—0 (0—0), Podgoria Olte
nești — Constructorul Vaslui 0—2 
(0—0, o—0). Textila Pucioasa 
Progresul Pucioasa 2—1 t
1— 1), I.P.A. Sibiu — Inter Sibiu
2- 3 (0-0, »—0, 0—0), Oțelul 
dr. Petru Groza — Strungul Arad 
0—3 (0—2), Minerul Băița — Mine
rul Ilba-Seini 3—1 (1—0), Cristalul 
Dorohoi — Zimbrul Suceava 5—4 
(2—1, 2—2, 2—2), Metrom Brașov
— Carpați Brașov 1—2 (0—1), Tor
pedo Zărnești — Chimia Or. Vic
toria 2—0 (2—0), Precizia Săcele — 
C.S.U. Brașov 1—0 (0—0), Petrolul 
Berea — Chimia Buzău S—0 (0—0, 
0—0, 0—0). Progresul Băilești — 
C.F.R. Craiova 0—2 (#—2), Viito
rul Domașna — Metalul Oțelul 
Roșu 1—2 (0—1), Victoria Floreștl
— Petrolistul Boldești 3—2 f2—2).

(0—0,
or.

AU CUVINTUL IUBITORII JOCULUI CU BALONUL ROTUND!
In ajunul unei noi ediții a campionatului de fotbal am solici

tat, cum am mai făcut-o în asemenea momente, 
acestui sport opiniile, dorințele 
fotbalistică. Să le dăm cuvîntul !

i, unor iubitori ai 
lor în legătură cu noua stagiune

tlgăiori U sistemele PRONOSPORT, PRO- 
prunesc câștigurile ce U se cuvin, In funcție 

x l-au scris pe biletul sau buletinul jucat,
Keare de câștiguri din orașul de domiciliu, 
localitate In care funcționează casierie pla

mereu 
fotbal

Ion FIER — mecanic auto din 
Rm. Vilcea: „Noi, suporterii 
echipei Chimia Rm. Vilcea, 
trăim, mai mult ca oricare alții, 
emoțiile debutului. Pentru că— 
am mai trecut prin decepțiile 
retrogradării. Și n-am dori să 
le mai trăim. Deci, vrem o for
mație vîlceană jucând 
bine, dăruindu-ne Un
spectaculos. Dar ce r.c-ar în
călzi dacă Chimia ar merge bi
ne și rezultatele fotbalului nos
tru, pe plan internațional, ar 
șchiopăta? Iată de ce doresc să 
ne facem și noi • dală simțiți 
la marile competiții, ale clubu
rilor și selecționatelor. Nu se 
poate spune că ducem lipsă de 
talente, de forțe. E nevoie de 
mai multă ambiție, de insu- 
flețire, de dăruire!*.

impune ca și campionatul să-și 
ridice ștacheta la toți parame
tri L Cit despre echipa favorită, 
Olimpia Satu Mare, noi, su
porterii ei, știm că a ajuns în 
finala «Cupei României», dar 
nu uităm că o așteaptă un an 
cosnpetițional greu, în care li 
cerem dăruirea ei caracteristică, 
iar jucătorilor — să-și propună 
să ajungă nu numai în echipa 
etapei, ci chiar și în cea na
țională!*

joștal, dacă locuiesc lntr-o localitate in care 
asierie plătitoare de clștiguri.
icipanții să poară primi la timp câștigurile 
:sar să completeze citeț, cu Utere mari de 
ooul I Jucat la pronosport sau pe duplicatele 
■e la Pronoexpres și Loto, următoarele : nu- 

(fără prescurtări), localitatea, strada, numă- 
etajul,

JLității. 
tetelor 
tlltatea
1 care
Lta la casieria (se va indica localitatea), 
■menul de plată se comunică șl prin presă,
locuiesc intr-o localitate fără casierie, vtnză- 
rie : „Plata prin mandat poștal după circa 
pe urs urile și tragerile speciale, extraordinare, 
țrebule să scrie : „Plata prin mandat poștal

apartamentul, Județul sau sectorul și 
câștigătoare, vinzătorii trebuie să scrie 
și termenul de plată.
locuiesc Intr-un oraș cu casierie tre-

....................................... de

trie si prezinte In mod obligatoriu la casierie 
os port, sau adeverințele la Pronoexpres și 

acestea nu se poate efectua pliata.
« oare au casierii plătitoare de cfștiguri se 
gențlile Loto-Pronosport, pentru a fi consul-

Leonida SFERMEZAN — teh
nician constructor. Sala Mare: 
,Acest nou campionat începe 
dnd ecoul turneului final din 
Argentina Încă nu s-a stins. 
Ceea ce face ca pretențiile să 
fie foarte mari, iar obligațiile 
fotbalului nostru să crească 
brusc. Echipele noastre trebuie, 
deci, să demonstreze că stat 
redutabile nu numai ta partide 
amicale, cum s-a lntimpiat in 
această avanpremieră, când si 
Steaua ți Dinamo și Universi
tatea Craiova și Sportul stu
dențesc au Înregistrat unele 
rezultate bune in meciuri ami
cale cu adversari de calibru. 
Iar pentru ea formațiile noas
tre să fie pregătite volitiv pen
tru marile dispute eu miză, se

Mircea STURZ A — economist, 
director al Fabricii de mănuși din 
Ttmișoara: _I.~. campionatul care 
vine aș dori in primul rind o 
substanțială Îmbunătățire a jo
cului. Să se joace mai curat, 
mai curajos, cu mai multă pa
siune. Pe acest fond al redi- 
■arnriocării calitative a jocului 
vom putea spera și la obține
rea unor performanțe pe care 
le așteptăm de multă vreme. 
Mă gindc-sc, firește, la califica
rea echipelor românești in faze
le superioare ale cupelor eu
ropene și, mai ales, la victoria 
Ia grupa a IV-a a echipei na
ționale in Campionatul Europei. 
Un gind in plus pentru -Poli*  
pe care aș dori-o la anul in 
-Cupa campionilor europeni»".

Mircea ȘTEFANCU — stu
dent, anul II, Facultatea de 
geofizică: „Rezultatele obținu
te recent, atit de echipa mea 
preferată, Sportul studențesc, 
dt si de alte multe divizionare 
A in compania unor formații 
de peste hotare vorbesc elcc-

vent despre unele progrese în
registrate și in fotbalul nostru 
la toți factorii jocului, cu ex
cepția celui de ordin psihic. în 
momentul in care jucătorii noș
tri vor avea mai multă încre
dere în posibilitățile lor — a- 
jungînd la acea conștiință a 
valorii, proprie fotbalistului 
performer — apreciez că victo
riile nu-i vor mai ocoli nici în 
partidele oficiale, cu miză. Ce- 
rindu-le deci fotbaliștilor noș
tri să se pregătească in conti
nuare temeinic, consider, în a- 
celași timp, că și ceilalți fac
tori responsabili (federație, con
ducători de cluburi, antrenori 
și arbitri) pot influența pozitiv 
caracterele jucătorilor în așa 
fel incit aceștia să devină per
sonalități bine conturate. Alt
fel, toate acumulările, fizice, 
tehnice, tactice ale divizionare
lor A, nu vor cunoaște finali
tatea dorită: rezultatul presti
gios si în meciurile oficiale".

Aurel Barbu TANASESCU— 
economist. „Avicola" Titu : Ca 
statornic amator de fotbal și 
ca suporter fidel al echipei 
Progresul-Vulcan. visez cu 
ochii deschiși la următoarele: 
1. o revanșă sportivă în noile 
confruntări cu reprezentativele 
Spaniei și Iugoslaviei; 2. o pre
zență demnă a echipelor noas
tre angrenate in cupele euro
pene; 3. participare mai mult 
decit simbolică a noilor promo
vate în Divizia A. ceea ce ar 
confirma că grupul Viorel Ma- 
teianu, Puiu Ionescu și Marcel 
Pigulea reprezintă o primenire 
binevenită a corpului de tehni
cieni; 4. promovarea echipei 
Progresul-Vulcan în prima di
vizie a țârii".

LA DESCHIDEREA SEZONULUI COMPETITIONAL
(Urmare din pag. 1)

mitoare la cele eu caracter teh
nic. A fost limpede, ne spun 
rezultatele, că echipele s-«u 
pregătit cu mai multă seriozi
tate, că jucătorii lor au exer
sat incomparabil mai mult ea 
In trecut. Ca neplăcută excep
ție se Înscrie echipa Jiul, ai 
cărei trei jucători, Sloichiță, 
Rusu și Toma, nu au absolvit 
examenul fizic.

• TRANSFERĂRILE. Ele 
s-au efectuat prin respectarea 
Întocmai a regulamentului In 
vigoare, un regulament menit 
să stimuleze tn mai mare mă
sură decit in trecut creșterea 
elementelor din pepinieră pro
prie. în consecință, și numărul 
jucătorilor transferați — la toa
te eșaloanele — a fost de astă 
dată mai mic: 951 față de res
pectiva perioadă a anului tre
cut cind au fost Înregistrate 
1743 de transferări. Singurul 
transfer de rezonanță: schimbul 
de portari efectuat de echipele 
Steaua și Sportul studențesc.

• ORGANIZAREA JOCU
RILOR, CREȘTEREA SPIRI
TULUI DE DISCIPLINA. în 
acest scop, F.R.F. a alcătuit 
loturile divizionare de arbitri 
(A, B și C). Nu se vor mai 
admite treceri de la loturi in
ferioare la cele superioare. 
Doar arbitru disponibili ai lo
tului A vor putea conduce, fi
rește, ta anumite etape meciuri 
la eșaloanele inferioare. A fost 
alcătuit, de asemenea, un lot 
numărind 27 de arbitri (cuprin- 
zînd foști jucători, maeștri e- 
meriți sau maeștri ai sportului)

care au efectuat un curs in
tensiv. Aceștia vor fi folosiți, 
deocamdată, la jocurile echi
pelor din Diviziile B și C, iar, 
in cazul unor prestații convin
gătoare, chiar la meciurile divi
zionarelor A. A fost revizuit 
M sistemul de delegări. în 
scopul Înlăturării oricăror sus
piciuni, brigăzile de arbitri vor 
fi anunțate cu multe etape 
Înainte.

A fost restructurat, pe Ute 
baze, și corpul observatorilor 
federali. Meciurile de Divizia A 
vor fi urmărite de doi obser
vatori: unul pentru problemele 
generale ale jocului (ales din
tre membrii Biroului federal 
sau ai diferitelor comisii fede
rale) și un al doilea care va 
fi desemnat de Colegiul central 
al arbitrilor și care va apre
cia, cu note de la 1 la 5, pres
tația cavalerilor fluierului.
• CREȘTEREA TINERELOR 

ELEMENTE. în acest scop a 
luat ființă clubul de înaltă per-

formanță „Luceafărul" (func- 
ționind la București, la cen
trul „23 August", pe lingă liceul 
Eiectroaparataj), alcătuit din 
120 de tineri fotbaliști ce vor 
fi pregătiți de ■ 8 antrenori. Co
ordonator tehnic: antrenorul 
federal Constantin Ardelcanu. 
în afara acestui club, au luat 
ființă cele 12 licee de fotbal a 
căror activitate, așezată pe ba
ze științifice, va asigura fon
dul necesar fotbalului nostru 
de performanță. „Fotbalul nos
tru, argumenta tov. Nicolae 
Irimie. prim-vicepreședinte al 
F.R. Fotbal, această măsură de 
înființare a liceelor cu profil, 
a avut întotdeauna juniori 
foarte buni, dar care la vîrsta 
senioratului, din diverse moti
ve subiective, dar mai ales obi
ective, n-au mai putut confir-

Toți acești juniori, tre
ia clubul „Luceafărul", 
depășirea vîrstei juniora- 
vor reveni la echipele

ma“. 
cuți 
după 
tului 
lor.

„NEAM ÎNTOfiS BIN TURNEUL ÎN SPANIA 
Șl PORTUGALIA CU MULTE REUȘIIE..." 

apreciază C. Petrea — vicepreședintele clubuiui Dinamo

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAțl ! ASTAZI este UL

TIMA ZI dnd mai puteți procura 
bilete pentru tragerea obișnuită

PRONOEXPRES
de mîine, miercuri

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE CIȘ- 
TIG ’

★
„avalanșa* de mari cișu- 

GATORI LA LOZ IN PLIC !
% Vă prezentăm eițlva dintre a- 
ă ceștia care — IN ULTIMA SAP- 
țȚ TAMINA — au cîștigat autotu- 

rlsme și importante premii in 
bani :

g ............................. ... ______
bani :

GHERMAN NATALIA din com. 
Slatina, jud. Suceava, — autotu
rism „Dacia 1300“ ; CUCULESCU 
ION din Buzău — 20 000 lei ; BIS- 
TEA LUCIA din Sibiu — 20 000 
lei ; HANER DITMAR din Brașov 
— 10 000 lei ; POPESCU ALEXAN-

DRU din com. Mănești. jud. Pra
hova — 10 #00 lei ; NEMEȘ ELI- 
SABETA din Arad — 10 000 Iei ; 
SCHLOSSER GUSTAV-ALBERT 
din com. Biertan. jud. Sibiu — 
10 000 lei ; PETER ISTVAN din 
com Dealu. Jud. Harghita — 
10 000 lei.

Jucațl șl dv. la LOZ IN PLIC — 
cei mai popular sistem de

NU UITATI ! FIECARE 
CUMPĂRAT — O ȘANSA 
PLUS 1

joc î

LOZ
IN

CIȘTIGURILE
TRAGERII PRONOEXPRES

DIN 16 AUGUST 1978

Extragerea a Il-a : 4 varian
te 25% a 16.095 lei : Categoria 
3 : 15 variante a 4.292 
tegoria 4 : 61.75 a 1.C43 
tegoria 5 : 175.25 a 367 

5.933.75 a 
: 137.50 a 
: 3 023 a 40 lei.

tegoria 6 : !
Categoria 7 :
Categoria 8 :

REPORT
128.441 lei.

lei ; 
lei 
lei :
40

200

Ca- 
Ca- 
Ca- 
lei ; 
lei ;

CATEGORIA 1

Dinamo București s-a Întors 
duminică seara dintr-un turneu 
de 20 de zile întreprins în Spa
nia și Portugalia — unul dintre 
cele mai reușite in palmaresul 
echipei din șos. Ștefan cel 
Mare. Iată cîteva amănunte o- 
ferite de Constantin Petrea, 
vicepreședinte al clubului și 
conducătorul delegației fotbaliș
tilor bucureșteni:

— Rezumînd rezultatele „ex
pediției**,  putem să afirmăm că 
au fost excelente din toate 
punctele de vedere. Ne-am 
pregătit în condiții bune, am 
susținut 8 jocuri (printre care: 
3—2 cu Porto, campioana Por
tugaliei; 3—0 cu Maritimo Ma
deira, locul 4 in prima ligă; 
1—4 cu Stal Mielec. fosta cam
pioană a Poloniei, 2—1 cu 
Cruzeiros, campioana statului 
brazilian Bello Horizonte), din 
care am cîștigat 6, am făcut 
unul egal și unul l-am pier
dut. în urma acestora, am adus 
în vitrina clubului: o frumoa
să cupă de argint de un me
tru și jumătate înăl ime, pen
tru locul 1 obținui in turneul 
de la Valencia, trofeul Colom- 
bino, tot atit de frumos, pen
tru locul 2 in turneul de la 
Huelva și multe ziare în care 
au ap.'rut aprecieri elogioase 
la adresa echipei.

— Ce echipă ați rulat acolo

și care au fost cei mai constanți 
jucători?

— Echipa de bază : Eftimes- 
cu (în formă excelentă) — 
Cberan (în accentuată reveni
re), Dinu, Sătmăreanu II (am
bii foarte constanți), Lucuță — 
Augustin, Dudu Georgescu (în 
revenire), Custov (in grupul 
constanților) — Țălnar, Țevi, 
Vrinceanu (constant). Sperăm 
ca această formație să facă o 
figură frumoasă în campiona
tul care începe. (St. T.)

ȘTIRI... ȘTIRI...
• F.C. BAIA MARE a efectuat 

un turneu în Ungaria. susținînd. 
două jocuri : la Nyiregyhăza cu 
Vasutas-Spartak 2—0 (au marcat 
Hofmeister șl Sabău) și la Tisza- 
vorosvâr cu Gyogyszer-Vegyipar 
4—2 (au înscris pentru băimăreni 
Roznai, de două ori. P. Radu și 
Terheș). (V. S AS ARANU-coresp.).

• C.P.L. CARANSEBEȘ — F.C. 
DJERDAP KLADOVO 2—4 (0—1). 
Golurile le-au înscris Tuican și 
Poiana pentru echipa din Caran
sebeș, respectiv Tregubovici (2), 
Pavlovici și Oprică (autogol). 
(N. F.IAGDĂ-coresp.).

O LA CASELE OBIȘNUITF se 
găsesc de vînzare biletele de in
trare la meciul de fotbal 
Steaua — F.C. Olimpia Satu 
Mare, care se dispuiă joi 24 au
gust pe stadionul Steaua, cu in- 
cepere de. la ora 17.00.
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A TOVARĂȘULUI HUA KUO-FEN
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și in legătură cu probleme ac
tuale ale vieții politice interna
ționale. Intilnirea s-a desfășu
rat in aceeași atmosferă de cal
dă prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă, care caracteri
zează dialogul româno-chincz la 
nivel înalt, bunele relații sta
tornicite între partidele, țările 
și popoarele noastre.

în cadrul întâlnirilor ! 
vorbirilor deosebit de 1 
dintre tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul 
Kuo-fen au fost adoptate ho- 
tăriri menite să dea o bază și 
mai concretă prieteniei româ- 
no-chineze, să ducă la întări
rea și dezvoltarea continuă a 
solidarității și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chi
neză, pe baza principiilor sti
mei și respectului reciproc, in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității in drepturi.

și con- 
rodnice 
Nicolae 

I Hua

neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovărășești 
și solidarității internaționale.

Vizita actuală, la fel ca și 
cea efectuată in luna mai 1978 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Popu
lară Chineză, a prilejuit o mai 
bună cunoaștere reciprocă a 
realizărilor celor două popoare 
in construcția socialismului, a 
muncii intense ce se desfășoa
ră în ambele țări pentru înde
plinirea hotăririlor Congresului 
al Xl-lea al P.C.R. și Congre
sului al Xl-lea al P.C. Chinez.

întregul popor român salută 
cu satisfacție și bucurie rczul-, 
țațele deosebit de rodnice ale 
primei vizite la nivelul cel mai 
înalt în țara noastră a condu
cerii partidului și stalului chi
nez. fiind convins că ea mar
chează un moment istorie in 
cronica realizărilor de priete- 

și colaborare 
partidele noaa- 
celor două po- 
renerale a »*-

nie, solidaritate 
dintre țările și 
tre, în interesai 
poare, al cauzei _ _
cialismului și păcii ia lume.

F IERI A AVUT LOC INAUGURAREA

^MUZEULUI COLECȚIILOR DE ARTĂ"
* •*

(Urmare din pag. 1)

i varășului Nicolae Ceaușescu, 
*clamîndu-l îndelung.

Cuvintul de desehidere * 
rostit de tovarășul Mia 
bresen, membru supleant al 
mitetului Politic Executiv 

P.C.R.,

fost 
Do- 
Co- 

al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

In aplauzele celor de față, to
varășul Nicolae Ceaușescu tale 
panglica inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, vizitează 
in continuare, muzeul, presti
gios lăcaș de eultură, care in
carnează o vastă suprafață de 
expunere și reunește un tezaur 
de o inestimabilă valoare ar
tistică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au vizitat, do 
asemenea. Expoziția „Mărturii 
ale dragostei, prețuirii și adin
ei! recunoștințe manifestată de 
întregul partid și popor față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cu prilejul aniversării a 60 de 
ani de viață și a peste 45 de 
ani de activitate revoluționară", 
deschisă în sălile Muzeului de

istorie a Republicii Socialiste 
România.

Expoziția inminanehiază cele 
mal valoroase daruri oferite 
secretarului general al partidu
lui din toate colțurile țârii, de 
mari colective de oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stitui*,  de țărani, organizații 
alo partidului, organizații de 
masă și obștești, de simpli ee- 
lățeai, ea omagra pentru roiul 
i u ndsinental pe caro Q are to
varășul Nicolae Ceaușeccv în 
conducerea partidului și țării. 
Ea se constituie intr-o puter
nică fi sugestivă mărturie a 
sentimentelor de dragoste fier
binte, de adinei recunoștință și 
prețuire pe care întreaga noas
tră națiune le nutrește fa(“ 
partid și secretarul săo ge 
pentru elocotitoarea sa a 
tale închinată ridicării R 
mei pe noi trepte de pr 
și civilizație, bunăstării ș 
rtdrii poporului nostru.

La ieșirea din sălile 
ției, numeroși bucureșieni 
făcut ......................

expooi- 
aa 

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu — ca și la sosire — 
o caldă manifestare de stimă 
și prețuire. S-a scandat 
„Ceaușescu — P.C.R.“,
„Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie dovezi
lor de dragoste și recunoștință 
ale bucureștenilor.

Campionatele mondiale de natatie

ECHIPA DE POLO A ROMÂNIEI, NEÎNVINSĂ, 
S-A CALIFICAT PENTRU GRUPA SEMIFINALĂ

Carmen Bunaciu concurează azi la 100 m spate
BERLINUL OCCIDENTAL, 

21 (prin telefon). încheind la 
egalitate meciul cu selecționata 
Cubei — 4—4 — reprezentativa 
României a cucerit locul I în 
grupa B a campionatului mon
dial de polo si s-a calificat in 
grupa semifinală, alături de e- 
chipele S.U.A (din grupa B), 
U.R.S.S.. Italiei (grupa A),
R. F. Germania. Bulgariei 
(grupa C). Ungariei și Iugo
slaviei (grupa D). în grupa 
semifinală, formația română 
juca cu echipele 
Italiei (rezultatul
S. U.A — 3—2 — 
clasament), urmind 
două clasate să se califice pen
tru turneul 1—4. iar celelalte

să 
locurile 
că. prin
acum.

va 
si 
eu 
in

U.R.S.S. 
partidei 
contind 
ca primele

continue întrecerea
5—8. De mea- 
rezultatele de 
reprezentativa 

asigurat califi- 
.Capa Mondială" 

la

două 
pentru 
tionat 
pini
României și-a 
carta pentru , 
care va avea loc in 1979, 
Teheran.

Referitor la intilnirea de luni, 
menționăm că sportivii cuba
nezi au abordat disputa cu am
biție deosebită, puntod accen
tul pe contraatacuri. Lotul ro
mân. bine Îndrumat de antre
norii ȘL Kroner și AL Szabo, 
nu s-a angajat. insă. ta jocul 
adversarilor, el preferind acțiuni 
poziționale mai sigure st mai 
puțin obositoare, economia de 
efort fiind necesară în vede

rea meciurilor din grupa semi
finală. Scorul a fost deschis 

de CL Rusu din lovitură de la 
4 m. dar Rodriguez a egalat 
(s.n.) și Medina a adus condu
cerea formației cubaneze. Pen
tru putină vreme. însă, deoa
rece Popescu a egalat printr-o 
pătrundere spectaculoasă După 
două reprize „albe“, cubanezii 
preiau conducerea prin Costa, 
Rus readuce egalitatea, iar 
cu 30 de secunde înain
tea fluierului final Ramos 
obține 4—3 (s.n.). Printr-un e- 
fort splendid, poloiștii români 
izbutesc să egaleze prin Po
pescu. cu 8 secunde Înainte de 
final. Scoc : 4—4 (2—2,
0—0. 0—0. 2—2).

Alte rezultate : Australia — 
Canada 6—5. Italia — Canada 
4—2 (grupa A). Cuba — Mexic 
3—2 (grupa B). R.F.G. — O- 
landa 7—4, R.F.G. — Israel 
11—1 (grupa C). Iugoslavia — 
Spania 5—4 (în min. 19,20 spa
niolii conduceau cu 4—3). Iugo
slavia— Grecia 11—2 și U.R.S.S. 
— Australia 7—3.

Rezultatele primelor finale la 
înot : 200 m mixt (f) : 1. Tracy 
Caulkins (S.U.A.) 2:14,07 —
R. M. (w. : Caulkins — 2 £15,09);
2. Joan Pennington
2:14,98 ‘ ------_
(R.D.G.) 2:15,99 ; 200 
(m) : 1. William
(SUA.) 1:51,02; 2. ________
Gaines (S.U.A) 1:51,10 ; 3. Ser- 
ghei Kopliakov (U.R.S.S.) 1:51,33; 
100 m bras (m) : 1.
Kusch (R.F.G.) 1:03,56 ; 
ham Smith (Canada)
3. Gerald Moreken 
1:03,62 ; 100 m spate . . . _ 
Robert Jackson (S.U.A.) 56.36 ; 
X Peter Rocca (S.U.A.) 56,69; 
X Viktor Kuznețov (U.R.S.S.) 
57,41 ; 4 X100 m mixt (f) : L
S. U.A. 4:08,21 ; X R.D.G. 4:09,13-, 
X U.R.S.S. 4:14,91.

Marți (dimineață serii, seara 
finale) au loc următoarei» 
probe : 200 m liber (O. 400 m 
mixt (m), 100 m spate (f), 100 
m bras (f). 4 X100 m mixt 
(m). Carmen Bunaciu ia part o 
la proba de IM m spate.

Adrian VASIL1U

1 Ulrike
(S.U.A.)
Tauber 

m liber 
Forrester 
Ambrose

Walther 
2. Gra- 
1:03,60 ; 
(R.F.G.) 
(m) : L'

Meciul pentru titlul mondial de șah

KARPOV, LA JUMATATEA DRUMULUI
LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN C.M. 

IE PENUTLON MODERN
Campionatul mondial de pen- 

tatlon modem a continuat la 
Jânkoplng (Suedia) cu proba de 
scrimă, cîștigată de sportivul 
Jiri Adam cu 1 057 p, urmat do 
Oleg Bulakov (UJi.S.S.) — 
1038 p. După două probe. Ia 
clasamentul general individual 
conduce Adam (Cehoslovacia) — 
2131 p. urmat de 
(U.R.S.S.) — 2103 
tul român Stefan 
locul 8 cu 1972 p.

Favei Lednev 
p. Concuren- 
Cozma ocupi

C. M. de ciclism
MtîNCHEN, 21 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale de ci
clism au continuat pe pista ve
lodromului olimpic din MUn- 
chen. în proba de tandem titlul 
a fost cucerit de echipa Ceho
slovaciei (Vymazal șl Vakar). 
Proba feminină de urmărire a 
fost cîștigată de olandeza Cor
nelia van CostcnhagA, care în 
finală a învins-o pe coechipiera 
sa Anne Riemersma. Pe locui 
3 s-a clasat italianca Luigina 
Bissoli.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

O surpriză neplăcută ne-a 
oferit greul Roman Codreanu 
care nu a reușit să depășească 
un adversar • modest, iugoslavul 
P. Ilici, meciul terminîndu-se 
cu o decizie de dublă descali
ficare. Dar aproape concomitent, 
Gheorghe Ciubotaru obținea o 
victorie reconfortantă, învingln- 
du-1 prin descalificare pe ja
ponezul T. Nogichi in momentul 
în care îl conducea Ia puncte 
cu 12—3.

O mare neșansă l-a Împiedica# 
oe campionul român Ion Păun 
să intre victorios in turul 3. In 
partida cu Thomas PassarelM 
tR.F.G.), reprezentantul nostru a 
luptat foarte bine, a avut te*  
timpul avantaj la puncte pînă 
In ultimul minut, cînd rănit 
grav la arcadă a fost oprit de 
medic să continue meciul, fiind 
declarat învins prin abandon. 
Acest nefericit accident a în
trerupt drumul sportivului 
român spre o medalie pe care 
o merita, șansele sale fiind acum 
diminuate.

Reuniunea de seară a mai 
adus unele necazuri sportivilor 
români, care începuseră exce
lent întrecerea supremă. Ștefan

Rusu a fost descalificat,''îm. 
preună cu adversarul său. cam
pionul mondial Heinz Helmuth 
Wehling (R.D.G.), iar Mihai Bo- 
țilă — tot în turul 2, a pierdut 
prin descalificare meciul cu 
polonezul Josef Lipien. fost 
campion al lumii.

Prima zi a întrecerilor a fost 
încheiată insă de alte două 
succese românești, care au des
crețit frunțile tehnicienilor no
ștri. Nieu Gingă l-a fixat cu 
umerii pe saltea pe francezii 
P. Chambellan (după ce l-a 
condus la puncte cu 20—0). iar 
juniorul Ion Drains a obținut 
un succes asemănător (tuș, min.

5,15) în fața cubanezului J. 
Frometa.

Luni,
sportivii români au obținut noi 
victorii: 
dru b.
cia); 52 kg — N. Gingă b. dese, 
(min. 5,10) Antonio Caltabiano 
(Italia); 57 kg — M. Boțită 
b. tuș (min. 5,25), Pablo Gomez 
(Mexic); 62 kg — din nou ră
nit, I. Păun p. ab. la Ivan Stoi- 
kov (Bulgaria) și este astfel eli- 
nat ; la cat. 68 kg. — Șt. 
Rusu b. dese. (min. 7,40) Tom 
Minkel (S.U.A.); 74 kg — Gh. 
Ciubotaru b. tuș (min. 2,15) Van 
Lanker (Belgia).

în prima reuniune,

cat. 48 kg — C. Alexan- 
desc. Săli Bora (Tur-

BALCANIADA DE CĂLĂRIE
Astăzi, pe hipodromul din Za

greb, încep campionatele bal
canice de călărie, competiție Ia 
care sînt prezente delegațiile 
sportive ale Bulgariei, Greciei, 
României, Turciei și Iugoslaviei.

SPORTIVI ROMANI
• TINERELE BASCHETBALISTE 

ÎNVINGĂTOARE
tn campionatul european de 

baschet pentru junioare II, de 
la Cuenca (Spania), selecționata 
României a învins cu 105—60 
formația Belgiei. Celelalte două 
partide din grupa prelimin/.-ă 
B s-au încheiat cu rezultatele : 
Iugoslavia — R.F. Germania 
58—42 ; Franța — Israel 100—47.

• ÎNCEPE C E. Du BASCHET 
JUNIORI

începînd de astăzi și pină 
marți, 29 august. în orașele ita
liene Roseto și Teramo se vor 
desfășura întrecerile campiona
tului european de baschet re
zervat juniorilor. Selecționata 
României, care va evolua în

PESTE HOTARE
grupa preliminară B, va intilni 
în primul meci formația Iugo
slaviei

• HOCHEIȘTH DE LA DiNA- 
MO BUCUREȘTI LA EGALITATE 
CU O FORMAȚIE A CLUBULUI 
DINAMO MOSCOVA

In turneul de hochei de Ia 
Moscova, Dinamo București a 
terminat la egalitate : 4—-1 
(1—0, 1—2. 2—2) cu o echip’ a 
clubului Dinamo Moscova. In
tr-un alt joc, selecționata Polo
niei a întrecut cu 5—3 (1—3. 
1—0. 3—0) formația H;m:k
Voskr'- ensk.
• SAHISTUL MIHA! GHINDA, 

DIN NOU REMIZĂ
în runda a 12-a a turneului 

de șah de Ia Polianița Zdroj

SPRE 0 NOUĂ VICTORIE
Dimineața zilei de 20 august 

a fost apreciată de comentatori 
ca un „moment psihologic*  pro
babil decisiv în meciul pentru 
titlul mondial 
Anatoli Karpov 
elpot care se 
peste o lună în 
nearâ Clipineză

-Duminica neagră a preten
dentului*  si-a intitulat cores
pondenta trimisul special al a- 
gentied France Fresce, arătînd 
că, -intr-un interval de namal 
cile va ore. campionul lumii a-a 
detașai — probabil hoiăritor — 
in aeest meci agitai și plin de 
tensiune".

Iată eum au decurs lucrurile. 
După cum se știe, două partide 
ale întîlnirii 
urmind a fi 
gust. în cea 
tajul era de 
noi. în a 14-a, Karpov avea o 
poziție superioară.

Prima a continuat partida a
13- a. Karpov s-a prezentat cu 
analize impecabile, făcînd cele 
mai bune mutări de apărare. 
Treptat. în fata acestei rezis
tențe neașteptate, adversarul 
său a intrat în criză de timp, 
avînd — la un moment dat — 
2 minute pentru 7 mutări. La 
mutarea 56. Korcinoi. sub pre
siunea ceasului, a comis gre
șeala fatală, regele său intrînd 
într-o imparabilă plasă de mat.

După o pauză de o jumătate 
de oră. la reluarea partidei a
14- a, Karpov și-a realizat cu 
precizie avantajul ce-I deținea 
și scorul a devenit, astfel. S—1 
in favoarea deținătorului titlului.

Specialiștii care urmăresc 
meciul subliniază modul ușor, 
degajat în care joacă Anatoli 
Karpov. „Korcinoi a greșit, 
probabil, renunțind în parti
dele cu negru la -Franceza- sa 
tradițională, acceplind să in
tre în marele labirint al «Spa- 

undc Karpov deține.- 
părerea

de sah dintre 
și Viktor Kor- 
desfăsoarâ de 

localitatea bal- 
Baguio.

erau întrerupte, 
reluate la 20 au
de a 13-a. avan- 
partea lui Korci-

niolei-
firul Ariadnei", este

(Polonia), Mihai Ghindă a re
mizat cu iugoslavul Kniezevici. 
Alte rezultate : Zietlin — Szna- 
pik 1—0 ; Garcia — Farago 
1—0 ; Diessen — Bonsch remiză.

• TURNEUL DE BOX DE LA 
EGER

A luat sfirșit tradiționalul 
turneu de box ,.Dobo Istvân", 
de la Eger (Ungaria). Iată în
vingătorii în ordinea catego
riilor : Rozsa (Ungaria), Csor- 
dăs (Ungaria) ; Koota (Finlan
da) : Kaliama (Finianda) ; Bo- 
tos 
ria) 
kos 
ria) 
(Ungaria).

Pugiliștii 
(scmimuscă) 
(muscă) au ocupat locurile 3—1 
la categoriile respective.

(Ungaria) : Juhâsz (Unga- 
: Grișkoveț (U.R.S.S.) ; Ba- 
(Ungaria) : Kuzma (Unga-

; Jakab (Ungaria) și Levai

români N. Crăciun 
și M. Tismăneanu

trimisului special al agenției 
U.P.L

Comentatorul ziarului iugo
slav „Politika" apreciază că 
.regulamentul acestui meci a 
fost prea mult și pe nedrept 
hulit. Intr-adevăr, in 14 par
tide s-au decis 4. eeea ce re
prezintă aproape • treime. Me
ciul nu va fi — cum pronos
ticau scepticii — un nesfîrșit 
fluviu de remize".

Sub aspect tehnic, iese în *-  
v.denți prudența și calmul eu 
care acționează Karpov. El a- 
plică. se pare, aceeași tactică 
pe care 
epocala 
blanc*,  
același 
răbdare _
ataca. Și iată, ele s-au ivit de 
trei ori pină acum. Korcinoi — 
după rateul din partida a 5-a 
(unde n-a văzut un mat în 5 
mutări !) — pare agitat și' ner
vos. Firește, el resimte handi
capul celor 20 de ani în plus 
pe care îi are fată de adver
sarul său. Superioară, mai bine 
pusă Ia punct teoretic, este și 
echipa de secundați a 
pov. condusă de fostul 
mondial Mihail Tal.

Ar fi prematur să 
că meciul este jucat, 
misiunea lui Korcinoi 
nit foarte firea. Cu avansul de 
2 puncte si ascendentul moral 
luat în această parte a întîl- 
nirii, Karpov poate aborda calm, 
deconectat, a doua lună a me
ciului. El a parcurs prima ju
mătate a drumului către vic
torie demonstrind o înaltă 
clasă, o mare putere de luptă 
și de concentrare in momentele 
dificile.

a folosit-o Alehin în 
sa intilnire eu Capts- 
din 1927 (jucată dupi 
sistem), așteptînd cu 
momentele cînd poata

lui Kar- 
campion

spunem 
Oricum, 
a deve-

Valeriu CHIOSE

TELEX
BASCHET • selecționata mas

culină a Bulgariei a susținut la 
Nimburk (Cehoslovacia) un meci 
amical cu reprezentativa Ceho
slovaciei. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 116—38 (51—42).

CICLISM • Cursa pentru ama
tori dotată cu „Premiul Wilhelm 
Tell- (Elveția) a continuat cu 
etapa a 6-a : Emmen — Mut- 
schellen (149 km). Victoria a 
revenit belgianului WoH, cu 
timpul de 3 h 52:47. In clasa
mentul general conduce elveția
nul Ehrensperger. • Cursa des
fășurată la Deusden (Belgia) a 
revenit la sprint rutierului bel
gian Freddy Maertens (150 km 
in 3 h 40 min).

GIMNASTICA a 
olandeză Drachten 
intilnirea amicală 
tre echipele R.P. 
landei. Gimnastele 
neză au obținut 
166,30—183,05 p.

TENIS • Connors a terminat 
învingător în turneul de la 
Stowe (S.U.A.), întrecindu-1 In 
finală cu 6—2. 6—3 pe Gullikson. 
a Finala turneului de la Cleve
land : Feigl — Winitsky' 4—6 
6—3, 6—1. • La Toronto, Dibbs 
l-a învins în finală cu 5—7, 6—4, 
6—1 pe argentinianul Clerc.

le localitatea 
s-a desfășurat 
feminină din- 
Chineze și O- 
din R.P. CM- 

victoria cu
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