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„Daciada" pe șantiere

CONSTRUCTORII HIDROCENTRALEI DL Pt OLT
IAC SPDRT, LA PROPRIU Șl LA... FIGURAT

I Bătrîna șosea de pe Valea 
Oltului și calea ferată ce o 
însoțește peste rîu au început 
să fie mutate mai sus, în corpul 
munților Căpățînei și Cozia, 
din zona Căciulata—Brezoi, iar 
spre Căciulata se conturează 
matca viitorului lac de acumu
lare al celei mai mari hidro
centrale de pe Olt.

...Pe șantier vezi pretutin
deni chipuri tinere de munci
tori constructori. între orele 
12 și 15,30 punctul „fierbinte" 
se mută spre vîrful Văruțu, 
unde oamenii reacționează la 
fracțiune de secundă, cu mult 
sînge rece, croind cu dinamită, 
bucată cu buoată, drum prin 
munte. Aici acționează mais
trul Alexandru Diță și echipa 
lui de drumuri. Lucrările se 
desfășoară sub supravegherea 
șefului de lot, inginerul loan 
Mihăilă, un bărbat între două 
vîrste. Auzisem că este un 
prieten statornic al sportului, 
așa că, prof ițind de o clipă de

în cel de al doilea meci de baschet

LOTUL REPREZENTATIV - 
SELECȚIONATA CRACOVIEI 89-82
Și cea de a doua partidă din

tre lotul reprezentativ și selec
ționata Cracoviei a avut o des
fășurare interesantă, atractivă, 
deși terenul, asfaltat proaspăt, 
de lingă sala Floreasca i-a o- 
bligat deseori pe baschetbaliș- 
tii ambelor echipe să fie destul 
de prudenți în unele faze ale 
jocului. Cu toate acestea spor
tivii au făcut multă risipă de 
energie și au oferit spectatori
lor un meci viu disputat, cu 
apărări ferme, cu contraatacuri 
purtate în viteză și cu multe 
coșuri realizate cu adevărată 
virtuozitate de baschetbaliștii 
ce au evoluat în teren. Lotul 
nostru a abordat întrecerea cu 
„cinciul" Cernat, Niculescu, Oc
zelak, Popa și Georgescu. Du
pă un început mai timid, jucă
torii noștri au dat drumul la 
„motoare" . și prin combinații 
eficace au început să se des
prindă pe tabela de scor. Oas
peții însă nu au dezarmat, i-au 
obligat pe români să se între-

Etapa a 5 a a Diviziei A de fotbal

S7WA SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ
• F.C. Baia Mare (victorie în deplasare) urcă spre vîrful clasamentului ® S.C. Bacău, prețios 
succes ia Buzău ® Dirramoviștii, in revenire, se întorc cu un punct de la Pitești • Universitatea

Craiova - k.o. în minutul 10 ! • A cincea infringere consecutivă a Olimpiei Satu Mare

REZULTATE TEHNICE
Jiul - C. S. Tîrgoviște 1-0 (1-0)
Politehnica lași — „Poli*  Timișoara 3-2 (1-2)
Olimpia Satu Mare - F. C. Baia Mare 0-1 (0-0)
Steaua — Viitorul Scornicești 4-1 (2-0)
„U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
F. C. Argeș — Dinamo 1-1 (1-1)
Gloria Buzău - S. C. Bacău 1-2 (0-1)
Sportul studențesc — Univ. Craiova 3-0 (2-0)
Chimia Rm. Viicea — F.C.M. Galați 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (duminică, 9 seplembrie)
„Poli" Timișoara — Sportul studențesc
S. C. Bacău - Jiul
Viitorul Scornicești — F.C.M. Galați
Univ. Craiova' - Politehnica lași
F. C. Baia Mare — Chimia Rm. Viicea
A.S.A. Tg. Mureș — Olimpia Satu Mare
Steaua — Dinamo
Gloria Buzău — F. C. Argeș
C. S. Tirgoviște — „U*  Cluj-Napoca

CLASAMENTUL
1. STEAUA 5 4 1 0 13- 3 9
2. „U“ Cluj-Napoca 5 4 0 1 6- 2 8
3. Univ. Craiova 5 3 1 1 9- 6 7
4. F.C. Baia Mare 5 3 0 2 11- 7 6
5. C.S. Tirgoviște 5 2 2 1 8- 4 6
6. A.S.A. Tg. Mureș 5 3 0 2 7- 4 6
7. Politehnica lași 5 3 0 2 7- 4 6
8. Dinamo 5 2 2 1 5- 2 6
9. S.C. Bacău 5 3 0 2 5- 5 6

10. Viitorul Scornicești 5 2 1 2 10- 8 5
11. Sportul stud. 5 2 1 2 4- 3 5
12. F.C. Argeș 5 2 1 2 7- 9 5
13. „Poli*  Timișoara 5 2 0 3 9- 9 4
14. Chimia Rm. Viicea 5 1 1 3 2- 5 3

15—16. F.C.M. Galați 5 1 1 3 6-12 3
15—16. Jiul 5 1 1 3 1- 7 3

17. Gloria Buzău 5 1 0 4 2- 8 2
18. Olimpia S. Mare 5 0 0 5 1-14 0

L GOLGETERII
5 GOLURI : Radu II (F. C. 

Argeș) — 2 din 11 m.
4 GOLURI : Koller" (F. C. 

Baia Mare).
3. GOLURI : Marinescu (C.S. 

Tîrgoviște), Crrșan și Cirțu 
(Univ. Craiova), Voiculeț șl 
Ciocioană (Viitorul Scornicești), 
M. Răducanu și C. Zamfir 
(Steaua), Roznai (F. C. Baia 
Mare), Lața și Anghel („Poli" 
Timișoara).

M. Răducanu (servit „ca la 
carte" de Dumitru) înscrie 
al treilea gol al formației 

sale
Foto : D. NEAGU 

răgaz, l-am rugat să ne răs
pundă la cîteva întrebări.

— Spuneți-ne, tovarășe ingi
ner. ce fac acești tineri după... 
explozii 7

— Fiecare face ce-i place. 
Unii se duc la Câlimănești să 
vadă spectacole sau fiime, alții 
citesc sau au program admi
nistrativ in cămin. Cei mai 
mulți băieți. însă, nu se duc în 
oraș, înirucît, oricît ar fi da 
obosiți, le place să transforme 
platourile nivelate în terenuri 
de fotbal, unde încing niște 
„miuțe“ Îndrăcite.

— Asta-i tot 7
— Prin natura meseriei, oa

menii noștri urcă și coboară 
zilnic 10—15 km, ceea ce în
seamnă cîteva ore de exerciții 
sportive, la figurat, firește.

Am aflat că „baza materia
lă*  va fi amplasată la colonia

Traian 1OAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

buințeze și astfel scorul s-a 
menținut destul de strîns pe 
parcursul întregului meci. An
trenorii noștri au rulat între
gul lot avut la dispoziție, mai 
puțin David, și după realiză
rile dobîndite ei pot spera ca 
la Balcaniada de la Atena 
(peste aproximativ o lună) ju
cătorii români să aibă o com
portare onorabilă.

Scor final 89—82 (45—41) pen
tru lotul nostru. Au înscris : 
Popa 18, Niculescu 17. Geor
gescu 15, Cernat 8, Opșitaru 8, 
Uglai 8. Oczelak 4, Caraion 4, 
Fluturaș 4. I. Viorel 3, respec
tiv Fikiel 24. Kudeacz 23, Se- 
werin 10. Gakozina 9, Langosz 
9. Wielebnowski 7. A condus 
foarte bine cuplul de arbitri 
internaționali I. Pelruțiu șl I. 
Antonescu.

Ultimul meci va avea loc 
azi, de la ora 9.30, pe terenul 
de lingă sala Floreasca.

Paul 1OVAN

Citiți în pag. 2—3 cronieile meciurilor dc ieri
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GIMNASTA
CAMPIOANĂ

TEODORA UNGUREANU,
MEDIALĂ UNIVERSITARĂ

Echipa feminină de gimnastică 

a României s-a clasat pe locul doi

TEODORA UNGUREANU
CIUDAD DE MEXICO, 5 (prin 

telex). Extraordinară întrecerea 
fost marți seara în Palaeio de 
los Deiportes între echipele fe
minine de gimnastică ale Româ
niei și U.R.S.S. — protagonis
tele competiției —, ea și între 
Sportiva noastră Teodora Ungu- 
reanu și sporti 'ele sovietice Fi
latova și Davidova! De o recu
noscută valoare internațională, 
ambele componente ale echipei 
olimpice a Uniunii Sovietice, 
Filatova și Davidova au trebuii 
să se mulțumească cu locurile 
II și respectiv III, la individual 

comipus, după un concurs elec
trizant, care a ridicat adeseori 
spectatorii în picioare, concurs 
clștigat după o întrecere dra
matică și spectaculoasă — cu o 
diferență de numai o. zecime de 
punct — de admirabila noastră 
gimnastă Teodora Ungureanu.

Aolaudată la fiecare evoluție 
a sa. Teodora s-a întrecut pe 
sine la paralele și la birnă. 
unde exercițiile sale au fost 
excelente; într-un deplin fair- 
play și recunoscînd implicit su
perioritatea sportivei noastre, 
Maria Filatova a îmbrățișat-o 
la sfîrșituil concursului pe Teo
dora Ungureanu, gest emoțio
nant, apreciat cu multă căldură 
de publicul mexican.

Dacă la individual compus 
victoria a revenit Teodorei Un- 
guroaruu la numai o zecime de 
punct distanță, aceeași diferen
ță minimă s-a înregistrat în 
întrecerea pe echipe, Uniunea 
Sovietică ierminînd concursul 
cu 115,850 puncte, iar România
— a doua clasată — cu 115,750 
puncte. Ambele echipe — deta
șate de restul competitoarelor
— au mers „cap la cap" în
tregul concurs, un avantaj mi
nim altemînd cind în favoarea 
•unei echipe, cind în favoarea 
celeilalte. Cu două căzături ale 
sportivei sovietice Gurina. la 
paralele și la bîrnă, impresia 
generalii era că victoria va re
veni echipei noastre, dar ea a 
fost învinsă, practic, la sol, 
unde cele pateu gimnaste sovie
tice au avut o evoluție cu totul 
remarcabilă, cele .patru note ale 
lor fiind de la 9,70 în sus. Se 
poate spune că echipei noastre 
i-a scăpat medalia de aur prin
tre degete, foarte frumoasa e- 
voluție a gimnastelor noastre 
Teodora Ungureanu, Anca Grl- 
goraș, Cristina Ita și Gabriela 
Trușcă ducîndiu-le la un. pas de 
prima treaptă a podiumului, 
duipă exerciții subliniate ade
seori cu aplauze furtunoase. 
Merită o remarcă specială dă
ruirea exemplară și marea do
rință de victorie a gimnastelor 
noastre, care au luptat extraor
dinar pentru flecare zecime de 
punct.

Emoționată, cu lacrimile bucu
riei, Teodora Ungureanu ne-a 
declarat La sfîrșitul concursu
lui : „închin această victorie a 
mea Congresului al XII-lca a.l 
partidului. De-a lungul întregii 
mele întreceri ou Filatova și 
Davidova m-am gîndit la cei 
de acasă, cărora am ținut e- 
norm să le fac o_ bucurie. Me
dalia de aur cucerită azi mi 
face să privesc cu optimism 
viitoarele concursuri internațio
nale de amploare".

Deci două medalii, una de 
aur șl una de argint, obținute 
de gimnastele noastre, care au 
toate șansele joi, în finalele pe 
aparate (Teodora Ungureanu 
participă la patru finale, Anca 
Grigoraș și Cristina Du — la 
cile două), să mărească lista 
succeselor sportivilor români la 
Universiadă.

Cîteva cuvinte, în încheiere, 
despre scrimă. Deși a debutat 
cu o importantă victorie în tur
neul final, cîștigînd asaltul în 
fața vioecampionului mondial, 
francezul Jolyot. floretistul ilog-

în acest număr:

• Un prim trial al rugbyști’or 
tricolori (pag. 2-3)

• „Trofeul Tornis“ la volei masculin: 
România - Bulgaria 3-0 (pag. a la)

ANCA GRIGORAȘ

CRISTINA ITU

GABRIELA TRUȘCA 

tru Petru Kuki a avut, în con
tinuarea competiției, o evoluție 
sub nivelul speranțelor puse în 
el, circumstanțiată numai în 
parte die un arbitraj sîcîitor. 
Asemenea arbitraje se întîlnesc 
adeseori în concursurile inter
naționale și trebuie să le fad 
față. Miercuri după-amiază este 
riadul lut Marin Mustață să 
lupte pentru o medalie, el ca
lifici ndu-se în turneul final 1*  
sabie după asalturi curajoase și 
spectaculoase, care au făcut o 
frumoasă impresie specialiștilor

Marius POPESCU

(Continuare în pag a 4-a)



„BULETINUL” CELEI DE A 22-a EDIflI 
A CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL 
JMîine, in sălile de sport din Galați și Brăila, cele mai bune 10 

echipe masculine de handbal din țara noastră se aliniază la startul 
Unei noi ediții a campionatului Diviziei A. Elita handbalului nostru 
este compusă din Steaua, Politehnica Timișoara, Dinamo București, 
JI.C. Minaur Baia Mare, Știința Bacău, Gloria Arad, Universitatea 
Cluj-Napoca, C.S.M. Borzești, Dinamo Brașov (câștigătoarea seriei I 
<i Diviziei B) și independența Sibiu (câștigătoarea seriei a H-a a 
Diviziei B).

Oferim cititorilor noștri componența acestor echipe fruntașe, pre
cum și alte amănunte legate de participarea lor la întrecere.

Îerî, tn Parcul Copilului

UN PRIM Șl SEVER TRIAL
I
I

STEAUA BUCUREȘTI — pre
ședintele secției : Petre Bota ;
Antrenori : Cornel Oțelea și Otto 
Telman ; culori echipament: ro- 
EAlbastru ; lotul de jucători :

Orban, N. Munteanu, V. So
on, A. Simion — portari, Șt. 

Hirta lan, G. Kicsid, W. Stockl, 
C. Drăgăniță, C. Tudosie, R. Voi- 
®a, L. Roșu, V. Neagu, C. Io- 
nescu, M. Dumitru, V. Stingă,
G. Cheli, C. Zăbavă.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
președintele secției : Romulus Po- 
Bioje ; antrenor : Constantin
Jude ; cuJori echipament : alb- 
Violet ; lotul de jucători : L. Po
pa, L. Driu, Al. Buligan — por
tari, V. Bîcleșeanu, S. Voicu, C. 
Jude, C. Soroceanu, A. Diliță. 
JD. Bucățea, M. Ruppert, I. Suket, 
D. Oprescu, R. Gunesch, D. Cris
tian, V. Țîmipu, Ad. Folker, J. 
Feher, A Cioroianu, I. drcona, 
A. Arghir, A. Rusu, A. Moldo
van, P. Ianto, K. Wenzel.

DINAMO BUCUREȘTI — pre
ședintele secției : I. Florea ; an
trenor : Oprea Vlase ; culori e- 
«hip ament : alb-roșu ; lotul de 
Jucători : C. Penu, C. Ionescu, 
V. Marchidan — portari, M. Be- 
divan, M. Grabovschi, M. Ștef. 
I. Tase, V. Oprea, O. Flangea, 
C. Durău, D. Paizan, P. Matei, 
A- Cosma, C. Becicheri, E. An- 
dtneescu, L. Gheorghe, Gh. Ucu, 
D. Petre, Gh. Dogărăscu, C. Ni- 
eulescu, T. Becea.

H.C.  MINAUR BAIA MARE — 
președintele secției : Al. Konnerth; 
antrenor : Lascăr Pană ; culori 
echipament : orange-negru-bleu ; 
Iotul de jucători : I. Belu, Gh. 
Keil, C. Pînzaru — portari, I. 
Boroș, M. Voinea, N. Voinea, Al. 
Stamate, Dan Marin,. M. Miro- 
jriuc, P. Avramescu, C. Panțîru,
I. Marta, V. Tîrniceru, S. Vinti- 
lescu, I. Lupui, I. Orosz, K. Ha- 
berpursch, N. Cenan, S. Bochiș, 
£. Rădulescu.

ȘTIINȚA BACAU — președin
tele secției : V. Enășoaie ; antre
nori : N. Guidea — principal, I. 
Zarzu — secund ; culori echipa
ment : albastru-alb ; lotul echipei: 
I. Tamaș, N. Neșovici, M. Pos- 
tolea — portari, Șt. Deacu, C. 
Horn ca, B. Nico-lescu, N. Vasilca, 
V. Istode, I. Arsene, C. Smerea, 
L. Vasilache, Al. Eftene, C. Pe
tr ea, V. Feraru, V. Semessy, Gh. 
Covaciu, D. Riffelt, I. Pușcașu, 
M. Mureșan, Al. Georgescu,

CAMPIONATELE
FEMININE

DE CANOTAJ
Revenite de la campionatele 

mondiale de la Bled, canotoarele 
din echipa reprezentativă vor 
participa, începînd de astăzi, a- 
lături de colegele lor din asocia
țiile și cluburile din țară, la cam
pionatele republicane, care se vor 
desfășura pe lacul Snagov. As
tăzi dimineața, cu începere de 
Ja ora 9, se vor disputa seriile 
eliminatorii (schif simplu, 2 vîs- 
le, 2 rame, 4-f-l rame, 44-1 vîsle, 
«4-1), vineri sînt programate re
calificările, iar simbătă diminea
ța au loc cursele finale.

•---------- -----------------------------------------------

„CUPA EXPLORĂRI»

LA VOLEI
Timp de trei zile. în Sala spor

turilor din Baia Mare s-au des
fășurat întrecerile celei de a 
Vl-a ediții a comnetltiel voleiba- 
Estlce „Cupa Explorări". La ac
tuala ediție au participat echi
pele Steaua, Explorări B. Mare, 
SUvania Șimleu Silvaniei șl Trac
torul Brașov (în ordinea clasa
mentului final). Voleibaliștii bu- 
eureșteni au dominat competiția, 
eiștigînd toate intilnlrlle dispu
tate. La sfîrșitul întrecerilor, 
Petre Ionescu (Steaua) a primit 
cupa pentru cel mai bun ridică
tor, în timp ce Ion Stalcu (Ex
plorări) a fost desemnat cel mai 
bun trăgător. (V. SASARANU — 
coresoi.
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PR0H0EXPRES

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT VĂ AȘTEAPTĂ, 
PENTRU A VĂ ÎNCERCA ȘI DUMNEAVOASTRĂ ȘAN
SELE! Biletele pot fi procurate pînă sîmbătă 8 septem
brie.

GLORIA ARAD — președintele 
secției : Virgil Nicoară ; antre
nor : Mihai Pintea ; culori echi
pament : galben-alb astru ; lotul 
de jucători : O. Omescu, I. Ba- 
saraba, I. Huber — portari, Gh. 
Geek, V. Nicoară, V. Ball, I. 
Buruc, P. Vojtilă, T. Siladi, D. 
Jenea, Gh. Dima, E. Kolleth, N. 
Llncă, T. Ionescu, M. Mirică, I. 
Burger, I. Rusu, C. Mureșan, Gh. 
Schragner, Șt. Hoțoiu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — președintele secției : loan 
Cebuc ; antrenor : Gheorghe
Zamfir ; culori echipament ; alb- 
negru ; lotul de jucători : N. Sla
vici, H. Speck, S. Chirilă, D. 
Romocean — portari, L. Jurcă, 
C. Mircia, FI. Tătar u, Dan Petru, 
V. Avram, V. Zamfirescu, G. Ma
rian., C. Căldare, A. Ciur ea, M. 
Rău, H. Pojaru, O. Filimon, A. 
Mureșan, M. Kereszteș, I. Popa.

C.S.M. BORZEȘTI — președin
tele secției : ing. Dan Petru ;
antrenor : Gh. Bădiță ; culori 
echipament : galben-albastru ; lo
tul de jucători : C. Oprea, I. TI- 
ru, E. To th, A. Ionescu — por
tari, A. Blaș, M. Badea, Al. Bu- 
cioacă, Al. Lozneanu, A. Berbe- 
caru, d. Roșoga, V. Mogoșescu, 
V. Mancaș, A. însurățelu, I. Ga- 
fița, N. Butucaru, C. Holea, C. 
Harapu, C. Cielo, G. Berbecaru, 
A. Ploaie.

INDEPENDENȚA SIBIU — pre
ședintele secției : loan Ktirty ;
antrenor : H. Zickely ; culori e- 
chipament : roșu-albastru ; lotul 
de jucători : E. Toma, H. Schen
ker, FI. Crîng — portari, H. 
Schuster, V. David, N. Tîlvîc, N. 
Pop, N. Hudea, I. Secoșan, M. 
Oprea. G. Thall, O. Schmidt, K. 
Heldauer, I. Dăncilă, O. Solo
mon, G. Speck, C. Bejenariu, V. 
Răpciugă, M. Regel.

DINAMO BRAȘOV — președin
tele secției : Ion Opreănu ; an
trenor : ion Donca ; culori echi
pament : roșu-alb ; lotul de ju
cători : M. Vasilache, I. Mihăilă, 
G. Baczo, V. Smaranda — por
tari, V. Bacea, A. Mintiei, I. Ne- 
dici. FI. Bocoș, M. Bucă, I. Chi
co mban, L. Bota, E. Schmidt, S. 
Ilieș, N. Comari, S. Cian, G. De- 
neș, C. Clobanu, S. Giurgiu, D. 
Varga, H. Helmuth, Gh. Pană, N. 
Negrițodu, M. Dumitru, L. Jo- 
nescu.

CONSTRUCTORII HIDROCENTRALEI DE PE OLT FAC SPORT
(Urmare din pag. 1)

de la Păușa, situată la 2 km 
de șantier. Maistrul de dru
muri Alexandru Diță, șeful 
brigăzii betoniștilor — Gheor
ghe Nicula, buldozeriștii Con
stantin Ispas și Ion Nicolaescu 
au hotărît să devină, în orele 
de răgaz, și constructori spor
tivi. conducînd lucrările pentru 
amenajarea terenurilor de vo
lei, tenis și fotbal..

— Consiliul asociației Hi- 
droenergia, a Grupului de șan
tiere Olt—Defileu, a continuat 
interlocutorul nostru, ne va da 
echipament, mingi și diplome. 
Vin băieții acasă, se dezbracă 
de salopete, se odihnesc puțin 
și apoi se pot relaxa practl- 
cînd sporturile preferate. Mo
bilizatorul îndemn al „Dacia- 
dei“ este prezent și aici, pe 
șantierul nostru, ca pretutin
deni unde trăiesc și muncesc 
oamenii.

— Am dori să știm ce v-a 
determinat să deveniți anima
tor al sportului ?

— încă de când eram elev 
de liceu, la Rm. Vîlcea, mi-am 
dat seama că anumite jocuri 
sportive dezvoltă, pe lingă in- 
deminare, viteză, forță și re
zistență, și alte calități, ca 
disciplina, spiritul de răspun
dere. de colectivitate, comba
tivitatea și curajul — indispen-

UN NOU PRILEJ 
DE FRUMOASE 
SATISFACȚII I

ORICINE JOACĂ POA
TE CÎȘTIGA :
• AUTOTURISME ,,Dacia 

1300“ și „Skoda 120 L", • 
BANI (50.000. 15.000 lei etc.).
• EXCURSII PESTE HO

TARE (R. S. Cehoslovacă— 
R. P. Ungară sau R.D. Ger
mană).

Se efectuează 8 extrageri 
în 2 faze, tolalizînd 44 nu
mere.

AL RUGBYȘTILOR TRICOLORI
Ieri după-amiază elita rug- 

byului românesc și-a dat întil- 
nire în Parcul Copilului. Moti
vul ? Se înțelege, apropiatul 
turneu al „naționalei" în Tara 
Galilor. Circa 35 de rugbyști, 
împărțiți în două echipe („gal- 
benii“ și „roșii"), s-au înfruntat 
intr-un joc presărat cu cîteva 
faze frumoase, spectaculoase, 
în care s-a făcut o mare risipă 
de energie, uneori și de talent. 
Jocul nu a fost perfect (sîn- 
tem încă departe de perfecțiu
ne !), iar ritmul a avut pe 
alocuri de suferit, momentele 
bune, rapide, alternînd cu alte
le trenante, în care nu se în
cerca mare lucru. Să notăm Ia 
pozitiv : grupajele în gene
ral bine organizate și nu lipsi
te de eficacitate — realizate de 
grămada... galbenă în cîmpui 
de joc ; apoi acțiunile releva
bile ale celor doi centri Con
stantin (percutant, penetrant) și 
Becheș (subtil) ; în fine, nu 
putem neglija nici jocul celor 
doi „demi“, Paraschiv și Suciu, 
acțiunile mai bune în tușe ale 
,joșilor". ca și revenirea in 
formă a lui Bucos (ieri pe post 
de „uvertură").

Scorul realizat a fost literal
mente „britanic" (probabil cu 
gîndul la viitorul turneu) : 
32—28 (20—9) pentru „galbeni", 
care, după cunt se vede, s-au 

Fiorică Murariu a cîștigat un balon pe care-l trimite către Pa
raschiv (9) Foto : Dragoș NEAGU

nBCTSK3

sabile în meseria de construc
tori. Luptindu-ne adesea cu 
intemperiile, lucrînd în condi
ții speciale, putem ieși victori
oși numai dacă avem forța și 
curajul necesare. De aceea, sînt 
împotriva... pașilor leneși, pe 
oare, să recunoaștem, îi mai 
vedem, ce-i drept, mai rar, în 
jur. Oamenii noștri constituie 
cel mai tînăr colectiv al 
Grupului de șantiere Olt—Defi
leu și sîntem profund intere
sat! nu numai de folosirea ra
țională a potențialului și timpu
lui lor de muncă, ci și in va
lorificarea deplină a orelor lor 
libere, mai ales Ia cei aflați 

AGENDA „DACIADEI“
Campionatul liceelor și școlilor

profesionale lă fotbal Vaslui 5— 8 sept.
„Cupa U.T.C." la parașutism

„Ștafeta Munților", finala la tu-
Ploiești 5— 9 n

rism de masă Păltiniș 6— 9
„Cupa Sănătatea" la tenis de cîmp 
„Cupa metalurgistului" la atletism.

Oradea 6— 9
popice, fotbal și box

„Cupa chimistului" atletism, hand-
Slatina 8— 9 i»

bal, volei și haltere 
„Ceferiada", la atletism, volei

popice, șah, tenis de masă și
Făgăraș 8— 9

lupte libere
„Cursa de mare fond pe Dunăre" 

la caiac, din cadrul Cupei lu
crătorilor din industria alimen-

Iași P- 9

tară. Tul cea 8— 9
Crosul tinerilor muncitori Brașov 9 M>

Finala „Cupei U.N.C.A.P." la oină Turnișor 9—11 w

detașat in prima jumătate a 
partidei, după pauză jocul echi- 
librîndu-se mult.

Au înscris : Pintea (min. 13), 
Matei (min. 15), Becheș (min. 
27 și 38), Munteanu (min. 49), 
Constantin (min. 58) și Simiou 
(min. 78) — încercări ; Constan
tin — 2 tr. pentru „galbeni" ; 
respectiv Aldea (min. 54), Za- 
fiescu (min. 60), Caragea (min. 
65) — încercări ; Bucos — un 
drop, 3 l.p., 2 tr.

Formații (jucătorii sublimați 
ni s-au părut mai buni).

GALBENII : Tudose (Simion 
min. 41) — Motrescu, Constan
tin, Becheș, Matei — Alexan
dru, Paraschiv — Stoica, Du
mitru, Murariu — M. Ionescu, 
Pintea — Dinu. Munteanu, 
Scarlat. ROȘII : Gh. Dinu (Tu
dose min. 41) — Aldea. Zafies- 
cu I, Holban, Marin (Gh. Dinu 
min. 41) — Bucos, Suciu — 
Florea, Borș, Vlad — Urdea, 
Caragea — Cioarec, Ortelecan 
(Corneliu min. 41), Ungureanu 
(Bucan min. 41). Corect și au
toritar arbitrajul Iui Paul 
Soare.

Viitorul joc, între aceleași 
două formații, vineri la ora 
16,30, tot în Parcul Copilului ; 
un nou pas spre cristalizarea 
lotului celor 25 de tricolori care 
se vor deplasa în Țara Galilor.

Dimitrie CALL1MACHI

Ia vîrsta formării la școala 
muncii de constructor.

— Să înțelegem că veți asi
gura tinerilor și în perioadele 
de vîrf ale producției un pro
gram de activități care să îm
bine armonios educația fizică 
cu odihna ?

. — Bineînțeles, toate activită
țile noastre sînt de vîrf, dacă 
sînt de folos și au drept efect 
refacerea forței de muncă în 
vederea doborîrii recordurilor 
la termenele stabilite în grafi
cele de producție, a conchis 
ing. loan Mihăilă, grăbindu-se 
către punctul de comandă al 
detunăturii.

LOTO; PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cat. 7 : 169,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
1.140,90 a 100 lei ; FAJZA A n-a ; 
cat. A : 2 variante 25% a 12.500 
lei ; cat. B : 1„75 variante a 
10.000 lei sau o excursie, la ale
gere, de 1 loc în U.R.S.S. — 
Fin-landa sau R.P. Ungară — R.S. 
Cehoslovacă — R.D. Germană — 
Austria și diferența în numerar ; 
cat. C : 14,50 a 5.457 lei ; cat. D : 
54,75 a 1.445 lei ; cat. E : 686 a 
100 lei. Cîștigul de Categoria 1 a 
fost realizat de PAVAL KRAJ- 
NIK, din Băița, jud. Maramureș.
• AU JUCAT, AU CIȘTIGAT 

LA LOZ ÎN PLIC. Zilnic, la se
diul Administrației de Stat Loto- 
Pronosport se prezintă noi mari

Divizia A, etapa

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

DE LA ZERO ÎNF
LA ZERO PUI

Fiecare dintre cele 18 concurente ale 
pentru 450 de minute — in arenă. Ce 
după aceste cinci meciuri ale fruntașei*  
Constatarea — de plus — cea mai imț 
pierdut decît un punct din cele 10 pus 
gura neînvinsă a competiției. Un start 
marcabilă al elevilor lui Constantin și 
servație — negativă : (și nu s-a intir, 
campionate) un zero in drep ' punctași 
pă cinci „runde". Olimpia Satu Mare 
toare a unei asemenea contra-performc 
ca, probabil, datele problemei retrograc 
slabe „ieșiri din bloc-starturi“ par a j 
actualului campionat. Gloria Buzău și 
„viteza accelerării" și rămîn la minusu 
care și-a justificat denumirea de „al 
de începerea campionatului, un intCTnaț 
din fotbalul nostru ne spunea : „Să vc 
cestui campionat se va defalca foarte r< 
ne : sus unul foarte restrîns, cu ambițu 
un grup de concurente fără aspirații, < 
jos, grupa retrogradării". Cum se desfi 
putea ca internaționalul nostru să fi 
figurația clasamentului final al ediției 19

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
5 SEPTEMBRIE 1979. Extragerea 
I : 2 43 28 22 8 29 ; Extragerea a 
n-a : 4 25 32 3 37 31. Fond total 
de cîștiguri : 755.697 lei din care 
102.244 lei report Ia cat. 1.

© ClȘTIG URILE TB AGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 28 AU
GUST 1979. FAZA I : cat. 1 : 1 
variantă 190% — autoturism „Da
cia 1300“, sau „Skoda 120 L“ și 
diferența în obiecte ; cat. 2 : 3 
variante 25% a 6.250 lei ; cat. 3 :
6 variante a 15.242 Iei, sau la a- 
legere, o excursie de 1 loc în 
R.P. Ungară — R.S. Cehoslovacă 
— R.D. Germană — Austria și 
diferența în numerar ; cat. 4 : 
38,50 a 3.209 lei ; cat. 5 : 62.25 a 
400 lei ; cat. 6 : 111 a 309 lei ;

Am cercetat, pe mai multe campiona 
tele din etapele de mijloc de săptămină 
se răsturnări ale „calculului hirtiei" le i 
„runde". Explicația — printre altele - 
preocuparea unei echipe de a se reface 
ore. Tinerețea lotului joacă — deci — ■ 
Un exemplu ne susține — S.C. Bacău — 
Universitatea Craiova. Dar constatarea 
și de etapa de ieri : cinci puncte la < 
alte patru victorii ale gazdelor obținute 
pe „muchie de cuțit". Etapele de miere 
mare mijloc de verificare a formațiilor 
care nu ne dau semne prea asigurătoare.

I DOUĂ GOLURI ÎN 50 D
SPORTUL STUDENȚESC - UNIV. CRi

Stadion Republicii, teren foarte bun, timp exc 
mativ : 10 000. Au marcat : M. MARIAN (min. 10 
(min. 68). Șuturi la poarta : 9—16 (pe poarta :

SPORTUL STUD. : Moraru 7 (min. 77 Lazăr) r- 
Cazan .7, B. Grigore 7 — Munteanu I 5 (min. 7.' 
(pentru durități), Câțoi 7 — M. Marian 8, M. J

UNIV. CRAIOVA : Boldioi 5 - Negrilâ 6,^um 
reanu 5 — Țicleanu 7, Beldeanu 7, Donose 6 (mi 
(min. 69 Girleșteanu 5), Cîrțu 7, Irimescu 5.

A arbitrat : T. Balbnovici 7 ; la linie : V. Nai 
R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : TANĂSESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (0—0).

I
I
I
I
I
I
K

I
I
I

3—0 este un scor de... ne- 
prezentare, un scor clar, un 
scor care presupune o domi
nare copioasă a formației în
vingătoare. Numai că, în acest 
meci n-a fost deloc așa. Pe 
teren altfel s-au petrecut lu
crurile, din minutul 11 parti
da desfășurîndu-se efectiv în- 
tr-un singur sens, spre poarta 
apărată de Moraru, iar în fi
nal — spre rezerva sa, Lazăr. 
Pînă în minutul 10, fazele au 
alternat in cele două careuri, 
pentru ca, pe parcursul a nu
mai 60 de secunde, alb-negrii 
să sancționeze prompt două 
grave greșeli ale apărării cra- 
iovene. Ambele goluri au fost 
marcate de M. MARIAN. La 
primul a greșit Boldici. la al 
doilea, Bumbescu și apărăto-

1 buturilor echipei Univer
sitatea. Așadar, două goluri 
intr-un singur minut!? Din a- 
cest moment, la cîrma jocului 
s-a instalat echipa craioveană. 
Pînă la pauză ea a avut o e-

voluție 
pe linia 
țări. A 
re, inge: 
înscrie, 
30 si 4( 
și Țicle: 
imense 
imprecis 
2 m! ț 
oaspeții 
după go 
precedat 
gulescu 
de către 
ciorul, a 
echipa 1 
Oblemen 
slăbit tr< 
te acest, 
Beldeanr 
în excel 
careul n 
permis c 
tru echi; 
de minu

„CAPUL" INSPI
CHIMIA RM. VÎLCEA - F.C.M. GAL

Stadion „1 Mai" ; teren foarte bun ; timp exc 
mativ — 12 000. A marcat : GINGU (min. 75). Șu> 
poarta : 12—3). Cornere : 10-2.

CHIMIA : Constantin 6 — Bădilâ 6 (min. 90 Le| 
7, Cincâ 6 — G. Stan 7, Iordan 6, Savu 6 — Teleș

F.C.M. : Hagioglu 7 — Vlad 6, Constantin eseu 7, 
Bejenaru 5, Balaban 6, Cramer 5 — Moțoc 5 (mii 
7, Orac 6 (min. 64 Majaru 6).

A orbitrat : V. Topan (Ckjj-Napoca) 8 ; la linie 
și A. Deleanu (București).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-2 (1-2).

câștigători la cel simplu și
popular sistem de joc. Printre 
cei mai recenți dintre aceștia se 
numără : Ciucă Ion (com. Sfm- 
burești, jud. Olt), Baziotis Emilia 
(Tg. Mureș) și Rogozan Ileana 
(Cluj) — cîte 50.000 lei ; Călin V. 
Ioan (com. Turț, jud. Satu Ma
re) și Minei u Gheorghe (pom. 
Jilava, București) — cîte 20.000 
lei ; Tăbăcaru O. Vasile (Galați), 
Cartiș Sofia (Beiuș), Măndică Ni- 
culae (București), Rcnghcl A- 
lexandru (Vaslui) și Petre loan 
(Deva) — cîte 10.000 lei. Agențiile 
Loto-Pronosport, vînzătorii vo
lan ți, unitățile din comerț și co
operația de consum, precum și 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă stau Ia dispoziție pentru a vă 
încerca și dv. șansele.

RM. VILC
Meciul 

dominare 
lor, care 
pe întreg 
minute, 
surpriză, 
luție pe 
evidență 
juicătorilo; 
tatea Jn 
atît a cel 
celor de 
lățenii tr 
o mare ■ 
soorul. di 
spre poai 
grăbește : 
trece de 
în min. 2
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itat de el 
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1 Chimiei

a F.C. ARGEȘ - DINAMO 1-1 (1-1)
Stadion „1 Mal" ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 17 000. Au marcat: RADU ii (min. 18), respectiv CUSTOV (min. 25). 
Șuturi la poartă : 7—6 (pe poartă : 3—1). Cornere : 9—4.

F. C. AIIGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7. Ivan 7 — Toma 
6 (min. 46 Chivescu 7), Bărbulescu 6, lovănescu 6 — Turcu 7 (min. 72 Moi- 
ceanu 6), Dobrin 7, Radu fi 6.

DINAMO : Ștefan 7 — Cheran 6, Ghiță 7, Sătmăreanu II 7, Slănescu 6 
(min. 64 Bâdilaș 7) — I, Marin 6, Dinu 6, Custov 8 — I. Moldovan 6, Mul- 
țescu 7. Apostol 6 (min. 89 Vrînceanu).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8; la linie : M. Salomir (Cluj-Napocc) 
ți A. Sziloghi (Țg. Mureș).

Cartonașe galbene : DINU, I. MOLDO'
Trofeul Petschovschi : 6. La juniori : 1-0 (1—0).

PITEȘTI, 5 (prin telefon)
Reeditare, în alte ipostaze, a 

derbyului campionatului trecut, 
partida dintre F.C. Argeș și 
Dinamo a oferit ambelor echi
pe un prilej de reabilitare diupâ 
evoluțiile mai puțin convingă
toare din primele etape, pre
cum și de utilă verificare a po
tențialului înaintea apropiatului 
debut în cupele europene. Pu- 
nînd însă mai presus orgoliul,

urmărind în principal rezultatul, 
atît gazdele, cît și oaspeții s-au 
angajat într-un joc de mare 
luptă, cu multe momente de 
nervozitate și de tensiune.

în comparație cu etapele an
terioare, Dinamo a marcat, se 
pare, la Pitești, o ușoară creș
tere în joc. evidentă mai ales 
în prima jumătate a partidei. 
Bucureștenii au reușit în pri
mele 45 de minute să mențină

BĂIMĂRENII, APLAUDAȚI
OLIMPIA S. MARE - F.C. BAIA MARE 0-1 (0-0)

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp tnnorat ; spectatori - 
14 000. A marcat : TERHEȘ (min. 70). Șuturi la poartâ : 11-9 
5—4). Cornere : 3—6.

OLIMPIA : Feher 6 — V. Mureșon 6, Matei 6, Kaizer 7-f-, 
Sabâu 5 (min. 74 Pataki 5), Bathori II 5, Marcu 5 — Helvei 6, 
Both I 6 (min. 64 Stețoa 5).
_ F.C. BAIA MARE : Ariciu 9 — Borz 8, Condruc 8, Kotler 8, .

81 Hoffmeister) — Terheș 8, Dra-

• aproximativ 
(pa poartă :

Pinter 6 
Demarcek 6.

R. Pamfil 7, I. Mureșan 7, Sepi 6 (min. 
gomirescu 6 (min. 32 Cioban 6), Deac 7.

A arbitrat : C. Dinulescu 9 ; la linie : 
rejti) și V. Cioci.'teu (Craiova).

Cartonașe galbene : MARCU, KAIZER.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3—3

Molnar 7

V. Novrovsehi (ambH din Bucu-

(2-2).

SATU MARE, 5 (prin telefon)
Tradiția a fost infirmată, e- 

chipa locală mobilizîndu-se la 
maximum în această partidă 
grea, in care de partea ei a 
vea doar rezultatele anterioare 
cu F.C. Baia Mare (n-a pier
dut niciodată în fața acesteia 
acasă), a luptat cu toate for
țele să spargă gheața în acest 
sezon. După ce, în min. 7, 
Terheș a șutat milimetric a- 
fară. din careu, Olimpia și-a 
strîns rîndurile și și-a încercat 
șutul în cîteva bune situații la 
poarta Iui Ariciu. Prima am 
consemnat-o în min. 14 (Matei 
a ratat de Puțin, în careu), 
apoi, în min. 20 (Ariciu a blo
cat sigur șutul lui Demarcek) 
și în min. 40 (Ariciu. din nou 
la post, la șutul lui Both I). 
Bălmărenii sînt prudenți, sînt

preocupați mai mult de orga
nizarea defensivei, lăsînd pe 
gazde să-și macine forțele.

Nici în repriza secundă șansa 
nu surîde Olimpiei (în min. 64, 
Pinter trimite din careu, vio
lent, peste transversală); Sabău 
îl imită în min. 68 și, pe un 
contraatac clasic, Koller șu- 
tează in bară, mingea revine 
în teren și TERHEȘ o reia in 
gol ; 0—1. Gazdele fac eforturi 
disperate de a egala prin 
Kaizer (min. 80) și Bathori II 
(la acțiunea acestuia din urmă, 
Molnar a „scos“ de pe linia 
porții), oaspeții se apără supra- 
numeric, Ariciu este excelent, 
ca și Condruc, și meciul se 
termină cu o infirmare a tradi
ției și cu aplauze peptru F.C. 
Baia Mare.

Stelian TRANDAFIRESCU

DUMITRU-LA ^SERVICIU";
STEAUA - VIITORUL SCORNICEȘTI 4-1 (2-0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — < 
35 000. Au marcat: STANCMJ (min. 6 — autogol), IORDANESCU 
70), M. RADUCANU (min. 62), respectiv VOICULEȚ (min. 76). 
poartâ : 24—6 (pe poartâ : 11—3). Cornere : 10—1.

STEAUA : lordache 7 — Anghelini 6, Sameș 6, Agiu 6, Nițu 6
\mifi. it oroioa /, ioi ____ _ ... ____________ _

(min. 58 Aelenei 8), C. Zamfir 7.
VIITORUL SCORNICEȘTI : Nedea 5 (mîn. 75 Anghel) - Lîcâ 

nescu 7 (min. 71 Voiculeț 7), Stanciu 6, C. Mincu 6 — Manea 
cioanâ 6, Badea 6, P. Petre 6 — Șoarece 7, Palea 5.

A arbitrat : N. Rainea (Galați) : 8 ; la linie s M. Fediuc (Suceava) 
T. Cruceanu (Tecuci) — ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene : SAMEȘ, P. PETRE.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 10—0 (4—0).

LUPTA
un vădit echilibru al disputei 
și să egaleze repede scorul, 
printr-un splendid șut dintr-o 
bucată al lui CUSTOV (la o in
teligentă pasă înapoi, dată cu 
capul de Mulțescu), după ce 
fuseseră conduși de piteșteni 
prin golul înscris de RADU II, 
in urma unei suite de faze 
dramatice în careul oaspeților 
(la una din ele, Cheran comi
sese heniț, dar arbitrul a lăsat 
jocul să 
gol).

F. C.
schimb, _ _ _______ ____
după pauză, când i-a silit pe 
dinamoviști să se rezume a- 
proape numai la apărare. To
tuși, ocaziile de gol n-au fost 
pe măsura acestei dominări ac
centuate, deoarece gazdele a-u 
abuzat de centrări înalte în ca
reu. Să consemnam, însă, că în 
min. 76 Bădilaș a scos mingea 
de pe linia propriei porți, la 
un „cap" al lui Cîrstea, după 
ce, în min. 58, la un șut al 
lui Turcu, balonul a căzut pe 
bara transversală a porții oas
peților. Dinamoviștii n-au fost 
departe — nici ei — de golul 
victoriei, la un contraatac al 
lui I. Moldovan, în min. 79.

Pentru evoluția lor din re
priza secundă, piteștenii se pot, 
desigur, socoti nedreptățiți de 
rezultat, dar și dinamoviștii au 
merite în obținerea acestui 
1—1, care pentru ei constituie 
o minirevanșă.

Constantin FIRĂNESCU

curgă și a ieșit, totuși,
Argeș a stăpînit, în 
cu autoritate jocul

VICTORIE CHIAR Șl IN 10 OAMENI!..
GLORIA BUZĂU - S.C. BACĂU 1-2 (0-1)

Stadion Gloria ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 16 000. 
Au marcat : ȘOIMAN (min. 3), ANTOHI (min. 47) și C. SOLOMON (min. 
48 - autogol). Șuturi la poartâ : 18-9 (pe poartâ : 10-5). Cornere : 18-2.*

GLORIA : Cristian II 6 — Neculce 4 (min. 76 Stanciu), Simion 5, Vlad 5, 
Tulpan 6 — Ghizdeanu 5, Mircea 5 (min. 55 Dobre 6), Duloiu 6 — Petrea
nu 5, Stan 4, Radu 6.

S.C. BACĂU : Mangeac 8 - Panaite 7, Catargiu 7, Solomon II 6, Elisel 
6 — Șoșu 7, Cârpuci 7, Moldovan 5 (min. 56 Vamanu 6) — Șoiman 7 (min. 
70 Verigean-u 6), Botez, Antohi 8.

A arbitrat : M. Buzea 6 ; la linie : T. Radulescu (ambii din București) 
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : CARPUCI, ELISEI, SOLOMON II, BOTEZ, DULOIU.
Cartonașe roșii : BOTEZ.
Trofeul Petschovschi s 9. La juniori : 1—2 (1—1).

și

i

BUZĂU, 5 (prin telefon)
Dovedind o matură organiza

re a jocului (mai ales 
apărare, unde au aplicat 
neînduplecat marcaj om la om) 
și o exemplară putere de lup
tă (cu deosebire după pauză, 
cînd au rămas în zece oa
meni), băcăuanii au repurtat o 
victorie meritată, după un 
meci de-a dreptul dramatic, 
de mare tensiune nervoasă, cu 
momente fierbinți? în special 
în primele și ultimele 5 mi
nute ale reprizei secunde. Ei 
au beneficiat însă si de „ziua 
nefastă" a buzoienilor, care au 
atacat furibund, aproape tot 
timpul, dar fără orizont, șu
tind fără precizie și opunîn- 
du-i inspiratului Mangeac un 
atac debusolat, condus de un 
Stan care a avut uneori mo
mente penibile.

Oaspeții deschid scorul în 
min. 3, la o acțiune creată de

în 
un

e
11 1 1 •
Antohi, a , cărui centrare 
fructificată de ȘOIMAN. Gaz
dele ripostează (min. 16 ra
tare Ghîzdeanu), dar în min. 
18 arbitrul nu Ie acordă 11 m 
la faultul în careu asupra lui 
Duloiu. După reluare, ANTOHI 
înscrie imparabil, cu un 
sub bară, de la 20 m,
chiar în minutul următor, la 
un corner executat de Pctrea- 
nu, SOLOMON II reia în pro
pria poartă! Din min. 50, oas
peții rămîn în 10 oameni, prin 
eliminarea justă a lui Botez 
pentru injurii aduse arbitru
lui. Pînă la urmă, dominare 
buzoiană netă, culminînd cu 
minutele 85—90, cînd gazdele
obțin trei cornere. Mangeac 
salvează de două ori „in ex
tremis", iar Petreanu ratea
ză cea mai mare ocazie de e- 
galare.

Radu URZICEANU

SEPCILE ROȘII a a„i------- ------------------
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin telefon)

„U“ a mai adăugat două 
puncte zestrei frumoase pe ca
re și-o făurise, luptînd admi
rabil pe toate stadioanele pe 
care a evoluat pînă acum. A- 
ceeași putere de luptă și ace
eași ambiție tinerească le-a a- 
runcat și în partida cu A.S.A.. 
dar vrtfme de 67 de minute s-a 
izbit de defensiva lucidă a li
nei formații cu mult mai ru
tinate. A.S.A. a opus un joc 
strîns în apărare, cu circulație 
amplă a balonului din momen
tul intrării în posesia lui, cu 
lansări periculoase pe contra
atacuri, asumate de Fanici și 
Both II. Cu alte cuvinte. A.S.A. 
a replicat printr-un joc ordo
nat de o idee 
avut darul să 
tivele gazdelor 
nalizare, să le _ .. __  _ __
peală, să le oblige la rezolvări

precisă, care a 
tocească iniția- 
în fazele de fi- 
împîngă la pri-

IORDANESCU - LA PLASĂ
aproximativ 
(min. 20 și 
Șuturi la

STEAUA : lordache 7 — Anghelini 6, Someș 6. Agiu 6, Ni ța 6 — Dumitru
9 (min. 79 Zahiu). Stoica 7, lordănescu 8 — M. Râduoanu 8, A. Ionescu 6

6, Martfî-
5, CJo-

fl

- Două echipe ambițioase, ieri 
pe gazonul din „Ghencea". au 
dat tot ce pot, în momentul de 
față ca angajament fizic : 
Steaua pentru a infirma semie- 
șecul de la Galați, Viitorul 
Scornicești pentru a confirma 
un start mai mult decît satis
făcător la debutul pe prima 
scenă a țării. Din această re-

LUI GÎNGU
să irosească o mare ocazie de 
gol, prin Gîngu, care, precipi
tat și el în execuția șutului, 
trimite de aproape, singur cu 
Hagioglu, în bară; de aid min
gea revine în teren, iar Iordan 
o expediază peste poartă. As
pectul jocului din prima repri
ză se menține și după pauză : 
gazdele domină teritorial, une- 
ori cu autoritate, oaspeții sînt 
ușor superiori tactic, se apără 
bine și contraatacă periculos. 
Mai multe ocazii are, firește, 
echipa din Rm. Vllcea, care 
trece pe lîngă gol de nu mai 
puțin de șase ori : în min. 55, 
prin Teleșpan. în min. 64, prin 
Savu, în min. 66, prin Cincă, 
în min. 69, prin Gîngu, în mim. 
72 și 75 prin G. Stan. Cînd 
ceasul stadionului arăta minu
tul 75 a căzut și golul: GÎNGU 
s-a înălțat peste o grămadă de 
jucători masați în careul gă- 
lățean și a trimis, cu capul, sus 
Ia colț, mingea centrală de fun
dașul Bădilă. Vîlcenii forțează 
în continuare o victorie mai 
dară. Sînt gata să o 
în min. 85, dar șutul 
gu, bine plasat, este 
frumos de Hagioglu

Mihai IONESCU

■
ciprocă -încleștare de forțe, 
rezultat un joc viu. antrenant 
(pe placul .tribunelor" arhi
pline), cu multe faze de poartă 
și... destule goluri. Inițiativa a 
aparținut, firește. liderului, 
care — la dorința de a învinge 
— a adăugat bogata-i expe
riență competițională, o tehni
citate superioară în toate com
partimentele. Constrînsă să se 
apere mai mult decît a inten
ționat, formația oaspete a pri
mit două goluri, relativ re
pede, și din cauza unor erori 
de apărare : în min. 6 a fost 
autogolul lui STANCIU (la o 
minge trimisă de Stoica din

a

• «o

dezechilibru), iar în min. 20 
fost _ _ _ J
(un „cap" plasat din interiorul 
careului mic, după o pasă pri
mită de la Dumitru), scăpat de 
sub marcajul lui Badea, Steaua 
s-a menținut în ofensivă, dar 
„tachinată" de jocul la ofsaid al 
adversarului, va mai avea pină 
la pauză o singură clară ocazie 
(min. 23) pe care, însă, A. Iones- 
cu, singur cu portarul, o va rata. 
In primul „sfert" de la reluare, 
a fost rîndul ex-divizionarei B 
să se vadă mai mult în ofensivă 
și să... risipească două bune si
tuații, prin Șoarece (min. 50) 
și Manea (min. 53). Cu un Ae- 
lenei inspirat și activ (introdus 
în locul lui A. Ionescu), Steaua 
a preluat, din nou, inițiativa, 
înscriind în min. 62 (prin M. 
RADUCANU, excelent „găsit" 
de Dumitru) și 70 prin IOR
DANESCU care, la o centrare 
a lui Aclenei, a expediat balo
nul, cu capul, în plasă. Șase 
minute mai tîrziu, VOICULEȚ 
va reduce din handicap, fruct:- 
ficînd o pasă de la Șoarece. 
Dar meciul era de-acum jucat..

Gheorghe NICOLAESCU

. a
golul lui IORDANESCU

realizeze 
lui Gîn- 

respitns

CIND nu se
IAȘI, 5 (prin telefon)

Greu, foarte greu au reușit 
studenții ieșeni să se impună 
în fața colegilor lor din Timi
șoara. Au existat momente — 
destul de multe — cînd și cei 
mai înfocați suporteri ai Po
litehnicii locale nu mai spe
rau în succesul lor. A fost e- 
videntă superioritatea echipei 
timișorene, mult mai discipli
nată tactic, calmă și bine or
ganizată. Tăioasele contra
atacuri inițiate în special de 
Nucă au creat o adevărată 
panică în careul advers 
părătoare nesincronizarea 
dasilor centrali), golurile 
ANGHEL (min. 8 și 16) 
un efect logic al acestor 
țiuni. (Primul la centrarea lui 
Nucă, al doilea — după o pă
trundere a lui Barna). Deși 
gazdele au avut mai mult i- 
nițiativa, ele nu s-au „remar
cat" decît printr-un joc ’ste
reotip, bazat pe un exagerat

(su- 
fun- 

lui 
fiind 

ac-

“, ALTE DOUĂ PUNCTE
MU“ CLUJ-NAPOCA - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (0—0)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori -
30 000. A marcat BATACLIU (min. 67). Șuturi Ia poarta : 23—7 (pe poarta : 
6-3). Cornere : 11—3.

“___  7 ::_T z__  .. .
Mânu 7, Suciu 6 (min. 58 Răduțâ 7) — Dobrotâ 6, Florescu
L. Mihai 7), Batacliu 7.

A.S.A. : yunvulea 7 - Onuțan 7, Unchiaj 8, Ispir 7, Gali 6 — Varodi 
(min. 62 Pîslaru 6), Biro I 5 (min. 36 Munteanu 6), Bozeșan 7 — Both 
6, Fanici 7, Hajnal 7.

A arbitrat O. Anderco (Satu Mare) 8 ; Ia linie : V. Catanâ (Cărei) 
Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : ONUȚAN, MÂNU.
Trofeul Petschovschi : 9, La juniori : 2-0 (1—0).

I 
i

aproximativ

,U*  : Lăzăreanu 7 - Anca 6, Moș 7, Ciocan 8, I. Mureșon 6 - Pop 
-------- , <-•- .. . ... - , 6 (min. ft

53

7 
li

șf

confuze. Primul care a sesizat 
situația a fost Balacliu, care 
a schimbat în două rînduri re
gistrul ofensiv, mizind pe sur
priza șutului de Ia distanță. 
Dar el nu a avut șansă, expe
diind de două ori (min. 10 și 
59) mingea în bară. Fenomenul 
nu a scăpat nici conducerii 
tehnice clujene, care, după re
luare, a operat modificări (do
vedite de bun augur) în for
mație. L. Mihai și Răduță au 
limpezit, într-adevăr, atacul e- 
chipei lor, l-au activizat și go
lul rîvnit a venit, în fine, în

min. 67, după ce L. Mihai s-a 
desprins de fundașii adverși. 
l-a scos pe Vunvuleă din poar
tă și a pasat înapoi, la BATA- 
CLIU, care a marcat.

După gol, oaspeții își văd la 
fel de meticulos de treabă, aș- 
teptînd ca unele din atacurile 
lor să se concretizeze. Dar o 
apărare bine dirijată de Ciocan 
nu a conceput 
printre 'degete 
de prețioasă.

că
o

poate scăpa 
victorie atît

Ion CUPEN

DEBUTANTUL CARE ADUCE GOLUL
JIUL - C.S. TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0)

Stadion Jiul ; teren moale și alunecos ; timp noros ; spectatori, aproxi
mativ 4 000. A marcat : MICULESCU (min, 8). Șuturi la poarta : 15—3 (pe 
poarta s 8-0). Cornere : 10-1.

JIUL : Moise 8 — P. Grigore 7, Bâdln 7, Rusu 7, Miculescu 8 — Varga ft 
Ciupitu 7, Stoice 7 — Bucurescu 6, Uxandru 7, Sălâjan 6 (min. 87 Mușat)«

C.S. TÎRGOVIȘTE : Bărbulescu 8 — Gheorghe 7, Enache 7, Alexandru 7. 
Pitaru 6 (min. 85 Dumitrescu) — Tâtaru 6, Filipescu 6, Kal-lo 6 — Greaca 5 
(min. 67 Ștefan eseu 5), Marinescu 6, Niculescu 6.

A arbitrat : loan Rus (Tg. Mureș) 8 ; ta linie :
Tr. Severin) și M. Ivâncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : PITARU, MICULESCU, LIXANDRU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-1 (3-0).

S. Drăgulici (Drob~ta

PETROȘANI, 5 (prin telefon)
în sfîrșit, Jiul a obținut pri

ma victorie din această toam
nă! A cucerit două 
mari, dacă ne gîndim 
tuația precară în care 
flă fosta echipă a lui 
țescu. Jiul a reușit o
rie muncită, în care jucătorii 
au făcut risipă de energie, și 
dorită, parcă, mai mult ca ori-

puncte 
la si- 
se a- 
Mul- 

victo-

NIMENI...MAI AȘTEPTA
POLITEHNICA IAȘI — POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-2 (1—2)

Stadion „23 August”, teren foarte bun, timp frumos, spectatori 
motiv 10 000. Au marcat : CIOACA (min. ....................."'
respectiv ANGHEL (min. 8 și 16). Șuturi 
6—4). Cornere : 15—5.

POLITEHNICA : Naște 6 - Mihalcea 7,
6 — Romilă H 6, C. ionescu 7, Dăni'lă 5 . . ___
6 (min. 55 Nemțeanu 6), Cioacă 8, Costea 7.

„POLI" : Cetona 6 — Șunda 6, Vișan 5, Mehedințu 6, Borna 7 — Dem- 
brovschî 7 (min. 85 Rașca), Volaru 7, Lața 6 — Nucă 7, Anghel 7, Cotec

A arbitrat : M. Adam (Cluj-Napoea) 7 î la linie : C. Ghiță (Brașov)
Al. Mustățea (Pitești), ultimul cu semnalizări greșite. 

Cartonașe galbene : ANTON.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 3—0 (1-0).

- -. . . . aproxi-
12 și 62), MIHALCEA (min. 71), 
la poartâ : 20-11 (pe poartâ :

Anton 5, Ursu 5, Gh. Munteanu 
(min. 46 Florean 6) — D. Ionescu

C.
6. 
?l

joc combinativ, forțînd, în ma
joritatea cazurilor, un joc la... 
9 m. Cînd s-au încercat pă
trunderi frontale, au rezul
tat acțiuni, eficiente, cele trei 
goluri (primul — acțiune pe 
cont propriu CIOACA, al doi’ 
lea — „cap° CIOACA, după o 
prelungită acțiune de atac, 
— al treilea — MIHALCEA, 
urcat în atac), a1 te două ra
tări ale lui Cioacă și acțiunea

■ ... —— O
lui Costea, care a generat 
nalty-ul ratat de Romilă

pe- 
___  ___  __ .... __ II 
(în min. 21, la scorul de 1—2), 
în zi slabă. Timișorenii au pă
răsit terenul cu fruntea sus, 

- ei fiind cei care au ratat o vic
torie logică. Un debut mar
cat de trac a avut arbitrul 
clujean Mihai Adam, care are 
o circumstanță, jocul extrem 
de dificil pe care l-a condus.

Adrian VASILESCU

cînd. Jiu] a păstrat mai tot tim
pul inițiativa, dar cu toate a- 
cestea nu a beneficiat de prea 
multe situații clare de gol. A- 
ceasta pentru că oaspeții, deși 
lipsiți de aportul lui Coman 
și Ene (ambii indisponibili), au 
fost aceeași echipă tenace, dîr- 
ză în apărare și cu o bună 
circulație a balonului.

Chiar de la început Jiul a- 
tacă susținut și prima mare 
ocazie o notăm în min. 3 : Qiu- 
pitu execută puternic o lovitu
ră liberă de la 20 m și Bărbu
lescu, respinge, cu dificultate, în 
corner. Nu trec decît 5 minute 
și se înscrie golul : același Ciu- 
pitu execută o lovitură liberă 
de pe dreapta, mingea pluteș
te peste toți jucătorii din ca
reu și fundașul stingă MICU- 
LEȘCU, care a debutat astăzi 
la Jiul, reia puternic cu capul. 
Repriza se încheie cu reușita 
lui Pitaru (min. 40) care sal
vează un gol ca și făcut, la un 
șut al lui Lixandru. In min. 
47, C. S. Tîrgoviște trece pe 
lîngă egalare (centrarea lui 
Niculescu nu este finalizată de 
Greaca), dar tot Jiul poate 
majora diferența în min. 82, 
în urma unui penalty : Enache 
oprește balonul cu mina, faza 
este controversată, dar con
ducătorul jocului se afla la 
cîțiva pasl de locul incorec
titudinii. Execută Ciupitu dar 
portarul Bărbulescu antici
pează traiectoria șutului.

Gheorghe NERTEA



LA BLED, START IN C. M. DE CANOTAJ MASCULIN
Echipajul nostru de 2 +1 concurează azi, în recalificări

ACOLO UNDE SE MONTEAZĂ
BLED, 5 (plin telefon). La 

două zile după finalele fețelor, 
pc frumosul lac din stațiunea 
slovenă au început întrecerile 
celei de-a VIII-a ediții a cam
pionatelor mondiale masculine. 
Pe listele de înscrieri ale celor 
opt probe (44-1 rame, 2 vîsle, 
2 rame f.c., simplu, 24-1 rame, 
4 rame, 4 vîsle, 84-1) figurea
ză 144 de echipaje, cu peste 500 
de concurenți din 30 de țări, 
de pe toate continentele.

Miercuri a fost o zi plină, 
cu 22 de curse eliminatorii; 
serii extrem de disputate, care 
iau adus numai câștigătoarelor 
calificarea pentru semifinalele 
de sîmbătă, restul competitori-; 
lor urmi nd sa concureze vineri 
în recalificări. Din această a 
doua categoric face parte Și 
echipajul nostru de _ 2-T-l. , — 
singurul pe care îl aliniaza 
canotajul românesc la această 
ediție a campionatelor —, alcă
tuit din Petre Ceapura-Gabriel

Ladislau Lovrensehi. 
noștri’ au evoluat în 

alătuiri de ambar-
Bularda +

Canotorii 
seria a 3-a, 
cațiunile R.D. Germane (care 
deține titlurile mondial și o- 
limipic în această probă), Iugo
slaviei, Spaniei și Belgiei. După 
un start bun, echipajul condius 
de veteranul Petre Ceapura se 
afla, la 500 m, adică după pri
mul sfert al cursei, în poziția 
a treia, după R.D. Germană și 
Iugoslavia. încurajați de public, 
canotorii iugoslavi troc pentru 
o vreme în frunte, după jumă
tatea distanței, dar cedează re
pede și echipajul nostru rămîne 
singur in plasa marilor favoriți. 
Pe ultimii 300 m lupta este 
aprigă, frumoasă, dar. cu toate 
eforturile echipajului nostru 
ordinea din timpul cursei nu 
poate fi modificată la sosire. 
Clasamentul seriei : 1. R.D. 
Germană (Ulrich-Jahling + 
Spohr) 7:18,31, 2. România
(Ceapuna-Bulardia + Lovren-

schi) 7:23,06, 3. Iugoslavia
7:32,45, 4. Spania 7:40,65, 5. Bel
gia 7:51,86. Celelalte serii ale 
probei au fost câștigate de e- 
chipajele Cehoslovaciei (Skopek 
-Plaminek + Hajdusek) 7:17,56 
și S.U.A. (M. Borchelt-F. Bor- 
chelt 4- Welles) 7:25,01. Așa
dar, echipajul nostru concurea
ză vineri în recalificări, și pen
tru a obține calificarea în se
mifinale trebuie să se claseze 
pe unul din primele trei locuri, 
ceea ce le este în puteri.

Pînă la noi relatări despre 
întreceri, să consemnăm că în 
cadrul Congresului F.I.S.A., 
care a avut loc la Bled, au 
fost fixate gazdele viitoarelor 
ediții ale C.M. : 1981 — Mun- 
chen, 1982 — Lucerna, 1983 — 
Viena, și că prof. Gh. Giurcă- 
neanu, secretar al F.R.C.Y. a 
fost cooptat în comisia de per
formanță a F.I.S.A.

Vasile TOFAN

SCENA1' VIITOAREI OLIMPIADED
Alexandr I. Vladimirov este șeful serviciului 

de presă din cadrul Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova. în 
interviul acordat recent ziarului nostru, el face 

referiri la stadiul actual al pregătirilor pentru 
cea de-a 
sportive, 
U.R.S.S.

XXII-a ediție a supremei competiții 
programată anul viitor în capitala

început^ o întrebare

,.Trofeul Tomis“ la volei masculin ȘAHISTELE, ÎNTRECUTE
JUCÎNO PRECIS Șl EFICACE, 

ECHIPA NOASTRĂ A DEPĂȘIT BULGARIA CU 3-0
iN MECIUL CU

CONSTANȚA, 5 (prin 
f»n). Cea . de-a XVIII-a 
a „Trofeului Tomis“ la 
masculin a debutat în 
sporturilor din localitate

tcle- 
ediție 
volei 
Sala 

cu o 
partidă maraton, desfășurată pe 
parcursul \ a două ore de joc 
disputat, care a reținut atenția. 
numeroșilor spectatori aflați in 
tribune: Iugoslavia — R.P. Chi
neză. Cele două formații au 
mers „cap la cap", în primul 
set, cîștigat in prelungiri de 
sportivii chinezi, care aveau să 
șe impună, și in următorul, însă 
de, o manieră categorică. La 
2—0. puțini erau cei care cre
deau într-o răsturnare a sco- 
rului. Voleibaliștii iugoslavi 
însă nu au abandonat lupta, 
reușind să se impună în setul 
al IlI-lea in exact aceeași ma
nieră categorică în care pierdu
seră mai înainte. Apoi ei au 
avut permanent inițiativa, ad- 
țjudecîndu-și — e drept, cu mai 
multă greutate — și seturile 
următoare și, odată cu ele, și 
victoria finală cu 3—2 (—14,

ÎNTRECERILE
WRNEULUI DE TENIS

(juniori) DE
MAMAIA, 5 (prin telefon), 

în cea de-a doua zi a Tur
neului internațional de tenis 
de la Mamaia, rezervat junio
rilor, s-au disputat cîteva me
ciuri interesante. La categoria 
junioarelor 
Liana Don 
luat foarte 
sportivei 
Szanthoffer.
rii noastre a cîștigat cu 3—6, 
6—4. 6—3, acțiunile sale fiind 
mai decise in desele incursiuni 
Ia fileu. în schimb, o altă ju
cătoare româncă. Dorina Mol
dovan, nu a putut stăvili dez
lănțuirea adversarei sale, polo
neza Ana Szuslakoivska, care 
a fost superioară în folosirea 
unei game variate de lovi
turi. Szustakowska a cîștigat 
cu 4—6, 6—3, 6—0. Alte rezul
tase la junioare, 17—18 ani : 
'Adriana Velceva (Bulgaria) — 
Magdalena Raicovici (Româ
nia) 6—1. 6—1 s Ines Schwarts 
(R. D. Germană) — Mihaela 
Drăghic! (România) 6—2, 6—2. 
Băieți, 17—18 ani : M. LazaroV 
(Bulgaria) — V. Sălăgean 
(România) 3—6. 6—2, 8—6.

Dintre meciurile susținute de 
juniorii mici (15—16 ani) cel 
al românului E. Ilnat împotriva 
polonezului T. Kalarosz a fost 
de o bună factură. Ilnat cîști- 
gînd cu 6—0. 6—3, rezistența 
adversarului fiind insă mai 
mare dccît arată scorul. In
tr-un alt meci al aceleiași ca
tegorii de vîrstă. ungurul J. 
Guti l-a înirecut cu 6—2, 6—2 
pe sportivul nostru A. Kovacs. 
Fele 15—16 ani : Natașa
Piskackova (Cehoslovacia) — 
Gabriela Precup 6—2. 7—5 ! 
Daniela Moise — Daniela Ne
mes 6—1. 6—2 : Andreea Ritecz 
(Ungaria) — Carmen Cazacliu 
6—3. 6—1 : Liliana Pop — Do- 
rota Brochocka (Polonia) 6—1, 
6—15“ 
Alice 
geta 
6—2,

—1, 4, 10, 13). De la învingă
tori s-au detașat VI. Bogoevschi 
și SI. Lozancici, respectiv Hu 
Jin si Hou Jie. Au arbitrat co
rect E. Gramsch (R.F.G.) și S. 
Popescu (România).

Pe linia bunelor evoluții din 
ultima vreme, reprezentativa 
României a făcut, în compania 
Bulgariei, o partidă reușită, de- 
tașîndu-se mai ales prin exac
titatea intervențiilor, prin bună 
pregătire fizică, prin spirit de 
colaborare și prin eficacitatea . 
serviciului. Ca întotdeauna, co
ordonatorul Oros a dirijat in
teligent acțiunile ofensive, iar 
dintre trăgători. Pop, Păușescu 
șl Gîrieanu s-au remarcat în 
mod deosebit,' intr-o partidă în 
care se poate spune că întrea
ga formație a avut o compor
tare meritorie. Scor 3—0 (8, 5, 
10) pentru reprezentativa noas
tră, care a avut în teren pe 
Oros, Dumănoiu, Pop, Pău
șescu, Tutovan, Girleanu (Hîn- 
da, Sterea, Chifu, Stoian). Ar
bitrii WuYi Zhong (R.P. Chi
neză) și Miomir Jurici (Iugo
slavia) au condus foarte bine.

în ultimul meci : Ungaria — 
R. F. Germania 3—1 (8, 9, 
—10. 7).

Programul zilei de joi cuprin
de. de la ora 16 : România — 
R.F. Germania (partidă care 
Poate fi urmărită si pe micul 
ecran), ILP. Chineză — Ungaria 
si Bulgaria — R.F. Germania.

Aurelian BREBEANU 
Cornel POPA — coresp.

ECHIPA UNGARIEI
un finiș foarte slab, 
de șah a României n-a 
să remonteze handicapul

e-. Cu 
chipa 
reușit 
din întilnirea cu formația Un
gariei, Mai mult chiar, forțind 
peste măsură pozițiile, ea a 
pierdut ultimul tur cu 4—2 
(deși avea albele la toate me
sele I).

Margareta 
gat la Rita 
remizat cu 
I.ia Bogdan 
Dealtfel, selecționata noastră a 
contat, practic, doar pe apor
tul primelor două jucătoare 
(autoare a unui rezultat de 4 
puncte din 6 posibile), presta
ția celorlalte 4 fiind foarte 
slabă.

Ligia Jicmam a pierdut la 
Tunde Csonesik, Rodica Reicher 
la Guylane Kriszan, iar Vio
rica Ilie ia Maria Porubszki. 
(Proaspăta cîștigătoare a tur
neului de la Sinaia, autoarea 
celei de a doua note de maes- 
tră internațională totalizează, 
în acest meci, doar iVz puncte 
din 6 !). Și junioarele au pier
dut runda cu 1%—V2 : Csilla 
Sajler — Ilona Kurocsay 0—1, 
EJiih Kozrna — Marla Kovacs

în felul acesta, meciul ia 
sfîrșit cu victoria oaspetelor, 
care cîștigă întilnirea senioa
relor cu 20—16 si pe aceea a 
junioarelor cu 772—4’/,. Scorul 
general este favorabil formației 
Ungariei cu 27,/J—20"/j.

Mure.șan a cîști- 
Kaș, Dana Nu tu a 
Marja Grosch, iar 
cu Suzana Makai.

— La început, o întrebare 
care a devenit obișnuită : ia ce 
stadiu se află pregătirile pen
tru Olimpiada ’80 ?

— Cu mai puțin de 
înaintea starturilor, 
spune că sîntem exact 
ordonatele stabilite. In 
niul construcțiilor, au __
tat in total 99 de obiective 
olimpice, dintre care 76 
numai la Moscova, celelalte 
aflîndu-se în orașrie-satelit ale 
Olimpiadei. la Tallin, Lenin
grad, Kiev și Minsk. Cînd vor
bim de obiective olimpice, nu 
avem în vedere numai cbn- 
struațlile sportive protpriu-zise, 
d ne referim și la complexele 
tehnice de deservire a compe
tiției, cele culturale, hotelurile, 
felurite lucrări și instalații le
gate de aceasta. Toate sînt 
cuprinse în planr.il general de 
dezvoltare economică 
a U.niunii Sovietice, 
pe distanța a 20 de 
1971 ști pinii în 1990. 
au avansat în ritm 
pînă în iama trecută, cind 
temperaturile extrem die scă
zute le-au frînat întrucîtva, 
pentru ca în. perioada de pri- 
măvară-vară. întârzierea să fie 
recuperată total. Astfel că la 
Moscova, die pildă, majoritatea 
obiectivelor olimpice au putut 
Update în folosință cu un an 
înainte, așa cum se intenționa., 
adică la ora finalelor Spairta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S., 
care au constituit 
generală" extrem 
toare.

— Numiți-ne, vă 
cipalele construcții 
Moscova.

— Complet noi sînt poligonul 
de tir de la Mitișcd. terenul de 
fotbal și pista atletică, acope
rite, de pe prospectul Lenin
grad. stadionul de tir cu ar
cul, traseul de ciclism fond die 
la Krîlatskoe. Cit privește com
plexul de la Lujniki, aci au 
foslt complet renovate stadio
nul central și Palatul sporturi
lor, iar în construcție se află 
noua sală acoperită și bazinul 
olimpic. Tot In stadiul finisă
rilor sie află, velodromul acope
rit, satul olimpic și centrul de 
presă. Ca amănunt, vă put 
spune că totalul obiectivelor 
olimipice moscovite acoperă o 
suprafața de aproximativ 3 000 
hectare.

— Cunoaștem aportul pe ca- 
re-1 va avea tehnica și automa
tizarea pentru ca toate aceste 
obiective olimpice să funcțio
neze la nivelul cerut de o 
competiție atît de grandioasă.

un an 
putem 
pe oo- 
dome- 

exis-

și socială 
prevăzut 
ani. din 
Lucrurile 
susținut,

o „repetiție 
de edifica-
rugăm, prin- 
olimpice la

mari (17—18 ani), 
(România) a evo- 
bine în compania 
ungare Katerina 
Reprezentanta ță- 

‘ 1,

GIMNASTA TEODORA UNGUREANU, 
MONDIALĂ UNIVERSITARĂCAMPIOANA

(Urmare din vag. 1)

și publicului. Dar miercuri va 
fi, mai ales, ziua lui Carmen 
Bunaciu, căreia toată lumea îi 
prevede aici — datorită ascen
siunii sale valorice — un suc
ces la 100 m spate. Sâ sperăm 
că așa va fi.

GIMNASTICA : _
tele în competiția 
individual : 1, 
GUREANU 
campioană 
absolută, 
(U.R.S.S.)

Iată clasamen- 
feminină — 

TEODORA UN- 
(România) 39,050. 

mondială universitară 
2. Maria Filatova 

, 38,950, 3. Elena Davi
dova (U.R.S.S.) 33,450. 4—5 Anca 
Grigoraș (România' și Svetlana 
Grozdova (U.R.S.S.), ambele cu 
38,400, 6. Cristina Itu (România) 
38,150, 7. Gabriela Trușcă (Româ
nia) 33,050, 8—9 Ann Woods
(S.U.A.) și Elena Gurina 
(U.R.S.S.) ambele cu 37,200. 10. 
H. Toida (Japonia) 37,150 p ; e-

PESTE 2 300 DE SPORTIVI
LV JOCURILE

MEDITERANEENE

Luminița Sălăjan — 
Dănilă 6—0 6—2 ; Geor- 
Onel — Dana Beleută 

6—1. întrecerile continuă.
G. TAMAȘ, coresp.

BELGRAD (Agerpres). —Co
mitetul de organizare a Jocu
rilor sportive mediteraneene, 
care se vor deschide în ziua 
de 15 septembrie la Split' 
(Iugoslavia), a comunicat că 
pînă în prezent și-au anunțat 
participarea la această compe
tiție un 
curenți.

Printre 
numără 
Arabe Egipt (cu un lot de 335 
sportivi), Franței (296 sportivi) 
și Marocului (111 sportivi).

chlpe : 1. uniunea Sovietică
115,859, 2. România 115.750, 3.
S.U.A. 111,750, 4. Japonia 111,300, 
5. Mexic 106,600, 6. Belgia 104,400,

In ziua a treia a întrecerilor 
de gimnastică sînt programate 
finalele pe aparate la masculin, 
în care s-au calificat trei spor
tivi români : Kurt Szilier, la pa
tru aparate. Ion Checiclieș și 
Romulus Bucuroiu.

NATAȚIE. învingătorii 
doua reuniune 
cursului de înot : 
en (S.U.A.) 1:54,0 
Vladimir Fii unt 
la 100 m bras ; 
(S.U.A.) 2:19,11 la 200 m fluture. 
Proba de sărituri de la trambu
lină (3 m) a fost cîștigată de I- 
rina Kalinina (U.R.S.S.) cu 461,55 
p, urmată de : Ching Sho-sha 
(R.P. Chineză) cu 446,79 p și Shi 
Mei-uin 441,99 p.

POLO. în meciurile prelimina
re din ziua a doua a turneului 
s-au înregistrat rezultate sconta
te : Iugoslavia — R.P. Chineză 
11—4 ; Ungaria — Brazilia 8—6 ; 
Mexic — Marea Britanie 8—2.

BASCHET. In turneul mascu
lin : S.U.A. — Arabia Saudită 
147—25 ; Finlanda — Coasta de 
Fildeș 121—109 ; Mexic — Liberia 
96—61 ; Brazilia — Togo 106—68 ; 
Canada — Maroc 118—46 ; Iugo
slavia — Tanzania 152—20. în 
turneul feminin : U.R.S.S. — To
go 174—10 ; S.U.A. — Costa Rica 
132—34

VOLEI. în competiția masculi
nă : Mexic — Libia 3—0 ; Cana
da — Guatemala 3—0 ; Kuweit — 
Costa Rica 3—0 ; Venezuela —

din a 
finală a con- 

William O’Bri- 
la 200 m liber ; 
(U.R.S.S.) 65,45
Elisabeth Rapp

Zambla 3—0 ; In competiția femi
nină : Japonia — Haiti 3—0 ; 
Brazilia — Suedia 3—0 ; U.R.S.S.
— Madagascar 3—0.

TENIS. Rezultate din turul H 
(simplu femei) : Virginia Ruzici 
(România) — Chen Juan (R.P. 
Chineză) 6—3, 6—2 ; Micky Al
bers (Olanda) — Martine Van 
Vir.kel (Belgia) 6—1, 6—4. Băr
bați, turul II : Borisov (U.R.S.S.)
— Godefroid (Belgia) 6—4, 6—4 ; 
Bal (India) — Torre (Franța) 
6—4, 6-4 ; Metz (S.U.A.) — Bet- 
taver tCanada) 1—6, 6—4, 6—2.

SCRIMA. Proba individuală de 
floretă bărbați s-a încheiat cu 
victoria lui Al. Romankov 
(U.R.S.S.), după un asalt de ba
raj (5—4) în compania compa
triotului său, Vladimir Smirnov. 
La finele turneului de 6. cei doi 
floretlștl obținuseră același nu
măr de victorii, 4. Reprezentan
tul țăirll noastre, Petru Kuki, s-a 
situat pe locul 5. Clasamentul 
turneului final : 1. Al. Romankov 
(U.R.S.S.) 4 v.d.b., 2. VI. Smir
nov (U.R.S.S.) 4 v.d.b., 3. KI.
Haerter (R.D.G.) 3. v., 4. A. Scu
rt (Italia) 2 v. (17:22), 5. P. Kuki 
(ROMANIA) 2 V. (13:22), S. P. 
Jollyot (Franța) 0 v.

Se cunosc șl Analiștii probei 
individuale de sabie, printre care 
se află șl un scrimer român, 
Marin Mustață. Ceilalți 5 sportivi 
care vor lupta pentru titlul de 
campion mondial universitar șl 
pentru celelalte locuri pe po
dium sînt : M. Burțev (U.R.S.S.), 
J. Fr. Lamour (Fran(a), G. Ne- 
bald și I. GedSvary (Ungaria) 
Ed. Korfanty (Polonia).

șl

număr de 2 348 con-
ultimele înscrieri se 
cele ale Republicii

La închiderea ediției
ROMÂNIA - JAPONIA 3-0, LA FOTBAL

ții români au aliniat următoarea 
formație : Ursache — Tilihoi, 
Nlcolae, Păltinișan, Munleanu II 
— Sabou, Cîmpeanu II (min. 65 
Volcllă), B616ni — FI. Grlgore, 
Cămătaru, Cernescu (min. 35 Ca
rabageac) .

r.ei-stadionul Deportivo
a avut loc meciul de tot- 
din tre

Pe 
nosa 
bal 
versltare ale României șl Japo
niei. Victoria a revenit echipei 
române, cu scorul de 3—8 (1—0), 
prin golurile înscrise de Boloni, 
Carabageac și Căinătaru. Studen-

selecționatele unl-

cum sini Jocu
rile Olimpice. 
Care va fi, tot
odată, contribu
ția elementului 
uman în aceas
tă direcție ?

— Firește, ri
dată încheiată
acțiunea die construcție și echi
pare, va începe o alta, de am
ploare nu mai puțin largă. 
V-am descris, succint, ceea ce 
s-ar putea numi ca fiind „sce
na" marilor întreceri. Pe aceas
ta vor păși „actorii", adică cei 
10.000 de sportivi, asistați de 
3.500 arbitri și — să nu-i ui
tăm — aproape 7.500 ziariști.’ 
în tribune, cam o jumătate de 
milion de spectatori pe zi. iar 
în fața micilor ecrane ale te
leviziunii. miliarde... întae ac
torii de pe scenă și public, 
se va afla o altă armată de 
oficiali, interpreți, ghizi, lu- 
cnăltori in domeniul comerțului, 
industriei ușoare, alimentației, 
transjporturitar, asistenței medi
cale și altele. Un calcul preli
minar estimează la 80 000 nu
mărul acestora. Cifră im
presionantă, desigur. Majo
ritatea lor sînt poligloti, iar in 
momentul de față urmează 
cursuri de perfecționare în 45 
limbi străine. Universitatea 
„M. V. Lomonosov" ne furni
zează un procent însemnat al 
acestui personal auxiliar, apro
ximativ 10.500 studeniți. Dacă 
vom mai adăuga și pe mem
brii ansamblurilor artistice- 
cane vor participa la reprezen
tațiile de teatru și muzică, din 
timpul Olimpiadei, atunci nu
mărul tuturor celor legați ne- 
mijtociiit de desfășurarea aces
teia trece de suta de mii. Și, 
în fond, o separație absolută 
nici nu se poate face. între 
„olimpici" și „neolimpici". Pu
tem spune că, în 1980, fiecare 
ne vom aduce contribuția la 
succesul acestei mari sărbători 
sportiva.

Radu VOIA

TELEX
ATLETISM • Proba de 1 500 m 

din concursul de la Bruxelles a 
fost ctștlgată de englezul Steve 
Ovett cu 3 :32,2. Alte rezultate : 
Kozaklewlcz (Polonia) — 5,61 m 
la prăjină ; Mogenburg (R.F.G.) 
2,27 m la înălțime. • La Stock
holm, în meciul Suedia — Fin
landa (80—77 p la feminin șl 
214—194 p la masculin', pe 10 000 
m a cîștigat finlandezul Vainio 
— 28:39,4, iar la lungime (f) su
edeza Lena Kullberg cu 6,33 m 
(record național). O La Ciu
dad de Mexico, sprinterul 
italian Pietro Mennca a sta
bilit un nou record european in 
proba de 100 m. plat, cu timpul 
de 10,01. Alte rezultate : înălțime 
bărbați : Beilschmidt (K.D. Ger
mană) — r ■" 
Korotkova

AUTO • 
rul Mării 
francezul 
nault 5 —

CICLISM 
„Tour de 
Les

2.28 m ; 100 m femei 1 
(U.R.S.S.) — 11,57.

1 După 3 etape în Tu-*  
Medlterane conduce 

Guy Fraquelln (Re-
■ Alpine).
• In prima etapă din 

T Avenir" (Divonne — 
Bainș, 166 km) a revenit 

francezului Rodriguez în 4h 24,46.
FOTBAL » La C.M. — juniori.’ 

la Tokio, în semifinale . U.R.S.S.
— Polonia 1—0 (0—0) ; Argentina
— Uruguay 2—0 (0—0). Vineri se
întîlnesc ,în finală U.R.S.S. cu 
Argentina? • La Uppsala în C.E. 
(tineret) : Suedia — Franța 0—0 
9 La Magdeburg în meci ami
cal : R.D. Germană — U.R.S.S. 
(echipe olimpice' 0—1 (0—1) •
In Cupa Italiei : Roma — Ascoll 
2—2, Catanzaro — Palermo 1—1. 
Lecce — Parma 1—1, Cesena — 
Cagliari 2—1, Inter — Spal 3—0. 
Ternana — Fiorentina 0—0, Samp- 
doria — Bari 3—1, Monza — 
Pescara 1—1. • în meci amical 
la Tel Aviv : Sei. Israel 
tracht Frankfurt pe 
(0-2).

HOCHEI PE IARBA 
sălile, s-a încheiat 
pentru juniori, dotată ... ... 
Mondială". In finală, echipa Pa
kistanului a învins cu 2—0 (0—0) 
selecționata R.F. Germania. Pen
tru locul 3 ; Olanda — Malaesla 
2—1.

HOCHEI 
Canadei a 
da) cu o 
care a învins-o cu 4-
TENIS 9 In optimile de finală 

ale campionatelor internaționale 
ale S.U.A. de la „Flushing Mea
dow" (New York) : Dupre — So
lomon 3—6, 6—3, 6—2. 4—6, 6—4 ; 
Tanner — Tim ~ "" 
6—4, 7—5 ; Me Enroe 
6—2, 6—4, 6—1 ; 
tfrled 6—2, 1—6,
turneul feminin 
nală) : Evert 
4—6, 6—0, 6—2,
4—6, 7—5, 7—6 : Austin 
4—6, 5—1, 7—6.

Ein-
Main 1—S

• La Ver- 
competlțta 
cu „Cupa

• Echipa olimpică s 
jucat la Oulu (Flnlan- 
selecțlonată locală pe 

’ 2.

6—2. 4—6,
Gullikson 6—3, 

Gorman 
Connors — Got- 

6—4. 7—5. în 
(optimi de fi- 

Lloyd — Acker 
Reid — Smith 

Jordan

planr.il

