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După campionatele europene de atletism de la Praga

PUȚINI DINTRE SPORTIVII NOȘTRI AII CONCURAT
LA NIVELUL ACTUAL AL POSIBILITĂȚILOR

„.iar muiți s-au dovedit lipsiți de valoare și perspective
r- Cu patru ani în urmă, după 
campionatele europene de la 
Roma, apreciam fără rezerve 
ca foarte înalt nivelul valoric 
ai întrecerilor atletice găzduite 
atunci de stadionul Centomilla, 
in care se stabiliseră 27 de 
recorduri ale competiției, 
b’e-am adus aminte de acest 
bilanț acum, la capătul celor 
șase zile de concurs de pe sta
dionul Evzen Rosicki. în care 
au fost depășite recordurile 
campionatelor la 30 din cele 
40 de orobe ale programului 
(13 feminine și 17 masculine) 1 
Fără îndoială. „Praga ’78“ va 
rămine un moment de referin
ță. un moment de virf al atle
tismului continental și mon
dial. Concluzia se impune de 
la sine, fără echivoc : atletis
mul progresează necontenit, 
fără pauze, iar o competiție 
de anvergură maximă stimu
lează energii și ambiții deose
bite. Aceasta a făcut ca. în 
afara recordurilor campionate
lor, să fie depășite trei recor
duri mondiale, să fie corectate 
zeci de recorduri naționale, ca 
să nu mai vorbim de bulver
sarea listelor cu cele mai bu
ne performanțe mondiale a!e 
sezonului. Se poate ușor anti
cipa, avlnd în vedere rezul

tatele de acum, drumul ascen
dent al viitoarelor sezoane, se 
poate Întrezări ce va fi peste 
doi ani. la Jocurile Olimpice 
de la Moscova sau peste pa
tru ani. la viitoarea intilnire 
a atleților de pe continent, la 
Atena...

Ce se poate spune însă des
pre prezența atletismului ro
mânesc în arena europeană ?

Trebuie să spunem de la 
bun început că numai o parte 
dintre cei care ne-au repre
zentat la Praga au concurat 
la nivelul actual al posibili
tăților, dar prea puțini pentru 
ca atletismul nostru să 
o greutate mai mare in 
cemul european. Printre 
care au avut reușite se 
mără în primul rînd această 
excelentă 
Natalia 1 
noastră i 
alergătoare

aibă 
con- 

cei 
nu-

atletă
Mărășcscu. 
medaliată, _______

! de pe continent 
care a reușit să urce pe po
dium atît la 1 500 m, cit șl la 
3 000 m, Întrecută de fiecare 
dată la capătul unor curse in 
care s-a autodepășit, îmbună
tățind substanțial recordurile 
țării : cu peste 4 secunde la 
3 000 m. cu aproape o secun
dă și jumătate la 1 500 m. pro
bă in care a reușit să coboare

care este 
. singura 

singura

sub bariera celor 4 minute. 
Ilie Floroiu și-a îmbunătățit 
cu aproape 8 secunde cel mai 
bun rezultat la 10 000 m — 
cursă în care s-au stabilit, da
torită țrenei ne care el a im
pus-o, 6 recorduri naționale! — 
și s-a „bătut" pînă la ultima 
picătură de energie cu așii 
fondului continental la 5 000 m. 
Cătălin Andreica a alergat ma
ratonul intr-un timp care în
trece cu 5 minute cel mai bun 
rezultat românesc al distanței, 
sosind la cîțiva metri de cam
pionul olimpic Cierpinski ; Ho- 
ria Toboc a corectat de două 
ori recordul la 400 mg, reușind 
o nesperată calificare in fina
lă ; ștafeta feminină de 4X400 
m a îmbunătățit, la rindu-i, 
recordul țării ; Maricica Puică 
la 3 000 m, Fița Lovin la 800 
m, Paul Copu și Vasile Bichea 
la 3 000 m obstacole. Eva ZorgS

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 1-a)

Marginalii la „Trofeul Tomis“

UNEORI, 12 VOLEIBALIȘTI
NU ALCĂTUIESC UN. SEXTET

; Blocajul echipei României, alcătuit din 
'Nicolae Pop și Corneliu Oros, respinge ata

cul trăgătorului formației Ungariei, Laszlo 
Buzek

Comentariul nostru pe mar
ginea celei de a 17-a ediții a 
„Trofeului Tomis" la volei mas

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU MARELE 
SPECTACOL SPORTIV AL „DACIADEI"

După cum am anunțat, la 23 septembrie va avea toc pa 
stadionul „23 August* din Capitală un grandios spectacol spor
tiv, care va marca închiderea actualei ediții a marii competiții 
sportive naționale „Daciada*. Vă prezentăm astăzi aspecte din 
pregătirile reprizei șoimilor patriei ji pionierilor.

Prin exercițiile lor, șoimii patriei și pionierii vor sugera preocu
pările lor zilnice — invățătura, munca, 'sportul —, copilăria

Foto : Dragoș NEAGUlor fericită.

„SÎNTEM DIMINEAȚA 
PATRIEI MILENARE»

Dimineață de început de sep
tembrie. Din soarele călduț, săl
tat de undeva din miriștile 
Bărăganului, se revarsă parcă 
pulberi de argint peste întinsul 
țării. De obicei, la această o-ă, 
in parcul sportiv bucureștean 
„23 August" domnește liniștea. 
De obicei in asemenea dimineți 
peste iarba gazonului marelui 
stadion mai stăruie rouă. Astăzi 
insă, stadionul freamătă, ară- 
tind cu totul neobișnuit. Peste 
gazon un mare podium acope
rit cu prelată verde, iar de o

ȘASE SELECȚIONATE ÎȘI DISPUTĂ TITEUl
Dl CAMPIOANA A

''*■ intri "M>Par-^riracI^.ed^i^^ 
R pisă 
sportiv _ 
tală. vor lua parte 5 rrprrxr-r- 
tative județene alături de for
mația Municipiului București 
(alcătuită din jucători ai echipe
lor Rapid. Progresul și 
C.N.A.S.E.). Partidele se vor 
desfășura zilnic, de la ora 15,

i-i

DACIADEI» IA P010
după următorul program :

*ȚÎ!*'_ Mure:

m CM —
Ttoaș glMr — A-wi
TMM — Ouă. -
ă Barar

ta ora IB : E »—»- 
Timis. Cluj — Arai R

fetea
Arag ț 
Merv»
Mare, 
simbătă 
rești —Mureș — Bihar

culin trebuie început de la par
tida finală, în urma căreia re
prezentativa R.P. Chineze a 
cucerit locul întîl, în dispută cu 
o echipă tînără, de frumoasă 
perspectivă — echipa secundă 
a Cubei. A fost un meci de o 
rară frumusețe, in care au fost 
etalate toate virtuțile jocului de 
volei, a fost un veritabil coro
lar al turneului, urmărit cu viu 
și justificat interes timp de 5 
zile de o sală plină pînă la re
fuz. Valoarea tehnică și specta
culozitatea finalei au mai ate
nuat din mîhnirea publicului 
spectator pentru ieșirea neaș
teptată a echipei noastre din 
rindul fruntașelor. Constănțenii 
ți ceilalți oaspeți ai litoralului

prezenți în tribu
ne au aplaudat 
duminică seara la 
Încheierea compe
tiției, echipele par
ticipante, pentru 
calitatea ridicată a 
spectacolelor ofe
rite. Iar oaspeții 
au rămas îneîntați 
de ospitalitatea cu 
care au fost în
conjurați, de ire
proșabila organi
zare asigurată de 
F.R. Volei și 
C.J.E.F.S. Constan
ța.

Dar daca totul a 
fost bine și la 
locul lui sub toate 
celelalte aspecte, 
sub cel al rezul
tatelor echipei Ro
mâniei au existat 
suficiente motive 
de nemulțumire. 
Nu atit pentru 
faptul în sine, că 
voleibaliștii noștri 
au ajuns în tur
neul pentru locu
rile 5—8 (ca ur
mare a două 
înfringeri cu 3—2)

cit pentru faptul că înainte cu 
mai puțin de trei săptămini 
pînă la C.M. din Italia sextetul 
nostru s-a prezentat incoerent 
și oscilant, fără cursivitate în 
acțiuni, cu o slabă putere de 
concentrare in momentele esen
țiale ale jocului, cu puține 
scheme tactice puse la punct, 
fără o formă sportivă cores
punzătoare momentului și pur- 
tind pe umeri o uriașă încărcă
tură psihică. Abia în partea a 
doua a competiției jocul a în
ceput să se lege mai bine, ju
cătorii arătînd că în pregătirea 
fizică și în unele laturi ale ce
lei tehnice s-au făcut suficiente 
acumulări. Specialiștii prezenți 
la „Trofeul Tomis" (datorită

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2—3)

parte și de alta, dăltuite, imen
se „clepsidre" : este scena care 
va găzdui la 23 septembrie ma
rele spectacol sportiv prilejuit 
de închiderea primei ediții a 
marii competiții naționale cu 
nume drag inimilor noastre — 
„Daciada" — competiție organi
zată din inițiativa secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Marele spectacol se va constitui 
ca un fierbinte omagiu adus 
partidului, patriei. de către 
tineretul tării, educat și călit 
la școala stadionului, pentru 
viața fericită pe care o trăiește, 
pentru viitorul tot mai luminos.

Stadionul freamătă pentru ci 
pe el s-au revărsat, efectiv, 
peste 1500 de copii, șoimi ai 
patriei și pionieri, clocot multi
color de tinerețe, de voie bună, 
de gingășie și gratie. Copiii au 
început pregătirile pentru bo
gata și tumultuoasa lor pre- 

le_ spectacol de la

Eufear

„ȘTAFETA MUNȚILOR"
„DACIADEI" ! UN FESTIVAL AL TURISMULUI DE MASE

• Decor hivsrn’l, entuziasm incandescent ® 9 fericită simbioză • Prezențe aplaudate, absențe., nemotivate
Zăpada care a încărunțit pe 

neașteptate crestele Bucegilor, 
lapovița, ceața și puternicele 
rafale de vînt n-au putut di
minua nici entuziasmul și nici 
hotărîrea celor 72 de echipaje 
(46 reprezentative de județe șl 
26 departamentale) de a-și dis
puta bărbătește șansele în fi
nala ediției a V-a a „Ștafetei 
Munților”, menită să desemneze 
pe campionii republicani ai 
turismului de masă.

Timp de trei zile, împreju
rimile Cotei 1500 din Bucegi 
au cunoscut o efervescență 
sărbătorească. Corturile a 400 
de concurenți au transformat

zona într-o tabără policromă, 
iar pajiștile în covoare zmăl- 
țuite de catarge pe care au 
fluturat drapele cu culorile a- 
sociațiilor, de porți cu „Însem
nele heraldice" ale acestora, 
de expoziții în aer liber ilus- 
trînd frumusețile patriei noas
tre, de pancarte cu emblema 
„Daciadei", sub a cărei egi
dă turismul de masă a cunos
cut în acest an o dezvoltare 
impetuoasă.

„Ștafeta Munților" este, așa 
cum o definește regulamentul 
său, o competiție turistică cu 
caracter cultural-sportiv, în 
scopul angrenării maselor în

practicarea turismului, pentru 
menținerea și întărirea sănătă
ții, cunoașterea trecutului isto
ric, a tezaurului turistic și a 
mărețelor înfăptuiri din zilele 
noastre. Iată de ce finaliștii 
au trecut mai întîi proba teo
retică, care le-a cerut cunoș
tințe de geografie, geologie, is
torie, date despre dezvoltarea 
economică a județului Prahova 
(care a găzduit finala), cunoș
tințe de meteorologie, de teh
nica Și igiena turismului. de 
prevenire a accidentelor, acor
darea primului ajutor si salva
rea în munți. La proba practi
că, echipajele — constituite 

pe categorii de virs- 
tă — au parcurs tra
see între 12 și 22 km. 
Pe drum, ei și-au 
valorificat cunoștin
țele de orientare tu
ristică, au trecut — 
cu funiculare impro
vizate — peste dife
rite obstacole, au sal
vat „răniți" etc. Cu 
toate condițiile... de 
iarnă, numărul de a- 
bandonuri a fost ne
însemnat.

Proba culturală s-a 
unit, într-o splendi
dă simbioză, cu cea 
sportivă. Fiecare ju
deț a prezentat un 
scurt program artis
tic, menit să dea 
farmec tradiționalu
lui „foc de tabără".

Sever NORAN

înainta de plecarea Intr-o probi, echipele consulți hirțile, sub îndrumarea (Continuare in pag 
arbitrilor de start Foto : N. SEVER 2—3)



„CUPA OLIMPIA" LA
Duminică dimlneafA» Pe stadio

nul Olimpia a început concursul 
internațional de pentatlon mo
dem dotat cu „Cupa Olimpia", la 
care participă două formații ale 
clubului gazdă, precum si Selec
ționata R.S.S. Kazahstan și Dozsa 
Budapesta. Prima probă, călăria, 
a revenit concurentului sovietic 
Nikolai pecearnov, eu 1100 p, 
punctaj realizat șl de concuren- 
ții bucureșteni Vasele Nemețea- 
nu și Eugen Pop. Pe echipe, pri
ma s-a clasat Olimpia I — 3300 
p, urmată de R.S.S. Kazahstan 
cu 3232 p și Dozsa Budapesta — 
>210 p. Ieri, la sala Floreasca II 
s-a desfășurat proba de scrimă. 
Pe primele două locuri s-au cla-

„PALETA DE ARGINT"-UN SUCCES Șl 0 PROMISIUNE
Sala „Victoria" din Ploiești a 

fost si în acest an gazda între
cerii celor mai mici jucători de 
tenis de masă aliniati la startul 
celei de a IX-a ediții a „Pale
tei de argint", concurs republi
can de tenis de masă pe echipe 
rezervat copiilor pină La 10 ani. 
Desfășurat sub egida „Dacia- 
dei“, el a prilejuit întreceri dirze 
Si palpitante, meritele protago
niștilor fiind cu atît mai lău
dabile. cu cit multora dintre ei 
înălțimea regulamentară a me
selor de joc le-au pus... pro
bleme. Pe primul loc și câștigă
tori ai „Paletei de argint" 19Î8 
— reprezentanții C.S.M. Cluj- 
Napoca (b+f) cu 25 p. urmați 
de cei de la înfrățirea Tg. Mu
reș. tot cu 25 p și A.S.M. Cu- 
gir I — 21 p. în clasamentele 
separate, ordinea primilor trei 
a fost : fete 1. înfrățirea Tg. 
Mureș 13 p. 2. C.S.M. Cluj-Na- 
poca 12 p. 3. A.SM. Cugir I

M. BUO Șl I. PLUGAR», 
SELECIIOUJI ÎN ECHIPK 

REPREZENTATIVĂ DE MO I0C90S
După ce s-a menținut timp dc 

cinci etape pe locul 4 în clasa
mentul prestigioasei competiții 
internaționale de motocros „Cu
pa Prietenia", In urma puterni
celor reprezentative ale Uniunii 
Sovietice, Cehoslovaciei șl Polo
niei, echipa noastră națională a 
avut In concursul de la Bad- 
Salzungen (R.D.G.) o neaștepta
tă cădere, coborind pe poziția a 
6-a. Cauza : comportarea sla
bă a motociclistulul N. Ara- 
badgi și, mai ales, a lui R. 
Diaconu, sosit printre ultimii 
concurenți.

Și in penultima etapă a cam
pionatului republican de moto
cros (ultimul test al lotului re
prezentativ), desfășurată dumini
că pe traseul de pe Valea Răcă- 
dăului. de la Brașov, alergătorii 
respectivi nu au dat satisfacție. 
Specialiștii federației au apelat 
la serviciile cunoscutului moto- 
crosist M. Banu și ale brașovea
nului I. Plugaru. Astfel, la eta
pa finală a „Cupei Prietenia", 
programată duminică în Ungaria, 
țara noastră va fi reprezentată 
de E. Miilner, M. Banu, E. Laub 
și I. Plugaru. Noul antrenor al 
echipei naționale, maestrul spor
tului Ștefan Chițu, este încredin
țat că acești alergători sînt ca
pabili să recupereze handicapul 
care ne desparte de principalii 
adversari.

,________niiuiiiiii iiiir'T ni" wnn——-------------------------

MARGINALII LA „TROFEUL TOMIS“
(Urmare din pag. 1)

unei lăudabile inițiative, toți 
antrenorii echipelor de divizia 
A și arbitrii internaționali au 
fost convocat! la consfătuire la 
Constanța, prilej cu care au 
putut urmărj antrenamentele și 
jocurile echipelor) și-au pus 
multe Întrebări privitoare la 
modul în care s-a prezentat 
echipa. întrebări la care s-au 
ferit să dea răspunsuri publice, 
avînd în vedere momentul atît 
de delicat pentru voleibaliștii 
lotului național. In ceea ce ne 
privește, n-am fost niciodată 
partizanii ideii de a se cîștiga 
cu orice preț competițiile de 
verificare, chiar cînd ele au 
loc în țara noastră. Rămincm 
ți acum — cînd echipa a ieșit 
pentru prima oară din rîndul 
fruntașelor — pe aceeași pozi
ție. Dar vom sublinia, ca s> 
altădată, ce ne-a plăcut și mai 
ales ce nu ne-a plăcut în pres
tațiile „tricolorilor".

Am evidențiat cu exact două 
luni în urmă, după turneul de 
la Berlin, faptul pozitiv că lo
tul dispune în prezent de 12 
jucători capabili să joace ori- 
cînd în sextet cu contribuție 
aproape egală. „Trofeul Tomis" 
ne-a reconfirmat această situa
ție. Dar dacă atunci nu aveam 
altă pretenție, acum ni *-ar 
fi părut neapărat necesar ea 
să vedem cristalizat sextetul de 
bază, în care să poată fi intro
duși — ;n funcție de împreju
rări — $1 ceilalți 6 jucători. 
Așa cum a evoluat echipa, nu 
ni s-a lăsat deloc impresia că

PENTATLON MODERN
sat doi concurenți sovietici, T. 
Dosîmbetov și I, Togobețki, am
bii cu 1034 p — 23 victorii. Pe lo
cul 3 s-a clasat Ștefan Coana 
(Olimpia I) cu 20 victorii — 
939 p. Pe echipe : R.S.S. Kazah
stan 2932 p, Olimpia I 2660 p, 
Dozsa Budapesta 2 388 p. Clasa- 
nente după două probe: indivi
dual : Dosimbetov 2126 p, Ștefan 
Coana 2 032 p, Togobețki 2 022 
p; pe echipe : R.S.S. Kazahstan 
6 112 p, Olimpia I — 5 960 p, 
Dozsa Budapesta — 5 568 p.

Azi, de la ora 9,30, la Poligonul 
Tunari este programată proba 
de tir, iar după amiază, de la 
17,30, proba de înot, la bazinul 
„23 August".

11 n : băieți 1. C.S.M. Cluj-Na- 
poca 13 p. 2. înfrățirea Tg. Mu
reș 12 p, 3. C.S. Rm. Vîlcea 
11 P.

O prezentă inedită la între
ceri — copiii din comuna Vinti- 
leanca — Buzău, clasați pe po
ziția a 8-a în întrecerea băieți
lor.

„Paleta de argint" 1978 a în
semnat un succes și o promi
siune pe drumul dezvoltării te
nisului de masă românesc.

Mihail VESA

„SÎNTEM DIMINEAȚA
(Urmare din pag. 1)

cea care a conceput integral 
programul de evoluție a pio
nierilor și șoimilor patriei.

Intră toboșarii ! Pe baza 
clepsidrei din stingă !__ Trtxn- 
peții. in triunghi “ Detașa- 
mentul de toboșari ți trompeti, 
copii de la școlile generale din 
toate cele opt sectoare ale Ca
pitalei. se aliniază in grabă, tși 
caută posturile de unde vor 
înălța spre cer acordurile cin- 
tecelor pionierești. Pe marele 
podium șirurile se leagă intr-o 
țesătură plină de farmec ; fetițe 
și băieți „se prind de miini și 
se desprind", așa după cum co
mandă vocea din difuzoare. 
Mișcările lor. simbolizind viața 
de toate zilele, învățătura, mun
ca, focurile sportive. Este im
presionant cit de repede au 
„prins" totul. Dar ei sînt hotă- 
riți să repete incă o dată, ți 
încă o dată, pentru a fi cit mai 
aproape de perfecțiune, de nota 
10. Pentru că sint obișnuiți cu 
note mari. Gabriela Georgescu, 
de la Școala generală 203. gim
nastă. de pildă, este premiantă 
de trei ani la rind. Gabriel Mu- 
rărescu. trompet, de la Școala 
generală 127, poartă și el la 
epoleți insigna de fruntaș la 
învățătură. Ancuța Popescu. 
care la toamnă intră in clasa 
o doua, are in primul ei car
net de elevă numai note 
foarte bune. Și ca ei sint zeci 
și sute. Se străduiesc ca 
programul să iasă cit mai 
bine, se străduiesc și ei. și 
profesorii lor : Doru Pavel, 
Aurelia Diatcu. Nicolae Ște- 
fănescu. Florentina Antonova, 
Ștefan Diamandi. Ion Rotaru.

în acest răstimp afectat pregă
tirii s-a procedat in modul cel 
mai firesc : pornindu-se de la 
sextet către lotul de 12. S-a 
mers invers, fără a se ajunge 
incă la sextet. De aici, nume
roasele necesități de schimbare 
a jucătorilor și chiar a sarci
nilor lor in echipă. De aici ți 

lipsa formei sportive (fie și în 
faza ei incipientă), ceea ce 
face necesară o grăbire a aces
tui proces in cele 15 zile care 
ne maj despart de campiona
tul mondial. Dar acest proces 
trebuie condus cu multă grijă, 
pentru a nu accentua starea de 
oboseală psihjcă dezvăluită (și 
recunoscută deschis) de jucători 
la turneul încheiat duminică, 
oboseală tradusă într-o foarte 
slabă concentrare pe parcursul 
meciurilor ți, deci, intr-o evo
luție foarte oscilantă de la un 
set la altul. între lipsurile în 
planul tehnic, fundamentală nl 
se pare cea privind recepția 
serviciului, a cărei imprecizie 
a împiedicat mult pe coordona
torii P. Ionescu și C. Oros să 
realizeze un joc combibatlv in 
atac. Totodată, se impune ur
mărirea mai insistentă a efica
cității serviciului la toți jucă
torii (doar C. Chifu și M. Tuto- 
van pun probleme mai serioase 
adversarilor). Aceste retușuri 
tehnice, precum și o concepție 
tactică limpede, nu numai pen
tru antrenori, ci și pentru ju
cătorii înșiși — concepție care 
să se contureze în procesul de 
omogenizare a sextetului de 
bază — pot duce echipa noastră 
la un nivel optim de competi
tivitate la C.M. din Italia.

Automobilism — vitezâ in coastă

ALERGĂTORII DE LA UNIREA TRICOLOR 
AU DOMINAT ÎNTRECERILE DE LA PlRlUL RECE
Pe traseul de la Pirîul Rece 

s-a desfășurat duminică cea 
de a șatra etapă a campiona
tului republican de viteză în 
coastă Ia automobilism pentru 
alergătorii din grupele valorice 
A și B. întrecerile celor 105 
automobiliști. urmărite de un 
mare număr de spectatori, au 
fost de un ridicat nivel teh
nic, scoțînd în evidență forma 
bună a unor alergători. Re
marcabil este succesul Unirii 
Tricolor-București (cîștigătoare 
pe echipe) și ai sportivilor săi 
E. Ionescu Cristea (primul in 
clasamentul general și realiza
torul unui nou record al coas
tei). N. Mihăiiescu, D. Glndu 
(învingători la clasele respec
tive) și I. Mianoff (într-o fru
moasă revenire).

Rezultate tehnice : cl. pină la 
1 000 cmc — 1- N. Mihăiiescu, 
pe Fiat 127. 2. N. Leu (Cetate 
Deva) pe Autobianchi, 3. F. 
Bibac (C.S.U. Brașov), pe Fiat

PATRIEI MILENARE-
Reprizele se succed. Iată-i pe 

șoimi. Unii au luat înfățișare 
de păpuși, alții se prind in 
jocuri pline de grafie. Cei mai 
curajoși execută exerciții pe 
triciclete și btdelefe Se prind 
ia focal .isniriioa-es*. ia al
tele care nb&aiczi primu lor 
pași ia iacdtdranâ n rporz.

K imens aa se gindef.e la 
oboseală. la soarele din ce ia 
ce mai fierbinte. Exercițiile se 
repetă, copiii intră „in scenă" 
și ies, spectacolul se leagă tot 
mai frumos, mai armonios, 
prinde tot mai pregnant contur 
ideea de ansamblu, o idee sim
bol : „Sîntem dimineața patriei 
milenare".

Dimineața patriei, o diminea
ță însorită, in care crește vi
guroasă tinăra generație.

IERI ȘI-A REDESCHIS PORȚILE 
PATINOARUL „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

• Primele ore pentru public, duminica viitoare

Hocheiștii de la Steaua, primii 
a patinoarului „23 August"

Ieri ți-a redeschis porțile 
patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală. Datorită e- 
forturilor harnicului colectiv 
de muncitori și tehnicieni de la 
această mare bază sportivă, pa
tinoarul a fost pus la dispozi
ția sportivilor mai devreme ca 
de obicei ți — ceea ce este 
mai important — cu multe, 
foarte multe îmbunătățiri. 
Mantinela a fost placată cu 
fibră de sticlă și FVC, s-au 
refăcut complet vestiarele ți

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES 
DIN 30 AUGUST 1979

Categoria 1 : 1,00 variantă — 
autoturism „Dacia 1300" ; ca
tegoria * 2-a : 4 variante 25% 
a 15.437 lei ; categoria a 9 a :
17.25 a 3.579 lei; categoria a 
4-a : 47,25 a 1.307 lei ; catego
ria a 5-a : 146,75 a 421 lei ; 
categoria * C-a : 5.288,25 a 40 
lei ; categoria * 7-a i 105,25 a 
200 lei ; categoria a 9-a :
2.346.25 a 40 lei.

Report categoria 1: 31.788 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ 

de la categoria 1 a revenit 
participantului Victor Cristea 
din Roman, județul Neamț. 

850 ; cl. pină la 1 150 cmc — 
L D. Gindu, 2. V. Szabo (U. 
Tricolor). 3. M. Breazu (C.S.U. 
Brașov) — toți pe Dacia 1 100; 
cl. peste 1300 cmc — 1. E. 
Ionescu. pe Lancia 1 600, 2. G. 
Morassi (I.A. Dacia Pitești), pe 
R. 12 Gordini 3. H. Graeff 
(C.S.U. Brașov), pe BMW 2002; 
cl. Dacia 1300, gr. I — 1. Gh. 
Urdea (C.S.U.), 2. L. Balint 
(C.S.U.), 3. M. Santa (I.A. Da
cia) ; gr. a Il-a — 1. N. Gri- 
goraș (I.A. Dacia), 2. A. Bellu 
(I.A. Dacia), 3. I. Mianoff (U. 
Tricolor). Echipe : 1. Unirea 
Tricolor, 2. I.A. Pitești, 3. 
C.S.U. Brașov. Clasament ge
neral individual : 1. E. Ionescu 
Cristea, 2. N. Grigoraș, 3. A. 
Bellu. 4. I. Mianoff.

In întrecerea rezervată aler
gătorilor din grupa valorică B 
au învins : G. Diaconu (Tex
tila Prejmer), pe Dacia 1100, 
la clasa pină la 1150 cmc, FI. 
Cordan (C.S. Tractorul Brașov) 
și T. Pop (I.T.A. Arad) la cla
sa Dacia 1 300. grupa I și, res
pectiv, a Il-a. Pe echipe : 
I.T.A. Arad ; clasament gene
ral individual : T. Pop.

„ȘTAftTA MUNIILOR“-UN FESTIVAL AL TU
(Urmare din pag 1)

S-au recitat versuri originale 
despre frumusețile patriei. pif
tie de patosul iubirii de țară, 
s-au cr.tat ci niece de drume
ție. muxcă folk in limba ro
mână și l.mbilr naționalităților 
conlocui toate etc.

Pe măsura desfășurării pro
belor. „Ștafeta munților" s-a 
constituit fntr-un minunat fes
tival al turismului montan. la 
reușita căruia un aport deose
bit și-au adus județele Iași, 
Harghita, Neamț, Sibiu și Ar

„beneficiari" ai proaspetei gheți 
Foto : Dragoș NEAGU

s-a executat reparația ca
pitală Ia instalația frigorifică. 
In general, patinoarul „23 Au
gust" se prezintă acum mai 
bine utilat și pus la punct față 
de sezonul trecut.

Primii sportivi care au in
trat pe gheață au fost nochciș- 
tii clubului Steaua, aflată in 
plină pregătire pentru primele 
partide din cadrul C.C.E. De 
duminica viitoare, patinoarul va 
fi pus și la dispoziția publi
cului.

DIN NOU DOUA MARI CIȘTIGURI ATRIBUITE 
LA O TRAGEREPRONOEXPRES

Partlripanțil Kuxanda ȘleUnla din București și Weâszmann Elisa 
din Reșița, jud. Caraț-Severin, au eîștigat fiecare cite un autoturism 
„Dacia 1300“ pe bilete cu variante 25% la tragerea din 23 august 1978.

Vi reamintim că posibilități sporite de rfștig vă oferă variantele 
combinate și combinațiile „cap de pod", care pot fi jucate integral 
(ioo%) sau sfert (25%).

iată șl alte avantaje ale acestor trageri :
• se pot obține cîștiguri cumulate pe aceeași variantă simplă
• se atribuie câștiguri pentru 3 și 4 numere din cele 12 extrase 

și pentru 3 numere din 6.
Nu pierdeți prilejul de a participa și dv. 1a tragerea PRONOEX

PRES de MIINE 6 SEPTEMBRIE a.c.
Marile cîștiguri vă așteaptă !
NU UITAȚI ! AST Azi este ULTIMA ZI pentru procurarea bile

telor 1

CINE VA FI PRIM
LA TOATE CA7„

..Parada greilor" — iși vor (<i
aminti toți iubitorii bo- re,
xului — a avut darul aii
să ne arate cit de popu- „a
Iară este confruntarea vo- ed
nicilor, întîlnirea in ring na
a flăcăilor trupeși, cu brațe lol
vînjoase, presupuși a fi in ml
stare „să doboare un taur „tl
dintr-o lovitură" — cum spun all
legendele. Apelul la metafo- înl
rele poveștilor de altădată I
nu este deloc întîmplător. dtl
Dintotdeauna poporul nostru tel
a prețuit fapta vitejească, pil
îndrăzneala și puterea fizică, b<|
robustețea și agilitatea flă- tal
căilor. Dintotdeauna masele dq
au încurajat și aplaudat pe tel
cel ce învinge în luptă fj
dreaptă. Nu e de mirare că pi
boxul a ajuns unul din spor- gj
turile moderne cele mai în- 1<I
drăgite la noi. Nu e de mi- pl
rare că federația de speciali- cl
tate a fost surprinsă să con- dl
state, pe de o parte, de cit nl
interes s-au bucurat la puv tl
blic cele două reuniuni con- ■ 
secutive, din sala Floreasca, a 
iar pe de altă parte, cit de r 
mulți tineri de categorie j,
grea (sau aproape...) au pu- t:
tut fi strînși laolaltă, în foar- r 
te scurt timp, printr-o simplă

geș (îndeosebi asociația Sănă- n
tatea, din Cimpulung Muscel) r
ca și unii neobosiți animatori C
ai drumeției pe munte (Ovidiu f
Stoian, Ion Vitez, Emili an t
Cristea — București, Gh. <
Amaicii — Neamț, dr. V. Popa i
— Cimpulung Muscel, Gh. *
Pinzaru — Iași. Aurei Nan — 
Harghita, Ion Helmeczi — Si- 1
biir. M. Topolsehi — Tulcea), 1
sau M. Sirbu și D. Mehedinți, 
de la Salvamont Sinaia, care 
au fost mereu la post, pe cum
plita vintoasă care s-a abătut 
asupra muntelui in ziua probei 
practice.

în acest context este cu atît 
mai lăudabilă prezența in fi
nală a unor șes—
(Teleorman, Tulcea, Ilfov) cu 
cit, „județe de munte" (Bistri- 
ta-Năsăud, Caraș-Severia, Bi
hor, Mureș, Sălaj, Alba) au 
absentat nemotivat de la o fi-

0 RTUȘITĂ ACÎIliIT SPORTH
SUB iKSEMNUL

Peste 2 000 de tineri si tinere 
din întreprinderile si institu
țiile municipiului Oradea au 
luat parte ia întrecerile spor
tive organizate de comisia 
snort-turism de De lingă Con
siliul județean al sindicatelor, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. Bi
hor. Disputată sub egida ..Da- 
ciadei". acțiunea s-a bucurat de

HAIDUCEL CÎȘTIGĂJ
Atenția numeroșilor spectatori 

prezenți duminică dimineața pe 
hipodromul din Ploiești a fost 
polarizată de disputarea „Premiu
lui Victoriei" (alergare clasică), 
Ia startul căruia s-au aliniat, 
printre alții, Helis (cîștlgătorul 
Derbyului), Godeanu (campionul 
cailor de 4 ani). Rondo (cam
pionul turfului) și Haiducel, ul
timul „venind" dună o serioasă 
recoltă de premii. Beneficiind de 
conducerea unui driver de excep
ție (G. Tănase s-a dovedit din 
nou imbatabil la finiș), Haiducel 
a reușit să-și adjudece hiturîle 
(mal ușor cel de-al doilea) 
acestei importante probe. Meri
torii evoluțiile avute de Diatom 
(1:25,8), Helis (1:24) și Rondo 
(1:21,7), ultimul avînd de refăcut 
un handicap excesiv. Performan-
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I După etapa a III 
I _ _ _ _ _ _ _ _
I EVOLUȚIILE CELOR 18 DIVIZIONARE „A“
I ANALIZATE DE... PROPRIII ANTRENORI 
I
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I
■
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Cronicile celor nouă partide din etapa a lil-a le-ați citit in ziarul de ieri. Astăzi vă oferim posi
bilitatea de a afla, pe scurt, opiniile celor 18 antrenori divizionari A asupra evoluțiilor propriilor 
echipe în runda de duminică. In minutul 91 ei au devenit cronicari pentru citeva momente.

ION IONESCU (Gloria Bu
zău) : „Am eiștigat greu dar 
meritat, pentru că am luptat 
mal mult pentru victorie, vrind 
să reparăm în parte — moral
mente cel puțin — prejudiciul 
înfrângerii din prima etapă pe 
teren propriu. Deși n-am pu
tut alinia cel mai bun „11“ 
(Petrache, Toma și Ghizdeanu 
au fost indisponibili), jucătorii 
mei s-au dăruit total in acest 
joc. pentru a compensa lipsa 
de experiență competiționaiă. 
Și cred că in acest meci am 
depășit. în ansamblu, condiția 
fostei divizionare B“.

TRAIAN IONESCU 
Club Bacău) : „Consider 
fringerea echipei mele 
fost determinată de cauze care 
țin de procesul de instruire 
și nici de comportarea în an
samblu a formației. A fost 
de-ajuns, a$a cum se intimplă 
deseori in fotbal. un singur 
moment de neatenție a apără
torilor noștri si de sansă a 
adversarilor pentru ca rezul
tatul egal, pe 
după aspectul 
tîlnirii. să se 
insucces".

(Sport 
că în- 
nu a

care îl meritam 
general al in- 
transforme in

LEONID ANTOHI (Politeh
nica Iași) : „Rezultatul ne dez
avantajează, raportindu-1 la 
prestația din teren. Totuși, a- 
ceeași veche poveste, inefica
citatea atacanților. «ne-a afec
tat și acum. In plus, s-a gafat 
nepermis în apărare. Nu e mai 
puțin adevărat că. după 
fuseseră învinși cu 6—1 în 
turul campionatului trecut, 
geșenii și-au luat măsuri 
consecință. Dacă atunci

ce 
re- 
ar- 
în

- ... _____ au
jucat deschis, acum au supra
aglomerat apărarea ș; printr-o 
bună circulație și mișcare în 
faza lor de atac au reușit să 
ne surprindă. Am indicat du
blaj atent în apărare, dar nu 
s-a realizat nimic. După pă
rerea mea. maniera de arbi
traj ne-a dezavantajat".

CONSTANTIN OTET (F.C. 
Argeș — în absența lui Fi. Ha- 
lagian, plecat la Atena să ur
mărească pe Panathinaikos) : 
„Datorăm succesul efortului 
colectiv și disciplinei de joc. 
Cînd ai jucători ca Dobrin și 
Iovănescu. care pot imprima 
orice traiectorie balonului, și 
două vîrfuri percutante ca Ra
du II și D. Nieolae poți pune 
perfect în valoare arma con
traatacului".

MIRCEA RADULESCU (Spor
tul studențesc): „Succesul îl da
torăm următorilor factori : a- 
coperirea echilibrată a zonelor 
de teren, anihilării contra
atacurilor craiovene prin re
plierea rapidă și prin trecerea 
mai promptă în jumătatea de 
teren a adversarului. In fine, 
marcajul direct la oamenii cei 
mai periculoși (Grigore la Că- 
mătaru, O. Ionescu la Bălăci
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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și Tănăsescu la Marcu) s-a 
făcut cu eficiență. La capitolul 
negativ aș trece lipsa de stă- 
p între a nervilor, fapt ce ne-a 
costat două cartonașe galbene".

CONSTANTIN DELIU (U- 
niversitatea Craiova) : „Am 
condus echipa in locul an
trenorului Ilie Oană, plecat 
să vadă pe Fortuna Dussel
dorf. Prima cauză a comportă
rii slabe și a eșecului a fost 
jocul individualist practicat de 
mulți dintre componenții for
mației. Apoi, apărarea dezor
ganizată, cu un marcaj foarte 
lejer, cu Beldeanu care nu a 
asigurat dublajul și cu Boldici 
intr-o formă slabă, a avut un 
efect negativ asupra întregului 
randament și. implicit, a sco
rului".

ILIE SAVU (F.C. Corvinul 
Hunedoara) : „întotdeauna ri
valitatea cu Jiul, ca și acum, 
a dat naștere la partide dirz 
disputate. La 2—0 automulțu- 
mirea unora dintre jucători, ca 
și unele inexactități ale lui 
Angelescu au ușurat sarcina 
adversarului, care a reușit să 
echilibreze jocul. Randamentul 
scăzut al lui Lucescu (a acu
zat dureri la coapsă) a dere
glat concepția tactică a echi
pei noastre. Totuși, am ciști- 
gat la limită, datorită unei 
mișcări permanente a jucăto
rilor. ca și păstrării mai mult 
a mingii".

GHEORGHE ENE (Jiul) : 
„Greșelile individuale de pla
sament în apărare ne-au dus 
la primirea celor trei goluri. 
Nu toți jucătorii s-au angajat 
corespunzător la efort și din 
aceste motive echipa a avut 
perioade cînd s-a lăsat domi
nată. așa cum a fost la înce
putul și în finalul jocului. 
Inexplicabilă a fost și evoluția 
ștearsă a lui Cassai și Dumi- 
trache. - Cu toate acestea, ne-am 
aflat foarte aproape de reali
zarea unei surprize. Echipa se 
află în creștere de potențial, 
ceea ce îmi dă speranța unor 
comportări mult maj bune în 
jocurile următoare".

VIOREL MATEIANU (F.C. 
Baia Mare) : „Dincolo de bu
curia firească a victoriei, tre
buie să mărturisesc că nu sint 
satisfăcut deplin. Aceasta, da
torită exasperantelor ratări: a- 
tacanții mei au fost azi mai 
puțin inspirați, complicindu-se 
in situații extrem de favora
bile. Totalul angajament, dis
ciplina în teren (după trei e- 
tape nu avem nici un carto
naș) și efortul fizic depus in 
plus, ca urmare a stării tere
nului. imi mai atenuează din 
supărare. Tin să remarc că și 
de data aceasta echipa a fost 
o ECHIPĂ, exprimarea în joc 
a decurs conform indicațiilor, 
cu un pronunțat accent colec
tiv și in același timp ofensiv. 
Repet, păcat de finalizare".

ADIO „PĂSĂRILOR CALATOARE**...
„Inchlpuiți-vă : echipa noas

tră, Minerul Motru, a eiștigat 
neînvinsă seria, a V-a, tn ca
drul „Cupei tie vară '....*

M-am bucurat de această 
veste. Împreună cu Ion Vă- 
deanu, antrenor de fotbal și 
activist sportiv Intr-unu! din 
cele mal tinere orașe gorjone. 
L-am felicitat. Nu inter.tier am 
insă să-i dau amploare faptu
lui. Dar alte citeva amănun
te. deosebit de semnificative 
pentru sensul lor 
etic, educativ,
mi-au reținut aten
ția : „Minerul Mo- 
tru nu mal este e- 
chipa de acum eițiva __ _____
a retrogradat de două ori din 
Divizia B in C. Ne-au. tăcut 
de rușine „păsările călătoare*, 
ne-au umplut inimile de amă
răciune. Cu așa-zișii sportivi ea 
d-alde Turcanu, Manaitu și 
alții, care nici nu prea mun
ceau șl doar se tăceau <-4 
joacă, am n ajuns tn campio
natul județean !...

ion Vădeanu tmi deotăinuie 
o asemenea realitate și barba 
li tremura. Nici acum n-a uitat 
păcăleala ce l-au tras-o acei 
fotbaliști care n-au avut nici 
în clin, nici în mînec cu echi
pa minerilor din Motru. Nu 
i-a legat de ea decll avanta
jele materiale.

Așa nu se mai putea ! Ion 
Vădeanu. ceilalți oameni care

ui, rare

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

JENEI (F.C. Bi- 
să spun cind n-am 
echipa completă?!

EMERICH 
hor): „Ce pot 
putut alinia 
Nu este o scuză, dar lipsa a 
patru titulari contează. Aceste 
accidentări, încă din startul 
campionatului, imi creează mari 
probleme. Tinerii pe care i-am 
trimis în teren au făcut tot 
ce au putut și cit știu la ora 
actuală. In fața unei formații 
cu un moral bun. băieții mei 
ar fi trebuit să fie mai cura
joși. Mă refer la faptul că au 
jucat prea defensiv, fără a- 
plomb in atac".

MARCEL PIGULEA (Chimia 
Rm. Vilcea) : „Jucătorii mei 
au uitat repede cum au pier
dut cu F.C. Argeș acasă, mani- 
festind in plus euforia succesului 
de la Satu Mare. In aceste con
diții, cind 
indica 3—1, 
câștigătoare 
mâții foarte 
gătită fizic, _ _ _
să nu depună armele decit la 
sfirșitul partidei. Am comis 
multe greșeli de apărare, jar 
in faza de construcție a jocu
lui ne-am chinuit să găsim 
drumul spre poarta adversă. 
Ca să nu mai vorbesc de că
derea psihică a echipei. pe 
fondul unor tare pe plan fizic 
la unii dintre jucători. Cred 
că lipsa de concurență pe qOS- 
turi — lotul nostru are la ora 
actuală doar 14 jucători — In
fluențează negativ procesul de 
pregătire".

tabela de marcaj 
echipa s-a crezut 

in fața unei for- 
tenace. bine pre- 
fapt ce i-a permis

NICOLAE PROCA (C.S. Tîr- 
govîște) : „Semisuccesul nostru 
este urmarea bunei evoluții din 
repriza secundă, cînd — ca 
urmare a unei capacități de 
efort superioare adversarului — 
am punctat decisiv pe contra
atac ; la primele două goluri 
am știut să ne infiltrăm pe 
spațiile libere în zona funda
șilor de margine — excesiv și 
riscant de ofensivi —, al trei
lea fiind o acțiune energică a 
fundașului Alexandru".

TIBERIU BONE (A.S.A. Tg. 
Mureș) : „In pofida victoriei 
obținute in dauna echipei Di
namo, satisfacțiile mele sint 
parțiale. Apreciez, de exemplu, 
jocul in atac al formației me
le. dar numai in anumite pe
rioade ale partidei, precum și

se ocupă de sport în Motru, 
s-au hotărit : iși vor crea un 
centru de juniori și de aici 
vor recrute fotbaliști pentru 
prima echipă. Centrul a luat 
ființă, sprijinit de federație, 
juniorii de ieri au crescut, cei 
mai talenteți dintre ei — Ci- 
tenă, Bucureanu, Bălan, Ml- 
rea, Turcaș, Drăguț, Nieolae 
Laurențiu — sint acum titulari, 
autorii succesului din , Cups 
de vară* (4 victorii și un egal 

cu Pandurii Tg. Jiu) 
și ale altora, desi
gur. mline. în cam
pionat. „Dorim să 
reintram tn Divi- 
Aesm avem șl 
numai stadion (n.n.

unul dintre cele mal rrumoas - 
din țară), publicul, muncitorii 
mineri ne privesc cu a:ți 
oeM*.

Da. Minerul Motru de astăzi 
este o altă echipă O ochipă 
tlnără. cu jucător, legați trup 
și suflet de oraș (elevi la 
Grupul școlar profesional, vi
itori muncitori și tehnicieni 
mineri), de oameni — părinții 
lor, rudele, prietenii sint ce
tățeni statornici ai Motruhd.

Acum cînd s-a spus adio 
„păsărilor călătoare*. Minerul 
Motru poate, în fine, să as
pire la ceea ce lșl dorește : 
să reintre în Divizia B...

Tiberiu STAMA

■

8

2

2

Stroe a urmărit atent faza de la poarta 
patrulea gol al Sportului studențesc in 
Craiova.
evoluția lui Fazekaș, animato
rul fazelor ofensive și realiza
torul unuia dintre goiuri. Nu 
mă mulțumește însă comporta
rea echipei in momentul de 
apărare, pe care nu-1 rezolvă 
grupat, prin contribuția jucă
torilor din toate liniile, 
trebuie lucrat serios 
îmbunătățirea jocului 
lor laterali. Onuțan și 
al lui Unchiaș".

Mai 
pentru 

fundași- 
Gall. și

ION NUNWEILLER 
mo) : „Echipa noastră 
dut la Tg. Mureș cel puțin un 
punct, la sfîrșitul unei parti
de in care a desfășurat un joc 
de ansamblu net superior celui 
practicat anterior, cu F.C. Ba
ia Mare și U.T-A. A ratat insă 
multe ocazii, unele mari cit 
roata carului, inclusiv un pe
nalty. Apoi, atit Tălnar cit mai 
ales Custov și Vrinceanu co
mit de regulă o mare greșeală: 
încearcă poarta din unghiuri 
grele, in loc să paseze și... pa
sează în situații in care ar 
trebui să finalizeze".

(Dina- 
a pier-

GHEORGHE 
(Steaua) : 
lație mai bună 
a îndepărta jucătorii de postu
rile... clasice. Acest aspect po
zitiv a fost neutralizat in mare 
măsură de numeroasele ratări 
ale jucătorilor mei. Aceasta 
este o problemă pe care tre
buie să o rezolvăm cit de 
curind, deoarece nu este nor
mal ca o superioritate terito
rială - ‘ '
cheie 
mic. 
nicii 
2—0, mult.
irosire de ocazii ar fi sancțio
nată imediat în condițiile jocu
rilor tur-retur“.

CONSTANTIN 
reușit o circu- 
in efortul de

atit de mare să se ln- 
cu un avantaj atit de 

Victoria asupra Politeh- 
din Timișoara, cu numai 
nu mă bucură foarte 

pentru că o asemenea

ANGELO NICULESCU (Po
litehnica Timișoara) : „Am fost 
învinși de o echipă mai bună, 
cu o mai mare forță de joc. 
Asta ca să evităm „disecțiile" 
care complică lucrurile. Mij-

lut Boldici ți înscrie al 
jocul cu Universitatea 
Foto : Vasile BAGEAC
noștri nu și-au conti-locașii 

nuat efortul cînd adversarii lor 
direcți au ales traiectorii mai 
puțin obișnuite, depărtindu-se 
de așa-zisele zone clasice. S-au 
comis unele greșeli în apărare, 
determinate de faptul că unii 
dintre jucătorii noștri, ca și
majoritatea jucătorilor români, 
nu-și urmăresc omul, ci iși
apără... locul, ceea ce înseam
nă că nu apără nimic! In a-
ceastă situație s-a aflat mai 
ales Mehedințu. care l-a lăsat 
prea liber pe M. Răducanu".

ION IONESCU (U.T.A.): „A- 
cest 0—0 cu Olimpia este ro
dul unei stări psihice manifes
tate In cadrul echipei mele, 
care și-a supraapreciat forțele 
proprii, subestimindu-șj adver
sarul. De aici, o dereglare a 
jocului, a tacticii, manifestată 
prin mingi înalte, fără succes, 
în locul deschiderilor pe ex
treme, cum se ceruse înaintea 
partidei. Adversarul nostru a 
jucat bine, a avut și un por
tar uluitor și a aplicat o bună 
lecție a jocului în deplasare. 
De aceea, consider echitabil 
acest 0—0“.

GHEORGHE STAICU (Olim
pia Satu Mare) : „Surpriza — 
pentru unii — de la Arad este 
rezultatul dăruirii totale a ju
cătorilor pe care-i antrenez și a 
respectării sarcinilor indicate. 
Echipa și-a dozat bine efortul 
fizic, iar Feher a făcut o par
tidă care va rămi<ne. cu sigu
ranță, în memoria multora. 
Cred că am dovedit că în- 
frîngerea acasă in fața Chimiei 
a fost un accident. Regret 
că la Arad atacul Olim
piei n-a crezut mai mult în 
victorie. Ajunși de trei ori in 
față numai cu portarul aveam 
dreptul să visăm și la două 
puncte. U.T.A. a jucat sub 
ceea ce ne așteptam noi după 
startul său în campionat. A 
greșit tactic, și, mai ales, a- 
tacul n-a găsit „cheia" centru 
un portar excelent".

REZUL TA TELE ETAPEI A ll-a A CAMPIONA TULUI DIVIZIEI C
O etapă a gazdelor, care an 

eiștigat 71 de jocuri din 97 (34 
de „remize* și numai C victorii 
ale oaspeților) • Flacăra-auto- 
mecanica Moreni — din nou frun
tașă in seria a Vl-a — Învingă
toare cu 3—4 • Tricolorul Beiuș, 
debutantă tn campionat, la a 
doua victorie ■ Scorul etapei : 
Laminorul Roman — Unirea Să- 
veni (nou promovată) 12—4 !

SERIA I
Șiretul Bucecea — Foresta Făl

ticeni 1—0 (1—0), C.S. Botoșani — 
Danubiana Roman 9—4 (1—0),
Zimbrul Suceava — TEPRO Iași 
4—1 (0—0). C.F.R. Pașcani — Me
talul Botoșani 1—0 (0-0). Meta
lul Rădăuți — Avlntul Frasin 1—1 
(0—0). Laminorul Roman — Uni
rea Săveni 12—0 (7—0). AS.A.
Clmpulung Moldovenesc — Crista
lul Dorohoi 1—1 (1—0). Nicotină
Iași — Dorna Vatra Domei 3—4 
(9-4).

SERIA A D-a
Partizanul Bacău — C.S M. Bor- 

zești 1—4 (1—4). Bradul Roznov
— Husarii Huși 3—1 (1—l). Reîn
noi Săvrieșt — Artpile Bacău
3— 1 (1—4), Constructorul voalul
— Rulmentul Blrtad 1—4 (1—4).
Letca Bacău — Petrolul Momești
4— 1 (3—0), Energia Gh. Cheor-
glnu-Dej — Minerul Comăr.eștl
3— 4 (2—4), Cetatea Tg. Neamț — 
Cimentul B-cai 1—4 (1—4), Oituz 
Tg. Ocna — DEMAR Mărășești 
2—2 (1—1).

SKRIA A m-a
C.S.U. Galați — Unirea Focșani 

1—1 (1—1). Foresta Gugești — O- 
limpla Rm. sărat 1—1 (1—1). Pe
trolul Bălcoi — Carpați Nehoiu
4— 1 (2—1), Avlntul Urziceni — 
Petrolul Berea 2—1 (2—1), Oțelul 
Galați — Petrolistul Boldești 9—1 
(0—0), Prahova Ploiești — Meta- 
losport Galați 4—1 (2—0), Lucea
fărul Adjud — Chimia Buzău 1—0 
(1—0), Dinamo Focșani — ----- 
Galați 1—4 (0—0).

SERIA A IV-a
Clumpex Constanța — 

Unirea Brăila 1—0 (0—4), 
tul Medgidia — Voința Constanța 
0—0, Unirea Tricolor Brăila — 
Electrica Constanța 4—1 (0—1),
Granitul Babadag — Arubium 
Măcin 3—1 (2—0), Pescărușul Tul-

Ancora

Dacia
CLmen-

cea — Tractorul Viziru 4—0 (7—4), 
Victoria Tăndărei — I.M.U. Med
gidia 2—1 (0—1). Azotul Slobozia
— Șoimii Cernavodă 4—2 (2—11. 
Unirea Eforie — Marina * 
1-4 <»-4)

SERIA A V-a
Lucea tirul I București 

București 2—2 (0—1),
Lehliu — TJ4. București 
(1—1) Abatorul București — Uni
rea Botintin Vale 0—4. Mecanica 
fină București — Electronica 
București 3—0 (2—0). Celuloza Că
lărași — Luceafărul □ București 
4—0 (1—4). Automecanica Bucu
rești — Automatica București 2—4 
(2—4), Flacăra roșie București — 
Vlscoza București 1—1 CI—U. U- 
nirea Tricolor București — Sirena 
București 4—4 (1—4), LC.S.IM.
București— Tehcometel Bucur ev:
1— 1 (1—4).

SERIA A VI->
Chimia Găeșt — Dinamo Ale

xandria 1—4 (1—4), Cimentul Reni
— Dada Pitești 4—4. Electronis
tul Curtea de Argeș — Flacăra- 
automecarîea Moreni 4—2 (4—1). 
Recolte Sto.cănești — Cetatea Tr. 
Măgurele 2—4 (9—0), constructo
rul Pitești — Răsăritul Caracal 
9—1 (2—1), Progresul Corabia — 
ROVA Roșiori 9—1 (2—4). Petrolul 
Videle — I.O.B. Bslș 0—1 <0—0),
Progresul Pucioasa — Metalul 
Mija 4—4.

SERIA A vn-a
Minerul Vulcan — Bistrița Bă- 

beni 1—0 (1—0), Constructorul 
Craiova — Progresul Bâllești 1—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — Glo
ria Drobeta Tr. Severin 7—0 (4—0), 
Pandurii Tg. Jiu — C.F.R. Cra
iova 2—1 (1—0), Metalul Ro vinari
— Minerul Motru 2—0 (0—0), Chi
mistul Rm. Vilcea — Constructo
rul Tg. Jiu 2—0 (2—0), Dierna 
Orșova — Lotru Brezoi 4—1 (2—4), 
Minerul Lupeni — Unirea 
gășani 9—0 (2—0).

SERIA A Vni-a
Unirea sînnicolau — C.I.L.

2— 0 (1—4), Minerul Oravița
Știința Petroșani 2—2 (0—1), 
talul Bocșa — Vulturii 
Lugoj 3—0 (0—0),
Timișoara — 
1—1 (1-0)
— C.F.R.

Mangalia

— Voința
Victoria

1—3

Dră-

BIfij

!, Me- 
textila 

Electromotor 
Unirea Tomnatic 

, Metalul O(elu Roșu 
Simeria 1—0 (9—0), Me-

telul Hunedoara — ICRAL Timi
șoara 3—1 (2—0), Gloria Reșița
— Unirea Alba lulia 1—1 (1—0). 
Minerul Ghelar — Laminorul Nă
drag 1—1 (1—0).

SERIA A IX-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 

Bihoreana Marghita 1—1 (0—1),
Tehnofrig Cluj-Napoca — Rapid 
Arad 1—1 (9—1), Unirea Dej — 
lumerul Bihor 2—9 (0—0). Con
structorul Arad — Minerul Șun- 
cuiuș 1—4 (0—0), Recolta Sa Ion ta
— Tricolorul Beiuș 0—1 (0—1).
Metalul Aiud — C.M. Cluj-Napoca
1— 1 (1—1), Sticla Arieșul Turda — 
Victoria Ineu 9—0, Strungul Arad
— Voința Oradea 3—2 (2—1).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Minerul Baia 

Sprie 1—0 (0—0), Minerul Ilba
Seini — Bradul Vișeu 3—0 (2—0), 
Minerul Rodna — Oașul Negrești 
3—0 (2—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Silvicultorul Maieru-Anieș 3—4 
(0—0), Armătura Zalău — CU- 
PROM Baia Mare 5—1 (3—1). Ra
pid Jibou — Someșul Satu Mare 
3—1 (1—0), Hebe Slngeorz Băi — 
Gloria Șimleu 4—0 (1—0). Minerul 
Bălța — Minerul Băiuț 4—1 (2—0).

SERIA A XI-a
Avlntul Reghin — INTER Sibiu 

3—0 (2—0). I.M.I.X. Agnita — Sti
cla Tfrnăveni 1—4 (1—0). Chimia 
Or. Victoria — Metalul Siglrșoaxa
2— 0 (0—0). Foresta Bistrița — 
Construcții Sibiu 2—1 (1—0). Mu
reșul Luduș — Oțelul Reghin
1— 0 (0—0). I.P.A. Sibiu — Utilajul 
Făgăraș 3—0 (1—0), Automeeanica 
Mediaș — Textila Cisnădie 1—2 
(1—1), Carpați Mirșa — Metalul 
Copșa Mică 3—0 — Reprezentare.

SERIA A XH-a
Viitorul Gheorghenl — I.R.A. 

Clmpina 5—0 (0—0), Carpați Bra
șov — Măgura Codlea 1-0 (1—0), 
Torpedo Zărnești — Avintul Mi- 
neciu 2—0 (1—0), Carpați Sinaia
— C.S.U. Brașov 1—0 (0—0), Pro
gresul Odorhei — Minerul Bălan
2— 0 (1—0), Tractorul M. Ciuc — 
Izvorul Tg. Secuiesc 2—1 (2—1), 
Precizia Săcele — Metrom Brașov 
1—1 (0—1). Minerul Baraolt — 
Caraimanul Bușteni 2—1 (1—0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din loealK&țae respective.
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TENISMAffll NOȘTRI JUNIORI

CÎST1GAT TITLURILE BALCANICE
Cu frumoase victorii se în

torc tinerii noștri tenismani de 
la cea de-a doua ediție a cam
pionatelor balcanice de tenis

VIRGINIA RUZiCI - 
A PATRA VICTORIE 
ÎN OPENUL AMERICAN

NEW YORK, 4 (Agerpres). — 
în turul patru al probei de 
simplu femei din cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale S.U.A. jucătoarea ro
mâncă Virginia Ruzici a în
vins-o în trei seturi cu 4—6, 
7—6, 6—4 pe americanca Stacy 
Margolin, care reușise perfor
manța de a o elimina pe cu
noscuta jucătoare australiancâ 
Dianne Fromholtz. Alte rezul
tate : Anne Smith — Bettina 
Bunge 6—3, 6—1 ; Regina Mar- 
sikova — Zenda Liess 6—4, 
6—1 ; Martina Navratilova — 
Ann Kiyomura 6—4, 6—2 ; Ma
rita Redondo — Ilona Kloss 
2—6, 7—6, 6—1 ; Betty Stove — 
Anne Hobbs 7—6, 6—2.

Iată rezultatele înregistrate în 
proba masculină (turul III) : 
Borg-Mitton 4—6. 6—4. 6—2 : 
Teacher — Dibbs 6—2. 5—7.
6—3 (!): Solomon — Ocleppo 
6—2. 6—1 : Gottfried — Stock- 
ton 6—3. 6—1 : Panatta — 
Riessen 3—6. 6—3. 7—5.

A 12 a BALCANIADĂ 
LA YACHTING 

SE TA DESFĂȘURA IN TURCIA
întrecerile celei de a 12-a e- 

diții a Balcaniadei de yachting 
se vor desfășura anul acesta la 
Ceșme (Turcia) între 7 și 14 
septembrie. Sportivii români 
vor lua startul, alături de cei 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via și Turcia. în toate cele 4 
probe din competiție : clasele 
F.D., Finn. 470 și Optimist.

VICTORIA HANDBALIȘTILOR DIN CRAIOVA
Turneul internațional mascu

lin de handbal de la Cracovia 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Universitatea Craiova, urmată 
în clasamentul final de forma
țiile ASZ Wroclaw și Akademik

DUPĂ C. E. DE ATLETISM DE LA PRAGA
(Urmare din pag. 1)

la suliță șl din nou Andreica, 
la 10 000 m, și-au realizat re-, 
cordurile carierei — unele de 
evidentă valoare — ocupînd 
locuri onorabile.
La fel Gina Panaît la lungime. 

Dacă ele nu au fost și mai 
bune, aceasta se explică prin 
faptul că la .,ora europenelor" 
o parte din adversarii lor a- 
veau o valoare superioară, cu
noscută din performanțele an
terioare. sau dobîndită prin 
creșteri șl mai substanțiale de- 
cît ale atleților noștri.

Oricum, am putea spune că 
acest grup ne poate da ima
ginea șl aprecierea reală a 
participării românești la Pra
ga. Clasamentele pe puncte 
situează pe atletele noastre pe 
un apreciabil loc patru, după 
marile forțe ale atletismului 
feminin, iar băieții, pe locul 12, 
loc cu iotul nesatisfăcător.

Au fost în rîndurile delegației 
noastre și multi sportivi care 
n-au îndreptățit așteptările, 
concurind slab sau foarte slab. 
Unii — Cornelia Popa, Argen
tina Menis, Carol Corbu — 
sint fostele noastre vedete, cei 
care au realizat în cea mai 
mare măsură bilanțurile de la 
Helsinki și Roma. Acum, va
loarea lor a scăzut. în timp 
ce alții au progresat copios, 
fără ca atlete și atleți români 
să se numere printre aceștia. 
Ceilalți — Doina Bădescu, Cor
nel Patușinschi, Sanda Vlad, 
Dan Betini, Tudorel Pirvu, Ga
briela Ionescu, Mihaela Lo- 
ghin și chiar Doina Anton — 
s-au dovedit total depășiți de 
tăria concursului, nereușind să 
se apropie de performanțele 

pentru juniori, desfășurate la 
Istanbul. în ambele turnee, la 
masculin si feminin. echipele 
României au urcat pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. obtinînd titlurile puse in 
joc. în ultimul meci al băieților, 
reprezentanții tării noastre (FI. 
Segărceanu. L. Bucur. L. Man- 
caș) au întrecut cu 3—0 forma
ția Bulgariei și s-au clasat pe 
primul loc al întrecerii. La fete, 
echipa română (Camelia Chi- 
riac, Gabriela Szoko, Cosmina 
Popescu) își asigurase victoria 
încă înaintea disputării ultimei 
runde. în cadrul căreia a dispus 
cu 2—1 de Turcia. Pe următoa
rele două locuri ale clasamen
tului Balcaniadei feminine au 
terminat echipele Bulgariei și 
Iugoslaviei.

7-10 septembrie, la Constanța

CRIIÎRIUL JUNIORILOR IA CICLISM, 
COMPLTIIIt INIfRNAIlONAlĂ A SPLftANȚELOR
încununarea activității com- 

petitionale pentru cicliștii tineri 
(din nu mai puțin de 10 centre 
ale tării) va avea loc In aceas
tă săptămînă. cu prilejul uneia 
dintre cele mai așteptate între
ceri Internationale : -Criteriul 
juniorilor". Anul acesta, la 
startul competiției, programată 
ca de fiecare dată In munici
piul Constanța, au fost invitați, 
si se vor alinia alături de spor-

TINERI HALTEROFILI ROMÂNI
LA „TRIUNGHIULARUL" DE LA MAGDEBURG

La Magdeburg s-a desfășurat 
meciul triunghiular de haltere — 
juniori (sub 18 ani), dintre se
lecționatele R.D. Germane. Un
gariei si României. Pe echipe. 
R.D. Germană a dispus cu 6—3 
de selecționatele Ungariei și 
României, iar echipa Ungariei 
a Întrecut pe tinerii noștri ju-

-Sofia. în ultimele două partide, 
handbaliștii români au întrecut 
cu 20—15 (11—8) pe Akademik 
Sofia și au ciștigat cu scorul de 
25—15 (10—7) In fața echipei 
AZS Wroclaw.

cu care erau creditați. Evolu
țiile lor pun sub semnul în
doielii și posibilitățile de as
censiune în plutonul fruntaș.

Bilanțul de la Praga ne a- 
rată clar locul și situația de 
azi a atletismului nostru. A- 
vem puține vedete de talie 
mondială : Natalia Mărășescu, 
Ilie Floroiu care au primit a- 
precieri unanime și un grup 
destul de restrins de valori au
tentice, atletele, atleții clasați 
în primele șase locuri... și atit! 
Mai avem foarte mult de fă
cut pină la obținerea unor sa
tisfacții depline intr-un sport 
în care performanțele cresc in 
ritm accelerat !

Clasament pe puncte : FEMI
NIN : i. R. D. Germană 196 p, 2. 
U.R.S.S. 124 p. 3. R. F. Germania 
34 p. 4. ROMANIA 30 p, 5. Polo
nia 29 p. 6. Marea Britanie 23 p. 
7. Bulgaria 27 p, 3. Cehoslovacia
17 p. 9—11. Italia, Ungaria șl Sue
dia 11 p. 12. Norvegia 10 p, 13. 
Franța 7 p, 14. Elveția 4 p. 15. 
Finlanda 2 p ; MASCULIN : 1. 
U.R.S.S. 224 p, 2. R. D. Germană 
131 p. 3. R. F. Germania 84 p, 4. 
Marea Britanie 60 p, 5. Polonia 
65 p, S. Italia 57 p, 7. Finlanda 
56 p, 8. Franța 43 p. 9. Elveția 
25 p, 10. Cehoslovacia 24 p. 11. 
Iugoslavia 20 p, 12. ROMANIA
18 p, 13. Spania 14 p. 14. Irlanda 
12 p, 15. Bulgaria 11 p.

Clasament pe medalii : 1. 
U.R.S.S. 13 aur, 12 argint, 11 
bronz, 2. R. D. Germană 12—9—10, 
3. R. F. Germania 4—2—2, 4. Ita
lia 4—1—1, 5. Polonia 2—2—3. 6.
Marea Britanie 1—4—2, 7. Fin
landa 1—2—3, 8. Iugoslavia 1—1—0, 
9. Franța 1—0—1, 10. Spania
1—0—0, 11. Cehoslovacia 0—2—3,
12. ROMANIA 0—2—0, 13. Elveția 
0—1—1, 14. Suedia 0—1—0, lâ. Ir
landa 0—1—0, 16. Ungaria 0—1—0, 
17. Norvegia 0—0—1, 18. Bulgaria 
0—0—1, 19. Belgia 0—0—1.

Au participat atleți și atlete din 
30 de țări.

„Cupa CIBO‘‘ la ciclism

VALENTIN ILIE (Dinamo) 
ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A V-a

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Participanții la competiția ci- 
clistă internațională dotată cu 
„Cupa CIBO" nu s-au putut 
bucura de vreme favorabilă 
nici în etapa a V-a. Au stră
bătut ruta Brașov — Tg. Secu
iesc — Brașov, 110 km, și dacă 
în prima parte a cursei timpul 
a fost liniștit, în partea a doua 
vintul le-a dat mult de furcă 
concurenților.

în comuna Chitiș, imediat 
după sprint (ciștigat de Bor- 
rmann — R.D.G.), din pluton 
s-au desprins 20 de alergători 

tivii noștri, cicliști din Bulgaria, 
Cehoslovacia si Polonia.

Iată programul complet al 
.Criteriului* : 7 sept. : 100 km 
fond ne sos. Constanta — Tul- 
cea : 8 sept. : 80 km fond pe 
sos. Constanta — Negru Vodă : 
5 sept.: 30 km contratimp in
dividual De sos. Constanta — 
Negru Vodă : 18 sept. : 40 km 
semifond (cursă De circuit in 
municîniul Constanta).

niori cu 5—4. O comportare bu
nă a avut reprezentantul țării 
noastre Șeie Mobin învingător 
la cat muscă, cu 195 kg. Pe po
ziția a doua s-au clasat: Gh. 
Kerekes (190 kg la cat. cocoș), 
V. Roșu (230 kg la cat pană). 
T. Kiskalo (252.5 kg la cat. 
semimijlocie). C. Antal (262.5 
kg la cat mijlocie) și Gh. Trăi- 
staru (257,5 kg la cat grea), iar 
pe locul 3 : Gh. Dinu (257.5 kg 
la cat. ușoară). L. Mihai (250 kg 
la cat semigrea) și V. Blaga 
(255 kg la cat grea-ușoară).

TURNEUL DE BASCHET

DE LA MISKOLC
Turneul internațional femi

nin de baschet desfășurat la 
Miskolc a fost ciștigat de echi
pa cehoslovacă VSS Kosice 
— 7 puncte, urmată de forma
țiile Diosgyor (Ungaria) și 
Crișul Oradea — cite 6 etc. în 
ultimul meci al competiției, 
VSS Kosice a întrecut cu 65— 
52 (32—22) echipa Crișul Ora
dea.

ȘAHISTELE NOASTRE ÎN ÎNTRECERE
A luat șfîrșit meciul inter

național de șah dintre echipele 
feminine ale României și Un
gariei, desfășurat în 6 tururi 
în localitatea Mako. La juni
oare au ciștigat șahistele român
ce, cu 6'/:—5’/j p, iar la senioa-

• TELEX • TELEX ® TELEX ®
BASCHET • La campionatele 

mondiale masculine, programate 
Intre 20 septembrie șl 14 octom
brie la Manila (Filipine), Italia 
va fl reprezentată de un lot de 
14 jucători, printre care se nu
mără cunoscuții internaționali 
Dino Meneghin (2,04), unul din
tre cel mal valoroși pivoți euro
peni Fabrizio della Fiori, Pier
luigi Marzoratl și Renzo Bari- 
vlera. Echipa Italiei va participa, 
Intre 12 și 14 septembrie, la un 
turneu Internațional ce se va dis
puta la Bologna și va susține un 
ultim joc de verificare la 16 sep
tembrie, la Belgrad, cu selecțio
nata Iugoslaviei.

CICLISM a Cea de a 64 ediție a 
cursei Milano — Torino a reve
nit italianului Pierino Gavazzi, 
cronometrat pe 191 km cu tim
pul de 4 h 01:44 (media orară de 
45,113 km). Pe locul doi s-a cla
sat compatriotul său Vittorio Al
ger!. 

(din rîndurile cărora, însă, Bor- 
rmann va sparge și va rămîne). 
Aceștia, pedalînd susținut, au 
intrat în Brașov în grup com
pact La sprintul final, victoria 
a revenit dinamovistului Valen
tin Ilie. cronometrat cu 2h44:25 
(medie orară 40,250 km.), 2. I. 
Butaru (Metalul Plopeni), 3. C. 
Popa (Metalul Plopeni), 4. D. 
Kletzien (R.D.G.), 5. A. Lakom- 
schi (Polonia), 6. L Cernea 
(Olimpia).

în clasamentul general, după 
cinci etape, continuă să con
ducă M. Romașcanu cu 9h58:50, 
urmat de 2. I. Cojocaru (Stea
ua) 9h59:27, 3. D. Kletziem
(R.D.G.) 9h59:47, 4. C. Căru- 
țașu (Metalul Plopeni) 9h59:49, 
5. I. Cernea (Olimpia) 10h00:55, 
6 A. Lakomschi (Polonia) 
10hD0:57.

în clasamentul general al 
sprinterilor conduce Borrmann 
(R.D.G.) cu 22 p. iar in clasa
mentul general al cățărătorilor, 
Romașcanu cu 25 p.

Marți are loc etapa a Vl-a, 
pe ruta Brașov — Fundata — 
Rîșnov — Brașov, 114 km. (C. 
Gruia — coresp.).

CAMPIONATE

GRECIA : In prima etapă. Pa- 
nathinaikos Atena, viitoarea ad
versară a formației F. C. Argeș 
Pitești tn „Cupa U.E.F.A.-, a În
vins pe teren propriu cu scorul 
de 2—0 echipa Panahaikl. Alte re
zultate : Aegaelo — A.E.K. 0—2 ; 
Apollon — Yannlna 1—1 ; Kasto
ria — Ethnlkos 0—1 ; Panseraikos
— Panionios o—0 ; Olympiakos Pi
reu — Larissa 4—3 ; P.A.O.K. — 
KavaUa 4—1.

IUGOSLAVIA (etapa a 5-a) : 
Steaua Roșie Belgrad — Zeleznl- 
ciar Sarajevo 5—2 : Vojvodina 
Novi Sad — O.F.K. Belgrad 1—4; 
Sloboda Tuzla — Radnicki Niș 
1—1 ; Partizan Belgrad — Dynamo 
Zagreb 3—3 ; Buducnost — HaJ- 
duk Split î—1 : Sarajevo — Osl- 
jek 2—0 ; Napredak — Olimpia 
Liubliana 1—0 ; Rijeka — Velez 
Mostar 0—0. Clasament : 1. Stea
ua Roșie Belgrad 3 p ; 2. Sara
jevo 7 p : 3. Rijeka 7 p.

R. D. GERMANA (etapa a 3-a) : 
Dynamo Berlin — Union Berlin 
5—0 ; Dynamo Dresda — Chemie 
Halle 5—0 ; F. C. Magdeburg — 
Wismut Aue 3—1 ; Stahl Riesa — 
Carls Zeiss Jena 1—0 ; Hansa 
Rostock — Lokomotive Leipzig 
0—3 : Rotweiss Erfurt — Sachsen
ring Zwickau 3—1 ; Chemie B6h- 
len — F.C. Karl Marx Stadt 1—0. 
Clasament: 1. Dynamo Berlin 6 p ; 
2. Dynamo Dresda 6 p ; 3. F.C. 
Magdeburg 5 p.

SPANIA (prima etapă) : GIjon
— Atletico Madrid 4—1 ; Huelva
— Zaragoza 3—0 ; Burgos — Real 
Sociedad 1—1 ; Athletic Bilbao
— Vallecano 2—0 : Las Palmas — 
Sevllla 2—1 ; C.F. Barcelona — 
Santander 1—0 ; Real Madrid — 
Valencia 2—1 ; Hercules Alicante
— Salamanca 1—0 ; Celta Vigo — 
Espanol Barcelona 0—1.

re victoria a revenit gazdelor 
cu 19—18 p. De menționat că 
In ultima partidă, Lia Bogdan 
a ciștigat (cu piesele negre), 
la campioana ungară Maria 
Ivanka.

HOCHEI • Intr-un meci amical, 
echipa Dynamo Weisswasser 
(R. D. Germană) a terminat la 
egalitate pe teren propriu cu 
formația cehoslovacă T. J. Vlt- 
kovice : 3—3 (0—1, 0—1, 3—1).

MOTO « Marele Premiu al Bel
gie! (clasa 750 cmc) desfășurat 
la Nivelles a fost ciștigat de ve- 
nezueleanul Johnny Cecotto (pe 
„Yamaha"), cu o medie orară de 
154.579 km. In urma acestei vic
torii, Johnny Cecotto continuă să 
conducă in clasamentul campio
natului mondial, cu 81 p. urmat 
de americanul Kenny Roberts — 
65 p.

ȘAH o La Pițunde (U.R.S.S.), 
a 6-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial feminin dintre 
Nona GaprindașvUi șl Maia Ci- 
burdanidze, a fost amînat la ce
rerea campioanei mondiale Ncna 
Gaprindașvili. Scorul meciului

VALENTIN SILAGHI.
PE PRIMUL LOC

LA DINAMOVIADA DE BOX
La Palatul Sporturilor din 

Lodz (Polonia) au luat șfîrșit 
întrecerile Dinamoviadel de 
box. Un frumos succes a repur
tat dinamovistul bucureștean 
Valentin Silaghi care. în finala 
categoriei mijlocii, l-a Întrecut 
net la puncte (5—0) ne polone
zul Ryszard Pasiewicz. în gala 
finalelor au mai urcat ringul' 
doi sportivi români, dar ei au 
fost învinși de adversarii lor. 
La cat. semiușoară. Dragomir 
Ilie a fost întrecut la puncte 
(0—5). de cubanezul Ultiminio 
Ramos, iar la cat. ușoară Si- 
mion Cuțov a pierdut printr-o 
decizie controversată la puncte 
(2—3) în favoarea bulgarului 
Vladimir Kolev. Cîștigătorii ce
lorlalte categorii. în ordine, 
sînt : Pielesiak (Polonia).
Hornac (Cehoslovacia), Hrap- 
țov (U.R.S.S.), Demianenko 
(U.R.S.S.). Racikov (U.R.S.S.), 
Krysiak (Polonia). Skrzecz (Po
lonia) si Ivanov (U.R.S.S.).

în clasamentul ne puncte : 1. 
U.R.S.S. 24 d. 2. Polonia 19 D. 
3. România 16 o. 4. Cuba 10 p, 
5. Cehoslovacia 8 d. 6. Bulgaria 
7 d. în meciuri anterioare : S. 
Cuțov b. p. Strelțov (U.R.S.S.),' 
Pielesiak (Pol.) b. ab. 3. R. 
Cozma. Hrapțov (U.R.S.S.) b. p. 
Dinu. Hornak (Cehosl.) b. p. 
Butnaru.

BULGARIA (etapa a 4-a) : A- 
kademik — Pirin 2—0 ; Lokomo
tiv Sofia — T-S.K.A. Sofia 2—1 ; 
Spartak — Cerno More 3—0 : Cer- 
nomoreț — Beroe Stara Zagora 
3—1 ; Trakla — Lokomotiv Plovdiv 
1—0 ; Slavia — Levski Spartak 
3—1. Clasament : 1. Slavia 7 p ; 
2. Lokomotiv Sofia 6 p ; 3. Aka
demik 6 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• în turneul de la Pekin, echipa 

de amatori a Olandei a Învins cu 
1—0 (1—0) o selecționată din R. P. 
Congo, iar formația iugoslavă Bo- 
rac Banja Luka a ■ dispus cu 5—0 
(1—0) de echipa Hong Kong. Cupla
jul a fost urmărit de peste 80 000 
de spectatori.

• Selecționata S.U.A. și-a în
ceput turneul în Europa jucînd 
la Reykjavik cu reprezentativa 
Islandet. Partida s-a terminat 1a 
egalitate : 0—0.

• Comitetul director ai federa
ției vest-germane de specialitate 
a hotărît ca fotbaliștii care acti
vează tn echLpe peste hotare să 
poată fi integrați în reprezenta
tiva R. F Germania, satisfăcînd 
astfel cererea noului director teh
nic al reprezentativei, Jupp Dor- 
wall. Acesta intenționează să uti
lizeze în campionatul european pe 
Stielike, actualmente la Real Ma
drid. pe Bonhoff de la Valencia 
și alții.

A 28-a EDIȚIE
A TURULUI BULGARIEI

Cea de-a 28-a ediție a Turu
lui ciclist al Bulgariei se va 
desfășura între 16 și 23 sep
tembrie, pe un traseu iu.su- 
mînd 1 300 km, împărțiți în 
nouă etape. Prima etapă va 
purta caravana ciclistă pe ruta 
Sofia — Trojan (177 km), iar 
ultima se va disputa între 
Plovdiv și Sofia (179 km). La 
întrecere și-au anunțat parti
ciparea echipe din Belgia, Ce
hoslovacia, Danemarca, R. D. 
Germană, Iugoslavia. Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria.

este de 3%—1'/, p In favoarea șa- 
langerei Mala Ctburdanidze. a 
După 5 runde. în turneul de la 
Slupsk (Polonia) conduce maes
trul sovietic Mark Zeitlin, cu 
4'/, p, urmat de Henryk Dobosz 
(Polonia) 4 p. In runda a 5-a, 
Zeitlin l-a învins pe Szmidt. iar 
Dobosz a ciștigat la Peev. • Des
fășurat ia Asrelnaudary, campio
natul masculin al Franței s-a în
cheiat cu victoria lui Nicolas Gil
lard. In virstă de 28 de ani.

VOLEI a Au luat șfîrșit între
cerile din cadrul grupelor semi
finale ale campionatului mondial 
feminin Pentru turneul final (lo
curile 1—4) care se va desfășura 
la Leningrad s-au calificat selec
ționatele U R.S.S., Cubei, Japoniei 
șl Coreei de Sud. * La Praga, în
tâlnirea dintre selecționatele mas
culine ale Cehoslovaciei sl Polo
niei s-a încheiat cu scorul de 
3—2 (11. —14. —10, 8, 14) în fa
voarea oaspeților.


