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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Pariidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, continuînd vizitele 
de lucru în județe ale țării, s-a 

- aflat, vineri dimineața, în mij
locul minerilor din Valea Jiu
lui, detașament de frunte al 
eroicei noastre clase munci
toare, care își aduce o contri
buție remarcabilă la progresul 
neîntrerupt al țării, la vasta 
operă de edificare a societății 
socialiste pe pămintul Româ
niei.

Secretarul general al parti
dului a fost însoții de tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, Con
stantin Dăscălescu, Virgil Tro- 
fin, Vasile Palilincț, llie 
dulescu.

Elicopterul prezidențial 
aterizat pe stadionul din 
troșani.

Miile de cetățeni din Petro
șani și din alte localități ale 
județului Hunedoara prezenți 
pe stadionul „Jiul" au aclamat 
îndelung cu înflăcărare pentru 
partid și secretarul său gene
ral, au urat din inimă tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros bun venit, multă să
nătate și putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea națiunii, 
spre fericirea întregului popor, 

în această ambianță entu
ziastă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit într-o 
mașină deschisă stadionul, în- 
dreptîndu-se spre primele o- 
biective din programul vizitei — 
întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani și întreprinderea de 
tricotaje.

Ca și la sosire, pe întregul 
traseu mii și mii de oameni 
ai muncii din localitate, prac- 
tio Întreaga populație a muni
cipiului Petroșani * făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
manifestare deosebit 
duroasă de dragoste 
față de partid. Se 
îndelung „Ceaușescu 
porul „Ceaușescu 
rii !". „Ceaușescu —

Secretarul general 
d ui ui se îndreaptă apoi 
Vulcan unde vizitează 
prinderea 
încheierea
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
prins în hora din fața între
prinderii.

Se pleacă spre Paroșeni. La 
întreprinderea minieră Paro
șeni minerii, îmbrăcați in fru
moasele lor uniforme, au făcut 
secretarului general al parti
dului o primire sărbătorească, 
deosebit de caldă.

Invitați în subteran, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to-
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și stimă 

scandează 
și po- 

si mine- 
P.C.R. !“. 
al parti- 

spre 
între- 

de confecții. La 
vizitei, tovarășul 

și tova-
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Oamenii au smuls, cu inte
ligență și tenacitate, pămintul 
de sub stăpînirea mlaștinei si 
au început să cimenteze temelie 
trainică unei noi cetăți a 
chimiei românești, acolo, unde, 
pînă nu de mult, doar pescui
tul intra în preocupările locui
torilor : Năvodari. „Pe platfor
ma petrochimică, una din ma
gistralele anului XXXV, lu
crează, de fapt, toată tara" — 
lie spunea Octavian Neacșu, 
secretar a] comitetului de par
tid al Trustului de construc
ții Tulcea-Năvodari. Și în a- 
ccastă metaforă deslușim un 
sens mai adine pentru că. în- 
tr-adevăr. eforturile celor care 
lucrează pe șantier n-ar fi de 
conceput fără ajutorul muncl-

varășa Elena Ceaușescu s-au 
îndrepta* spre puțul auxiliar 
al minei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica tricoloră inaugu- 
rînd noul orizont de exploatare 
a cărbunelui.

La, plecare, minerii, toți cei 
ca lucrează în întreprindere 
ovaționează îndelung, scandează 
cu putere „Ceaușescu și mi
nerii- 1

Oaspeții se îndreaptă 
spre Lupeni, 
minieră, eu 
revoluționare.

Locuitori! 
intîmpinat pe

apoi 
străveche așezare 
glorioase tradiții

Lupeniului l-au 
_____ r___ ___  tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu căldura inimii, 
i-au împărtășii bucuria de a-1 
avea din nou în mijlocul lor, 
de a-i asculta cuvîntul însufle- 
țitor, l-au exprimat prețuirea 
lor fierbinte pentru fermitatea 
revoluționară și dinamismul cu 
care acționează pentru progre
sul și prosperitatea continuă a 
patriei, pentru binele și feri
cirea poporului, pentru crește
rea prestigiului și rolului 
României socialiste în lume.

In incinta întreprinderii mi
niere are loc un moment emo
ționant, care pune pregnant în 
lumină respectul și prețuirea 
pe care partidul, întregul nos
tru popor Ie au față de tra
dițiile revoluționare de . luptă 
ale minerilor din Lupeni, din 
Valea Jiului, din toată țara. 
Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se 
oprește cu venerație în fața 
plăcii comemorative situată pe 
locul unde, acum cinci decenii, 
au fost uciși mai mulți mineri 
greviști, din ordinul cercurilor 
guvernante de atunci.

Aici, conducătorul partidului 
și statului nostru depune o co
roană de flori, in semn de 
profund omagiu adus celor care 
acum 30 de ani, sub condu
cerea Partidului Comunist, s-au 
ridica* la luptă împotriva sîn- 
geroasei exploatări capitaliste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului șl statului păstrează 
un moment de reculegere.

Secretarul general al parti
dului s-a intîlnit apoi în sala 
de consiliu a întreprinderii 
miniere cu activul de bază de 
la mina Lupeni și de la cele
lalte unități miniere ale 
Jiului.

In numele minerilor 
Jiului, directorul general 
combinatului a exprimat 
varășului Nicolae Ceaușescu 
profunda gratitudine și recu
noștință pentru condițiile dc

Văii

Văii 
al 

to-

(Continuare în pop. a 2-a)

torilor de la alte întreprinderi 
din țară, care furnizează ci
mentul betoanelor. oțelul, uti
lajele, toate cele necesare rea
lizării marelui combinat la cele 
mai înalte cote ale tehnicii ac
tuale. „Prin 
cinstim, în 
gii țări" — 
cu emoție, 
alta, de cei

...Constructorii de Pe plat
forma 
zilelor 
munca 
place, 
meargă 
graf, să citească o carte, să 
practice sportul. La Trustul de 
construcții chimice veți întîlni 
și rugbyști. și fotbaliști, si te- 
nismani. și luptători, unii din
tre ei activînd în cadrul cam
pionatelor naționale — cum 
este cazul rugbyștilor aflați în 
eșalonul secund —. în cele o- 
rășeneștl sau județene. Dar 
înainte de a-i vedea pe terenul 
de sport. îi poți întîlni la lo
cul de muncă — la confecții 
metalice sau pe macara, la ate
lierul mecanic sau Pe schelele 
noilor

...Ne 
nescu. 
partid 
vacuarea 
niște pompe speciale care.

munca noastră 
fapt, munca între- 
iată cuvinte rostite 
într-o formă sau 
care lucrează aici.

petrochimică, oameni ai 
noastre, care iubesc 
cu pasiune, cărora le 
în timpul liber, să 
la teatru, la cinemato-

blocuri de locuințe, 
povestește Nicolae lo- 

secretarul organizației de 
a B.A.P.S. : „Pentru e- 

apeî sînt necesare 
u-
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Miine, start In ediția a 62-a a Campionatului de fotbal

MARELE OBIECTIV: CREȘTEREA VALORICĂ
i\\\\\\\\\wPROGRAMUL „RUNDE!" INAUGURALEv\\\\\\\w^
S “ - DINAMO - CHIMIA RM. VILCEA

(stadionul Dinamo) 
UNIVERSITATEA - S.C. BACĂU 

televizată)
- POLITEHNICA IAȘI
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- SPORTUL STUDENȚESC
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- OLIMPIA SATU MARE
- F.C. BAIA MARE
- GLORIA BUZĂU

Steaua) 
excepția celei de la Cluj-Napoca,

București

Cluj-Napoca

Tg. Mureș : 
Tirgoviște : 
Petroșani : 
Galați : 
Scornicești : 
Pitești : 
București :

Partidele vor 
programata la ora 17.

(partidă
A.S.A.
C.S.
JIUL
F.C.M.
VIITORUL
F.C. ARGEȘ 
STEAUA

(stadionul 
ora 18, cuincepe la

La startul celei de-a 62-a ediții 
a campionatului Diviziei A de 
fotbal, si ne amintim că pri
ma ediție s-a desfășurat exact 
acum 70 de ani. Există în a- 
ceasti evoluție o frumoasă con
secvență sportivă, deoarece cele 
opt ediții absente au o singură 
cauză obiectivă : două războaie 
mondiale.

Startul in noua ediție, chiar 
dacă nu se produce pe fondul 
unor succese internaționale, ca
re măresc întotdeauna tonusul 
unui campionat, face parte din 
decorul obișnuit al sfirșitului 
de vară, fiind așteptat cu ne
răbdare și cu speranțe.

Se pune întrebarea : ce așteaptă iubitorul de 
fotbal de la ediția care începe mîine ?

Fără îndoială că el a rămas cu amintirea fru
moasă a ultimului derby al campionatului, Dina
mo — F.C. Argeș, și cu speranța că ceva din 
energiile aruncate în acea partidă de zile mari 
se va transmite în această zi de start.

Echipele care se prezintă mîine in primele 
jocuri ale campionatului sînt, în general, aceleași. 
Loturile nu au înregistrat schimbări esențiale. 
Dacă notăm faptul că în cadrul tuturor celor 18 
echipe s-a produs un singur transfer mai spec
taculos (Mulțescu, ia Dinamo), ne dăm seama că 
potențialul este același, doar că echipele au un 
an de experiență în plus. („Imbătrînirea" așilor 
este compensată de maturizarea tinerilor, mult 
mai numeroși pe „cărțile de vizită* din pano
rama oferită în paginile 4—5 ale ziarului).

I
Așa stind lucrurile, sursa de progres în ediția 

care începe se' află in interiorul echipelor, am 
putea spune chiar înlăuntrul individualităților echi
pei, iar principalul mijloc intre creșterea valori
că a campionatului ar fi PLUSUL DE COMBA
TIVITATE, de atitea ori invocat, dar de foarte 
puține ori realizat.

S-a vorbit deseori despre faptul că jucătorii 
noștri n-ar avea rezistența necesară, în compara
ție cu echipele de talie internațională. S-a opinat 
apoi că ceea ce le lipsește este nu atît rezistența, 
cit forța. Ulterior au intervenit păreri deosebite, 
care au pus în prim-plan insuficiența tehnicii in 
mișcare, fapt care ar decide în confruntările in
ternaționale. Toate aceste fluctuații în căutarea

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. a 6-a)

Jubileul Balcaniadei de atletism

DOUA VICTORII ROMANEȘTI
• Florența Țacu - 65.06 m la aruncarea discului • llie Floralu 
învingător detașat la 10000 m • Evoluții meritorii la lungime — fete

ATENA. 10 (prin telefon). A 
38-a ediție a Jocurilor Balcani
ce de atletism a debutat în 
mijlocul unui interes cu totul 
deosebit, capitala Greciei tră
ind realmente desfășurarea ju
bileului de o jumătate de secol 
al Balcaniadelor atletice. Pre
tutindeni steaguri, afișe și mari 
pancarte marchează importanța 
acordată acestui eveniment.

în aceeași atmosferă de mare 
interes, pe stadionul Karaiska-

ti

ncori, cedează. Așa s-a întim- 
plat și cu citva timp in urmi, 
întîrzierca în repararea lor în
semna o mare pierdere, a doua 
zi un șantier întreg urmînd să 
fie în inactivitate. Dar echipa 
maistrului Ion Bărbulescu n-a 
așteptat să fie rugată. A lu
crat fără întrerupere, toată 
noaptea și munca a fost re
luată normal, Este, poate, un 
eveniment, obișnuit, dar în ast
fel de mici fapte se consoli
dează relațiile de muncă, prie
teniile". Printre cei care au 
lucrat în acea noapte — și în 
altele asemenea — s-a aflat 
si fotbalistul Gheorghe Coarnă. 
Ne spune simplu : „Cine să 
vină să ne facă treaba noas
tră ? Dacă nu lucram noi. stă
teau alții. Și atunci cum ră- 
mîne cu angajamentele ? Noi. 
constructorii, sintem oamenii 
faptelor". Așa gîndește și rug- 
bystul Mircea Alexe șeful unei 
echipe de sudori, fruntaș în 
oroducție — si tenismanu] Ion 
Petre — dulgher. în timpul li
ber instructorul grupei de co
pii ai colegilor de muncă ■ — 
si rugbystu] Niac Anefi 
caragiu la S.U.T — si 
listul Dumitru Crăciun 
dor la B.A.P.S. — si

Emanuel FÂNTÂNEANU

— ma- 
fotba-

— su- 
ro’egul

(Continuare in pag. a 3-a)

kis, în nocturnă, s-a desfășurat 
reuniunea inaugurală. Dintre 
atleții români particlpanți la 
întreceri s-au distins în primul 
rînd discobola Florența Tăcu 
— cîștigătoare într-o companie 
valoroasă, cu un rezultat ex
celent (65,06 m, record perso
nal) și fondistul llie Floroiu 
care — la ora convorbirii 
noastre — obținea o victorie 
detașată în proba de 10 000 m 
eu 28:49,9*.

Desigur, sublinieri deosebite 
merită Florența Țacu, aflată 
aici la primul mare succes in
ternațional. Fără a se teme de 
faima unor aruncătoare ea 
Maria Vergova sau Zvetla 
Boșkova, eleva lui Dan Sera
fim a reușit chiar din prin»» 
încercare un spectaculos 65,08

Romeo VILARA

FLORENȚA TĂCU(Continuare în pag. a S-a)

Săptâmlna viitoare, a XV-a ediție a campionatelor mondiale

FLOTILA DE CAIAC-CANOE
CONCUREAZĂ LA DUISBURG, 
CU GÎNDUL LA... KRÎLATSKOE

Rămași de această dală, în 
decorul familiar al Snagovului 
— lucru inedit în istoricul pre- 
parativelor de finisare înaintea 
campionatelor mondiale —, ca- 
iaciștii și canoiștii noștri au 
intrat în linia dreaptă a pre
gătirilor. Sau, pentru a folosi 
un termen din lumea padelei 
și pagaei, au trecut ultimul 
rînd de balize dinaintea fini
șului. La ora la care apar a- 
ceste rînduri, titularii flotilei, 
își pregătesc bagatele pentru a 
pleca la Duisburg unde — de 
joia viitoare pînă duminică — 
este programată cea de-a 15-a 
ediție (un mic jubileu, deci) 
a campionatelor mondiale de

caiac-canoe. Gazdă a competi
ției va fi canalul artificial din 
parcul Wedau, același pe care, 
în urmă cu două decenii. Sl- 
mion Ismaiiciuc cîștiga prima 
medalie de aur într-o probă de 
simplu (canoe 1 000 m) la cam
pionatele continentului. Am a- 
mintit de campionatele euro
pene — care nu s-au mai or
ganizat în ultimii ani — pentru 
că. potrivit unei hotărîri a 
biroului Federației internațio
nale de caiac-canoe. denumirea 
exactă a competiției supreme

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a l-a)
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muncă și de viață ce sînt asi
gurate minerilor.

Tn încheiere, directorul între
prinderii miniere Lupeni înmî- 
nează secretarului general ai 
partidului o plachetă pe care 
este gravat chipul tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, încadrat de 
cuvintele : „Tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general ai 
partidului — miner de onoare 
al Văii Jiului". Pe cealaltă 
parte a plachetei sînt înscrise 
cuvintele : „în semn de recu
noștință nemărginită, stimă și 
dragoste ce le poartă minerii 
Văii Jiului secretarului general 
al partidului — august 1979".

Tovarășului Nieolae Ceaușescu 
îi este oferită, de asemenea, 
nniforma de • miner, instituită 
din inițiativa secretarului ge
neral.

în continuare, tovarășei 
Elena Ceaușescu minerii îi o- 
feră o plachetă comemorativă 
și o cupă realizată cu o deose
bită măiestrie artistică de mi
neri de la Lupeni.

Daruri simbolice au fost ofe
rite tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu și din partea colec
tivului întreprinderii miniere 
Barza.

De la întreprinderea minieră, 
coloana de mașini parcurge din 
nou străzile orașului, împodo
bit cu steaguri roșii și tricolore, 
cu ghirlande de brad. O ambi
antă însuflețită, de intensă 
bucurie domnește de-a lungul 
traseului parcurs. Mii și mii de 
mineri, de alți oameni ai mun
cii din Lupeni au ieșit în In- 
tîmpinare. Ei ovaționează și a- 
clamă îndelung, scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și po
porul!", „Ceaușescu și minerii!".

Se sosește la Monumentul 
„Lupeni ’29", ridicat în aminti
rea minerilor eroi.

în semn de înaltă cinstire, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu

★
în încheierea vizitei de lu

cru în patru județe din sud- 
vestul tării, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu s-a aflat, vineri du- 
pă-amiază, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în ju
dețul Dolj.

Elicopterul prezidențial ate
rizează în orașul Băilești, unde 
s-a adunat un mare număr de 
muncitori și țărani cooperatori, 
practic întreaga suflare a loca
lităților din împrejurimi care 
l-au salutat pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu cu toată căldura, 
sentimento de dragoste și pro
fundă recunoștință.

Imediat după sosire, secre
tarul general al partidului 
poposește în lanurile de po
rumb ale I.A.S. și ale coope
rativei agricole din localitate.

De la Băilești, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii din 
conducerea de partid care îi 
însoțesc s-au îndreptat spre 
Craiova. Aici, pe aeroportul 
orașului, erau prezenți nume
roși locuitori, care au întîm- 
pinat pe secretarul general al 
part dului cu vibrant entuziasm. 
S-a aplaudat îndelung, s-a ova
ționat, scandîndu-se minute în 
șir, „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescji și poporul !“.

începută Ia întreprinderea 
aeronautică Craiova, vizita de 
lucru a continuat pe platforma 
de est a Craiovei, unde se află 
o constelație de mari unități 
industriale, între care și între
prinderea de utilaj greu.

Mii de craioveni aflați de-a 
lungul traseului au făcut și 
aici secretarului general al 
partidului o caldă și entuziastă 
prim're.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în 
municipiul Craiova a continuat 
la una din cele mai tinere uni
tăți din platforma de est a o- 
ra.sului — Societatea mixtă 
„Ol*cit“.

Vizita de lucru a tovarășului 
N'o’ae Ceaușescu în județul 
Dolj s a încheiat cu o mare 
și entuziastă adunare populară, 
desfășurată în piața Unirii d‘n 

depune o coroană de flori Ia 
monument.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în Va
lea Jiului s-a încheiat cu o 
mare adunare populară, desfă
șurată în piața din jurul mo
numentului ridicat în memoria 
eroilor mineri din 1929. La a- 
dunare au participat peste 
60 000 de persoane — mineri ai 
Văii Jiului și din alte exploa
tări hunedorene, numeroși lo
cuitori ai orașului.

Dînd expresie gîndurilor _ și 
sentimentelor pe care le împăr
tășesc în aceste clipe înălță
toare toți cei ce trăiesc și 
muncesc în acest important 
bazin carbonifer, participanții 
la adunare au făcut o caldă și 
însuflețită primire tovarășului 
Nieolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Mulțimea a scandat neîntre
rupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ce®ișescu la Lupeni — bucu- 
rîe-ntre mineri !“, „La a noas
tră sărbătoare cu minerul de 
onoare !“.

Intimpinat cu multă căldură 
și însuflețire, ia cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmări
tă cu deosebit interes, cu de
plină satisfacție și aprobare, 
fiind gublinială în repetate rîn- 
duri cu vii și îndelungi aplau
ze, urale și ovații.

în încheierea adunării, în 
piață domnește din nou o at
mosferă vibrantă, dominată de 
un sentiment fierbinte de dra
goste și încredere în partidul 
comunist, în secretarul său ge
neral. înlr-o impresionantă u- 
nitate de simțire, participanții 

înflăcărare 
P.C.R. !“, 

poporul !“, 

euscandează 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu și

In piața se 
horă, în care 
invită să se prindă 
Nieolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

★ *

Ș« . . 
minerii !". 

înfiripă o mare 
mineri și tinere 

tovarășul 
tovarășa 

centrul municipiului Craiova, 
împodobită sărbătorește. Erau 
prezenți zeci de mii de locui
tori ai vechii cetăți a Băniei, 
devenita azi o puternică cetate 
industrială a patriei noastre.

La apariția în tribuna ofi
cială, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat sînt intîmpinați cu mult 
entuziasm. Este o atmosferă 
sărbătorească, de intensă bucu
rie și satisfacție, de înălțător 
patriotism. Piața vibrează de 
puternice urale și ovații. Se 
aclamă și se scandează neîntre
rupt, cu înflăcărare, numele 
partidului și al secretarului său 
general — „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“.

Primit cu cele mai calde sen
timente de stimă și prețuire, 
într-o vibrantă atmosferă de en
tuziasm și însuflețire, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului — transmisă 
în direct de posturile de radio 
și televiziune — este urmărită 
cu viu interes, Cil deplină a- 
probare și profundă satisfac
ție, fiind subliniată în repetate 
rînduri cu îndelungi aplauze, 
urale și ovații de toți cei pre- 
zenți.

La încheierea cuvîntării, par
ticipanții Ia grandioasa adu
nare populară își manifestă, 
într-o atmosferă vibrantă, sen
timentele de înaltă prețuire și 
dragoste fierbinte, de încredere 
nețărmurită față de partid și 
secretarul său general. Se 
scandează cu înflăcărare: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!".

După adunare, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
E’.ona Ceaușescu străbat din nou 
străzile orașului, îndreptîndu-se 
spre aeroport, în aclamațiile 
entuziaste ale zecilor de mii 
de cetățeni.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au înapoiat vineri seara în 
Capitală, după vizita de lucru 
efectuată în județele Gorj, 
Mehedinți, Hunedoara și Dolj.

Am vizitat, recent, cîteva din
tre „laboratoarele" Clubului 
sportiv.școlar Triumf București, 
una dintre cele mai vechi uni
tăți (paste 21 de ani) ale spor
tului nostru școlar, în care au 
crescut, de-a lungul anilor, per
formeri de mare valoare și 
și-au făcut ucenicia tehnicieni 
de certă notorietate.

— Ce este nou, la dv. în club, 
tovarășe Teodor Bolea ?

— Vacanța școlară este peri
oada ideală nu numai pentru 
pregătirea viitorilor performeri, 
dar și pentru o vastă și rigu
roasă selecție — ne răspunde 
președintele clubului. Ani în 
șir am avut însă destule pro
bleme pentru împlinirea acestei 
cerințe. Fără baze sportive 
proprii, ale clubului, elevii noș
tri, răspîndiți prin toată Capi
tala, pierdeau zilnic ore întregi 
cu drumurile între casă, școală 
și locul de pregătire. De aceea 
am căutat — și credem că am 
găsit — forme noi de organi
zare a activității de perfor
manță, forme care să permită 
efectuarea unui volum de an
trenament sporit.

Ne este prezentată secția de 
gimnastică. 14 fetițe repetă zil
nic, ore în șir, elemente de 
mare dificultate, sub îndruma
rea competentă a soților Cris
tina și Petru loan. Aflăm că. 
inițial, prin această sală, au 
trecut cîteva mii de școlărițe 
între 8 și 10 ani. Acium nu au

PUGILIȘTIICONSACRAȚI CEDEAZĂ GREU POZIȚIILE CUCERITE
„Maratonul" pugilistic care a 

fost turneul final al campionate
lor naționale de box, desfășurat 
timp de aproape două săptămîni 
in Capitală, a însemnat o trecere 
în revistă a potențialului boxului 
românesc la această oră. Cu cî
teva excepții — Simion Cuțov, 
Ion Boboc, ionel Panaite si Ni
cu Popa — aflați la turneul de 
la Moscova — pe ringurile de 
la arena Progresul și de la Pala
tul Sporturilor și Culturii a ur
cat tot ce are mai bun la noi 
sportul cu mănuși.

Bilanțul campionatelor națio
nale individuale ale seniorilor 
este favorabil sportivilor clubu
lui Steaua. Elevii antrenorilor 
Ion Chiriac, Gheorghe Fiat, Șer- 
bu Neacșu și Alee Năstac au cu
cerit 6 dintre cele 11 titluri puse 
în joc prin Dumitru Șchiopu (sc- 
mimuscă), Daniel Radu (muscă). 
Florian Livadaru (semiușoară), 
Vasile Gîrgavu (mijlocie mică), 
Gheorghe Butnaru (mijlocie) și 
Ion Ccrnat (grea). Cu excepția 
lui Livadaru (25 ani), aceștia sînt 
foarte tineri — trecînd de puțină 
vreme în rîndul seniorilor —, ce
ea ce ne face să credem că spor
tivii militari nu se vor mulțumi 
cu ce au realizat la aceste cam
pionate și că, în continuare, se 
vor pregăti cu aceeași atenție, 
pentru a reprezenta cu cinste 
boxul românesc în confruntări
le internaționale. Dinamoviștii 
bucureșteni au obținut la aceas
tă ediție doar două titluri : Teo
dor Dinu (cocoș) și Dragomir 
Ilie (ușoară). Dar antrenorii Con
stantin Dumitrescu, Dumitru ion 
și Ion Monea nu i-au prezentat 
la întreceri pe Ion Boboc și Si
mion Cuțov — din motivele ară
tate mai sus —, candidați îndrep
tățiți la centura de campion. Un 
alt favorit, mijlociul Valentin Si- 
laghi, vicecampion european, nu 
a avut succes la locul I (la care 
îi dădea dreptul palmaresul său), 
fiind învins în semifinale ! Cele
lalte secții care se mîndresc cu 
cite un titlu național sînt Voința 
lași — prin Tiberiu Cucu (pană). 
Dunărea Galați — prin Georgică 

ANUNȚa
Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor recrutează can

didați pentru INSTITUTUL DE MARINA ‘„MIRCEA CEL BA- 
TR?N“ din CONSTANȚA, secția de transport maritim.

Institutul de Marină „Mircea cel Mătrîn" este o instituție mi
litară de învățămînt superior tehnic, de specialitate, și pregă
tește cadre pentru flota de transport maritim, întreprinderea de 
Exploatare a Flotei Maritime „NAVROM* Constanța, în specia
litățile :

© Navigație (ofițeri maritimi punte)
0 Electromecanică navală (ofițeri maritimi electromecanici)
® Electromecanică navală (ofițeri maritimi electricieni)
Admiterea în Institutul de Marină se face pe bază de concurs, 

care se va desfășura conform prevederilor din broșura „Admi
terea în învățământul superior" — editată de Ministerul Educa
ției și învățământului.

înscrierile la concursul de admitere se fac de către comisiile 
județene pînă ia data de 17 august 1979.

Pentru înscrierea Ia concurs, candidații vor depune la comi
sia de înscriere următoarele acte :

0 Diploma de bacalaureat în original sau adeverință din care 
să rezulte absolvirea examenului dc bacalaureat.

@ Aprecierea activității școlare, eliberată de conducerea li
ceului (cei încadrați în producție vor aduce, în plus, și aprecie
rea activității profesionale, eliberată de conducerea întreprinde
rii)-

Certificat de naștere legalizat
ft Buletine medicale (RBW, radioscopie gastroduodenală și 

pulmonară).
© Adeverință eliberată de circa sanitară de domiciliu privind 

boliîe cronice și acute.
e Trei fotografii 3/4
Odată cu aceste acte, candidații vor depune și două dosare 

tip mapă, pe care își vor scrie numele și prenumele, precum și 
facultatea la care se înscriu.

Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a 
acrelor.

La concursul de admitere se primesc numai bărbați cc nu de
pășesc vîrsta de 25 ani.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 1.91.00 interior 
652, I.E.F.M. „NAVROM" Constanța ■— biroul învățămînt.

mai rămas decît 14. Toate sînt 
eleve ale Școlii generale nr. 17, 
din apropierea Ștrandului ti
neretului; unde se află sala de 
antrenament, fetițele avînd 
posibilitatea de a se pre
găti aproape un număr 
dublu de ore față de anii 
trecuți. Lipsesc dintre ele 
Marilena Vlădărău și Gabriela 
Geiculescu, care se află la Deva 
și se pregătesc în cadrul lo
tului olimpic ; în curînd li se 
va alătura și Mirela Iordoc. Și 
ceilalți „fluturași" — Elena An
drei. Gabriela Vlădău, Teodora 
Crudu, Violeta Burtescu, Ve
ronica Vasile sau Daniela 
Bealcu — se gîndesc cu jus
tificate pretenții la echipa o- 
limpică pentru 1984. Altfel nu 
ar lucra, cu atîta ambiție, ele
mente dintre cete mai dificile...

Interesant este că tehnicienii 
gimnasticii din cadrul clu
bului privesc și în pers
pectivă. Astfel, în para
lel, prof. Ioan Moldovan a 
selecționat și continuă să caute 
fetițe nu mai mari de șase 
ani. Cu ce>le descoperite face 
deja două antrenamente pe zi. 
iar din toamnă are intenția de 
a forma, cu elevele sale, o cla
să I completă.

Următorul pas l-au făcut an
trenorii de la canotaj, care, în 
vara trecută, au „măsurat" din 
ochi aproximativ 32 000 de elevi 
din 22 de licee, alegînd vreo 50 
de tineri (între 16 și 18 ani.

Donici (semigrea) și Metalul 
București — prin Ion Budușan 
(semimijlocie). O prezență ine
dită — Voința Iași, unde munca 
perseverentă a antrenorului Con
stantin Vasiliu a început, după 
cum se vede, să dea roade.

Surprinde în lista învingători
lor lipsa numelor unor sportivi 
de la cluburi specializate sau cu 
secții de box puternice, cum sînt
B. C. Galați, B. C. Brăila, Fa
rul Constanța, C.S.M. Reșița,
C. S.M. și Voința Cluj-Napoca, 
secții spre care — aproape la fie
care ediție a campionatelor — 
se îndreptau cîte unul sau mai 
multe titluri...

Ediția recent încheiată ne-a 
mai relevat faptul că pugiliștii 
consacrați, în ciuda asaltului ti
neretului, au avut o evoluție in 
general bună, nu au cedat cu u- 
șurință pasul și mulți dintre ei 
se mențin printre boxerii reduta
bili ai categoriilor respective. A- 
lexandru Turei a fost stopat din 
cursă de o decizie discutabilă, 
dată în semifinalele „semimuște- 
lor". La „muscă", toți medallațli 
sînt din generația tînără, în timp 
ce la categoria imediat superioa
ră (cocoș) finala și-au disputat-o 
doi boxeri cu vechi state pe ring 
— Teodor Dinu și Niță Robu. 
Categoria ușoară este bine repre
zentată de pugiliști valoroși, cu- 
noscuți în arena internațională, 
cum sînt Dragomir Ilie și Carol 
Hajnal, cărora li se alătură, cu 
justificate pretenții, Simion Cu
țov. Semimijlociul Ion Budușan 
rămîne, deocamdată, titular în e- 
chipa națională, dar în imediata 
Iui apropiere se află tînărul di- 
namovist Constantin Ghindăoanu, 
care promite, curînd, un salt de 
calitate. în timp ce rapidistul 
Gheorghe Costache a arătat că 
are doar tărie în lovituri. „Mij
locia" este o categorie a consa- 
craților : Sandu Tîrîlă, Valentin 
Silaghi, Pavel Istrate au fost în- 
trecuți — uneori cu ajutorul ar
bitrilor (!) — de tînărul Gheor
ghe' Butnaru, care rămîne un 
pugilist cu frumoase perspective.

Deci, se poate aprecia că ma

cu o medie de înălțime de peste 
1,90 m). Din aceștia au mai ră
mas aeuim doar 14. cu toții e- 
levi ai Grupului școlar Etectro- 
aparataj din Capitală. Zilnic ei 
pot fi văzuți, și dimineața și 
după-amiaza, vîslind cu putere, 
la comenzile prof. Marin Boia, 
pe apele Herăstrăului. Din 
toamna li se vor alătura și cei 
din secția. de caiac-canoe. A- 
driana Calinin și Miron Husa- 
rencu ne informează că, din cei 
150 de fete și băieți (selecțio
nați din cîteva mii), vor păstra 
doar pe aceia care vor cores
punde tuturor testelor vizînd 
capacitățile motrice și starea 
de sănătate.

Am încheiat scurtul nostru 
periplu la piscina de la „Ti
neretului", unde prof. Aurel Io- 
nescu îi pregătește pe poloiștii 
echipei divizionare Triumf. 
„Scopul nostru — ne destăinuie 
tânărul antrenor — este de a 
furniza continuu elemente de 
perspectivă loturilor reprezen
tative. Horia Niță, recent trans
ferat la Rapid, a și ajuns la 
echipa olimpică, iar portarul 
Sorin Diaconii și coechipierul 
său Petre Malecu sînt apți pen
tru naționala de juniori. Să nu 
uităm că tot dc la noi au 
plecat Gh. Zamfirescu, Gruia 
Novac și Liviu Răducanu".

Munca de creștere a perfor
mer ilnr continuă...

Adrian VASILIU

joritatea boxerilor consacrați își 
fac datoria cu prisosință, că ei 
se pregătesc cu atenție și cedea
ză greu pozițiile cucerite cu atî
ta ' trudă.

Nu putem încheia aceste suc
cinte aprecieri după întrecerile 
turneului final fără să amintim 
și despre cei ce au fost chemați 
să judece și să conducă lupta în 
ring a protagoniștilor. Aproape 
în toate cele 17 reuniuni au exis
tat decizii eronate, care au creat 
situații neplăcute, atît pentru 
sportivi, cît și pentru antrenori 
și spectatori. A surprins, mai a- 
les, faptul că printre cei care au 
greșit s-au aflat arbitri reputați, 
unii dintre ei purtători ai ecuso
nului A.I.B.A. sau A.E.B.A. : Pe
tre Mihelfi, Ion Boamfă, Ipn 
Gorgan. Elie Popovici, Radu Ior- 
gulescu ș.a. Desigur, Colegiul 
central al arbitrilor va analiza 
prestațiile la finalele campiona
telor naționale și va lua măsurile 
ce se impun.

Paul IOVAN

CONCURENȚI PUȚINI, 
ALERGĂRI FRUMOASE

Nu se- poate spune că reuniunea 
de joi dci'pă-amiază nu. a fost (in 
măsura în caire îi permitea cali
tatea programului întocmit) în
nota celei desfășurate duminică 
dimineața, apreciată de noi ca
foarte reușită. Deși, privită în
ansamblu, ea nu s-a deosebit cu 
nimic do obișnuitele reuniuni in
termediare (concur cruți puțini șl 
nelipsitele hituri), joi am putut 
urmări cîteva întreceri de mare 
spectaculozitate, finalizate cu so
siri strânse și câștigători cunos- 
cuți abia duipă trecerea potouiui. 
Dintre „laureații" zilei am reținut 
pe Ta bora (elogios recomandată 
de ultimele ei curse), Caverna (în 
vădită ascensiune de formă), Ozo- 
raș (un model de conștiincio
zitate) , Diva și Helix, dar victo
riile acestora din urmă vin după 
o seamă de evoluții mai mult de
cât modeste. Am vrea să știm (și 
vrem să credem că aceeași între
bare o vor pune și arbitrii aler
gărilor) cum justifică antrenorii 
respectivi aceste „fluctuații" de 
valori, fiindcă o explicație dem
nă de luat în seamă apare puțin 
probabilă. REZULTATE TEH
NICE : Cursa I s 1. Holban (A. 
Brailovschi) rec. 1:46,9, 2. Tama- 
rint, 3 Vareg. Simplu 2,50, ordi
nea 19. Cursa a Il-a : 1. Vesela 
(I. Bănică) rec. 1:35,6, 2. Dia
grama, 3. Sabău. Simplu 4, or
dinea 23, event 28, ordinea tri
plă 307. Cursa a Ill-a : 1. Tabora 
(N. Sandu) rec. 1:30,0, 2. Versiu
nea Simplu 3, ordinea 10, event 
13. Cursa a IV-a : 1. Diva (V. 
Vasile) rec. 1:27,5, 2. Ozoraș, 3. 
Incaș. Simplu 5, ordinea 16, event 
30, ordinea triplă 178. Cursa -a 
V-a : 1. Caverna (I. G. Nieolae) 
rec 1:28,6, 2. Herda. Simplu 3, 
ordinea 13, event 27, triplu cîștir 
gător 420. Cursa a Vl-a ; 1. He
lix (Al. Nacu) rec. 1:25,0, 2. Ri
vala. Simplu 5, ordinea 34, event 
30. Cursa a Vil-a : 1. Ozoraș (I. 
Florea) rec. 1:27,6, 2. Diva, 3. 
Hermafon. Simplu 8, ordinea 12, 
event 38, ordinea triplă 109. 
Cursa a VLll-a : 1. Rumiana (Tr. 
Marinescu) rec. 1:27,8, 2. Cu
rioasa. Simplu 2,50, ordinea 27, 
event 30, triplu câștigător închis.

Gh. ALEXANDRESCU



SPORTUL IN JUDEȚUL VRANCEA: IERI- APROAPE 0 NECUNOSCUTA, 
AII - PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN ARIA PERFORMANȚEI

Vrancea. Vechi ținut româ
nesc, cu nume de legendă, si
tuat în zona Carpaților de 
curbură. Simbol, de-a lungul 
veacurilor, al libertății si dem
nității românești, manifestată în 
dorința de unire a clăcașilor 
moldoveni — exprimată la 1859 
de deputatul țăran Ion Roată —, 
în contribuția adusă de vredni
cii fii ai acestor meleaguri la 
obținerea independenței țării în 
1877 și în actele de eroism din 
primul război mondial, înscrise 
cu litere de aur pe cîmpurile 
de luptă de la Mărășești, Mă- 
răști, Soveja și Doaga. Vran
cea, colț de țară pitoresc cu 
un istoric glorios și cu un pre
zent efervescent, rod al unor 
mărețe transformări economice 
și sociale, realizate în anii 
socialismului, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului nostru, 
transformări care au deschis 
calea unor frumoase împliniri 
și în domeniul sportului.

PLECiND
DE LA APROAPE... NIMIC
Comparînd statisticile perioadei 

dinainte de Eliberare cu datele 
puse la dispoziție de secretarul 
C.J.E.F.S., Stclian Bataragă, și 
de metodistul Ștefan Vasile, re
zultă că pe actualul teritoriu al 
județului Vrancea mișcarea 
sportivă nu însemna aproape 
nimic. Practicat doar de un nu
măr restrîns de înavuțiți — mai 
ales proprietari de mari podgo
rii — care patronau, de fapt, 
întreaga viață socială a acestor 
bogate ținuturi, sportul era ce
va rar, necunoscut chiar, nu 
numai în satele vrîncene de 
munte sau de șes, ci și în ora
șul Unirii, Focșani, unde, îna
inte de 1944, existau două e- 
chipe — una de volei si alta 
de fotbal —, doi profesori de 
educație fizică și două săli de 
sport, improvizate, în școli 1 
Așa se face că, odată cu reor
ganizarea activității de educație 
fizică și sport pe întreaga țară, 
în perioada anilor 1946—1947, 
ținuturile Vrancei, ale fostului 
județ Putna, au pornit — cum 
s-ar spune’— de la zero. Și, to
tuși, în ciuda lipsei unei tradi
ții sportive și în condițiile u- 
nei baze materiale precare, en
tuziasmul tineretului vrîncean 
s-a manifestat din plin, reușind 
să pună în mișcare energii ne
bănuite, să stimuleze ambiții 
creatoare, să pună în dreptu
rile sale legitime ideea de miș
care în aer liber, de sport. Cu 
multă emoție își aduc aminte 
oamenii din partea locului de 
anii începuturilor romantice ale 
activității sportive din Vrancea 
și sentimente de reală prețuire 
nutresc ei pentru toți aceia ca
re au aprins și au dus mai de
parte flacăra întrecerii în sport. 
Printre aceștia, doctorul Victor 
Finescu, un neobosit propagan
dist și organizator de competi
ții în mediul sătesc, și profeso
rul de educație fizică Ovidiu 
Gavrilă, un pasionat căutător 
de talente, a cărui muncă — 
conjugată cu a altor colegi mai 
tineri — a cunoscut o frumoasă 
împlinire, prin descoperirea și 
lansarea în prim-planul atletis
mului românesc a doi mari 
performeri ; ing. Gabriel Geor
gescu, recordman al tării Ia 
aruncarea greutății în anii 
1953—54. si prof. Alexandru Me- 
cică, al doilea săritor la înăl
țime în perioada 1952—56, azi 
decan al facultății de educație 
fizică și sport de la Universi
tatea din Iași.

SPRE COTELE 
MARII PERFORMANȚE

Recent a avut loc o plenară 
a Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Vran- 
cea care — analizînd activita
tea și stadiul dezvoltării miș

Asociații sportive
Cluburi sportive
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizici 
Antrenori
Baze sportive, săli
Sportivi în loturi naționale 
Titluri de campioni
— naționali
— balcanici

• Participant! la „Daciadă*
— ediția I
— ediția a n-a (etapa de iarnă)

• Sportivi clasificați
— Clasă Internațională
— categoria I
— categoria a n-a
— juniori

reliefînd un prezent 
succese, dintre care 
• Organizarea, sub 
„Daciadei", a unor 

competiții sportive de

carii sportive de masă și de 
performanță, în lumina sarcini
lor rezultate din Mesajul adre
sat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului. Conferinței pe 
tară a mișcării sportive — a 
relevat importantele realizări 
sportive de pe aceste melea
guri, în contextul puternicului 
avînt general de creație și 
mtincă pentru îndeplinirea, la 
cea mai înaltă cotă de respon
sabilitate comunistă, a Progra
mului P.C.R., ca și a hotărîri- 
lor de partid și de stat. A 
fost un moment de bilanț și, în 
același timp, un element de re
ferință, 
bogat în 
reținem : 
genericul 
atractive 
masă care, în doi ani, au an
trenat la practicarea exercițiu
lui fizic și sportului un număr 
de aproximativ 40 000 de elevi. 
• Participarea, în aceeași pe
rioadă, a mii de tineri și oa
meni ai muncii la manifesta
țiile sportive inițiate de asocia
țiile sportive Milcovul. Voința, 
Confecția — toate din Focșani, 
DEMAR Mărășești, Foresta 
C.P.L. Gugești. Locomotiva șl 
Pionierul Adjud, C. S. Unirea 
și Clubul sportiv școlar Foc
șani, precum și de o serie de 
întreprinderi, ca de pildă Ex- 
portvin Focșani, Depoul C.F.R. 
Adjud șl, mai ales, Filatura de 
lînă pieptănată (director, ing. 
Nicolae Bucuțea, un mare pa
sionat și sprijinitor al sportu
lui) • Antrenarea a 9 900 de 
locuitori ai satelor vrîncene la 
întrecerile din cadrul „Dacia- 
dei“, a 13 200 participant la 
„Crosul tineretului” și a 7150 
de concurențl la cupele pe ra
muri de producție. • Pe linia 
stimulării și afirmării în do
meniul activității de perfor
manță sînt de menționat titlu
rile de campioni naționali cu
cerite. în perioada 1967—78, de : 
Paul Copu, M. Stoica, N. Zăn- 
cescu, Gabriela Pustianu. Feli
cia Antoniac, Gabriela Richi- 
țeanu. Mana Apostu și Gabrie
la Coteț — la atletism : Ion 
Cernat, Nicolae Grigoraș. D. 
Căldăraru, Gh. Cîlțea, I. Gîr- 
leanu D. Tudoran — la box 1
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂

r fi de prisos, desigur, 
într-im articol despre fe
meia sportivă în cei 35 de 

ani de la Eliberare, să ne mai re
ferim la condiția generală a fe
meii din România. Femeia- 
academician, femeia-activist de 
partid și de stat, femeia-om 
de știință, femeia-inginer, fe- 
meia-director. femeia-pilot sau 
navigator, femeia - prim-topi- 
tor, femeia-maistru, femeia- 
sudor etc. etc. reprezintă o re
alitate cu care ne-am obișnuit 
și care ilustrează condițiile de 
afirmare plenară a femeilor, 
create de partidul comuniști
lor, ca și calitățile pe care le 
are femeia română și care 
i-au făcut posibilă afirmarea.

Lista realizărilor sportive 
dinainte de 23 August 1944 nu 
înregistrează. în general, suc
cese prea multe iar numele de 
femei sint rarisime.

în ansamblul măsurilor luate 
de partidul nostru se înscriu și 
cele privitoare la prezența activă 
a femeii în activitatea de edu
cație fizică și sport. Antre
nate tot mai mult în marile 
competiții de masă de tot fe
lul, în întreceri dedicate în 
exclusivitate lor — inițiativă a 
ultimilor ani —. în 
rea gimnasticii la 
muncă, a gimnasticii 
ținere, ca și în tot 
resantele acțiuni organizate în 
zilele libere din săptămînile cu

practica- 
locul de 
de între

mai inte

Gh. Zamfir, C. Senchiu, I. Ol- 
teanu — la judo ; Georgiana 
Oprișan, Vasilica Manea, Auro
ra Podara, Olga Rădulescu — 
la tir | Viorica Năstase — la 
aeromodele • în același con
text. al unor rezultate remar
cabile în diferite competiții in
terne sau internaționale, se în
scriu, mai recent, și cele reali
zate de : Ion Cernat, medalie 
de bronz la C.E. de box și me
dalie de argint la campionatele 
balcanice ) N. Grigoraș, meda
lie de bronz la Campionatele 
balcanice de tineret la box l 
Gh. Zamfir, medalie de aur cu 
echipa națională de judo la 
Balcaniadă î Felicia Antoniac, 
medalie de bronz la Crosul bal
canic ! Gabriela Coteț, locul I 
la campionatul republican șco
lar | Lenuța Turcu, locul II în 
finala campionatului republican 
de cros | Lenuța Chirilă, locul 
II pe țară la Crosul pionieri
lor; Lucian Stoica, medalie de 
bronz la campionatul republi
can de judo pentru copii I e- 
chipa de volei băieți a C.S. 
Școlar (antrenor I. Barbu) — 
promovată în divizia de juniori 
și școlari ț echipa de fotbal U- 
nirea I.D.S.M.S.A. (antrenor V. 
Stancu), promovată, vara a- 
ceasta, în divizia secundă a ță
rii. Subliniind asemenea per
formanțe, individuale si colec
tive, cu care azi se mîndrește, 
cu deplin temei, județul Vran
cea. este cazul să menționăm 
că — Ia realizarea lor — au 
contribuit, pe de o parte, con
dițiile din ce în ce mai bune 
de 
ja 
de 
ca ...
multor antrenori, printre care : 
Ovidiu Gavrilă, Ștefan Muntca
na (atletism). Costache Hogaș, 
Ion Zaharia (box). Aurel Cîm- 
peanu (judo). Ion Opiișan (tir), 
Caro! Chirilă (aeromodele).

Așadar, de la trecutul aproa
pe inexistent al sportului în 
general, șî al aceluia de per
formanță, îndeosebi, pe melea
gurile vrîncene. județul de la 
poalele Carpaților de curbură 
se înscrie. în prezent. în rîndul 
producătorilor de certe valori 
sportive.

pregătire, asigurate prin gri- 
organelor locale de partid și 
stat I Pe de altă parte, mun- 
entuziastă și responsabilă a

Mihai IONESCU

posibilitatea să se 
plin de 
fizice, 
care le

binefacerile 
sportului și 
ajută să-ți 
să fie mai

program redus de muncă, fe
meile au 
bucure din 
exercițiilor 
turismului.
păstreze tinerețea, 
viguroase și mai frumoase. O 
puternică dezvoltare a activită

A

IN ANII SOCIALISMULUI BIRUITOR,
FEMEIA S-A AFIRMAT PLENAR

și In domeniul sportului

ții sportive feminine promo
vează marea competiție națio
nală „Daciada“.

Dar femeia — indiferent de 
naționalitate — s-a afirmat pu
ternic în anii socialismului bi
ruitor și în domeniul marii 
performanțe. Ne sint binecu
noscute 
sportive, 
mondiale 
mere de 
care au contribuit din plin la 
crearea și consolidarea conti
nuă a prestigiului de care se

numele unor mari 
campioane olimpice, 
si europene, perfor- 
excepțională valoare,

Carmen Bunaclu șl Irinel Pănulescu dovedesc că se poate

MEDALII ÎN COLECȚIE, DAR SI NOTE
CATALOG IBUNE ÎN

Sub cerul senin al unei 
calde după-amieze, marcată 

întrecerii, 
se pregă- 
pentru a 

premiante-

piscinei 
trWolo- 
pe ca- 

încheia, 
frumos

încă de efortul 
Carmen Bunaciu 
tea să conducă 
doua oară alaiul 
lor spre podiumul de o- 
noare. în acel moment, 
crainicul bazinului descope
rit al marelui complex spor
tiv Lujniki anunța miilor 
de spectatori nu numai re
zultatele definitive ale pro
bei de 200 m spate, ci și 
realizarea de către înotă- 
toarea româncă a unui nou 
record național. Comentato
rii, la biroul presei, nu au 
întîrziat să menționeze în 
reportajele lor că. de fapt, 
timpul de 2:14,52 reprezintă, 
concomitent, cea mai bună 
performanță mondială a a- 
nului și a 6-a performanță 
mondială din toate timpu
rile. Apoi, tînăra înotătoare 
originară din Sibiu a pri
mit onorurile pe podium. 
De Pe treapta cea mai 
înaltă, sportiva noastră, încă 
emoționată, urmărea oglin- 
dindu-se în apele 
culorile scumpe ale 
rului patriei înălțat 
târgul principal. Se 
în acel moment, un 
bilanț al înotătoarelor ro
mâne la concursurile inter
naționale preolimpice din 
cadrul Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S. Ală
turi de Carmen Bunaciu, co
legele ei Irinel Pănulescu 
(argint) și Mariana Paras- 
chiv (bronz) au completat 
colecția cu medalii.

Pe culoarele de sub tri
bunele bazinului, locul unde 
se încrucișau, într-un per
manent du-te-vino, sportivi 
și antrenori, oficiali și zia
riști, am întîhnit-o — acum 
destinsă după încheierea în
trecerilor — pe multipla 
noastră recordmană răsfoind 
un ziar în limba engleză. 
Nu eră o curiozitate întâm
plătoare. Carmen Bunaciu 
are nota 10 la cursurile de 
limbă engleză ale Liceului 
de filologie-istorie nr. 2 din 
București, unde își încheie 
studiile medii.

Această împrejurare ne 
invită să facem un popas 
la tema modului fericit î»

„PRIN MUNCA NOASTRĂ, CINSTIM MUNCA ÎNTREGII ȚÂRI'-
(Vrmare din vag. D

eveniment de pe șantier.

funcțiune a primei instalații 
rafinăriei. Eforturile celor

său de echipă Ion Crain — 
lăcătuș sudor la construcții me
talice. Că au gtadit în mod co
munist. că acționează cum gîn- 
desc, ne-o demonstrează și un 
alt ____ ’ .
Se apropia termenul de punere 
în 
a
care lucrau acolo nu se do
vedeau suficiente și. atunci, au 
pus umărul cu toții. Fără preget, 
fără odihnă. Cuvîntul a fost 
din nou respectat. Printre cei 

sportiv. Iată citeva 
minunatele noastre 

exemple de muncă 
înaltă responsabili-

bucură România socialistă și 
pe plan 
doar din 
sportive, 
dirză. de 
tate și înflăcărat patriotism: 
Iolanda Balaș, Lia Manoliu, 
Viorica Viscopoleanu, Mihaela

Peneș. Olga Orban, Ecaterina 
Stahl, Maria Vicol, Ileana 
Gyulai, Elena Leuștean, Sonia 
Iovan, mai tinerele Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu sau 
Emilia Eberle, ca și Ella Con- 
stantinescu, Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Argentina Menis, 
„echipa de aur“ a handabalis- 
telor. Doina Ivănescu, Ileana 
Silai, Natalia 
ricica Puică, 
hroniade, Ana 
Szocs, Julieta
Trandafir, Maria Navasart, Ma-

Mărășescu, Ma- 
Elisabeta Poli- 
Petrescu, Crista 
Namian, Elena

nțională) ți 
sportive 1 

este faptul 
social-sportiv 

laureate este 
pildă, Irinel 
15 ani, elevă

oare sportivii noștri știu să 
îmbine armonios învățătura 
eu practica sportivă. Deși 
este cunoscut efortul, adesea 
extraordinar, pe care spor
tul de performanță îl soli
cită din partea tinerilor 
foarte dotați, iată, cei mai 
mulți dintre ei știu să-și 
drămuiască timpul, in așa 
fel incit să culeagă nu nu
mai laurii gloriei din arene, 
ci să-și desăvirșească și e- 
ducația multilaterală, să de
vină cetățeni demni și utili 
societății noastre.

Am luat exemplul spor
tivei Carmen Bunaciu pen
tru că. nu o dată, conduce
rea liceului pe care îl frec
ventează a subliniat con
știinciozitatea și seriozitatea 
la studii a elevei de 17 ani, 
din clasa a Xll-a, care ia 
nota 9 la chimie, biologie 
și limba germană, în același 
timp în care realizează re
corduri (nu mai puțin de 
17 pe tabela 
obține trofee

îmbucurător 
că și profilul 
al celorlalte 
similar. De 
Pănulescu, la 
acum în clasa a X-a a li
ceului „C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea“ din Ploiești, are un 
carnet de note la fel de...' 
bine înzestrat. A încheiat 
clasa precedentă cu premiul 
I (media 9,15), avînd nota 
10 la latina, biologie și en
gleză.

Exemplul înotătoarelor 
noastre — tocmai pentru că 
nu ara un caracter excep
țional — l-am evocat aici 
cu gindul la unii sportivi 
care consideră incă, fără te
mei, că marea performanță 
e greu compatibilă cu stu
diile serioase, cu pregătirea 
aprofundată a unei profe
siuni. Fetele noastre meda
liate la întrecerile de la 
Moscova dovedesc cu de
plină îndreptățire' nu numai 
că învățătura poate merge 
mtnă in mină cu înalta per
formanță. ci mult mai mult 
— că un mare campion nu 
e de conceput fără o pre
gătire intelectuală corespun
zătoare !

Victor BANC1ULESCU

care au muncit cu sîrg și pa
siune s-au aflat și sportivii.

Pentru lucrătorii Trustului 
de construcții, munca la un o- 
biectiv al industriei chimice a 
însemnat ceva nou, care a ce
rut. în majoritatea cazurilor; 
o recalificare a oamenilor. Ni
meni nu și-a precupețit for- 
țele, pentru că membrii co
lectivului de aici, de pe plat
forma petrochimică Midia-Nă- 
vodari, printre care se află șl 
numeroșii practicanți ai spor
tului, știu că prin munca lor 
cinstesc munca întregii țări™ 

ria Simionescu... și lista ar pu
tea continua pe pagini întregi.

Trebuie să adăugăm neapă- 
rat faptul că toate marile 
noastre sportive, fără excepție,' 
sînt prețuite deopotrivă și pen
tru calificarea lor profesională, 
pentru însușirea căreia au tre
buit să muncească, de ase
menea. din răsputeri.

Conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu acordă o 
înaltă și generoasă prețuire 
marilor noastre sportive, pe 
care le-a distins cu ordine șl 
medalii ale Republicii Socia
liste România, între care șl 
titlul de „Erou al Muncii So- 
cialiste“. înmînat — pentru pri
ma dată în istoria nouă • 
sportului nostru — unei tinere.' 

în întîmpinarea celor două 
mari evenimente politice din 
acest an, a 35-a aniversare a 
Eliberării si Congresul al 
XII-lea al P.C.R., sportivele,' 
antrenoarele, profesoarele de 
educație fizică și celelalte spe
cialiste ale mișcării sportive 
muncesc, asemenea întregului 
popor, cu sporit elan, pentru 
a obține noi succese de presti
giu, exprimîndu-și și în acest 
fel calda recunoștință pentru 
tot ce a făcut si face partidul 
nostru pentru afirmarea ple
nară a femeii.

Mircea COSTEA



„CĂRȚILE DE VIZITĂ"
LA CAMPIONATUL DIVIZIE

EC. ARGEȘ PITEȘTI —
■

DINAMO BUCUREȘTI — STEAUABUCUREȘTI—— £

CULORI: alb-vîolet. STA
DION : „1 Mai*', capacitate 
15 000 locuri.

ANUL' ÎNFIINȚĂRII : 
1953. Prima participare in 
Divizia A : 1961/62.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în e- 
dițiile 1971/12 și 1978/79.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN

PITEȘTI, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 15, tel. 3 36 42
PREȘEDINTELE CLU

BULUI : Ion Barbu.

ANTRENORI : Florin
Halagian — principal, 
Constantin Oțet — secund, 
Leonte Ianovschi — ju
niori.

MEDIC : nu are. MA
SOR : Nicolae Gagiu.

PREZENT IN DIVIZIA A
510 221 87 202 728- 699 529

. LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Speriatu (anul nașterii : 1957 - meciuri în 
Divizia A : 51 — goluri marcate : 0), Cristian I (1956 
-69-0), Gh. Nițu (1960 - debutant).

FUNDAȘI : M. Zamfir (1955 - 141 - 5), C. Stancu 
(1956-90-1), Cirstea (1949-135-4), Ivan (1946-305-4), 
Moisescu (1952-22-0), lonașcu (1960-1-0).

MIJLOCAȘI : I. Bărbulescu (1957-124—3), lovănescu (1953 
- 166-27), Chivescu (1950-61 -0), Toma II (1957-62-2), 
latan (1952-62-5).

ATACANȚI : D. Nicolae (1952-105-15), Radu II (1956 
—157-89), Dobrin (1947-359-104), Turcu (1960-9-1), Moi- 
ceanu (1954-20-5), Roșu (1954-60-5), Ralea (1961 -de
butant),

BUCUREȘTI, șos. Ștefan cel Mare nr. 9, tel. 12 77 00
CULORI: alb-roșu. STA

DION : Dinamo, capaci
tate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1948. Prima participare în 
Divizia A : 1948/49.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în e- 
dîtiile 1955. 1961/62, 1962/63, 
1963/64, 1964/65, 1970/71,
1972/73, 1974/75 și 1976/77.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI :, col. Con
stantin Petrca.

ANTRENORI : Angelo 
Niculescu — principal, Tă- 
nase Dima — secund, Du
mitru Nicolae-Nicușor — 
juniori.

MEDIC : Mircea Ciorlea. 
MASOR : Nicolae Rada.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
816 419 181 216 1526- 949 1019

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ștefan (anul nașterii : 1951 — meciuri in 
Divizia A : 175 - goluri marcate : 0), Eftimescu (1952- 
33-0).

FUNDAȘI : Cheran (1947-259-8), I. Marin (1952-95- 
1), Dinu (1948—341-49), Sătmâreanu (1952-210-18), 
Ghiță (1953-51-1), Lucuță (1955-113-0), Bădilaș (1958 
-4-0), Stănescu (1957 — debutant).

MIJLOCAȘI : Multescu (1951—239-74), Augustin (1955- 
97—17), Custov (1954-174-17), Dragnea (1956-80-8), I. 
Moldovan (1954-89-10).

ATACANȚI : Țălnar (1955-58-10), D. Georgescu (1950- 
228-181), Țevi (1951-56-19), Vrînceanu (1956-119-7), A- 
oostol (1950-33-4), Oprea (1959 — debutant).

BUCUREȘTI, Calea Plevnei nr. 114, tel. 31 06 02
CULORI : roșu-albastru. 

STADION : Steaua, capa
citate 30 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1947. Prima participare în 
Divizia A : 1917/48.

CEA MAI BUNA PER
FORMANTĂ : a cucerit 
titlul de campioană in e- 
dițiile 1951, 1952, 1953,
1956, 1959/60,1960/61,1967/68, 
1975/76 și 1977/78.

PREȘEDINTELE S 
ȚIEI : col. Alexar
Florescu.

ANTRENORI : Gheoi 
Constantin — princi 
Vasile Zavoda — seci 
Bujor Hălmăgeanu — 
niori.

MEDIC : Mugur Gh 
pețeanu. MASOR : Gh( 
ghe Tufaru.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
846 399 201 246 1528-1042 999

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : N. Răducanu (anul nașterii : 1946 - rr 
ciuri în Divizia A : 316 - goluri marcate : 3), V. lordac 
(1950-145-0).

FUNDAȘI : Anghelini (1954-213-2), Agiu (1956-105 
2), I. Nițu (1952-137—2), Sameș (1951—219—8), FI. Ma 
(1953-130-0), Vigu (1946-362-30), Gh. Ion (1958M7- 
. MIJLOCAȘI : Dumitru (1950-288-51), T. Stoica (195 
104-9), Zaliiu (1956-67-17), lordănescu (1950-235-12 
Șt. Popa (1958 - debutant).

ATACANȚI : M. Răducanu (1954-165-64), A. loneS' 
(1958—45—2), C. Zamfir (1951-125—22), Aelenei (195< 
136—10), Năstase (1953—191—86), Nica (1957 - deb 
tant).

r
C S. TIRGOVIȘTE $ s. c. bacău— A. SATG.MUREȘ -

TIRGOVIȘTE, str. Cimpulung nr. 72, tel. 1 39 71 BACĂU, str. Pictor Aman nr. 96, tel. 3 19 22 TG. MUREȘ, str. Lenin nr. 5, tel. 1 76 24
CULORI : roșu-albastru. 

STADION : Municipal, ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1950. Prima participare în 
Divizia A : 1961/62.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚA : locul 7 în e- 
diția 1978/79.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Gheorghe Kădu- 
lescu.

ANTRENORI : Paul Po
pescu — principal, Gheor
ghe Becheanu — secund, 
Eugen Popescu — juniori.

MEDIC : Ion Baicu. MA
SOR : Alexandru Apos- 
tescu.

CULORI »..-roșu. STA
DION : „23 August", ca
pacitate 17 090 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1950. Prima participare în 
Divizia A : 1956.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 4 in

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : prof. Corneliu 
Costincscu.

ANTRENORI : Traian
loneseu — principal, Nico
lae Vătafti — secund. Du
mitru Chiriță — juniori.

MEDIC : Dumitru Rusu. 
MASOR : Sandu lacob.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
94 35 18 41 99- 137 88

LOTUL DE JUCĂTORI

ediția 1972/73.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
493 196 95 202 603- 665 487

LOTUL DE JUCĂTORI

CULORI : roșu albastru. 
STADION : „23 August",
capacitate 12 500 locuri,

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1962. Prima participare în 
Divizia A : 1967/68.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ : locul 2 în 
ediția 1974/75.

PREȘEDINTELE CLL 
BULUI : col. Glic-orgli 
Pintilie.

ANTRENORI : Francis 
Zavoda — principal. Atil 
Erdogh — secund, Ioa 
Czako — juniori."

MEDIC : Emerich Hal 
magyi. MASOR : Ghcor 
ghe Gal.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
350 140 60 150 435- 484 340

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : N. Coman (anul nașterii : 1946 — meciuri în 
Divizia A : 198 - goluri marcate : 0), N. Stancu (1956- 
8—0), C. Bărbulescu (1950—9-0).

FUNDAȘI : Gheorghe (1952-61-1), Alexandru (1953- 
62-2), I. Ene (1956-60-2), Pitaru (1956-62-2), Enache 
(1953-38-0), S. Dumitrescu (1953-15-0), I. Ștefănescu 
(1953-45-1).

MIJLOCAȘI : Tătaru (1948-256-79), Kallo (1953-66-4), 
Miu (1956—12—1), Darie (1955 - debutant), Leca (1957 — 
debutant).

ATACANȚI: FI. Grigore (1956-61-8), Sava (1951-35- 
13), P. Marinescu (1951-62-19), Isaia (1960-22-1), Grea
ca (1958-32—1), Niculescu (1959-6-0).

PORTARI : Ursache (anul nașterii : 1952 - meciuri în 
Divizia A : 65 — goluri marcate : 0), Mîndrilă (1959—29 
-0), Mangeac (1954-1-0).

FUNDAȘI : Andrieș (1956—43-0), Catargiu (1949-228- 
13), Lunca (1954-117-1), Elrsei (1955-30-0), Panaite 
(1957-63—5), I. Solomon (1955-53-4), Borcca (1961-1-0).

MIJLOCAȘI : Cărpuci (1955-104-13), C. Solomon (1959 
-29-0), Soșu (1956-113—11), Vamanu (1958-61-12), Pant 
(1960 - debutant), L. Moldovan (1959 - debutant).

ATACANȚI : Chitaru (1959-97-18), Botez (1954-118- 
18), Antohi (1958-60-9), Verigeanu (1960-9-1), Șoiman 
(1960 - debutant).

PORTAR! : Vunvulea (anul nașterii: 1956 - meciuri ir 
Divizia A : 29 - goluri marcate : 0), Biro II (1959-9-0).

FUNDAȘI: Onuțan (1954-154-7), Kortesi (1957-54-0) 
Unchiaș (1951-171-2), Ispir (1949-256-1), D. Gali (1958 
-66-1), Sipoș (1955-2-0), Karda (1958-5-0).

MIJLOCAȘI : Varodi (1949 - 227-15), Pîslaru (1951- 
157—34), Boloni (1953-237-26), Bozeșan (1959-28-3), 
Matefi (1960—5-0), Balogh (1961 — debutant), B^-rdea 
(1960 - debutant).

ATACANȚI : Fazekas (1949-237-31), Fonici (1955-79— 
27), Hajnal (1951-275-55), Both II (1952-131-7), Biro I 
(1958-34-10).

GLORIA BUZĂU —
BUZĂU, bd. Stadionului nr. 1, tel. 3 05 84

CULORI : roșu-albastru. 
STADION : Gloria, capa
citate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1971. Prima participare in 
Divizia A : 1978/79.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 13 în 
ediția 1978/79.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Radu Oprea.

ANTRENORI : Ion lo- 
nescu — principal, Camil 
Oprișan — secund, Ale
xandru Badea — juniori.

MEDIC : Mircea Pă- 
trașcu. MASOR : Mihai 
Sultan.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
34 13 5 16 34- 46 31

LOTUL DE JUCĂTORI

JIULPETROȘANI-
PETROȘANI, str. Enăchiță
CULORI : alb-negru.

STADION : Jiul, capaci
tate 5 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1919. Prima participare în 
Divizia A : 1937/38.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 3 în 
ediția 1948/49.

Văcărescu nr. 9, tel. 4 21 83
PREȘEDINTELE CLU

BULUI : Petre Libardi.
ANTRENORI : Nicolae 

Oaidă — principal, Gogu 
Tonea — secund, Dumitru 
Cricovan — juniori.

MEDIC : Gheorghe Da
vid. MASOR : Sigismund 
Gram.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
759 269 166 324 967-1133 704

LOTUL DE JUCĂTORI

7"

RM. VÎLCEA, str. Lenin nr. 156, tel. 1 90 21
CULORI : alb-albastru.

STADION : „1 Mai", capa
citate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1946. Prima participare in 
Divizia A : 1974/75.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 15 în 
ediția 1978/79.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Petre Berbecaru.

ANTRENORI : Marcel
Pigulea — principal, Du
mitru Ștefan — secund, 
Traian Popa — juniori.

MEDIC : Marius Mărgă
rit. MASOR : Valeriu Bra
niște.

BILANȚ REALIZAT PINA ÎN PREZENT IN DIVIZIA A
68 24 14 30 63- 108 62

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Cristian tl (anul nașterii : 1953 — meciuri 
în Divizia A : 23 — goluri marcate : 0), Tănase (1951 — 
14-0).

FUNDAȘI : ivana (1961-17—0), A. Nicolae (1955-32- 
0), Simion (1950-30-2j, Tulpan (1957-31—1), C. Vlad (1953 
—20-0), Petrache (1957—15-0), Neculce (1948-27-0), 
Oncioiu (1954 - debutant), Duloiu (1956 - debutant).

MIJLOCAȘI : Toma I (1952-53-4), Ghixdeanu (1956-19 
—3), C. Mircea (1960-3-0), Negoescu (1950-92-10), Do- 
bre (1952—22—0), Dinea (1956 — debutant).

ATACANȚI : Răchițeanu (1959 - debutant), C. Stan 
(1949-36-16), Gh. Radu (1952-44-5), Stanciu (1956—3- 
0), Petreanu (1950-175-10), N. Marin (1957-4-0).

PORTARI : Covoi (anul nașterii : 1951 — meciuri in 
Divizia A: 133 - goluri marcate : 0). Moise (1956 - 
10 - 0).

FUNDAȘI: Rusu (1953-115-2), Bădin (1947-270-19), 
Ciupitu (1948-245-7), P. Grigore (1957-67-2), Adam 
(1957—4-0), Lixandru (1957 — debutant), Vinătoru (1958 
- debutant), Pocșan (1959 - 2 - 0).

MIJLOCAȘI : Tr. Stoica (1952-150-9), Stoichiță (1954- 
159—11), Guran (1951—19—2), Varga (1958 - debutant), 
Cassai (1951-188-20), Răutu (1953 - debutant).

ATACANȚI : Sâlăjan (1953-111-25), lancu (1951-69- 
21), M. Bucurescu (1953-106-18), Mușat (1959-5—0), 
Stana (1957 - debutant). Bedo (1956 - debutant).

PORTARI : V. Roșea (anul nașterii: 1954 — meciuri în 
Divizia A : 33 - goluri marcate : 0), Pavel (1961-5-0), 
Constantin (1951—80-0).

FUNDAȘ] : Lepădatu (1951-69-2), Cincă (1952-63-0), 
Basno (1954-31-0), Savu (1952-77—5), Cîrceag (1960- 
8—0), Drăgan (1961 — debutant).

MIJLOCAȘI : G. Stan (1952-124-8), Iordan (1952—68^- 
1), Carabageac (1953-33-4), F. Răducanu (1960-5-0), 
Giuran (1960 - debutant).

ATACANȚI : Teleșpan (1956-58-3), Coca I (1952-121- 
24), C. Nicolae (1954-61-8), Stanca (1953-36-6), Coco 
II (1960—3—0), Gingu (1956 — debutant).



OR 18 ECHIPE PARTICIPANTE
1979-1980

J

NIVERSITATEA CRAIOVA— F.C. BAIAMARE------ SP STUDENȚESC BUCUREȘTI-
CRAiOVA, bd. 23 August nr. 9, tel. 3 24 80

1ULORI : alb-albaslru. 
LDION : Central, capa- 
te 30 000 locuri.

INUL ÎNFIINȚĂRII : 
I. Prima participare în 
izia A : 1964/65.

EA MAI BUNA PER- 
1MANȚĂ : a cucerit 
11 de campioană în e- 
a 1973/71.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Sergiu Cătă- 
ncanu.

ANTRENORI : Valentin 
Stănescu — principal. Ion 
Oblenienco — secund. Sil
viu Stănescu — juniori.

MEDIC : Gerhard Fak- 
ner. MASOR : Aurelian 
Țâcu.

BAIA MARE, str. Minerilor nr. 11, tel. 1 36 87
CULORI : galben-albas-

tru. STADION : „23 Au
gust", capacitate 12 000 
locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1948. Prima participare în 
Divizia A : 1964/65.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA : locul 5 în
ediția 1978/79.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Mihai Bob.

ANTRENORI : Viorel
Mateianu — principal, Tra
ian Ivănescu — secund, 
Ion Țegean — juniori.

MEDIC : Teodor Brăz
dau. MASOR : Vasile
Weis.

BUCUREȘTI, str. Ștefan Furtună nr. 140, tel. 49 74 30
CULORI : alb-negru.

STADION : dispută me
ciurile pe „Republicii".

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1916. Prima participare în 
Divizia A : 1937/38.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 3 în 
ediția 1939/40.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Eugen Ban- 
ciu.

ANTRENORI : Mircea
Radulescu — principal, 
Viorel Kraus — secund. 
Gheorghe Ojoc — juniori.

MEDIC : Florin Brătilă. 
MASOR : Andrei Tudose.

BILANȚ REALIZAT PINÂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
458 202 96 160 622- 524 500

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PINÂ ÎN PREZENT ÎN DIVIZIA A
60 26 7 27 69- 83 59

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PINA ÎN PREZENT IN DIVIZIA A

320 123 77 120 453- 451 323

LOTUL DE JUCĂTORI

ORTARI : Boldici (anul nașterii : 1957 — meciuri in 
izia A : 26 - goluri marcate : 0), Lung (1956-76-0), 
dulescu (1960 - debutant).
UNDAȘI : Ungureanu (1956-47-2), Negrilă (1954-135 
, Tilihoi (1956-89-3), C. Stefănescu (1951-258-14), Pu- 
a (1K>4-l71-2), Bumbescu (1960-11-0).
4IJL0CAȘ! : Donase (1952-163-9), Bălăci (1956-160- 
, Beldeanu (1951—230—35), Țicleanu (1959-61—1), Iri- 
scu (1959—39-3), Geolgău (1961-27-1), Voica (1961 - 
butant), Firănescu (1960 - debutant).
kTACANȚI : Crisan (1955-133-21), Câmătaru (1958- 
-18), D. Mcircu (1950-218-67), Cirțu (1955-74-16), 
rleșteanu (1960-2-0), Vlăduț (I960 - debutant).

PORTARI : Ariciu (anul nașterii : 1950 - meciuri în 
Divizia A : 97 - goluri marcate : 0), Frank (1952-3-0), 
V. Feher (1957 — debutant).

FUNDAȘI : Borz (1953-63-1), Condruc (1951-64—2), 
Sabău (1955-32-2), Molnar (1955—30-0), Koller (1953- 
37—7), Covaciu (1956 - debutant), D. Moldovan (1961- 
debutant).

MIJLOCAȘI : P. Radu (1951-39—1), I. Mureșan (1959- 
30-5), Hoffmeister (1953-55-4), Sepi (1954-30-1), Dia- 
conu (1959-5—0), Baiza (1961 - debutant).

ATACANȚI : Terheș (1960-34-7), Roznai (1952-180-59), 
Deac (1952—29—1), Dragomirescu (1955-30-3), L. Bălan 
(1959—16—1), Csohan I (1954 — debutant).

PORTARI : Moraru (anul nașterii: 1956 - meciuri in Di
vizia A : 118 - goluri marcate : 0), Lazâr (1958-15-0).

FUNDAȘI : Tănăsescu (1950-244-12), Ciugarin (1949- 
184-1), Cazan (1951-206-8), B. Grigore (1951-159-1), 
Munteanu II (1955—9—1), Stroe (1955—81—6), C, Marines
cu (1960 — debutant), Ucidău (1961 - debutant), Ciofîcă 
(1961 - debutant).

MIJLOCAȘI : Cătoi (1954-52-0), Munteanu I (1955-74 
-6), O. lonescu (1949-279-52), Predeanu (1957-22-0), 
Șerbănică (1956-57-1), Margelatu (1960 - debutant).

ATACANȚI : M. Marian (1960-13-1), M. Sandu (1952- 
196—70), lorgulescu (1956—93—26), Chihaia (1952—169— 
19), C. Ene (1961-1—0), Calianu (1957 - debutant).

Iii MARE —
SATU MARE, bd. Eliberării nr. 6, tel. 1 76 54

3ULO.RI : galben -albas- 
i. STADION : Olimpia, 
lacitate 14 000 locuri.
ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
!1. Prima participare în 
vizia A : 1937/38.
CEA MAI BUNĂ PER- 
1RMANȚĂ : locul 8 in 
iția 1974/75.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Alexandru Rusu.

ANTRENORI : Gheor- 
Rhe Staicu — principal. 
Ștefan Czako — secund. 
Iosif Kalmar — juniori.

MEDIC : Luca Zaharia. 
MASOR : Cornel Zaharia.

BILANȚ REALIZAT FINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
154 55 28 71 167- 239 138

LOTUL DE JUCĂTORI

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
TIMIȘOARA, str. Paris nr. 1, tel. 3 53 73

CULORI : alb-violet .
STADION : „1 Mai", ca
pacitate 40 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1921. Prima participare în 
Divizia A : 1948/49.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 3 in 
edițiile 1950, 1956, 1957/58, 
1962/63 si 1977/78.

BILANȚ REALIZAT PÎNÂ IN I
570 211 141 218

VICEPREȘEDIN TELE 
CLUBULUI : Gheorghe
Ivan.

ANTRENORI : Constan
tin Rădulescu — principal, 
Carol Bodo — secund, E- 
manoil Mițaru — juniori.

MEDIC : Petre Manciu. 
MASOR : Roland Jivoinov.
PREZENT IN DIVIZIA A

779- 810 563

LOTUL DE JUCĂTORI

POLITEHNICATA
IAȘI, str. Ștefan Gheorghiu nr. 5, tel. 1 47 31

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI: Octavian Nea- 
goe.

ANTRENORI : Leonid 
Antohi — principal, Kurț 
Gross — secund, Mihai 
Birzan — juniori.

MEDIC : Gheorghe Du
mitrescu. MASOR : Mihai 
Tărîță.

PREZENT IN DIVIZIA A
619- 710 439

CULORI : alb-albasiru.
STADION : „23 August",
capacitate 12 500 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1945. Prima participare în 
Divizia A : 1960/61.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 6 î>> 
ediția 1965/66.

BILANȚ REALIZAT PÎNÂ IN

481 170 99 212

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTAR): Pusztai (anul nașterii: 1944-meciuri în Di
na A : 26 - goluri marcate : 0), S. Feher (1952—35—0), 
aralambie (1955-16—0).
FUNDAȘI : Pinter (1957-24-0), Smarandache (1953- 
1-10), Matei (1953-122-1), V. Mureșan (1952-192- 
;), N. Marcu (1953-59-3), I. Pop (1957-9-0), Demian 
960 — debutant).
MIJLOCAȘI : Sabou (1954-61-5), Kaizer (1953-116-13), 
•th K.(1947-148-35), Bathori II (1952-91—9), Ritzman 
961-2-0), Pataki (1954-22—0), Nemeș (1960 - debu- 
int).
ATACANTI : Helvei (1953-116-13), Hateganu (1954- 

>—16), Stețka (1954—14-2), Bolba (1961—8—2), Mathe 
956-26-1), Demarcek (1954 - debutant).

PORTARI : Catona (anul nașterii: 1949 - meciuri in Di
vizia A : 100 - goluri marcate: 0), Șchiopu (1958 - de
butant), N. Suciu (1955 — debutant).

FUNDAȘI : Vișan (1952-267—0), Nadu (1957-54-1), 
Păltinisan (1951-180-18), Mehedintu (1949-223-1), Banta 
(1957—69—2), Floareș (1950—140—15), Sunda (1957 - de
butant).

MIJLOCAȘI : Dembrovschi (1945-327-99), Lata (1952- 
132—21), O. Roșea (1955-130-11), Serbănoiu (1950-188 
-20), Cotec (1952-111-28), T. Nicolae (1960 - debutant), 
Plăvițu (1960 — debutant).

ATACANȚI : S. Anghel (1952-172—36), Nucă (1957-51 
-7), Volaru (1952-35-9), luga (1954-23-3), Stoișin (1956 
— debutant), Chera (1960 - debutant).

PORTARI : Naște (anul nașterii : 1953 — meciuri in Di
vizia A : 55 — goluri marcate: 0), Bucu (1956-48-0), 
Hlușco (1960 - debutant).

FUNDAȘI : Romilă III (1954-12-1), Anton (1952-153- 
0), Ciocirlan (1952-146-9), Ursu (1953-42-0), Mihalcea 
(1958-20—1), P. Munteanu (1961 - debutant).

MIJLOCAȘI : Romilă II (1950-218—36), Simionas (1950 
-275-34), Florean (1958-65-6), C. lonescu (1953-23-2), 
Cioacă (1955 - debutant), Kereszy (1961 - debutant).

ATACANȚI : D. lonescu (1953-134-19), Dănilă (1952- 
157-45), Nemțeanu (1957-58-8), Costea (1949-145—46), 
Cernescu (1958-58-5), Antoche (1961 — debutant).

F. C. M. GALAȚI— VIITORUL SCORNICEȘTI •—-
CLUJ-NAPOCA, Piața Păcii nr. 1-3, tel. 2 2616

5 I r** cf iii a nrir Ă '.

GALAȚI, str. Brăilei nr. 6, tel. 1 40 67
CULORI : alb-albastru.

TADION : Dunărea, ca- 
-acitate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
970. Prima participare in 
Jivizia A : 1974/75.

CEA MAI BUNĂ PER- 
'ORMANȚA : nu are, a 
etrogradat la fiecare par- 
icipare.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Pavel Caradinț.

ANTRENORI : Constan
tin Tcașcă — principal, 

Adrian Ncagu — juniori.

MEDIC : Dorcl Popa. 
MASOR. Mihai Moșoiu.

SCORNICESTI, tel. 6 02 26.
CULORI : roșu-albastru.

STADION : Viitorul, capa
citate 8 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1972. Participă, pentru pri
ma oară, Ia întrecerile Di
viziei A.

PREȘEDINTELE ASO
CIAȚIEI : Dumitru Dra- 
gomir.

ANTRENORI : Dumitru 
Anescu — principal. Ion 
Cîrciumărescu — secund, 
Gheorghe Scăeșteanu — 
juniori.

MEDIC : Paul Tomescu. 
MASOR : Sabin Buricea.

CULORI : alb-negru.
STADION : Municipal, ca
pacitate 28 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1919. Prima participare în 
Divizia A : 1932/33.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 2 în 
ediția 1932/33.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Rcmus Cim- 
peanu.

ANTRENORI : Teodor
Pop — principal, Vasile 
Băluțiu — secund. Emil 
Petru — juniori.

MEDIC : Ovidiu Man. 
MASOR : loan Feher- 
Albu.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVfZIA A
68 16 10 42 58- 136 42

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PINÂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
DEBUT

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
862 312 188 362 1169-1347 812

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Oană (anul nașterii : 1952 — meciuri In Dî- 
izia A : 43 - goluri marcate : 0), Hagioglu (1950 - 
!5 - 0).

FUNDAȘI : Bălănică (1953 — debutant), Țolea (1951—70 
■8), I. Constantinescu (1949-204—20), Stoicescu (1948- 
67-1), M. Olteanu (1950-165-5), Haiduc (1948-47—2), 
ledelcu (1950-78-0), N. Vlad (1960 - debutant).

MIJLOCAȘI : Burcea (1955-51-5), Balaban (1957-1-0). 
lojocaru (1954 — debutant), Cramer (1952 - debutant), 
lejenaru (1954 — debutant).
ATACANȚI: R. Dan (1955-26-0), Fksrea II (1956-11 

■1), Orac (1959-27-3), Florea I (1951-135-2), Majaru 
1960 — debutant), Moțoc (1960 - debutant), C. Coman 
1954 — debutant).

PORTARI : I. Anghel (anul nașterii : 1955 — debutant), 
Nedea (1955 — debutant), Predescu (1959 — debutant).

FUNDAȘI : Licâ (1957 - debutant), A. Mincu (1957 - 
debutant), Gh. Florea (1959 - debutant), Martinescu 
(1952 — debutant), C. Pană (1950 - debutant), Ciocioană 
(1952 — debutant), Stereo (1958 — debutant).

MIJLOCAȘI : Badea (1958 — debutant), P. Petre (1954 
- debutant), P. Manea (1953 - debutant), M. Bălan 
(1958 — debutant), Gh. Manea (1956 - debutant).

ATACANȚI : Voiculeț (1958-2—1), Șoarece (1955 - de
butant), Fl. Dumitrescu (1946-209-30), C. Mincu (1954 - 
debutant), Palea (1958 — debutant).

PORTARI : S. Moldovan (anul nașterii : 1949 — meciuri 
in Divizia A : 141 — goluri marcate : 0), Lăzăreanu (1954 
-57—0), Bukossi (1953 - debutant).

FUNDAȘI : Anca (1947-306-25), Ciocan (1952-33-1), 
Moș (1953-6—0), I. Mureșan (1957 — debutant), Răduță 
(1949 - debutant), Bagiu (1956 — debutant), FI. Pop 
(I960 — debutant).

MIJLOCAȘI : Cimpeanu II (1957-56-7), Mânu (1953 — 
debutant), Â. Mureșan (1956-2-0), L. Mihai (1952-57-3), 
I. Popa (1960 — debutant).

ATACANȚI : A. Suciu (1960 - debutant), Vidican (1958 
— debutant), Batacliu (1953-76-19), Dobrotă (1959 — de
butant), Florescu (1956 - debutant).



MARELE OBIECTIV: CREȘTEREA VALORICĂ
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cauzelor ni se par superficiale, 
deoarece fotbalul este un feno
men complex, care nu poate 
opera doar cu calități dominan
te, fie că e vorba de pregătirea 
tehnică, fizică sau tactică. 
Ceea ce lipsește, insă, cu ade
vărat fotbaliștilor noștri este 
COMBATIVITATEA, în timp, 
combativitatea constantă, com
bativitatea care să se declanșe
ze în primul minut al primei 
etape și să sfirșească în ulti
mul minut al etapei a 34-a. 
Absenta acestei combativități
constante determină o anume 
lincezeală, vecină cu resemna
rea, provenită din faptul că e- 
chipele mai bune iși știu din
ainte rezervate fotoliile, iar cele 
de valoare modestă abordează 
campionatul cu o falsă comba
tivitate, care pune în umbră 
aspectul tehnico-tactic al jocu
lui de fotbal.

Avem speranța că lupta oarbă 
pentru evitarea retrogradării nu 
va mai fi dominanta campio
natului. Faptul că trei echipe 
foarte bine cotate și in nici un 
caz amenințate la startul edi
ției anterioare — U.TA... Cor- 
vinul și F.C. Bihor — au re
trogradat trei centre puternice 
în Divizia B, oferă tuturor e- 
chipelor imaginea unor modifi
cări de fond pe harta fotbalului 
nostru. Este limpede că astăzi, 
mai mult ca altă dată, între 
Divizia A și B nu se mai află 
prăpastia campionatelor trecu
te. Să nu discutăm acum dacă 
această nivelare s-a produs in

ACTUALITĂȚI
• ECHIPA TUNISIEI LA CON

STANȚA ȘI IN GIULEȘTI. în ca
drul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, echipa Tu
nisiei va intîlni astăzi, la Con
stanța, de la ora 17, formația 
F.C. Constanța, iar duminică, de 
la ora 11, pe stadionul Ciulești, 
formația Rapid.
• IN ZILELE DE 13, 14 șl ÎS 

AUGUST va avea loc, la Bucu
rești, o testare a jucătorilor sus
ceptibili de a face parte din lo
turile A și de tineret în noul se
zon.
• F.C. BRAILA — SELECȚIO

NATA ALGERIEI 1—3 (1—0). Pen
tru localnici a marcat Telegraf 
(min. 14), iar pentru oaspeți 
Bcnsaoula (min. 68 șl 84) șl 
Douadi (min. 89). (I. BALTAG — 
coresp.).
• START ȘI IN DIVIZIA NA

ȚIONALA DE JUNIORI. Mîine 
se va da startul și în Divizia 
națională de juniori, meciurile 
acestei competiții avînd loc în 
deschidere la cele de Divizia A.
• BILETELE de intrare pentru 

finala „Cupei municipiului Bucu
rești" Dinamo — Sportul studen
țesc vor fi puse în vînzare, cu 
începere de luni, la stadioanele 
Republicii, Dinamo și Giulești șl 
Ia agenția Loto-Pronosport din 
pasajul subteran de la Univer
sitate.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C
ETAPA I (26 august)

Chimia Brâila — I.M.U. Medgidia, 
Chimpex Constanța - Granitul Ba- 
badag, Ș.N. Brâila — Marina Man
galia, Amonil Slobozia — Pescărușul 
Tulcea, Rapid Fetești - Șoimii Cer
navoda, Unirea Eforie Nord — Elec
trica Constanța, Victoria Țândârei — 
Voința Constanța, Progresul Isaccea
— Dacia Unirea Brâila.

ETAPA A il-a (2 septembrie)
Electrica Constanța — Victoria Țân

dârei. I.M.U. Medgidia - Ș.N. Brâ
ila Voința Constanța — Amonil Slo
bozia, Dacia Unirea Brâila — Rapid 
Fetești, Marina Mangalia — Chimpex 
Constanța, Pescărușul Tulcea — Chi
mia Brâila, Granitul Babadag — 
Progresul Isaccea, Șoimii Cernavodă
— Unirea Eforie.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Unirea Eforie — I.M.U. Medgidia, 

Granitul Babadag — Voința Constan
ța, Ș.N Brâila — Progresul Isaccea, 
Pescărușul Tulcea - Victoria Țândâ
rei. Chim’a Brâila — Electrica Con
stanța, Marina Mangalia - Amonil 
Slobozia, Șoimii Cernavoda — Dacia 
Unlrea Brâila, Chimpex Constanta — 
Rapid Fetești.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Amonil Slobozia — Chimia Brâila, 

I.M.U. Medgidia — Pescărușul Tul
cea, Victoria Țândârei — Granitul 
Babadag, Voința Constanța — Marina 
Mangalia, Ș.N. Brâila — Dacia Uni
rea Brâila, Rapid Fetești — Unirea 
Eforie, Electrica Constanța — Chim
pex Constanța, Progresul Isaccea — 
Șoimii Cernavoda

ETAPA A V-a (23 septembrie)
I.M.U. Medgidia — Chimpex Con

stanța Electrica Constanța — Șoimii 
Cernavodă, Chimia Brâila - Unirea 
Eforie, Rapid Fetești - Ș.N. Brâila, 
Pescârușu' Tulcea — Progresul Isac
cea, Dacic Unirea Brâila — Voința 
Constanța Victoria Țândârei — Amo- 

[i Ii i Ui Suportul

sus sau in jos. Important este 
că retrogradarea in Divizia B 
începe să nu mai fie o tragedie 
— e suficient să privim nu
mele echipelor din seria a IlI-a 
a Diviziei B, pentru a ne da 
seama că al doilea eșalon nu 
mai reprezintă infernul.

Nu ne rămîne decît să spe
răm că așteptatul plus de com
bativitate va scoate la iveală 
potențialul tehnico-tactic de
seori adormit al multor jucă
tori și echipe, pentru creșterea 
valorică a ediției care începe 
mîine.

în ajunul startului VEȘTI DIN CELE 18 TABERE ALE DIVIZIONARELOR A
• „U« CLUJ-NAPOCA, în emo

țiile debutului, regretă absența lui 
Cimpeanu II (plecat cu lotul uni
versitar) și, probabil, Batacliu, 
accidentat. • S.C. BACAU anun
ță ca incertă prezenta lui Chi- 
taru. Arbitri : F. Coloși (Bucu
rești), S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) și C. Szilaghi (Baia 
Mare).
• A.S.A., o serie de incertitu

dini : Fazekaș, în refacere după 
operația de menise ; Kortesi șl 
Karda acuză dureri de menise ; 
Boloni — plecat cu lotul uni
versitar. In schimb, reintră Onu- 
țan, care a primit drept de joc. 
• POLITEHNICA IAȘI: lipsesc 
Ciocîrlan, încă indisponibil, Bucu 
șl Cemescu (lotul studențesc) și, 
probabil, Simionaș. Arbitri : Gh. 
Retezan, G. Dragomir (ambii 
București) și M. Moraru (Ploiești).
• STEAUA va alinia echipa 

standard. Un singur jucător din 
lot este accidentat : Năstase. • 
GLORIA BUZĂU. Vor absenta 
Al. Nicolae (selecționat In lotul 
universitar) și Petrache (acciden
tat). Arbitri : O. Anderco (Satu

JUNIORII NOȘTRI
ÎN FINALA „CUPEI PRIETENIEI** 1 * * * * * 7

lotul echipei este apt de joc. • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA nu 
contează pe Floareș — acciden
tat —, precum și pe Păltinișan 
și Nadu, plecați peste hotare cu 
lotul universitar. Arbitri: V. Tă
tar (Hunedoara), M. Fediuc (Su
ceava) și Gh. Ispas (Constanța).
• F.C. ARGEȘ are ambii por

tari accidentați ; este posibil, to
tuși, ca internaționalul Cristian
I să se refacă pînă la ora me
ciului. In absența lui, Nițu (ex
celent în meciul cu selecționata 
Tunisiei) va avea prilejul să debu
teze în Divizia A • F.C. BAIA MA
RE pleacă în această dimineață, cu 
avionul, la București, de unde 
își va continua drumul spre Pi
tești. Nici o absență în lotul băi- 
mărean. Arbitri : C. Bărbulescu, 
C. Jurja pi A. Deleanu (toți din 
București).

poca (8,86), Pitești
(9,00), Pitești (0,20),

Timișoara (9,62), Ti
mișoara (9,23), Satu 
Mare (9,23), Arad 
(9,17), Tîrgovlște (9.29) 
șl, din noui, Tîrgovlște 
(9.53).

0 Clasamentul pre
zențelor în primul 
eșalon la startul edi
ție* a G2-a este ur
mătorul : Vigu 362,
Dobrin 35®, Anto
nescu 365, Adam 354, 
Domid-c 342, Cornel 
Dinu 341, R. Nun- 
weiBer 332, R. Cîm- 
peanu 328, Lereter și 
Dembrovschl 327, De- 
leanu 325, Birău 319, 
N. Răducanu 316, L 
Jenei 315, Broșovschl 
314, Lucesc u 309, M. 
Cons ban tin-escu 397,
Anca și Sătanareanu 
I 306, Ivan II 305, 
Pescaru 301, N. Na- 
ghi 300 etc. Cu mari 
șanse de a se numă
ra printre membrii 
,, grupului 300“ abor
dează sezonul 1®79— 
80 următorii jucători: 
Dumitru 280, O. lo- 
nescu 278, Simionaș 
și Hajnal 275, Bădin 
270, Vișan 267.
• In clasamenitufl 

golg eterilor Diviziei. 
A, Dudu Georgescu 
mai are de făcut 19 
pași și ajunge la 
invidiata cifră de 200 
de goluri. Configura
ția acestui clasament: 
D. Georgescu 18L 
Oblemenco 170, Adam 
160, Ozon 1'57, Gh. 
Constantin 149, Dumi- 
trache 145, M. Dridea 
142, Dobay 130, Vaczl 
125, lord ăn eseu 121, 
N. Naghi U8, Ene n 
118, FL Voinea 115, 
BodOla 114, I. Ion eseu 
107, Dobrin 104, Ene 
I 103, Baratkl și Bro- 
șovschi 100. Cel mal 
aproape de „granița 
100“ se află Dem- 
trrovsclii, cu 99 de 
goluri.

A. VASILESCU

Doamnei nr. 2 ; numerele cîștl- 
gătoare vor fl televizate și ra
diodifuzate în cursul serii).
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 10 AUGUST 

1979
Extragerea I : 38 81 21 22 30

55 12 4 20
Extragerea a n-a : 3 62 46 83 84 
66 77 57 23

Fond total de cîștiguri : 813.376 
lei, din care 208.755 lai report 
categoria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 5 AUGUST 19’9
Categoria 1 : 1 variantă 100% 

a 29.708 lei și 2 variante 25% a
7 427 lei : categoria 2 : 6 variante 
25% a 7.161 lei; categoria 3: 1<1.J5 a 
3.656 lei ; categoria 4 : 64,25 a 
669 lei ; categoria 5 : 164.50 a 
200 lei ; categoria 6 : 1.180 a 100 
lei.

Cîștigul de categoria 1 în va
loare de 29.708 lei a fost obținut 
de OANCEA VIOREL din Bucu
rești. ■

Reprezentativa noastră de 
juniori, care participă la com
petiția dotată cu „Cupa Prie
teniei", găzduită de orașul Poz
nan, a avut o frumoasă com
portare pînă în prezent. învin- 
gînd cu 4—1 echipa Poloniei, 
cu 6—1 pe aceea a Cubei, și 
terminînd la egalitate tl—1) cu 
selecționata R.D. Germane și cu 
reprezentativa R.S. Vietnam 
(0—0), ea a terminat — neîn
vinsă — pe primul loc ai gru
pei L Juniorii noștri, antrenați

în turneul de la Bilbao
SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ A ROMÂNIEI INTÎLNEȘTE

PE NOTTINGHAM FOREST DEȚINĂTOAREA CUPEI CAMPIONILOR
în cadrul turneului internațio

nal de fotbal de la Bilbao (Spa
nia), Nottingham Forest a între
cut cu 2—1 (0—0) formația bra
ziliană Botafogo. în finala com

SERIA A IV-a
nil Slobozia, Granitul Babadag 
Marina Mangalia.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Granitul Babadag — Rapid Fetești, 

Marina Mangalia — Dacia Unirea 
Brâila, Amonil Slobozia — Electrica 
Constanța, Chimpex Constanța — 
Chimia Brâila, Șoimii Cernavodă — 
Victoria Țândârei, Ș.N. Brâila — Pes
cărușul Tulcea, Unirea Eforie - 
Progresul Isaccea, Voința Constanța
— I.M.U. Medgidia.

ETAPA A VJl-a (7 octombrie)
Șoimii Cernavodă — Voința Con

stanța, Pescărușul Tulcea — Chimpex 
Constanța, Dacia Unirea Brâila — 
Granitul Babadag, Victoria Țândârei
— I.M.U. Medgidia, Unirea Eforie — 
Marina Mangalia, Progresul Isaccea — 
Amonil Slobozia, Electrica Constanța
— Ș.N. Brâila, Chimia Brâila — Ra
pid Fetești.

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)
Victoria Țândârei — Dacia Unirea 

Brâila, I.M.U. Medgidia — Granitul 
Babadag, Voința Constanța — Elec
trica Constanța, Rapid Fetești — Pes
cărușul Tulcea. Chimia Brâila - 
Ș.N. Brâila, Marina Mangalia — Șoi
mii Cernovadâ, Amonil Slobozia — 
Unirea Eforie, Chimpex Constanța — 
Progresul Isaccea.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
ȘoimH Cernavoda — Pescărușul Tul

cea, Amonil Slobozia — Rapid Fetești, 
Dacia Unirea Brâila — I.M.U. Med- 
digia. Progresul Isaccea — Victoria 
Țândârei, Voința Constanța — Unirea 
Eforie, Ș.N. Brâila — Chimpex Con
stanța, Granitul Babadag — Chimia 
Brâila, Marina Mangalia — Electrica 
Constanta.

ETAPA A X-a (23 octombrie)
I.M.U. Medgidia — Progresul Isac

cea. Chimpex Constanța — Dacia U- 
nirea Brâila, Pescărușul Tulcea — 
Marina Mangalia, Electrica Constanța

— Granitul Babadag, Chimia Brâila
— Victoria Țândârei, Rapid Fetești —

Prima etapă a campionatului trecut, la Baia Mare. In acel meci 
de debut, F. c. Baia Mare, care a cîștlgat cu 2—0, în compania 
dinamoviștilor, anunța o frumoasă ascensiune, care s-a confirmat.

Ce echipă se va remarca, în mod special, în actuala ediție 7

Mare), Gh. Jucan (Mediaș) și T. 
Balanovici (Iași).
• DINAMO are tot lotul valid 

pentru meciul de la București.
• CHIMIA RM. V1LCEA adaugă 
la indisponibilitățile sezonului tre
cut (Savu și Stanca, încă nere- 
făcuți) una de ultimă oră : C. 
Nicolae, fractură de peroneu. Ca- 
rabageac este plecat cu lotul uni
versitar. Arbitri : C. Ghiță, R. 
Petrescu (ambii din Brașov) și 
FI. Cenea (Caracal).
• VIITORUL SCORNICEȘTI 

are trei accidentați în lot : Pană, 
Badea și Șoarece. Pentru debu
tul său în Divizia A, Viitorul 
Scornicești a adăugat stadionului 
o „potcoavă" cu 2 000 de locuri.
• OLIMPIA pleacă astăzi spre 
Scornicești, oprindu-se la Pitești, 
pentru a înopta. Sub semnul în
trebării prezența lui Kaizer, acci
dentat. Arbitri: R. Stîncan, M. 
Buzea și N. Petriceanu (toți din 
București).
• C.S. TÎRGOVIȘTE va alinia 

echipa completă, cu excepția lui 
FI. Grigore, aflat peste hotare cu 
selecționata universitară • UNI

de K. Cosmoc și Gh. Cosma, 
urmează să întâlnească dumi
nică, în finala competiției, pe 
cîștigăioarea grupei a II-a care 
va fi desemnată între echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

Lotul deplasat tn Polonia este 
următorul : Alexa și Jagcr 
(portari). Ciortan, Cartianu, 
Vușcan, Rednie, Viscreanu, Ma
rinescu, Șerban (fundași). Fîșic, 
Rie, Niță, Matei (mijlocași), 
Gabor, Fodor, Bolba, Bîraan, 
Frunzea (atacanți).

petiției, deținătoarea Cupei cam
pionilor europeni va întîlnl Se
lecționata universitară a țării noas
tre, care după cum s e știe, a învins 
cu 4—3 echipa Athletic BUbao.

Voința Constanța, Șoimii Cernavodă
— Amonil Slobozia, Unirea Eforie — 
Ș.N. Brâila.

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)
Ș.N. Brâila — Amonil Slobozia, 

I.M.U. Medgidia — Rapid Fetești, 
Unirea Eforie — Chimpex Constanța, 
Victoria Țândârei — Marina Mangalia, 
Dacia Unirea Brâila — Electrica Con
stanța, Granitul Babadag — Șoimii 
Cernavodă, Progresul Isaccea — Chi
mia Brâila, Voința Constanța — Pes
cărușul Tulcea.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Victoria Țândârei - Ș.N. Brâila, 

Șoimii Cernavodă — I.M.U. Medgi
dia, Marina Mangalia — Progresul 
Isaccea, Dacia Unirea Brâila — Chi
mia Brâila, Pescărușul Tulcea — 
Unirea Eforie, Chfrnpex Constanța — 
Voința Constanța, Amonil Slobozia — 
Granitul Babadag, Electrica Constanța
— Rapid Fetești.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Progresul Isaccea — Voința Con

stanța, Chimpex Constanța — Amonil 
Slobozia, Pescărușul Tulcea — Dacia 
Unirea Brâila, I.M.U. Medgidia — 
Electrica Constanța, Chimia Brâila — 
Marina Mangalia, Unirea Eforie — 
Granitul Babadag, Rapid Fetești - 
Victoria Țândârei, Ș.N. Brâila - 
Șoimii Cernavodă.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Granitul Babadag — Pescărușul 

Tulcea, Șoimii Cernavoda — Chimia 
Brâila, Victoria Țândârei — Chimpex 
Constanța, Dacia Unirea Brâila — 
Unirea Eforie, Electrica Constanța — 
Progresul Isaccea, I.M.U. Medgidia - 
Amonil Slobozia, Voința Constanța — 
Ș.N. Brâila, Rapid Fetești - Marina 
Mangalia.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Amonil Slobozia — Dacia Unirea 

Brăila, Marina Mangalia — I.M.U. 
Medgidia, Progresul Isaccea — Rapid 
Fetești, Pescărușul Tulcea — Electrica 
Constanța, Ș.N. Brâila - Granitul 
Babadag Chimpex Constanța — 
Șoimii Cernavodă, Unirea Eforie — 
Victoria Țândârei, Chimia Brăila — 
Voința Constanța.

VERSITATEA CRAIOVA a jucat 
joi, la Băilești, clștigînd în fața 
echipei locale, Progresul, cu 5—1 
(1—1). Au marcat: Țicleanu, Geol- 
gău, Cîrțu (2) și Bălăci, respec
tiv Radu. Arbitri : I. Igna, A. 
Fortwirt (ambii din Timișoara) și
D. Ologeanu (Arad).
• JIUL a preferat să susțină 

un joc-școală, în familie. Lip
sește Stoichiță (lot universitar). 
Un semn de întrebare pentru 
Răutu — întindere. • SPORTUL 
STUDENȚESC. Formația care a 
evoluat joi în „Cupa municipiu
lui București" va suporta schim
bări radicale, prin intrarea majo
rității titularilor. Arbitri : V. To- 
pan, M. Salomir și M. Adam 
(toți din Cluj-Napoca).
• F.C.M. GALAȚI a jucat joi 

la P. Neamț, cu Ceahlăul, în fața 
căreia a cîștigat cu 2—0. întreg

DIN ISTORIA DIVIZIEI A
• Edijia 62, un meci de baraj Steaua-Dinamo ? • Dudu Georgescu

spre golul 200 • Dobrin atacă poziția de lider a lui Vigu
Duminică 12 august, 

se dă startuî totr-o 
nouă ediție a Divi
ziei A, a 62-a. Vă 
prezentăm ctteva da
te statistice desprin
se din desfășurarea 
edițiilor precedente :
• Campionatul care

începe duminică este 
al 42-lea în sistem 
divizionar, primul 
dlsputindu-se In 1032— 
33. Numărul echipe
lor participante la 
cele 41 de edițtl an
terioare a diferit : 
de 12 ori au fost cTte 
12 competitoare, de 
1 ori cite U, de 11 
ori cîte 14, □ dată 15, 
de 7 ori cîte 18, de 
6 ori cîte 18 șl o 
dată 30. De remarcat 
că în trei ediții 
(l'OSS—33, 1333—34 șl
1937—38) formațiile 
participante au fost 
împărțite în cîte două 
serii, câștigătoarele 
dlsputîndu-și titlul de 
campioană Intr-o fi
nală tur-retur. în
vingătoare : Bipen-
sia Timișoara (cea
laltă finaHstă tidnd 
Universitatea Cluj), 
Venus București (Rl- 
pensia Timișoara) șl, 
din nou, Bipensla Ti
mișoara (Rapid Bucu
rești).
• Cele 41 de tit

luri de campioană, 
din 1932—33 șl plnă 
în prezent, au fost 
obținute de 11 echi
pe : Dinamo șl Steaua
— cîte », U.T.A. 6, 
Bipensla Timișoara șl 
Venus București — 
cîte 4, Petrolul Plo
iești 3. F.C. Argeș 2, 
Unirea Tricolor Bucu
rești, I. C. Oradea, 
Rapid București Șl 
Universitatea Craiova
— cîte 1. Deci, scorul 
„disputei" București
— Provincie este de 
24—17.
• Pînă în prezent 

s-au disputat 7 691 
de meciuri, rruardn- 
du-se 23 217 goluri.

adică o medie de 
3,01 de partidă. In 
ediția 1932—33 s-a în
registrat oca mai 
mare medie de go
luri : 4,41, la polul 
opus situîndu-se edi
ția 1971—72 cu 2,37. 
Golul cu nr. 20 ooo a 
fost înscris de Nister, 
în meciul F.C. Bi
hor — F.C. Constan
ța, din prima etapă 
a ediției 1975—76. Au
gustin (în partida 
Jiul — A.S.A. Tg. 
Mureș, etapa a »-a, 
ediția 1976—77) este 
autorul golului nr. 
21 000, timișoreanul 
Boțea a marcat golul 
ne. 22 ooo (în meciul 
Politehnica — C. S. 
Tîrgovlște, etapa a 
15-a, ediția 1977—70), 
iar ieșeanul Bomllă 
II (în partida Poli
tehnica — S. C. Ba
cău, etapa a 25-a, 
ediția 1978—79) a în
scris golul 23 000.
• Clștigînd premiul 

eficacității în ediția 
1978—79, Radu II a 
devenit al 26-lea goi- 
geter, taceptad din 
1933—33 șl pînă în 
prezent. Cele mal 
multe succese de a- 
ccst fel au fost ob
ținute de Dobay, O- 
biemenco șl Dudu 
Georgescu — cîte 4, 
Gh. Constantin și M. 
Adam — cite 3.

0 Odată cu star
tul ediției a 62-a a 
Diviziei A, reîncepe 
șl o altă întrecere — 
cea a spectatorilor, 
în cadrul tradiționa
lei competiții a spor
tivității, dotate cu 
„Trofeul Petschovs- 
chi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui 
mai sportiv puibilc), 
care a ajuns la a 
Xl-a ediție. Pînă ta 
prezent, acest tro
feu a fost cîștlgat — 
în ordine — de spec
tatorii din Craiova 
(media 8,85), Petro
șani (9,00), Cluj-Na

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ATI JUCAT LA PRONOSPORT?...

Reamintim amatorilor de pro
nosticuri sportive că astăzi este 
ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor la atractivul concurs 
Pronosport de mîine, 12 august, 
care cuprinde meciurile din pri
ma etapă a campionatului națio
nal de fotbal, ediția 1979/1980. 
Care vor fi surprizele acestei e- 
tape inaugurale ? Desigur, este o 
întrebare dificilă, dar cei care 
vor reuși să le anticipeze vor 
obține satisfacții dintre cele mai 
frumoase. MAI MULTE VARIAN
TE JUCATE — MAI MULTE ȘAN
SE DE SUCCES !

...DAR LA LOTO 2 ?
Astăzi este ULTIMA zi de par

ticipare și la tragerea LOTO 2 
de mîine, 12 august. Nu pierdeți 
prilejul de a vă înscrie numele 
pe lista marilor cîștigători la a- 
ceastă interesantă tragere ! NU
MAI CINE JOACA POATE CÎȘ- 
TIGA ! (Tragerea va avea loc la 
ora 16,30 în sala clubului Fi- 
nanțe-Bănci din București, str.

0 Reluarea activității o- 
ficlale competiționale aduce 
in prim-planul activității cu
rente a conducătorilor de 
cluburi si asociații, printre 
altele, și preocuparea pen
tru informarea și educația 
spectatorilor. Un rol deose
bit in această direcție il au 
programele editate cu oca
zia meciurilor, ele trebuind 
să constituie un mijloc activ 
de propagandă fotbalistică și 
educație sportivă. Un exem
plu îl oferă programul clu
bului Petrolul Ploiești — 
întotdeauna bine documen
tat, variat in conținut și bo
gat ilustrat, care apare sub 
îngrijirea unui veritabil en
ciclopedist in materie de fot
bal, Dragoș Trestioreanu.



„Trofeul Tomis“ la volei feminin

SPECTACOLE APRECIABILE ÎN ZIUA A TREIA
CONSTANȚA, 10 (plin tele

fon). „Trofeul Tomis“ la volei 
fete atrage aici, in Sala spor
turilor din localitate, la fiecare 
reuniune, un numeros public, 
iar cele șase echipe partici
pante se străduiesc, pc măsura 
posibilităților, să ofere specta
cole de bună calitate. Cea de 
a treia zi a debutat dimineața 
cu partida Bulgaria-Cuba (ti
neret), o reprogramare a me
ciului pe care cele două echipe 
trebuiau să-l dispute în prima 
zi, dar țâre a fost amînat ca 
urmare a întîrzierii echipei 
cubaneze. Experimentata echi
pă bulgară s-a impus detașat 
cu 3—0 (4. 6, 1), la capătul u- 
nui joc fără istoric. Arbitraj 
foarte bun : G. Tykalovsky 
(Iugoslavia) și V. Hausenblas 
(Cehoslovacia).

Programul după-amiezii a 
fost deschis de partida Ceho
slovacia — Ungaria. Era de aș
teptat ca voleibalistele ceho
slovace să se impună detașat 
în fața adversarelor, care în 
primele două zile evoluaseră 
destul de șters. Dar publicul a 
asistat Ia o partidă dîrz dis
putată. mai tot timpul echili
brată, cu spectaculoase răstur
nări de scor, victoria revenind 
totuși reprezentativei Ceho
slovaciei cu 3—1 (10, —10. 13, 
13), grație unui joc mai în for
ță și unei apărări mai sigure 
și prompte la fileu sau în linia 
a doua. S-au evidențiat Nada 
Pcchanova și Tatiana Urbas- 
kova (Ceh.), respectiv Irene 
Fesiis și Agnes Torma. Au 
condus foarte bine O. Kova
lenko (U.R.S.S.) și O. Drăgan 
(România).

Azi, în Olicncca
MECIUL STEAUA -

R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
DOMINĂ ETAPA A DOUA 

LA RUGBY
Marcat, în etapa de debut, de 

startul spectaculos al protagonis
telor — și îndeosebi al laureatei 
ultimei ediții, Steaua, care a ad
ministrat o înfrîngere fără pre
cedent, la Sibiu, echipei C.S.M. 
—, campionatul de rugby promite 
în acest final de săptămînă par
tide interesante. Se desprinde 
cea de astăzi de pe stadionul 
Ghencea (care începe la ora 17,30, 
restul meciurilor disputîndu-se 
mîine), puternica echipă milita
ră întîlnește pe R.C. Grivița Ro
șie, care i-a dat campioanei — 
în ciuda unei experiențe compe- 
tiționale mai mici a elevilor lui 
Viorcl Moraru și Radu Demian 
— destule bătăi de cap în pre
cedentele jocuri, culminînd cu 
acel 9—4 pentru grivițeni, din 27 
mai ! Antrenorul Adrian Matees- 
cu promite o revanșă de zile 
mari a Stelei. Cum vor răspun
de C. Dinu, Scarlat, Vlad, Băr- 
găunaș sau Simion ? — iată una 
dintre întrebările care sporesc a- 
tractivitatea meciului din Ghen
cea.

O altă întîlnire care poate con
cura la ,,titlul" de cap de afișai 
etapei are loc Ia Bîrlad, formația 
locală Rulmentul primind vizita 
fostei camnioane. Farul Constan
ța, și ea în bună formă la de
but. Meciuri echilibrate se anun
ță la Timișoara (Universitatea — 
C.S.M. Sibiu) și în Capitală 
(Sportul studențesc — Politehnica 
Iași, pe terenul Tei, ora 9). La 
Petroșani, Știința este favorită 
în fața noii divizionare A Vulcan 
București, postură în care se a- 
flă și Dinamo, chiar dacă joacă 
pe terenul echipei C.F.R. Brașov, 
în fine, la Baia Mare, Știința 
Cemin are un lot indiscutabil 
superior Rapidului, dar nu tre
buie uitat că feroviarii formea
ză un autentic „XV al surprize
lor" ...

EINAEELE (AMPIONAIEEOR NAȚIONAEE 
DE CICLISM PE PISTA

Cei peste 2 000 de spectatori 
au apludat cu entuziasm jocul 
practicat de echipele R. P. Chi
neze și Bulgariei, la capătul

Programul ultimelor două 
zile : sîmbătă, de la ora 16 : 
Cuba (tin.) — Ungaria, Româ
nia — R. P. Chineză, Ceho
slovacia — Bulgaria ; duminică, 
de la ora 9 : Bulgaria — Un
garia, România — Ceho
slovacia, R. P. Chineză — Cu
ba (tin.).
^\\\\\\\\\\\\^
căruia voleibalistele chineze 
s-au impus cu 3—0 (12, 10, 5). 
Remarcate : Lang Ping, Zhang 
Jie Yun, Sun Jin Fang, Zhang 
Kong Fang de la învingătoare, 
respectiv Hristolova, Kaiceva și 
Stoeva. Foarte bun arbitrajul : 
V. Pavel (România) și M. Dju- 
ric (Iugoslavia).

Evoluînd în -formația Irina 
Petculeț, Mariana Ionescu, Doi
na Săvoiu (Chira Georgescu), 
Maria Enache (Mariana Oltea- 
nu), Ioana Liteanu, Victoria 
Banci u (Gabriela Coman), re
prezentativa României a depă
șit. cum era și de așteptat, tî- 
năra formație a Cubei cu 3—0 
(3, 1, 5). Au arbitrat foarte bi
ne W. Bochm (Austria) și C. 
Stern (Elveția).

Emanuel FÂNTANEANU 
Cornel POPA, coresp.

în competiția internațională de ciclism „cupa voința"

DĂNUȚ BONCIU (Dinamo) Sl-A MĂRIT AVANSUL. 
CU SPRIJINUL LUI

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 
Etapa a iV-a a celei de a 23-a 
ediții a competiției cicliste inter
naționale „Cupa Voința", dispu
tată pe itinerarul Ploiești — Si
naia — Ploiești (128 km), i-a 
găsit pe ru/tieril din cele 5 țări 
ușotr obosiți după eforturile an
terioare. Așa se explică faptul 
că am asistat la o primă parte 
amorfă, în care caravana s-a tî- 
rît, realmente, spre Bucegi. Po
sada a scos, însă, volens-nolens, 
plutonul din apatie, Teodor Va- 
sile ținând să ne semnaleze pre
zența sa în competiție printr-o 
victorie La sprintul de cățărare, 
realizat în manieră de mare 
grim-peur. Pe urcuș, vreo 10—12 
alergători rămîn să facă cursa 
de mai înainte, în timp ce gru
pul masiv accelerează continuu, 
dîndu-ne impresia certă că sîn- 
tem din nou în caravana unei 
competiții cicliste internaționale.

Sprintul din Sinaia revine lui 
Căruțașu. Se rulează, și după 
Comarnic, cu 48—50 km pe oră, 
astfel că orice tentativă pare sor
tită eșecului. A fost însă de a- 
juns un scurt moment de acal
mie pentru ca Mircea Romașcanu 
să-și ia partenerul, căruia îi ofe
rise cu o zi înainte tricoul gal
ben, Dănuț Bonciu, și să fugă 
cu el spre sosire. Acțiunea s-a 
produs la km 110, Romașcanu 
plănuind-o, desigur, cu multă 
vreme înainte. A vrut, sîntem 
convinși, să-i dea mai tînăruilui 
său coleg de club siguranța vic
toriei finale. Cei doi au muncit 
ca la galere astfel că, deși plu
tonul s-a alertat, din el rupîn- 
du-se un grup de 8 alergători, 
joncțiunea n-a fost posibilă. Dă
nuț Bonciu a cîștigat etapa, dis- 
tanțindu-se la peste un minut de 
urmăritorii săi în clasamentul 
general și dacă tricoul galben 
nu-i va turna sîmbătă (n.r. azi) 
plumb în picioare pe urcușurile 
dinspre Săcele și Predeal, atunci 
va dobîndi prima sa victorie in
ternațională într-o cursă pe 
etape. CLASAMENTUL ETAPEI 
A IV-a : 1. Dănuț Bonciu (Di
namo) 3 h 16:42, 2. Mircea Ro
mașcanu (Dinamo) același timp, 

pe Ioc juniori și urmărire indi
viduală seniori (pînă în sferturi 
de finală) ; JOI (ora 17) : urmă
rire pe echipe juniori (sei^i) și 
urmărire individuală seniori (se
mifinale și finala) ; VINERI (ora 
17) : urmărire pe echipe juniori 
(finale) și urmărire pe echipe se
niori (serii) ; SÎMBAtA (ora 17) : 
semifond juniori (75 ture) și ur
mărire pe echipe seniori (semi
finale și finală) ; DUMINICA (ora 
9,30) : semifond seniori (100 ture).

Vom urmări, așadar, „produc
ția" unor secții și a unor an
trenori, calitatea muncii lor în 
ultimul an. Vom putea vedea 
dacă există măcar vreo șansă 
pentru relansarea acestei ramuri 
a ciclismului, care deține — în 
programul olimpic — o pondere 
aproape triplă față de întrecerile 
pe șosea. Și, mai ales, vom pu
tea vedea spiritul în care sînt 
crescuți tinerii velodromului. Por
nim de la premisa că aceste 
campionate le vor aduce, tuturor 
oamenilor ciclismului, satisfacții!

„Cupa Europei1' la sărituri in apa

Mîine, pe velodromul Dinamo 
din Capitală, încep finalele cam
pionatelor naționale de ciclism pe 
pistă, rezervate seniorilor și ju
niorilor mari. Este examenul a- 
nual al specialiștilor pistei — 
alergători și antrenori, prilejul de 
a constata dacă s-a înregistrat 
în acest domeniu un progres, fie 
el cît de mic. Reuniunile se în
tind de-a lungul a 8 zile (12—19 
august), prea mult — după opi
nia noastră — pentru a ține treaz 
interesul iubitorilor sportului cu 
pedale. Dar...

Iată, dealtfel, programul :
DUMINICA (ora 9): viteză seniori 

(turneu) și viteză juniori (pînă 
în sferturi de finale) ; LUNI 
(ora 17) : urmărire individuală 
juniori (pînă în sferturi de fina
lă) și viteză juniori (semifinale 
și finală) ; MARȚI (ora 17) : ur
mărire individuală juniori (semi
finale și finală) și 1 000 m cu start 
de pe Ioc seniori ; MIERCURI 
(ora 17) : 1 000 m cu start de

PRIMUL CÎȘT1GĂT0R, GIORGIO CÂGNOTTO (Italia) LA TRAMBULINĂ
Alexandru Bagiu și Mathias Kaiss pe locurile
SIBIU. 10 (prin telefon). Ex

celent dotat pentru concursuri 
și antrenamente, bazinul O- 
limpia s-a dovedit însă insufi
cient de spațios pentru a satis
face dorințele tuturor celor ce 
au vrut să urmărească vineri 
întrecerile inaugurale ale edi
ției a 9-a a „Cupei Europei" la 
sărituri. Pasiunea localnicilor 
pentru acest sport nu consti
tuie o surpriză, deoarece Sibiul 
este cunoscut ca centrul cu cea 
mai veche tradiție în acest 
sport din întreaga țară, ca o 
veritabilă pepinieră pentru lo
turile reprezentative.

Deschiderea festivă a compe
tiției a avut loc în cursul du
pă-amiezii. prilej cu care tov. 
Ion Munteanu, președintele 
C.J.E.F.S. Sibiu și președinte 
al Comisiei de organizare, îm
preună cu Andre Soret, pre
ședintele Comisiei de sărituri 
din cadrul L.E.N., au urat suc
ces competitorilor.

întrecerile propriu-zise au 
început în cursul dimineții, 
cînd săritorii au concurat la 
trambulină, iar săritoarele la 
platformă, cu salturi impuse. 
In general, acestea nu decid 
clasamentele finale, dar în 
schimb oferă o apreciere de 
ansamblu asupra valorii con
curentului. în competiția femi
nină. Irina Kalinina (U.R.S.S.)

MIRCEA ROMAȘCANU
7

3. Ilie Butairu (Dinamo) 3 h 17:00,
4. Constantin Căruțașu (Met.
Plopeni) același timp, 5. Teodor 
Vasile (Dinamo) 3 h 17:04, 6.
Cornel Popa (Met. Plopeni), 7. 
Cos tel Cîrje (Dinamo), 8. Ion 
Cojocaru (Steaua) același tâmp,
9. Ion Nica (Steaua) 3 h 17:11,
10. Milos Matejka (M.V. Praga) 
același timp.

CLASAMENT GENERAL DUPĂ 
PATRU ETAPE : 1. Dănuț Bon
ciu (Dinamo) 11 h 22:36, 2. Nl- 
colae Savu (Dinamo) la 1:21, 3. 
Valentin Marin (Dinamo) la 1:36, 
4. Costică Bonciu (Steaua) la 
1:45, 5. Traian Sîrbu (Dinamo) 
la 1:50, 6—7. Ionel Gancea și 
Valentin Iile (ambii Dinamo) la 
1:55.

Sîmbătă are loc etapa a V-a, 
ultima, pe ruta Vălenii de Munte 
— Cheia — Săcele — Brașov — 
Predeal — Sinaia — Ploiești (165 
km).

Hristache NAUM |

FLOTILA DE CAIAC-CANOE CONCUREAZĂ LA DUISBURG

Anghel Coman și Marian Dineu (K2 — 1 000 m) vor concura, la 
Duisburg, pentru prima dată la campionatele mondiale.

(Urmare din pao. I)

de la Duisburg este „Campio
natele mondiale și europene de 
caiae-canoc“. Este, desigur, o 
problemă de formă, pentru că 
toate marile forțe ale caiacu
lui și canoei sînt concentrate 
pe bătrînul continent și cla
samentele „de podium" se vor 
suprapune întocmai...

La Duisburg se vor decerna 
54 de medalii în 18 probe. Cite 
din ele vor reveni reprezentan
ților noștri si din ce metal ? 
1977 si 1978 au fost ani buni, 
de la Pancearevo tricolorii s-au 
întors cu 9 medalii (4 de aur), 
iar de la Belgrad cu 13 (este 
drept, numai două de aur), ci
fră” care reprezintă, sub raport 
numeric- — nu și calitativ — 
bilanțul record.

Dealtfel, numărul mare de 
medalii este o obișnuință în 
particinarca caiaciștilor și ca- 
noiștilor noștri la campio- 

și Martina Jaschke (R.D.G.), 
clasate pe primele două locuri 
la campionatele mondiale din 
Berlinul Occidental (1978), au 
lăsat și de această dată, la pri
mele 4 sărituri, cea mai bună 
impresie și conduc, în această 
ordine, în clasament. O evo
luție bună în această „repriză" 
a avut și Felicia Cîrstea (care 
a înlocuit-o în ultimul moment 
pe Victorița Mîrșieă. acciden
tată la antrenamentul de joi 
seara). Tînăra reprezentantă a 
României a manifestat siguran
ță și eleganță, calități care au 
dus-o pe poziția a 6-a. Elena 
Cîrstică, greșind cu puțin o 
săritură, și-a diminuat șansele 
înaintea exercițiilor libere, pro-

Turneul feminin de șah de la Sinaia

.OFENSIVA" MARINEI POGOREVICI
SINAIA, 10 (prin telefon). A 

doua jumătate a Turneului in
ternațional feminin de șah al 
României a început sub sem
nul „ofensivei" declanșate de 
campioana nostră de junioare, 
Marina Pogorevici. Ea și-a rea
lizat precis avantajul deținut 
în întreruptă cu Lia Bogdan, 
iar în runda a 7-a a învins-o, 
într-o partidă derby, pe cam
pioana de junioare a Bulga
riei, Margarita Voiska, de a- 
semenea una dintre aspirantele 
la primul loc. S-a jucat o 
„Spaniolă", în care ploieșteanca, 
foarte bine pregătită teoretic 
(de către mama sa, maestra 
internațională Maria Albuleț), 
a declanșat un atac vehement 
și a cîștigat la mutarea 33.

După ce a scăpat, printr-o 
neglijență, un cîștig ușor la 
reluarea partidei cu Graczyna 
Szmacinska, Viorica Ilie a în
trerupt, a doua oară, acum 
însă, finalizarea pionului in 
plus devenind incertă. în 
runda a 7-a, Ilie a întrerupt 
in avantaj cu Judita Kantor.

în revenire de formă sînt 
Emilia Chiș, autoarea a două 
victorii consecutive : cu Bo- 
zena Sikora (întrerupta din 
runda a 6-a) și Ligia Jicman 
(runda a 7-a), și maestra in
ternațională Margareta Teodo- 
rescu, care a cîștigat la marea 
speranță a șahului feminin un
gar, Rita Kaș, un final de 
figuri ușoare, condus cu o teh
nică impecabilă (58 de mutări, 
după reluare). Lia Bogdan a 
învins-o cu negrele pe Maria 
Grosch, intrând astfel în plu- 

natele lumii. Parcurgînd 
lista celor 18 echipaje 
care ne vor reprezenta 
la Duisburg, se poate afirma 
că fiecare din ele are șanse 
îndreptățite să aspire la un 
loc pe podium, „scala" proba
bilităților avînd lărgime, de la 
certitudine — bazată pe pre
cedente repetate, ca în cazurile 
Diba sau Patzaichin —, la sim
pla posibilitate, ca de pildă, în 
cazul debutanților Anghel Co- 
man și Marian Dineu, titulari 
Ia dublu 1 000 m.

• Așadar, flotila caiaciștilor 
si canoiștilor este gata de start. 
Echipajele au fost alcătuite la 
sfirșitul Regatei Snagov, în 
iulie, si în urma concursului 
de selecție desfășurat la cîteva 
zile după regată.

Dintre cele 18 probe ale cam
pionatelor, 11 ne interesează 
în mod deosebit : sînt probele 
eare vor figura în vara viitoare 
pe afișul întrecerilor olimpice

11 și, respectiv, 17
gramate sîmbătă, care pot a- 
ducc modificări serioase în 
clasament.

La băieți, după „impuse", Al. 
Bagiu și M. Kaiss ocupă po
ziții modeste (locurile 29 și, 
respectiv, 24) din cauza impre
ciziei la săriturile răsturnate. 
Ei au reușit însă la libere, 
mai ales Bagiu care- s-a clasat 
pe locul 11. Proba .— desfășu
rată la un înalt nivel de teh
nicitate — a fost cîștigată de 
Giorgio Cagnotto (Italia) 608,81 
p, urmat de : 2. Al. Kosenko 
(U.R.S.S.) 585,03. 3. F. Hoff
mann (R.D.G.) 578,28 p... 11. Al. 
Bagiu (România) 475,32 p... 17. 
M. Kaiss (România) 460,65, p. 
etc. D. STĂNCULESCU

tonul celor cu 50 la sută. Par
tida Dușița Cejici — Bozena 
Sikora s-a întrerupt cu avan
taj pentru conducătoarea pie
selor negre.

în clasament, după 7 runde, 
conduce MARINA POGORE
VICI, cu i'h Puncte. O lideră, 
probabil... provizorie, pentru că 
Viorica Ilie, care o secondează, 
cu 4 p, poate realiza l‘/i puncte 
în partidele întrerupte. Ur
mează :Voiska, Kaș 4 p, Ce
jici 3% p (1), Teodorescu, Bog
dan 3'/z p. Szmacinska 3 p (2), 
Jicman, Chis 3 p, Kantor, Si
kora 2*/2 p (1), Pihajlici 2 p (1), 
Grosch 2 p.

Th. NICOARA 
arbitru internațional

• PLOIEȘTI (jucători pînă
la 20 de ani, după 7 runde), 
în concursul masculin : GEOR
GADZE (U.R.S.S.) 6 p, Vasi- 
lescu (România), Ristiei (Iugo
slavia) 5 p, Kallay (Ungaria) 
4i/a p, Bany (Polonia) 4 p. Dol- 
lcschall (Ungaria), Ardeleanu 
(România) 37a ele. • în tur
neul feminin : TAMARA
MESIIRI (U.R.S.S.) 6 p, Eleo
nora llanț (Iugoslavia), Judith 
Kraniez (Ungaria) 5 p, Csilla 
Sajter (România) 41/, p, Dana 
Belean (România) 4 p (1), Ma
riana Rădici (România) 4 p etc.
• BRAlLA" („cădeți", pînă 

la 16 ani, după 7 runde) : 
GHEORGHIEV (Bulgaria) 5’A 
P. Poor (Ungaria) 5 p, Lowy 
(România). Kurtenkov (Bulga
ria) 4‘A p (1). Bator (Polonia) 
4 p, Larion (România) 3 p etc.

de la Moscova. Iată de ce, in 
îndeplinirea obiectivelor gene
rale ale participării românești 
Ia campionatele mondiale, a- 
vem în vedere, în primul rînd, 
rezultatele care vor fi obți
nute în probele olimpice, căci 
nu toate medaliile au aceeași... 
greutate specifică 1 Va fi mai 
greu decît la edițiile prece
dente pentru că aceleași gîn- 
duri le au — neîndoios — și 
celelalte echipe, cu care caia- 
ciștii si canoiștii noștri se vor 
afla în întrecere directă pen
tru locurile fruntașe (U.R.S.S., 
R. D. Germană, Ungaria etc.). 
Și se poate presupune că, la 
mai puțin de un an de startul 
olimpic, garniturile pentru pista 
nouă de Ia Krilatskoe vor fi 
aproape identice cu cele ce vor 
fi aliniate săptămînă viitoare 
la Duisburg. Campionatele mon
diale pot fi. deci, considerate 
ca o avanpremieră a întrece
rilor olimpice.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a consemna declara
țiile celor două vedete ale lo
tului nostru, Ivan Patzaichin 
și Vasile Diba, campioni mon
diali la Belgrad în 1978. PAT
ZAICHIN : „Am promis trei 
medalii Ia Duisburg : sper ca 
cel puțin una să fie de aur. 
M-am întîlnit de două ori in 
acest an cu Wichmann și am 
cîștigat de fiecare dată... După 
mai mult timp voi concura din 
nou și la dublu (500 m), alături 
de Petre Capusta și cred că 
avem o bună șansă". DÎBA : 
„Parfinoviei (U.R.S.S.) a avut 
un sezon bun, dar voi încerca 
să demonstrez că rămin, to
tuși, cel mai rapid. Sînt a- 
proape de forma maximă, in
diciul cel mai elocvent fiind a- 
cela că antrenorul Radu Huțan 
a ho tari t să fiu stroc la am
bele caiace de patru".



DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

m — depășîndu-și copios recor
dul personal —, cifră de au
tentică valoare internațională, 
și a mai avut încă două 
aruncări de peste 64 de metri. 
Iată seria ei de aruncări : 65,06 
m — depășit — 64,34 m — 
64.30 m — 62,08 m — 61,78 m.

Victoria lui llie FlorA’u nu 
a stat nici o clipă sub sem
nul îndoielii. llie s-a instalat 
de la început la conducere și, 
fără să forțeze, a cîștigat cu 
un avans de peste 100 m.

Comportări meritorii au mal 
avut săritoarele în lungime 
Doina Anton și Sanda Vlad, 
care au evoluat la cel mal 
bun nivel al lor. Ele au fost 
întrecute însă în penultima în
cercare de fosta campioană 
balcanică Maroula Lambru.

Rezultat.» tehnice : FEMININ : 
80i> m : Totka Petrova (B) 1:58,5, 
Stereva (B) 1:53,1, Fița Lovin 
2:30.9, Tudorlța Nedelea 2:03,7, 
Tomecicl (I) 2:05,8, Avdibasici (I) 
2:05.9 ; 400 mg : Dimova (B) 57,59, 
Negova (B) 58,03, Adriana Stan- 
cu 58,85, Duhano (1) 60,90, Ga
briela Banciu 61,09, Salve (I) 
61,48 ; lungime J Maroula Lam
bru (G) 6,67 m, Doina Anton 
6,62 m, Sanda Vlad 6,58 m, Te- 
neva (B) 6,47 m, Dancetovtal (1) 
6.33 m, Guseva (B) 6,33 m ; disc: 
Florența Țacu 65,06 m, vergova 
<B) 65,02 m, Boșkova CB) 63,20 m, 
Mariana Ionescu 57,92 m, Stoi- 
kovtal (I) 48,68 m, Yannakidou 
(G) 45,08 m, 100 m : Liliana Iva
nova (B) 11,62, Valkova (B) 11,69, 
Sokacl (I) 11,82, Otilia Somănescu 
11.95, Nlculina Chlricuță 12,06, 
Stau ii (G) 12,23. MASCULIN :
800 m : Drăgan Zivotlci (I) 1:46,7, 
Kolev (B) 1:47,0, Mermigis (G) 
1:48,1. Gheorghe Ghlpu 1:48,1, 
Mincev (B) 1:48,1, Savici (I)

■fc ★

Vineri dimineața, in prezența 
reprezentanților delegațiilor țări
lor participante, al I.A.A.F. și 
A.E.A. a fost depusă o coroană 
de flori la monumentul eroului 
necunoscut din piața Syntagma. 
Tot vineri dimineața, în marele 
salon al hotelului Hilton, s-a 
desfășurat Congresul extraordinar 
al Jocurilor balcanice, la care au 
fost de față miniștrii sau împu
terniciți! miniștrilor de sport din 
țările balcanice, delegați al Fede
rației Internaționale și al Asocla-

Mîine, start In campionatele mondiale de pentatlon modern

CEEA CE NU TREBUIE SĂ UITE DUMITRU SPIRLEA...
BUDAPESTA, 10 (prin telefon).

Deși mai sînt două zile pină 
la startul oficial, în capitala Un
gariei este vizibilă apropierea de
butului de duminică al campio
natelor mondiale de pentatlon 
modern. De fapt, manifestările 
oficiale legate de această nouă 
ediție a campionatelor mondiale 
au început de miercuri diminea
ță, clnd — ta prezența unor per
sonalități din U.I.P.M.B. - a avut 
loc selecția cailor. Organizatorii 
au prezentat 47 de cai. dintre 
care comisia a reținut 35, plus 
cele 8 rezerve. Traseul pe care 
concurența urmează să-l par
curgă, duminică dimineață, în două 
seră, pare a fi un parcurs nu 
prea greu, asemănător celui a- 
menajat la recentele campionate 
internaționale ale țării noastre, 
astfel că este de așteptat să 
nu se producă „clacări" specta
culoase ta această primă probă 
a întrecerii, care nu de puține 
ori influențează decisiv soarta 
unor concurenți.

După proba de debut (eălăria) 
de duminică, programul campio

ILIE FLOROIU

1:48,1..; 9. Nicolae Onescu 1:48,7 ;
400 mg : Rok Kopltar (I) 50,03,
Horia Toboc 50,43, Bratanov (B)
50.72, Tziortzis (G) 51,73, Parris 
(G) 51,97, Iosif Korodi 52,38 ;
100 m; Petar Petrov (B) 10,49,
Kefallas (G) 10,69, Vanvakas (G)
10.73, Claudlu Sușelescu 10,74, 
Florin Bălța* 10,74, Karanlotov 
(B) 10,76.

*

țiel Europene de Atletism. Au 
rostit alocuțiuni președinții fede
rațiilor de atletism ai țărilor par
ticipante. Din partea delegației 
țării noastre a vorbit LIa Mano- 
llu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
al Comitetului Olimpie Român $1 
al federației de atletism. Au fost 
acordate diplome unora dintre ve
chil campioni balcanici, Intre care 
șl primului ctștigător la ediția 
experimentală din 1929, bulgarul 
Grigori Pedan.

natelor este alcătuit, ta continua
re, după formula clasică, proba de 
scrimă urmtad să se desfășoare ta 
cursul zilei de luni, tirul — marți 
dimineață, natațla — miercuri sea
ră, iar crosul — joi după-amlază, 
ctad va avea loc și festivitatea 
de decernare a premiilor.

La centrul de presă al cam
pionatelor este viu comentat fap
tul că ediția din acest an a „mon
dialelor" înregistrează cîteva cifre 
record, ta sensul că nu mal pu
țin de 27 de națiuni și-au trimis 
reprezentanții aici, iar Comitetul 
de organizare a trebuit să re
zolve o situație inedită : numărul 
concurenților Înscriși — 69 — 
Întrece cifra admisă de regula
ment, 66. Evident, este un semn 
că această frumoasă, dar extrem 
de grea disciplină, a cunoscut ta 
ultimii ani o simțitoare răspîn- 
dlre pe plan mondial.

Sosiți aici vineri dimineață, 
pentatlonlștll români au continuat 
sulta de antrenamente programa
te, lutad un sumar contact cu 
bazele sportive ale campionate

SPORTIVI ROMÂNI
ADRIAN NEGULESCU PE LO
CUL TREI IN C.M. DE ȘAH 

PENTRU JUNIORI
OSLO, 10 (Agcrpres). — Cam

pionatul mondial de șah pentru 
juniori, desfășurat la Skien (Nor
vegia), a fost cîștigat de Yaser 
Selrawar (S.U.A.), care a tota
lizat 10 puncte din 13 posibile, 
fiind urmat în clasament de Cer- 
nin (U.R.S.S.) — 9'/r puncte, A- 
drian Neguiescu (România), Ni
kolic! (iugoslavia), Douven (O- 
landa), Blaskett (Anglia) — 8'4 
puncte fiecare, Vidankeler (Nor
vegia), Tomaszewski (Polonia), 
Merovich (Chile), Peturson (Is
landa) cite 8 puncte etc. La con
curs au participat 56 de șahiști 
din 52 de țări.

Rezultate din ultima rundă : 
Neguiescu — Nikolfct 1—0 ; 
Blaskett — Selrawar remiză ; Iu- 
supov — Liao 1—0 ; Douven — 
Groszpeter remiză ; Morovtah — 
Cernln remiză.

Tlr.ărul maestru român Adrian 
Neguiescu (13 ani, elev de liceu 
din Ploiești, membru al clubului 
Petrolul, pregătit de maestrul Cor
ne! Butnaru), situat la un 
moment dat pe locul 15 în clasa
ment, a avut un finiș puternic, 
reușind, ta ultimele două runde, 
victorii importante, care l-au 
readus Intre fruntașii campiona
tului.

VICTORII IN COMPETIȚIILE 
DE HANDBAL

La Loveci, în Bulgaria, au con
tinuat întrecerile din cadrul pri
mei ediții a Jocurilor balcanice 
la handbal (echipe de tineret).

ECHIPA DE ATLETISM A AFRICII 
PENTRU „CUPA MONDIALĂ" 

DAKAR, 10 (Agerpres). — A 
fost alcătuită selecționata Africii 
pentru întrecerile „Cupei mondia
le” la atletism, programate între 
24 și 26 august la Montreal. Din 
echipa masculină fac parte, prin
tre alții, fondlstul etiopian Mi- 
ruts Yifter, sprinterul ghanez 
Ernest Obeng, sudanezul Hassan 
el Kasshieff (400 m plat), ke- 
nianul Kiprovich Rono (3000 m 
obstacole), nigerianul Ajayl Ag- 
bebaky (lungime) șl egipteanul 
Asaad Magi (greutate). Cunoscu
tul campion kenlan Henry Rono, 
deținătorul a patru recorduri 
mondiale, nu a fost selecționat, 
deoarece nu a participat la con
cursul de la Dakar.

în echipa feminină figurează 
Grace Bakary (Ghana). Mary 
Chepnegno (Kenya), Sakina Bou- 
tamlne (Algeria), Fatima Elfakir 
(Maroc) șl Bella Belgam (Nige
ria).

lor mondiale șl efectuînd scurte 
ședințe de acomodare la bazinul 
de înot, la poligonul de tir, pre
cum șl la sala de scrimă. Spor
tivii noștri stat hotărlți să-șl va
lorifice integral potențialul de 
care dispun, să evolueze cit mal 
bine, pentru a se putea des
prinde de echipele cu care își 
dispută locurile fruntașe ale cla
samentului. Dumitru Spîrlea nu 
trebuie să uite că, numai cu un 
an în urmă, a realizat aici 209 
de puncte din 200 posibile ta 
proba de tir șl că, pe baza 
rezultatelor din acest an, este 
cotat ca unul dintre pentatlonlș- 
til cu frumoase șanse la o bună 
clasare.

Desigur, ta lupta pentru locu
rile pe podium, reprezentativele 
Ungariei, Poloniei și U.R.S.S. se 
înscriu cu cele mai mari șanse, 
după cum nu sînt de neglijat nici 
cele ale echipei R.F. Germania. 
Dar, concursul rămine întotdeau
na o carte deschisă, ta care pot 
fi înscrise pagini inedite. Să ve
dem cum se va scrie această 
carte a campionatelor mondiale 
din acest an...

Constantin MACOVE1

PESTE HOTARE
în turneul masculin (etapa a 
doua), reprezentativa României a 
învins selecționata Bulgariei cu 
31—15 (11—7). Cele mal multe
goluri pentru echipa noastră au 
fost marcate de Măricel voinea 
(10). Alte rezultate : Grecia — 
Turcia 19—15 (8—10), Iugoslavia — 
Ungaria 20—12 (9—7). Reamintim 
că formația Ungariei evoluează în 
afară de concurs.

*
Handbalistele de la Constructo

rul Bala Mare au efectuat, zilele 
trecute, un turneu ta Ungaria. 
Ele s-au clasat pe primul loc 
attt la competiția de la Miskolc, 
cit șl ta cea de la Sajoszent- 
p6ter. La acest din urmă turneu, 
băimărencele au întrecut ta or
dine pe : A.Z. Katowice cu 
19—11, S.C. Ostrava cu 18—16,
S.C. Dunaujvăros cu 22—16, S.E. 
Eger cu 19—15 șl Bănyăsz Borsod 
cu 23—11.

★
Echipa de handbal (juniori) a 

României a susținut recent două 
partida ta orașul Loveci (Bulga
ria) : 17—14 (7—5) cu echipa de 
tineret • Bulgariei șl 18—14 
(11—6) cu reprezentativa de ju
niori a aceleiași țări.

ILIE NÂSTASE „ÎN SFERTURI* 
LA DUBLIN (OHIO)

NEW YORK, 10 (Agerpres). — 
în optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la 
Dublin (Ohio), jucătorul român 
Iile Năstase l-a învins cu 6—1, 
6—1 pe americanul Eric Frledler. 
într-o altă partidă, Bernie Mlt- 
ton l-a eliminat cu 1—6, 6—4,
6—3 pe Bob Lutz.

TURNEELE FINALE ALE C.E. 
DE VOLEI (juniori)

LISABONA, 10 (Agerpres), — 
Au Început întrecerile turneeelor 
finale ale campionatului european 
de volei rezervat echipelor de ju
niori. Iată primele rezultate : 
U.R.S.S. — Spania 3—1 (8, —13, 
5, 11), R.D. Germană — Italia 
3—2 (—7, 6, —12, 8, 8), Bulgaria 
— Cehoslovacia 3—0 (12, 9, 8). In 
turneul pentru locurile 7—12 s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Polonia — Portugalia 3—0 (2, 3, 
10), Olanda — România 3—1 (—13, 
4, 4, 6), Iugoslavia — Franța 3—1 
(8. -5, 11, 11).

în C. E. de tenis (amatori)

MARIA ROMANOV l'N FINALA 
PROBEI DE SIMPLU (tineret)

SOPOT, 10 (prin telefon). Din 
nou record de asistență pe cele 
două „centraluri" ale Tenis- 
clubului local, care găzduiește 
cea de a 11-a ediție a campio
natelor europene de tenis pen
tru amatori, la categoriile se
niori și tineret. Un frumos suc
ces a recoltat Maria Romanov, 
care s-a calificat pentru finala 
probei de simplu (tineret), după 
oe a învins-o, în semifinale, cu 
6—2, 7—& pe favorita nr. 3, 
jucătoarea cehoslovacă Michael» 
Pazderova. Sportiva noastră și-a 
valorificat superioritatea la 
toate capitolele, derutîndu-și 
adversara cu schimbarea rache
tei dintr-o mină într-alta. în 
finală, ea va întîlni pe ceho
slovaca Natașa Pisackova (în
vingătoare cu 6—1, 3—6. 6—1 
în fața sovieticei Elena Eli- 
scnko).

Din păcate. sora ei. Lucia 
Romanov, a avut de înfruntat 
— în semifinala probei de 
senioare — pe favorita nr. 1 
a competiției, redutabila jucă
toare sovietică Olga Morozova, 
în fața căreia — greșind multe 
mingi ușoare — a pierdut cu 
6—1, 6—4, trebuind să se mul
țumească cu medalia de bronz 
a campionatelor europene. în 
finală. Morozova va avea ca 
adversară campioana mondială 
de junioare. Ilann» Mandlikova

Azi și mîine, la Palma de Mallorca

și Utrecht

ÎNOTĂTORII ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA 

„CUPA EUROPEI»
Astăzi și mîine, în mai multe 

orașe de pe continent, se des
fășoară întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale de 
înot dotată cu „Cupa Europei", 
competiție care angrenează cîte 
23 de echipe masculine și fe
minine, repartizate în trei grupe 
valorice.

In grupa A. opt selecționate 
masculine (la Londra) și opt 
reprezentative feminine (la U- 
trecht) își dispută trofeul pus 
în joc. Cîte șase echipe mas
culine (la Utrecht) și feminine 
(la Palma de Mallorca) vor 
concura în grupa B, avînd ca 
principal obiectiv promovarea 
în primul eșalon. In aceste 
grupe vor evolua și reprezen
tativele României ; fetele — 
alături de Ungaria, Italia, Spa
nia, Cehoslovacia și Polonia, 
băieții — în dispută cu Spa
nia, Olanda, Cehoslovacia, Iu
goslavia și Bulgaria. De reamin
tit că ultimele clasate din se
riile A și B vor retrograda.

Dintre cele două formații 
foarte tinere pe care le ali
niază țara noastră, posibilități 
mai mari le are echipa femi
nină. în mod normal. Carmen 
Bunaciu trebuie să ciștige 
cursele de spate, iar Irinel Pă- 
nulescu să se claseze onorabil 
în cele de mixt. Poziția finală 
a selecționatei noastre va de
pinde însă, în mare măsură, și 
de modul cum vor lupta mai 
tinerele lor coechipiere pentru 
fiecare punct.

(învingătoare cm 6—1, 6—0 asu
pra sovieticei Natașa Cimircva).

Altă partidă care a adus o 
frumoasă calificare în semifi
nale jucătorilor români a fost 
aceea de dublu-mixt (tineret), 
în care Andrei Dirzu și Came
lia Chiriae au cîștigat (joi sea
ra. la lumina reflectoarelor) me
ciul cm cuplul austriac Helmar 
Siiegler — Patricia Halat : 6—3, 
5—7, 6—3.

In sferturile probei de sim
plu (seniori) : Hărădău — Cech 
(Ceh.) 6—3, 6—2.

La simplu-tineret, Andrei 
Dîrzu a pierdut semifinala cu 
jucătorul Zoltan Kuharszky 
(Ungaria) cu 7—6, 6—3, deși, cu 
mai mult aplomb, avea posi
bilitatea de a cîștiga și a 
transforma medalia de bronz 
într-una mai strălucitoare. La 
fel, in sferturi, cuplul Traian 
Marcu — Lucia Romanov a ce
dat în fața puternicei perechi 
sovietice Anatoli Volkov — Na
tașa Cimîreva cu 3—6. 6—3, 6—0. 
în semifinalele probei de du
blu bărbați (seniori), D. Hără
dău și T. Marcu vor întîlni ju
cătorii P. Szoke — J. Bcnyk 
(Ungaria), iac în finala de ti
neret, Dîrzu și Mancaș vor 
juca cu cehoslovacii Lacck și 
Kulhaj.

Ion GAVR1LESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Proba maraton 

dla cadru! campionatului mon
dial rezervat „veteranilor", care 
s-a desfășurat recent ta orașul 
vest-german Hanovra, a revenit 
neozeelandezului John Robinson, 
cronometrat pe distanța de 42,195 
km cu timpul de 2 h 22:53. Pe 
tacul doL la un minut de învin
gător, a sosit scoțianul Mac Gre
gor. La start au fost prezenți 666 
de eancurențl (record).

CICLISM • După trei etape, 
te Turul R F. Germania continuă 
să conducă vest-germanul Die
trich Thurati, urmat de olande
zul Van den Hoek — la 1:12 și 
italianul Francesco Moser — la 
2:58. Etapa a 3-a (Heilbronn — 
Bad Homburg : 175 km> a fost 
ciștlgată de Peter Thaller (R. F. 
Germania), cu timpul de 4 h 
15:47.

HALTERE • Concursul inter
național de la Tampere (Fin
landa) a continuat cu Întrecerile 
de la categoria 67,5 kg, în care 
victoria a revenit bulgarului Va
lentin Todorov, cu un total de 
319 kg. urmat de cubanezul Ri

cardo ViHaîobe — 292,5 kg șl po
lonezul Jan Lostowski — 290 kg.

ȘAH • După două runde, ta 
turneul de la Pollanița zdroj 
(Polonia) conduce marele maes
tru sovietic Razuvaev, cu 2 p, 
urmat de Farago (Ungaria), Spa- 
sov șl Spiridonov (ambii Bulga
ria) — cu cite l'/r p. ta runda a 
doua, Razuvaev l-a Învins pe 
Plantai, Spasov pe Borkowski 
iar Farago pe Kruszinskl

TENIS • RezuMate înregistrate 
ta turneul de la Indianapolis : 
simplu bărbați (optimi de finală): 
Higueras — McNamara 6—4. 6—2; 
Clare — Teltscher 6—3, 6—2 ;
Lend! — J. Fillol 6—2. 7—5 ;
McEnroe — Ycaza 6—1, 6—1; Con
nors — Taroczy 5—7, 6—1, 9—7 ; 
simplu femei (sferturi de finală): 
Goolagong — Smith 6—4. 3—6. 
6—3 < Richards — Virginia Ru- 
zlci 7—5, 6—1 ; Marsikova — Du
vall 8—2. 8—2. • La Biarritz :
Proisy — Andersson 6—3, 4—6.
6—0 ; Velasco — Campbell 6—4. 
6—1 ; Hjertquist — Case 6—3, 6—4.

ta
LEGENDARUL 

PLANICKA
sale a pierdut, cu 
(după prelungiri). 
țața Italiei.

fuzat toate ofertele de 
a trece la profesionism.

GOL IN 5 SECUNDE I

$

Faimosul portar Pla- 
nlcka. intrat 
dă, a fost 
cu deosebită 
de către 
cehoslovacă de fotbal, 
cu ocazia 
vîrstel de 74 
De-a lungul prodigioa
sei sale cariere. Planic- 
ka a apărat timp de 
24 de ani poarta echi
pei Slavla din Praga. 
intr-un total de 1345 
meciuri. Căpitan al a- 
cestel echipe, de nenu
mărate ori campioană 
a Cehoslovaciei, el e 
fost selecționat șl pen
tru două campionate 
mondiale, la una din 
ediții alungind ta fina-

ta legen- 
sărbă torit 
strălucire 
Federația

împlinirii 
de ani.

UN AMATOR 
INCORIGIBIL...

Campionatul ciclist 
de fond pentru ama
tori al Franței a avut 
anul acesta un învin
gător cu totul neaștep
tat : Francois Duteil, 
în virată de 32 de ani, 
vînzător la un magazin 
de biciclete din Ma
rcul!. Duteil a cîștigat 
titlul de campion na
țional la juniori ta a- 
nul 1963, ctad l-a În
vins pe Cydlle Gui
mard, actualul antrenor 
a iul Bernard Hinault. 
In îndelungata sa ac
tivitate competlțională.

Centrul atacant al e- 
chlpel argentlniene
Gimnasta din La Pla
ta, Sepercuercia, a 
doborît recordul stabi
lit de Di Stefano in 
1946. Atunci, Di Ște
fan o, evoluînd ta ca
drul echipei Hurracan, 
a marcat un gol ta se
cunda 9 ta poarta e- 
chlpei River Plata, du
pă ce observase că 
portarul nu șl-a luat 
încă locul. De data a- 
ceasta. golul a căzut 
după 5 secunde. In 
poarta formației Hur- 
racan. Imediat după 
lovitura de începere, 
Sepercuercia a tras de 
la 50 de metri. In timp 
ce portarul advers dis
cuta cu fotografii din

mingea a apărut pe 
neașteptate. Gol l Dâcă 
ne gîndim că vechiul 
record a rezistat 33 dr 
ani, acestuia 11 este 
sortită, poate, o viată 
și mal lungă. Dar în 
fotbal nu se știe nicio
dată ...

„DINASTIE* 
DE JUCĂTORI

Nikolai Misclanskl, de 
47 de ani, ajustor din 
Donețk. este întemeie
torul unei întregi di
nastii de jucători de 
șașkl (dame). El este 
maestru ‘ ‘
fiul său 
campion 
juniori. ____ ___
mare. Natașa. este vl- 
ce-campioană a R.S.S 
Ucrainene, iar cea mai 
mică. Lena, este jucă
toare de prima cate
gorie. finalistă a cam-

al sportului
Kolea este 
mondial Îs 

fiica cca mai

5

3

e
3

5

J: 15, unde formația tării Francois Duteil a re- spatele plasei, ta care plonatului U.R.S S. jî
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