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Damascul — și prin el în
treaga Sirie — a salutat cu 
caldă prietenie și bucurie, eu 
sentimente de prețuire și sti
mă, pe
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului 
președintele Republicii 
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care, răspunzind in
vitației secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, și a 
soției sale, Anisee Al-Assad, se 
află, începînd de luni, intr-o 
vizită oficială de prietenie pe 
pămîntul acestei țări.

Șeful stalului român este în
soțit în această vizită de tova
rășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-minisiru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, ministrul a- 
faccritor externe. Ion M. Nico
lae, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, de alte persoane oficiale.

Cea de-a șasea întilnire la 
nivel înalt româno-siriană re
prezintă o expresie elocventă a 
bunelor raporturi și a priete
niei româno-sirienc, a permanen
țe» unui dialog rodnic, consa
crat înfăptuirii aspirațiilor po
poarelor român și sirian de 
progres și bunăstare, de pace 
și înțelegere în lume.

Sub semnul acestor valențe 
constante ale conlucrării româ- 
uo-siriene, vizita șefului stalu
lui nostru, noua întilnire din
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez .Al-Assad 
s-a constituit din primul mo
ment intr-un eveniment de re
ferință pentru întreg ansam
blul relațiilor de colaborare și 
solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Baas Arab Socialist, 
■între România și Siria, între 
popoarele celor două țări.

...Ora 11,55, ora locală. Aero
nava prezidențială, escortată de 
la granița țării de avioane ale 
forțelor aeriene siriene, ateri
zează pe aeroportul inlernațio- 
iaal de la Damasc.

Pe aeroport, locuitori din ca
pitala țării ovaționează la so
sire pe înalții soli ai poporului 
nostru, aclamă „Ceaușescu- 
Assad ! „România-Siria !“

)La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sini salutați cu 
căldură de președintele Hafez 
Al-Assad și soția sa, Anisse 
Al-Assad.

Cei doi conducători de partid 
și de stai se îmbrățișează 
multă prietenie. La rîndul 
tovarășa Elena Ceaușescu 
doamna Anisse Al-Assad se 
Iută eu multă cordialitate, 
îmbrățișează.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
primește raportul gărzii de o- 
noare Miniate pe aeroport, după 
care, împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad iau loc pe un 
podium de onoare. Sînt into

tovarășul Nicolae

Comunist Român, 
Socia-

nate imnurile de stat ale 
României și Siriei, în timp ce 
sînt trase 21 salve de tun. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu președintele Hafez 
Al-Assad trec în revistă garda 
de onoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad iau loc apoi 
in mașinile oficiale.

In timpul trecerii prin oraș, 
populația capitalei siriene a fă
cut solilor poporului român o 
primire deosebit de călduroasă.

La reședința inalților oaspeți, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 

și doamna Anisse 
întrețin intr-0 

caldă cordialitate

Ceauș eseu 
Al-Assad se 
ambianță de 
și prietenie.

★
Luni după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit 
cu " " 
tar 
Baas 
tele

In
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SAU SPECTACULOS AL SPORTULUI MEHLDINTEAN
IU ANII „PORȚILOR LUMINII

♦ Cunoscut performeri plecați de pe meleagurile acestui județ
• Caiac-canoe pe „marea” dintre Carpafi și Balcani • Frumusețile

locurilor, obiective pentru

oU 
lor.

Si 
sa
se

Hafez Al-Assad, secre- 
genecal al Partidului 
Arab Socialist, președin- 

Republicii Arabe Siriene, 
cadrul întrevederi», cei doi 

conducători de partid și de stat 
au examinat 
bilaterale pe 
au constatat 
acordurile și 
mite cu prilejul înîitnirilor pre
cedente de la București și Da
masc au creai o bază trainică 
extinderii și dezvoltării acestor 
relații pe tării» politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural
și în alte domenii.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale ac
tualității internaționale.

întrevederea a decurs îair-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ar
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au depus, luni după-amiază. o 
coroană de flori la Monumentul 
Martirilor.

Ar
La' încheierea primei zile a 

vizitei oficiale de prietenie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a luat parte la un dineu oficial 
oferit în onoarea sa de secre
tarul general al partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat înir-o atmosferă de 
caldă cordialitate și prietenie, 
președinții Hafez Al-Assad și 
Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi urmărite cu deosebită 
atenție și subliniate cu vii a- 
plauze de cei prezenți la dineu.

stadiul relațiilor 
diverse planuri și 
cu satisfacție că 
înțelegerile conve-

iubitorii de drumeții

ță ca Gh, Lungu, P. Zaharia, 
P, Bădescu și multi alții.

Noul și modemul stadion al municipiului Drobeta Tr. Severin a 
găzduit numeroase întreceri ale marți competiții sportiv? naționale 

..Daciada“ și frumoase demonstrații sportive

PISÎARDUL DINAMOVIST

ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA
DE VITEZĂ-JUNIORI

Astăzi, o nauă și interesantă 
reuniune a campionatelor 

de velodrom
Desfășurată în două etape — 

duminică preliminariile și sfertu
rile de finale, luni semifinalele 
și finalele — proba de viteză 
juniori din cadrul campionate
lor naționale de velodrom s-a 
încheiat cu un clasament firesc, 
cu o ordine valorică pe care 
orice specialist ar fi dictat-o fă
ră ezitare chiar dinaintea primu
lui start. Campion al țării este 
Iulian Gache (Dinamo — antre- 
tor Mircea Mihăilescu), un spor- 
tv dotat pentru această probă.
hiar dacă nu are încă suficien- 

cunoștlnțe tactice (și este, de- 
\ur, firesc ținînd seamă de 
jtă șl de activitatea competl- 
■ală redusă), campionul țării 
rune de forță și de o admi- 
rA capacitate de luptă

Județul care are pe em
blema Iui și o albină — 
simbol al hărniciei oame

nilor de prin aceste locuri, dar 
și al unei îndeletniciri străbu
ne, stupăritul — a cunoscut 
primele semne ale mișcării 
sportive încă de la începutul 
secolului. Elevii liceului „Tra
ian", liceu centenar, au fost cei 
clintii care au practicat în mod 
organizat oină, gimnastica și 
atletismul. Generațiile urmă
toare de elevi ai acestui veri
tabil lăcaș de cultură au dus 
mai departe inițiativa celor de 
la 1900, după prima conflagra
ție mondială numărul discipli
nelor sportive sporind cu bo
xul, luptele, scrima, natația și 
— firește — fotbalul. La 6 de
cembrie 1922 s-au pus bazele 
primului club. „Drubeta", iar 
patru ani mai tîrziu liceeni de 
la „Traian" au înființat asocia
ția „Viforul". în 1929, ..Drube
ta" s-a transformat în „Zbo
rul", clubul axlndu-și activita
tea îndeosebi pe gimnastică și 
fotbal. Pe parcursul deceniilor 
patru și cinci, simpatizanții 
sportului de pe meleagurile 
Mehedințului au trăit frumoase

satisfacții, fotbalul și boxul ur- 
cînd treptele pînă spre virfui 
piramidei. Fotbalul a adus, 
prin C.F.R. (4—0 în finală cu 
Sportul studențesc), „Cupa 
României" la Tr. Severin. Bo
xul a lansat nume de rezonan-

August 1914 —• cind și la 
Șeverin cotropitorii hiOe- 
riști au primit din partea 

armatei române și gărzilor pa
triotice lovituri grele în Fetra- 

’gerea lor — a constituit, ca în 
întreaga țară, o linie de hotar 
între vremuri. Schimbările sur
venite au fost radicale, modul 
nou de viață solieitîndu-le ca 
necesitate istorică. Micuțele șan
tiere navale au început să sa 
extindă an de an. Atelierele de 
reparații 
mat în 
goane. A 
binat de ___
nulul. Capitala județului. Dro-

ILaurențiu DUMITRESCU

C.F.R. s-au transfor
marea Uzină de va- 
apărut modernul Com- 
industrializare a lem-

(Continuare în pag. 2—3)

loturile Mtunia iile atletism

PERSPECTIVA OLIMPICĂ ÎN CREȘTERE

Iulian Gache (Dinamo) — în stingă — Georgian Marinescu (Voința) 
in timpul evoluției din finala probei de viteză

Foto : I. MIHĂICA
Ieri după-amiază, în semifinale, 

lucrurile au fost clare : Gache 
l-a întrecut confortabil pe Prună 
(12,7 și 13,5 s). iar Marinescu pe 
Gherghina (12,2 șl 12,5). In am
bele manșe ale finalei, dinamo- 
vistul Iulian Gache l-a depășit 
fără emoții pe Georgian Mari
nescu, aceasta deși învinsul a 
avut o evoluție remarcabilă. Cla
samentul final se prezintă astfel :

1. IULIAN GACHE (Dinamo) — 
campion de viteză al României ;
2. Georgian Marinescu (Voința) ;
3. Constantin Gherghina (C.S.S. 
1) ; 4. Mircea Prună (Steaua) ; 
5. Ionel Chiran (C.S.S. 1) ; 6. Du
mitru Gioară (Dlnamo) ; 7. Gh. 
Dănllă (Petrolul Ploiești) ; 8. Du-

mitru Alexandru (Olimpia Bucu
rești).

în continuarea programului de 
luni după-amiază s-au disputat 
seriile șl sferturile de finale ale 
probei de urmărire individuală. 
Astăzi, de la ora 1T, velodromul 
Dinamo găzduiește una dintre 
cele mai interesante reuniuni ale 
campionatelor. Sînt programate 
semifinalele și finalele probei de 
urmărire individuală juniori șl 
finala probei de 1000 m cu start 
de pe loc seniori. Va fi intere
sant de urmărit. în întrecerea se
niorilor. nu atît Ierarhizarea, cît 
performanțele ce se vor realiza 
în această probă olimpică.

H. N.

n eși la. Jocurile Balcanice reprezentarea este pe echipe, 
U rezultatele individuale In atletism primează, pentru că 

la Jocurile Olimpice un atlet sau înotător, de pildă, 
poate obține aceeași singură medalie ca și o echipă de bas
chet sau fotbal. Iată de ce specialiștii din întreaga lume ur
măresc întrecerile continentale și zonale cu deosebit interes.

Balcaniada de atletism recent încheiată a evidențiat cf- 
teva nume consacrate pe plan mondial ca potențiale dețină
toare de medalii olimpice. Printre aceste nume se numără 
și atletele și atleții noștri care au reconfirmat la Atena re
putația lor. Ascensiunea de excepție a Evei Zbrgd-Radtdy 
(la a 3-a performanță a tuturor timpurilor și la al 4-lea re
cord român in acest an), constanța sub limita celor 4 mi
nute pe 1500 m arătată de Natalia Mărășescu, combativita
tea Maricicăi Puică, Doinei Anton și progresele Florentinei 
Tăcu, ca și prezența lui Ilie Floroiu, Paul Copu și Horia 
Toboc pe locurile fruntașe în lume la probele lor arată per
spective promițătoare pentru Jocurile Olimpice de anul vi
itor. In acest sen3 ne referim ta faptul că la Olimpiadele 
din 1972 și 1975 atletismul nostru nu a realizat nici o me
dalie de aur, mulțumindu-se cu 2 medalii de argint (1972) și 
una de bronz (1976). Va fi 1980 anul revanșei ? Este posibil, 
îndeosebi din partea fetelor, ultimele „două medalii de aur" 
fiind Viorica Viscopoleanu și Lia Manoliu, în 1968, la Ciu
dad de Mexico.

Cele 8 locuri I, 10 locuri II și 17 locuri IU la Jocurile 
Balcanice de la Atena, in condițiile unor performanțe spori
te, arată că atletismul nostru poate realiza revirimentul do
rit. Este, deci, posibil ca din rândurile altor atlete și atleți 
români să rezulte performeri cu capacitate olimpică. Dacă 
există dorință de pregătire intensă și ambiție se poate rea
liza mai mult. Experiența recentă arată că in ultimul an, 
în urma unor'măsuri ferm-e luate de C.N.E.F.S. și F.R. Atle
tism, precum și datorită aportului sporit al antrenorilor și 
atleților, s-a reușit mai mult decit în trecut. Sint încă re
surse și, în legătură cu această temă, ziarul nostru va're
veni.

Aure! NEAGU

La Atena, multe rezultate valoroase
ATENA, 13 (prin telefon). A 

38-a ediție a Jocurilor Balcanice 
va rămîne în istoria atletismului 
balcanic ca una dintre cele mat 
reușite ediții. Pe planul specta
colului sportiv,' ai rezultatelor șl, 
mai ale3, în ceea ce privește am
bianța, interesul spectatorilor, ea 
a depășit cu mult alte ediții din 
cel 50 de ani de existență alJ.B., 
a căror aniversare a fost sărbă
torită cu un fast deosebit în ca
pitala Greciei. La originea aces
tor jocuri, faptul că atlețil din 
Balcani nu se făceau remarcați 
în concursurile internaționale ale 
vremii a fost șl una din ideile 
care au condus la înființarea

competiției sportive. Și. iată, cit 
prilejul aniversării constatăm, o 
dată în plus, că atletismul bal
canic îșl are acum campionii săi 
autentici, marii săi performeri.

întrecerile desfășurate pe stadioJ 
nul „Karaiskakis", care au reunii 
în tribune — de-a lungul celor 
trei zile de concurs — aproapo 
100 000 de spectatori, au eviden
țiat cu pregnanță trei mari spor
tivi, adevărate personalități ale 
atletismului Internațional : sportl-

Romeo V1LARA

(Continuare în pag. a 4-a)



La Piatra Neamț, o reușită competiție muncitorească sul) genericul „Daciadei" Șl CICLIȘTII POT
CICLISMUL!SĂ AJUTE...DINCOLO DE PERFORMANȚE, BUCURIA SPORTULUI

Timp de două zile, Piatra 
Neamț a fost gazda unor între
ceri sportive in care și-au dis
putat intiietatea oameni ai mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile unor localități ale jude
țului : Bicaz, Piatra Neamț, Ro
man, Săvinești, Tg Neamț. Or
ganizatorii — Consiliul județean 
al sindicatelor și Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport — au numit această com
petiție, inițiată sub genericul 
„Daciadei". simplu : „Festivalul 
sportului muncitoresc". Si au 
adăugat mențiunea — „ediția I" 
—, ceea ce dovedește intenția 
de a o continua in anii urmă
tori.

Orice spectator la această ma
nifestare sportivă ar putea a- 
precia că ea a fost o reușită și 
că reluarea ei este de dorit. 
Pentru că Festivalul n-a fost o 
simplă intilnire festivă de sim- 
bătă și duminică, ci o competi
ție cu continuitate — cu faze 
pe asociații, orașe și finală —, 
începută încă din luna martie. 
Timp in care, in diverse în
treprinderi și instituții din ju
dețul Neamț. s-au desfășurat 
multe întreceri, la care au luat 
parte numeroșt oameni ai mun
cii, de diferite virste, dornici 
să ajungă in finala de la Pia
tra Neamț. Ana Gheorghe (fostă 
sportivă de performanță, timp 
de 18 ani in echipa de volei

(Urmare din pag. 1)

beta-Turnu Severin, se află co
nectată la ritmurile trepidan
te ale devenirii întregii țări, iar 
Gherdapurile descrise inegala
bil de autorul cărții „România 
Pitorească" s-au transformat din 
Porți de Fier în Porți ale Lu
minii, marea hidrocentrală de 
pe Dunăre pulsînd — ca o 
inimă uriașă — milioane de ki
lowați în sistemul energetic na
țional. Și, puțin mai sus, pe 
firul fluviului devenit pe aceas
tă porțiune lac de acumulare, 
Orșova de azi simbolizează, cu 
putere de argument fără re
plică, uriașele schimbări petre
cute, mai ales în ultimii 15 ani, 
și în acest colț de țară.

Esențiale schimbări s-au 
înregistrat in anii socia
lismului și în domeniul 

sportului. Iar datele din tabelul 
alăturat sînt cit se poate de 
edificatoare. ele demonstrînd 
în mare măsură SALTUL făcut 
de mișcarea sportivă mehedin- 
țeană în perioada de după Eli
berare. 263 de cluburi și aso
ciații, 5 397 de sportivi legiti
mați. 171 de baze sportive, 129 
de profesori de specialitate... 
Simpla înșiruire a acestor ci
fre pare a fi suficientă pentru 
a prezența sportul mehedin- 
țean. Se pot aduce însă și alte 
adaosuri , sport ’79 însemnînd 
pe meleagurile Mehedințului :
• box pentru toți tinerii, 

dornici să pășească pe urmele 
înaintașilor, nu puțini dintre ei 
ajunși campioni ai țării. AI. 
Ciocirlie este vicecampion bal
canic de juniori, iar lui M. NI- 
eola, I. Stoica și D. Stănciu- 
lescu, neobositul făuritor de 
campioni C. Drăghici le preve
de spectaculoase ascensiuni;

• un club școlar puternic, a 
cărui secție de atletism a și

TIMP NEFAVORABIL, DAR ALERGĂRI SPECTACULOASE
Desfășurată pe un timp nefa

vorabil (ploaie continuă), reuniu
nea de duminică dimineață a reu
șit, datorită unui program inspi
rat întocmit, să satisfacă pe plan 
spectacular, cei prezenți (destul 
de mulți, dealtfel) putîndu-se de
clara mulțumiți de calitatea spec
tacolului vizionat. Privite în an
samblu, rezultatele pot fi apre
ciate ca normale, cîștigătorii re- 
crutîndu-se din rmdul cailor cu 
performanțe anterioare bune. Din
tre aceștia, valori mai deosebite, 
dacă ținem seama de starea pis
tei (a existat un coeficient de a- 
proximativ 2 secunde), au obți
nut Honorica (iapa deține o for
mă de zile mari), Diatom (minat 
cu multă convingere de G. Po
pescu), Sadic (un „trei ani" de 
certă valoare) și Joben, acesta 
din urmă adjudeeîndu-și specta
culos, dar relativ ușor, hitul 2 
(după ce în primul fugise doar 
cîteva sute de metri, fiind dus la 
grajd !) al premiului Oretta. Sub 
posibilitățile lor actuale au fugit 
duminică caii antrenorului Tr. 
Marinescu. Probabil că acesta îi 
„păstrează" pentru a cîștiga cu 
ei „stil Rumina". REZULTATE 
TEHNICE. Cursa I : 1. Sibila (M. 
Ștefănescu) rec. 1:41,7, 2. Bafia. 
Simplu 2,50, ordinea 6. Cursa a 
II-a : 1. iberic (D. Toduță) rec. 
1:35,6, 2. Oscior, 3. Hemion. Or
dinea 6, event 13, ordinea triplă 
170. Cursa a Ill-a: 1. Oșanca (Gv.

.» •
„Ceahlăul"), responsabili cu 
problemele de sport in Consi
liul județean al sindicatelor 
Neamț, ne spunea : „Numai la 
aceste finale au venit circa 600 
de concurenți. femei și bărbați, 
în primele faze ale competiției 
au fost angrenați însă mult mai 
mulți oameni ai muncii. Entu
ziasmul cu care au luat parte 
la întreceri, dorința lor de a 
face sport ne-au confirmat că 
sportul este foarte iubit. Dovadă 
că.'la toate cele 8 discipline in
cluse în concurs, am avut o 
participare foarte bună".

Ne-arn convins și noi. mer- 
gind pe toate bazele care au 
găzduit întrecerile, de oportu
nitatea și succesul „Festivalului 
sportului muncitoresc" din ju
dețul Neamț. Evident, nu s-au 
realizat performanțe, nici jocuri 
de un deosebit nivel tehnic. La 
volei, de pildă, arbitrii au decis 
să nu mai sancționeze „ținu
tele", și bine au făcut. Am vă
zut insă oameni veseli, trăind 
bucuria sportului, petrecindu-și 
timpul liber pe terenul insoriț, 
după o săptămină de muncă. 
Din cei 600 de participanți ii 
amintim pe Monica Marcu. 
Elena Bonea — textiliste la Re- 
lonul Săvinești, Constanța Păun, 
Nicoleta Popa — lăcătuși, două 
din cele 35 de sportive venite 
de pe Platforma chimică de la 
Roman ; Luciana Saftei, Nistor 

lansat cîteva speranțe : Ion Bu- 
liga, Eomică Zaharia. Maria 
Corboveanu ;
• lupte greco-romanc. prac

ticate la Drobeta-Tr. Severin și 
la Vînju Mare, 200 de sportivi 
visînd la gloria lui Petre Dicu, 
cel căruia antrenorul T. Gaiță 
i-a pregătit, aici, la Severin, 
zborul spre marea performanță;

• caiac-canoe și canotaj pe 
valurile lacului de acumulare 
al Porților de Fier — Liceul 
orșovean „Șt. Plavăț", clubul 
severinean C.S.M. și A.S. Cer
na avînd, la ora actuală, patru 
campioni naționali, 19 sportivi 
de categoria I, 22 de categoria 
a Il-a și 20 de juniori nomina
lizați, de pregătirea cărora se 
ocupă cu pasiune și tenacitate 
soții Manoilă și Erzebeth Mili- 
cin, I. Dobre, C. Pantea ;
• handbal, practicat de peste 

700 de jucători legitimați, din
tre care o junioară. Florina 
Rădoi, a devenit componentă a 
lotplui național ;
• tenis de masă, popice, șah,

judo la Strehaia, oină la Vo
loiac, Stîngăceaua și Cerneț, 
fotbal în toate comunele jude
țului ; ' (

• o zestre de frumoase baze 
sportive, cele mai multe noi I 
Și este suficient să amintim 
cochetul stadion de 5000 de 
locuri din Orșova, „Municipa
lul" severinean — cu 30 000 de 
locuri, bază sportivă ultramo
dernă Care a găzduit în ultimii 
ani competiții de amploare —, 
baza nautică orșoveană (ce va 
fi terminată în scurt timp) etc.

Sport în anul celei de a 
35-a aniversări a eliberă
rii patriei și al Congresu

lui al XII-lea al partidului mai 
înseamnă, pe meleagurile de la 
„bucla" Dunării, și ample ac
țiuni de masă, desfășurate sub 
genericul „Daciadei". Marea 
competiție națională a revitali-

22. 
(I.
3.

Solcan) rec. 1:30,1, 2. Duminata. 
Simplu 3, ordinea 6, event 18, 
triplu clștigător 477. Cursa a IV-a:
1. Diatom (G. Popescu) rec. 1:28,5,
2. Samanta. Simplu 2,50, ordinea
14, event 14. Cursa a V-a : 1. 
Retuș (Gv. Solcan) rec. 1:30,1, 2. 
Rodițor, 3. Samba. Simplu 4. or
dinea 11, event 18, ordinea triplă 
171. Cursa a Vl-a : 1. Honorica 
(D. Toduță) rec. 1:30,1, 2. Va
loarea, 3. Strungărița. Simplu 6, 
ordinea 26, event 16, triplu cîști-, 
gător 174, ordinea triplă 395. 
Cursa a VH-a : 1. Joben (M. Ște- 
fănescu) rec. 1:26,6, 2. Epilog. 
Simplu 4, ordinea 24, event "" 
Cursa a VIII-a : 1. Turban 
Florea) rec. 1:29,2, 2. Olena, _. 
Lapis. Simplu 5, ordinea 16, e- 
vent 19, ordinea triplă 174. Cursa 
a IX-a : 1. Sadic (I. Oană), 2. Fa- 
nera, 3. Hotărel. Event 23, triplu 
clștigător 230, ordinea triplă 213. 
Cursa a X-a : 1. Fecioraș (M.
Ștelănescu) rec. 1:33,4, 2. Organist. 
Simplu 4, ordinea 8, event 26. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 123.545 lei și a fost cîști- 
gat de 3 tlchete cu 7 cai a 20 590 
lei fiecare și 13 tlchete cu 6 cai 
(27 combinații) a 2 287 lei com
binația.

2.

Gh. ALEXANDRESCU

Chitic — operatori la Centrul 
de calcul Piatra Neamț, Vasile 
Vasiliu. Gheorghe Antoniu — 
sculptori in lemn la Fabrica de 
mobilă din Tg. Neamț, Ion Bră- 
cinaru. Marcel Crețu — munci
tori la Combinatul de lianți și 
azbociment Bicaz, combinat din 
cadrul căruia s-au calificat pen
tru finale 56 de tineri și adulți. 
De fapt, este remarcabil suc
cesul concurenților veniți de 
aici: ei au cucerit ambele locu
ri I in întrecerea de popice, 
prin Ana Olaru (funcționară) și 
Virgil Olaru (lăcătuș) și au 
fost finaliști la tenis de cimp, 
prin Aspazia Sandu (profesoară). 
Ana Leminschi (laborantă), 
Barbu Niculescu (strungar) și 
Doru Căciulescu (lăcătuș).

întrecerile desfășurate la cele
lalte ramuri de sport au fost 
ciștigate de : 800 m — Mihaela 
Pîslaru (Roman) ; 1500 m — C. 
Vasilescu (Bicaz) ; greutate — 
Maria Pintea (Bicaz), Ion Dăni- 
lă (Roman) ; lungime — Came
lia Avarvarei (Roman). C. Po- 
linceac (Bicaz) ; tenis de masă
— Lucică Iftimie (Tg. Neamț), 
A. Nemțeanu (Piatra Neamț) ; 
fotbal — Tg. Neamț ; volei — 
Piatra Neamț ; handbal feminin
— Roman și handbal masculin
— Piatra Neamț.

Modesto FERRARINI
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• Sportivi legitimați 220 5 397
O Profesori de educație fizică 8 129
® Antrenori 6 19
• Baze sportive 4 171
• Sportivi în loturile naționale — 24
• Titluri de campioni naționali — 17
• Arbitri 12 . 74
• Participanți la „Daciadă"
— ediția I 194 000
— ediția a n-a (etapa de iarnă) 59 000
• Sportivi clasificați
— clasă internațională 1
— cat. I 47

zat ambiții, a născut altele noi 
a pus în mișcare energii laten
te, antrenînd zeci de mii de 
copii, tineri și vîrstnici în prac
ticarea unei largi game de 
sporturi. Competiții organizate 
cu prilejul unor evenimente de . _
rezonanță în istoria țării sau școlile și în 
specifice unor activități („Cupa 
recoltelor bogate", „Nectar ’79", 
„Cupa Mecanizatorilor", „Cro
sul fetelor mehedințene" etc.) 
au adus lâ startul lor un mare 
număr de tineri din toate loca
litățile județului. Dar,. an de an, 
de cea mai mare popularitate 
se bucură acțiunile specifice a- 
cestui colț de țară. Există trei 
sărbători legate de frumusețile 
regiunii : „Sărbătoarea liliacu
lui" — la Ponoarele, „Sărbă
toarea salcîmului" — la Hino- 
va și „Sărbătoarea teiului" — 
la Voloiac și Bîltane. care pri
lejuiesc, in fiecare primăvară, 
acțiuni turistice, la care parti
cipă zeci de mii de mehedin- 
țeni, dar și organizarea unor 
competiții sportive de mare a- 
tractivitate. În sfîrșit, în aceeași 
categorie de acțiuni se înscrie 
Si cea intitulată „Sub cetina 
bradului", organizată în fiecare 
iarnă, în comuna Podeni, pen
tru tinerii îndrăgostiți de spor
turile hivernale — concursurile 
de săniuțe și schi aflîndu-se în 
prim-planul întrecerilor. Etapa 
de iarnă a celei de a doua edi
ții a „Daciadei" a cuprins, prin
tre cei 59 000 de participanți din 
județ, și pe cei care au fost la 
Podeni în lunile de iarnă ale 
lui ’79.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI ȘI MARI SUCCESE LA 

PRONOEXPRES
MlINE O NOUA ȘI ATRAC

TIVA TRAGERE
După numeroase satisfacții 

furnizate în luna iulie (7 auto
turisme „Dacia 1300“ și multe 
alte cîștiguri substanțiale în 
bani), tragerile obișnuite Pro- 
noexpres au debutat în această 
lună, la 1 august, cu noi și 
importante succese : la catego
ria I, participanta Rada Florin 
din Rîmnicu Vîlcea a obținut 
un AUTOTURISM „Dacia 1300“ 
pe un bilet achitat în cotă de 
25%, iar la categoria a Il-a 
Iager Loghin din Ploiești a 
realizat frumoasa sumă de 
40.162 lei pe un bilet achitat 
100%. Cîștigurile omologate la 
tragerea din 8 august, publi
cate în această rubrică, ilus
trează de asemenea avantajele

premiu al întrecerii se 
fi oferit organizatorilor, 
șl sprijinitorii săi în

A 33-a ediție a competiției ci
cliste internaționale „Cupa Voin
ța", desfășurată timp de patru zile 
pe șoselele din îmiprejurimile Plo- 
i ești ului, s-a constituit ca un mo
ment important al sezonului spor
tului nostru cu pedale. In compa
nia a 20 de rutieri de peste hotare, 
peste 50 de alergători din Capitală 
și din provincie și-au verificat 
pregătirea, și-au amplificat expe
riența de concurs, au luptat — în 
marea lor majoritate — pentru ob
ținerea unor performanțe onora
bile.

Primul 
cuvine a 
UCECOM ___ .___
punerea la punct a nenumărate
lor amănunte legate de buna 
desfășurare a unei întreceri pe 
etape (ne referim la A.S. Loto- 
Pronos-port, M.C.I. și organele 
locale din. orașul care a găzduit 
competiția) au depus mari efor
turi, avînd — în final — mulțu
mirea de a fi organizat fără re
proș una dintre cele mai 
moașe dispute. Se poate 
fără teama
UCECOM este unul 
jinitorii de nădejde 
nostru cu pedale, 
său, dat an de an, 
de important. Dacă

fru- 
spune, 

de a exagera, că 
dintre spri- 
ai sportul u.l 

că ajutorul 
este deosebit 

—___F.R. Ciclism
se va gindi la sfîrșitul sezonului 
să-i răsplătească pe cei care lup
tă alături de pentru progresul 
acestui sport, atunci unul dintre 
principal ele sale premii va tre
bui să fie conferit UCECOM.

Pășind în „arenă", vom scoate 
în evidență dorința mai mare a 
alergătorilor — manifestă în

(i

F irește, e greu de cuprins, 
în aceste puține rînduri. 
ce a reprezentat și mai 
ce reprezintă sportul laales

Drobeta Tr. Severin, la Orșova, 
la Strehaia, Vînju Mare. Cuj- 
mir, în marile întreprinderi, in 
tt,222_ 2 satele județului.
Prim-vicepreședintele C.J.E.F.S 
Mehedinți, Gheorghe Dunărin- 
țiu, a încercat șă facă o sinteză 
care să exprime esențialul : „De 
pe meleagurile noastre au ple
cat mulți sportivi care âu apă
rat cu cinste culorile țării. Bo
xerii Ciucă și Gruiescu, soții 
Grecescu, luptătorul Dicu, hand
balistul Folker, frații .Țătaru 
sînt numai cîțiva dintre ei. 
Trebuie să facem tot posibilul 
pentru ca „seria" să continue. 
Tn prezent, 25 de juniori sînt 
chemați la loturile naționale, 
printre ei aflîndu-se handbaliș- 
ta Rădoi, boxerul Ciocirlie, ă- 
tletul Buliga, luptătorul Mogo- 
șan, fotbalistul Costescu. Acești 
tineri formează eșalonul de 
schimb, iar noi veghem ca a- 
cest eșalon să fie cit mai mare 
și de cit mai bună calitate. Ma
rea competiție națională „Da- 
ciada" a dat un puternic impuls 
mișcării sportive, a favorizat 
depistarea unor talente cu to
tul remarcabile. Județul nostru 
are suficiente posibilități pentru 
a contribui mult mai substan
țial
rea 
ale !
rile 
le..." 

decît pînă acum la obține- 
unor succese de prestigiu 
sportului românesc în ma- 

confruntări internaționa-

05

acestui tot mai îndrăgit sistem 
de joc. Vreți să vă înscrieți și 
dv. numele pe lista marilor suc
cese la PRONOEXPRES ? Par
ticipați la tragerea de mîine, 
15 august ! CINE JOACĂ AS
TĂZI — MÎINE POATE OÎȘ- 
TIGA !

CÎȘTIGURILE TRAGERI! 
PRONOEXPRES DIN 

8 AUGUST 1979 
Categoria a 2-a : 2 variante 

100% a 23.419 lei și 2 variante 
25% a 5.855 lei ; Categoria a 
3-a : 11,25 variante a 5.204 Iei ; 
Categoria a 4-a : 72 a 813 lei ; 
Categoria a 5-a : 157,50 a 372 
lei ; Categoria a 6-a : 5.633,25 
a 40 lei ; Categoria a 7-a : 128 
a 200 lei ; Categoria a 8-a : 
2.583,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
291.836 lei.

(fost 
să-l

cadrul „Cupei Voința" — de a 
lupta pentru locuri fruntașe in 
etape șl în clasamentul general. 
Această combativitate (desigur, 
încă depărtată de ceoa ce, în 
mod firesc, se pretinde de la 
rutierii dornici să atingă nivelul 
Internațional) a dat de furcă li
derilor de drept șl de fapt al 
sportului nostru cu pedale, dina- 
moviștii. Ei au trebuit Să facă 
eforturi considerabile ‘ ~
pune 
plasa 
mele 
final.
Vasile .. . . .
sprijinit colegii mal tineri, fără
discuție numai In ideea că tre
buie să le Insufle curaj șl o mal
mare siguranță In potențialul lor. 
Poate că o etapă de contratimp 
Individual ar fi reușit și mai 
bine să ne contureze imaginea 
valorii unora dintre cicliștii a- 
pairținlnd „noului val".

Un alt punct pozitiv — dintre 
numeroasele evidențiate de a- 
ceastă atlt de frumoasă cursă 
care a fost „Cupa Voința" — II 
constituie șl ponderea crescindă 
a cluburilor provinciale. Metalul 
Plopenl, pe oare ambițiosul an
trenor Constantin Ciocan " ‘
alergător de valoare) vrea 
impună ca un real partener pen
tru Dinamo (Constantin Căruța
șii, Cornel Popa, Aurel Bobeică 
s-au bătut cu ardoare), Voința 
(cu Vasile Radu clasat între pri
mii zece ai ierarhiei finale), 
CIBO Brașov (cu Andrei Antal 
revenit tn arenă cu dorința de 
a-și dovedi talentul) — lată, pe 
scurt, clteva exemple care de
monstrează dorința provinciei de 
a concura Capitala, die fapt de 

&-și aduce contribuția la fortifi
carea sportului 
dale. SIntem convinși 
este una dintre căile 
de progres. Replica — 
dorim din ce în ce 
mai bazată pe o reală 
dată de cluburile 
Brașov, Plopenl și din alte cen
tre (pe care le așteptăm cam de 
multă vreme) Ii va forța pe ac
tualii fruntași să nu-șl mai me
najeze forțele, să pună la con
tribuție Întreaga lor capacitate.
Propunem F.R. Ciclism să stu

dieze posibilitatea ca, la compe
tițiile de genul „Cupei Voința", 
In care etapele au o lungime re
zonabilă, să fie admiși și aler
gătorii juniori (18—19 ani). MtUlțl 
dintre tineri vor putea face pasul 
spre performanță, vor exclude 
perioada de semi-inactivitate din 
pragul trecerii la seniorat. 
avea de ciștigat și cicliștii 
ciclismul, ceea ce, in actuala si
tuație a sportului nostru cu pe
dale, ar însemna un veritabil 
„balon de oxigen".

Hristache NAUM

Al
„CUPA

pentru a 
stăptnire pe cursă șl a-și 
șase reprezentanți în prl- 

10 locuri ale clasamentului 
Rămași In umbră, Teodor 
șl Mircea Romașcanu și-au

nostru cu pe- 
' că aceasta 

principale 
pe care o 

mal dîrză, 
valoare — 

din Ploiești,

MANGA 
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Turneul feminin de șah
Mfc«..«aTiiiiggiiiia UMwarigtf^iîaffaTHgrrrniri’nT i»~jfiWi.n7ra»iiinn7~Taj:

FINIȘUL SE ANUNJĂ...
SINAIA, 13 (prin telefon). Așa 

cum,' dealtfel, se întrevedea, trei 
junioare tși dispută, in principal, 
„finișul" la cel de-al 11-lea Tur
neu internațional feminin de șah 
al României ! Ceea ce. să fim 
bine înțeleși, nu trădează nicide
cum o valoare tehnică mai scă
zută a competiției, ci — dimpo
trivă — se explică prin crește
rea spectaculoasă a forței de joc 
a tinerelor șahiste, element care 
a devenit, altminteri, caracteristic 
pe plan mondial.

In runda a 10-a, lidera Viorica 
Die a Întrerupt în avantaj la 
maestra Internațională Margare
ta Teodorescu, principala sa ur
măritoare Marina Pogorevici a 
ciștigat la Ligia Jicman, iar juni
oara bulgară Margareta Voiska 
n-a obținut, cu negrele, decît re
miză la Bozena Sikora. Sorții au 
hotărî t ca aceste trei pretenden
te la primul loc să rezolve fru
moasa lor rivalitate în întîlniri 
directe (Pogorevici— Die si Ilie 
Voiska), promițlnd un finiș pa
sionant.

In celelalte partide ale rundei 
a 10-a : Grosch—Chiș 1—0, Bog
dan — Kaș, Pihailici — Cejici și 
Szmacinska — Kantor remize.

Înaintea ultimelor 3 runde, cla
samentul este următorul : ILIE

6»/, (1), 
Szmacin 
Bogdan 
kora 4’. 
man 4, 
2'/, (1).
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MlINE, 0 NOUA ETA 
IN CAMPIONATUL DIVIZII

Mai grăbit ca în alți ani, cam
pionatul de rugby șl-a programat 
etapa a treia la mijloc de săp- 
tămină — miercuri 15 august. 
Este vorba de o etaipă Importan
tă, cu două reale derbyuri : 
R.C. Grivița Roșie — Farul și 
Dinamo — Știința Petroșani. Așa
dar, Gritvița, perform era ediției 
trecute a întrecerii, primește re
plica unui... Far renăscut, parcă, 
din propria-l cenușe, in timp ce 
Dinamo va avea de trecut un 
hop destul de greu. Să vedem... 
Șl alte partide ale etapei pre
zintă interes. Așa, de pildă, jocul 
de la Timișoara, dintre Universi
tatea și știința Baia Mare, și — 
prin prisma spectacolului aștep
tat — chiar meciul Rapid — 
Steaua.

Dar iată programul complet al 
etapei: Grivița Roșie — Faru 
și Rapid — Steaua (în ciupi, 
pe Parcui copilului, începînd i 
la ora 9): Dinamo — Știința r 
troșani (stadion Olimpia, de

ora 9) 
Sporti 
biu - 
verste
CBlvN 
laș —

țSTEA 
Dinar 
Farul 
șt. p 

. Vulca 
. Univ. 
. Rapid 

3. Griivit 
9. Șt- B.

Politehnic 
Lublin () 
ONCIUL,

10. Sp. Si
11. Poli
12. Bui.
13. C.S.M
114. C.F.R.

® In tr



9ȘU
f
LOR"
telefon). 
Speran-

:>ină re-
14 anl,

„23 Au
opt tor-

entru fi- 
aitru ln- 
t partide 
aliștll a-

egale, 
irale din 
is (jud. 
:a), Rim- 

(Dîmbo- 
oiu) s-au 
Joc Rial 

;rea“, cit 
Ințîlnlrile 
ial~ clștlg 

dlB Că- 
care au 

puncte, 
dublu de 
ia tnvin- 

cerlle fl- 
i vederea 
—5) obțl- 
urnu Ro- 
:u colegii 
; influen
tă a brl- 
eia — la 

Dumitru 
■ucureștl), 
prinderii 

itigătoare, 
ia forma- 

ceput ex- 
succes 

lev ii pro- 
3b. Iacob 
ru) au a- 

plerzînd 
i generală 
ență mult 
Inel punc- 
rîtoare in

I
I
I meciul F.C. Argeș

(echipament alb) șutează la poarta băimăreani, cu toată opoziția lui 
Borz. Foto : Ion MIHAICA

Mare : Doru Nicolae

Meciul etapei

g * g
IN OBIECTIV
„EUROPENELE"
Urmărind cu precădere jo

cul echipelor care ne vor 
reprezenta în cupele euro
pene, cronicarii noștri au 
apreciat în ansamblu jocul 
Ux. concretizîndu-le evoluția 
cu o notă. După cum se 
vede, media care rezultă din 
cele patru note 
este de «,75. E 
6,75 este o medie 
situează deasupra 
campionatului trecut, dar ea 
nu se ridică nici pe departe 
la nivelul exigențelor unor

acordata 
adevârat, 
care se 
celei a
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F.C. ARGEȘ-F.C. BAIA MARE
9

La Pitești, două echipe bine pregătite. Ceea ce bucură, pe de o 
parte, în perspectiva apropiatelor întâlniri ale campionil'or noștri cu 
A.E.K., iar. pe de alta. pentru că, din startul campionatului, băimă- 
ren.ii își confirmă seriozitatea și... asigură acoperire faptică decla
rațiilor lui Mateianu, care promite, cu echipa sa, un an competițio-
nal și mai bun decât cel precedent, cînd — reintrînd în Divizia A ■ 
— au terminat pe locul 5.

F.C. Argeș a jucat in stil propriu : ferm în apărare, laborios la 
mijlocul terenului (remarcabil mai ales Iovănescu, neobosit și șuter 
de clasă), ingenios în pregătirea finalizării (Dobrin), avîntat în ata
cul dominat de viteza și forța de pătrundere a lui Radu n și Doru 
Nicolae. Cu toate aceste atuuri, gazdele n-au avut deloc un meci 
ușor, F.C. Baia Mare dîndu-Je o replică fermă, mai ales în prima 
repriză, cînd, perioade întregi, jocul s-a desfășurat în avantajul oas
peților. Echipa Iui Mateianu pare, în acest început de sezon, supe
rioară celei care a terminat campionatul. Prima impresie pe care 
nAau lăsat-o băimărenii a fost aceea de fortificare a jocului în faza 
de apărare ; ei promit în continuare eliminarea unoit naivități care-i 
făceau deficitari în defensivă, între altele și abandonarea așa-numi- 
tului „joc la ofsaid44. De notat mai ales dublarea fundașilor laterali 
de către aripile Sepi și Mureșan care, în fapt, nu sânt aripi propriw- 
zise, ci prefigurează un post nou, acela de jucător pe partea late
rală, în toată lungimea terenului. Jucînd elaborat, pășind variat și 
cu scop, făcîndu-și din atacarea porții adverse un crez comun tu
turor celor 10 jucători de cîmp, Bala Mare a lăsat o foarte bună 
impresie la Pitești și, dacă n-a reușit mai mult, aceasta se explică 
prin lipsa unui atacant central mai percutant, Roznai jucînd stereo
tip (cu clasicele sale demarcări pe stingă), iar Terheș având o fra
gilitate și timiditate în joc care-1 handicapează în fața unor apără
tori de registru forte. In orice caz, deși învinsă, Baia Mare și-a 
câștigat încă o dată simpatia și aprecierile publicului piteștean.

gă, slalomînd 
tre adversari și 
toace, depășește 
careului, îl 
pe Voiculeț, 
rea acestuia, deviere a 
lui Șoarece, și tot 
Lică, care refuzase 
gestul clasic al „mîi- 
nilor în șo®d44, finali
zează ; 3. Voiculeț
recuperează un balon 
în propriul teren, din

prln- 
băl- 
llnla 

deschide 
centra-

picioarele unui Both 
ezitant o clipă, se 
lansează într-o ,.mo- 
rișcă44 completată de 
Șoarece și FI. Dumi
trescu, ultimul finali- 
zînd ; 4. deși marcat 
„om la om44, Șoarece 
se zbate, 
țîșnește 
chează ; 
jucătorul 
dulat 90

se demarcă, 
șl... mar- 

Voiculeț, 
a pen- 
minute
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Radu URZICEANU

Revelația etapei

Așa cum odinioară 
Viorel Mateianu a a- 
dus cu sine în prima 
divizie 
echipă, ci și o armă 
nouă, derutantă (cir
culația inteligentă a mingii, - - - - - 
presing 
Dumitru 
Ion Cîrciumărescu, an
trenorii recentei pro
movate Viitorul Scor- 
nicești, au umplut, la 
rîndu-le, ..bagajele44 
formației lor cu un 
atu original, incomod 
pentru „tradiționala44

VIITORUL SCORNICESTI»
Dealtfel, toate cele 
șase goluri ale învin
gătorilor au o linie 
grafică trasată cu su
doarea unor angajări 
fizice întîlnltă rar în 
fotbalul nostru.

Golul nr. 1: Șoare
ce, talonat aspru de 
Matei, ------- ’ *
careul 
gea la 
jtnd-o 
re. Șl 
fl îmbrîncit 
mentul ,______ _
mi; 1 : fundașul 11- 
că face o cursă Iun-,

nu numai o

dublată de 
necruțător),

Ariescu și

noastră Divizie A. A- 
daptat la posibilități
le Jucătorilor lor, el 
s-ar numi angaja
mentul fizic total.

Etalat din plin pe 
un teren îngreunat de 
ploaie ' " 
echipe 
Mare) 
grupul 
deptelor 
țlonal, 
rodit 
rînd victoria 
tentă,’ succesul 
din etapa inaugurală.

și în fața unei 
(Olimpia Satu 
înrolate în 

masiv al a- 
jocului pozi- 
acest atu a 

frumos, gene- 
consis- 

tonlc

înaintează în 
advers cu mln- 
picior, prote- 

cu tncăpățîna- 
sfîrșește prin a 

In mo- 
șutului : 11

Multă lume din Galați manifes
ta înaintea meciului echipei loca
le, F.C.M., în compania Politeh
nicii, o teamă greu de stăpînit, 
justificată, după unii, cu argu
mentul tradiției. O tradiție potri
vit căreia, în precedentele două 
prezențe de cîte un an în Divizia 
A, echipa gălățeană a pornit cu 
Btîngul în competiție, picrzînd pe 
teren propriu chiar din prima e- 
tapă : în 1972 cu C.F.R. Cluj-Na- 
poca (0—2) șl în 1976 cu Jiul 
(0—1). Acum, în fața Politehnicii 
Timișoara, o nouă înfrîngere din 
start, acasă, cu 1—3. Nu este ex
clus, desigur, ca, obsedați de 
ldeea debuturilor nereușite, ‘ 
cătorii de la F.C.M. să fi avut 
și duminică o stare psihică apar
te, cu o anumită pondere în 
comportarea de ansamblu a echi
pei. Există deci și o explicație a 
înfrîngerii, care ține, să zicem, 
de tradiție. Acceptînd-o, nu fără 
unele rezerve, nu o putem con
sidera totuși nici singura și, cu 
atît mai puțin, aceea care să fi 
decis soarta partidei și insuccesul 
gălățenilor. Altele au fost, mai 
curînd, cauzele care au făcut ca 
F.C.M. Galați să părăsească tere-

ca.
ju-

între cele două ca
reuri, acoperind inte
gral ambele faze ale 
jocului, se lansează 
într-o cursă de 50 de 
metri, accelerînd rit
mul pe măsură ce 
înainta, fructificînd ; 
6 : Voiculeț imită tra
seul lui Șoarece de 
la golul 4.

Ion CUPEN

etapei

GALATI
nul învinsă. Și aici am include : 
erorile de plasament, de marcaj 
și în modul de acțiune în apăra
re, care au facilitat primirea cu 
mare ușurință a unor goluri evita
bile; consistența redusă a acțiunilor 
de atac, nehotărîrea înaintașilor în 
zona de finalizare, datorită căro
ra dominarea teritorială, pe a- 
locuri autoritară, nu a putut fi 
materializată.

Simpliflcînd lucrurile, s-ar putea 
afirma că, mai înainte ca tradi
ția să-și fi spus cuvîntul, insu
ficiențele pe planul disciplinei de 
joc — generate și de dificultățile 
de adaptare la un nou regim de 
pregătire și * ~ 
au avut un _____
pentru a da cit mai exact Oesa- 
rului ce este ' '
bui să mai adăugăm că surpriza 
de la Galați s-ar mai cuveni ex
plicată și prin ceea ce a arătat 
bun în teren Politehnica Timi
șoara, echipă pe care, pentru a o 
putea încadra mai exact în limi
tele valorii sale, o mai aștep
tăm, totuși, să confirme.

idee de acțiune — 
rol determinant. Și

al Cesarului, va tre-

Mihai IONESCU

i
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la nivelul exigențelor 
competiții continentale.

Vom continua aceasta 
vestîgație în etapele ___
toaie. (Precizăm că notele a- 
cordate echipelor nu trebuie 
confundate cu media notelor 
individuale ale jucătorilor.)

F.C. ARGEȘ — nota 7,50
Echipa campioană a avut o 

bună pregătire fizică, ceea 
ce i-a permis să termine me
ciul mai bine decît partenera 
sa de întrecere. Mișcare sus
ținută în teren. Dispoziție de 
joc șî putere de pătrundere 
a „vîrfurilor44 Radu II și Doru 
Nicolae, bine lansați de Do
brin. Finalizare bună, prin 
șuturi puternice de la distan
ță, mai ales Iovănescu și 
M. Zamfir. Echipa a avut, 
totuși, un start cam greoi, 
cu rezolvări precipitate în 
momentele dificile de apăra
re. Atenție la lansările (une
ori riscante) în atac ale lui 
Zamfir și, mai ales, Ivan II, 
oare Lasă descoperite flancu
rile apărării.

UNIVERSITATEA CRAIOVA -

în- 
urmâ-

nota 7
ne-a plăcut la 
? Modul elastic în 

acționat, o adevâ- 
ctrre.

Ce 
craioveni 
care au 
rota „piramida'4 ctire, in 
momentele cînd studenții se 
apărau, avea baza' pe linia 
de fund și vîrfui Ia Bălăci 
(sau Cîrțu). Atunci cînd a- 
tacau, „piramida44 își schim
ba înfățișarea, vîrf devenind 
Iibero-ul Ștcfănescu, iar baza 
acesteia — frontul de atac, 
desfășurat pe toata lățimea 
terenului. Ceva, însâ, nu 
ne-a satisfăcut la oaspeți : 
slabul randament al 
mului Balaci-Cîrțu, în 
antrenorul V. Stânescu 
pusese mari speranțe.

DINAMO

tande- 
care 

î?l i
nota 6,50

I MICiURI AMICALE, ȘTIRI
I.CUPA 23 AUGUST" LA

FOCȘANI. Autobuzul Bucu- 
Irești — Constructorul Vaslui

6—0 (2—0), Unirea Focșani — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
3—0 (2—0), Energia Gh. Gheor- 

Ighiu-Dej — Constructorul Vas
lui 2—0 (0—0), Autobuzul —
Unirea Focsani 1—0 (0—0).
Competiția a fost câștigată 

Ide divizionara B Auto
buzul. (V. Manoliu, coresp.)

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
IA.S.A. IAȘI 6—2 (3—2). Au

marcat : Bontac (3), Popescu 
și Toacă (2), respectiv Vidraș- 
cu și Văcaru. (D. Diaconescu, I coresp.).

FEROM URZICENI — PRO
GRESUL VULCAN BUCU- 

IREȘTI 4—2 (0—0). Au înscrii: 
Dancu, Damaschin (2), Con
stantin, respectiv P. Gheorghe 
£2). (M. Tabarcea, coresp.).

I METALUL BOTOȘANI—C. S. 
BOTOȘANI 0—4 (0—3).

ASOCIAȚIA SPORTIVA E- 
ILECTRONICA BUCUREȘTI 

organizează o serie nouă de 
selecții pentru juniori și copii 
născuți între anii 1962 și 1965. 

■ Selecțiile vor avea loc pe ba- 
I za sportivă proprie, din str. 
1 Cazmalei, în zilele de 14, 15, 

16 și 17 august, între orele
I 14—16.

ÎNTRE VESTIAR...
0 Primul penalty al 

campionatului, dictat la 
Cluj-Nap oca, a amplifi
cat emoțiile celor 7 de- 
butanțt de la „U" și ale 
suporterilor. „Cine va 
executa ? I44 — se între
bau cei mai mulți, în 
fața unui adevărat mo
ment psihologic ! „Mânu, 
numai Mânu !“ a repli
cat tinărul antrenor 
clujean Teodor Pop și 
el debutant, duminică, 
în prima scqnă, ca an
trenor principal. „L-am 
pregătit pe Mânu pentru 
un asemenea moment, în 
derbyul de „B“ cu Glo
ria Bistrița, cînd, după 
ce a ratat un penalty, 
tot el a fost cel care l-a 
executat pe următorul J“ 
Și debutantul Mânu n-a 
ratat '.

e Analitic și calm, 
antrenorul băcăuan Tra
ian Ioneseu explica se
vera înfrîngere a echipei 
sale, la Cluj-Napoca, ast
fel: „îngîmfarea a apărut 
și în cadrul formației 
mele. Unii trebuie să co
boare neapărat cu pi
cioarele pe pămînt !“ 
Neapărat! Altfel, coboară 
echipa !...

0 Intr-atit a mizat 
Gloria pe apărarea lui 
0—0 îneît, la singura ei

lovitură de colț, întim- 
plătoare, în jumătatea 
de teren a bucureșteni- 
lor nu se aflau decît 
trei (!) jucători oaspeți, 
unul dintre ei fiind exe
cutantul cornerului !
0 „îmi doream mult 

un rezultat bun la pri
ma mea apariție ca an
trenor la Gloria, dar 
ne-a învins in extremis 
șutul norocos al lui.Sa- 
meș44 — afirma după 
meci secundul echipei 
buzoiene, Camil Opri- 
șan, care s-a retras din 
activitatea competițională, 
în această vară.

0 Bumbeșcu este un 
nume relativ nou în fot
balul nostru. A debutat 
în Divizia A în campio
natul trecut și este un 
produs al centrului de 
copii și juniori al Uni
versității Craiova. Cu un 
fizic ideal (1,81 m) pen
tru postul de fundaș 
central de marcaj, Bum- 
bescu (19 ani) a reușit 
duminică un joc foarte 
bun.
0 Foarte bună presta

ția lui Dan Ologeanu, 
fostul fundaș al F.C.M. 
Reșița și U.T.A., ca ar
bitru de linie la meciul 
de la Tîrgoviște. Atent, 
prompt în semnalizări,

cu o alură plăcută, Olo
geanu pare a avea în 
față o carieră frumoasă. 
Cu cei 29 de ani ai săi, 
este printre cei mai ti
neri arbitri din lotul A.

0 Debutul e mai ușor 
decît consacrarea, Cioa
că! Transferat de la Vii
torul Vaslui, noul „vîrf“ 
al Politehnicii lași (in 
vîrstă de 24 de ani) a 
fost duminică printre cei 
mal buni de pe teren. 
Debutul însă trebuie să-l 
mobilizeze, să persevere
ze. Ne amintim că și 
Nemțeanu a debutat la 
fel de spectaculos, după 
care a intrat în anoni
mat.
0 La 37 de ani por

tarul Șt. Solyom, de la 
A.S.A. Tg. Mureș, s-a

„Meciul cu Dinamo ml-a 
dat un optimism robust44. 
Ce părere au dinamoviș- 
tii, în schimb, despre e- 
voluția lor ?

0 Dacă jucătorii 
F.C.M.-ului au pășit cu 
stîngul în acest campio
nat, nu același lucru se 
poate spune despre ini
mosul și sportivul public 
gălățean. Spectatorii din 
orașul de la Dunăre au 
dat dovadă de un re
marcabil fair-play, apla- 
udînd frumusețea golului 
trei al echipei timișore
ne, care practic spulbera 
orice speranță pentru e- 
chipa lor favorită.

0 înaintea meciului 
Jiul — Sportul studen
țesc, Mihai Adam, unul 
din tușierl, debutant la

Șl GAZON
retras din activitatea 
competițională. Remar
cabilă și pilduitoare 
pentru mulți, fidelitatea 
acestui sportiv față de 
culorile clubului din o- 
rașul său. Solyom a ju
cat la Mureșul, apoi 
A.S.A., 23 de ani nein- 
trerupți, de la copii. 
Acum, la retragere, clu
bul are datoria să-i 
organizeze o frumoasă 
festivitate.

0 M. Pigulea; antreno
rul Chimiei Rm. Vîlcea:

o partidă de Divizia A, 
ne mărturisea : „Nu pot 
să-mi stăpînesc emoția. 
Acum 17 ani, am debu
tat ca jucător pe prima 
scenă a fotbalului nostru 
tot aici, la Petroșani, 
cînd echipa mea, Știin
ța Cluj, a cîștigat cu 
3—1. Debutul ca arbitru 
la „A44 tot pe gazonul 
Jiului44. La sfirșitul celor 
90 de minute, a mai a- 

părut o coincidență : 
Jiul a pierdut cu Mihai 
Adam și la linie I

g

I PROGRAMUL TURULUI
ETAPA I (26 august)

Viitorul Chirnogi — Voința 
București, Flacăra roșie București

— Vîscoza București, FEROM Ur
zic eni — Tehnometal București, 
Abatorul București — Electronica 
București, Dunărea Călărași — 
Automatica București, Danib- 
biana București — T.M. Bucu
rești, Automecanica București — 
Ș. N. Oltenița, I.C.S.I.M. Bucu
rești — Sirena București. C.F. 
Luceafărul București stă.

ETAPA A ll-a (2 septembrie)
T.M.B. — Automecanica, Lucea

fărul,— Viitorul Chirnogi, Voința
— Flacăra roșie, Vîscoza — 
FEROM Urziceni, Tehnometal — 
I.C.S.I.M., Electronica — Dunărea 
Călărași, Automatica — Abatorul, 
Ș.N. Oltenița — .Danubiana. Si
rena stă.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Tehnometal — Abatorul, Auto

mecanica — Vîscoza, FEROM Ur- 
ziceni — Luceafărul, Viitorul 
Chirnogi — Flacăra roșie, Dună
rea Călărași — Ș.N. Oltenița, Si
rena — Voința, I.C.S.I.M. — Da
nubiana, Electronica — Automa
tica. T.M.B. stă.

SERIA A V-a
ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Luceafărul — I.C.S.I.M., Ș.N. 

Oltenița — T.M.B., Flacăra roșie
— Electronica, Danubiana — 
FEROM Urziceni, Abatorul — Si
rena, Vîscoza — Tehnometal, Au
tomatica — Viitorul Chirnogi, Vo
ința — Dunărea Călărași. Auto
mecanica stă.

ETAPA A V a (23 septembrie)
FEROM , Urziceni — Electronica, 

Tehnometal — Automatica, 
I.C.S.I.M. — Ș. N. Oltenița, Si
rena — Luceafărul, T.M.B. — Fla
căra roșie, Voința — Automecani
ca, Danubiana — Abatorul, Viito
rul Chirnogi — Vîscoza. Dunărea 
Călărași stă.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Dunărea Călărași — Sirena, E- 

lectronica — Voința, Tehnometal
— Viitorul Chirnogi, Automatica
— Flacăra roșie, Abatorul — Au
tomecanica, Luceafărul — T.M.B., 
Vîscoza — I.C.S.I.M., Ș.N. Olteni
ța — FEROM Urziceni. Danubia
na stă.

DIVIZIEI C
ETAPA A Vll-a (3 octombrie)

Viitorul Chirnogi — Danubiana, 
Sirena — Vîscoza, FEROM Urzi
ceni — I.C.S.I.M^ Electronica — 
Ș.N. Oltenița, T.M.B. — Dunărea 
Călărași, Flacăra roșie — Tehno
metal, Automecanica —. Luceafă
rul, Abatorul — Voința. Automa
tica stă.

ETAPA A Vlll-a (7 octombrie)
Automecanica — Flacăra roșie, 

Dunărea Călărași — FEROM Ur
ziceni, Vîscoza — T.M.B., Voința 
— Danubiana, Automatica — Lu
ceafărul, I.C.S.I.M. — Abatorul, 
Ș. N. Oltenița — Viitorul Chir
nogi, Tehnometal — Sirena. Elec- 
troiiiCa stă.

ETAPA A IX-a (14 octombrie)
Vîscoza — Dunărea Călărași, 

Viitorul Chirnogi — Electronica, 
Voința — Automatica, T.M.B. — 
Abatorul, Danubiana — Tehnome
tal, Sirena — Automecanica, Fla
căra roșie — I.C.S.I.M., Luceafă
rul — ș.N. Oltenița. FEROM Ur
ziceni stă.

ETAPA A X-a (21 octombrie)
FEROM Urziceni — Automatica, 

Dunărea Călărași — Automecani
ca, Danubiana — Luceafărul,

Ș.N. Oltenița — Voința, Abatorul
— Vîscoza, Tehnometal — T.M.B., 
Electronica — Sirena, I.C.S.I.M.
— Viitorul Chirnogi. Flacăra roșie 
stă.

ETAPA A Xl-a (25 octombrie)
Sirena — Ș.N. Oltenița, T.M.B.

— Voința, Automecanica — Teh
nometal, Automatica Vîscoza, 
Electronica — Danubiana, Aba
torul — Luceafărul, Viitorul Chir
nogi — Dunărea Călărași, Flacăra 
roșie — FEROM Urziceni. 
I.C.S.I.M. stă.

ETAPA A Xll-a (23 octombrie)
Dunărea Călărași — Abatorul, 

FEROM Urziceni — T.M.B., Ș.N. 
Oltenița — Flacăra roșie, Lucea
fărul — Electronica, Voința — 
I.C.S.I.M., Automecanica — Viito
rul Chirnogi, Automatica — Si
rena, Vîscoza — Danubiana. Teh
nometal stă.

ETAPA A Xlll-a (4 noiembrie)
Vîscoza — Electronica, Danubia

na — Dunărea Călărași, Viitorul 
Chirnogi — Sirena, Flacăra roșie
— Abatorul, T.M.B. — Automa
tica. Luceafărul — Tehnometal, 
I.C.S.I.M. — Automecanica. Voin
ța — FEROM Urziceni, Ș.N. Ol
tenița stă.

ETAPA A XiV-a (11 noiembrie)
Tehnometal — Voința, FEROM

Circumstanțe atenuante : 
schimbarea conducerii teh- 
nice — care va aduce, dupp 
cum se pare, o altă con-, 
cepție tactica — și a condu- 
cotorului de joc, acum Muli 
{eseu. Pozitiv : eficiența lini- 
ei mediane, revenirea în 
forma a lui Sâtmăreanu 11. : 
Negativ: tendința accentu--
ată (și pregnanta, în toate 
compartimentele) de a „ca- 
ra" balonul, jocul avînd am- 
prenta 
tate și 
datorită 
nu și-a 
eficace r . 
eforturilor ' lăudabile 
Țâlndr).

lipsei de spontanei- 
decizie, aceasta și 
faptului câ formația 

gâsit încâ un jucător 
pe aripi (în pofida 

* a|e |uj

nota 6
cauzat 

mij
ea re 

reușit să creeze breșe 
apărare supraaglome- 

dar 
de 

care 
fost 

„Cu-

STEAUA
Calificativul este 

de slabul randament al 
locașilor și atacanților, 
n-au 
în-tr-o 
rată, tenace, ambițioasă, 
nu dură. Surprinzător 
neplăcută pentru cei 
au urmărit partida a 
neputința deținătoarei 
pei României" de a schimba 
registrul tactic al acțiunilor 
ei ofensive, bucureștenii ata- 
cînd numai cu centrări înalte 
și prin pătrunderi individuale 
sortite eșecului. Patru inter
naționali A — Dumitru, T. 
Stoica, I 
fir — au 
pariție în noul 
Nu le rămîne decît să 
reabiliteze în etapelo 
motoare.

Patru 
Dumitru, 

lordănescu, C. Zam- 
j ratat prima lor -a- 

campionat.
se
ur

I i

Urziceni — Viitorul Chirnogi, E- 
lectronica — Automecanica, 
I.C.S.I.M. — T.M.B.. Abatorul — 
Ș.N. Oltenița, Sirena — Flacăra 
roșie, Danubiana — Automatica), 
Dunărea Călărași — Luceafărul. 
Vîscoza stă.

ETAPA A XV-a (13 noiembrie)
Flacăra roșie — Dunărea Călă

rași, T.M.B. — Electronica, Lu
ceafărul — Vîscoza, Viitorul Chir
nogi — Abatorul, Automatica — 
I.C.S.I.M.; Ș.N. Oltenița — Teh
nometal, Sirena — FEROM Urzi
ceni, Automecanica — Danubiana. 
Voința stă.

ETAPA A XVI-a (25 noiembrie)
Danubiana — Sirena. FEROM 

Urziceni — Automecanica, Dună
rea Călărași — I.C.S.I.M., Auto
matica — Ș.N. Oltenița, Vîscoza 
— Voința, T.M.B. — Viitorul Chir
nogi, Electronica — Tehnometal, 
Luceafărul — Flacăra roșie. Aba
torul stă..

ETAPA A XVII a (2 decembrie)
Ș.N. Oltenița — Vîscoza, Flacă

ra roșie — Danubiana, Voința — 
Luceafărul, I.C.S.I.M. — Electroni
ca, Abatorul — FEROM Urziceni, 
Automecanica — Automatica, Si
rena — T.M.B., Tehnometal — 
Dunărea Călărași. Viitorul Chir
nogi stă.



CAMPIONATELE MONDIALE
DE PENTATLON MODERN

X

CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂTOARE Șl LA 200 m SPATE 
(2:14,65) ÎN „CUPA EUROPEI" LA ÎNOT

f BUDAPESTA, 13 (prin telefon). 
Poale mat mult decît în oricare 

■ din probele pentatlonului mo
dern, scrima validează cu adevă
rat trăsăturile de dificultate și 
frumusețe care caracterizează a- 
cest sport al celor „cinci spor
turi ’ Măiestrie tehnică, • desă- 
vîrșită pregătire fizică și psihică, 
rezistență — iată calitățile care 
condiționează victoria în scrima 
pentatlonului. Aici, în sala de 
sporturi a Ministerului Industriei 

•Grele, din Budapesta, cel 68 de 
jsjportivl prezențl la C.M, au 
.început întrecerile luni l<a ora 9, 
ele urmînd să ia sfieșit abia că
tre ora 3 noaptea (ora Bucu
rești uJ ui).

Cu zestrea de puncte acumulată 
duminică, ia' călărie, zestre cure 
le dădea dreptul să spere la o 
clasare finală bună, pentatloniș- 
tll noștri păreau hotărîți ca șl 
La scrimă să aibă o comportare 
superioară, mai ales că, în a- 
coastă probă, punctele cîștlgate 
înseamnă tot atîtea puncte pier
dute de către adversarii direcți. 
Ei au luptat exemplar cu re
prezentativa U.R.S.S. — deși au 
pierdut cu 4—5 — și în meciul 
cu Austria — cîștigat cu 6—3 —* 
obținînd apoi victorii (totuși mal 
greu decît era de așteptat)- în în- 
tîlnirile • cu echipele Japoniei, Aus- 
(araiiei, Cehoslovaciei, Franței 
și Suediei, toate încheiate , cu sco
rul de 5—4. Dm păcate, în acest 
din urmă meci, luliu Galovici s-a 
accidentat în timpul unul asalt, 
fapt care a necesitat întrerupe
rea întîlnirii șl acordarea unor 
îngrijiri speciale. Schiopătînd, el

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM DE LA ATENA
(Urmare din pag. I)'

-va noastră Eva Zorgo-Baduty, at
leta bulgari Totka Petrova șl 
concurentul iugoslav Nenad Ste- 

■Jtlcî.
, Ev» Rargâ-Raduly a încheiat 
-concursul de pe „Karaisklikis". A 
tost impresionant să vezi etteva 

.mir de spectatori care au rămas 
special s-o aplaude în timpul fes
tivității de premiere. Eva, indrăz- 

iJttlm să .afirmăm, este Ia această 
-oră una dintre cele mai mari a- 
runcătoace de suliță pe care le-a 
avut lumea și ea este încă de
parte de a-și fi spus ultimul ®u- 

■vint. In această privință, campi
oana olimpică de Ia Tokio, Mt- 
haela Perieș, ne spunea că o vede 
pe Zorgb capabilă de rezultate 
de peste 10 m. După ce sîmbăta 
trecută cîștigase „Cupa Europei" 
la Torino cu 66.28 m în confrun
tare directă cu recordmana lumii, 
Ruth Fuchs (R.D.G.), iată că a- 
curn ea și-a corectat din nou re
cordul cu aproape un metru, a- 
runeînd 67,10 m A fost cei de al 
4-lea record national pe care l-a 
realizat in acest sezon. Se spune 
despre proba de aruncare a su
liței că este a inconstanței. Eva 
începe să dovedească contrariul. 
Iată, dealtfel, seria rezultatelor el 
în concursul de pe „Kuralskakis": 
62,68 — 60,06 — 61,10 — 68,20 — 
64,86 — dep. La sfîrșltul între- 

■cerit, Eva ne spunea, cu evidentă 
-emoție în glas: ..Sînt fericită că 
drumul meu urcă necontenit, că 
Smi fortific cu fiecare concura

...AȘA-ZIIȘIII „STÎNGACI“

10% dl.i populația globului 
este formata din „stîngaci"*, n« 
informează o statistică ameri
cana. Un procent care pare să 
fie în creștere, comparativ ou 
deceniile antebelice. Ceea ce nu 
trebuie sâ constituie un motiv 
de alarma, deși multa vreme a 
existat prejudecata unei pretin
se inferiorități a acestor semeni 
aî noștri care folosesc mina 
stîngă la muncile principate 
(scrisul inclusiv). In realitate, el 
sînt foarte normali, ba pot chiar 
excela în diferite activități crea
toare. Alexandru ce! Mare, Leo
nardo da Vinci, Benjamin Fran
klin au fost stîngaci, menționează 
aceeași statistica. Noi vom com
pleta argumentația, qrătînd că 
în sport așa-zîsa stîngâcie nu 
este un defect, ci o arma teh
nică adesea foarte eficace. Gar
da inversa a boxerilor, șuturile 
de p.e extrema stîngâ ale fotba
liștilor, sau drîveurile „în oglindă* 
ale tenismanilor — toți aceștia 
stîngaci — creează probleme di
ficile adversarilor lor, aduc une
ori o notă de neprevăzut dis
putei pentru puncte.

ATLETISM • Rezultate înregis
trate în campionatele R. D. Ger
mane : 100 m — Prenzler 10,31; 
110 mg — Munkelt 13,6 ; înălțime 
— Bellschmidt 2,28 ; greutate — 
Beyer 21,12 m ; lungime — Dom- 
brovski 8,11 m ; 200 m (f) — 
Marita Koch 22,05 ; coo m (f) — 
Anita Weiss 1:58,7; înălțime (f) 
—• Rosemarie Ackermann 1.92 m; 
lungime (f) — Angela Voigt 6,68 
m; suillță (t)—Ruth Fuchs 66,58 
m ; disc (f) — Evelyn Jahl 68.04 
m ; 1500 tn (fj — Christiane War- 
tenberg — 4:05,4.

AUTO • „Marele Premiu al 
Austriei", desfășurat pe circuitul 
de Ia Zeitweg, a fost cîștigat de 
■australianul Alan Jones („Wil- 

a continuat, totuși, să lupte cu 
dăruire, avînd puterea să aducă, 
chiar în această partidă, victorii 
pentru echipa noastră. Vorbind 
despre echipă, este necesar însă 
să menționăm că ea a înregis
trat șl surprinzătoare căderi, cum 
a fost cea din confruntarea cu 
Spania, în care a fost învinsă 
cu severul scor de 7—2 ?

în ceea ce privește evoluțiile 
individuale, . la jumătatea con
cursului, putem aprecia că de
butantul Cezar Hăducanu a avut 
cea mat constantă comportare. 
El a obținut cite trei victorii în 
meciurile cu Japonia, Franța șl 
Cehoslovacia, . în ultimele două 
fiind cel care a decis succesele 
reprezentativei României. Du
mitru Spirlea s-a încălzit ceva mal 
greu și de aceea sperăm ca, în 
partea a doua a acestui veritabil 
maraton, să acumuleze mai multe 
victorii decît a făcut-o pînă acum. 
Cel de-aa treilea echipier, luliu 
Galo viei, a evoluat*la nivelul obiș
nuit; deși credem că ar fi avut 
posibilitatea să înregistreze mai 
multe succese.

tn partea a EI-a a concursului, 
echipa noastră a întrecut cu 
același scor (5—4) echipele Elve
ției șl Canadei, clar a cedat cu 
4—5 în fața formației S.U.A.

Constantin MACOVE1

N.R. La ora închiderii ediției, 
proba de scrimă se afla în plină 
desfășurare, rezultatele finale ur
mînd să Le. publicăm tn ziarul 
nostru de mîine.

încrederea în posibilitatea de a 
urca pe podiumul olimpic. Dedic 
victoriile și performanțele mele 
record marilor evenimente ale 
acestui an : a 33-a aniversare a 
zilei de 23 August și al XH-le* 
Congres al partidului",
Toika Petrova a cîștigat diac, 

de o manieră categorică, ambete 
curse de semifond cu timpi foarte 
buni, mal cu seamă cel de la 1500 
m — 3:57,4, al doilea rezultat mon
dial din istoria probei, punindu-și 
de pe acum candidatura la medali
ile olimpice de la Moscova. Natali* 
Mărășescu a obținut ai 5-lea re
zultat al său sub 4 minute și un 
nou record național la 1 500 m. 
Ea va avea (nici nu ne-am aștep
tat să fie altfel) foarte mult de 
furcă cu Petrova și nu numai cu 
ea pentru a putea urca pe po
dium la J.O. ’80. Nu ne îndoim 
însă eă se va strădui și va reuși. 
StekicI a fost acum, la Atena, 
într-o formă extraordinară șl a 
demonstrat o constantă puțin o-

ULTIMELE FINALE ALE,
SOPOT. 13, Au luat sfîrșit în

trecerile celei de a Xl-a ediții a 
campionatelor europene de tenis 
rezervate amatorilor. In ultimele 
finale disputate s-au înregistrat 
rezultatele : simplu bărbați : Va
dim Borisov (U.R.S.S.) — Stanl-

In tenis, actualmente, cota stîn- 
gacilor este în sensibilă uroare. 
O serie întreagă de mari cam
pioni sînt jucători cu stînga fi 
abilitatea (or excepțională infir
mă încă o dată vechea prejude
cată. Ar fi interesant, ca exer
cițiu comparativ, de pus în linie 
cei mai buni tenismani stîngaci 
față cu ceilalți ce folosesc 
dreapta. Am avea în prima „se
lecționată mondială" ași cri ra
chetei ca Jimmy Connors, Guil
lermo Vilas, John McEnroe, Ma
nuel Orantes, Rod Laver. De 
partea cealaltă, formația campio
nilor jocului cu dreapta ar be
neficia — e adevărat — de nr. 1 
mondial Bjorn Borg, dar în ju
rul său forțe mai puține, fie ele 
șl numite Vitos Gerulaitis, Ros
coe Tânner, Eddie Dibbs, Hie 
Năstase. Aceasta, ghidîndu-ne 
după ultimele clasamente prin 
computer. '

Probabil că pronosticurile ar 
merge pentru echipa stîngacilor. 
Care - repetăm — nu sînt stîn
gaci decît cu numele.

Radu VOIA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
llams Saudia") — 320,868 km în 
1 h 27:38,31 (medie orară 26.9,706 
km). L-au urmat canadianul Gi
lles ViiHcmeuve („Ferrari") și 
francezul Jacques Lafftto („Ll- 
gier“). fn clasamentul generat al 
C.M. (formula 1) conduce J. Scha- 
ckter — 38 p, urmat de J. I.affite 
șl •Villeneuve — cu cite 32 p.

CICLISM • Rutierul vest-gert 
man Dietrich Thurau a terminat 
învingător în Turul R. F. Germa
nia, fiind urmat în clasamentul 
general de olandezul Van den 
Hoek — la 1:10 — și de italianul

Irokclc iiu menit echipelor U.R.S.S. (m) și O. ©crunanc (ii
întrecerile „Cupei Europei" la 

înot au luat sfirșit cu victoriile 
echipelor U.R.S.S. (ia băieți) și 
R. D. Germane (la fete). Evo- 
luind in grupele B, selecționa
tele României s-au clasat pe 
locul IV, păstrîndu-și astfel po
zițiile în acest eșalon valoric.

O comportare excelentă a a- 
vut din nou Carmen Bunaciu, 
învingătoare și în cursa de 200 
m spate de ia Palma de Ma
llorca cu 2:14.65, la 13 sutimi de 
secundă de recordul stabilit la 
Moscova. .

Rezultate tehnice : 200 m liber:
1. Mas (Sp.) a.05,92 — rec. ;... 5. 
C. Alexe (R) 2:16,41 ; 800 tn liber: 
1. Fetottl (It.) 8:49,55 ;... 3. C. Mi- 
hâiia (R) 9:22,63 ; 200 m spate:
1. C. Bunaciu (R) 2:14,65; 2. Ve- 
rraszto (Ung.) 2.18,52; 200 m bras: 
1, Tagtun (It.) 2.38,60; ... 5. C.
Seidl (R> 2:51,24; 200 tn fluture: 
1. Quintarelll (It.) 2:18,31; ...3. M. 
Paraschiv (R) 2:20,46 ; 400 m mixt: 
1. Czopek (Pol.) 4:54,12 — răc;...
3. t. Pănulescu (R) 5:08,10; 4X100 
m liber: l. Italia 3:58,66 ; ...4.
Romănia 4:03.19. Clasamentul gru
pei B : 1. italia 10 p ; 2. ..Unga
ria 64 p; . 3. Polonia 43 p; 4. 
România 41 p ; 5. Spania 38 p. 
Italia â promovat în grupa A. 
Clasamentul grupei A (Utrecht) :

bișnuită chiar ta marii săritori ai 
lumii. Seria de sărituri demon
strează aceasta : 8,04 — 8,25 — 
8,08 — 8,25 — 8,22 - 8,27. ceea ce 
a impus chemarea sa în echipa 
Europei pentru „Cupa Mondială** 
de la Montreal.

La această ediție a J.B., atleții 
românii au realizat 6 noi recor
duri naționale,, alți cîțlva sportivi 
fiind fin. apropierea lor (losif 
Nagy, ia disc, 2 cm de recordul 
de 63,86 m, și Horâa Toboc, la 
400 mg, Ia două sutimi de recor
dul de 50,41). Să notăm și surpri
zele plăcute, în fruntea cărora se 
află evoluția Florentinei Țacu, cu 
victoria sa asupra Măriei Vergo- 
va, Ia disc, și cu un rezultat de 
65,06 m, precum și faptul că au 
existat mulți atleți care au- lup
tat din răsputeri pentru o bună 
clasare: Ffloroiu — cu două vic
torii, Copu, Bîndar, Tărîță șl 
Cornelia Popa, Desigur, acest im
portant • eveniment va mai - reține 
atenția iubitorilor atletismului 
prin ecourile sale.

EUROPENELOR' DE TENIS
slav Birner (Cehoslovacia) 6—4, 
0—9, 6—2, 6—3 ; simplu femei :
Olga Morozov* (U.R.S.S.) — Ha
nna MandUkova (Cehoslovacia) 
4—6, 1—8, 6—3 : dubiu mixt : AĂa- 
toll Voikov, Natașa Cimîreva — 
Vadim Borisov. Giga Morozova 
(toți U.R.S.S.) 1—6, 6—2, 6—4 ;
simplu bărbați (tineret) : Helmar 
Stiegler (Austria) — Zoltan Ku- 
harsky (Ungaria) 6—3, 2—6, 6—3.

(MPionatclc mondiale de lupte ii&crc

SPORTIVII NOȘTRI - DOAR DOUA LOCURI V
La sfîrșitul. săptâmînii trecute, 

la Ulan Bator s-au încheiat în- 
trecerlte Campionatelor mondiale 
de lupte libere rezervate juniori
lor, la care au fost prezențl 127 
de tineri concurenți din 18 țări 
ale lumii. La această dificilă com
petiție au participat șl 7 juniori 
români, majoritatea lor aflați la 
primele confruntări internaționale. 
Dintre ei, cea mal frumoasă 
comportare a avut-o Petre Gheor- 
ghe (57 kg), clasat pe locul 5, dar 
care, cu cele trei victorii obținu
te. ar fi putut la fel de bine să 
ocupe locul 3 dacă ar fi avut pu
țină șansă la tragerile la sorți. 
Tot pe locul 5 s-a clasat și Con
stantin Gliemuș (4-100 kg).

După aprecierile antrenorului 
Petre Coman, dintre luptătorii 
noștri care nu s-au situat în pri
mii șase Ia categoriile lor, unii 
au susținut cîteva meciuri bune; 
Iulian Bîșnoveanu (68 kg), Arpad 
Matefi (83 kg) și Aurel Panaite

Francesco Moser — la 2:32. Ulti
ma etapă a cursei (Essen— Dort
mund) a revenit belgianului Pa
trick Sercu, înregistrat pe dis
tanța de 97 km cu 2 h 39:03.

HANDBAL • La „Palatul Spor
turilor" din Beijing, în prezența 
a peste 10 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul internațional a- 
mleal dintre selecționatele mascu
line ale R. P. Chineze și Iugo
slaviei. Handballștll iugoslavi au 
obținut victoria cu 29—21 (13—13), 
avîndu-l ca principal realizator 
pe JovovicI (7 goluri).

1. RJD.G. 138 p ; 2. U.R.S.S, 96 p ; 
3. Olanda «2 p ; 4. R.F.G. 82 p ; 
5. Anglia 77 p; 6. Franța 42,5 p; 
7. Belgia 36 p; 8. Suedia 30,5 p 
(aceasta din urmă a retrogradat 
în grupa B).

Rezultate înregistrate în grupa 
B (masculin) ia Utrecht : 1500 m 
liber: 1. Escalas (Sp.) 15:55,61 ;
... 4. O. Mlădia (R) 17:27,76;
200 m liber: 1. Lopez — Zubero 
(Sp.) 1:53,72; ...4. FI. Vișan (R)
2:01,56; 200 m spate: 1. Eefting 
(Ol.j 2:05,86; ...3. L. Szakadaty
(R) 2:13,21; 300 m bras: 1. Cor
nelissen (Ol.) 2:26,87; ...4. I. Luca

SPORTIVI 'ROMÂNI
CAMPIONII ȚARII NOASTRE

AU CÎȘTIGAT
„DINAMOVIADA" LA POLO
La Sofia s-au încheiat întrece

rile Dinamoviadei la polo, care 
au prilejuit campioanei României 
un frumos succes. Deși lipsită de 
aportul jucătorilor din lotul o- 

. Umple (Spînu, Nastasiu, Rădu- 
canu, Munteanu, Rus, ș. Popes
cu) , Dinamo București * reușit 
să termine neînvinsă turneul, 
clasîndu-se pe primul loc. In ul
timele partide, pololștii bucureș- 
tenl aii dispus de Spartak Levski 
Sofia eu 8—4 șl de . selecționata 
Dinamo (U.R.S.S.) cu 7-6. Alte 
rezultate : Dinamo (U.R.S.S.) —
Ujpesti Dozsa (Ungaria) 8—7 ; 
Ujpesti Dozsa — Gwiardla (Polo
nia) 5—1, Ruda Hvezda (Ceh.) — 

• Spartak Levski 12—3. ■ Clasament 
final : 1. Dinamo București 9 p ;
2. Dinamo (U.R.S.S.) 8 p ; 3. Ru

da Hvezda 4 p : 4. Dozsa (Ung.) 
< p; 5. Spartak Levski 3 p; « 
Gwardla (Pol.) 1 p.

CAIACiȘTJi Și CANOiȘTII
/AU PLECAT HA CAMPIONATELE 

MONDIALE
Ieri dimineața a plecat La Duis

burg, în vederea participării La 
campionatele mondiale, Iotul re
prezentativ de caiac-canoe al 
României. Cea de-a 15-a ediție a 
campionatelor mondiale se va 
desfășura de joi pînă duminică 
pe apele canalului artificial We- 
dau, de lîngă Duisburg. în pro
gramul campionatelor figurează 18 
probe pe distanțele de 500 m, 
1 000 m și 10 000 m.

Iată' componența echipajelor 
noastre : K 1 - 509 m : Vasiie 
D3ba; K 1 — 500 m: Ion Bîrtă- 
deanu — Policarp Malîhîn ; K 4 
500 m : Dîba — Mihai Zafiu — 
Alexandru Ciura — Ion Geantă ; 
C 1 — 500 m Lipăi Varabiev ; 

C 2 — 500 m ■■ jPataaichm —
Petr® Capusta ; K 1 — 500- m F : 
Maria Ștefan j K 2 — 500 m F ; 
Agafia Orlov — Nastasia Nichitov; 
K 4 — 500 m F : Agafia Orlov — 
Nastasia Nichitov — Adriana Ta
rasov .— Maria Nicolae ; K 1 — 
1 000 m : .Bîrlădeonu ; K 2 —•
1 000 m : Anghel Coman — Ma
rian Oincaii.; C 4 — 1 000 m : Dîba
— Zafîu Giura — Geantă ; C 1
— .1 000 tn': Patzaichin ; C 2 — 
1 300 m : Gheorghe Sînaionov —

(90 kg). Slab 3-au comportat 
Constantin Mărăseu (74 kg) șl 
Traian Marinescu (62 kg). Refe- 
rlndu-se la nivelul întrecerilor, 
antrenorul P. Coman ne-a decla
rat : „Partidele au fost extrem 
de dinamice, cei» mai mulți dintre 
concurența clasați pe primele 
locuri cunoscind o gamă foarte 
variată de procedee tehnice de 
atac și .contraatac. Din acest 
punct de vedere s-au distins lup
tătorii sovietici (8 titluri de cam
pioni), mongoli și bulgari (cite 
unul). Apreciez că toți medaliații 
la „mondialele" de juniori pot 
obține performanțe remarcabile și 
in întrecerile seniorilor". Iată lis
ta celor 10 campioni, în ordinea 
categoriilor : A. Guilalimedov, J. 
Șugaev, A. farțev, M. Arușev, B. 
Budaev, I. VoroMev (toți 
U.R.S.S), A. Baatarhu (Mongo
lia), S. Oganesian (U.R.S.S.), G. 
Kurașvili (U.R.S.S), B. Mladenov 
(Bulgaria),

HALTERE • Concursul Inter
național de la Tampere (Finlan
da) s-a încheiat cu întrecerile de 
la cat. supergrea (peste 110 kg), 
în oare pe primul loc s-a situat 
sportivul bulgar Popov — 400 kg, 
urmat de finlandezul Lepppae — 
362,500 kg.

TENIS Turneul de la India
napolis a fost cîștigat de Jimmy 
Connors, care l-a învins în finală 
cu 6—1, 2—8, 6—l pe Guillermo 
Vilas. In finala probei de du
blu : John McEnroe, Gene Ma
yer — Jan Kodes, Tomas smdd 6—4, 
7—6. • Brian Gottfried a termi
nat învingător în turneul de la 
Dublin (Ohio), în finala căruia 
a dispU3 cu 6—3, 6—0 de Eddie 
Dlbbs.

(R) 2:34,84 ; 300 m fluture : i.'
Lopez-Zuhero 2:07,11;... 4. v. Bu-■ 
zatu (R) 2:14,01 ; 400 m mixt : li. 
Eeftimg 4:34,90;... 4. A. Linteanu 
(R) 4:55,78 ; 4X200 m liber: 1. o- 
landa 7:45,54;... 4. România 8:11,111. 
în mod surprinzătoc, pe primul loc 
în grupa B s-a clasat echipa Bul
gariei (a promovat în grupa A) 
cu 64 p. urmată de: 2. Olanda 
55 p ; 3. Spania 54 p; 4. Româ
nia 22 p.

In grupa A, la Londra, pe pri
mul loc s-a clasat echipa U.R.S.S. 
cu 150 p. urmată de: 2. R.F. Ger
mania 111,5 p ; 3. R.D. Germană 
99 p; 4. Ungaria 78,5 p; 5. An
glia 74 p; 6. Franța 70 p; 7. Ita
lia 57 p; 8. Suedia 26 p (a re
trogradat tn grupa B).

PESTE HOTARE
Toma Simionov ; K 1 — 10 000
m-. Coman; K 2 — 10 000 m:
Birlâdeanu — Nicușor Eșeanu j 
K 4 — 10 000 m : Cuprian Ma- 
trarencu — Nieolac Ticna — Ște« 
fan Pttpa — Marian Ciobanu s 
C 1 — 10 000 m : Patzaichin ; C 2 
L0 000 m : Gherasim Munteanu — 
Gheorșhe Titu.

iN TURNEE DE ȘAH
După 5 runde. In turneul inter

național de șah pentru tineret da 
La Zailaegerazeg CUngairla) condu
ce Velikov (Bulgaria), cu 4‘/a p, 
urmai: de' Liviu Oltean (Ro-mânla)
— 4 p. Kiss (Ungaria) — S’/3 p 
(L) etc.

★
In turoeul internațional de șah 

de la Bella Crilcva (lugostaviia) 
conduce maestrul Iugoslav Fran
jo Begovac, cu 4'/, p după șase 
runde. Tinărul maestru român 
Ion Biriescu, care în runda a 
S-a a remizat cu Andrei Jevici, se 
află pe locul 8, cu 2'/, puncte șl 
o partidă Întreruptă.

..ECHIPELE DE HANDBAL 
(JUNIORI SI JUNIOARE} PE 

LOCUL II ÎN TURNEUL
BALCANIC

Turneul balcanic de handbal 
pentru Juniori și junioare de la 
Loved (Bulgaria) a fost cîștigat 
de echipele Iugoslaviei. Pe . i>«rul 
doi în clasamentele finale s-au 
clasat selecționatele României, 
urmate de cele ale Bulgariei. Re
zultate înregistrate în ultimele 
două zile ale competiției : ju
niori : Iugoslavia — Români* 
17—12 (11-8) ; România — Grecia 
:;4—10 (16—4) . Bulgaria — Grecia 
38—15 (15—8); Iugoslavia — Turda 
33—6 (18—2) ; junioare : România
— Bulgaria 18—9 (4—4) ; Iugosla
via — România 14—12 (8—7).

Golgeterul turneului masculin a 
fost jucătorul român Marled Vot- 
na, care a înscris 50 de puncte.

Fotbal
I mendteuae

CAMPIONATE
Iugoslavi» (ei. 6): Zdeznldiar 

Sarajevo — Steaua Roșie Bel
grad 1—3; Buducncst — Sanae' 
jevo 6—2; Osljek — Napredak 
0—1; Partizan Belgrad — Rijeka
2— 0; Sloboda Tuzha — Cellk ze- 
nica 1—0; Borac Banja Luka — 
vardar Skoplie 3—0; Velez Mos
tar -- Radnicki Nlș 1—1; Olim
pia Liuibliama — Dynamo Zagreb
3— 1; Voj vodiina Novl Sad — 
Hajduk Split 1—l. Clasament : 1.' 
Napiredak — 10 p; 2. Velez — o 
p; 3. Radnickl — 3 p.

Polonia (el. 4): Arka Gdynăa
— Bucii Chorzow 1—1; Slask 
Wroclaw — Wisla Cracovia 1—0;
L. K.S. Lo-dz — Gomik Zabrze 
1—1; Legia Varșovia — G.K.S. 
Katowice 0—1; Zaglembie Sos- 
nowlec — Zawisza 4—1; Szom- 
frlerkl Bytem — Polonia By tem 
1—1; Stal Mlelec — Lech Poznan 
9—1; Odra Opole — Widzew 
Lodz 1—0. tn clasament, pe pri
mele Jocuri: Zaglembie, Lech șt 
Slask — cu eîte 6 p.

Bulgaria (prima etapă): Levskf 
Spartak Sofia — Cernomoreț 1—0; 
Marek Stanke Dimitrov — 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia 1—2; Etîr — Trakia Plov
div 0—1; Botev Vrața — Cerne 
More 1—1; Slavia Sofia — Plrin 
BLagoevgrad î—1; Spartak — Mi
nier Pernik 3—1; Lokomotiv 
Plovdiv — Sliven 0—0; Beroe 
Stara Zagora — Loko-motlv So
fia 2—2.

R. F. Germania (prima etapă): 
Werder Bremen — Bayern Uer- 
dlngcS 1—0; F. C. Koln — Mtin- 
chen 1860 2—1; Eintracht Frank
furt pe Main — Borussia Dort
mund 0—1; F. C. Kaiserslautern
— Fortuna Dusseldorf 4—0;
M. S.V. Duisburg — V.f.B. Stut
tgart 1—1; Hertha B.S.C. — Ein
tracht Braunschweig 0—0; Ba
yern MUnchen — Bayer Lever
kusen 3—I; Borussia Mbnchen- 
gladbach — Schalke 04 0—3.
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