
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN REPUBLICA ARABĂ SIRIANĂ
©aia de 15 august 1979 va 

«•ămîne înscrisă cu litere de aur 
în cronica relațiilor de priete
nie și colaborare care s-au ■Sta
tornicit și se dezvoltă continuu 
între România și Siria, între 
popoarele celor două tari.

tn această zi, ' președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anisse Al-Assad, au inaugurat, 
în cadrul unei impresionante 
festivități. Rafinăria de la Ba- 
nias, rod al colaborării trainice 
româno-siriene, • un simbol al 
prieteniei și forței creatoare ale 
celor două popoare, a voinței 
lor de a-și construi o viață 
liberă și fericită, tot mai pros
peră.

...ora Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad sosesc cu un elicopter 
special în orașul-pori Tortus.

Stadionul orașului Tartus. 
unde aterizează elicopterul pre
zidențial — ea și acoperișurile 
clădirilor din jurul său, sini 
pline pini la refuz de zeci de 
mii de oameni care au ținut să 
fie de față la sosirea înalțiior 
oaspeți. Urările ■ și aclamațiile 
mulțimii alternîiid cu cîntece șl 
aplauze dau expresie dăruirii 
și bucuriei fără margini ce ani
mă această manifestație — vi
brant omagiu adus președinților 
României și Siriei, prieteniei 
dintre țările și popoarele noas
tre.

într-o mașină deschisă, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu șâ 
Hafez Al-Assad străbat străzile 
orașului, răSpunzînd aclamații
lor mulțimii.

Ca șă la 'Tartus sau în lo
calitățile străbătute piuă Ia 
Banias, populația acestui oraș a 
ieșit cu mic, cu mare, salutind 
cu căldură trecerea oaspeților. 
Dealtfel, trebuie subliniat că, 
după cura apreciază gazdele, 
de la Damasc și pină lu Banias 
s-au aflat de-a lungul drumu
lui străbătut mai bine de 
250 000 de oameni.

...Rafinăria Banias. Mii de 
muncitori români și sirieni în
tâmpină Ia sosire pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad.

Asistăm la o primire profund 
muncitorească și avem impresia 
că ne aflăm in țară, unde, ații 
de des, conducătorul partidului 
și statului nostru se află în 
mijlocul celor ce făuresc bunu
rile materiale și spirituale ale 
poporului nostru.

Inaugurarea Rafinăriei Banias 
și vizitarea acestui obiectiv simt 
precedate de un mare miting 
al prieteniei româno-siriene, 
consacrat acestui eveniment.

MIRCEA ROMASCAMU (Dinamo) 
PERFORMER SI LA VELODROM

M Romașcanu - Val. Marin, o
Finalele campionatelor națio

nale de pistă, găzduite de velo
dromul Dinamo din Capitală, se 
bucură de un interes tot mai 
mare în rîndurile specialiștilor 
și ale spectatorilor. Firește, la 
aceasta contribuie nu numai 
desfășurarea palpitantă a pro
belor, ci și performanțele reali
zate. în reuniunea de ieri, de 
pildă, multiplul campion al ță
rii Mircea Romașcanu a obținut 
în preliminariile probei de ur
mărire individuală (4 000 m) un 
tâmp foarte bun — 5:03,0 — 
care este superior actualului re
cord național (M. Romașcanu — 
5:03,7, în 1976). Dacă noua per
formanță nu va putea fi omo
logată ca record, aceasta se da- 
torește prevederii regulamenta
re că la velodrom nu se pot 
stabili recorduri decît ,.singur 
pe pistă", deci fără adversar. 
Lucrul este mai puțin impor
tant. Ceea ce rămîne clar e po
sibilitatea Iui Mircea Romașca
nu de a coborî sub 5 minute, 
deci de a se apropia de nivelul 
international.

La 1 000 m cu start de pe loe 
juniori, Georgian Marinescu 
(Voința București — antrenor

Apariția în tribune a pre
ședinților Nicola® Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad, a tovarășei 
Elena Ceaușescu și a doamnei 
Anisse Al-Assad, dezlănțuie 
urale zecile de mii de oameni 
aclamă intr-un glas „Ceaușescu 
— Assad", ovaționează îndelung 
p« cei doi conducători.

Primit cu mare însuflețire și 
cu orale a luat cuvîntul pre
ședintele Hafez Al-Assad,

In uralele și aplauzele mul
țimii a luat apoi cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntările celor doi condu
cători de partid și de stat an 
fost salutate, in repetate rin- 
durî, de zecile de mii de par
ticipant! la 'miting, eu vii și 
puternice aplauze, cu urale.

în continuare, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Anisse Al-Assad 
sînt invitați la instalația de 
cracare catalitică, unde, în 
aplauzele muncitorilor români 
și sirieni, conducătorii de par
tid și de stat taie, împreună, 
în același moment, panglica 
inaugurală.

După festivitatea de inaugu
rare și vizitarea complexului 
petrolier de la Banias, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Hafez AI-Âssad și 
doamna Anisse Al-Assad, î^i 
iau la revedere de la munci
torii, tehnicienii și specialiș
tii români și sirieni. Răsună 
îndelung urale, ovații, în tâmp 
ce elicopterul prezidențial de
colează. îndreptîndu-se spre 
orașul Latakia, unde la 25 de 
kilometri, intr-o regiune deose
bit de pitorească de pe ma
lul Mării Mediterane, se află 
reședința rezervată înalților 
oaspeți pe timpul vizitei in 
această parte a Siriei.

k
In cursul după-amiezii de 

miercuri, la reședința de lin
gă orașul Latakia, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii ■ 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. șl secretarul gene
rai al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabo Siriene, Hafez Al- 
Assad, au continuat schimbul 
de opinii în probleme de in
teres comun.
- Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
președintele Hafez Al-Assad și 
doamna Anisse Al-Assad s-au 
reîntâlnit, apoi, în cadrul unui 
dineu intim.

Dineul s-a -desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. 2—3)

învingătoare lin trail feminin ie șab

dispută oaslionanta VIORICA ILIE -MAESTRĂINTERNAȚIONALĂ!
Mircea Romașcanu, 
ieri, intr-o cursă 
deosebit de aplau

dată.
Foto :

Dragos NEAGU

Gh. Neagoe) a cîștâgaț titlul de 
campion detașat, dovedindu-se 
un bun specialist al probei, poa
te chiar cu perspectiva de * 
o... înviora în viitor.

1. G. MARINESCU 
2:12,4 —

(C.Ș.Ș. 1 București)

Iată rezultatele reuniunii de 
ieri :

1000 m cu start de pe loc — 
juniori : ' ~
(Voința București) ___ _
campion al României ; 2. Ionel 
Chiran ; . ' ___„Z,
1:13,8 ; 3. Iulian Gache (Dina
mo) 1:14,0 ; 4. Gh. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanța) 1:16,7; 
5. Constantin Gherghina (C.S.Ș. 
1 București) 1:17,2 ; 6. Dănuț
■Gioară (Dinamo) 1:17,6.

iNtOlgTAai OHM iOAfe TAâ.HE, UNIȚI-VA I

portul
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LA CREȘTEREA POTENȚIALULUI SPORTIV AL ȚÂRII

încă din cele mai îndepăr
tate timpuri, locuitorii acestor 
meleaguri au îndrăgit firumuse- 
țea și aii simțit utilitatea exer
cițiului fizic, au practicat cft- 
lăria., tirul, alergarea. Prin ți
nutul Maramureșului, al Vișeu- 
Iui, .al Bocșei, Lăptișului 
sau al Chioarului, râspîndirea 
sportului era strtns legată de 
manifestări care cinsteau mun
ca (păstoriitul, aratul, recolta
tul) Erau activități ce uneau 
pe oameni într-o .serie de ser
bări tradiționale, dupcinztad 
întreceri sportive ce desemnau 
pe cel mai voinic, pe cel mai 
ager, glocificînd însușirile unor 
eroi legendari ce întruchipau 
îmbinarea armonioasă a fru
museții trupești cu cea morală, 
forța fizică și îndemînarea cu 
dîrzenia și curajul.

COMPETIȚII IN BSTEA
Ffiantaji ai sportului popicelor 
evoluează m „Cupa Eliberării"

O serie de popicari fruntași din 
Capitală, printre care șl compo
nent! ai echipei naționale, cam
pioană mondială, precum șl ju
cătoare clasate pe primele locuri 
la ultima ediție a C.M., vor par
ticipa azi, pe arena Olimpia (ora 
.15), Ia tradiționala competiție o- 
maglală, „Cupa Eliberării". Prin
tre cel 24 de jucători șl jucă
toare, invitați de Comisia muni
cipală de popice, organizatoarea 
Întrecerii, se află Elena Andrees- 
cu, medaliată cil argint la „mon-

făt

individuală senioriUrmărire
(-1000 m) — sferturi de finale : 
M. Romașcanu (Dinamo) 5:12,4 
— Ionel Gancea (Dinamo) 
5:19,1 ; Marin Valentin (Dina
mo) 5:05,2 — Teodor Vasile 
(Dinamo) 5:16,2 ; Constantin O- 
logu (Metalul Flopeni) 5:10,3 — 
Traian Strbu (Dinamo) 5:10,4 ; 
Gh. Lăutaru (Lotul național) 
5:11,3 — Cornel Nicolae (Lotul 
național) 5:17,0. Astăzi, de la 
ora 17, semifinalele probei de 
urmărire (M. Romașcanu — 
Val. Marin și C. Ologu — Gh. 
Lăutaru), precum si finala, și 
urmărire pe echipe juniori.

Hiristache NAUM

l/na dm bijuteriile sportului maramureșean — piscina acoperită 
de M m. in care cresc an de an tineri înotători de certă valoare

ÎNCEPUTURI Șl TRĂDAU
Documente .scrise fixează se

colele XIV șî XV ca momente 
de existență a unor grupuri 
oare au promovat mișcarea fio. 
aer liber. Ceva mai târziu, ni 
se certifică practicarea oinet, în 
mal multe variante, ou minge 
de iască sau lemn de esență 
moale. Abia în secolul nostru 
Insă (1911), vom afla dovada 
unei prime grupări, cu carac
ter sportiv : Reuniunea sporti
vă Sighebul-Marmației, cu echi
pe de fotbal, piog-pong. tir și

ZILEI OE 23 AUGUST
dtiafefe” 73, Elisobeta Badea, cam
pioana țării, Ioana Dogaru, Ana 
Petrescu, Elena Pană, Grigore 
Marin, Alexandru Tudor, Alexan
dru CăUneanu, campioni mondi
ali pe echipe, și alții. Se va juca 
La probele clasice, fetele 100. tar 
băieții 2®o. lovituri mixte

*
■ LA SOVATA s-au desfășurat 
întreceri dotate cu „Cupa Elibe
rării" la tir cu arcul, la care au 
participat sportivi din Satu Mare, 
București șl Tlrgu Mureș. Trofeul 
a revenit echipei „Voința'4 din 
T.g. Mureș.

I. PWȘ — coresp.

SINAIA, 15 (prin telefon). Marți, 
cind partida derby a rundei a 
12-a a Turneului internațional 
feminin de șah al României, 
Viorica Uie — Margarita Voiska, 
se încheia cu o remiză rapidă, 
ciștigătoarea celei de-a 12-a edi
ții a tradiționalei competiții de
venea cunoscută : reprezentanta 
noastră, desprinsă la un punct și 
jumătate, nu mai putea fi ajun
să. Penultima reuniune a fost, 
în generat, calmă, majoritatea 
partidelor încheindu-se remize ■: 
jricman — Kaș, Grosch — Teodo- 
rescu, Szmacinska — Cejici și 
Kantor — CMș. Marcată de ta- 
frîngerea din partida decisivă cu 
Viorica Ilie, Marina Pogorevici a 
înregistrat al doilea eșec conse

cutiv, în fața maestre! internațio
nale Amalia Pihajlici, care în fi
nalul turneului a avut o puterni
că revenire (3</, p din 4). Li a 
Bogdan a cîștlgat, după întreru
pere, la Bozena Sikora, dar a 
pierdut partida neterminată cu 
Judita Kantor.

Aseară, în ultima ' rundă, Vio
rica Ilie a remizat cu Rita Kaș 
rezultat cu care parafează cea 
mai bună performantă de pină 
acum din cariera sa sahistă : lo
cul . I la Turneul internațional 
feminin al României !

Celelalte rezultate ale ultimei 
runde :

Voiska — Pihajlici V,—*/•>. Teo- 
dorescu — Szmăcinska */■>—Vs,

1

lupte, tn 1918 .a luat ființa Cio
bul sportiv Bala Mare (devenit 
în 1928 clubul Phonix) cu echipe 
de fotbal, tenis, atletism, «cri
mă, lupte și... mingea au ure
che, un joc de echipă foart# 
popular. In 1919 apare clubul 
atletic Samson (din 1930 —
Maramureșul) Ia Slghebul-Man- 
mațfei, iar 8 ani mai ttrziu — 
La Baia Mare — alubui Trico
lor (fotbal, atletism, gimnasticâ,' 
scrimă, tir, turism, fino*, polo). 
In cel de .al 4-lea deceniu exis
tau la Baia Mare pateu du
huri cu o activitate .sporadici. 
Documentele ne mai amintea# 
că în 1937, de pildă, au avui 
Ioc primele cursuri de inițiem 
Ia schi (dar copiii aveau ta 
dispoziție doar 3 perechi d# 
schiuri !), că în același an «-« 
desfășurat Ia Baia Mare ua 
concura internațional de lupi# 
greco-romane, iar în 1938 fot
baliștii lui Phonix (jucau ta 
prima ligă) învingeau naționala 
Ungariei cu 2—1, In fiaița a 
3500 de spectatori.

Firește, toate aceste amintiri 
sînt frumoase, constituind ta. 
metiuri de mîndrie pentru local
nici Dar referindu-ne la a- 
ceastă perioadă, nici nu na 
putem gtndi la o activitate 
sportivă pusă în beneficiul ca-

Adrîan VASJUU

Pagoreviei — Grosch tata4.. Cejlcă 
— Kantor */,—*/», Sikora — Jio- 
man 0—1, Chiș — Bogdan 0—L

CLASAMENTUL: 1. VIORICA
Mg Ș‘/j, 2. Margarita Voiska 
(Bulgaria) 8, 3. Grazyna Szma- 
clnska (Polonia) 7‘/s, 4. U» Bog
dan 7, 5/ Marina Pogorevici 6% 
(1), S—'1. Oușița Cejici (Iugosla
via), Rita Kaș (Ungaria) 6V„ ». 
Amalia Pihajlici (iugoslavia) A 
9. Maria Grosch (Ungaria) S'H 
(1), 10—13. Ligia Jicman, Judita 
Kantor, Bozena Sikora (Polonia), 
Margareta Teodorescu S'/j, 14. E- 
milia Chiș I'/j.

Cu rezultatul obținut (73°/« l)> 
Viorica Ilie îndeplinește a doua 
notă de maestră internațională, de
venind astfel a 9-a jucătoare din 
țara noastră care obține acest 
prestigios titlu. Ea este în vtrstă 
de 19 ani (i-a împlinit la 20 Iu
nie), a fost formată în cadrul 
Clubului „Petrolul" Ploiești, de 
maestrul Cornel Butnaru, iar ac
tualmente activează la „Univer
sitatea" București sub îndruma
rea maestrului internațional Mi
hai Ghindă.

„Stat fericită pentru acest suc
ces, ne-a dectanart emoționată ta- 
vingătoanea, și este o maro 
bucurie să-l pot închina apropia
tei aniversări a zilei de 23 Au
gust".

T. NICOARA 
arbitru Internațional



ADUNARE FESTIVA CU PRILEJUL 
ZILEI PRESEI ROMÂNE"

ASTAZI, PRIMELE
FINALE ALE

R. C. GRIVIȚA ROȘIE, PERFORMERA ETAPEI
• simbălâ, meciul neînvinselor Mcaud-Dinamo

Miercuri a avut loc în Ca
pitală o adunare festivă organi
zată cu prilejul „Zilei Presei 
Române" și a celei de-a 48-a 
aniversări a apariției primului 
număr al ziarului „Scînteia", 
manifestare desfășurată în a- 
cest an sub semnul gloriosului 
jubileu al revoluției de elibe
rare națională și socială, anti
fascistă și antiimperialistă și 
al celui de al XII-lea Congres 
al partidului, eveniment de im
portanță cardinală pentru vii
torul patriei noastre socialiste.

Au participat redactori al 
presei cotidiene și periodice, ai 
Radioteleviziunii și Agerpres, 
tipografi, colaboratori ai presei 
din rîndul oamenilor muncii, 
activiști de partid și de stat și 
ai unor organizații de masă și 
obștești.

Adunarea a fost deschisă de 
Ștefan Voicu, membru al Consi
liului Ziariștilor, redactorul șef 
al revistei „Era Socialistă".

Despre semnificația acestei 
sărbători a vorbit Valeriu Pop, 
directorul general al Radiotele
viziunii române.

în încheierea adunării, tatr-o 
atmosferă de vibrant entuziasm., 
de nețărmurită dragoste față 
de partid, față de secretarul 
său general, participanții au a- 
doptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

„Ziua Presei Române" ne o- 
feră din nou prilejul ca, ta nu
mele tuturor ziariștilor patriei, 
să ne îndreptăm gîndurile de 
stimă și înaltă prețuire către 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel care constituiți 
pentru noi toți, cetățenii acestei 
țări, un strălucit model de ab-

negație și devotament patriotic, 
de pasiune revoluționară și 
gindire novatoare puse ta sluj
ba propășirii României, a în
tregului nostru popor.

Dînd glas 
fierbinți la 
internă și 
partidului, la 
și înălțător 
României, așa 
prefigurat de proiectele de 
cumente ale Congresului 
XII-lea, vă asigurăm că nc 
călăuzi ta întreaga noastră ac
tivitate de îndemnurile pline de 
clarviziune și exigență comu
nistă pe care ni le adresați.

Sub conducerea partidului, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm. în nu
mele tuturor ziariștilor din ța
ra noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— să milităm eu fermitate 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, 
să nu precupețim nici un efort, 
ta calitate de activiști ai parti
dului pe tărîmul presei, pen
tru ca obiectivele mărețe afla
te ta fața partidului, a patriei 
noastre socialiste, să fie inte
gral înfăptuite, in interesul în
tregii noastre națiuni, al crește
rii continue a prestigiului Ro
mâniei în viața internațională, 
al triumfului cauzei socialismu
lui, progresului și păcii în lu
me.

ÎNOTĂTORILOR
adeziunii noastre 
întreaga politică 

internațională, a 
programul luminos 

a 
el 

do- 
al

vom

de dezvoltare 
cum este

Pentru prima oară în acest 
sezon (și chiar în acest an), 
Carmen Bunaciu și ceilalți îno
tători fruntași ai țării evo
luează în fața iubitorilor spor
tului din Capitală. Prilejul le 
este oferit de intrecerile cam
pionatelor naționale de seniori, 
care debutează astăzi dimineață 
(ora 10) la piscina Dinamo cu 
primele serii eliminatorii și vor 
continua pînă duminică după- 
amiază, cînd vom cunoaște pe 
ultimii campioni.

Marele punct de atracție al 
competiției îl vor constitui 
cursele lui Carmen Bunaciu, 
care a anunțat că nu va înota 
decît 100 m și 200 m spate.

Iată și programul complet al 
competiției : astăzi — 
liber (m+f), 100 m
(m+f). 200 m fluture 
4X100 m liber (m+f) ț 
100 m liber (m+f), 100 
(m+f). 200 m mixt

200 m
spate 

(m+f), 
vineri : 
m bras 

.. - (m+f).
4X200 m liber ; simbălă : 400 m 
liber (m+f), 200 m bras (m+f), 
400 m mixt (m+f) ; duminică : 
100 m fluture (m+f). 200 m 
spate (m+f), 800 m liber (f) 
1 500 m liber și 4X100 m mixt 
(m+f).
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cale (cîte o 
tr.). A ar bl 
CREȚU,

POLITEHN. 
BRAȘOV 18- 
Grecu (încep 
Popa (drop, 
hăescu (l.p.) (

RULMENȚI 
SPORTUL
Bîrlădenii at 
căzii, dar a] 
denților le-a 
Șt. Rădulesc 
coresp.).

C.S.M. SIB 
Teren desfur 
cat, dar au 
NESCU — cc

dar el merită un calificativ sa
tisfăcător.

RAPID — STEAUA 3—60 (3—26). 
In ciuda unor rocade fortuite în 
formație (Țața — fundaș, Durbac 
— uvertură, Fuicu — centru, Ră- 
dulescu II — titular). Steaua a 
rămas... Steaua, jucînd serios și 
reușind un veritabil recital, în 
fața unei echipe resemnate încă 
înainte de start. Cele 11 încercări 
au fost opera lui Teleașă 4, Fui
cu 2, Murariu, Suciu, Munteanu, 
Durbac și Achim, acesta din ur
mă transformînd 8 dintre ele. 
Punctele de onoare ale feroviari
lor le-a marcat Șișiu, din drop 
(nu am înțeles schimbarea lui ul
terioară) . *
chescu.

Doar Steaua și Dinamo au ră
mas neînvinse (cel puțin pînă 
sîmbătă, cînd se întîlnesc într-un 
pasionant meci direct) după etapa 
a 3-a a campionatului de rugby, 
de la care prezentăm amănunte:

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — FA
RUL 10—9 (10—9). O victorie 
mare a echipei lui Viorel Moraru 
și Radu Demian î Mare, pentru 
că Farul are acum o formație 
mai bună decît în sezonul trecut, 
iar protagonistele veneau după 
rezultate diametral opuse: con- 
stănțenii cîștigaseră la un scor 
puțin obișnuit pe terenul din Bîr- 
lad (24—0), în vreme ce bucu- 
reștenii primiseră 25 de puncte de 
la Steaua... Partida din Parcul 
copilului — jucată într-un ritm 
îndrăcit, tensionantă și plăcută 
privirii, chiar dacă terenul îm
bibat cu apă nu a permis des
fășurări în front larg de atac — 
a avut jumătăți distincte. Astfel, 
prima a fost echilibrată, cu faze 
succedîndu-se rapid de la un but 
la altul. Repriza a doua a adus, 
în schimb, o dominare fără dubii 
a grivițenilor (oaspeții au trecut 
arareori centrul!). Și la această 
diferență de ...1—0, succesul Gri- 
viței ne apare, de aceea, neîndo
ielnic. Invingătoarea și-a știut 
bine lecția, singura valabilă pen
tru o echipă mai „subțire" — 
pressing necontenit, grupaj iute, 
placaje neiertătoare —, aplicînd-o 
cu o dăruire remarcabilă. Fosta 
campioană a părut ruptă In două 
N. Dinu și Bucos negăsindu-se, 
ceea ce a făcut ca baloanele des
tinate excelentei linii de treisfer
turi să poată fi numărate pe de
gete.

Podărăscu (mai bun de la meci 
la meci) a marcat singurul eseu 
al meciului, în min. 8, o contri
buție însemnată avînd și tenacele 
Bidirel. După care a urmat due
lul transformerilor Simion și Bu
cos, primul punctînd in min. 14 
(o execuție perfectă, din poziție 
foarte grea) și 27, celălalt în min. 
11, 25 și 36, ambii din lovituri de 
pedeapsă. Tresărirea de orgoliu 
a constănțenilor a adus o de pu
țin ratată tentativă de drop (Bo- 
gheanu, min. 17), un eseu înscris 
însă după ce arbitrul fluierase 
(min. 18) și o acțiune Motrescu 
â la... Motrescu (cursă de 70 m, 
în min. 22). Avînd o misiune ex
trem de dificilă, arbitrul A. Gă- 
geatu a comis și unele greșeli,

A conclus C. Cristă-

Geo RAEȚCHI
— ȘTIINȚA PETRO- 
(13—0). Așa cum afir- 

avancronica campiona-

DINAMO 
ȘANI 31—7 
mam și în .........
tulul, Dinamo pare decisă să re- 
cîștige un titlu după care aleargă 
de... 10 ani! Și ieri dimineața, pe 
„Olimpia", echipa din șos. Ștefan 
cel Mare a făcut, In compania 
XV-lui studenților din Valea Jiu
lui, un joc bun (pe alocuri chiar 
foarte bun). în ultimii doi ani, 
mai ales „alb-roșii" au progresat 
mult la nivelul înaintării, unde 
Dărăban, Borș, Caragea, Iordan, 
oameni de peste 1,90 m, cîștigă 
majoritatea mingilor în margini. 
Dar și ceilalți patru componenți 
al grămezii sînt extrem de activi 
în cîmp și jocul lor organizat, 
grupat, asigură baloane „de aur“ 
unei linii de treisferturi îndemâ
natice, bine conduse de mijlocași. 
Iată și explicația desprinderii re
lativ ușoare a dinamoviștilor în 
meciul lor cu Știința, care, lip-

CAMPIOVUtLf DE YACHTING
a

POTENȚIALULUI SPORTIV AL ȚĂRII
(V rmart din paa. I) cluburi sportive

slab, 
totul

„MIRACOLUL BAIMAREAN"

A.
C. Ardcleanu

Dinamovistul ParascTnv culege un ba’ care e. 
și Vieru. (Fază din meciul Dinamo

lor mulți, la performanțe. Sta
tistica ne arată că la 23 Au
gust 1944, în tot județul acti
vau doar trei profesori de edu
cație fizică cu studif superioa
re, 8 antrenori, 20 
tori și aproximativ 
tivi legitimați. Pe 
formanței, județul 
ta, de asemenea, 
iar baza materială 
precară.

de ins-truc- 
190 de spor- 
planul per
se prezen- 

foarte 
era cu

UN PRIM IMPULS

După eliberarea țării, fa __
dițiile noi asigurate de parti
dul și statul nostru, ca pretu
tindeni în România, și în Ma
ramureș, organele sportive lo
cale — sub conducerea celor 
de partid — au pornit viguros 
la drum. Au apărut inițiative 
valoroase pentru atragerea ma
selor spre mișcare, jocuri spor
tive și turism, s-au reorganizat 
și s-au înmulțit la număr du
hurile și asociațiile, pe baze 
solide, a început o vastă campa
nie de dezvoltare a zestrei ma
teriale. încă din 1950. docu
mentele atestă existența a 51 
de asociații sportive (cu 9 an
trenori și 10 profesori cu spe
cializare), apariția a 24 de te
renuri de fotbal, a 80 de tere
nuri simple și a unui bazin de 
înot.

Au 
tului 
rcșan _ ._____
neick, primul campion national 
al județului, medaliat cu bronz 
la J.B. din 1947, atletul Ferdi
nand Moscovici, multiplu cam
pion și recordman fa anii 
1949—55, primul maestru al 
sportului din județ, schiorii 
Iolanda Griga, Andor Kovacs,

COD-

apărut și pionierii spor- 
de performantă maramu- 
: luptătorul Emcrik Kor-

COMPETIȚII IN
(Urmare din pag. 1)

PE PLATFORMA COMBINATU
LUI SIDERURGIC GALATI sînt 
în curs de desfășurare numeroase 
și atractive competiții sportive 
dedicate zilei de 23 August. Ast
fel, la fotbal sînt angrenate 42 
de echipe, la handbal și volei 
cîte 8, iar la tenis de cîmp — 12. 
Se remarcă secțiile sleebing, pre
lucrări mecanice, sculărie șl oțe- 
lărie, prin numărul de partici
pant!.

T. SIRIOPOL — coresp.
în întâmpinarea aniversării de 

la 23 August, în ORAȘUL MOTRU 
au avut loc întreceri sportive la 
care au participat sute de tineri 
și vîrstnici. întrecerile s-au desfă
șurat la fotbal, box, handbal, po
pice șl șah, dar au cuprins și 
un turneu inedit : minlfotbal, cu

★
Cu același prilej. în orașele- 

reședință de județ au avut loc 
adunări festive în cadrul că
rora ziariștii participant! au a- 
doptat telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De azi, în rada portului Tomis 
din Constanța, se dispută o nouă 
ediție a campionatelor naționale 
de yachting. Vor avea loc curse 
la clasele Finn, F.D. și 470.

Competiția constituie și un ul
tim criteriu de selecție în ve
derea alcătuirii echipei reprezen
tative a României pentru Bal
caniada care va avea Ioc, între 
7 și 14 septembrie, tot .la Con
stanța.

popicarul Nicolae Zolyomi. E- 
chipa luptătorilor a prezentat 
și alți oampioni valoroși : 
Oniga, V. Pop, ‘ 2 1___
și G. Dohi. Erau semne eviden
te că sportivii Maramureșului 
au calități pentru a urca noi 
trepte ale performanței.

Astăzi, în lumea aportului se 
vorbește foarte multe de ceea 
ce au reușit sportivii Maramu
reșului fa ultimul deceniu. 
Adesea se amintește, și nu fără 
temei, de „miracolul băimă- 
rean" din sportul românesc. 
Cum a fost posibil acest pro
gres atît de spectaculos fa do
meniul performantei ?

Să luăm exemplul gimnaste
lor. S-a început o selecție ri
guroasă de la nivelul grădini
țelor, s-a lucrat organizat și 
temeinic și s-a ajuns, în ulti
mii ani, Ia 10 titluri balcanice, 
iar Rodica Dunca cea mai ta
lentată dintre gimnaste a fost 
promovată în echipa olimpică. 
Handbaliștii de la Minaur au 
cucerit, în 1978, prima „Cupă a 
României", jar în 1979 au fost 
semifinaliști în „Cupa cupelor". 
Succesele lor se explică și prin 
faptul că primul club de hand
bal din tară a apărut Ia Baia 
Marc, că tehnicieni de valoare 
au lucrat cu multă ambiție, o- 
ferind handbalului nu numai o 
echipă redutabilă, dar și jucă
tori de mare valoare (Birtalan, 
Mironiuc, Palko, M. Voinea). 
Atletele Leontina Sălăjan, Au
relia Filip, Erzsebet Bakalar au 
ajuns campioane balcanice, ca 
șl boxerul Al. Matias sau tră
gătorul Gleb Pintilie 
echipa masculină de 
plorări Baia Mare 
„Cupa balcanică" și

• Asociații și
• Sportivi

— legitimați
• Sportivi în loturile naționale

— în lotul olimpic
• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Arbitri
• Campioni

— naționali
— europeni
— mondiali

• Partâcipanți la competiția 
țkmială „Daciadia“
— ediția I

— ediția a n-a (pînă la
• Sportivi clasificați : ÎS 

națională, 130 categoria I.

__ luM-eO 
maeștri al
ÎS

po- 
a 

de

sportului, 39

160 000
190 000 

clasă inter-

PROGRESE EVIDENTE Șl IMBU 
ALE JUNIORILOR MICI LA

(la ekeet), 
volei Ex- 
a cucerit 

a fost fi-

nalistă în „Cupa cupelor", 
picarul Alexandru Nasodi 
ajuns campion european 
juniori.

Toate aceste succese, și 
te altele, nu ar fi fost _ 
bile fără ajutorul permanent 
primit de sportul maramureșan 
din partea Comitetului jude
țean de partid, fără colaborarea 
organizațiilor cu atribuții în 
domeniul sportului. Pe fondul 
unei ample acțiuni de masă 
(„Sport și sănătate", „Amicii 
drumeției" tradiționalele Cupe 
ale forestierilor, constructorilor, 
metalurgiștilor. Festivaluri cul
tural-sportive anuale, culminînd 
cu vestita „Horă la Prislop") 
s-a ajuns ca astăzi peste 10 000 
de tineri talentati să prac
tice sportul de performan
tă- Baza materială s-a dez
voltat considerabil : au apă
rut stadioane noi, bazine de 
înot, săli si numeroase tere
nuri în aer liber. Activitatea ce
lor mai puternice unități spor
tive a fost și este permanent 
orientată către o serie de dis
cipline sportive prioritare (vo
lei, handbal, gimnastică, atle
tism, tir, înot, scrimă și lupte),

mul- 
posi-

iar secțiile au fost încadrate cu 
cei mai buni tehnicieni, unii 
dintre ei de notorietate națio
nală și chiar mondială. Toate 
acestea au concurat fa mare 
măsură la așa-numitul „mira
col băimărean".

SUB IMPULSUL „DACIADEJ* 
ÎNTREGUL TINERET 

PE TERENURILE DE SPORT

CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST
participarea unor echipe consti
tuite pe blocuri de locuințe.

Pentru ca stadionul orașului să 
fie pregătit sărbătorește, s-au 
prestat peste 15 000 ore de muncă 
patriotică.

Gh. JUGANARU — coresp.
LA INTORSURA BUZĂULUI, la 

„Cupa Eliberării" au luat parte 
16 echipe de fotbal (ta 2 serii), 
cuprtaztad aproape 400 de jucă
tori. Cel mal buni s-au dovedit 
fotbaliștii de la asociațiile sporti
ve Viitorul, Stăruința șl Comerțul.

IN ORAȘUL SF. GHEORGHE, 
la competiția de minliotbal orga
nizată de „A.S. Carpațl" au par
ticipat 10 formații alcătuite din 
muncitori din Întreprinderi șl ti
neri din 
„S.D.V.-F.

cartiere. în finală, 
C. 310* a învins „Co

merțul" cu 3—1.
Gh. BRIOTA — coresp.

EXCAVATORIȘTII BRAlLENI 
întîmpină a XXXV-a aniversare a 
Eliberării cu noi succese în pro
ducție, participînd în timpul liber 
la numeroasele întreceri sportive 
dotate cu „Cupa 23 August", care 
se desfășoară zilnic la fotbal, 
cros, volei, lupte și box. în în
trecerile fotbaliștilor (sportivi 
pînă la 30 ani) conduc cei de la 
Utilaj industrial 2, iar în cele 
rezervate sportivilor peste 30 ani 
— reprezentativa secției Excava
torul 950. La volei se întrec 8 e- 
chipe, la tenis de masă — peste 
200 de sportivi, iar aproape 80 se 
întrec la lupte și 
cerile de atletism, 
a cîștigat la 400 
Costică Dragomir
Ion Vasile la săritura în lungime.

box. In între- 
Livioara Bălan 
m și greutate, 
la 1500 m, Iar

Traian ENACHE coresp.

Tovarășul Ioan Pop, preșe
dintele C.J.E.F.S. Maramureș, 
ne oferă cîteva puncte de re
per privind perspectivele spor
tului maramureșan. „Ca pretu
tindeni, în întreaga țară, ma
rea competiție națională „Da- 
ciada" a dat un puternic im
puls mișcării sportive a jude
țului, contribuind serios la dez
voltarea si consolidarea ei : 
160 000 de participant! la pri
ma ediție, peste 150 000 numai 
în primele 7 luni ale acestui 
an. Vom căuta să folosim acea
stă mare competiție pentru a- 
tragerea întregului tineret pe 
terenurile de sport, mărind în 
felul acesta considerabil po
sibilitățile de selecție pentru 
marea performantă. Una din 
principalele noastre preocupări, 
legată direct de selecție, este 
aceea ca în sporturile priori
tare să dezvoltăm secții cu e- 
fective complete și tehnicieni 
de valoare la toate eșaloanele 
de vîrstă, de Ia copii pînă la 
seniori. Am început cu gimnas
tica, înotul și handbalul și 
vom continua cu celelalte disci
pline. Vom căuta să îmbunătă
țim continuu baza materială 
sportivă a județului, să conso
lidăm secțiile care contribuie 
efectiv la zestrea sportului de 
performantă românesc. Va tre
bui să facem eforturi continue 
pentru ca, folosind toate con
dițiile ce ne sînt puse la dis
poziție, să aducem o contri
buție mai mare la dezvoltarea 
activității de masă, Ia crește
rea potențialului sportului ro
mânesc, la afirmarea lui tot 
mai prestigioasă pe arena eu
ropeană, mondială și olimpică".

Tknp de o săptâmtaă, velodro
mul Dinamo din Capitală a gâz- 
d-uit campionatele juniorilor mici. 
Iată rezultatele :

Viteză : 1. FI. POPESCU (C.S.S.
l) , 2. I. Schneider (Voința Arad),
2. S. Oprescu (Olimpia) ; 500 m : 
Ir-2. O. CELEA (Voința Arad) și 
I. SCHNEIDER (Voința Arad) 
38.4 , »—4. C. Ciulei (Steaua) șl 
O. Tepuricâ (Steaua) 38,5 ; urmă
rire Individuală (2 000 m) : ~
MTTRACHE (C.S.S. ' ----
O. Celea 
2:40,5 ■, 
2:41,2 ;
m) : 
2 .-29,2, 
CJS.S. 
puncte 
CHE (C.S.S. 1) îl p, 
goe (Voința București) 28 p, 3. 
O. Tudorache (C.S.S. 1) 27 p.

Despre aceste campionate, prof. 
ION STOICA, maestru al sportu
lui, ne-a declarat : „Ediția dta 
acest an a „najionalelor" de ve
lodrom ale juniorilor mici a în
registrat o evidentă creștere va
lorică. De pildă, anul trecut se 
ctștiga urmărirea individuală cu 
2:45,1, acum victoria fiind Înso
țită de un timp net superior : 
2:39,9. Exemplele ar putea conti
nua. Disputa principală s-a dat 
tatre reprezentanții Clubului 
sportiv școlar nr. 1 București și 
ai Voinței. „Scorul" la titluri a 
fost de 3—2, dar mai important 
ml se pare faptul că ta ambele 
reprezentative se găsesc nume- 

cu real talent, 
arădeanul

1. V. 
1) 2 39,9 -, 2.

(Voințe București) 
3. O. Tepurică (Steaua) 
urmărire pe echipe (2 006 
1. VOINȚA BUCUREȘTI

2. C.S.S. 1 (I) 2 39,4, 3.
1 (H) 2:34,7 ; adițiune de
(semlfond) : 1. V. MITRA- 

------------ - 2. C. Nea-

roase elemente
Lor li se adaugă
Iosttt Schneider, care — la prima 
sa evolu(le pe ovalul de beton —

a dștigal un 
un loc II. La 
ne ca un ox 
uităm că ma 
in anul 1981 
volumului de 
rea calitativă 
struct! v-educa 
de. Continuii] 
nivel și mai 
velodromului 
tatea de a ie 
licitări — pt 
ținute — an 
Gena, Gh. ÎS 
Baciu și Mal

DINANO
CAMPIOAN 

DE JUNIOR
La Arad au 

rile campione 
juniori II Ia 
nai au pârtie 
siuperiioară, ec 
rești a înche 
vinsă. Clasam' 
București 16 p 
nală; 2. C.S.Ș. 
p; 3. Rapid Buc 
torul Cluj-Na 
Oradea 8 p ; 
rești 7 p ; 7. 
4 p ; 8. Poli 
2 p; 9. Rapid 
rul competiții 
(Dinamo) 43 i 
tar — Sorin 
Triumf).
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ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor; slmbătă
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Ieri, pe Stadionul Republicii, 

în fața a peste 12.000 de spec
tatori. au avut loc ultimele 
partide din cadrul celei de a 
13-a ediții a „Cupei municipiu
lui București". In primul joc 
(pentru locurile 3—I) s-au în- 
tîlnit Rapid și Metalul, care au 
oferit un meci interesant prin 
evoluția scorului, dar mai puțin 
reușit prin calitatea fotbalului 
practicat. La pauză. Metalul con
ducea cu 2—1, prin golurile în
scrise de Ion Ion în min. 29 șl 
35. Giuleștenii au înscris în 
min. 31, prin FI. Iordache, din 
11 m, și prin Mânea, in min. 
67 și 85. A condus 
I. Pop (București).

Finala a început 
estetic. Pase, pase, 
primele 15 minute, 
doar șutul lui Munteanu I, bo
xat cu dificultate de Ștefan. 
Totuși, în țesătura de pase, Di
namo cîștigă mai mult teren. 
Vrînceanu (min. 25) și Dragnea 
(min. 34) șutează în bară, după 
care cei care aveau să înscrie 
primii au fost, studenții : în 
min. 44, Șerbănică a centrat și 
O. Ionescu a reluat cu capul, cu 
boltă, și a marcat frumos, sus, 
la colț. în ultimele secunde ale 
reprizei, Dinamo a egalat prin 
Custov. După pauză, ritmul de 
joc a fost mai rapid, dar nu s-au 
mai marcat goluri. Au fost o- 
cazii puține. A plăcut, în 
schimb, jocul studenților, care,

satisfăcător

destul de... 
pase. în 
am retinut

• RULMENTUL ALEXANDRIA 
SELECȚIONATA ALGERIEI

2—0 (2—0). Au înscris: I. Radu 
(min. 19) și G. Radu (min. 25).
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Duel pentru minge intre Mulțescu (in stingă) și Ciugarin. (Fază 
din meciul de ieri Sportul studențesc — Dinamo)

Foto : Dragoș NEAGU 
Cățoi (min. 46 Cazan) 
bănică, Munteanu I 
Steicuț), O. Ionescu 
Predeanu) — Chihaâa 
M. Marian), Iorgulescu 
Ene), Margelatu (min. 46 Calia
nu) ; DINAMO : Ștefan — Che- 
ran. Ghiță, Sătmăreanu (min. 
46 Dinu), Lucuță — Dragnea, 
Mulțescu, Custov — Țălnar 
(min. 46 Apostol), Țevi, Vrin- 
ceanu.

In repriza secundă, au aliniat 
o adevărată echipă de tineret. 

Cîștigătoarea trofeului a fost 
stabilită după loviturile de la 
11 m. Sportul studențesc a cîș- 
tigat cu 6—5 (1—1, 1—1). Au 
transformat pentru studenți : 
Tănăsescu, Predeanu, Ciugarin, 
Calianu și Cazan ; pentru Di
namo : Dragnea, Țevi, Dinu, 
Chcran (au ratat Șerbănică, Lu- 
cuță, Apostol, Moraru, Custov, 
Grigore și Ghiță). Moraru si 
Ștefan au apărat cite 3 penal- 
tyuri. Arbitrul C. Bărbulescu a 
condus bine formațiile : SPOR
TUL STUDENȚESC: Moraru — 
Tănăsescu, Giugarin, Grigore,

— Șer- 
(min. 75 
(min. 46 
(min. 46 
(min. 46

Constantin ALEXE

în „Turneul

CAZUL ONUȚAN", 0 LECȚIE Șl PENTRU ALȚII
Duminică, la Tg. Mureș. 

Start In noul campionat. E- 
motil. Dar parcă cel mai e- 
moționat era Onuțan. Normal. 
Reintra tn echipa sa. • Așa
dar, din nou pe postul de 
fundaș, Cum apreciezi fap
tul că ți s-a redus perioada 
de suspendare 7 • M-a * 
rat vestea " 
juca încă 
începutul 
campionat, 
fost deloc ușor. 
Chiar cu glndul 
sancțiune (n.n. — _ __  _
rdmlne așa cum fusese /întă
rită, m-am pregătit cu toată 
seriozitatea, am tras cu dinții 
de mine, convins fiind cd voi 
avea prilejul să-mi repar gre
șeala. De fapt, am regretat 
tot timpul cele Intimplate, iar 
din acest nefericit caz cred 
cd ar putea învăța și alți ju
cători. Mihnlrea mea a fost 
cu ații mai mare cu cit acci
dentul s-a produs tntr-un mo
ment fără implicațti asupra 
rezultatului, acolo, la centrul 
terenului, loc pe care n-am

că voi 
de la 
noului 

Nu mi-a 
deloc

cu

bucii-

Un minut 
de ETICA

că aspra
1 an) va

să-l uit niciodată. • A fost, 
de fapt, un caz singular tn 
activitatea ta de jucător 7
• Primul și, doresc, ultimul. 
Pină acum n-am mai acciden
tat pe nimeni, n-am fost eli
minat da pe teren sau sus
pendat. • Al un cuvlnt pen
tru Vlgu 7 • Desigur. M-a

bucurai cind am 
văzut că a revenit 
pe gazon, fi doresc 
cit mai multe jocuri 
la bogatul lui palma- 

revină la ran- 
tui și, dacă e 

,_______   chiar ta naționali.
• Ce-1 dorești lui Onuțan 7

res, »<* dementul 
posibil,
• Să numai oibd asemenea 
Intlmplări, sd joace bine fi să 
confirme încrederea pe care 
antrenorii H susținătorii e- 
cÂipei A.S.A. aii avut-o (fi 
sper s-o aibd) 4n Onuțan. De 
fapt ar fi cel mai bun răs
puns pe care l-aș da la actul 
de omenie care t-a făcut, re- 
dindu-ml-se dreptul de joc.

(Al. C.) .1
PROGRAMUL TURULUI

ETAPA I (24 august)
Constructorul Craiova — Unirea 

Drâgâșani, Unirea Drobeta Tr. Se
verin — Lotru Brezoi, Gloria Strehaia
— Metalurgistul Sadu, Metalul Ro
vinari — Minerul Motru, Minerul Lu
peni — Progresul Bâilești, Dierna 
Orșova — Electroputere Craiova, Chi
mistul Rm. Vîlcea — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, Dunârea Calafat — 
C.F.R. Craiova.

ETAPA A ll-a (2
Progresul Bâilești 

haia, Electroputere 
nerul Lupeni, Lotru 
Iul Rovinari, C.F.R. _ . _ 
erna Orșova, Minerul Motru 
mistui Rm. Vîlcea, C.S.M. _______
Tr. Sev. — .Constructorul Craiova, Me
talurgistul Sadu — Dunârea Calafat, 
Unirea Drâgâșani — Unirea Drobeta 
Tr. Sev.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Metalul Rovinari — C.F.R. Craio- 
, Unirea Drâgâșani — Chimistul 

Rm. Vîlcea, Unirea Drobeta Tr. Sev.
— Dierna Orșova, Gloria Strehaia — 
Electroputere Craiova, Lotru Brezoi
— C.S.M. Drobeta Tr. Sev., Dunârea 
Calafat — Minerul Motru, Construc
torul Craiova — Progresul Bâilești, 
Minerul Lupeni — Metalurgistul Sadu.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Chimistul Rm. Vîlcea — Dunârea Ca

lafat, C.F.R. Craiova — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev., Minerul Motru — Uni
rea Drâgâșani, Metalurgistul Sadu — 
Progresul Bâilești, Electroputere Cra
iova — Constructorul Craiova, Gloria 
Strehaia — Metalul Rovinari, Unirea 
Drobeta Tr, Sev. — Minerul Lupeni, 
Dierna Orșova — Lotru Brezoi.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Electroputere Craiova — Unirea Dro

beta Tr. Sev., Minerul Lupeni — Glo
ria Strehaia, Progresul Bâilești — 
C.F.R. Cnaiova. C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. — Minerul Motru, Dunârea Cala
fat — Unirea Drâgâșani, Chimistul Rm. 
Vîlcea — Lotru Brezoi, Metalul Rovi
nari — Dierna Orșova, Metalurgistul 
Sadu — Constructorul Craiova.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Metalur-

SERIA A Vil-a

septembrie)
— Gloria Stre- 
Craiova — Mi- 
Brezoi — Meta-
Craiova — Di-

- Chl- 
Drobeta

gistul Sadu, Constructorul Croi ova — 
Minerul Motru, Lotru Brezol — Elec
troputere Craiova, Dunârea Calafat 
— Metalul Rovina rl, C.FJ?. Craio
va — Chimistul Rm. Vîlcea, Gloria 
Strehaia — Unirea Drobeta Tr. Sev., 
Unirea Drâgâșanl — Progresul Bâi- 
Ie<ștl, Dierna Orșova — Minerul 
Lupeni.

ETAPA A Yll-a (7 octombrie)
MinerpI Motru — 

Lotru Brezol — I 
Progresul Bâilești - 

Minerul
Craiova,

Metalul
- C.F.R. 
Chimistul

Gloria 
Dunârea 
- C.S.M. 
I Lvpenî

Unirea . .
Rovinari, Unirea 
Cratova, Dlema 

I Rm. Vîlcea, E- 
Metaiurgli-

Strehaia, 
Calafat, 
Drobeta 
— Con- 
Drobeta

Tr. Sev., 
structorul 
Tr. Sev. • 
Drâgâțonl 
Orșova — 
lectro putere Craiova 
tul Sadu.

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)
Metalurgistul Sadu 

Minerul Motru 
Constructorul 
Calafat, Unirea 
C.S.M. Drobeta 
Rm. Vîlcea — 
Gloria Strehaia 
C.F.R. Cnaiova 
iova, Metalul 
Drâgâșanl.

ETAPA A DC-a
Dierna Orșova 

Craiova, Dunârea 
Drobeta Tr.
— Lotru
— Minerul 
Tr. Sev. - 
mistui Rm. 
Craiova, Metalul 
rul Lupeni, C.F.R. 
Streha ia.

ETAPA A X-a
Minerul Lupeni 

fat, Electroputere 
sui Bâilești, 
Sev. "" ' 
structorul Craiova 
nari, ____  _
Ia, Minerul Motru — 
Unirea Drâgâșani 
Sadu, Dierna Orșova 
beta Tr. Sev

Lotru Brezoi,
— Minerul Lupeni, 
Craiova — Dunârea 
Drobeta Tr. Sev. — 

Chimistul 
Bâilești,

Tr. Sev.,
Progresul ____ ....

— Dierna Orșova, 
- Electroputere Cra- 

Rovinari — Unirea

(21 octombrie)
— Constructorul 

Calafat — Unirea 
Sev., Progresul Bâilești 

Brezoi, Metalurgistul Sadu 
Motru, C.S.M. Drobeta 
Unirea Drâgâșanl, Chi- 
Vîlcea — Electroputere 

Rovinari — Mine- 
Craiova — Gloria

(28 octombrie)
— Dunârea Cala- 
Craiova — Prog re- 

Unirea Drobeta Tr. 
Chimistul Rm. Vîlcea, Con- 

Metalul Rovi- 
Lotru Brezol — Gloria Streha- 

C.F.R. Craiova, 
— Metalurgistul
- GS.M. Dro-

Cursa campionatului 
început. Tempoul de start 
pare un tempo de studiu. 
Cu o excepție sau două. A- 
cest start are acoperire in
tr-o cursă atletică. In fot
bal. lucrurile se deosebesc, 
deoarece, mai mult deeît fi
nișul de campionat, care se 
va declanșa la sfirșitul lui 
iunie 1980, există un mare 
sprint cu premii, cel de la 
19 septembrie, în cupele eu
ropene, care valorează mai 
mult decit finișul din iunie.

Ce vrem să spunem prin 
asta ? Că unii jucători, și 
în primul rînd cei de bază, 
au ocupat o poziție comodă 
în coada plutonului. Din a- 
ceastă categorie fac parte 
destule nume consacrate, no
tate cu 6 și chiar 5 pe 
carnetul cronicarilor și pe cel 
al observatorilor federali. în 
această categorie ar intra 
aproape o întreagă echipă 
națională, dacă amintim nu
mele celor notați cu 5 (Du
mitru. Zamfir, Crișan, Bă
lăci) și 
evoluat 
în plus 
Coman, 
lini). Să 
din acești opt jucători au 
evoluat ] 
explicația 
deșt fiind 
ficilă.

Cursa 
noi și aiurea, este condusă 
în general de jucătorii de 
prim-plan. Din păcate. In 
campionatul nostru, vedetele 
sînt cele care adoptă o tac
tică de așteptare, ca în plu- 
toanele cicliste, pentru e

ale celor care au 
cu doar un punct 

(Dudu Georgescu, 
Iordănescu, Anghe- 
mai notăm că șase

Pe teren propriu, 
jocului lor mo- 
astfel și mai di-

campionatului, la

a plasa sprintul tactic la mo
mentul oportun. Este adevă
rat că aceste calcule pot să 
se dovedească productive în 
lunga cursă a campionatului, 
care se sfirșește în vara vi
itoare, dar aceste încercări 
de menajare îngreuiază 
creșterea formei sportive 
pentru 19 septembrie, cind 
toți jucătorii amintiți mai 
sus — minus Coman — și 
multi alții vor evolua în cu
pele europene, adică în 
competiții care pot reface 
moralul fotbalului nostru 
pentru viitorul apropiat și, 
mai ales, în perspectiva vi
itorului campionat mondial.

De la evoluția mult prea 
„calculată" a vedetelor și 
pină la proliferarea acestor 
calcule nu mai e decit un 
pas, deoarece tinerii aș
teaptă exemplul maeștrilor, 
mai ales cind acest exem
plu presupune eforturi mai 
puține.

Vrem să credem că în e- 
etapa a Il-a jucătorii consa- 
crați vor forța tempoul. a- 
bandonînd alergarea „Ia cro
nometru". care nu contribuie 
la obținerea unor timpi in
termediari buni pentru re
cord. Iar cursa de record, 
cea de la 19 septembrie, 
este foarte apropiată. Și, să 
nu uităm, rezultatele aștep
tate de iubitorii fotbalului 
in priiiiele două manșe eu
ropene nu pot fi obținute 
decit prin evoluții-record, a- 
dică. prin evoluții care să 
se ridice mult peste „valsul 
lent" din campionatul nostru.

loan CHIRILA

Prietenia44, comportare meritorie

JUNIORII NOȘTRI VOR ABORDA ACUM 
BALCANIADA CU MAI MULT CURAJ

• La Poznan, tinerii noștri fotbaliști au Jucat de nota 8
• Gabor goigctcrul întrecerii

4—1 cu Polonia, chiar la Poz
nan, tn primul meci din recenta 
ediție a „Turneului Prietenia* a 
constituit un rezultat surpriză, 
dar o surpriză plăcută pentru iu
bitorii fotbalului din tara noastră, 
cel care n-au uitat, desigur, că 
din 1972 selecționata de juniori a 
României n-a mai avut acces 
spre faza finală a acestei com
petiții. 4—1 cu Polonia a deschis 
echipei noastre porțile spre ulti
mul act al Întrecerii, care reu
nește la start formațiile de ju
niori ale marii majorități a țări
lor socialiste, clteva dintre aces
tea numărindu-se, an de an, *1 
printre protagonistele Turneului 
U.E.F.A., veritabil campionat eu
ropean de Juniori.
• 4—1 cu Polonia a fost un 

rezultat normal, după modul cum

DIVIZIEI C
ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)

C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Elec
troputere Craiova, Metalul Rovinari 
— Chimistul Rm. Vîlcea, Gloria Stre
haia — Constructorul Craiova, Me
talurgistul Sadu — Unirea Drobeta 
Tr. Sev., Unirea Drâgâșani — Mine
rul Lupeni, Dunârea Calafat — 
erna Orșova, Progresul Bâilești 
Minerul Motru, C.F.R. Craiova 
Lotru Brezoi.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Metalurgistul Sadu 

vinari, ** 
C.F.R.
Sev. — 
Vîlcea 
Motru 
Lotru Brezoi 
lectroputere Craiova 
gâșani, Progresul Bâilești 
Orșova

ETAPA
Minerul 

Metalul 
Craiova, _ „ 
gistul Sadu, 

C.F.R.
— Progresul Bâilești, 

Craiova 
Minerul 

Tr. Sev., 
Strehaia.

t A XlV-a
Drobeta

DL

Ro-Meta-lu! 
Constructorul Craiova 

Craiova,’ C.S.M. Drobeta 
Dunârea Calafat, Chimistul Rm.
— Gloria Strehaia, Minerul

— Unirea Drobeta Tr. Sev., 
Minerul Lupeni, E-

Unirea Drâ-
Dierna

Tr.

A XIH-a (18 noiembrie) 
Motru — Lotru Brezol, 

Rovinari — Electroputere 
Dierna Orșova — Metalur- 

Unirea Drobeta Tr. 
Craiova, Dunârea 

, . Con- 
— Chimistul Rm. 
Lupenl — C.S.M. 
Unirea Drâgâșanl

Sev. - i
Calafat 
«truc torul
Vîlcea,
Drobeta
- Gloria

ETAPA
Unirea 

greșul Bâilești, Gloria 
Dunârea Calafat, C.F.R.

(25 noiembrie)
Tr. Sev. — Pro-

Strehaia — 
Craiova — 

Minerul Lupeni, Dierna Orșova — 
Unirea Drâgâșanl, Chimistul “ 
Vîlcea — Metalurgistul Sadu, Elec
troputere Craiova — Minerul Motru, 
Lotru Brezol — Constructorul Craiova, 
Metalul Rovinari — C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Metalurgistul Sadu — C.F.R. Cra

iova, Minerul Motru — Dierna Or
șova, C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — 
Gloria Strehaia, Progresul Bâilești 
— Metalul Rovinari, Constructorul 
Craiova — Unirea Drobeta Tr. Sev., 
Un’rea Drâgâșani — Lotru Brezoi, 
Minerul Lupeni — Chimistul Rm. Vîl
cea, Dunârea Calafat — Electropu
tere Craiova.

Rm.

s-a desfășurat jocul — afirmă 
Robert Cosmoc, antrenorul prin
cipal al lotului. Echipa a atacat 
din start, fără complexe, fără să 
țină cont de faptul că IntHnea 
formația gazdă șl, la pauză, sco
rul era 3—4 prin golurile marcate 
de Fodor, Ilie " *— ------ ‘
Înscriind șl al 
relaxare a dus 
lecționata R.S. 
tlda cu echipa 
jucat din nou ____  ___ ______
cu 1—0 (a marcat Gabor) plnă In 
min. 76, cind am fost egalați. Iar 
ta ultimul meci din grupă (6—1 
eu Cuba) Frunzea și același Ga
bor au realizat fiecare cite trei 
goluri, unul mal spectaculos ca 
altul... • Cum s-a pierdut fina
la 7 • In finala cu formația 
V.R.S.S. echipa noastră a trebuit 
să suporte handicapul unul pe
nalty acordat ta min. 11 cu mare 
ușurință. Pină la pauză, ea a fă
cut risipă de efort, a egalat (Fo
dor), dar în repriza secundă n-a 
mal avut resurse șl a primit 
două goluri, sovieticii jucînd cu 
o ambiție extraordinară, pentru a 
se revanșa după eșecul din pre
liminariile U.E.F.A. din primăvara 
acestui an (3—1 Ia Bacău, 1—1 la 
Zaporojle). • Ce calificativ a- 
cordă antrenorul Cosmoc echipei 
—’*" “ rezerve, nota 8.

(Vlscreanu), 
., Cartlanu, 

nte — Gabor, 
BIrsan (Niță)

și Gabor, primul 
4-lea gol. O mică 
la acel 0—0 cu se-
Vletnam. în par- 
R.D. Germane s-a 
bine, am condus

«ale ? • Fără _ __
Alexa — Ciortan | 
V ușca n (Marin eseu),
Rednlc — Fîșic, " ’ 
Frunzea, Fodor, ______ K_._
merită cu prisosință această notă. 
Fodor, Frunzea, Hie, Fîșic și 
Vușcan au fost cel mai buni, iar 
Gabor s-a detașat chiar de acest 
grup, el primind șl două cupe : 
una pentru cel mal eficace Jucă
tor (6 goluri) șl alta pentru cel

mal bun din echipa României. 
Participarea conștientă a jucători
lor la rezolvarea sarcinilor, ac
ceptarea pressingului ca armă 
eficace, sobrietatea și disciplina 
Sînt argumentele care au decis 
calificativul. Viteza (mal ales ’ 
execuție), gabaritul și puterea 
luptă sînt capitolele la care 
stăm bine și tocmai acestea 
fost cele care ne-au despărțit__
câștigătoarea întrecerii. Asupra lor 
va trebui să insistăm în etapele 
care urmează. • Și urmează 
Balcaniada. • Balcaniada de ju
niori va avea loc în Bulgaria, în- 
tne 24 și 30 august. Vom aborda 
acum cu mal mult curaj această 
competiție. Ne propunem să eta
lăm jocul apreciat din partidele 
cu Polonia, R.D. Germană și 
Cuba, să obținem rezultate ase
mănătoare și să ajungem din nou 
în finală. Am convocat la lot 
șl cîțiva jucători noi : fundașul 
Catană (Minerul Motru), libero-ul 
Tataran (F.C. Baia Mare), mij
locașul Balcan (F.C.M. Galați), a- 
tacanții Sachelarie (Polit. Iași) șl 
Crăciun (Tractorul Brașov), por
tarul Străinu (Delta Tulcea). Toți 
acești ...anonimi sper să CREAS
CĂ mult în scurt timp, mai ales 
că vor trebui să joace în Divizia 
B, In compania unor echipe de 
bună valoare. In această ordine de 
idei aș vrea să subliniez faptul 
că nu știu dacă Luceafărul va 
cîștlga meciurile cu Rapid, Pe
trolul, Metalul București etc. Știu 
însă două lucruri : acești foarte 
tineri jucători trebuie să aibă 
mereu în față MODELUL pe care 
să-l copieze, spre care să tindă, 
iar în al doilea rînd că numai 
intr-o competiție cu miză impor
tantă ei pot să se formeze pen
tru a face față apoi în fotbalul 
de performanță. Și, bineînțeles, 
în întîlnirile internaționale oficia
le pe care le vor avea de sus
ținut.

Laurențiu DUMITRESCU
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI ALES PRONOSTICURILE ?

Noua ediție a campionatului divizionar A de fotbal, al cărei debut
* fosț marcat de clteva surprize, se anunță deosebit de atractivă 1 
pentru amatorii de Pronosport,. -Concursul de duminică 19 august, i 
tn care sini cuprinse șl patru partide din etapa inaugurală a Dti- i 
vizlei B, are toate șansele de a procura frumoase satisfacții celor' 
mai abili participanțl. Ca sursă suplimentară de inspirație, redăm 
pronosticurile cunoscutului ---------- ' ' ~
Bacău :

antrenor Traian Ionescu de La S. C. .

L „U“ Cnaiova
2. S.C. Bacău

Olimpia
Gloria
„Poli" Iași 
F.C. Baia Mare 
Sportul studențesc

— F.C. Argeș
— Dinamo
— Steaua
— C.S. Tlrgoviște
— Vilt. Scornloeștl
— F.C.M. Galați
— „U“ Ouj-Napoca 
—• A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul
— F.C.M. Brașov
— Oorvlnul
— F.C. Bihor
— U.T. Arad

3.
4.
5.
6.
7. .
8. Chimia Rm. V.
9. „Poli" Timișoara

10. C.S. Botoșani
11. Someșul
12. Minerul Moldova Nouă
13. Dacia

REAMINTIM amatorilor de LOTO că astăzi este ULTIMA ZI pen- 
tru procurarea biletelor la tragerea obișnuită de vineri 17 augiust . 
1979, care va putea fi urmărită ta direct, pe micul ecran, începând 
de la ora 18,25.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 15 AUGUST 1979

Extragerea I : 32 30 20 5 40 8 ; Extragerea a n-a : 9 13 17 11 14 35-, 
Fond total de câștiguri: 372.038 lei, din oare: 290.630 lei report ca
tegoria L



Azi, Ila Wed an, in /R. IF,. (Germania

UM „PROLOG- IREUȘ8 T

.tnbr-'iiin bilanț pe marginea rwentetor întreceri, ale Sparta- 
ohladel potpoaneloir dim U.R.S.S., artbitrul principal al competi
ției* AnatoU Kolesov, a arătat oă ta im treceri te pneUMiiraane de 
masă au participat 87,6 milioane de sportivi, iar la finale 8 3® 
sportivi .jo-vletlcl șl peste 2 099 de tavltațl de peste hotare. En 
cursul ftnatetor au 6ost stabilite M rscordunt mondUalte, 18 
reconiurl europene, 17 neeonduri undiomale. Desfășurarea Spar- 
tachloidet a contribiuiiit la întăriire* prietenie) dintre sportivii so- 
vlettal șl cel de peste hotara, veailțl la Moscova șl ta alte onașe 
Un UJR.S.S., 'au «xnstibult o utilă verificare a iMze&oc spor- 
ttve ce vor găzdui anul viitor cea de-a XXn-a ediție * J. O 
de vară, au permis multora dintre ~
lllla olimpice să se aocxmiodcme ou 
desfășura tatrecertle O.Httiptadai ‘90.

400 KM OE STRA2

DUISBURG, 15 (prin telefon). 
Au mai rămas doar. cîteva ore 
pîină Ia primul stairit al celor 
119 curse clin cea de a 15-a e- 
diție a Campionatelor mondiale 
de oaiac-cao'pe. Pentru cele 54 
de medalii, acordate in 18 
probe, vor lupta, timp de pa
tru zile, 450 de concurent i din 
31 de țări ale lumii. Numărul 
competitorilor și al națiunilor 
reprezentate la întreceri con
stituie noi recorduri de parti
cipare.

Acum, înaintea primului 
start, citeva detalii privind 
ambianța de concurs. Canalul 
Wedau se află în parcul cu 
același nume, la 3—4 km de 
centrul orașului Duisburg, si 
are o lungime de 2120 m Sl 
este excelent utilat pentru a 
găzdui competiții de mare an
vergură, singurul inconvenient 
constituindu-l viratul, care suflă 
aproape continuu, cel mai ade
sea din stingă, ceea ce ar pu
tea influența rezultatele unor 
curse, deoarece culoarele 1—2 
—3 sînt cele mai protejate, în 
timp ce pe mijlocul canalului,.. 
Pentru finale, în care concu- 
nenții sînt presupiuși a fi. în 
mod normai, de torțe apropia-

te, tragere* la sorti a culoare
lor va însemna mai mult de- 
cît o simplă formalitate.

Miercuri dimineața a avut 
loc ședința tehnică, în cursul 
căreia au fost definitivate ta-

- scrierile. Cu toate că regula
mentul Internațional acordă 
dreptul de a se stabili echi
pajele unei ambarcațiuni ptaă 
cu două ore înaintea startului 
probei respective, schimbări 
spectaculoase fiață de laserie-

. cile anunțate nu sînt de aș
teptat. Marile torțe ale caia
cului și catioei, Uniunea Sovie
tică, România, R. O. Germană. 
Ungaria îșl cunosc foarte bine 
atit posibilitățile proprii, cit și 
pe cele ale adversarilor, mai 
des în urma regatelor inter
naționale din acest an

Joi dimineața stat progra- 
’ mate seriile probelor pe dis- 
■ tanța de 1900 de metri. Cele 

mai numeroase înscrieri se în
registrează la caiac simplu 29. 
Din fiecare .serie, primii trei 
se califică în semifinale, urmă
torii trebuind să .tragă în re
calificări, după-amiază

Vineri au Ioc seriile curse
lor pe 599 do metri, oara au

- același sistem de calificare.

înpionatclc mondiale tic i^ntailoa modera

CEZAR BĂDUCANIJ PRINTRE

Sîmbăiă dimineața sînt pnoqra- 
mate semifinalele Ia 1909 m, 
iar după-amlază, finalele. Du
minică dimineața au loc semi
finalele Ia 500 m, ' ' "
miază finalele și 
fond.

Sportivii români 
luni ta Duisburg. _... „ _
miercuri au efectuat rite două 
antrenamente de acomodare cu 
pista de concurs. El stat hotă- 
rîți să facă boitul pentru men
ținerea renumelui „flotilei* 
noastre printre cele mai bune 
din lume. Dealtfel, printre cei 
mai populari caiacăști si ca- 
noiști 1a aciuata ediție se află 
sportivii noștri Ivan Patzaichln 
și Vasile Dîbs — campioni 
mondiali ta edițiile precedente 
de ta Sofia (1977) și Belgrad 
(1978)

Alcătuirea seriilor ne arată 
că, În mod normal, reprezentan
ții țării noastre se vor califica 
„în corpore" în semifinale, evi- 
ttad recalificările. Mai greu vn 
fi doar pentru fetele din ca- 

. tacul de 4, oare vor concura ta 
,aerie alături de echipajele CJ- 
niutui Sovietice. R. D. Germa
ne, Bulgariei, S.U.A., UngarieL 

Miieroari seara, pe »taKiion«# 
Wedati, a avut toc deschlde- 

. rea oficială a carnpionatetoc 
mondiale, ta cadrul căreia * 
fost prezentat un interesant 
program artistic

IMnii MORARV

iar după-a- 
mrsels de

au -sosit de 
Aair marți si

\rLi'bo<riil oamjd:!xAa.țt La medba»- 
«mtoiia-nția ta care se vor

Culoarea ttomi- 
naotă .a Olimpiadei 
■M va. a albastră. 
£te fond albastru 
ije execută toate 
timtoolturilo oMmgti- 
oev oa” ti cu vin tete 
de salut adresate 
iwu-timtpantilor ti 
oaspethor oelet de-a 
ICXDt-a edita. Mos-

PAVOAZATE

tt pavoa- 
outnemase 

panouri, 
ti vitrine 
o tâmplei, 
totală . a 
cuprinse

■xwa ta 
aată cu 
stegulețe, 
tozhust 
cu temă 
Gungiime» 
irlaseedior 
ta acțiunea de pa
voazare * capitalei 
sovietice este de 
peste '«• 'cm. tdeo- 
grounefe oBmptoe

VERIirABift IPOUGLO'P

(ictatorate grafici- 
anului benMgr&cLean 
NikoJial Beltoov) vw 
ei instalate în pune- 
lele de intensă cir- 
țnxlație dbiin oraș, o- 
fterlmd turiștilor in - 
f-ormat d privind 
tocul tatrecerltor 'șt 
modialibățiile de a 
■>e aj ninge l«a țelul 
dorit

diferite pte-£toegi«irK pv 
iiuri ‘ stat ta curs și ta Tat
ua, oapMaia R.3,3 Estoote- 
ine, ijawta regatelor oltauptoe 
die yachting ^tta oadrul J. O 
de vară. Lucrătorii din do
meniul comercial au toropj® 
bă urmeze o serie 
ile vpectalteare, ta 
mA att mat bune

și tiir.iiștiLor 005-

CEI 'Hi BUNI IN PROBA OE ÎNOT
BUDAPESTA, 15 (prin tele

fon). Campionatele mondiale 
de pentatlon modern au conti
nuat la bazinul „Komiadi", cu 
cea de a IV-a probă, înotul. 
Reprezentanții noștri s-au pre
zentat Ia start hotărîți să re
cupereze o parte din punctele 
pierdute în probele anterioare, 
în special la scrimă și tir. Și, 
aceasta Ie-a reușit, mai -ales 
Iui Cezar Răducanu și Dumitra 
Spîrlea care au. înregistrat cei 
mai buni timpi ai lor la nata- 
ție. Mezinul echipei, C. Rădu- 
eaarn a confirmat , că înotul este 
ț,punctul său forte", bl fiind 
cronometrat la 190 m cu 
1:93,53. la 200 m cu 2:13,26. iar 
la 300 cu 3 :23,67. cea mai. bu
nă performanță a sa, deoarece 
el a realizat pină acum doar 
3.27,5. Pentru timpul înregis
trat. C. Răducanu a primit 
1244 p .aoumulînd di®A 4 probe 
4032 p.. De asămeriea. și D. 
Spîriea a reușit să-și îmbunătă
țească recordul (3 :36,8). el fă- 
eîrta o cursla bună : Ia 100 m 
— 1 :97.50, la 29» m -
2 :20.97 la 300 m — 3:36,96,

ceea ce erfiiivalează eu 
1144 p. M totalizează., înain
tea ultimei pnobe 3802 o E- 
voluiLod tn seria a X-a. Mia 
GatovSci n-a reușit să ,se ri
dice Ha nivelul coechipieri
lor, timpul sau fiind inferior 
celei mai bune performanțe 
ce o deține (3 .38,4), I. Gar- 
lovici a dost cronometrat ou 
3 :: 443. ceea ce corespunde 
unui puractaș de 1038 p. Deck 
duiptt. căitărie.. scrimă, tir și 
înot, el .are un total de 

IB91 p
REZULTATE TEHNICE : «ndî- 

vidual — 1. Nieman (S.U.A.)
3 : 87,12 (1296 p). 2. Pacelit (Po
lonia) 3 :17.28 (11296 p), 3.
Cristtassen (Suedia) 3 :203 
(11*268 p).„ 7, Cezar Răducana
(România) 3 : 23.6 (1'244 p) ; e- 
chipe — 1. S.U.A 3663 p. 2. 
Polonia 3649 p, 3. Anglia 3616 p 
.. 9. România 3464 p

CLASAMENT (după 4 probe); 
individual — 1. Nieman (S.U.A.) 

.4441 p, 2. Bulgakov (U.R.SB.) 
4280 p. 3. Mașala (Italia) 4267 p; 
echipe — 1. Ungaria 12 573 p. 2. 
S.U.A. 12526 p. 3. R.F.G. 
1.2435 p.. 10, Româuia 11725 p. 

Concursul se încheie joi, cu 
ultima protfi, crosul

D.

fV.INTEMAIlONAliELf
OE JUOO ALE ROMÂNIEI

Slmbătă și duminică, în sala 
Dinam» din Capitală se vor 
desfășura Gaaapionatelo In
ternaționale de ludo ale Româ
niei. La această competiție — 
devenită tradițională — și-an 
anunțat participarea sportivi 
fruntași din. .Poloni», Siria, U- 
nîune» Sovietică, Ungaria fi 
România. Țara noastră va pre
zenta mai mulți concurenți la 
fiecare categorie de greutate.

Immit mmiștilii ComsJanJm MACOVES

.sportivdor ,_ ___ , ___
pețl. a sânt obligați să-și ht- 
Bușească noțiuni profesionale 
ta următoarele limbi străine : 
engleză, franceză, germană, 
spaniolă și italiană. Dacă la 

•" - - -------- lor

® Echipa națională de ju
niori, lipsita de cîțiva dintre 
titularii ei. s-a clasat pe locul 
II în turneul internațional de 
la Koroamo (Cehoslovacia). 
Formația română a înregistrat 
următoarele rezultate : 7—4 cu 
Bulgaria, 12—2 cu Cehoslovacia 
(B), 9—9 cu Cehoslovacia si 
4—9 cu Iugoslavia. Clasament 
final : 1. Iugoslavia 6 p ; 2. Ro
mânia 3 p ; 3. Cehoslovacia 3 
p ; 4. Bulgaria 0 p.

• începîrad de astăzi selecțio
nata de juniori a României va 
fi prezentă la turneul Jwlcanic 
programat Ia Sofia. Au făcut 
deplasarea : Diaconii și Rada- 
portari, Ardeleanu, D, Cristian, 
Sălăgean, Ciobăniuc, Sterpii, 
Moiceanu, Hagiu, Vespe, Ghiz- 
d&reanu.

® Selecționata secundă de 
polo a țării noastre pleacă as
tăzi la Drachten (Olanda) pen
tru a participa la un turneu 
internațional,, alături de primele 
reprezentative ale Italiei, 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Spaniei și 
Olandei

adăiugăm limbile 
— rusă Șl estonă 
Limpede câ fiecare 
sna fi un veritabili

acestea 
unuate 
devine 
aoeștta 
tlgtot..

M ISiILETE ramu LAKE PL/ACÎD

de cursuri 
vederea u- 
lesenrtrt i

(lift
PO-

.G* îs auiiie a luat afirște prima perioadă de difuzare a bile- 
tatoc pentru viitoarea ediție a Jocurilor Ottaupilce de iarnă, 
programate tntoe rt și 94 JetJruarte a Lake Placid. Peste o 
jumătate <4e milion de bilete (560.000) au fost puse în vtnzaire 
titeeipăRg de la 1 iunie, urmiinxl ca alte tranșe s4 fie difuzate 
la diate mal .apropiate contpetițiel Dtxip.l declarațiile făcute de 
ua purtător de euvSnt ®1 Comiiihefruim de orgainlzare, didszaxm 
primei transe a tost talffin'trtaa'.'.ă de o cerere activă dta partea 
piibltouilv ■.

CIFRE... CIFRE-
flrtl1- 

Jocu- 
care 

viitor 
_ ________r______  . taJtaa
de jxW» apocrtdvi # sporire, 
jMMyvfflatod din l®0 dte ț&rt (ale 
ikumtL Dar care ar fi numi- 
ml roixato. cto ©omipe^tort ad- 
.•niLgi la OIAmpladA T JPentru a 
răspoa-Ae ăntoebărit fcrefotile 

gfaim oă dbeieea-ți* urbei 
Muri ou poate cifina U-

de !M» de persoane, &- 
>o»easta presupunan'd că ea ar 
d reipreneabată U abtfolnxt toa-

După >iale estimative, 
mărul participanțllor la 
dte Olimpice die vară* 
M vor desfășura anul 
la Moscova, va depăși

be dele HOB probe in care stat 
lause în joc medaliile olăm - 
pice. Cel mai mare număr de 
jiarttoLpanțl ta toteecerille mas- 
jultae poate tt înscris ia at
letism : 12S. Cel mal mic, ' 
tir cu arcul : 
mărul to bal

la
4. Totodată, nu- 

al sportdfvetoir. 
participante la întrecerile Be- 
mtaline. este de maximum 181 
LsenUru flecare defflegație (res
pectiv. la atletism — 48, la 
Mr cu ire’ll — 2). Dacă toa
te aceste cifre de plafon ar 
a atinse.. OMm,pla<îa ar putea 
neural ta start peste 79.909 de 
pârtie iipan fi

IDe mirme, la Bydgoszcz, iin Polonia

CAMPIONATELE EUROPENE 
PENTRU ATLETII JUNIORI

Atlețil din noua generație — 
de fapt „prima rezervă" a ac
tualilor sportivi fruntași — lan 
startul, la sfîrșitui săptămînil, la 
întrecerile celei de a V-a ediț> 
a Campionatelor europene pentru 
juniori Gazdă a concursului va

In îOMCursuii de )la Jifflan

.»
a stadionul din localitatea polo- 
aeză Bydgoszcz. Precedentele e- 
dlțlt ale competiției au avut loc 
în 1979 ta Colombe3 — Paris, tn 
197» la Dortmund, în 1975 la A- 
tana șl în 1977 la Minsk. Pînă Ia 
instituțlonallzarea acestui concurs 
drept campionat european, el a 
fost precedat de alte 
continentale pentru 
Varșovia 1964. Odesa 
Leipzig — 1968.

La întrecerile de ia

competiții 
juniori, la 

— 1368 și

ieri Intr-usi ioc amical de Ifotall

IF..C. PORTO -SELECȚJONAH 
UMVERSHAM A ROMÂNIEI H

Selecționata . universitară de 
.fotbal a țării noastre a susținut 
ieri în orașul portughez Porto 
un joc amical cu echipa locală 
FXT Porto. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat egal : 1—1. Pen
tru formația noastră a marcat 
BOlăni.

SUCCESE ALE
DIN R. P

GIMNAȘTILOR
chineză

BEIJING, 15 (Agerpres). — 
Competiția internațională de 
gimnastică de la Jinan (R. P. 
Chineză) s-a încheiat cu con
cursul special pe aparate. în 
întrecerea feminină. tînăra 
gimnastă 
ghiu s-a 
la bîmă, ________ .
a ocupat locul patru la sări
turi — 18,675 p și locul cinci 
la soi — 18,475 p și paralele 
inegale — 18,475 p. Iată cîști- 
gătoareie finalelor pe aparate: 
sol — Li Cuiling (R. P. Chi
neză) 19,225 p | sărituri — 
Sandy Wirth (S.U.A.) 19,10 pj 
paralele inegale — Li Cuiling 
(R. P. Chineză) 19,15 p ’ bîmă

feminină.
română Gabi Gheor- 
ctasat pe locul trei 
cu 18,723 puncte Ea

— Feng: Chun (R. P. Chineză) 
19,05 p.

în concursul masculin* cu 
mult succes a evoluat sportivul 
chinez Huang Sabin, situat pe 
primul loc la patru aparate ; 
paralele, bară fixă, inele și să
rituri. La sol a cîștigat ameri
canul James Hartung, iar la 
cal cu minere a terminat în
vingător francezul Michel 
BoutartL în proba de sărituri 
gimnastul român Dorel Marin 
s-a clasat Pe locul trei.

__ ___________ ___ ... Bydgoszcz 
vor fl prezențl atleți ti atlete din 
toate țările europene. Atletismul 
nostru va fi reprezentat de urmă
torii sportivi ; Ana Marcu (Cra
iova) — too m, 400 m șl 4X400 m, 
Nicoleta Lia (Craiova) — 200 m 
și 4X409 m. Stela Manea (Bucu
rești) — 400 m șl 4X400 m, Mi
tica Junghiata (Cîmpulung) — 
4X400 m, Cristina Cojocarii (Cra
iova) 800 m șl 
Nicola (Arad) -

TELEX •TELEX
• Rezultate din 
R.F. Germania : 

Lohre 5,55 m (record 
suliță ~ '

A500 m, Eugenia
Nlcola (Arad) — 809 m ti 1500 m. 
Margareta Ghile (Zalău) — 800 m. 
Ileana Demeter ' —' '
m, Elena Aflorii 
șl lungime, T. .
(Cîmpuluhg) — greutate șl 
Doina Maxim (Reșița) —

(Oradea) — 1509 
__ (Deva) — 100 mg 
Tatiana Mihalcea 

disc, 
____ - ______  _______ suliță. 
Cristina Dobrinolu (Bala Mare) — 
sufită ; Daniel Nistor (Bala Ma
re) — 1500 m, Gyorgy Marko (Tg. 
Secuiesc) — 5000 m, Aurelian 
Tarbă (Cîmpulung) — 400 mg,
Gheor^he Ene (Cîmpulung) — 
triplusalt, Sorin Tlrichită (Bucu
rești) — greutate.

ATLETISM 
campionatele 
prăjină - , .
național) ; suliță — Weesing 
87,14 m; înălțime — Nagel 2,39 m; 
ciocan — Rlehm 86,99 m ; 890 tn
— Wuelbeck 1:46,0 ; 3000 m obst
— Karst 8:33,9; greutate (î) —
Eva Wtlms 18,98 m ; înălțime (f)
— Ulrike Meyfarth 1,90 m ; 100 m 
(f) — Annegret Richter 11,28.

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Olandei (Steenwijk — Ams
terdam, 216 km) a fost cîștigată 
de campionul mondial Garrle 
Knetemann, în 5h47:47. Pe locul 
doi, la 20 sec., a sosit Jan Raas. 
<• Rutierul vest-german Dietrich 
Thurau a terminat învingător în 
cursa internațională desfășurată 
Ia QuiUan (Franța), fiind crono
metrat pe 100 km cu timpul de 
2hl5. Pe locurile următoare, la 

clasat belgianul Lu- 
șl francezul Hubert

EDDY MERCKX
ÎN INDUSTRIA

SE LANSEAZĂ
DE BICICLETE

O SUPER-CUPÂ
A CAMPIOANELOR LA HANDBAL

MUNCHEN, 15 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, Fe
derația vest-germană de hand
bal va organiza anul acesta în
tre 13 și 22 decembrie compe
tiția internațională „Cupa cam
pionilor mondiali și olimpici" 
rezervată echipelor care de-a 
lungul anilor au cucerit aceste

titluri. în cursul zilei de mier
curi a fost stabilită componenta 
celor două grupe preliminare. 
Echipa României 
grupa A. 
tele R.F. 
în grupa 
U.R.S.S., 
slovaciei.

va juca în 
alături de selecționa- 
Germania și Suediei. 
B vor evolua echipele 
Iugoslaviei și Ceho-

BRUXELLES, 15, (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul bel
gian „Les Sports", criza ener
getică va readuce bicicleta 
în pcim-plan ca mijloc de 
transport, nu numai în mediul 
rural, dar si în marile aglome
rări urbane. în ceea ce pri
vește sportul ciclist, acesta are 
din nou perspective frumoase, 
marile tururi cicliste, precum și 
cursele clasice înregistrînd un 
succes tot mai mare în ultima 
vreme. în această conjunctură, 
fostul campion Eddy Merckx,

de trei ori cîștigător al „Tu
rului Franței", a hotărît să 
deschidă o fabrică de biciclete, 
bineînțeles 
„Merckx".
produce în prima etapă, în spe
cial, biciclete de curse și semi- 
curse. Consilier pentru proble
mele tehnice va fi mecanicul 
velodromului „Vigorelli" din 
Milano, italianul De Rossa, cel 
care a pregătit bicicleta lui 
Merckx cînd acesta a stabilit 

recordul mondial al orei.

purtînd marea 
întreprinderea va

Pe locurile
5 sec. s-au 
cien Impe 
Arbes..

NATA'ȚliE _
100 tn spate Uln cadrul concursu
lui internațional de la Launceston 
(Australia) revenit înotătoarei 
australiene Lisa Forrest, cu 
1:04,96, timp inferior cu peste o 
secundă performanței realizată 
recent, la „Cupa Europei", de re
cordmana noastră Carmen Bu- 
naclu. Alte rezultate, la mascu
lin: 100 m liber — Morgan 51,68; 
200 m fluture — Moonfoot 2:05,87; 
feminin : 200 m
Curry 2.41,80; 
Tracey Wickham

• Proba feminină de

bras — Lisa 
800 m liber —
8:35.60,

TENIS • La______ _ Toronto, Ivan
Lendl l-a eliminat cu 7—5, 6—1
pe Marty Rlessen, iar Vitas Ge- 
rulaltls l-a întrecut cu 6—4, 6—S 
pe Mark Cox. Alte rezultate : 
Okker — Drewett 1—6, 6—2, 6—4; 
Kodes — Amaya 0—6, 7—5, 6—0 ; 
Edmondson — J. Lloyd 9—6. 6—4, 
6—2; Molina — Simpson 6—2, 6—1,
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