
ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
Vineri. 1 septembrie, sub 

președinți* tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătui $i aprobat raportul 
privind terminarea executării si 
eficienta investițiilor realizate 
Ia Sistemul hidroenergetic $1 de 
navigație „Porțile de Fier”. S-a 
apreciat că puterea instalată, 
pentru partea română, de 1050 
MW. producția medie anuală pe 
perioada 1973—1977 de 5.75 mi
liarde kilowați ore. importante
le disponibilități pentru perioa
dele consumului de virf. prețul 
de cost redus al energici pro
duse. termenul scurt de recu
perare a investițiilor situează 
această mare lucrare hidroener
getică printre cele mai eficiente 
din tara noastră si una dintre 
cele mai avantajoase eunoscule 
ne plan mondial. In același 
timo. investițiile nentru Siste
mul „Porțile de Fier” au deter
minat si o puternică dezvoltare 
economico-socială a regiunii în 
care este amplasată hidrocen
trala.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază că prin realizarea a- 
cestui mare sistem hidroenerge
tic și de navigație s-au creat 
condiții pentru extinderea 
colaborării româno-iugoslave in 
utilizarea cît mai completă a 
potențialului pe care îl oferă 
Dunărea. In acest sens, a fost 
reliefată importanta pe care o 
reprezintă Sistemul hidroener
getic „Porțile de Fier II“. aflat 
in plină construcție, care va 
aduce o contribuție însemnată 
la dezvoltarea colaborării eco
nomice dintre cele două țări, 
la utilizarea optimă a potenția
lului hidroenergetic in sectorul 
comun al Dunării, la satisfa
cerea necesarului de energie si 
Ia dezvoltarea economică a zo
nelor adiacente. Comitetul Po
litie Executiv a aprobat Pro
cesul verbal privind terminarea 
executării Sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier” încheiat la Belgrad.

In cadrul lucrărilor. Comitetul 
Politie Executiv a dezbătut si 
aprobat un raport privind des
fășurarea acțiunii de identifica
re și inventariere a bunurilor 
de valoare deosebită.

Aplicind prevederile Legii 
privind ocrotirea patrimoniului 
cultural national, a măsurilor 
stabilite în această direcție de 
conducerea de partid si de stat. 
Comisia centrală de stat a pa
trimoniului cultural national, 
celelalte organe de stat. în a- 
tributia cărora intră înfăptuirea 
prevederilor legale în acest do
meniu. au activat pentru iden
tificarea și evidenta valorilor 
eultural-artistice. din tară si 
străinătate, care reprezintă bu
nuri apartinînd întregului nos
tru popor.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat măsurile pronusc pen
tru accelerarea lucrărilor de in
ventariere si bună administrare 
a acestor bunuri apartinînd pa
trimoniului cultural national si 
a indicat să se ia măsuri in 
continuare pentru apărarea si 
evitarea oricăror înstrăinări sau 
deteriorări a valorilor culturale, 
pentru conservarea, valorificarea 
științifică și punerea în circui
tul public a tuturor bunurilor 
care alcătuiesc această prețioa
să avuție materială și spirituală 
a națiunii noastre socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat directivele privind par
ticiparea României la lucrările 
celei de-a XXXIII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., 
care incepe in septembrie a.e. 
Si propunerile ce vor fi făcute 
de tara noastră cu acest prilej, 
întreaga activitate a delegației 
române la această sesiune va 
fi consacrată promovării tezelor 
Si liniilor directoare privind 
relațiile internaționale euprinse 
în hotăririle Congresului al 
XI-lea si Conferinței Naționale 
ale partidului, in exounerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
in alte documente de nartid si 
de stat, principiilor denlinei 
egalități in dreoturi. indepen
dentei și suveranității naționale.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Excelente performanțe românești la Campionatele europene de tir :

NICULINA IOSIF Șl ECHIPA DE JUNIORI- 
MEDALII DE AUR LA PUȘCĂ STANDARD!

Gabriel Tataru și echipa de senioare - medalii de bronz
HAMEENLINNA, 1 (prin te

lefon). In cea de a doua zi a 
Campionatelor europene de tir 
pentru arme cu glonț, rezer
vate senioarelor și juniorilor, 
reprezentanții României au a- 
vut o excelenta comportare. 
Bilanțul lor în cele două în
treceri disputate : pușcă stan
dard 60 de focuri pentru se
nioare și pentru juniori, se ri
dică la nu mai puțin de ! 
medalii de aur și 2 de bronz! 
Fără îndoială, in -prim-plan 
trebuie trecută performanța ti
nerei de 22 de ani Niculin» 
Iosif, care a reușit să se 
claseze pe primul loc. de- 
vansind întreaga elită a tiru
lui feminin continental. Spor
tiva clubului I.E.F.S., antre
nată de Olimpiu Galea și Mir
cea Antal, a realizat 595 de 
puncte, intrecind-o la baraj pe 
Marlies Moch (R.D.G.). Cea de 
a doua medalie de aur a fost 
obținută de echipa de pușcă 
standard-juniori a României: 
Gabriel Tătara, Mircea Ilca și 
Florin Minișan au totalizat 
1 783 de puncte, realizind tot
odată un nou record european 
al categoriei. în întrecerea in
dividuală, sportivii noștri s-au 
clasat, în ordinea de maj sus, 
pe locurile 3, 4 și 5. O mențiu
ne specială, deci, pentru me
dalia de bronz, foarte tinărului 

Gabriel Tătara, aflat la al doi
lea an al afirmării sale in are
na internațională (el a mai în
registrat. ia ediția de anul tre
cut a C.E. de la Roma, o com
portare notabilă). în fine, cea 
de a patra medalie, de aseme
nea de bronz, a revenit echi
pei de senioare a României, 
in proba de pușcă standard 60 
f.c., cu totalul de 1773 p. Iată 
componentele formației : Ni
culin* Iosif. Dumitra Matei si 
Veronica Tripșa.

REZULTATE TEHNICE: Puș
că standard, 60 f.c., juniori : 1. 
A. Pasternak (U.RJS.S.) 593 p,
2. Eva Forian (Ungaria) 595 p,
3. G. Tătaru (România) 595
p. 4. M. Iica (România) 591 
p. 5. F. Minișan (România) 
594 p ; echipe : 1. ROMANIA
1 783 p (nou record european de 
juniori). 2. R. D. Germană 1 777 
p. 3. Ungaria 1 771 p ; senioa
re : 1. NICULINA IOSIF 595

^^<9 (timpi oniric europene ac anctissi

y NATALIA MĂRĂSESCU 
și markka puică

ÎN LUPTĂ PENTRU MEDALII LA 1500 m

NICULINA IOSIF

p. 2. Marlies Moch (R.D.G.) 
595 p. 3. Odette Meuter (Bel
gia) 594 p... 5. Dumitra Matei 
593 p... Veronica Tripșa 585 
p ; echipe : 1. R. D. Germană 
1 779 p. 2. Polonia 1775 p, X 
România 1 773 p.

Miine, in runda a lll-a a Diviziei A de fotbal

MULTE MECIURI AȘTEPTATE CU DEOSEBIT INTERES
• Eva Zorgo-Raduly - locul 5 la suliță • Pielro Men- 
nea la a doua victorie ® Paul Copu și Vasile Bichea 

au cîștigat seriile la 3000 m obstacole
După două etape modeste va

loric. cu goluri puține și gre
șeli multe (în joc și in arbi
traj). cu record de indisciplină 
(23 de cartonașe galbene și unul 
roșu !). după startul ratat in 
competiția europeană a cam
pionilor, miine se dispută a 
treia rundă a Diviziei A. che
mată să elimine toate ca
rențele debutului. Nu-i. deci, o 
etapă oarecare, ci una cu obiec
tive exacte.

Duminica fotbalistică va fi 
prefațată de matineul studen
țesc din Dealul Spirii. unde 
Sportul studențesc are datoria 
de a depăși oboseala arătată in

CLASAMENTUL
1. STEAUA 2 2 0 0 7-3 4
2. F.C. Baia Mare 2 2 0 0 3-0 4

3- 4. GS. Tirgoviște 2 2 0 0 2-0 4
F.C. Argeș 2 2 0 0 3-1 4

5- 4. U.T.A. 2 1 1 0 3-0 3
A.S.A. Tg. Mureș 2 1 1 0 5-2 3

7. Univ. Craiova 2 1 1 0 2-1 3
8-11. S.C. Bacâu 2 1 0 1 1-1 2

Politehnica lași 2 1 0 1 1-1 2
Chimia Rm. V. 2 1 0 1 3-3 2
F.C. Corvînul 2 1 0 1 1-1 2

12-13. Sportul st. 2 0 1 1 1-2 1
Politehnica Tim. 2 0 1 1 1-2 1

14. Dinamo 2 0 1 1 0-2 1
15. Jiul 2 0 0 2 0-2 0
16. F.C. Olimpia 2 0 0 2 2-5 0
17. Gloria Buzâu 2 0 0 2 1-5 0
18. F.C. Bihor 2 0 0 2 2-7 0

l,tr,ilgl !3,ă comiljll DE MASĂ SUB GENERICUL „DACIADEI”
Și acest sfîrșit de săptă- 

mînă este bogat în ample 
acțiuni si întreceri sportive 
înscrise sub genericul marii 
competiții sportive națio
nale „Daciada”. Din multi
tudinea de relatări pe a- 
ceastă temă reținem cîteva. 
în apropierea orașului Bis
trița, de pildă, se află în 
plină desfășurare întrecerile 
finalei pe țară a concursu
lui de orientare turistică- 
sportivă din cadrul „Dacia- 
dei”, competiție dotată cu 
„Cupa U.T.p.”, la care par
ticipă tineri și tinere între 
14 și 19 ani. O "acțiune ase

primele două partide, iar craio- 
venii de a confirma buna „ple
care” de la Timișoara și, mai 
ales, de a continua pregătirile 
(în partide cu miză) pentru 
debutul în „Cupa cupelor”. Un 
derby interesant și în Ghencea, 
unde timișorenii au reușit în 
ultimul timp evoluții bune. 
Steaua. însă, vrea să-și mai 
aline necazul eliminării din 
preliminariile europene și (de 
ce nu ? !) al infrîngerii la scor 
(1—4) din ultimul duel cu bă
nățenii. disputat la Timișoara. 
Meciuri așteptate cu justificat 
interes și la Hunedoara și Tg. 
Mureș, chiar dacă oaspeții. Jiul 
și. respectiv. Dinamo, n-au în
scris încă primul gol în această

PROGRAMUL 
GLORIA 
POLITEHNICA 
F.C. CORV1NUL 
FOTBAL CLUB 
CHIMIA 
A.S.A. 
U.T.A.
SP. STUDENȚESC

Buzău : 
lași :
Hunedoara :
Baia Mare :
Rm. Vîlcea :
Tg. Mureș :
Arad :
București :

(Stadionul Republicii, ora 11)
București : STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA

(Stadionul Steaua ; repriza secunda se transmite la TV) 
Ora de începere a etapei î 16.

mănătoare, dar în cadrul 
căreia sportul este îmbinat 
cu examene de cultură ge
nerală, cu cîntec și joc, va 
avea loc la Bușteni, suges
tiv intitulată „Ștafeta mun
ților”.

în numeroase localități se 
desfășoară azi și miine eta
pe județene și zonale ale 
unor competiții ai căror riș
ti gători urmează să se întîl- 
nească în finale pe țară. 
Astfel, la Buzău va nvea 
loc etapa pe județ a crosu
lui tinerilor muncitori din 
întreprinderi și instituții ; 
la Tîrgu Jiu, programul de 

a 61-a ediție. Vor fi ele și mîi- 
ne „performerele” ineficacită
ții ?... Vor rămine și miine 
seară F.C. Baia Mare. U.T.A. 
și C. S. Tirgoviște singurele 
formații care nu au primit 
vreun gol 7 Primele două for
mații par avantajate, din mo
ment ce joacă acasă (în timp 
ce tîrgoviștenii merg la Rm. 
Vîlcea, unde încă se mai tră
iește victoria de la Satu Mare). 
Dar, oare. F.C. Bihor și Olim
pia Satu Mare nu vor face 
totul pentru a nu rămine in 
urma plutonului ?... Sînt cite- 
va din întrebările acestei a 
treia etape. Dincolo de ele. a- 
celasi imperativ major : crește
rea valorii fotbalului practicat 1

MECIURILOR
- S.C. BACĂU
- F.C. ARGEȘ
- JIUL |
- F.C. BIHOR
- C.S. TIRGOVIȘTE
- DINAMO
- OLIMPIA SATU MARE
- UNIVERSITATEA CRAIOVA ?

sîmbătă și duminică va cu
prinde întreceri la handbal, 
fotbal, înot, box. judo, te
nis — toate reunite sub de
numirea „Cupa Coloana de 
aur” ; în municipiul Plo
iești se vor desfășura între
cerile etapei județene la 
cros, badminton și tenis de 
cîmp ; la Tirgoviște va avea 
loc etapa pe județ a con
cursului de tenis dotat cu 
„Cupa Scînteii tineretului”. 
Pe baza sportivă F.R.B. din 
Capitală va avea loc o du
minică cultural-sportivă cu 
participarea tinerelor fila
toare.

PRAGA, 1 (prin telefon). 
Toamna a poposit — se pare — 
definitiv pe meleagurile capi
talei Cehoslovaciei. După alte 
zile cu vreme incertă, vineri 
dimineață a plouat, iar după- 
amiază temperatura a fost 
destul de scăzută, doar 12—13 
grade. în ciuda vremii moho- 
rite, se simte în totul ritmul 
rapid în care cea de a 12-a 
ediție a campionatelor euro
pene de atletism, găzduite de 
stadionul de pe colinele Stra- 
chov, se apropie de apogeu. 
Un indiciu este, desigur, fluxul 
tot mai mare de spectatori. Vi
neri, de pildă, deși frig, așa

DUMINICĂ, ÎNCEPE A 21-a EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI 

DE HANDBAL MASCULIN 
Echipele feminine din primul eșalon valoric debutează 

în „Cupa de toamnă**
Handbalul competițional intră 

din nou în actualitate. Dună o 
lungă perioadă de pregătiri si 
verificări și după dificilele (dar 
deosebit de utilele) norme de 
control, miine debutează noul 
sezon oficial. Se dă startul in 
cea de a 21-a ediție a cam
pionatului masculin Divizia A. 
in timp ce formațiile feminine 
din primul eșalon valoric vor 
începe meciurile „Cupei de 
toamnă”, competiție în care e- 
chipele vor fi lipsite de jucă
toarele din lotul național si vor 
avea. deci, posibilitatea să pro
moveze elemente tinere în 
„7“-le de bază. Ambele compe
tiții se vor disputa în săli (pen
tru băieți in premieră), ca o 
necesitate obiectivă, deoarece 
marile competiții se dispută nu
mai pe terenuri acoperite. 

In paginile 2—3 : Loturile echipelor masculine. programul 
primei etape a campionatului masculin si al „Cupei de toamnă” 
(feminin).

cum spuneam, peste 39 000 de 
spectatori au populat și au ani
mat tribunele de la Rosicki. 
Dar cel mai sigur argument îl 
aflăm în suita de performanțe 
care se înscriu cu majuscule 
în ierarhiile continentale și nu 
arareori în cele mondiale.

Momentele de virf ale reuni
unii a patra au fost numeroase. 
Aruncarea suliței femei s-a în
cheiat cu victoria scontată a 
luj Ruth Fuchs, dar și cu un

Romeo VILARA

(Continuare în pag a 4-a)

Ce reprezintă noile întreceri 
pentru handbalul nostru ? De
sigur. o importantă campanie 
pentru ridicarea nivelului va
loric al acestui sport, cu atît 
mai necesară cu cît sportivii si 
antrenorii doresc (s-au angajat 
chiar 1) să recucerească pozițiile 
fruntașe în ierarhia mondială, 
poziții pe care le-au deținui 
pînă nu demult. Lăsînd pe 
planul secund lupta oarbă pen
tru „punctele de acasă” si pu- 
nînd în prim-plan efortul con
tinuu pentru sporirea valorii 
individuale si colective, sporti
vii și tehnicienii vor contribui 
activ la afirmarea acestui sport 
atit de frumos, atît de iubit de 
tineretul nostru. Să le urăm 
succes celor 20 de formații in 
această competiție majoră a 
handbalului românesc 1



ÎNCEPE A 21-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI

DE HANDBAL MASCULIN
Loturile divizionarelor A

DINAMO BUCUREȘTI
Cornel Penu (33 de ani, 1,92 m 

înălțime). Nicolae Neșovici (22 — 
1,91 m) — Paul Matei (25 —----
m). Eugen Andreescu (24 — 
m) Olimpiu Flangea (21 — 
m) Mircea Bedivan (22 —1,93 
Mircea Grabovschi (27 — 1,97 ,,
Mircea ștef (29 — 1,83 m), Adrian 
Cozma (29 — 1.80 m), Cornel Du- 
râu (22 — 1,80 m), Gheorghe Co
vaci u (22 — 1,87 m), Dumitru Pal- 
xan (25 — 1,91 m), Ion Tase (26 
— 1,92 m), Ghiță tăcu (34 — 
m). Cristian Becicheri (13 — 
m).

Vîrsta medie : 25,3 ani. 
înălțimea medie : 1,89 m. 
Antrenor : Oprea Vlase.

STEAUA BUCUREȘTI
Nicolae Murweanu (28 de

1,85

m),

1,85
1,91

_______ _____ ______ . ani, 
1,89 m înălțime), Virgil Marchidan 
(23 — 1,90 m), Ștefan Orban (30 — 
1,88 m) — Ștefan Birtaten (31 — 
1,95 m), Gavrilă Kicsid (31 — ' ~ 
m), Wemer Stokl (27 — 1,88 
Cezar Drăgăniță (25 — 1,88 
Constantin Tudosie (29 — 1,87 
Radu Voina (29 — 1.86 m), Vasile 
Stingă (22 — 1,89 m), Grișa Cheli 
(24 — 1,88 m), Laurențiu ~-- 
(29 — 1,86 m), Victor Neagu (27 — 
1,85 m), Viorei Croitoru (23 — 1,90 
m), Marian Dumitru (18 — 1.92 
m), Vlad Ionescu (22 — 1,88 m), 
Gheorghe Sasu (18 — 1,90 m).

Vîrsta medie : 25,2 ani. 
înălțimea medie : 1,895 m. 
Antrenori : Cornel Oțelea

Otto Telman.
H. C. MINAUR BAIA MARE

loan Belu (31 de ani, 1,83 m), 
Gheorghe Keil (27 — 1,82 mL loan 
N ego van (36 — 1,80 m), Constantin 
Pînzaru (23 — 1,80 m) — Neculai 
Voinea (25 — 1,89 m), Măricel
Voinea (19 — 1.89 m), Iosif Boroș 
(25 — 1,84), loan Palko (31 — 1,90 

Petre Avramescu (31 — 1,81 
Gheorghe Răzor (31 —» 1,82 

Constantin Panțîru (31 — 1,76 
loan Chircu (29 — 1,81 m), 

1,91
1,82 m),

1,95 
m), 
m), 
m),

Roșu

Si

m), 
m). 
m).
m)------ ------------ .
Constantin Odae (28
Iosif Oros (25 — 1.82 m), luliu 
Lupul (27 — 1,86 m), Mihai Mi- 
roniuc (26 — 1,92 m), Radu Ignă- 
tescu (28 — 1,85 m), Venu Tirni- 
eeanu (26 — 1,86 m), Marin Dan 

m), Alexandru Stamate 
m), loan Marta (21 —

1,92
1.96

1,75 m).

m),

(22 - 
(22 —

Săpîămlna viitoare

ÎNTRECERI FINALE ALE
„DACIADEI" LA TENIS

Sezonul competițional de tenis 
în aer liber continuă sâptămina 
viitoare cu desfășurarea unor în
treceri finale din cadrul Dacia- 
dei-.

în Capitală, pe terenurile din, 
parcul Progresul și de la T.C.B., 
începînd de luni și pînă sîmbăftă, 
echipele de juniori care s-au ca
lificat în etapele de zonă vor lua 
parte la turneul final al campio
natului național

în stațiunea tineretului de la 
Cos tin ești, cîștigătorii etapelor ju
dețene și ai municipiului Bucu
rești vor fi prezenți la finala pe 
țară a frumoasei competiții dotate 
cu „Cupa Scînteii tineretului- la 
tenis.

4

Azi și miine

0 ATRACTIVĂ 1NTÎLNIRE
INTERNAȚIONALĂ DE JUDO

Astăzi șl miine, In Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, se va des
fășura o atractivă Intîlnire in
ternațională amicală de judo, la 
care participă Lotul de juniori 
al țării noastre, precum și echi
pele A.S.K. Frankfurt pe Oder 
(R.D. Germană), Gwardia Lodz 
(Polonia), C.S.M. Borzești și c.S.ș. 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Vîrsta medie : 26,8 ani. 
înălțimea medie : 1,343 m.
Antrenor : Lascăr Pană.

FOL1TEHNICA TIMIȘOARA
Gabriel Popa (22 de ani. l.M m 

înălțime). Alexandru Builgan (19 
— 1,08 m) — Adrian Diliță (26 — 
1,33 m) loan Siiket (21 — 1.34 m), 
Cristian Dieter (35 — 1,82 m),
CLprian Soroceanu (25 — 1,33 m), 
Rudolf Funk (21 — 1.» m), Iosif 
Feher (TI — 1,88 m), Alexandru 
Folker (23 — 1,96 m). Victor
Țimpu (26 — 1,84 m), Roland
Gunesch (35 — L96 m). Sorinei 
Voicu (26 — 1.79 m), Doru o- 
prescu (29 — LSI m), Adrian Rusu 
(19 — 1,91 m), 'Waleriu Andrei 
(22 — 1,96 m), Cornel Jude (34 — 
1,86 m). Dan Bucățea (22 — 
m). Adrian Cioroianu (18 — 
m). Petru Ianto (17 — 1.86

Vîrsta medie : 14.3 ani. 
înălțimea medie : 1,872 m. 
Antrenor : Constantin Jude.

CS.M. BORZEȘTI

Cea mal ttnără echipă : Uni
versitatea București — medie 
21 de ani.

Cea mal virstnlcă echipă : 
H.C. Minaur Bala Mare — me
die 26,8 ani.

Cea mai înaltă echipă : Stea
ua București — medie 1,898 m.

Cea mal scundă echipă : 
C.S.M. Borzești — medie 1,824 
m.

1JM m), Florian Tătaru (23 — 1.93 
m), Mircea Râu (19 — 1,87 m), 
Ovidiu Filimon. (20 — 1,89 m), O- ...... — .... NLco_

1.91 
1,82 
m).

m

m 
1,84 
m), 
Ion

Aurei Ion eseu (27 de and, L8C 
înălțime), Eduard Toth (37 — 1,81 
m) — Alexandru Blaș (33 — 135 m), 
Jon Arsen e (23 — 1-91 m), Ale
xandru Lozneanu (23 — 1,90 m), 
Cornel Smerea (28 — 1,82 m), A- 
lexandru Bucioacă (28 — 1,79 m). 
Aurel Berbecaru (23 — 1,77 m),
Grigore Berbecaru (26 — 1,74 m), 
Mihai Moise (27 — 1,72 m), Gheor
ghe Ciocârlan C19 — 1,79 m), Dan 
Todorov (19 — 1,91 m), Marin Ba
dea (32 — 1,82 m), Gheorghe Ploae 
(23 — 1,77 m), Constantin Harapu 
(23 — 1,75 m). Cezar CicLa (23 — 
1,84 m).

Vîrsta medie : 25,1 ani. 
înălțimea, medie : 1,824 m. 
Antrenor : Ion Zarzu.

GLORIA ARAD
Ion Huber (32 de ani, 1,84 

înălțime), Octav Omescu (25 — 
m), Edmund Eisene (21 — 1,33 
Ion Basaraba (22 — 1,85 m) —
Biirger (27 — 1,96 m). Dumitru E- 
nea (25 — 1,96 m), Ewald Kolleth 
(M — L80 m), Nicolae Ltocă (28
— 1,92 m), Ion Buruc (27 — 1,82
m), Gheorghe Dima (36 — 1,83 m), 
Titl ion eseu (24 — K8B m). Vaier 
Ball (27 — L86 m), Pavd Voitilă 
(23 — 1,83 m), ------------
«S — L80
Schragner (19 — 1.34 m), Marian 
Mlrică (19 — 1,85 mj. Gheorghe 
Gek (20 — 1,96 m).

Vîrsta medie : 23,7 ani. 
înălțimea medie : 1,853 m.
Antrenor : Gheorghe Goran.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
Nleolae Slavici (37 de an*. 1.97 

m înălțime). Beta Szasz (28 — 
1.81 m). Dumitru Romocean (28 — 
L92 m). Sorin Chirilă f» — 136 
m). Herman Spek (33 — 1.15 m)
— Livin Jurcă (36 — 136 m). Ve
rile Avram (»» — M6 m), Gheor- 
Che Sobeck (14 — 1.11 m). Klaus 
Voik (22 — 1,90 m), Adrian Rus

— 131 m), Petru Dan (23 — 
m), Constantin Mircea (28 — 
m), Gabriel Marian (22 — 131 
Constantin Căldare (24 — 1.75 
Andronlc Mureșan (22 — 1,82 
Constantin Zamfirescu (23 —

vidiu Motoș (19 — 14W m), 
lae Cenan (18 — 1,90 m).

Vîrsta medie : 23.1 ani.
InAJțimea medie : 1,866 m. 
Antrenor : Romeo Sotiriu.

ȘTIINȚA ȘACAU
Iosif Tamaș (2S de ani, 1,91 

Înălțime), Dan Uiman (28 — 
m). Marin Postolea (26 — 1,92 m), 
Ștefan Deacu (25 —1,86 m) — Se
rin Baican (25 — l.M m), Nirolae 
VasUca (24 — 1.86 m). Vastle Is
torie (23 — 1,67 m). Cristian
Gbeorghevici (34 — 1.73 m). Cos- 
tică Petrea <24 — 1,81 m). Con
stantin Hornea (S0 — 1.80 m), Cor
nel Mureșan (23 — 1,94 m), Ale
xandru Eftene (27 — 1.90 m), Va- 
ssJe Fieraru (22 — 1,85 m). Adrian 
Georgescu (23 — 1.S7 m), loan 
Rusu (31 — 199 m). Mtrcea Mu- 
reșar. (23 — 1.84 m). Benone Nl- 
colescu (27 — 1,70 m). Lucian Va- 
sLLache (M — 1.90 m). Andrei Sze- 
meș <25 — 1.86 m). Dietmar Riffel 
(19 — 1.82 m). Ion Pușcașii <19 — 
1,81 m), Ovidiu Bărbat (21 — 
m).

Vîrsta medie : 24.3 ani. 
înălțimea medie : 1,853 m.
Antrenor : Mihai Pintea.
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

Constantin Banciu (28 de am. 
1,87 m înălțime), Ion Bondar (21 
— 1,76 m), Florin Nițu (W — 1,88 
m) — Mihai Marinescu (32 — 1.75 
m), Mihai Bocan (24 — 1.85 m), 
Ludovic Bako (21 — 1,82 m). Do
rin Cristache (19 — 1,91 m), Adri
an Ignat (21 — 1.85 m), Ion Văr- 
găluâ (25 — 1,83 m), Florin Dumi- 
trache (21 — 1,78 m), Mircea Din- 
că (19 — 1,75 m). Comei 
(18 — 1,87 m), Daniei Mihai (18 — 
1,89 m) , Constantin Ieremia (20 — 
1,91 m), Tiberiu Brădiceanu (19 — 
' “ m), Artur Mustață (20 — 1,74

m
1.85

L7>

Mide

M4

Dumitru Siladi 
m), Gheorghe

1,73 ___ ______ . .
m), Ilie Cîrlan (23 — 1,78 m), Con
stantin Șincan (19 — 1-34 m), Ca
rol Szabo (28 — 1,86 m).

Vîrsta medie : 21 de ani. 
înălțimea medie : 1,328 m.
Antrenori : Eugen Trofin șl Vir

gil Hnat.
UNIVERSITATEA CRAJOVA

Valeriu Solomon <30 de ard, 1,92 
m înălțime) Daniel Cojocaru (32 
— 1,80 m). Cezar Dincâ (34 — 1JS 
m) ‘ 
1,92 m), Victor Comea (22 — 
m), Gabriel Pantelimon (20 — 
n>) “ 7 ■“
Ste-lian Răduțoiu (» — 1.08 
Dumitru Nițu (19 — 1,90 m), 
gel Chivoiu (32 — 1J8 m), Marin 
dobanu (22 — 1,88 m), Mihai Flo- 
rescu (31 — 1,78 m), Ion Râdules- 
eu (26 — 1,88 m), Mihal Agapie 
(20 — 1.88 m).

Vîrsta medie î 24 de ani. 
înălțimea medie : 1,833 m. 
Antrenor : George Burcea.

Gheorghe Dumitru (22 —
— - “134

1.74 
m).
m), 

An-

Paul Stuparu (32 — 1,73

Programul primei etape a campionatului Diviziei A (mas
culin). duminică :

București (sala Floreasca) :
Steaua București — Universitatea București (de la ora 11,40) 
In tară :
Baia Mare : H.C. Minaur — Gloria Arad
Bacău : Știința — C.S.M. Borzești
Timisoara : Politehnica — Universitatea Quj-Napoca
Intrucît în perioada 1—10 septembrie Dinamo București 

participă la „Dinamoviada" care are loc in Cehoslovacia, 
meciurile acestei echipe au fost programate astfel : Univer
sitatea Craiova — Dinamo București la 14 septembrie și 
Dinamo București — Știinta Bacău la 21 septembrie.

Prima etapă a .Cupei de toamnă".
București : Rapid — Universitatea 

reasca. de la ora 10.30) ; Constanta : 
mentul Brasov ; Bacău : Știinta — 
Tg. Mures : Mureșul — Constructorul

în -Cupa de toamnă" (feminin), cele 10 echipe divizionare 
A au fost împărțite in două serii. Seria I : Confecția Bucu
rești. Hidrotehnica Constanta. Știinta Bacău. Progresul 
București. Rulmentul Brașov ; seria a n-a : Universitatea 
Timisoara. Rapid București. Mureșul Tg. Mures. Constructo
rul Baia Mare. Universitatea București.

duminică :
București (sala Flo- 
Hidrotehnica — Rul- 
Progresul București ; 
Baia Mare.

« UNDE MERGEM? • UNDE MERGEM? e

SIMBATA
BOX. Parcul copilului, de la ora 17: 

gală de verificare a boxerilor bucu
reșteni.

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, de la 
ora 9: campionatele naționale de seniori.

TIR CU ARCUL. Baza sportivă Olim
pia din parcul Herăstrău, de la ora 9 : 
„Concursul Prietenia" — competiție in
ternațională.

DUMINICA
FOTBAL. Terenul Politehnica, de la 

ora 9 : Sportul studențesc — Universita
tea Craiova (jun.) ; Stadionul Republicii, 
de la ora 11 : Sportul studențesc — Uni
versitatea Craiova (Div. A) ; stadionul 
Steaua, de la ora 14,15 : Steaua — Poli
tehnica Timișoara (jun.) ; ora 16 : Steaua
— Politehnica Timișoara (Div. A) ; sta
dionul Metalul, de la ora 11 : Metalul
— Petrolul Ploiești (Div. B) ; stadionul

Dinamo, de la ora 11 : Progresul Vulcan
— Electroputere Craiova (Div. B) ; Sta
dionul Republicii, de la ora 9 : Lucea
fărul I — Voința București (Div. C) : te
renul Abatorul, de la ora 11 : Abatorul
— Unirea Bolinb'n Vale (Div. C) ; tere
nul Mecanică Fină, de la ora 11 : Meca
nică Fină — Electronica Buc. (Div. C); 
terenul Triumf, de la ora 11 : Autome- 
canica — Automatica Buc (Div. C) ; te
renul FL roșie, de la ora 11 : FL roșie
— Vîscoza Buc. (Div C) ; terenul Unirea 
Tricolor, de la ora 11 : Unirea Tricolor
— Sirena Buc. (Div. C) ; terenul ICSIM, 
de la ora 11 : ICSIM — Tehnometal 
Buc. (Div. C).

RUGBY. Stadionul Steaua, de la ora 
9 : Steaua — Rulmentul Bîrlad (Div. A); 
stadion Complexul studențesc Tei. de 
la ora 9 : R.C. Sportul studențesc — Mi
nerul Gura Humorului (Div. A) ; ora 
10,30 : Dinamo — Universitatea Timi
șoara (Div. A).

SE REIAU ÎNTRECERILE
DE MOTOCROS

Etapa a !V-a, la Brașov
Mîlne, la Brașov, campionatul 

de motocros se reia cu etapa a 
4-a. întrecerile vor avea loc, cu 
Începere de lg. ora 10, pe traseul 
de pe Valea Rățădăulul, tn or
ganizarea «aubului Steagul roșu. 
In program figurează probe pen
tru seniori, juniori șl posesorii 
de motorete „Mobra".

• Etapa a 6-a a „Cupei Prie
tenia- ia motocros s-a desfășu
rat la Bad Salzungen (R.D.G.), 
pe un traseu dur, produclndu-se 
busculade In care au fost angre
nați și alergătorii noștri E. Laub 
și E. Millner. Sub nivelul aștep
tărilor: N. Arabadgl și tn spe
cial R. Diaconu. Cursa a fost 
dștigată de cehoslovacul J. Fran- 
tișek. Reprezentanții noștri au so
sit pe locurile: 10. Millner, 19.
Laub, 23. Arabadgi, 33. Diaconu. 
na.«mentul pe națiuni, după 6 
etape: 1. UJ1.S.S. 80 p, 2. Ceho
slovacia 69 p, 3. Polonia 60 p, 
4. R. D. Germană 36 p, 5. Bul
garia 35 p, 6. România 30 p, 7. 
Ungaria 15 p, 8. Iugoslavia 4 p, 
9. Cuba 0 p. Ultima etapă va 
avea loc, la 10 septembrie, tn 
Ungaria.

Miine, in campionatul

VA FI O ETAPĂ A
Debutul de campionat ne-a 

confirmat anticipările: partide 
animate, echilibrate, mai toate 
sub semnul incertitudinii pînă 
la fluierul final. Prima etapă 
a fost, de fapt, a oaspeților, 
bucureștenii (Steaua, Dinamo 
ți Sportul studențesc), dar ?i 
constânțenii (Farul), petroșene- 
nii (Știința) $i ieșenii (Poli-' 
tehnica) ciștigind pe terenurile 
adverse. Numai R. C. Grivița 
Roșie si Rapid au valorificat 
șansa terenului propriu.

Ce ne va aduce etapa a doua, 
ale cărei partide vor avea loc 
duminică pe șapte stadioane ? 
Mal întîi un cuplaj (binevenit !) 
pe terenul Tei, al studenților 
bucureșteni: R. C. Sportul stu
dențesc — Minerul Gura Hu
morului (de la ora 9) și, tn 
continuare, Dinamo — Univer
sitatea Timișoara (sînt grupate 
aici toate cele patru formații 
care alcătuiesc grupa O. Parti
da vedetă va fi, bănuim, inte
resantă, deoarece pune față în 
față două echipe care știu să

joace d 
totodată, 
doi inai 
ban (rd 
un prel 
stănțearJ 
mulți, q 
momentj 
Sportul 
fine) a 
cută, la 
cută la 
tiștig", I 
un lot 1 
lipsit dl 
meci pl 
Steaua I 
(teren I 
celelalte^ 
C.S.M. I 
Farul d 
rești, H 
cemin I 
Consianl 
Napoca! 
R. C. i 
aceasta! 
pă a q

FINALA „DACIADEI" IA MODEUSM UN ADEVĂR.
AL MICILOR CONSTRUCTORI DE MININAVE Șl APAR.

Citeva dintre cele mai pito
rești locuri de agrement și ba
ze sportive din județul Suceava 
au găzduit in cursul acestei 
săptămini întrecerile finalei pe 
țară a concursurilor de mode- 
lism din cadrul _Daciadei“. do
tate cu „Cupa U.T.C.*. un ade
vărat festival al copiilor în
drăgostiți de tehnică și sport, 
al constructorilor de aparate de 
zburat, de mininave $1 machete 
de mașini.

Cei mai iscusiți „ucenici" în 
ale marinăriei, de pildă, s-au 
întilnit la baza cu nume de po
veste — „Nada Florilor" — de 
lingă Fălticeni. automodelișții 
— la Complexul Olimp din 
Lunca Moldovei, de lîngă Gura 
Humorului, iar „zburătorii" — 
aeromodeliștii și rachetomode- 
liștii — pe aerodromul Șcheia 
din Suceava.

Au fost zile de neuitat: cu 
emoțiile competițiilor, cu pro
grame educat-v-distractive. zile 
in care s-au legat numeroase 
și trainice prietenii. Numeroase, 
pentru că la aceste pasionante 
confruntări din cadrul competi
ției naționale „Daciada" au 
participat copii din 34 de județe 
și din municipiul București — 
hotărîți ca prin rezultatele ob
ținute să fie la înălțimea con
dițiilor ce le sînt create pentru 
realizarea îndrăznețelor lor vise 
de constructori. Au fost lansate 
în zbor și pe ape sute de mo
dele, mici opere tehnice, reali
zate cu ingeniozitate ți măies

trie. s-au întrecut cu dirzeme 
băieți și fete, și iată-i pe cei 
mai buni dintre cei buni :

AEROMODELE : Simonel Nei
că (Suceava) — campion al 
JJaciadei". Florin Coserea (Ar
geș). Cornel Barbu (Vaslui) ; 
NAVOMODELE : Adrian Radu 
(Alba) — campion al _Daciadei“, 
Stefan Ghețu (Ilfov). Marian 
Popa (Galați) : AUTOMODE- 
LE : Emili an Mihăilă (Vaslui) 
— campion al JJaciadei", 
Ivan Cioban (Arad). Mircea 
Sisu (Mehedinți) ; RACHETO-

MODEI 
zău) —i 
Dorin I 
cusor 1 
echipe 
Suceava

Comij 
SuceavJ 
cea mJ 
elevei» 
la), iarj 
tru ee| 
nic cosi 
Ncica. I

Ion |

PRIMA ETAPĂ A r,
S-A ALERGAT PE FRI

BRAȘOV, 1 (prin telefon). Vi
neri dimineață s-a dat startul, 
tntr-un cadru festiv, tn cursa cl
ei Istă Internațională dotată cu 
„Cupa CIBO-. încă din prima 
zl, competiția s-a anunțat a fl 
Interesantă șl aceasta datorită 
îndeosebi cicliștilor oaspeți, care 
s-au dovedit de o combativita
te remareahaă. Este vorba de ci
cliștii de ta A.S.K. Frankfurt pe 
Oder, din R. D. Germană, șl 
M.Z.K.S. — Karkonose Jelemla 
Cura, din Polonia.

Prima etapă s-a alergat pe ru
ta Brașov — Rupea — Brașov, 
pe un timp ploios, friguros șl cu 
vlnt In rafale, fapt care a deter
minat conducerea tehnică a com
petiției să-1 Întoarcă pe concu- 
rențl cu 11 km mal devreme.

Astfel, 
Cu tot
* fosÎJ (lunes’ 
duclndi 
unde a 
rutieri, 
din rin 
prins 1 
Drăgan 
putat l 
delist ui 
nometr 
rile uri 
U. Bo^ 
(r.d.gJ 
nla), 6 
pel, 8.
9. M. 
P. Will 
cu 2 h

FLOTILA CAIACULUI Șl CANOEI 
ÎȘI DESEMNEAZĂ AZI CAMPIONII

Punct final în întrecerile' 
campionatelor naționale de se
niori la caiac-canoe, competiție 
care anul acesta s-a desfășurat 
sub egida „Daciadei". Astăzi 
dimineață, de la ora 9. pe apele 
lacului Snagov se vor întrece 
în probele clasice de 500 m și 
1000 m cei mai valoroși mînui- 
tori ai padelei și pagaei din 
tara noastră. In ioc — mult in
vidiatele titluri si tricouri de 
campioni ai țării. Printre par
ticipant! — numeroși sportivi 
de mare valoare, mulți dintre

ei medaliați la recentele cam
pionate mondiale de la Belgrad, 

întrecerile preliminare și 
recalificările au avut loc joi 
după-amiazâ si vineri. Fără ex
cepție. toți favoriții au obținut 
dreptul de a concura în fina
lele de astăzi, care — așa cum 
ne-am obișnuit — sperăm să 
ne ofere un spectacol intere
sant. Firește dacă și vremea 
nu va fi potrivnică, oferind 
„flotilei" noastre condiții de 
concurs cit mai bune. (a.v.).

Sîmbj 
pa a II 
nov — 
iar dul 
contrat! 
pe șosd 
pa a îl 
Brașov 
— cord

s

încet 
tatea 
desfășq 
natului 
dele, 11 
din Rq 
goslavi

• Liceul de Filologie-Is- 
torie nr. 2 din șos. Mihal 
Bravu nr. 169, sector 3, 
telefon 21.70.92 (mijloace 
de acces — tramvai 1, 24, 
26 șl troleibuz 86, 89), pri
mește înscrieri pentru cla
sa I cu program de edu
cație fizică, cu secții de 
înot, gimnastică sportivă 
și atletism. înscrierile se 
fac zilnic in perioada 1—12 
septembrie, la secretariatul 
liceului. Liceul are și se- 
miinternat.
• In perioada 3—5 sep

tembrie, la Școala genera
lă nr. 7 din Deva, cu pro
gram de educație fizică, se 
organizează examene în 
vederea completării locu
rilor vacante la gimnasti
că și atletism. In anul 
școlar 1978—1979 școala va 
dispune de internat șl 
cantină. Concursul va avea 
loc după* cum urmează: 
în ziua de 3 septembrie 
— pentru clasele I și a
V- a; pe 4 septembrie — 
pentru clasele a iv-a și a
VI- a, iar In ziua de 5 
septembrie — pentru cla
sele a IH-a, a IV-a,' a 
Vl-a si a VlII-a.

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

I

Cumpărați din tiap rechizi
te lo șoolare pentru ooplil 
dv! In librării și la ra
ioanele cu artioole de pa
pe tărie din magazinele uni
versale ale ooaerțului do 
stat vă așteaptă seturi ou 
reohizitele necesare elevi
lor din toate olașele (oa- 
iete. coper ți pentru caie
te și cărți, stilouri, cer
neală, creioane negre și 
colorate, gume, ascuțitori, 
penase, plastilină, compase 
și alte articole pentru d 

sen tehnic).
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LA CONSTANTA, „TROFEUL TOMIS" LA VOLEI I
CONTINUĂ CU PARTIDELE TURNEELOR FINALE

Turneul internațional de vo
lei. dotat cu „Trofeul Tomis,‘. 
la care participă reprezentati
vele Braziliei. Bulgariei. R.P. 
Chineze. Cubei B. R.D. Germa
ne. Franței. Ungariei si Româ
niei. continuă azi si mîine, după 
o zi de pauză, cu partidele din

îinai
aces-

Intre

ION TLADiniR
DINAMOVIADEI

IN
DE

FINALA

BOX

CIND SE CONFUNDA
înaintea etapei a iil-a

I
AMBIȚIA SPORTIVA

CU LUPTA
„BULETINUL DE ȘTIRI44 NEREGULAMENTARĂI

turneele finale. în urma cărora 
se va stabili clasamentul 
al celei de a 17-a ediții a 
tei competiții.

Nereușind calificarea
primele patru formații, repre
zentativa României va susține 
ultimele două partide în tur
neul pentru locurile 5—8, în 
care va întîlni două echipe ;— 
Ungaria si R.D. Germană — cu 
un bun Potential de joc. întîl- 
niri care pot contribui la al
cătuirea unui sextet de bază, 
după numeroasele si infruc
tuoasele încercări făcute In a- 
cest sens pe parcursul partide
lor preliminare.

După evoluțiile de pînă acum, 
formațiile R.P. Chineze si Cu
bei B se anunță drept princi
pale candidate la câștigarea 
trofeului, ele caracterizîndu-se 
printr-o remarcabilă forță de 
ioc si putere de luptă.

Partidele vor continua, așa
dar. în Sala sporturilor din 
Constanta, azi si miine. de la 
ora 15, după următorul pro
gram : azi : Franța — R.D. Ger
mană, România — Ungaria, 
R.P. Chineză — Bulgaria. Cuba 
B — Brazilia ; mîine : Ungaria 
— Franța, România — R. D. 
Germană. Brazilia — Bulgaria, 
R.P. Chineză — Cuba B.

I
I

AL CELOR 18 DIVIZIONARE A PENTRU VICTORIE..
„Ordinea de zi“ de săptă

mâna aceasta a Comisiei de 
competiții și disciplină a 
F.R.F. a fost foarte încărcată, 
ședința prelungindu-se pînă 
seara tirziu. Prea mulți ju
cători confundă dîrzenia cu 
duritatea și ambiția Sportivă 
— lăudabilă — cu încercarea 
de a obține victoria cu orice 
mijloace, chiar și prin încăl
carea regulamentului și a eticii 
sportive. Asemenea „confuzii' 
pot fi întllnite, uneori, chiar 
și la nivelul Diviziei A. Este 
greu de înțeles, de pildă, aba
terea lui Anghelini (Steaua)., 
tn meciul cu F.C. Bihor. Este 
cu atit mai dificil de înțeles, 
cu cit echipei sale îi mergea 
jocul, iar scorul li era net fa
vorabil Intr-un meci susținut 
tn deplasare. Și, totuși, acest 
jucător fruntaș a recurs la un 
atac violent asupra unui ad
versar, atrăgindu-șl astfel eli
minarea de pe teren șl, ca 
urmare, o suspendare *pe 2 
etape (el nefiind la prima 
faptă de acest fel). Este păcat 
că se ajunge la asemenea si
tuații, pentru că dorința tutu
ror este ca fotbaliștii să joace, 
nu să stea pe tușă. Dar. a 
cui e vina dacă se ivesc și 
astfel de cazuri 7

După incidentele de dumi
nică, de pe „Giulești', au fost 
sancționați și unii jucători de 
la Rapid și Viitorul Scorni- 
cesti. Astfel, Cojocaru (Rapid) 
și P. Manea (Viitorul Scorni- 
cești) au fost suspendați pe 
cite 3 etape. O etapă nu vor 
juca Rontea (Rapid) și Păun 
(Viitorul Scornicești), iar Petcu 
(Rapid) șl Martlnescu (Viito
rul Scornicești) au fost aver
tizați. De asemenea, echipei 
Rapid i s-a dat un avertisment 
pentru insuficiente măsuri or
ganizatorice. Trebuie să subli
niem că, tn fața Comisiei, ju
cătorii ambelor echipe au avut 
o poziție corectă, angajindu-se 
să-și stăpinească nervii, să-și 
vadă de joc, să respecte disci
plina. Notăm cu satisfacție și 
atitudinea plină de responsa
bilitate a unor conducători de 
echipe, ea Al. Floreseu 
(Steaua), D. Dragomir (Viito
rul Scornicești) și I. Pop (Ra
pid), care au dezaprobat aba
terile comise de jucători, ară- 
tind ci vor face totul pentru 
ca ele să nu se mai repete.

Dintre sancțiunile dictate de 
Comisia de disciplină In șe
dința de joi seara, este cazul 
să amintim cele 6 etape de 
suspendare date lui Gh. Enache 
(I.R.A. Cimpina), „client” sta
tornic al acestei Comisii ți. 
mâi ales, pedeapsa pronun
țată Împotriva lui Boncea (A- 
batorul București) : 8 luni 
suspendare pentru lovirea ar
bitrului. Și să nu se uite că 
pentru asemenea fapte Regu
lamentul de organizare a acti
vității fotbalistice prevede și 
o suspendare pînă la 2 ani.

Jack BERARJU

® GLORIA BUZĂU și-a înche
iat pregătirile ieri după-amlază. 
întreg electivul de jucători este 
apt de joc. Buzoienii vizează pri
ma lor victorie in acest campio
nat. SPORT CLUB anunță ace
eași formație care a evoluat In 
etapa precedentă, la pitești. Bă
căuanii, la a doua deplasare con
secutivă, vor încerca să nu se 
mal Înapoieze acasă cu... mina 
goală.

ARBITRII PARTIDEI : R. Stin- 
can, C. Jurja (ambii din Bucu
rești), FI. cenea (Caracal).
• POLITEHNICA IAȘI. Poten

țialul echipei este amenințat de 
accidentările lui Ciocirian și Si- 
mionaș, a căror prezență in 
„ll“-le ieșean este pusă sub sem
nul îndoielii. F. C. ARGEȘ — 
nici o indisponibilitate. In aceste 
condiții, antrenorii FI. Halagian 
și C. Oțet vor alinia formația 
standard. Argeșenii vor efectua 
ultimul antrenament astăzi, chiar 
pe gazonul stadionului care va 
găzdui meciul.

ARBITRII PARTIDEI: M. Bu- 
zea, V. Roșu (ambii din Bucu
rești), N. Dinescu (Hm. vîlcea).
• SPORTUL STUDENȚESC Sa

bordează cu încredere întîlnirea 
de mîine. în tabăra studenților 
nu există Indisponibilități, motiv 
de satisfacție pentru antrenorul 
M. Rădulescu, care va putea a- 
llnia cel mai bun „11". UNIVER
SITATEA CRAIOVA sosește tn 
Capitală astăzi, cu autocarul. Ișl 
vor face reintrarea internaționalii 
Crișan și Bălăci. în schimb, Ște
fănescu și Țicleanu stnt In con
tinuare indisponibili.

ARBITRII PARTIDEI: O. An- 
derco (Satu Mare), C. Szilațhi 
(Baia Mare), V. Tătar (Hune
doara).
• CORVTNUL HUNEDOARA nu 

are indisponibilități, astfel ei an
trenorul Hie Savu va utiliza for
mația din etapa trecută. R- Nun- 
weiller este menajat după rup
tura de fibre musculare pe care 
a suferit-o. La Hunedoara, plouă 
șl este frig. JIUL se va depla
sa la Hunedoara tn ziua jocului. 
Antrenorul Gheorghe Ene are 
motive de îngrijorare, cițlva ti
tulari — Stoica, Dumitrache, 
Mulțescu șl Cassai — aflindu-se 
sub semnul Incertitudinii.

ARBITRII PARTIDEI: C. Dinu- 
lescu, Gh. Dragomlr, Gh. Re- 
tezan (to.ți din București).
• F. C. BAIA MARE. Benefi

ciind de un moral fortificat după 
victoria de la Petroșani, băimă- 
renll au trecut cu bine șl de un 
adversar neprevăzut — ploaia, 
pregătirile desfășurlndu-se nor
mal. F. C. BIHOR. Antrenorul 
p- jenei are mari probleme în

alcătuirea echipei. Nu mai puțin 
de cinci jucători de bază sînt 
accidentați: Ghergbeli, Kun II,
C. Georgescu, Petrovici șl Vidac. 
Deplasarea spre Baia Mare, sim- 
bătă după-amlază, cu autocarul.

ARBITRII PARTIDEI: T. 
drei (Sibiu), I. Igna (Arad), M. 
Moraru (ploiești).
• CHIMIA RM. VÎLCEA este 

optimistă după victoria de la 
Satu Mare și crede că, mîine, va 
evolua în fața unui stadion plin 
de spectatori. Se anunță aceeași 
formație din etapa trecută. C. S. 
TIRGOVIȘTE are insă mari pro
bleme: portarul Narcis coman a 
suferit o fractură de claviculă tn 
meciul eu Politehnica Timișoara 
șl va fl indisponibil timp de 
două luni, iar folosirea funda
șului Gheorghe este incertă.

ARBITRII PARTIDEI: V. 
eh teu (Craiova) 
tești), S. 
Severin).
• A.S.A. TG. MUREȘ a urmat 

programul normal de pregătire, 
privind cu încredere această di
ficilă partidă. Nu sînt indisponi
bilități, astfel că antrenorul T. 
Bone va alinia formația din e- 
tapa precedentă. DINAMO a efec
tuat antrenamente obișnuite, ac
centul puntndu-se pe Îmbunătă
țirea atacului, care s-a dovedit 
deficitar pînă acum. Deplasarea 
spre Tg. Mureș se face astăzi 
după-amiază, cu avionul.

ARBITRII PARTIDEI: Gh. Is
pas (Constanța), N. Hainea (Bîr
lad), R. Șerban (Craiova).
• STEAUA s-a antrenat

cursul zilei de ieri. Nu se 
nunță Indisponibilități. Meciul 
Politehnica Timișoara este pri
vit * ----- - - -
ua 
pe 
au 
pe 
CA

I An-
continuat 
de box,

La Lodz (Polonia) 
întrecerile Dinamoviadel 
la oare participă, șl pugiliști ai 
clubului bucu-reștean Dinamo. Un 
rezultat foarte bun a obținut, In 
semifinalele categoriei semimijlo- 
cii. Ion Vladimir, care l-a învins 
prin abandon tn rundul 2 pe cu
banezul Alberto Montoya. în fina
lă, Vladimir îl va fritn.nl pe cam
pionul mondial Valeri Racikov 
(U.R.S.S.).

In alte meciuri, boxerii români 
au obținut următoarele rezultate : 
cat. pană — Titi Cercel învinge 
prin abandon în rundul 2 pe Pe
ter Pelk (R.D. Germană) ; cat. 
mijlocie mică — Vasile Cicu în
trece la puncte (4—1) pe Blbibio 
Bodriguez (Cuba) ; cat. semigrea 
— Fânlcâ Ciocoiu pierde la puncte 
(2—3) în fața lui Andrei Pusta 
(Cehoslovacia).

au
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_ „__________ Cio-
aiova) I. Chilibar (Pi- 
Drăgulici (DTObeta Tr.

Un aspect de la întrecerile arcașilor participant la „Concursul 
Prietenia" Foto : V. BAGEAC

„Concursul Prietenia** la tir cu arcul

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AUREL ROBU Șl AURORA CHIII PE LOCUL 3|
LA PROBELE „LUNGI"

Baza sportivă Olimpia, situată 
în parcul Herăstrău dia Capitală, 
găzduiește o competiție Inedită : 
întrecerea internațională de tir cu 
arcul „CONCURSUL PRIETENIA'. 
Participă tineri arcași din Ceho
slovacia, R.PJ). Coreeană, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică si Ro
mânia. In prima zi, pe fostul te
ren de fotbal, devenit în ultimul 
timp poligon, s-a disputat prima 
jumătate a probei de simplu FIT A 
la distanțele lungi (70 fi 60 de 
metri). Cu tot timpul neprielnic 
acestui sport spectaculos șl de 
mare precizie (vlnt In rafale și 
frig), o serie de arcași, printre 
care cei din U.R.S.S., RJPJ3. Co-

PREZENȚI LA C. M
CHETOMODELE

iscăli
se 

npio- 
omo- 
ortivi

vietică si alte numeroase țări 
eu tradiție în acest sport Mo- 
delismul nostru este reprezen
tat de un lot de sportivi for
mat din: Marian Coșoveanu, de 
curînd recordman mondial, Va
lerian Constantinescu, Gabriel 
Bordea, Lucian Șercăianu, Dă- 
nuț Cotoară, Gheorghe Hapen- 
ciuc, Aurei Ungureanu și Ion 
Botoșanu, avînd ca antrenor și 
conducător pe Silvestru Mora- 
ru. Din corpul oficialilor va 
face parte și arbitrul român 
Ion Farcaș,

reeană M România, reușit să 
lanseze cu muKă dibăcie sĂgețile 
în centrul panourilor cu ținte viu 
colorate. Dintre juniorii noștri, 
Aurel Robu a avut o frumoasă 
comportare în proba pe distanța 
de 70 m, in care a ociîpat un va
loros Joc 3. Dintre fete. Aurora 
Chin s-e clasat tot pe poziția a 
treia la distanța de W m, iar Te
rezia Preda a ocupat locul 5 după 
două trageri m). Conduc
în clasamente după disputarea 
celor două manșe de cite 36 de 
săgeți, sovieticii A. Reznikov — 
la juniori și Lembitovna Vear — 
la junioare (ea a depășit la M m 
pe sportiva din R.PJD. Coreeană, 
Go Sun Oc dștlgătoare la 70 m).

REZULTATE TEHNICE : 70 m, 
juniori : L A. Reznikov 319 p, 2. 
A. Baran 298 p (ambii din 
U.R.S.S.), 3. A. Robu (România) 
290 p ; junioare : L Cio Sun Oc 
(R.PJ). Coreeană) 289 p, 2. L 
Vear 234 p. 3. A. Okpis (am
bele din U.R.S.S.) ; 60 m, ju
niori : L Reznikov 317 p, 2. Baran 
306 p, Șkolnîi (UJl^.S.) 303 p.. 
5. Petrică Feier 299 p... 8. A. Robu 
284 p ; junioare : L Vear 292 p,
2. Okpis 389 p, 3. Aurora Chin 287 
p... 5. Terezia Preda 280 p. După 
tragerile ia 704-60 m — juniori : 
L Reznikov 636 p, 2. Baran 604 p,
3. K. Value (Polonia) 586 p, 4. P. 
Feier 584 p, 5. F. Nagy (Ungaria) 
582 p, 6. Șkolnîi 575 p, 7. A. Robu 
574 p ; junioare : L Vear 576 p, 
2. Cio Sun Oc 575 p, 3. Okpis 570 
p, 4. Kataryna Firan (Polonia) 
544 p, 5. Terezia Preda 543 p, 6 
Adolfovna Bahman (U.R.S.S.) 543 
p. 7. Aurora Chin 537 p. întrece
rile continuă azi, de la ora 9.

în con- în
cu
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ACTUALITĂȚI
a DUBLU MECI DE JUNIORI 

ROMANIA — BULGARIA. Pe sta
dionul Poiana din Cimpina se va 
disputa miercuri dublul meci din
tre selecționa tele de juniori ale 
României $i Bulgariei. De la ora 
14,30 se vor intimi echipele de 
perspectivă, după care, de la ora 
10, vor juca primele selecționate 
ale ceăor două țâri, oare se pre
gătesc pentru preliminariile Tur
neului U.E.F.A.

« CHIRI AC MÂNU Ș ARIDE — 
NOUL PREȘEDINTE AL COLE
GIULUI MUNICIPAL DE ARBI
TRI BUCUREȘTI. Joi seara, cu 

zi a plenarei colegiului munici
pal de arbitri București, a avut 
loc și o mică festivitate, în ca
drul căreia Chiriac Manușaride 
s-a retras din arbitraj, chiar dacă 
mai avea doi ani buni de activi
tate în față. El a devenit noul 
președinte al colegiului municipal 
de arbitri București, funcție m 
care a înlocuit pe un alt fost ar
bitru cunoscut, C. Petrea.

A AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (1—0).
Meciul s-a disputat joi după-a
miază. Golurile au fost realizate 
de Sultănoiu (min. 28), Andrei 
(min, 65) și Nemeș (min. 80). (V. 
Timuc, coresp.) • ȘOIMII SIBIU 
— F.C. KIEL (R.F.G.) 5—0 (2—0). 
întîlnirea s-a disputat joi și s-a 
Încheiat cu victoria la scor a e- 
ehipei locale. Au marcat : Frățiiă, 
Fanea, Marcu (2) și Mănlitu. (Gh. 
Topîrceanu-coresp.).

I
Toma RABȘAN

I

FORMAȚIA ȘTEFArcESCU" DOMINA REUNIUNEA

1.

1.

X\\\\\3

Harcă pentru a-1 răsplăti 
cei care au ținut să fie prezenți 
joi d up ă-a miază pe hipodromul 
din Ploiești, ploaia care până 
aproape de începerea reuniunii 
cădea în rafale, a încetat brusc 
odată cu startul primei alergări. 
Pista moale, dar nedesfundată, a 
făcut ca valorile 
concurenți să fie 
be (a existat un 
peste n secundă), 
ansamblu, alergările
Dmtre formații, cu vădit „ape
tit" la victorii s-a dovedit a fi 
cea antrenată de M. Ștefănescu. 
Cu toate că acesta nu a condus 
în nici una din. probe, patru din
tre pensionarii săi (Tufica, in
dian, Ra^on, Sirius) au reușit să 
treacă primii potoul, performan
ța ce trebuie să recunoaștem nu

marcate de 
ceva mai sla- 
coeficient de 

dar, privite în 
au plăcut, 

cu vădit

este la îndemina oricui. O notă 
bună pentru G. Grigore și M. 
Dumitru, realizatorii acestui fru
mos succes. Din restul câștigă
torilor am reținut pe Abil (în 
totală transformare), Fanera și 
Turban, ultimii doi conduși cu 
mult aplomb de N. Simion. Și o 
remarcă: ar fi bine ca în vi
itor, în reuniunile de după-amia
ză, ultima. alergare să se desfă
șoare pe lumină. REZULTATE 
TEHNICE: Cursa I — 1. Tufica 
(G. ,Grigore) rec. 1:38,3, 2. Frec
vent, 3. Samba. Simplu 5, ordinea 
36, ordinea triplă 404. Cursa a 
H-a — 1. Fanera (N Simion) 
rec. 1:38,8, 2. Cornelia. Simplu
4, ordinea 16, event 19. Cursa a 
Ill-a — 1. Janulia (D. Toduță) 
rec. 1:29,6, 2. Rafon, 3. Juvenil. 
Simplu 4. ordinea 37, event 23,

ordinea triplă 162. Cursa a IV-a 
— 1. Abil (D. Arsene), rec. 1:26,2, 
2. Filotim. Simplu 4, ordinea 12, 
event 17, triplu câștigător 378. 
Cursa a V-a — 1. Indian (M. Du
mitru), rec. 1:31,5, 2. Samara, 3. 
Hobița. Simplu 15, ordinea în
chisă, event 32, ordinea triplă 
1035. Cursa a Vl-a — 1. Rafon 
(G. Grigore) rec. 1:28,0, 2. Jug. 
Simplu 1,80, .ordinea 7, event 20, 
triplu câștigător 190. 
vn-a ‘ '
rec. 1:27,8, 
go. Simplu 
5, ordinea 
VlH-a

1:38,1,

Cursa a 
Sirius (M. Dumitru)

2. Epilog, 3. Santia-
3, ordinea 11, event 
triplă 60. Cursa a

1. Turban (N. Simion) 
rec. 1:38,1, 2. Salata, simplu 3, 
ordinea 9, event 11, triplu câști
gător 82.

Gh. ALEXANDRESCU

cu deosebită seriozitate, Stea- 
amintindu-și de replica dîrză 
care studenții de pe Bega 
dat-o în campionatul trecut, 
Ghencea (2—2). POLITEHNI- 
TTMIȘOARA, care așteaptă o 

serie de trei adversari puternici, 
(Steaua, - - - - - -
M.T.K.), 
creșterii eficacității. Nucă și Giu- 
chlci sînt, Îxl continuare, indispo
nibili. Se anunță, în schimb, re
intrarea lui Anghel.

ARBITRII PARTIDEI: C. Ghiță 
și Gh. Racz (Brașov), V. Topan 
(Cluj-Napoca).
• U.T.A. are un singur semn 

de întrebare: Broșovschi. Antre
norul Ion Ionescu va folosi for
mația care in cele două etape 
și In jocul din „Cupa F.R.F.* nu 
numai că nu a cunoscut înfrîn- 
gerea, dar nici nu a primit vreun 
gol. U.T.A. e conștientă însă că 
nu va fi un med ușor, cum pare 
la o primă vedere. OLIMPIA 
SATU MARE pleacă astăzi spre 
Arad, cu moralul ușor refăcut 
de victoria de la Oradea din 
„Cupa F.R.F.*. O singură absen
ță din lotul care va face depla
sarea : Mathe, nerefăcut din pe
rioada de pregătiri.

ARBITRII PARTIDEI: Fr. Co
loși (București), AL Ghigea (Ba
cău), C. Teodor eseu (Buzău).

Sportul studențesc și... 
a insistat în direcția

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA DIVIZIEI B

SERIA I : F.C. Coostonba — LC.I.M. Brașov : Die Roșoga (București) ; 
Viitorul Vaslui — Ceahlăul P. Neamț ; T. Ba la novici (iași) ; Tractorul 
Brașov — F.C. BrăîkJ : C. Blaj (Bucureșt) ; Constructorul lași — Victo
ria Tecuci : A. lanuș (București) ; Steagul roșu Brașov — Delta Tulcea: 
L Rus (Tg. Mureș) ; Nrtromon a Făgăraș — F.C.M. Galați : Gh. Jucan 
(Mediaș) ; Minerul Gura Humorului — Portul Constanța : C. lonițâ I 
(București) ; Oltul Sf. Gheorghe — Muscelul Cîm pul ucig : G. Bădulescu 
(Ploiești) ; Progresul Brăila — C.S.M. Suceava : ~ ~ "
șam).

SERIA A
Metalul București 
Plopeni — Rulmentul Alexandria 
azi ; Progresul Vulcan București _ _________ ________...
mișoara) ; C.S.M. Drobeta Tr. Severin - Dinamo Siatioa : E. Munteanu 
(Reșița) ; Viitorul Scornicești — F.C.M. Giurgiu : N. Capra (Hunedoa
ra) ; Chimia Tr. Măgurele — Șoimii Sibiu : C Tânase (Cimpulung) ; 
Chimia Brazi — Autobuzul București : C. Mar cu (Rm. Vîlcea) ; Poiana 
Cîmpina — Gaz metan Mediaș : I. Gmpeanu (Cluj-Napoca).

SERIA A lll-a : Metalurgistul Cugir — U.M. Timișoara : C. Braun (Bra
șov) ; Victoria Câk>n — Dacia Orâșt’e : T. Moisescu (Drobeta Tr. Se
verin) ; Minerul Cavnic — C.I.L. Sighet : M. Fediuc (Suceava) ; Ind. 
sîrmei C. Tuczîî — C.F.R. Cluj-Napoca : C. Bârbulescu (București) ; 
Mureșul Deva — Aund Brod : G Manea (Fetești) ; înfrățirea Oradea 
— Chimica Tîmâveni : M. Stă nes cu (ieși) ; Minerul Anina — F.C.M. Re
șița : I. Taar (Satu Mare) ; ,,U“ Cluj-Napoca — Minerul Moldova No
uă : N. Georgescu (București) ; QF.R. Timișoara — Gloria Bistrița : D. 
Dop (Sibiu).

Minerul Gura Humorukii — Portul Constanța : C. lonițâ I

D. Dumitrescu (Foc-

ll-a : Ș.N. Oltenița — Rapid București : Braun (Buzău) ;
PetroliH Ploiești : Șt Costea (Brăila) ; Metalul 

G. Avram (P. Neamț) — se dispută 
E’ectroputere Craiova : R. Swel (Ti-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Continuă cu succes atribuirea 

de autoturisme „Dacia 1300“ și 
mari câștiguri în bani la toate 
tragerile obișnuite Loto, Prono- 
expres, Loto-2 și concursurile 
Pronosport

Vă prezentăm câțiva dintre nu
meroșii mari câștigători din ulti
ma perioadă

CORNEA GHEORGHE din corn. 
Seitin, jud. Arad — LOTO — auto
turism „Dacia 1300“ ; GHEORGHE 
GHEORGHE din București — 
LOTO — autoturism „Dacia 1300“; 
HUGO MANASSE djiK București
— LOTO — autoturism .Dacia 
1300“ : GEORGESCU NTCOLAE din 
București — PRONOEXPRES — 
autoturism „Dacia 1300“ ; WEISZ- 
MANN ELISA din Reșița — PRO
NOEXPRES — autoturism „Dacia 
1330“ : POPESCU VASILICA din 
B-asov — LOTO-2 — autoturism 
„Dacia 1300“ ; CONSTANTINESCU 
GHEORGHE din Pitești — LOTO-2
— autoturism „Dacia 1300“ ; NE-

CULA VASILE din corn. Vîîcâ- 
nești, jud. Prahova — PRONO
SPORT — 41 272 lei ; NECULAU 
MARIN din București — PRONO
SPORT — 47 491 lei

NU UITAȚI : ASTAZI este UL
TIMA ZI pentru depunerea bule
tinelor la concursul Pronosport 
din 3 sentembrie 1978 !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 1 SEPTEM
BRIE 1978. Extragerea I : 33 13 85 
57 35 39 75 29 34 ; extragerea a 
Il-a : 69 28 l 6 84 55 16 70 5. Fond 
total de câștiguri : 1.126.480 lei din 
care 453.580 lei report la catego
ria 1.

CÎSTIGURILE TRAGERH LOTO 
2 DIN 27 AUGUST 1978. Categoria 
1 • 4 variante 25% a 38.556 lei ; 
Categoria 2 : 12 variante 25% a 
1.662 . lei ; Categoria 3 : 19.00 va
riante a 2.945 lei ; Categoria 4 : 
81,25 a 689 lei ; Categoria 5 : 225,00 

. a lei ; Categoria 6 : 1.693,00 a 
100 lei.

fritn.nl


ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

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

neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc, 
renunțării la forță si la ame
nințarea cu forța, dreptului 
fiecărui ponor de a-si hotărî 
singur soarta, fără nici un a- 
mestee din afară. Delegația va 
prezenta poziția României pen
tru găsirea unor soluții juste 
Si echitabile problemelor com
plexe care preocupă în prezent 
omenirea, problemelor care se 
află în atenția Organizației Na
țiunilor Unite, militind pentru 
creșterea rolului si contribuției
O. N.U. la solutionarea in inte
resul tuturor popoarelor, a pro
blemelor actuale ale vieții in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționai, de asemenea, uro- 
blcmc curente ale activității de 
partid si de stat.★

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială dc prietenie pe care a 
cfectual-o in tara noastră. între 
16 și 21 august, tovarășul Hua 
Kuo-fen. președintele Comile- 
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, premierul Con- 
siiului de Stat al Republicii 
Pooulare Chineze.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul si a dat o 
înaltă apreciere activității to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
desfășurată in conformitate cu 
linia politică generală a parti
dului si stalului nostru, cu 
orientările Congresului al XI-lea 
Si ale Conferinței Naționale ale
P. C.R., cu interesele fundamen
tale ale cauzei socialismului, 
progresului social. păcii si 
colaborării intre pupoare. S-a 
relevat importanta deosebită a 
acestei vizite — prima vizită la 
nivelul cel mai înalt al condu
cerii partidului și statului chi
nez in România — care. încu
nunată de succes deplin, mar
chează un moment cu adevărat 
istoric iu dezvoltarea continuă 
a relațiilor tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre parti
dele. țările si popoarele noastre. 
Vizita se înscrie in politica 
consecventă a României de dez
voltare a prieteniei, colaborării 
Si solidarității cu toate țările 
socialiste, de depășire a diver
gentelor dintre ele. de normali
zare a raporturilor si întărire 
a unității și solidarității lor.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat cu profundă satisfacție 
rezultatele fructuoase ale vizitei, 
ale noii intilniri — a doua in 
acest an — dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Hua Kuo- 
fen. care s-a desfășurat sub 
semnul dorinței comune de a 
asigura o bază si mai concretă, 
de a conferi dimensiuni lot mai 
cuprinzătoare, un continui tot 
mai bogat bunelor raporturi 
româno-chincze. întemeiate pe 
încredere, stimă și respect mu
tual. pc egalitate si întrajuto
rare tovărășească. Voința am
belor părți de a amplifica si 
aprofunda conlucrarea dintre 
partidele și țările noastre iși 
găsește o pregnantă expresie în 
noile înțelegeri stabilite de cei 
doi conducători de partid și de 
stat, in documentele dc colabo
rare semnate la București. A 
fost evidențiată. în acest sens. 
Însemnătatea convențiilor și 
protocoalelor încheiate cu oca
zia vizitei tovarășului Hua 
Kuo-fen în România, a acordu
lui cu privire la constituirea

e TELEX • TELEX • TELEX ®
BASCHET > Turneul masculin 

da la Vilnius a fost câștigat de 
prima reprezentativă a U.R.S.S., 
urmată de o selecționată a S.U.A. 
șl echipa Cehoslovaciei. In meciul 
decisiv, baschetbaliștii sovietici au 
întrecut cu 104—99 (53—54) selec
ționata S.U.A. Alte rezultate : Ce
hoslovacia — U.R.S.S. (B) 114—79 
(58—35) ; R.S S Lituaniană — Me
xic 113—37 (64—48).

CALArie • Concursul interna
țional de la Rotterdam s-a înche
iat cu o probă de obstacole, în 
care victoria a revenit călărețu
lui brazilian Nelson Pessoa (pe 
,,Moet“), cronometrat pe un tra
seu cu 12 obstacole în 68,8.

FOTBAL • in cadrul turneului 
Internațional de la Pekin, repre
zentativa R.P. Chineze a întrecut 
cu 1—0 (1—0) formația iugoslavă 
Borac Banja Luka. • La Sofia 
s-a disputat întâlnirea amicală 

Comisiei guvernamentale româ- 
no-chincze de colaborare eco
nomică și tehnică.

Comitetul Politie Executiv iși 
manifestă convingerea că. in 
spiritul importantelor hotăriri 
stabilite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt, de la Pekin și 
București, se va intensifica st 
diversifica cooperarea economi
că, în producție și pe terțe 
piețe, colaborarea in ramurile 
de virf ale științei și tehnologiei 
contemporane, conlucrarea pe 
tărimul invătămintului. artei si 
culturii dintre China si Româ
nia. S-a apreciat, de asemenea, 
perspectiva extinderii contacte
lor pe linie de stat, a organi
zațiilor de masă si obștești, in
tre parlamente și alte instituții 
ale celor două țări, a schim
burilor de experiență in con
strucția socialistă intre România 
Si China populară.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază că un rol determi
nant in extinderea și întărirea 
conlucrării multilaterale dintre 
țările și popoarele noastre revi
ne Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Chinez 
— forțele politice conducătoare 
ale celor două națiuni — între 
care s-au statornicit si se dez
voltă tot mai larg relații de 
strinsă si trainică prietenie si 
solidaritate.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat în mod deosebit impor
tanta schimbului de opinii din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen. cu privire la 
evoluția situației internaționale. 
Ia problemele complexe care 
confruntă omenirea. Comitetul 
Politic Executiv iși exprimă de
plina satisfacție fată de acordul 
celor două partide si țări de a 
conlucra tot mai activ pe arena 
mondială in slujba cauzei păcii 
și progresului social, de a mi
lita ferm pentru lichidarea po
liticii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, a oricăror for
me de dominație si asuprire, a 
politicii rasiste și de apartheid, 
de a-și aduce contribuția la 
lichidarea subdezvoltării si in
staurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, la realiza
rea dezarmării, la respectarea 
independentei si suveranității 
naționale, a libertății si dezvol
tării economico-sociale de sine 
stătătoare a tuturor națiunilor, 
la făurirea unei lumi mai bune 
Si mai drepte ne planeta noas
tră.

Comitetul Politic Executiv a- 
prcciază că dialogul româno- 
chinez la nivel înalt de la Bucu
rești. care va da un nou si 
puternic impuls prieteniei si 
conlucrării multilaterale dintre 
cele două partide și tari, co
respunde pe deplin intereselor 
și aspirațiilor celor două po
poare. precum si cauzei gene
rale a întăririi forțelor socialis
mului în lume, a păcii și cola
borării internaționale.

Aprobind în unanimitate în
țelegerile si concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei al 
noii intilniri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu si Hua Kuo- 
fen. Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri corespunzătoa
re pentru aplicarea lor in viată, 
pentru dezvoltarea tot mai in
tensă a colaborării economice 
și în alte domenii româno-chi
ncze. a relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul 
Comunist Chinez, a conlucrării 
multilaterale dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Chineză.

dintre echipa locală Slavia și se
lecționata de tineret a R.S. Viet
nam. Fotbaliștii bulgari au obți
nut victoria cu 3—1 (2—1).

GIMNASTICA * întâlnirea triun
ghiulară feminină de gimnastică 
desfășurată la Sandnes (Norvegia) 
s-a încheiat cu victoria echipei 
R.D Germane — 382,95 p, urmată 
de formațiile Norvegiei — 361.50 p 
și Suediei — 348,10 p. La indivi
dual compus, pe primul loc s-a 
clasat Sylvia Hindorf (R.D.G.), cu 
77,30 p.

HANDBAL • Competiția inter
națională masculină desfășurată 
în orașul polonez Szczecin a fost 
câștigată de echipa locală Pogon, 
care în ultimul meci a dispus cu 
29—24 (15—9) de formația suedeză 
I.F.K. Karlskamm. a O delegație 
a F.I.H. a vizitat Guineea în ca
drul acțiunii de solidaritate olim
pică. La Conakry au avut loc

VIRGINIA 
RUZICI

A DEBUTAT 
ÎN OPEN-UL 
AMERICAN

NEW YORK. 1. — Campio
natele „open" de tenis ale 
S.U.A.. care la actuala ediție 
nu se mai dispută la Forest 
Hills, Ci pe terenurile de ci
ment ale noii arene new-yor- 
keze de la Flushing Meadows, 
au programat partide din pri
mul tur al probelor de sim
plu. Jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a debutat cu o netă 
victorie asupra australiencei 
Pamela Whytcross, de care a 
dispus la scorul de 6—1, 6—0. 
în alte partide s-au înregis
trat rezultatele : Stove — Hol
laday 6—3 6—2 ; Tomanova — 
Medrado 6—4. 6—3 ; Hunt — 
Richey 6—3, 4—6, 6—4 ; Dupont
— Tyler 6—4. 6—3; Meyer — 
Shaw 7—6, 6—1. La masculin : 
Ashe — Case 4—6. 7—6, 6-1 ; 
Docherty — Filoll 6—2, 6—0 ; 
J. Lloyd — Mottram 6—1. 3—6, 
6—3 ; Connors — Tom Gullik- 
son 6—2, 6—0 ; Pattison — Ok- 
ker 7—6, 4—6. 6—3 ; Ramirez
— Alexander 3—6. 7—6. 6—3 ; 
Granat — McMillan 7—5. 6—1 ; 
Fibak — Gonzales 6—3. 6—3 ; 
Smid — Giltinan 4—6, 6—3, 6—0.

HALTEROFILII JUNIORI 
ÎN R.D. GERMANĂ
Azi șl mîine se desfășoară la 

Magdeburg (R.D.G.), meciul tri
unghiular de haltere pentru juni
ori (pînă la 18 ani), dintre repre
zentativele tării gazdă, Ungariei șl 
României. In vederea acestor reu
niuni, țara noastră va fi repre
zentată de o echipă completă. în 
ordinea categoriilor : Șeic Mobin 
(Chimpex) ; Gh. Kerekes (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; V. Roșu (Chim
pex) ; Gh. Dinu (Dinamo Buc.) ; 
T. Kiskalo (C.S.M. Cluj-Napoca) ; 
C. Antal (Clujeana) : Mihai I.iviu 
(CI. sp. șe. Constanța) ; Vasile 
Blaga (C.S.M. Cluj-Napoca) ; Gh. 
Trălstaru (URBIS Buc.) ; M. 
Schuster (C.S.M. Sibiu). Lotul este 
însoțit de antrenorul L. Ionescu.

C.E. DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

ii Sărbătoarea națională a R.S. Vietnam

NOILE VALENTE
ALE SPORTULUI VIETNAMEZ

Ziua națională a Republicii Socialiste Vietnam este aniver
sată astăzi, de către eroicul popor vietnamez, pentru a 33-a 
oară, in noile condiții create, după lupte pline de sacrificii, 
cind întregul teritoriu al țării a fost eliberat, infăpțutn- 
du-se reunificarea Vietnamului sub steagul socialismului. In 
acețti ani, oamenii muncii din R. S. Vietnam și-au putut 
valorifica din plin hărnicia si însușirile lor creatoare în 
dezvoltarea economiei și culturii, obținlnd numeroase suc
cese pe multiple planuri, printre care șl cele din domeniul 
sportului.

i șt 
liber, 
care 

! Si 
îndeosebi cele de 

gimnastică, 
fotbal — re- 

sute de mii de

Mișcarea sportivă din R.S. 
Vietnam a luat, actualmen
te, o amploare deosebită. 
Conducătorii mișcării spor
tive acordă prioritate dez
voltării sportului de masă, 
activitate în care sînt an
grenați sute de mii de cetă
țeni de toate vîrstele. în 
școli, facultăți, instituții șl 
întreprinderi au loc zilnic 
ore de sport. Pe lingă toate 
aceste unități sînt amplasate 
diferite terenuri, baze spor
tive bine amenajate, unde 
se desfășoară o intensă ac
tivitate competițională 
de pregătire în aer 1 
Competițiile de masă 
se organizează la sate 
orașe 
tenis de masă, 
atletism și 
unesc anual 
participant.

în ultima 
eforturi și pentru creșterea 
performanței, în scopul afir
mării sportului vietnamez 
în competițiile internațio- 
nale. în fruntea discipline
lor vizate se află, firește, 
sportul cu balonul rotund. 
Campionatul național da 
fotbal se desfășoară cu re
gularitate și înglobează pes
te 100 de echipe, împărțite 
pe categorii și zone geogra
fice. Este semnificativă de
clarația făcută de Ciu Cuan- 
Gam, unul dintre conducă
torii mișcării sportive din

vreme, se fac

cident cauzat de multitudinea 
de concursuri din. acest an, dar 
speram că va fi, totuși, la da
torie), întrecerea ne-a furni
zat pînă la urmă deplină sa
tisfacție. în seria a doua, cea 
mai rapidă, cea mai specta
culoasă și, evident cea mai va
loroasă, Natalia Mărășescu și 
Maricica Puică au evoluat su
perb, au impus plutonului a- 
lura care le convenea și au 
reușit un dublu succes care ne 
tonifică încrederea în posibi
litatea unei noi medalii pentru 
atletismul românesc. Să mai 
notăm că și alergătorii de la 
3 000 m obstacole — Paul Copu 
și Vasile Bichea (învingători în 
seriile a 2-a și — respectiv — a 
3-a) —sînt, după desfășurarea 
preliminariilor, o promisiune, 
în schimb, Doina Bădescu n-a 
avut la 400 m.g. valoarea ne
cesară pentru a cuceri califi
carea în semifinale.

Week-end-ul acesta este al 
atletismului. Simbătă (n.r. as
tăzi) și duminică se vor con
feri ultimele titluri continen
tale. care se vor adăuga celor 
cucerite vineri de Vladimir 
Trofimenko (U.R.S.S.) la prăji
nă, Ruth Fuchs (R. D. Germa
nă) la suliță, Ludmila Kondra
tieva (U.R.S.S.) la 200 m, Udo 
Bayer (R. D. Germană) la 
greutate, Pietro Mennea (Ita
lia) la 200 m și F. P. Hoff- 
meister (R. F. Germania) la 
400 m — precum și celor decer
nate în primele trei reuniuni. 
Dar ecoul acestor întreceri va 
răzbate cu siguranță pînă la 
Moscova anului 1980.

Rezultate tehnice : FEMININ ; 
200 m : 1. Ludmila Kondratieva 
(U.R.S.S.) 22,52, 2. Marties Goehr 
(R. D. Germană) 22,53, 3. Carta 
Bodendorf (R. D. Germană) 22,64, 
4. Monika Hammann (R. D. Ger
mană) 22,76, 5. Chantal Rega
(Franța) 22,77, 6. Ludmila Masla
kova (U.R.S.S.) 22,89 ; aruncarea 
suliței : 1. Ruth Fuchs (R. D.
Germană) 69,16 m — record euro
pean, 2. Teresa Sanderson (Marea 
Britanle) 62,W m, 3. Utte Horn-

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
PARIS, 1 (Agerpres). — A- 

seară la Paris în campionatul 
european de fotbal Interțări, e- 
chipele Franței și Suediei au

în legătură 
fotbalului 

„Obiectivul 
constă in

R. S, Vietnam, 
cu perspectivele 
din țara sa : 
nostru principal 
pregătirea cit mai temeini- j; 
că a selecționatei, pentru a 
fi prezentă in turneul olim- șă 
pic din 1980. Rezultatele ob- 
tinute in actualul sezon au 0 
dovedit că tinerii noștri fot- Jș 
baliști sîut pe un drum 
bun".

Recent. întîlnirile susți- gî 
nute în Festivalul Mondial 
al Tineretului de la Ilava- J; 
na, în care reprezentativa 
R.S. Vietnam a obținut o Jș 
serie de frumoase victorii, 
demonstrează progresul fot- 0 
baliștilor acestei țări. în îs 
continuare, se pune accent fs 
pe munca de selecție, pen- 0 
tru a recruta elementele 
cele mai valoroase din ma- 
rea masă a jucătorilor. Se jî 
construiesc noi terenuri, uti- gî 
late după cele naai moderne f; 
cerințe, ele constituind un 0 
factor important in pregăti- g 
rea tehnică a fotbaliștilor. Jș

Fără îndoială, eforturi in- g 
cununate de succes se fac ȘȘ 
și în cadrul altor discipline 
sportive, îndeosebi în ace- $3 
lea unde există de pe a- 
cum o largă bază de masă. sȘ 
Ne referim. în special, la 
volei, gimnastică șl tenis gȘ 
de masă, sporturi cu vechi 
șl frumoase tradiții în rin- s? 
dările tineretului vietnamez.

-

SPORTIVII NOȘTRI 
IN ÎNTRECERE

• SIMBATA : Gabriela 
Ionescu (pentatlon), Carol 
Corbu (trlplusalt, califi
cări) . Cornel patușinschi 
(59 km, marș), nie Flo- 
roiu (5 000 m, finală), E- 
lena Tăriță, Mariana Su
man, Maria Samungi, Ibo- 
lya Korodi (4 X 400 m, 
serii).

• DUMINICA : Cătălin
Andreiea (maraton), Ca
rol Corbu (triplusalt, fi
nală), Paul Copu, Vasue 
Bichea (3 000 m obstacole, 
finală), Natalia Mărășescu,

(1 500 m,
TărîțS, 
Maria 

Korodi

Puică
Elena 

Suman, 
Ibolya

Maricica 
finală), 
Mariana 
Samungi, 
(4 X 400 m, finala).
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nou record european — 69,16 
m. în această întrecere, ia star
tul căreia s-au aflat multe ve
dete autentice, Evo Zorgo-Ra- 
duly ne-a împlinit speranțele. 
Ea s-a aflat printre fruntașe 
și reușind din încercarea a 
treia (observați, desigur; că 
această încercare îi este favo
rabilă, în calificări reușind 
performanța de vîrf tot în a 
treia aruncare) o performanță 
de certă valoare — 61,14 m. re
cord personal — s-a clasat a 
5-a. Pietro Mennca a cîștigat 
clar la 200 m — probă pe care 
o domină de mai mulți ani — 
asigurîndu-și astfel un event 
care ridică considerabil cota 
atletismului italian. în fine, cu- 
legînd dintre numeroasele no
tații care îmi umplu carnetul 
de însemnări încă un fapt, să 
vă amintesc despre surpriza de 
proporții de la 200 m femei. 
Marea favorită a probei, Mar- 
lies Goehr, a fost întrecută 
— in extremis, e drept, cu 
doar o sutime, dar întrecută — 
de Ludmila Kondratieva.

Deși am avut o strîngere de 
inimă cind am observat că I- 
leana Silai lipsește de la star
tul primei serii a probej de
1 500 m (știam că nu s-a re
făcut după un mai vechi ac

convorbiri cu membrii federației 
guineze de specialitate, pentru
dezvoltarea handbalului în această 
țară și în general pe continentul
african.

ȘAH • Turneul de la Buda
pesta a fost cîstigat de Noon (An
glia) cu 10 p (din 15). Pe locurile 
următoare :< Csom (Ungaria) —
9* 1 * * * * * * * 9 * l/j p, Adorjan (Ungaria) și Kuz
min (U.R.S.S.) — câte 8*/, p, Jansa 
(Cehoslovacia) — 8 p.

TENIS a în finala turneului de 
la Klagenfurt : Ivan Lendl (Ce
hoslovacia) — Uli Pinner (R.F.G.) 
6—2, 1—8, 0-6, 6—2, 6—1.

VOLEI • La Volgograd și Le
ningrad au continuat jocurile din 
cadrul grupelor semifinale ale 
C.M. feminin : Bulgaria — Polonia 
3—1, S.U.A. — R.D. Germană 3—0, 
Japonia — Peru 3—1, R.P. Chine
ză — Brazilia 3—0.

mola (R. D. Germană) 62,32 m, 4. 
Utte Richter (R. D. Germană) 
62,04. 5. Eva Zorgo-Raduly 61,14 m 
— rec. pers.. 6. Eva Heilmschmidt 
(R. F. Germania) 60,96 m ; 100 mg: 
finala se va realerga sâmbătă 
fără Grazyna Rabsztyn, care 
a provocat un accident je- 
nînd o altă concurentă ; 1 500 in, 
serii : seria l : Ulrike Bruns 
(R.D.G.) 4:11,50, Gabriela Dorio
(italia) 4:11,50, Vesela Iacinska 
(Bulgaria) 4:11,70, Giana Roma
nova (U.R S.S.) 4:11,80, Cornelia
Burki (Elveția) 4:11,80 ; seria a 
Il-a ; Natalia Mărășescu 4:05,80, 
Maricica Puică 4:06,20, Valentina 
Ilinici (U.R.S.S.) 4:06,30, Grete
Waitz (Norvegia) 4:06,30, Ludmila 
Kalnițkaia (U.R.S.S.) 4:06,70. Pen
tru finală s-au mai calificat, „la 
timpK Chris Benning (M. Brita
nie) și Totka Petrova (Bulgaria); 
MASCULIN : 200 m : 1. Pietro
Mennea (Italia) 20.16, 2. Olaf
Prenzler (R.D.G.) 20,61, 3. Peter
Muster (Elveția) 20,64, 4. Les Du- 
necki (Polonia) 20.68, 5. Pascal
Barr6 (Franța) 20,70, 6. Zenon
Licznerski (Polonia) 30,74 : 400 m;
l. Franz Peter Hoffmelster
(R.F.G.) 45,73, 2. Karel Kolar
(Cehoslovacia) 45,77, 3. Francis
Demarthon (Franța) 45,97 ; greu
tate : 1. Udo Bayer (R.D.G.) 21,08
m, 2. Evgheni Mironov (U.R.S.S.)
20,67 m, 3. Alexei Barișnikov 
(U.R.S.S.) 20.G3 m ; prăjină : 1.
Vladimir Trofimenko (U.R.S.S.) 
5,55 m, 2. Anntti Kalliomaki (Fin
landa) 5,50 m, 3. Rauli Pudas 
(Finlanda) 5,45 m.

terminat nedecis 2—2 (0—0). Au 
marcat Berdoll, Six, respec
tiv Nordgren și Darsson (în 
ultimul minut de joc).


