
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMUNA A BIROULUI MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE, CONSILIULUI DE STAT Șl BIROULUI 

EXECUTIV AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, CONSACRATĂ ÎMPLINIRII A CINCI ANI 
DE LA SEMNAREA ACTULUI FINAL AL CONFERINȚEI 

DE LA HELSINKIGENERAL EUROPENE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, vineri 
după-amiază, a avut loc în sta
țiunea Ncptun. ședința co
mună a Biroului Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat 
și Biroului Executiv al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, consacrată împli
nirii a cinci ani de la semna
rea Actului final al Conferin
ței general europene de la Hel
sinki.

în deschiderea ședinței a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, a fost urmărită 
cu deosebit interes, cu depli
nă aprobare, fiind subliniată 
cu îndelungi aplauze.

Luind cuvintul în continu
are tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și-a exprimai 
acordul deplin cu analiza sin
tetică. deosebit de profundă, 
făcută de secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii in expunerea sa, cu 
ideile chemării-apel adresată 
parlamentelor, guvernelor și 
popoarelor țărilor participante 
la conferința gencral-europcană 
de la Helsinki. Pornind de la 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale construirii 
noii orînduiri sociale, ale co
laborării și păcii internațio
nale. a spus vorbitorul. Repu
blica Socialistă România, pre
ședintele său. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au adus o contribu
ție esențială la eforturile de 
convocare, pregătire 
șurare a Conferinței, 
rarea Actului final.

în cuvintul său. 
Emil Bobu, membru
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., a 
subliniat strînsa unitate dia
lectică dintre politica internă 
și externă a partidului și sta

și desfă
ta elabo-

tovarășul 
al Comi-

tului nostru, contribuția ines
timabilă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la instaurarea în lu
me a unor relații democrati
ce de colaborare între toate 
popoarele, de securitate și pace 
pe planeta noastră.

Relcvînd contribuția tova
rășului Nicolae Ceausescu la 
cristalizarea conceptului de 
securitate europeană, tovară
șul Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a adus un vibrant omagiu 
conducătorului 
statului nostru, al cărui 
este indisolubil legat de 
inițiativele constructive 
prinse de România 
ani pentru 
ropei într-un 
cii și colaborării.

Subliniind rolul deosebii pe 
care l-a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în convocarea, pre
gătirea și tinerea Conferinței 
de la Helsinki, tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe s-a 
referit pe larg în euvîn- 
tul său la vasta activitate des
fășurată pe plan european și 
internațional de președintele 
României Socialiste, pentru tri
umful cauzei păcii și colabo
rării între națiuni, la numeroa
sele acțiuni întreprinse de tara 
noastră pentru soluționarea pe 
cale pașnică a stărilor de în
cordare și conflict din diferi
te zone ale lumii, a probleme
lor litigioase dintre state.

Luind cuvintul, tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului. a dat 
ciere expunerii 
varășul Nicolae 
cadrul ședinței

partidului și 
nume 
toate 

între- 
în ultimii 

transformarea Eu- 
continent al pă-

o înaltă apre- 
făcute de 
Ceausescu 
comune și

to- 
în 
a 

exprimat deplinul acord cu pro
iectul Declarației-Apel al Ma
rii Adunări Naționale, a Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România 
către toate parlamentele, guver-
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în prima zi a finalelor de caiac-canoe (probe pe 500 m)

PATZAICHIN - P. CAPUSTA, „ARGINT",

Astăzi, finalele probelor pe 1000

și PETRE CAPUSTAIVAN PATZAICHIN

VASILE DÎBA, „BRONZ"

led după-amiază. la Kri
latskoe, caiaciștii și canoiș- 
tii și-au disputat finalele pro
belor de 500 m. Prezenți la 
start cu toate cele șase echipa
je, caiaciștii și canoiștii ro
mâni au cucerit o medalie de 
argint, prin Ivan Patzaichin și 
Petre Capusta la canoe dublu, 
și una de bronz, prin Vasile 
Dîba. la caiac simplu, ocu- 
pînd în alte două finale lo
cul al patrulea — Maria Ștefan 
la caiac simplu fete, și echipa
jul Agafia Buhaev — Elisabe
ta Băbeanu la caiac dublu fe
te.

Iată, în continuare, 
acestor aprig disputate 

finală a zilei 
caiac-simplu. 1 
cele mai multe șan- 

acordate sovieticului 
Parfenovici, campio-

m

cronica 
: finale, 

a fost 
înaintea

ta
A urmat finala probei de ca

noe simplu, în care Lipat Va- 
rabiev a luat startul alături de 
mai mulți concurenți de mare 
valoare. Din păcate, Varabiev 
nu a repetat evoluția bună 
din preliminarii, făcînd o cursă 
slabă, care l-a adus. în cele 
din urmă, abia pe locul șapte. 
Cea mai bună plecare a avut-o 
canoistul sovietic Scrghei Pos- 
trehin, plasat pe culoarul cinci, 
în mijlocul plutonului finaliș- 
tilor. avantajat și de vîntul 
din spate — lateral stingă. 
Postrehin rămîne tot timpul în 
frunte, deși bulgarul Liubomir 
Lubenov (culoarul 8) îl va a- 
taca foarte puternic pe cea dc-a 
doua jumătate a 
nu reușește însă 
apropie la... un 
că de Postrehin, 
titlul olimpic. Pe ____ ... __
lea se clasează Olaf Heukrodt 
(R.D. Germană), care îi ră
pește, pe ultimii metri. me
dalia de bronz renumitului 
canoist ungur Tamăs Wich- 
mann.

La caiac simplu fete, toate 
pronosticurile o indicau drept

distantei. El 
decît să se 
vîrf de bar- 
care cîstigă 
locul al trei-

VOLEIBALIȘTII ROMANI PRIMA OARĂ gM 
PE PODIUMUL OLIMPIC «5

Voleibaliștii români, pentru 
prima oară pe un podium olim
pic ! Și aceasta, în urma victo
riei repurtate vineri seara, în 
„Malaia sportivnaia arena" de 
la Lujniki, împotriva cîștigă- 
toarei medaliilor de aur de 
acum 4 ani. la Montreal, puter
nica echipă a Poloniei. O fru
moasă și lăudabilă performanță 
a voleiului 
care aduce ____  _ ... _,____
contribuție la zestrea de meda
lii a delegației olimpice române. 
Un sincer bravo întregii forma
ții pregătite de antrenorul eme
rit Nicolae Sotir și de Flori» 
Balaiș.

Partida 
noștri, în

nostru masculin, 
astfel o prețioasă

susținută de băieții 
finala mică, a fost

extrem de disputată, sextetul 
polonez luptînd cu multă am
biție pentru a fi măcar prezent 
pe podium, dar Oros, Dumă- 
noiu. Pop, Girleanu, Stoian, Ma- 
cavei, Enescu și ceilalți s-au 
mobilizat exemplar, s-au bătut 
admirabil pe tot parcursul par
tidei, n-au demobilizat cînd ta
bela de scor arăta avantaj pen
tru adversari și au cîștigat cu 

a 
și 
a 
a 

marcat clar victoria în finalul 
primului set, dar echipa lui 
Alexander Skiba încearcă, și 
reușește. în cea de a doua parte 
a meciului, să readucă egalita-

3—1 (10. —9. 13. 9). Jocul 
început sub semnul hotărîrii 
dorinței ferme de victorie 
reprezentativei noastre, care

tea pe tabela de 
pusem să credem 
oului din gruca __________
(cîștigat de polonezi după 1—1) 
se va repeta. Dar setul al trei
lea avea să dea întreaga mă
sură a capacității de concentrare 
și de mobilizare a echipei ro
mâne, care anulează avantaje 
de 3—4 puncte ale adversarilor 
(9—5. 12—9) și termină victori
oasă un set dramatic și de im
portanță decisivă pentru desti
nul partidei. Un final de set 
în care Girleanu (excelente 
serviciile sale), Stoian, Dumă- 
noiu, Pop și Macavei. dirijați

marcaj. înce- 
că istoria jo- 

preliminară

(Continuare în pag a 8-a)

■I ÎNTRECERILE
Vineri după a- d

Ml MB miaza, in jurul (‘
.---- 17 enorfinii CL

OLIMPICE ÎNAINTEA FINIȘULUI
orei 17. sportivii 
români își dispu
tau șansele cu 
adversarii lor la 

atletism și volei.caiac-canoe.
Vreme frumoasă, cu vint ușor, 
cu emoții pentru realizarea de 
medalii in ultimele 48 ore de 
concurs. Cu privirea pe stadio
nul .,Lenin". la ultima zi de 
atletism, așteptind o „minune" 
la cursa de 1500 m a fetelor, 
trăgind cu ochiul la voleiul, 
arătat pe monitoarele televiziu
nii la masa presei și. îndeosebi, 
cu gîndul la Krilatskoe (uneori 
privind și imagini TV), în două 
ore s-au consumat speranțele 
pentru noi medalii rezumate la 
o medalie de argint cucerită de 
Patzaichin și Capusta ji două

de bronz, una la caiac simplu 
(a lui Vasile Diba) ți alta a 
echipei masculine de volei, care 
a invins pe polonezi, foști cam
pioni ai lumii în 1974 și olim
pici in 1976 la Montreal.

Fără îndoială, bilanțul penul
timei zile de întreceri nu este 
deloc cel așteptat. îndeosebi 
din partea caiaciștilor și a cano- 
iștilor. Botezată atit de poetic 
„flotila de aur". ea nu și-a con
firmat reputația in cursele de 
500 metri, de la care se aștepta 
o medalie de aur.

in schimb. voleibaliștii au 
reușit o performanță excelentă 
aducind o medalie 
care nu s-au mai 
odată la Jocurile 
s-au angajat fără 
cucerească și acum au primit-o 
ne podiumul arenei mici de la 
Lujniki. o singură medalie în

de bronz cu 
întilnit nici- 
Olimpice. Ei 
pompă să o

bilanțul sportului românesc, 
fiecare din cei 12. cînd se 
întoarce la București, vor avea 
cite o medalie pe piept.

Cel mai palpitant moment al 
zilei ni l-a oferit echipa fe
minină de ștafetă a României 
în cursa de 4\400 m. Deși pă
rea. după primele două tururi, 
că echipa noastră nu va concura 
pentru 
bul al 
alergat 
minat 
poziția 
medalia 
stingă. 390 de metri, realizind 
o cursă excelentă. Ne-a ridicat 
in picioare, pentru ca resursele 
să i se epuizeze ne ultimii 
10—15 metri, formația Marii

dar 
vor

primele locuri, in schim- 
treilea Maria Samungi a 

extraordinar și a in- 
ștafeta Elenei Tarifă in 
a treia. Aceasta a tinut 

de bronz, in mina

(Continuare în pag. a 8-a)

Prima 
cea de 
startului, 
se erau 
Vladimir 
nul mondial de anul trecut de 
la Duisburg, neînvins pe a- 
ceastă distanță în ultimele 
două sezoane. Noi speram ca 
reprezentantul nostru Vasile 
Dîba. campionul olimpic de la 
Montreal, să confirme reveni
rea de formă marcată în ulti
mul timp și să urce pe po
dium. Ceea ce Dîba a și reu
șit. la capătul unei curse bune. 
Parfenovici a plecat foarte 
puternic din start și a luat un 
ușor avantaj fată de ceilalți 
competitori, avans pe care si 
l-a mărit la jumătatea distan
ței. Vecin de culoar cu caiacis- 
tul sovietic. Dîba s-a aflat, 
majoritatea parcursului pe po
ziția a doua, talonat. la rîn- 
dul lui. de australianul John 
Sumegl. Cu aproximativ 150 m 
înainte de sosire. Sumegi trece 
al doilea, si. cu toate eforturile 
făcute 
cursei, 
pășit.
te, așadar, pe locul al 
ureînd pentru a doua oară con
secutiv pe podiumul olimpic al 
probei.

VASILE DIBA

de Dîba în finalul 
nu mai poate fi de- 

Sportivul nostru soseș- 
treilea.

mare favorită pe sportiva din 
R.D. Germană Birgit Fischer, 
care nu cunoscuse înfrîngerea 
în regatele internaționale des
fășurate în acest an. Favorita 
a și cîștigat. destul de 
deși pînă la jumătatea 
tanței pe primul plan al 
s-a aflat. surprinzător.

clar, 
dis- 

finalet 
cam-

(Continuare in pag. a 7-a)

MEDALIILE DE LAKRILATSKOE
Așteptam cu toții, vineri du- 

pă-amiază. în tribunele de la 
Krilatskoe, cu multă nerăbdare 
și firesc interes această primă 
zi a finalelor de caiac-canoe 
pentru că ne puneam speranțe 
în sportivii noștri — prezenți 
în toate probele de viteză —, 
care de atitea ori ne-aiu adus 
mari satisfacții de la cele mai 
mari competiții internaționale, 
speranțe că renumita noastră 
flotilă va avea o comportare 
frumoasă, că va lupta cu în- 
diîrjire, pînă la ultima picătură 
de energie pentru realizarea 
celui mai bun rezultat posibil, 
speranțe, de ce să n-o spunem, 
în ci te va medalii olimpice care 
să se adauge celor 19 pe care 
sportivii români le cuceriseră 
pînă atunci. Lupta nu se anun
ța deloc ușoară, pentru că în 
palmaresul marii majorități a 
Analiștilor figurau titluri olim
pice șl mondiale, succese de 
prestigiu în regate și mari în- 
tîlniri internaționale.

Cei peste 25 000 de spectatori 
care au luat loc în tribunele de 
la Krilatskoe pe o vreme fru
moasă, însorită, dar cu vint.

III

au asistat la curse de un rar 
dinamism, cu o încleștare de 
forțe care a tăiat pur și sim
plu respirația și cu finișuri „pe 
muchie de cuțit", în care nu 
de puține ori abia fotografia 
a putut să-i departajeze pe cei 
situați pe primele locuri...

Așa a fost cazul ultimei fina
le a zilei, in care — fără nici 
o exagerare — doarcîțiva cen
timetri (9 sutimi de secundă!) 
le-au despărțit pe Agafia Bu- 
haev și Elisabeta Băbeanu de 
medalia de bronz la caiac du
blu fete, medalie pe care ar fi 
meritat-o pentru cursa curajoa
să și frumoasă pe care au fă
cut-o, pentru dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele în greaua 
dispută cu puternicele lor ad
versare.

Așa cum ați văzut și pe mi
cile ecrane, un remarcabil suc
ces a repurtat în această primă 
zi a finalelor multiplul nostru 
campion mondial și olimpic 
Ivan Patzaichin. avîndu-l azi ca

(Continuare In pag a T-a)
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Sinaia, o stațiune turistică pentru toate virstele

OAMENIL OR MUNCII, CONDIȚII TOT MAI BUNE 
DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER

(Urmare din vag. I)

nele și popoarele din țările 
participante la conferința genc- 
ral europeană de la Helsinki.

Primul ministru a subliniat 
contribuția deosebită a Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la pregătirea și des
fășurarea conferinței de Ia Hel
sinki, la adoptarea Actului fi
nal. Vorbitorul s-a referit pe 
larg la acțiunile desfășurate pe 
plan internațional de România, de 
președintele Nicolae Ceaușeseu, 
de guvernul român pentru 
transpunerea în viață ca un tot 
unitar a Actului final al Confe
rinței de la Helsinki, subliniind 
îndeosebi acțiunile întreprinse 
de România în direcția îmbu
nătățirii și dezvoltării relațiilor 
dintre statele europene, dintre 
toate statele, a creării unui cli
mat de destindere și înțelegere 
intre națiuni.

Exprimîndu-și deplinul acord 
cu analiza de deosebită însem
nătate cuprinsă în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
făcută in cadrul ședinței comune, 
cu conținutul Declarației-Apel, 
tovarășul Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politie Exe
cutiv al C. C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului 
a relevat că aceasta reprezintă 
consecința logică a poziției 
României, a activității neobosi
te desfășurate de președintele 
său în favoarea păcii și 
securității pe continentul euro
pean și în întreaga lume.

Exprimînd deplinul acord cu 
ideile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și în Declarația-Apel, tovarășul 
Janos Fazekas, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului a spus : Noi 
toți, cei care sîntem aici, toți 
oamenii muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționa
litate, cunoaștem contribuția ho- 
tăritoare și de mare amploare • 

secretarului general al partidu
lui și președintele Republicii 
Socialiste România la rezolvarea 
marilor probleme legate de evi
tarea unui nou război, de pro
movarea unei păci trainice și 
durabile în Europa și în întrea
ga lume.

Bind glas adeziunii sale de
pline la ideile exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
deschiderea ședinței comune, la 
conținutul Declarației-Apel a 
Marii Adunări Naționale, Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Arseni, 
membru al Consiliului de Stat, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S., președin
tele Organizației Democrației 
și Unității Socialiste, a apre
ciat că aceasta reprezintă un 
indicator grăitor, categoric, al 
atitudinii României, al dorinței 
sale de pace.

în acest moment, comuniștii, 
oamenii muncii din patria noas
tră trăiesc sentimente de înăl
țător patriotism, de profundă 
recunoștință față de partidul 
nostru încercat, față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru înalta contribuție adusă 
la pregătirea. desfășurarea și 
aplicarea hotărîrilor Conferinței 
de la Helsinki și a Actului fi
nal, a spus în cuvîntul său 
tovarășa Tamara Dobrin, mem
bru al Consiliului de Stat, 
președinte executiv al Consi
liului National al Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste.

în încheierea ședinței comune 
s-a adoptat. în unanimilate; 
Declarația-Apel a Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat 
si guvernului Republicii Socia
liste România către toate parla
mentele, organele supreme și 
șefii de stat, către guvernele si 
șefii de guverne, către toate 
popoarele țărilor participante 
la conferința general-europeană 
de Ia Helsinki.

Marile transformări petrecute 
în viata poporului nostru în ul
timul deceniu și jumătate au 
permis o creștere deosebită și a 
potențialului turistic și de agre
ment, dezvoltarea și îmbunătă
țirea bazei materiale a stațiuni
lor de odihnă și de tratament, 
crearea unor noi posibilități de 
petrecere a timpului liber. Repor
terul care colindă meleagurile 
țării întîlnește la tot pasul as
pecte demne de a fi relevate. 
Fie că te afli pe malul Mării 
Negre — la Venus sau Mamaia, 
la Olimp sau Năvodari —. fie 
că te afli pe frumoasa Vale a 
Prahovei — la Sinaia sau Pre
deal, la Bușteni sau Timiș — 
ori în Munții Apuseni sau în 
Deltă, numărul tu
riștilor este im
presionant. Și el 
constituie o dova
dă palpabilă a con
dițiilor create oa
menilor muncii de 
a beneficia de a- 
tributele unei vieți 
modeme, de a pu
tea să se recon
forteze în minuna
tele zone turistice 
ale țării.

Un exemplu, din tot atîtea 
posibile : Sinaia. Această „Perlă 
a Carpaților" reprezintă un 
punct de atracție pentru cetă
țenii veniți din toate colțurile 
țării. Aici, ca și în alte sta
țiuni, însemnele noului sînt om
niprezente. Dacă ar fi să amin
tim doar noile și elegantele ho
teluri, telecabinele care fac le
gătura cu platoul Bucegilor și 
tot am dispune de argumente 
suficiente pentru a ilustra pre
facerile din acești 15 ani. „Pe 
aici trec mii de turiști, toți a- 
nimați de dorința de a vedea 
sau revedea frumusețile acestei 
minunate zone — ne spune 
Doina Mierliți, lucrătoare la 
stația de la telecabină — și zil
nic aud numai cuvinte de laudă 
în ceea ce privește dotările din 
stațiune. Și nu pot să nu mă 
gîndesc atunci la ceea ce s-a 
realizat in toți acești ani, la e- 
fortul care se face pentru crea
rea permanentă a unor condiții 
din ce în ce mai bune pentru 
muncă, dar și pentru odihnă".

Gînduri asemănătoare aveam 
să notăm și de la alți interlo
cutori întîlniți într-un sfîrșit de 
săptămînă la Sinaia. „Trebuie 
să subliniez — ne spunea ingi
nerul Șerban Popescu, de la 
I.S.L.G.C. București — că re
ducerea săptămînii de lucru, ca 
urmare a politicii partidului de 
ridicare a nivelului de trai, se 
refleclă și în mărirea disponi
bilităților de recreare, de odih
nă, in deschiderea unor noi 
porti de cunoaștere a unor co
mori ale meleagurilor noastre. 
Acum, deși nu ne este necu
noscută, am preferat un popas 
la Sinaia. Data viitoare vom a- 
lege alte locuri. Cert este. însă, 
faptul că pretutindeni noul te 

• Reducerea săptămînii de lucru creează noi 
posibilități de cunoațtere a frumuseților patriei
• Acțiunile pionierești de vacanță au căpătat 
mai multă consistență • Noi amenajări turistice

ți sportive în fiecare stațiune

intimpină și acesta îți creează 
un sentiment de certitudine, de 
mîndrie patriotică."

Zilele de vară sînt. pentru e- 
levi, zilele vacanței. Taberele 
găzduiesc mii de copii în aceas
tă perioadă. Alții preferă 
excursiile. Așa cum au făcut și 
pionierii de la Școala generală 
din comuna Chihcru de Jos din 
județul Mureș. Ca adevărați 
„cutezători", pionierii echipaju
lui „Floarea de colț". condus 
de profesoarele Maria Kereki și 
Aurora Tîmpa, au străbătut un 
lung itinerar care a trecut și 
prin Brașov, și sus. pe cres
tele Bucegilor, și care s-a în
cheiat la Sinaia. Cînd i-am în- 
tîlnit erau veseli, bronzați, gata 
parcă de un nou start Ne-au 
vorbit despre locurile văzute, 
mai ales despre obiectivele in
dustriale vizitate, despre har
nicii muncitori întîlniți în în
treprinderile brașovene sau la 
„Mecanică fină" în Sinaia. „As- 
cultind îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, învățînd de 
la comuniști, copiii nu uită că 
ei vor prelua ștafeta și că vor 
trebui să o ducă cit mai sus. 
Acțiunile pionierești au că
pătat mai multă consistentă, 
reușesc mai bine să asigure e- 
ducarea tinerei generații. O do
vedesc și rezultatele expediției 
noastre, în care copiii au putut 
vedea realizările de seamă ale 
acestor ani. cei mai bogați din 
istoria noastră" — ne-a spus 
profesoara Aurora Tîmpa. în- 
tr-adevăr, pionierii mureșeni, și 
ca ei alte mii, nu vor uita zilele 
minunate ale vacanței.

Dar, în afara celor care vin 
la sfîrșit de săptămînă sau în 
excursii, numeroși sînt oamenii 

muncii care-și pe
trec concediul in 
aerul ozonat al 
munților. Medicul 
constănțean Romeo 
Dragomirescu este 
unul dintre aceș
tia. A venit îm
preună cu familia. 
„Nu este pentru 
prima oară cînd 
mă aflu la Sinaia. 
Și de aceea pot 
să-mi dau scama 

de transformările care intervin, 
în fiecare an apare ceva nou. 
Paleta este foarte diversă, de 
la lărgirea gamei de servicii la 
amenajările turistice șî sportive. 
Este firesc, atunci, să te gîn- 
dești la faptul că grija pentru 
om este o noțiune, aș zice, pal
pabilă care îșî găsește expresia 
concretă în noul care se întîl
nește la tot pasul. Nu am ne
voie de argumente, pentru că 
realizările acestui deceniu și 
jumătate pot fi văzute pretu
tindeni. Este suficient, doar, să 
întorci privirea. Și, repet, cele 
mai multe s-au făcut in acești 
15 ani lumină...".

într-adevăr, 15 ani-lumină, 
care și-au trimis razele într-un 
pămînt roditor, care a dat. la 
rîndul său la iveală roade bo
gate...

Em. FÂNTANEANU

LA MECANICĂ FINĂ, CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI 
ARE „PRELIMINARII" Șl „TURNEU FINAL"

Părerile erau împărțite. Se
cretarul asociației, Ștefan Con- 
stantincscu, opina că reporte
rul „n-a căzut bine. într-o 
marți"... Nu e superstițios, dar 
marțea la baza sportivă a în
treprinderii de Mecanică fină 
nu se face ceva deosebit, care 
să ofere o documentare „ca 
lumea". Președintele, ing. Ște
fan Blaier. zicea că, dimpotri
vă, reporterul a făcut bine că 
a venit într-o marți. „O aso
ciație trebuie să aibă activități 
zilnice în cadrul „Daciadei". 
nu numai sîmbăta si dumini
ca ..."

Așa că am plecat la cocheta 
bază sportivă din sos. Cățelu. 
Ei. noi ne-am dus cu o mași
nă, în cîteva minute, dar cei 
care merg să facă sport acolo 
după orele de program trebuie 
să ia un tramvai și un auto
buz. Și cu toate astea, iată, la 
bază e animație, au venit nu
meroși muncitori — îndeosebi 
tineri — alții urmează să so
sească, fiindcă are loc campio
natul asociației din cadrul ma
rii competiții naționale. Al cî- 
telea ? Cine le mai tine soco
teala ? ! Că unul se termină și 
altul începe, fiecare dotat cu o 
cupă și premii în materiale 
sportive. Premiile sînt simbo
lice. e drept, dar sînt. totuși, 
premii. Ceea ce aduce însă pa 
muncitorii întreprinderii la ba
za sportivă nu sînt premiile, 
ci o mare emulație care s-a 
creat la Mecanică fină, o în
trecere plină de ambiții între 
secții și ateliere, ambiții sti
mulate — ne-am convins și cu 
alt prilej — de nevoia de miș
care. căreia îi răspunde prompt 
preocuparea _ Comitetului de 
partid . si hărnicia consiliului 
asociației și comitetului sindi
cal.

Iată, în campionatul actual, 
dotat cu „Cupa 23 August", 42 
de reprezentative se întrec la 
fotbal (preferința nr. 1). popi-

• Maiștrii sînt, ca și în producție, îndrumătorii prin
cipali • Circa J5 la sută din personalul muncitor 
este angrenat în sportul de masă • Program

„îi-lumină" la baza sportivă
ce, șah, tenis de masă, volei 
și mini-popice, reprezentative 
în care, ca de obicei, trebuie 
(deocamdată se mai folosește 
acest termen, dar într-un an. 
doi...) să aibă în componentă 
și femei.

Așadar, într-o marți erau 
programate patru meciuri d« 
fotbal (reprize a 30 de minu
te). în care-si disputau întîie- 
tatea cei de la orlogerie, 
strungărie, rectificare, sculărie, 
mecano-energetic. calibre... Se 
juca cu pasiune, au fost și con
testații, un meci s-a rejucat, 
fiindcă unii au fost reținuți de 
o ședință importantă, si nu se 
făcea să piardă așa ...

între animatorii întrecerii, 
maistrul Zamfir Burilă, de la 
„rectificare". El se ocupă, cu 
autoritatea si priceperea sa de 
maistru și iubitor al sportului, 
de reprezentativele atelierului, 
toate calificate în „turneul fi
nal", fiindcă — să nu uităm 
— meciuri preliminare „cern" 
inițial numărul mare — peste 
capacitatea bazei — al partici- 
panților la întreceri, determi- 
nîndu-i să se pregătească mai 
bine în vederea viitoarelor 
campionate ale asociației. La 
sculărie, de sport se ocupă ma
istrul Constantin Vasilescu, la 
strungărie Mihalache Mihalcea, 
la strungărie fină Emil Ahrisă- 
voaie, la presaj Mihaî Ghiță, 
la scule pneumatice Dumitru 
Dragomir. îl găsim la bază și 
pe Ilie Grigore, maistru la 
turnaj sub presiune, membru 
în comitetul sindicatului, un 
alt animator frecvent al spor
tului, pe Emilian Pîrvu și alții. 

Iar maistrul Ion Barbu, de la 
orlogerie. este sufletul întregii 
acțiuni, vrednic responsabil al 
activității de masă în consiliul 
asociației. Tocmai jucase si el 
fotbal, un tinăr îi pusese o 
„talpă" (se mai întîmplă I) si 
îi era ciudă că trebuie să ple
ce acasă, el. care vine cu pri
mii și pleacă cu ultimii.

— Cîți oameni fac sistematic 
sport la dv. tovarășe Barbu ?

— Am ajuns la circa 35 la 
sută din efectivul întreprinde
rii și în sezonul acesta procen
tul va crește. în cursul săptă
mânii au loc întrecerile „cu 
puncte și clasamente". Sîmbăta 
după-amiaza și mai ales dumi
nica vin oamenii cu familiile, 
să facă mișcare în aer liber, 
să practice sportul preferat, să 
facă plajă.

Valeriu Anghel răspunde de 
întreținerea bazei sportive și 
nu se poate spune că nu are 
de lucru. Magazia îmbracă zil
nic opt echipe de fotbal, dă ra
chete de tenis, palete si mingi 
de tenis de masă, popice, ba 
împrumută echipament si celor 
care pleacă în excursii și con
cedii. El lucrează după pro
gram zi-lumină. iar duminica 
— vorba lui — zi-noapte, că 
nici la zece seara nu se îndură 
să plece oamenii, mai ales șa
hiștii, „că pe ăștia dacă-i Iași, 
ar sta zi și noapte la șah, nici 
mîncare nu le trebuie..."

Așadar, într-o marți, „Dacia- 
da“ pulsa din plin la Mecanică 
fină.

Ce-o fi duminica acolo ! ?...
Mircea COSTEA

COMUNISTUL MIHAI BURAN, UNUL 
DIN MIILE DE ACTIVIȘTI SPORTIVI OBȘFEȘTI

Maistrul Mihai Buran din 
Baia de Aramă este un bărbat 
căruia nu-i poți ghici vîrsta. 
A trecut de 40 de ani. Ți-o 
mărturisește ca un fapt obiș
nuit, deși nu este, pentru că, 
prin sprinteneală, el concurea
ză aproape toți tinerii din lo
calitate. Argint viu, nu alta !

L-am cunoscut la o dumi
nică sportivă, acolo, la Baia de 
Aramă. O duminică sportivă 
din programul căreia, ca de o- 
bicei, fotbalul este nelipsit. E- 
chipa Cerna constituie, de re
gulă, „capul de afiș" în acti
vitățile sportive de masă des
fășurate sub genericul „Dacia
dei". într-o duminică, meci cu 
tinerii fotbaliști din Ponoarele, 
în alta cu cel din Tarnița de 
Baia de Aramă sau din Dealul 
Mare, spre bucuria oamenilor 
locului, care vin cu miile Ia ast
fel de întreceri sportive.

Mihai Buran este sufletul e- 
chipei de fotbal. A strîns în ju
rul său nu numai tineri, viitori 
mineri, ci și pe cel ce se ocu
pă de instruirea și educarea 
lor, maiștri, subingineri și in
gineri, profesori, în frunte cu 
Alexandru Lazăr. directorul 
Grupului școlar: „Maistrul Bu
ran -ne-a transmis propria-i pa
siune pentru sport, pornind de 
la ideea că cel mai sigur ar
gument jn atragerea maselor la 
practicarea exercițiului fizic es
te exemplul personal..."

Așa a procedat și cu alte 
ramuri de sport, cu alte echi
pe, la diferite eșaloane de vir- 
stă, începînd chiar cu preșco
larii. Avînd sprijinul tehnic 
competent al prof. Ion Spain 
și al directorului școlii gene
rale, Raicu Cocuță, maistrul 
Mihai Buran a pus bazele unei 
rodnice activități șahiste (cîțiva 
copii, băieți și fete, au ajuns 
în etapele superioare ale „Da
ciadei"), s-a străduit să iniție
ze un nucleu de tenis de cîmp 
(noutate absolută în această zo
nă geografică), a dat avînt 
concursurilor de schi și săniuș, 
organizate din octombrie și — 

ca anul acesta — pînă în mai 
(cei din partea locului sînt 
printre fruntași pe județ). Iar 
pe deasupra a asigurat, tot prin 
exemplul său, continuitate „ac
tivității sportive fără limite de 
vîrstă, desfășurată pe orice vre
me, în orice anotimp", cum 
numește el turismul de masă, 
drumeția cu rucsacul și harta.

Iată, în puține cuvinte, por
tretul unui om. al unui activist 
pentru care sportul are drept 
echivalent o bună parte din 
timpul liber, „fiindcă aceasta 
înseamnă sănătate și dragoste 
de muncă", cum afirmă Mihaî 
Buran, ori de cîte ori cineva, 
mai în glumă, mai în serios, îl 
mai îndeamnă la odihnă („La
s-o mai încet, măi omule, cu 
atita alergătură. Să o facă cei 
mai tineri, e rîndul lor !..,). Dar 
maistrul Buran stăruie în am
biția sa de a face mișcare, de 
a fi nelipsit — ca organizator 
și ca practicant al activității 
sportive de masă la Baia de 
Aramă și în așezările învecina
te. „Cum să stau și să privesc, 
măi, oameni buni, cînd am în 
față exemplul de energie nestă
vilită. creatoare, al secretarului 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
Admirînd activitatea plină de 
însuflețire a primului bărbat 
al poporului nostru, nu poți 
rămîne indiferent, ceva te răs
colește, te face să-i urmezi 
pilda, să prețuiești fiecare 
clipă, în muncă, în sport, în 
activitățile puse în slujba ob- 
ștei...“.

...La sediui de județ, la Dro- 
beta Turnu Severin, comunistul 
Mihai Buran trece — de mai 
bine de un deceniu și jumăta
te — printre cei mai inimoși 
activiști sportivi.

De bună seamă, comunistul 
Mihai Buran este unul din mi
ile de activiști sportivi obștești 
propagator al sportului în rîn- 
durile tinerilor, al tovarășilor 
săi de muncă.

Tiberiu STAMA
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Start în campionatul Diviziei A.

DfBlJTlRl ATRACTIVE IN ETAPA INAlfilRAiA
® La București, Progre

sul Vulcan vrea să prindă 
„pragul" în meciul de de
but cu F.C. Olt ©... iar Di
namo dorește să-și arate 
„fața nouă" în partida cu 
Jiul • La lași, Politehnica, 
în fața obstacolelor Mate- 
ianu și... Răducanu • La 
Brașov, gazdele reiau evo
luțiile în primul eșalon 
• La Craiova, între „tura
ția" olteană și ruperile de 
ritm ale echipei lui Hala- 
gian • La Rm. Vîlcea, 
studenții clujeni în retor
ta ... Chimiei • La Hune
doara, cuplul Lucescu — 
Dumitrache contra Boloni 
® La Timișoara- un alt 
tandem mexican (Dumitru 
—Dembrovschi) în fața 
metronomului studenților 
bucureșteni ® La Bacău, 
două echipe în plină... re
ciclare.
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PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
București : PROGRESUL VULCAN - F.C. OLT

(stadionul Progresul)
M. Salomir — M. Adam (Cluj-Napoca), A. Hîrța (Gherla)

$

I

București : DINAMO - JIUL PETROȘANI
(stadionul Dinamo)

N. Hainea (Bîrlad) — T. Balanovicl (Iași). Gh. Avram (P. Neamț)

lași : POLITEHNICA - F.C. BAIA MARE
C. Jurja — Al. Ioniță, M. CruȘcscu (București)

Brașov :
V. Tătar

F.C.M. - F.C.M. GALAȚI
(Huned. — C. Szilaghi (fBaia M.), N. Capră (Simcrla)

UNIVERSITATEACraiova :
C. Dinulescu — N. Georgescu,

Rm. Vîlcea CHIMIA
S. Drăgulici — I. Zaharia (Drobeta

- F.C. ARGEȘ
G. Mihăilescu (București)
- „U" CLUJ-NAPOCA

Tr. Sev.), A. Mustățea (Pitești)
A.S.A. TG. MUREȘHunedoara : CORVINUL

V. Ciocîlteu — S. Radu (Craiova), FI. Cenea (Caracal)
POLITEHNICA - SPORTUL STUDENȚESC

Ghilă — R. Petrescu. H. Nicolau (Brașov)
SPORT CLUB - STEAUA BUCUREȘTI

I. Igna — I. B lingău, A. Forwirt (Timișoara)

Timișoara : 
C.

Bacău :

Toate partidele yor începe la ora 18.

I

ULTIMELE VEȘTI ÎNAINTEA PRIMULUI FLUIER
O ECHIPA REVENITĂ DIN B 

CU MULȚI JUCĂTORI 
DE DIVIZIA A

Revenită, după o lungă ab
sență, in primul eșalon, for
mația bucureșteană Progre
sul Vulcan s-a pregătit cu 
multă atenție pentru noul 
campionat, în așa fel incit 
prezența sa în Divizia A să de
vină o permanență. Antrenorii 
E. Iordache și Gh. Cristolovea- 
nu au la dispoziție un lot omo
gen valoric, cu reale posibilități 
de a acționa in joc, echilibrat 
și eficace. Formația de bază : 
Giron (Bulancea) — Chivu, Ciu- 
garin, Angelescu, Gh. Ștefan — 
Cristea, A. Moldovan (Nignea), 
Dragu — Marica, Țevi. Apostol.

AL. NICOLAE, UN „PILON"

La al doilea an in Divizia 
A, F. C. Olt speră să facă și 
mai bine față întrecerii primu
lui eșalon fotbalistic. Mal ales 
că „11 “-le ei îl cuprinde acum 
și pe AI. Nicolae, jucător bine 
cotat în fotbalul nostru, deși 
foarte tinăr. Antrenorul Con
stantin Ardeleanu ne spunea 
însă că, la startul noii ediții a 
campionatului, mizează — în 
primul rînd t- pe pregătirea de 
ansamblu a echipei, mulțumi
toare la toți factorii jocului. 
Pentru meciul de astăzi, cu Pro
gresul’ Vulcan, va fi aliniată 
următoarea echipă : Anghel — 
Ciocioană. Martinescu. Al. Ni
colae, A. Mincu — Badea, Șoa
rece, P. Petre — Ciobanu (Pre
peliță), lamandi, Pițurcă.

VALENTIN STĂNESCU 
Șl SPERIATU

Valentin Stănescu, venit la 
clubul din șos. Ștefan cel Mare 
după victoria din campionat cu 
echipa din Craiova, a prescris 
un lung program de meciuri de 
verificare, tocmai în scopul a- 
jungerii la cea mai bună for
mulă de echipă. în plus, el are 
acum un titular cu certe argu
mente pentru postul în care a 
strălucit ca jucător, pe expites- 
teanul Speriatu, principala 
noutate a dinamoviștilor pentru 
noul sezon. Cit privește „dis
tribuția" de start, aceasta ar fi 
următoarea : Speriatu — I. Ma
rin. Dinu, Mărginean (Ghiță). 
Stănescu — Mulțescu. Augustin, 
Custov — Țălnar, D. Georgescu. 
Iordache. Mai pot interveni 
schimbări prin candidaturile lui 
Dumitrescu, pentru postul de 
fundaș dreapta, sau Stredie — 
pentru cel de fundaș stingă.

DOI FOȘTI COECHIPIERI...

Principala noutate a Jiului 
este venirea la direcția tehnică 
a lui P. Libardi, ani și ani ju
cător, al echipei din Petroșani. 
Colaborator îî este un fost co
echipier. care a asigurat „secun- 
dariatul" și în trecuta ediție 
G. Tonca. în lot. destule modifi
cări : au plecat Ciupitu, Bădin, 
Moisfe — au sosit multi fotba
liști tineri, ca R. Rusu, Giu- 
chici, Nechimiș, Bogheanu. For
mația probabilă n-a fost ușor de 
alcătuit date fiind numeroasele 
schimbări din lot. Se pare că 
ea va fi următoarea : Cavai —

P, Grigore, Vasiliu (Vînătoru), 
S. Rusu, Miculescu — Stoichiță, 
Stoica, Varga — Mușat, Giu- 
chici, Sălăjan. Jiul a sosit ieri 
la București.

CIOCIRLAN, 
DIN NOU ACCIDENTAT

Politehnica Iași a disputat 
ultimul meci de verificare, 
miercuri, în compania unei e- 
chipe din Turcia, Eskisehir. 
Scor 3—1 pentru gazde. Autorii 
golurilor ieșene : Coraș, Dănilă 
și Florean. Lotul Politehnicii 
este afectat de două acciden
tări : Ciocîrlan și D. Ionescu. 
Formația probabilă pentru me
ciul de astăzi : Naște — Mun- 
teanu, Anton, Ursu, Cernescu — 
Romilă II, Simionaș, Coraș — 
Dănilă, Cioacă, Costea.

N. RĂDUCANU S-A ÎNTORS 
IN PRIMA DIVIZIE

F. C. Baia Mare este plecată 
de la începutul săptămînli spre 
Iași, unde a ajuns vineri. Pe 
drum a făcut un popas la Pia
tra Neamț, pentru o întilnire 
amicală, cu Ceahlăul din locali
tate, pe care a pierdut-o cu 
2—1. Condruc fiind accidentat, 
nu a făcut deplasarea. Viorel 
Mateianu și Traian Ivănescu vor 
trimite în teren următoarea e- 
chipă : Răducanu — Borz, Sa- 
bău, Koller, Onuțan — P. Radu, 
I. Mureșan, Bălan — Sepi, Roz- 
nai, Terheș.

OPT DEBUTANTI 
LA F.C.M. BRAȘOV

„Cea mai mare satisfacție pe 
care aș putea-o avea de la echi
pă ar fi răminerea în primul 
campionat. Spun asta și pentru 
că abordăm Divizia A cu opt 
debulanti în formația de bază" 
— ne declara experimentatul 
antrenor N. Proca, pe care il 
regăsim, după cinci ani. în Di
vizia A cu clubul care l-a con
sacrat și ca jucător și ca antre
nor. La Brașov, reîntîlnirea cu 
prima divizie este așteptată cu 
interes ; se anunță un sta
dion arhiplin la jocul de astăzi. 
Și-acum, echipa probabilă pen
tru partida cu F.C.M. Galați : 
Balazs — Papuc, Naghi, Vărza- 
ru, Pescaru — Spirea. Bucur. 
Șulea — Sandu, Dărăban, Bori- 
ccanu.

UN INEDIT TRIO OFENSIV

Antrenorul C. Teașcă dispune 
de un lot restrîns de jucători, 
întreg efectivul este apt de joc 
Buna pregătire efectuată în ve
derea noului sezon competițio- 
nal compensează în mare măsu
ră dimensiunile reduse ale lo
tului. Echipa probabilă : Oană 
(Jivan) — G. Popescu, Vlad, 
Oltcanu. Tolca — Balaban. Mo
toc, Majaru — D. Radu, Florea, 
C. Zamfir.

„DISTRIBUTIA-STANDARD" 
A CAMPIOANEI

Cu „tunarul" de odinioară la 
timonă — I. Oblemenco — de
ținătoarea titlului atacă ediția 
cu Iotul său de bază, bine e- 
chilibrat valoric, căruia i-a a- 
dăugat pe ..premianții clasei lui 
S. Stănescu" (juniorii clubului

craiovean). Pornind de la o 
mult încercată formulă de 
echipă, noul cuplu de antrenori 
craioveni (ca secund îl regăsim 
pe C. Otet) speră să mai lanse
ze 2—3 talente în ediția care 
începe astăzi. Mai mult decît 
campionatul, grija Universității 
o reprezintă marea întrecere 
europeană și contribuția la e- 
chipa națională. Formația pro
babilă : Boldici — Negrilă, Ti- 
lihoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu, Donose, Bălăci — Cri- 
șan, Cămătaru, Cîrțu.

TULPAN - FUNDAȘ STINGĂ

Piteștenii au aoum în lot pe 
fundașul ex-buzolan Tulpan. El 
va evolua în jocul de astăzi de 
la Craiova, mai cu seamă că 
Ivan, accidentat, nu s-a putut 
prezenta la probele de control. 
Indisponibil este și Iovăncs- 
cu, carg nu a participat la ul
timele antrenamente. De ase
menea, Toma și Dumitrescu nu 
sînt nici ei la punct cu pregă
tirea. în aceste condiții, an
trenorul Fl. Halagian are di
ficultăți in alcătuirea for
mației pentru partida cu Uni
versitatea. S-ar părea că a- 
ceasta ar fi următoarea, finind 
cont de fotbaliștii apți de joc : 
Cristian — M. Zamfir, Stancu, 
Cîrstea, Tulpan — Iatan, Chi- 
vescu, Bărbulescu — Moiceanu, 
Radu II, Dobrin.

„ACHIZIȚIILE", IN FORMĂ I

în ultima partidă de verifi
care (4—0, cu Minerul Lu- 
peni), Chimia Rm. Vîlcea a 
înscris prin Preda (2) și A- 
lexandru (2). adică tocmai 
proaspetele achiziții din Divi
zia B. întreg efectivul este 
apt de joc. „11“-le probabil : 
Constantin — Basno, Stanca, 
Cheran, Cincă — Stan, Savu, 
Cilean (Alexandru) — Teleș- 
pan, Preda, Gîngu.

DISPUTATUL TIGLARIU 
S-A OPRIT PE MALUL 

MUREȘULUI

„U“ Cluj-Napoca s-a întors 
luni dintr-un turneu efectuat 
în R. D. Germană.. A continuat 
pregătirile, antrenîndu-se zil
nic, fără să-și programeze 
vreun meci amical. Boca este 
accidentat. Antrenorii Staicu 
și Anca anunță următorul 
„11“ pentru etapa inaugurală: 
Moldovan — L. Mihai, Ciocan, 
Dobrău, Bagiu — Suciu, FI- 
Pop, Vidican — Țiglariu, Cim- 
peanu II, Batacliu.

SPERANȚELE 
LUI REMUS VLAD

„Revenim în rîndul prime
lor 18 echipe după un an de 
Divizia B, an absolvit însă cu 
bine de echipa noastră. Și 
mă refer nu numai la avansul 
confortabil pe care l-am avut 
la promovare față de a doua 
clasată, ci la jocul propriu- 
zis, la valoarea „ll“-lui hune- 
dorean în care se îmbină ex
periența și tehnica unor jucă
tori cu tinerețea și dorința do 
afirmare a altora. Formația 
noastră s-a pregătit cu atenție 
pentru reîntîlnirea cu Divizia 
A și dorește să stimuleze jo
cul de calitate", ne-a declarat

Să ne reamintim imperativele lui.

DE IA MAREA CURSĂ CARE ÎNCEPE AZI 
AȘTEPTĂM CU TOȚII MULTE

Așadar, azi din nou la fotbal.
Mari și frumoase sînt întotdeauna speranțele numero

șilor iubitori de fotbal din țara noastră. Pentru că mari 
și frumoase sînt mereu speranțele pe care ti le pui într-o 
iubire. Și atunci cînd iubirea durează de zeci de ani, de 
la vîrsta picioarelor goale însîngerate în cite un bolovan 
in urmărirea mingii de cîrpă (avînd ca „anvelopă" cio
rapul șterpelit de la mama) sau a mingii de crep, atunci 
ea, această iubire, nu poate fi pusă la îndoială de nimeni. 
Și chiar dacă este respinsă sau neacceptată de către alții, 
ea, iubirea de fotbal a copiilor între 7 și... 70 de ani, tre
buie înțeleasă.

Vorbind de imperativele noului campionat, nu putem 
uita precedentul campionat, care mai cu seamă în finalul 
său a fost o mare decepție. Demarînd promițător, aflîn- 
du-se la jumătatea iul, la sfirșitul turului, într-o fază de 
„emulație combativă" pasionantă, întrecerea primelor echi
pe de fotbal din țara noastră s-a cam încheiat în coadă 
de pește... Mari favorite au mîncat (ciudate) bătăi ustură
toare de la formații mici și chinuite, în deplasare ca și 
acasă, ceea ce i-a făcut pe unii să spună că au asistat la 
cel mai urît- campionat din viața lor. Poate că nu au fost 
prea departe de adevăr...

Dar, iată, azi începe o nouă ediție a marii întreceri na
ționale de fotbal. Și inimile suporterilor au șters tot — 
sau aproape tot — din ce a fost urît și nedorit în trecut 
și așteaptă ca actualul campionat să-1... răscumpere pe cel 
precedent, așteaptă să fie un campionat bun, frumos, aș
teaptă multe de la această competiție.

Cu toții așteptăm să avem un campionat spectaculos, a- 
tractiv. pasionant.

Cu toții așteptăm să avem un campionat care să scoată 
la suprafață, să promoveze fruntașe de club puternice, 
competitive în arena europeană, călind și pregătind ac
tualele ambasadoare în cupele continentale — Universi
tatea Craiova, Politehnica Timișoara, Steaua și F.C. Argeș 
— pentru o reprezentare cit mai înaltă în competițiile de 
prestigiu în care sînt angajate.

Cu toții așteptăm — mai ales — ca marea retortă a 
campionatului să producă o puternică echipă națională a 
României, care peste numai o lună și jumătate va lua star
tul în dificila — și atît de plina de răspunderi — cursă a 
calificării pentru turneul final al campionatului mondiaL

Cu toții așteptăm o nouă calitate, superioară, a pregătirii 
jucătorilor și antrenorilor fotbalului nostru.

Cu toții așteptăm mai multă muncă și mai bună, așa 
cum așteptăm rezultate mai bune, pe măsura muncii.

Mult succes noului campionat !

Marius POPESCU

Remus Vlad. Va fi aliniat, pro
babil, următorul „11“ : I. Ga
briel — Nicșa, Gălan, Dubin- 
ciuc, Bogdan — Petcu, Dumi- 
triu IV, Klein — Lucescu, Du- 
mitrache, Văetuș.

VIGU PE POSTUL 
LUI... ONUȚAN

A.S. Armata Tg. Mureș, a- 
flată în al 10-lea an de pre
zență permanentă în Divizia 
A, apare oarecum înnoită pen
tru această ediție. Ne gîndim 
în special la cuplul de antre
nori, Atila Erdogh — loan 
Czako. un cuplu tinăr, cu 
idei noi, dar și la revenirea 
pe extrema dreaptă a lui Fa- 
zekaș de care mureșenii se 
dispensaseră prea repede a- 
nul trecut. Dorind să facă ui
tate emoțiile prin care echi
pa și suporterii ei au trecut 
în ultimul campionat. A.S.A. 
s-a pregătit cu multă atenție 
și speră să demonstreze acest 
lucru chiar din prima etapă 
la Hunedoara. Iată formația 
probabilă : Tapaszto — Gli-
gore, Unchiaș, Ispir. Vigu — 
Pîslaru, Boloni, Both II — 
Fazekaș, Fanici, Ilajnal.

„TANDEMUL MEXICAN"
LA TIMIȘOARA

echipa Spartak, pe care a în
trecut-o cu scorul de 1—0, 
prin golul realizat de M. San
du. Toți jucătorii din lot sînt 
valizi. Antrenorii C. Cernăia- 
nu și I. Voica contează pe 
următorul „11“ de bază : Mo- 
raru — Tănăsescu, Cazan, 
Grigore. Munteanu II — Ior- 
gulescu (Munteanu I), O. Io
nescu. Cățoi — FI. Grigore, 
M. Sandu. Chihaia. formație 
din care reținem prezența pe 
aripa dreaptă a rapidului Flo
rin Grigore.

O NOUĂ SERIE DE 
„MiNJI BĂCĂUANI"

Sigur că principalul eveni
ment în tabăra timișoreană 
este venirea lui Dumitru, care 
îl regăsește — în linia media
nă — pe vechiul său „coechi
pier mexican", Dembrovschi. 
Se pare că Moise se va lansa 
într-un aprig duel cu Suciu 
pentru tricoul cu nr. 1. Ar fi 
cele mai importante modifi
cări în „ll“-le de bază. Pen
tru dificila întilnire cu Spor- 
tișl studențesc — care se a- 
nunță ca o concurentă puter
nică pentru locurile de frun
te ale clasamentului final — 
„Poli" va opta, după toate 
probabilitățile, pentru urmă
toarea formație : Moise —
Nadu. Păltinișan. Șerbănoiu, 

'Vișan — Dumitru. Dem
brovschi, Manea — Anghel, 
Nedelcu II. Cotec.

UN SPRINTER PE EXTREMA 
DREAPTĂ

Formația studenților bucu
reșteni s-a înapoiat, la în
ceputul acestei săptămîni, din
tr-un turneu de pregătire în 
Bulgaria și Grecia, în cadrul 
căruia a susținut și un joc 
de verificare la Plevna. cu

Băcăuanii au, în general, a- 
celași lot din precedenta edi
ție de campionat. Nu au ve
nit jucători noi, din afară. Pe 
parcursul competiției se con
tează pe promovarea cîtorva 
tineri din pepiniera proprie. 
A plecat, la Steaua. Verigea- 
nu. întregul efectiv este apt 
de joc, cu o singură excepție: 
Antohi (recidiva unei rupturi 
de mușchi). Formația proba
bilă : Ursache — Andrieș, C. 
Solomon, Lunca. I. Solomon, 
— Cărpuci. Vamanu, Șoșu — 
Șoiman, Botzz (Fîșic), Chitaru. 
Antrenorul Angelo Niculescu 
crede în posibilitățile de afir
mare ale tinerilor săi elevi și 
speră să înregistreze cu echi
pa sa un salt de calitate în 
campionatul care începe.

„NOUL VAL" DE LA STEAUA

Steaua are, chiar din star
tul campionatului, o serie de 
probleme de lot : M. Răduca
nu nu va juca azi, avînd de 
ispășit o etapă de suspendare, 
după eliminarea din finala 
Cupei României ; Zahiu este 
bolnav, iar Rotar accidentat, 
în lotul echipei apar o serie 
de tineri jucători, proveniți 
din categorii inferioare, de la 
care se așteaptă o cit mai ra
pidă integrare în spiritul ideii 
de performanță. Antrenorii 
Gh Constantin și V. Zavoda 
intenționează să folosească ur
mătoarea formație : Iordache 
— Anghelini, Sameș, FI. Ma
rin, Nițu — Stoica. Aelenei, 
Iordănescu. Ion Gheorghe — 
Ad. Ionescu. Manea. Ca re
zerve vor fi înscriși pe foaia 
de arbitraj: Toma, Barna,
Matefi și Jurcă.
■



„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE C
LA CAMPIONATUL DIVIZIEI /
UNIVERSITATEA CRAIOVA
CRAIOVA, str. Gheorghe Doja nr. 2, tel. 3 24 80

STEAUA
BUCUREȘTI, Cal. Plevnei nr. 114, tel. 31 06 82

F. C. ARGEȘ
PITEȘTI, str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 15, tel. 3 36 4

(CULORI : alb-albastru. 
STADION : „Central",
capacitate 30 000 locuri.

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

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în 
edițiile 1973—74 si 1979- 
80.

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Corneliu
Stroe.

ANTRENORI : Ion O- 
blemenco — principal. 
Constantin Otet — se
cund. Silviu Stănescu — 
— la echipa de speranțe.

MEDIC : Gerhardt Fak- 
ner. MASOR : Aurelian 
Tăcu.

CULORI : roșu-albas- 
tru. STADION : Steaua, 
capacitate 30 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1947. Prima participare 
în Divizia A : 1947—48.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în 
edițiile 1951, 1952, 1953,
1956. 1959—60, 1960—61.
1967—68, 1975—76 și 1977- 
78.

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Gheorghe Dră- 
gănescu.

ANTRENORI: Gheor
ghe Constantin — princi
pal, Vasile Zavoda — se
cund, Bujor Hălmăgeanu 
— la echipa de speranțe.

MEDIC : Mugur Ghim- 
pețeanu. MASOR : Gheor
ghe Tufaru.

CULORI : alb-violet.
STADION : „1 Mai", ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1953. Prima participare 
în Divizia A: 1961—62.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : a cucerit 
titlul de campioană în 
edițiile 1971—72 și 1978—

PREȘEDINTELE 
BULUI : Ion Barbu.

ANTRENORI : 1
Ilalagian — prir 
Leonte Ianovschi — 
echipa de speranțe.

MEDIC : Octavian

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
492 '219 106 167 688- 555 544

LOTUL DE JUCĂTORI

BILANȚ REALIZAT PÎNÂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
880 '416 211 253 1602-1086 1043

LOTUL DE JUCĂTORI

79. MASOR : Nicolae
BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA
544 237 94 213 779- 737 5<

LOTUL DE JUCĂTORI
PORTARI : Beldiei (anul nașterii : 1957 - meciuri în 

Divizia A : 59 - goluri marcate : 0), Lung (1956 -
77 - 0).

FUNDAȘI : Negrilă (1954 - 157 - 6), Tilihoi (1956 - 
112 - 3), Ștefănescu (1951 - 288 - 15), Ungureanu 
(1956 - 81 - 3), Purima (1954 - 188 - 3), Bumbescu 
(I960 — 24 - 0), Voica (1961 — debutant).

MIJLOCAȘI : Donose (4952 - 189 - 14), Bălăci (1956 
— 189 - 43), Beldeanu (1951 - 260 - 39), Țicleanu 
(1959 - 92 - 2), Geolgău (1961 - 51 - 3), Firănescu 
(I960 - debutant), I. Popescu (1960 - debutant).

ATACANȚl : Crișan (1955 - 162 - 24), Cămătaru 
(1958 - 127 - 35), Cîrțu (1955 - 101 - 29), Irimescu 
(1959 - 65 - 10), Gârleșteanu (1960 - 6 - 0), A. Po
pescu (1961 — debutant), Păuna (1961 — debutant).

PORTARI : lordache (anul nașterii : 1950 - meciuri în 
Divizia A : 176 — goluri marcate : 0), Toma (1957 — de
butant).

FUNDAȘI : Anghelini (1954 - 240 -2), Agiu (1956 - 
128 - 3), Sameș (1951 - 247 - 12), FI. Marin (1953 - 
154 - 1), I. Nitu (1952 - 167 -2), I. Gheorghe (1958 - 
27 - 1), Andreicuți (1960 - 9 - 0), Barna (1957-98-2).

MIJLOCAȘI : lordănescu (1950 — 261 — 130), Zahiu 
(1956 - 94 - 22), T. Stoica (1954 - 131 - 14), Aelenei 
(1954 - 154 - 13), A. Iliescu (1959 - debutant), Mateffi 
(1960 - 5 - 0).

ATACANȚl : M. Răducanu (1954 - 198 - 87), A. lo- 
nescu (1958 - 76 - 12), Verigeanu (1960 - 27 - 2), N. 
Manea (1954 - 78 — 21), Jurcă (1957 - debutant), 
Rotar (1959 - debutant), Minea (1961 - debutant).

PORTARI : Cristian (anul nașterii : 1956 — meci 
Divizia A : 91 - goluri marcate : 0), Ariciu (1950 ■
- 0), Gh. Nitu (1960 - 2 - 0).

FUNDAȘI : M. Zamfir (1955 - 167 - 5), C. S 
(1956 - 124 - 1), Cîrstea (1949 - 169 - 5), 
(1946 - 335 - 4), Moisescu (1952 - 33 - 0), T 
(1957 - 62 - 2). Trandafirescu (1957 - 2 - 0).

MIJLOCAȘI : I. Bărbulescu (157 — 153 — 9), Io» 
cu (1953 -' 196 - 37), Chivescu (1950 - 93 - D, 
(1957 - 75 -2), latan (1952 - 88 - 6), I. Stai 
-2-0).

ATACANȚl : Radu II (1956 - 179 - 101), Dobrin
- 390 - 106), Turcu (1960 - 23 - 2), Moiceanu
- 39 - 9), Ralea (1961 - 13 - 2), Ucidău (19 
debutant).

1
I

I

S. C. BACĂU POLITEHNICA IAȘI CHIMIA
BACĂU, str. Pictor Aman nr. 94, tel. 4 19 22

CULORI : alb-roșu.
STADION : „23 August", 
capacitate 17 000 locuri.

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

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚA : locul 4 în

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Corneliu Costi- 
nescu.

ANTRENORI : Angelo 
Niculescu — principal, 
Nicolae Vătafu — secund, 
Dumitru Chiriță — la e- 
chipa de speranțe.

MEDICI : Dumitru
Rusu și Constantin So- 
roceanu. MASOR : Sandu 
Iacob.ediția 1972—73.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ ÎN PREZENT IN DIVIZIA A
527 208 106 213 643- 712 522

IAȘI, str. Ștefan Gheorghiu nr. 5-7, tel. 1 47 31

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

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

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 6 în 
ediția 1965—66.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ
515 186 101 i

VICEPREȘEDINTELE 
CLUBULUI : Octavian
Neagoe.

ANTRENORI : Leonid 
Antohi — principal. Kurt 
Gross — secund, Mihai 
Birzan — la echipa de 
speranțe.

MEDIC : Ion Mihala- 
che. MASOR : Mihai
Tărîtă.

PREZENT IN DIVIZIA A
666— 755 473

RM. VÎLCEA, str. Lenin nr. 156, tel. 1 90 21

CULORI : alb-albastru.
STADION : „1 Mai", ca
pacitate 15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII :
1946. Prima participare în 
Divizia A : 1974—75.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locul 9 î» 
ediția 1979—80.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN
102 38 20 44

LOTUL DE JUCĂTORI

BULUI : Petre Berbc 
ANTRENORI : M 

Pigulea — principal, 
colae Dinescu — se. 
Dumitru Ștefan — ] 
chipa de speranțe. 

MEDIC : Marius 
gărit. MASOR : Va 
Braniște.

PREZENT ÎN DIVIZIA A

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Ursache (anul nașterii : 1952 - meciuri 
in Divizia A : 78 — goluri marcate: 0), Mangeac (1953
- 23 - 0).

FUNDAȘI : Andrieș (1956 - 69 - 0), Borcea (1961 
-1-0), I. Solomon (1955 - 75 - 4), Lunca (1954
- 133 - 1), Panaite (1957 - 76 - 8), Elisei (1955 - 63
- 0), Viscreanu (1961 - debutant).

MIJLOCAȘI : Cărpuci (1955 — 136 — 22), C. Solomon 
(-1959 - 54 - 0), Șoșu (1956 - 143 - 12), Vamanu 
(1958 - 88 - 17), Fîșic (1962 - 1 - 0), Movilă (1961
- debutant), Ghioane (1961 - debutant).

ATACANȚl : Chîtaru (1959 - 126 - 19), Botez (1954
- 140 - 25), Antohi (1958 - 93 - 17), Șoiman (I960 - 
24 - 1), L. Moldovan (1959 — 18 - 1), C. Dumitrescu 
(1958 — debutant).

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Bucu (anul nașterii : 1956 - meciuri în Di
vizia A : 66 - goluri marcate : 0), Nastec(1953 — 75 — 0).

FUNDAȘI : Gh. Munteanu (1955 - 33 - 0), Anton 
(1952 - 185 - 0), Ursu (1953 - 76 - 0), Ciocîrlan (1952
- 160 - 9).

MIJLOCAȘI : Romilă II (1950 - 247 - 42), Simionaș 
(1950 - 300 - 38), Florean (1958 - 90 - 8), C. lonescu 
(1953 - 42 - 2), Kereszy (1961 - 2 - 0), Coraș (1959
- 73 - 19).

ATACANȚl : Costea (1949 - 175 - 63), Cioacă (1955
- 32 - 4), Cernescu (1958 - 78 - 11), Dănilă (1952 - 
181 - 47), D. lonescu (1953 - 156 - 20).

PORTARI : Constantin (anul nașterii : 1951 — 
în Divizia A : 112 — goluri marcate : 0), V. Rosea I
- 39 - 0).

FUNDAȘI : Lepădatu (1951 - 88 - 2), Basno (19 
63 — 1), Iordan (1952 — 102 — 1), Mișescu (19< 
debutant), Cheran (1947 — 285 - 8), Cincă (1952 ■
- 1), Cîrceag (1960 - 17 - 0).

MIJLOCAȘI : G. Stan (1952 - 149 - 9), Caraba 
(1953 - 60 - 5), Cilean (1954 - 27 - 4), Alexc 
(1955 - debutant), Savu (1952 - 103 - 15).

ATACANȚl : Teleșpan (1956 - 92 - 8), Gîngu i
- 34 - 15), Coca II (1960 - 4 - 0), Stanca (1953
- 8), Preda (1957 — debutant), Ciofîcă (1961 — c 
tant).

F. C. OLT

CULORI : roșu-aibas-
tru, STADION : „1 Mai" 
din Slatina, capacitate 
15 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1972. Prima participare 
în Divizia A : 1979—80.

CEA MAI BUNA PER
FORMANȚĂ : locul 13 în 
ediția 1979—80.

BILANȚ REALIZAT PÎNÂ ÎN 
34 14 4 16

SCORNICEȘTI, tel. 6 00 98

PREȘEDINTELE CLU
BULUI : Gheorghe Be- 
cheru, VICEPREȘEDIN
TE : Dumitru Dragomir.

ANTRENORI : Con
stantin Ardeleanu — prin
cipal.

MEDIC : Vasile Frîn- 
culescu. MASOR : Con
stantin Dumitrescu.

PREZENT ÎN DIVIZIA A
46- 55 32

LOTUL DE JUCĂTORI

PORTARI : Nedea (anul nașterii : 1955 — meciuri în 
Divizia A : 16 — goluri marcate : 0), I. Anghel (1955 - 
19 - 0).

FUNDAȘI : Lică (1957 — 33 - 2), Martinescu (1952
— 29 - 1), A. Nicolae (1955 - 58 - 1), A. Mincu (1957
— 28 — 0), Ciocioană (1952 — 33 — 3), T. Popescu (1962
— debutant), Gh. Dinu (1961 - debutant).

MIJLOCAȘI : Stanciu (1951 - 10 - 1), Badea (1958 -
30 - 0), Petre Petre (1954 - 30 — 2), Fl. Dumitrescu 
(1946 - 230 - 31), Șoarece (1955 - 32 - 8), C. Mincu 
(1953 - 12 - 0).

ATACANȚl : Prepeliță (1956 - 20 - 7), lamandi (1957
— 15 - 1), Pițurcă (1956 - 28 - 5), L. Ciobanu (1959 - 
37 — 6), Murgan (1961 — debutant).

F. C. M. GALAȚI
GALAȚI, str. Brăil

CULORI : alb-albastru. 
STADION : Dunărea, ca
pacitate 18 000 locuri.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : 
1970. Prima participare 
în Divizia A : 1974—75.

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚA : locul 14 în 
ediția 1979—80.

BILANȚ REALIZAT PÎNÂ
102 28 18

LOTUL Dl

i nr. 6, tel. 1 40 67

PREȘEDINTELE CLU- 
BULUI : Pavel Car ad inf.

ANTRENORI : Constan
tin Teașcă — principal, 
Adrian Neagu — la e- 
chipa de speranțe.

MEDIC : Dorei Popa. 
MASOR : Mihai Apetrei.

ÎN PREZENT ÎN DIVIZIA A
56 108- 197 74

JUCĂTORI

PORTARI : Oană (anul nașterii : 1952 — meciuri în 
Divizia A : 59 — goluri marcate : 0), Jivan (1951 — 
132 - 0).

FUNDAȘI : N. Vlad (1960 - 32 - 1), Balaban (1957
- 30, - 6), M. Olteanu (1950 - 193 - 11), Țolea (1951
- 103 - 9), G. Popescu (1958 - 9 - 0).

MIJLOCAȘI : Burcea (1955 - 67 - 5), Motoc (1960 - 
30 - 3), Vlăduț (1960 — debutant), C. Rusu (1957 — 
12 - 1).

ATACANȚl : D. Radu (1955 - 32 - 0), A. Florea (1956
- 18 - 3), C. Zamfir (1951 - 136 - 25), Majaru (1960
- 29 - 6).

A. S. A.
TG. MUREȘ, str. Lenin nr. 5, tel. 1 76 24

CULORI : roșu-albas- 
tru. STADION : „23 Au
gust", capacitate 12 500 
locuri.

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

CEA MAI BUNĂ PER
FORMANȚĂ : locui 2 în 
ediția 1974—75.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ I
384 153 65 16

LOTUL DE

PREȘEDINTELE < 
BULUI : Gheorghe 
tilie.

ANTRENORI : 
Erdogh — principal, 
Czako —secund, Mai 
Kiss — la echipa 
speranțe.

MEDIC : Emerich 
magyi. MASOR : G1 
ghe Gal.

4 PREZENT IN DIVIZIA A
5 480- 530 371
JUCĂTORI

PORTARI : Tapaszto (anul nașterii : 1958 — meciu 
Divizia A : 12 - goluri marcate : 0), Biro II (195 
12 - 0).

FUNDAȘI : Gligore (1952 - 122 - 6), Unchiaș | 
-205 - 4), Ispir (1949 - 288 - 1), Vigu (1946 - 3 
31), Gali (1958 - 96 - 1), Fodor (1957 - debutant) 
nei (1962 - 1 - 0), Szabo (1959 - 3 - 0).

MIJLOCAȘI : Pîslaru (1951 - 180 - 34), Boloni l
- 263 - 32), llie (1961 - 2 - 0), Both II (1952 -
- 10), Beno (1962 — debutant), Voro (1956 — debut

ATACANTI : Fazekaș (1949 — 237 — 31), Fanici i
- 109 - 88), Hajnal (1951 - 308 - 65), Biro I (19 
66 - 15), Muntean (1956 - 28 - 3), Bordea (19 
1 - 0).

NOTĂ : antrenorii și loturile de jucători ne-au fost comunicate de F.R. Fotbal
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BAIA MARE DINAMO SPORTUL STUDENȚESC
IAIA MARE, str. Minerilor nr. 11, tel. 1 36 87

RI : galbcn-al- VICEPREȘEDINTELE
STADION : „23 CLUBULUI : Mihai Bob.
capacitate 12 000 ANTRENORI : Viorel

Mateianu — principal, 
ÎNFIINȚĂRII : Traian Ivănescu — se

ina participare în cund, Dorel Cupșa — la
A : 1964—65. echipa de speranțe.
TAI BUNĂ PER- MEDIC t Teodor Braz-
TȚĂ : locul 4 în dău. MASOR : Vasile
>79—80. Weiss.
.NT REALIZAT PÎNĂ ÎN PREZENT ÎN DIVIZIA A

44 10 40 126- 134 98
LOTUL DE JUCĂTORI

BUCUREȘTI, Șos. Ștefan cel Mare nr. 9, tel. 12 77 00

CULORI : alb-roșu. PREȘEDINTELE CLU-
STADION : Dinamo, ca- BULUI '■ Nîcolae Petri-
pacitate 18 000 locuri. ceanu.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : ANTRENORI : Valen-
1947. Prima participare ,. ,
în Divizia A : 1947-48. tul «tanescu - principal,

CEA MAI BUNA PER- Tănase Dima — secund,
FORMANȚĂ : a cucerit Constantin Frățilă — la
titlul de campioană în echipa de speranțe.
1962—63, 1963^-64,1961964—
65, 1970—71, 1972—73. tea- MASOR : Nîcolae
1974—75 și 1976—77. Rada.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
880 ' 445 194 241 1619-1033 1084

LOTUL DE JUCĂTORI

BUCUREȘTI, str. Ștefan Furtună nr. 140, tel. 49 74 30

CULORI : aib-negru. VICEPREȘEDINTELE
STADION : dispută mc- CLUBULUI : Eugen Ban-
ciurile pe „Republicii'*. C1U‘ „„ „ANTRENORI : Con-

ANUL ÎNFIINȚĂRII : stantin Cernăianu — prin-
cipal. Ion Voica — se- 1916. Prima participare în cund Valcriu Alllon și

Divizia A : 193”—38. Marin Țițeica — la echi-
_ pa de speranțe.

CEA MAI BUNĂ PER- MEDIC : Florin Bră-
FORMANȚĂ : locul 3 în tilă> MASORI : Andrei
ediția 1939—40. Tudose și Liviu Buluș.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
354 ' 139 82 133 497- 485 360

LOTUL DE JUCĂTORI

iRl : N. Răducanu (anul nașterii : 1946 — me- 
Divizia. A : 319 — goluri marcate : 3), Frank 

5 - 0).
AȘI : Borz (1953 - 95 - 1), Condruc (1951 - 

Sabău (1955 - 55 - 3), Koller (1953 - 61 - 
nar (1955 - 60 - 0), Onuțan (1954 - 170 - 9), 
SAȘI : P. Radu (1951 - 72 - 4), 1. Mureșan
€ - 9), Hoffmeister (1953 - 61 - 4), Bălan

44 - 6), Ciohan II (1957 - 5 - 1).
NȚI : Sepi (1954 - 59 - 3), Terheș (1960 - 67
oznai (1952 - 212 - 70). Ciohan 1 (1954 - 19
tzgău (1956 - 14 -3), Deac (1952 - 54 - 4),

PORTARI : Eftimescu (anul nașterii : 1952 - meciuri 
in Divizia A : 57 - goluri marcate : 0), Stefan (1951 — 
187 - 0), Speriatu (1957 - 62 -0).

FUNDAȘI : 1. Marin (1955 - 114 - 2), Dinu (1948 - 
369 - 52), Stănescu (1957 - 23 - 0), Ghiță (1953 - 62
- 2), Mărginean (1960 - 4 - 0), 1. Mânu (1961 - de
butant), Gh. Dumitrescu (1956 — 31 - 1).

MIJLOCAȘI : Mulțescu (1951 - 267 - 77), Augustin 
(1955 - 129 - 27), Custov (1954 - 202 - 19), Dragnea 
(1956 - 99 - 11), Stredie (1958 - 6 - 1), Balaur (1961 -
— debutant).

ATACANTI : Țălnar (1957 - 88 — 13), D. Georgescu 
(1950 - 247 - 190), Vrînceanu (1956 - 141 - 10), lor- 
dache (1954 - 13 - 3), D. Zamfir (1961 - 46 - 2), 
Săndoi (1959 - debutant).

PORTARI : Moraru (anul nașterii : 1956 — meciuri în 
Divizia A : 147 — goluri marcate : 0), Lazăr (1958 — 
23 — 0), Doncilă (1962 - debutant).

FUNDAȘI : Tănăsescu (1950 - 278 - 12), Cazan (1951 
- 236 - 8), B. Grigore (1951 - 193 - 1), 1. Munteanu 
(1955 - 36 - 3), Cățoi (1954 - 77 - 0), C. Marinescu
(1960 - debutant), 1. Constantinescu (1955 - debutant).

MIJLOCAȘI : lorgulescu (1956 - 127 - 33), O. lones- 
cu (1949 - 307 - 59), A. Munteanu (1955 — 103 - 6),
Șerbănică (1956 - 81 - 2), M. Iliescu (1961 - debutant).
' ATACANȚI : FI. Grigore (1956 - 87 - 14), M. Sandu 
(1952 - 229 - 82), Chihaia (1952 - 202 - 28), M. Ma
rian (1960 - 39 - 5), Stroie (1955 - 94 - 8).

TEHNICA TIMIȘOARA JIUL „U“ CLUJ-NAPOCA
TIMIȘOARA, str. Paris nr. 1, tel. 3 53 73

II : alb-violet. PREȘEDINTELE CLU-
I : „1 Mai". ca- BULUI : Ion Ghidei.
10 000 locuri.

ÎNFIINȚĂRII : ANTRENORI : Ion. V.
ima participare Ioneseu - principal, To-

. .n ma Dobinda — secund,a A : 1948—49.
AI BUNA PER- Emanoil Mițaru - la e-
ȚĂ : locul 3 în chiP* de speranțe.
950, 1956. 1957— MEDIC : Petre Manciu.
63 și 1977—78. MASOR : Walter Manta.
4T REALIZAT PÎNA IN PREZENT ÎN DIVIZIA A

226 144 234 826- 860 596
LOTUL DE JUCĂTORI

PETROȘANI, str. Enăchiță Văcărescu nr. 9, tel. 4 21 83

CULORI : alb-negru. PREȘEDINTELE CLU-
STADION : Jiul, capaci- BULUI : Anton Coșerea-
tate 5 000 locuri. ANTRENORI : Petre

ANUL ÎNFIINȚĂRII ! Libardi — principal,
1919. Prima participare în Gogu Tonca .— secund,
D1VL». A , "

CEA MAI BUNĂ PER- MEDIC : Gheorghe Da-
FORMANȚĂ : locul 3 în vid. MASOR : Sigismund
ediția 1948—49. Gram.

BILANȚ REALIZAT PINĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A
793 281 175 337 993-1172 737

LOTUL DE JUCĂTORI

CLUJ-NAPOCA, Piața Păcii nr. 1-3, tel. 2 26 16
CULORI : alb-negru. VICEPREȘEDINTELE

STADION : „Municipal", CLUBULUI : Remus Cîm-
pCclIlU.

capacitate 28 000 locuri. ANTRENORI : Gheor-
ANUL ÎNFIINȚĂRII : ghe Staicu — principal,

1919. Prima participare în D%n Anca — secund. Ni-
_.. . . . . ,n99 colae Sabaslau — la e-
Divizia A . 1932 33. chipa de speranțe.

CEA MAI BUNĂ PER- MEDIC : Mircea Ioa-
FORMANȚĂ : locul 2 în nete, MASOR : loan
ediția 1932—33. Feher-Albu.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ ÎN PREZENT IN DIVIZIA A
896 ’ 326 192 378 1213-1390 844

LOTUL DE JUCĂTORI

. N. Suciu (anul nașterii : 1955 — meciuri in 
: 26 - goluri marcate : 0), Sviehovschi (1957 
Moise (1956 - 26 - 0).

SI : Nadu (1957 - 57 - 1), Păltinișan (1951 - 
), Vișan (1952 - 298 - 0), Șunda (1957 - 28 
ier (1950 - 96 - 0), Cîrciumaru (1961 - debu- 
bănoiu (1950 - 203 - 20).
AȘI : Dumitru (1950 — 322 — 58), Dembrovschi 
58 - 106), O. Roșea (1955 - 144 - 11), T. Ni- 
50 - 18 - 1), A. Manea (1953 - 11 - 0),
•JȚI : S. Anghel (1952 -197 - 50), Nedelcu 
25 - 44), Cotec (1952 - 138 - 31), Ștefanovici 
- 0).

PORTARI : Cavai (anul nașterii : 1951 — meciuri în 
Divizia A : 154 — goluri marcate : 0), Bogheanu (1953
— debutant).

FUNDAȘI : Bedo (1955 - 14 - 0), S. Rusu (1953 - 
147 - 2), Vasiliu (1950 - 27 - 0), Miculescu (1954 - 
86 - 4), P. Grigore (1957 - 100 - 2), Pocșan (1959 - 
3 — 0), R. Rusu (1956 — debutant).

MIJLOCAȘI : Tr. Stoica (1952 - 178 - 9), Stoichiță 
(1954 - 185 - 14), Varga (1959 - 34 - 3), Vinătoru 
(1956 - 14 - 0), Giuchici (1954 - 33 - 4).

ATACANTI: Sălăjan (1953.- 144 - 30), Enescu (1953
- 38 - 5), Mușat (1959 - 27 - 1), Nechimiș (1956 - 
debutant), S. Popa (1962 - 2 - 0), Ion Jenică (1957 — 
debutant).

PORTARI : S. Moldovan (anul nașterii : 1949 - meciuri 
în Divizia A : 148 - goluri marcate : 0), Lăzăreanu 
(1954 - 83 - 0).

FUNDAȘI : Porațchi (1952 - 192 - 9), L. Mihai (1952
- 80 - 4), Moș (1953 - 34 - 0), Ciocan (1952 - 66 -1), 
Bagiu (1956 - 16 - 0), 1. Mureșan (1957 - 15 - 0), 
Dobrău (1953 - 192 - 4).

MIJLOCAȘI: V. Mânu (1953 - 25 - 1), FI. Pop (1960 - 
26 - 1), 1. Popa (1960 - debutant), Boca (1955 - 97
- 6), Dobrotă (1959 - 20 - 0), Vidican (1958 - 12 - 1).

ATACANTI : A. Suciu (1960 - 32 - 0), Florescu (1956
- 21 - 0), Cimjjeanu II (1957 - 82 - 31), Batacliu (1953
- 108 - 27), A. Mureșan (1956 - 4 - 0), Cîmpeanu III 
(1961 - debutant), Țiglariu (1959 - debutant).

Ml. BRAȘOV PROGRESUL-VULCAN CORVINUL
1ȘOV, str. Mihai Viteazul nr. 168, tel. 1 60 20

[ : galben-ne- PREȘEDINTELE CLU-
)ION : Tinere- BULUI : Teodor Verdeș.
pacitate 25 000

ANTRENORI : Nicolac 
ÎNFIINȚĂRII : Proca — principal. Ion

na participare Alecu - secund, Gheor-
A : 1957—58. ghc Rotaru — la echipa

ii BUNĂ PER- de speranțe.
'Ă : locul 2 în MEDIC : Laurian Taus.
—60. MASOR : Petru Maistor.
T REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT IN DIVIZIA A 
' 189 102 172 641- 554 480

LOTUL DE JUCĂTORI

BUCUREȘTI, str. dr. Staicovici nr. 42, tel. 37 18 49

CULORI : bleu-albas- PREȘEDINTELE CLU-
tru. STADION : Progre- BULUI : Constantin Du
sul, capacitate 16 000 mitrescu. VICEPREȘE-
locuri DINTE : Dorel Cioară.

ANUL ÎNFIINȚĂRII • ANTRENORI : EugenANUL INFIINJ.ARI1 . Iordache — principal,
1944. Prima participare Gheorghe Cristoloveanu
în Divizia A : 1955. — secund. Adrian Rusu

CEA MAI BUNĂ PER- ~ „
FORMANȚĂ : locul 3 pescu. MASOR : Gheor-
în edițiile 1955 și 1961—62. ghe Pantelie.

BILANȚ REALIZAT PÎNĂ IN PREZENT ÎN DIVIZIA A
391 142 90 159 559- 585 374

LOTUL DE JUCĂTORI

HUNEDOARA, str. dr. Petru Groza nr. 1, tel. 1 49 06

CULORI : alb-albastru. PREȘEDINTELE CLU-
qtadtON • Corvinul, BULUI : Mircea Pascu,STADION . corvinul, VICEPREȘEDINȚI : loan
capacitate 15 000 locuri. Socq1 Nichifer Oargă.

ANUL ÎNFIINȚĂRII : ANTRENORI: Remus
1921. Prima participare viad — principal, Du-
în Divizia A : 1954. mitru Pătrașcu — la e-

CEA MAI BUNĂ PER- chipa de speranțe.
FORMANȚĂ : locul 8 în MEDIC : Mihai Raicu.
ediția 1977—78. MASOR : Ioan Bone.

BILANȚ REALIZAT PiNĂ ÎN PREZENT ÎN DIVIZIA A
154 ‘ 48 38 68 184- 236 134

LOTUL DE JUCĂTORI

: Clipa (anul nașterii : 1955 — meciuri în Di- 
I6 - goluri marcate : 0), Balasz (1954 - de-

I : Papuc (1950 - 59 - 9), Pescaru (1943 - 
, Naghi (1954 — 40 - 0), Panache (1952 — 
Vărzaru (1952 — debutant), Manciu (1955 -

.Șl : Furnică (1947 - 67 - 1), Șulea (1957 - 
Bucur (1959 - debutant), Chioreanu (1955 - 
Gherghe (1954 - 3 - 1), Spirea (1954 - de-

Țl : Paraschivescu (1950), N. Popescu (1954), 
756), Boriceanu (1959), Ologu (1952), Sandu 
ăban (1956) toți debutanți.

PORTARI : Giron (anul nașterii : 1950 - meciuri în Di
vizia A : 23 — goluri marcate : 0), Bulancea (1955 — 
6 - 0).

FUNDAȘI : Chivu (1959 - 1 - 0), M. Anghel (1955 - 
debutant), Ciugarin (1949 - 196 — 1), Angelescu (1946
- 280 - 11), G. Sandu (1952 - 192 - 4), P. Grigore 
(1956 - debutant), Gh. Ștefan (1954 - 32 - 0).

MIJLOCAȘI : Cristea (1954 — debutant), Nignea (1954
- 29 - 0), Dragu (1955 - 24 - 6), A. Moldovan (1950
- 167 — 17), Niculcea (1960 - debutant),

ATACANTI : Marica (1949 - 162 - 27), Țevi (1951 -
63 - 20), Apostol (1950 - 54 - 6), Nica (1957 - 2 - 0), 
Glonț (1956 - 2 - 1), FI. Dumitru (1959 - 3 - 0). 
Pirvu (1961 — debutant).

PORTARI : I. Gabriel (anul nașterii : 1953 — meciuri 
în Divizia A : 170 - goluri marcate : 0), Rus (1961 - 
debutant).

FUNDAȘI : Nicșa (1958 - 58 - 8), Merlă (1954 - 43
- 0), Gălan (1954 - 47 - 0), Andone (1960 - 1 - 0), 
Bogdan (1956 - 28 - 0), Colesniuc (1961 - debutant), 
Rednic (1962 - debutant).

MIJLOCAȘI : Petcu (1959 - 52 -12), Dumitriu IV (1953
- 165 - 17), R. Nunweiller (1944 - 332 - 40), Oncu 
(1956 - debutant), Klein (1959 - 18 - 2), Dubinciuc 
(1956 — debutant).

ATACANȚI : Lucescu (1945 - 310 - 69), Gabor (1961
- 4 - 0), Dumitrache (1948 - 279 - 145), Văetuș (1956
- 78 - 15), Ormenișan (1962 - debutant).



Campionatele naționale de tenis

LUCIA Șl MARIA ROMANOV PRIMELE LAUREATE
Azi și miine, ultimele finale

De vineri după-amiază, oda
tă cu decernarea titlului de 
campioane în proba feminină 
de dublu, „naționalele" de te
nis, care se desfășoară pe te
renurile din parcul sportiv 
■Progresul, își derulează sec
vențele de sfîrșit.

Primul titlu a revenit suro
rilor Lucia și Maria Romanov 
(Politehnica București) în fi
nala de dublu femei, mult prea 
ușor cîștigătoare pentru o fi
nală de campionat național — cu 

în fața perechii 
(Dinamo Bra- 
Szoko (Dina-

6—2, 6—0 
Camelia Chiriac 
șov) — Gabriela 
tno București).

Privite în ansamblu, între
cerile care au desemnat pe 
finaliștii probelor de simplu au 
fost de un nivel tehnic și 
spectacular mai scăzut decît 
sferturile de finală, din ziua 
precedentă. în această ordine 
de idei vom aminti mai întîi

TENISMANI ROMÂNI
LA C.E. DE JUNIORI

' Zilele acestea participă la 
campionatele europene de te
nis pentru juniori. în localita
tea franceză Combes, pe Coas
ta de Azur, cîțiva
cători români, printre 
Nadia 
Sălăjan, 
cum și 
Bogdan
alții. Sportivii români sînt în
soțiți de antrenorii Tudorel 
Bădin și Ecaterina Roșianu.

țineri ju- 
care : 

Becherescu, Luminița 
Alice Dănilă, pre- 
Cristinel Ștefănescu, 

Toma, lonuț Șesu și

că prima dintre semifinale, 
disputată între, steliștii Dumi
tru Hărădău și Marian Mîrza, 
a avut multe momente de o 
platitudine exasperantă. Poate 
că pretențiile puținilor specta
tori din tribunele „centralului" 
au fost prea mari (deși ne în
doim de acest lucru), cert este, 
însă, că de la cei doi experi
mentați tenismani se aștepta 
friai mult. Dumitru Hărădău a 
întrebuințat minimum de .efort 
pentru a-și întrece un adversar 
ce a părut resemnat de la pri
ma minge, astfel că fostul cam
pion național a încheiat destul 
de repede socotelile : D. Hără
dău — M. Mîrza 6—2, 6—2, 6—0.

A doua semifinală — deși de
rulată tot pe distanța a trei 
seturi — a fost ceva mai atrac
tivă. Jean Bîrcu a jucat ca și 
cum nu l-ar fi avut în față pe 
campionul țării și de aceea 
Florin Segărceanu (ambii de 
la Dinamo București) a fost si
gur de victorie abia spre sfîr- 
șitul celui de-al treilea set. Me
ciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 8—6, 7—5, 6—1 pentru Se
gărceanu.

Ca la mai toate edițiile ulti
milor ani, partidele feminine au 
fost mult mai interesante. A- 
junse să-și dispute „în familie" 
una din. semifinale, surorile ge
mene Lucia și Maria Romanov 
au atras în tribunele terenului 
nr. 1 pe aproape toți specta
torii dornici să vadă tenis. Deși 
a condus de două ori în primul 
set (cu 3—2 și 5—4), Maria Ro
manov a trebuit să accepte vic
toria surorii sale. Lucia, cu 
7—5, 6—3. Schimburile fru
moase de mingi s-au jucat în 
oea de-a doua semifinală. Flo
rența Mihai (Dinamo Bucu
rești), cu îndemînarea-i cunos-

cuta, a acordat doar 3 ghemuri 
adversarei sale Mariana Hadgiu 
(Cuprom Baia Mare), 
cu scorul de 6—2, 6—1.

Rezultate : DUBLU 
BAȚI, semifinale : D. 
(Steaua), Tr. Marcu 
Brașov) — I. Kerekes, 
cioiu (Dinamo 
6—2. 6—3, L.

cîștigînd

BĂR- 
Hărădău 
(Dinamo 
O. Vîl- 

Brașov) 6—1, 
Bucur, Fi. Se

gărceanu (Dinamo București)— 
L. Mancaș, M. Mîrza (Steaua) 
6—3, 6—4. * ’ ........................ ..
semifinale 
Romanov 
tructorul 
Gheorghe
6—2, 6—2 ; Tr. Marcu, Florența 
Mihai — R. Constantinescu. A- 
driana Karaiosifoglu (T.C.B.) 
6—3, 6—1.

Azi, de la ora 14,30 se dispu
tă finalele de dublu bărbați, 
simplu femei și dublu mixt. 
Finala de simplu bărbați este 
programată pentru duminică 
dimineața, cu începere de la o- 
ra 10.

6—3. DUBLU 
: L. Bucur,
— A. Marcu 
Hunedoara).

(Dunărea

MIXT, 
Lucia 

(Cons- 
Rodica 
Galați)

ion GAVRILESCU

Sînt numeroase cazurile de 
sportivi care, fără a fi în timpul 
activității lor „nume de prim- 
plan", pot constitui un exemplu 
pentru cei tineri. Despre un ase
menea sportiv, în rîndurlle ur
mătoare...

La uzina 
tală a fost 
ani maistrul 
gore, aștăzi 
ani. De atunci și pînă în prezent, 
a muncit cu seriozitate șl con
știinciozitate, fiind considerat de 
muncitorii uzinei ,,cel mal rapid 
în execuția lucrărilor" — un „tit
lu” obținut și datorită sănătății 
sale, robusteței și suplețll. între
bat cărui fapt se datorează ușu
rința cu care lucrează, Marcu 
Grigore răspunde fără ezitare : 
„Sportul ! tn copilărie am jucat 
fotbal, la Popești Leordeni, în 
satul meu natal, apoi la echipa 
Vîscoza, pe postul de extremă 
dreapta. După aceea m-am trans
ferat la Rapid București, undo 
am jucat alături de marii fotba
liști ion Ionescu, Dumitriu n. 
Lupescu, Neagu, Răducanu și al
ții. în 1970—1971, am făcut, sub 
culorile vișinii, un turneu in 
Brazilia, unde am jucat în cinci 
amicale cu echipe fruntașe din 
această țară. La întoarcerea acasă, 
am fost nevoit să accept transfe
rul la S. C. Bacău, în locul lui 
Ene Daniel, care a fost cedat e- 
chipei feroviare. Dorind să-mi 
însușesc temeinic o meserie, 
m-am transferat de la Bacău la

Autobuzul din Capi- 
angajat acum patru 
mecanic Marcu Gri- 
în vîrstă de 32 de

Brașov, la echipa care poartă 
numele întreprinderii tutelare. 
Tractorul, unde m-am califica» 
ca maistru mecanic. In sfirsit, 
după Tractorul, am fost transfe
rat la Autobuzul București, und« 
am fost numit maistru mecanic, 
continuind în același timp să joc 
fotbal, la echipa marii întreprin
deri, la promovarea căreia in 
divizia secundă mi-am adus mo
desta contribuție. Anul acesta, la 
18 iunie, m-am retras din activi
tatea competițională, cu bucuria 
de a-i ști in apărarea Autobuzului 
pc tînăi-ul Marian Grigore, nepo
tul meu.

O mare mîndrle pentru mine 
o constituie faptul că, in cei 2.1 
de ani de fotbal, n-am fost pe
nalizat niciodată de către arbitri 
în timpul jocurilor disputate. Do 
asemenea, nici în muncă nu am 
fost penalizat, ba chiar dimpo
trivă — lăudat și medaliat in 
întreprinderea respectivă" — ne 
spune zîmblnd Marcu Grigore, 
care acum își dorește să fie an
trenor al celor mal mici fotba
liști de la Autobuzul.

„Marcu Grigore — ne spune 
președintele clubului sportiv Au
tobuzul — este un exemplu de... 
fair-play in muncă, așa cum a 
fost ani și ani pe terenul de 
sport". Iată o frumoasă reco
mandare pentru un fost sportiv, 
pentru un respectat om al mun
cii.

Dumitru MORARU-SL1VNA

ULTIMA SĂPTĂMÎNĂ FĂRĂ RUGBY
Simbătă, primul meci al campionatului

MOTOCICLIȘTI ROMANI IN „CUPA PRIETENIA"

O săptămînă doar și rug- 
byul își va începe al 64-lea 
campionat. Primul fluier de 
arbitru va însemna deschide
rea oficială a unui alt sezon 
plin de evenimente. Dacă am 
marcat. în anii din urmă, tot 
felul de premiere, în această 
toamnă se va produce debu. 
tul tricolorilor pe terenuri ir
landeze, Ca să nu mai vor
bim cum așteptăm noul prilej 
de reeditare a victoriilor în 
fața „cocoșului galic", mai cu 
seamă că ediția 1980 a tradi
ționalei partide oficiale se dis
pută la București.

Ca întotdeauna, simtem plini 
Mai întîi, față 

jocurilor,
de speranțe, 
de calitatea 
modestă, în general, pînă a- 
cum ; de reîntoarcerea la de
plinul fair-play ; de arbitraje 
bune ș.a.m.d. Este dorința tu
turor ceilor apropiați balonu
lui oval. O dovedesc, spre 
pildă, două scrisori sosite re
cent la redacție. în prima din
tre ele. profesorul de muzică 
Mihai Popa din Iași, fost ju
cător divizionar A, actualmen
te cavaler al fluierului, ridică 
— în mod just — problema 
delegărilor arbitrilor, încă de

cam

• Etapa a 6-a a „Cupei 
Prietenia" la dirt-track se va 
desfășura azi și miine în ora
șele Plovdiv și Loveci din 
Bulgaria. Țara noastră va pre
zenta cuplul Ionel Pavel — 
Stelian Postolache (rezervă 
Gheorghe Marian). Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antre
norul Cornel Voiculescu. în 
clasamentul individual condu
ce cu autoritate sibianul Io
nel Pavel, cu un avans de 
20 p.

• Și echipa reprezentativă 
de motocros a țării noastre 
(din care fac parte Ernest 
Miilner, Alexandru Enceanu,, 
Toma Dulea și alți alergători) 
s-a deplasat, în Bulgaria pen
tru a participa duminică la e- 

Prietc- 
traseul 
Moto- 

conduși

UN TALENT... DEBUSOLAT !

Ml

tapa a 4-a a „Cupei 
nia", programată pe 
din orașul Berkovițe. 
crosiștii noștri vor fi 
de antrenorii Gheorghe Ioniță 
și Aurel Ionescu.

CIND SE VA RENUNȚA IA „HITURI" ?
HIPISM

Din nou „luturi” (oare cînd 
vor renunța organizatorii la a- 
ceastă „soluție” eficientă pe plan 
financiar, dar foarte puțin agrea
tă de spectatori), concurenți pu
țini și modești totodată, dar, spre 
deosebire de alte reuniuni desfă
șurate la mijloc de săptămînă, 
cea de joi după-amiază a reușit, 
datorită sosirilor strînse înregis
trate în unele probe, să se ri
dice la un nivel calitativ satis
făcător. Așa s-a întîmplat în 
alergările adjudecate de Copist 
(inspirat angajat în cursă de Au
rel ștefănescu), Tufana (realiza
toarea unui finiș impresionant) 
și Rafon clștlgător chiar pe linia 
sosirii. Din păcate, nu la fel de 
solicitați au fost și cîștlgătorli 
din hlturile premiului Fundulea, 
Salata și, respectiv, Pelicar, Prima, 
lansată puternic din start, și-a în
șirat adversarii pe drum (în hi- 
M 2 ea avea să fie total inexis
tentă ! !), iar Palicar („anonim" 
în cursa însușită de Salata) este 
instalat mare favorit în hitul 2 
(de ce nu și in primul ?), pe 
care și-l adjudecă (spre satisfac
ția „susținătorilor” - •
ușor. Ne întrebăm : cînd vor re-

nunța 
„luturi" ? 
continuare 
„practici" 
alergărilor 
TEHNICE. 
Brailovschi) rec. 1:42,2*, 
Simplu 2, ordinea “ 2-a ;  ------- —
1:40,0, _____ „ ____ _____
piu 3, ordinea 14, event 19, ordi
nea triplă 217. Cursa a 3-a : i. 
Copist (A. Ștefănescu) rec. 1:31,1,
2. Filistin, 3. Jupan. Simplu 9, 
ordinea închisă, event 33, triplu 
cîștigător 912. Cursa a 4-a : 1. 
Salata (I. Bănică) rec. 1:29,8, 2 
Valida. Simplu 2. ordinea 22, e- 
vent 65. Cursa a 5-a : 1. Tufana 
(G. Tănase) rec. 1:23,3, 2. Po
doaba, 3. Stăvilar. Simplu 1,96, 
ordinea 12, event 18, ordinea tri
plă 191. Cursa a 6-a : 1. Rafon 
(M. Dumitru) rec. 1:27,1, 2. Abil,
3. Gong. Simplu 1,66, ordinea 7 
event 20, ordinea triplă 108, triplu 
cîștigător 899. Cursa a 7-a : 1. 
Palicar (N. Nicolae) rec. 1:27,8, 
2. Valida, 3. Santal. Simplu 1,70, 
ordinea 9, event 16, ordinea tri
plă 287. Cursa a 8-a : 1. Dinia 
(N. Sandu) rec. 1:35,3, 2. Holbau. 
Simplu 3. ordinea 8. event 6. Re
trageri : Harțag, Servant.

organizatorii la aceste 
Fiindcă tolerarea in 

a unor asemenea 
nu aduce nimic bun 
de trap. REZULTATE 
Cursa 1 : 1. Dalba (A. 

;,2, 2. Grăbit.
. -------- 7. Cursa a

Hrubița (V. Gheorghe) rec.
2. Suzeta, 3. Sondaj. Sim-

Elev în clasa a Xl-a la 
grupul școlar al întreprinde
rii „6 Martie" din Zărnești, 
Alexandru Ilieș, un băiat do
tat cu deosebite calități pen
tru practicarea 
a cucerit ’ 
campion 
trecut a 
cea mai 
diurnului 
parte dintr-o secție (Torpedo 
Zărneștl) unde alergătorii ti
neri și cei vînstnici au preo
cupări serioase (undi își com
pletează studiile, alții 
în categoriile pro
fesionale), Alexan
dru Ilieș a progre
sat continuu. El s-a 
remarcat șl în con
cursurile de selecție, 
specialiștii federa- 
rației introducîndu-1 
în lotul reprezenta
tiv pentru „Cupa Prietenia” la 
motocros.

Pînă aid, un drum normal.' 
așa cum și-l croiesc astăzi, 
prin muncă, numeroși tineri 
animați de dorința de a de
veni performeri și oameni de 
nădejde. Am spus pînă aici, 
deoarece cu Alexandru Ilieș 
s-a petrecut un lucru care l-a 
dus, la cei 17 ani ai săi, pe 
panta periculoasă a înfumu
rării. Scăpat de sub suprave
gherea colectivului, a căzut 
sub influența proastă a unul 
alt anturaj, care îi prevede, 
un... mare viitor fără muncă, 
seriozitate și perseverență. 
Considerînd câ-i ajunge ce a 
învățat pînă acum, el nu mai

motocrosului,
de trei ori titlul de 
la juniori, iar anul 
reușit să uree pe 
înaltă treaptă a po- 
la tineret. Făcînd

cresc

ascultă nici de antrenorul său, 
nici de cei care l-au îndru
mat de cînd s-a urcat pe mo
toreta „Mobra". Dar, îngîmfa- 
rea s-a răzbunat crunt : în 
etapa a 3-a a „Cupei Prietc- 
nia“, recent desfășurată pe 
traseul de la C'împina., concu
rentul cu nr. 21 la clasa 125 
cmc a fost o... umbră a lui 
Alexandru Ilieș, el dezamăgind 
din toate punctele de vedere. 
Ba mai mult, dereglîndu-1-se 
roata din spate a motocicle
tei, a preferat să alerge ca 
la... plimbare (ipierzînd timp 

prețios) în loc să 
se oprească imediat 
în parcul de repara
ții pentru a remedia 
rapid defecțiunea. 
„De ce ai făcut un 
tur cu roata strica
tă, punînd în peri
col întreaga echipă",

l-a întrebat un specialist mai 
în vîrstă în pauza dintre 
manșe. Răspunsul a venit 
neașteptat : „Dumneavoastră,
cei de pe margine, nu vă pri
cepeți". După care, lipsit de 
modestie și respect, Alexan
dru ilieș i-a întors spatele și 
a plecat...

Pe 
este 
să i 
dată, 
tivă . __ ____ T„,
federația de specialitate 
da „răsplata" cuvenită 
tui talentat motocnosist... 
busola t.

ce drum ai apucat Ilieș ?, 
întrebarea cane trebuie 
se pună. Credem, 
că atît asociația 

Torpedo Zărneștl.
toto- 
spor- 

cit șl 
vor 

aces- 
de-

licitară, mai cu seamă în ceea 
ce-i privește pe „provinciali", 
în cealaltă, semnată tot de tin 
ieșean (Gheorghe Herghelegiu, 
component, ani buni, al echi
pei locale Politehnica, apoi an
trenor și arbitru) pledează, 
prin forța exemplelor, pentru 
o instruire științifică a tineri
lor rugbyști, pentru asigura
rea unui corp de tehnicieni 
buni cunoscători ai tuturor 
secretelor acestui sport. Tra
gem nădejde ca noul sezon 
să le împlinească așteptările.

Dar ce fac divizionarele in 
aceste zile 7 După trecerea 
normelor de control, ele sus
țin meciuri de verificare, pun 
la punct schemele de joc, sint 
încadrați în echipe noii ve- 
niți. Apropo de ei, să notăm 
expirarea perioadei de transfe
rări, acum federația definiti- 
vînd lista lor. pe care o vom 
publica săptămînă viitoare. 
ȘTIINȚA PETROȘANI, de e- 
xemplu, din nou cu Gheorghe 
Băltărețu la „timonă", a dis
putat un întreg șir de „ami
cale" în Capitală. La R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC, an
trenamentele (coordonate dș 
Nicolae Pădureanu) sînt con
duse direct de Alexandru A- 
tanasiu și Andrei Hariton, a- 
dică de aceia care vor dirija 
formația și în teren, 
foști titulari 
Barba, frații 
și-au manifestat dorința de a 
trece la alte echipe, urmind 
a fi promovați juniorii Stan- 
ciu și Vlad Pădureanu, 
antrenorului 
va aborda 
destule surprize in componen
ță", ne spune ing.
Udriște, 
clubului giuleștean, 
du-ne' 
curînd.
Fodac, 
cianu. 
Stoica,

Cîțiva 
(Paraschivescu. 
Căinaru etc.)

fiul 
emerit. „RAPID 
campionatul cu

Octavian 
conducătorul secției 

promițîn- 
dezvăluirea lor cit de 
Cert este că inimoșii 
veteranul echipei. Cio- 

căpitanul formației, 
Urdăreanu, M. Niță, 

Costache, Mengher vor apăra 
șl în continuare culorile fero
viare.

Geo RAEȚCHl

săi) destul de
Gh. ALEXANDRESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 

TRAGEREA LOTO 
GUST 1980

EXTRASE LA 
DIN 1 AU-

19 23 73EXTRAGEREA I: 
61 24 56 26 88 4

EXTRAGEREA a 
7 90 1 9 72 13 60.

Fond total de 
874.087 lei. din care 
report categoria 1.

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
I.OTO 2 DIN 27 IULIE 1980 
.Categoria 2 : 2 variante 100%

11-a : 28 82

cîștiSUri :
182.976 lei

a 20.067 lei; și 7 variante 25% 
a 5.017 lei ; categoria 3: 22 va
riante 25% a 3.421 lei ; categoria 
4 : 72 a 1.045 lei ; categoria 
5: 187 a 200 lei ; categoria 
1.377,25 a 100 Iei.

Report categoria 1 : 75.252
MIINE — TRAGERE LOTO

6 :

lei.
2

Sportul

Pentru participants care 
și-au procurat încă bilete la 
gerea Loto 2 de miine 3 august 
1980, reamintim că agențiile Loto- 
Pronosport le mai stau doar as
tăzi la dispoziție. (Tragerea va 
avea loc la ora 16,30 în sala clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovid nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare urmează a 
fi anunțate în cursul serii la ra
dio și televiziune).

nu 
tra-

Troian IOANIȚESCU

PLO1EȘTI.
actl-

NELU QUINTUS,
După 40 de ani de apreciata 
vitate, arbitrii internaționali 
volei Const. Armășescu și 
Mircea Albuț s-au retras :

Timpul zboară, ceas cu
Zi de zi apare noul... 
„Fluierele" s-au retras, 
însă a rămas... ecoul !
LAZAB OCTAVIAN, TG.

REȘ. Propunerea dv. nu este rea
listă, ea ignorînd în primul rlnd 
spațiul de care dispune un ziar, 
tn coloanele noastre sînt însă a- 
nunfate principalele transmisii 
sportive de la radio și televiziune.

P. C.. IAȘI, Poezia e f.f. naivă. 
Dai-, vorba cîntecului lui Nicușor

Kirculescu : „Că nu e om să nu 
fi scris o poezie". De ce ați fi 
făcut dv excepție ?

ȘTEFAN POPESCU, BUCU
REȘTI. Nu vom publica o nouă 
cronică a finalei „Cupei Româ
niei". disputată între Universita
tea Craiova și Steaua. în vara 
lui 1977. Scorul, l-am mai amin
tit : 2—1 pentru Universitatea, prin 
golurile înscrise de Bălăci, Cîrțu 
și, respectiv, FI. Marin. Merită 
însă amintit că, în minutul 8, Ia 
scorul de 0—0. Vigu a ratat o 
lovitură de la 11 metri, iar Ște- 
fănescu l-a... imitat, însă în mi
nutul 96, cînd conturile erau, ori
cum. încheiate.

CORNEL LUNGO, VRAȚA. Is
toria „cupelor" naționale și In
ternaționale cuprinde afâtea sur
prize, incit nu știu de ce v-ați 
oprit asupra meciului dintre Ha
lifax și Manchester United din 
Cupa Angliei. Mai bine să vă 
aduc - aminte că, la noi, în ediția 
1972—73, FINALA Cupei Romanici 
s-a disputa* între divizionara B 
de pe atunci, Chimia Rimnicu 
Vîloea. șl divizionara... C Con
structorul Galați șl că au fost 
necesare două meciuri între ele 
pentru a se desemna învingătoa- 
rea. Cu alte cuvinte, finala s-a 
rejucat, prima oară înreglstrîn- 
du-se rezultatul de 1—1, după 120 
de minute de joc (încă nu in
trase in uz departajarea prin lo
vituri de la 11 metri) iar re ju
cărea dînd cîștlg de cauză Chi
miei cu 3—0. De surprize nu duce 
................... * ’ ~ ce 

înlipsă fotbalul nostru. De 
ne-am osteni să Ie căutăm 
alte părți 7

Ilustrații : N. ROD1CA



AA XXII a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
I. PATZAICHIN - P. CAPUSTA, „ARGINT", V. DÎBA, „BRONZ" AZI, ÎNTRECERILE

(Urmare din pag. 1)

Gc- 
insă

pioana Bulgariei. Vania 
șeva. Fischer a ridicat 
strocul pe ultimii 200 de me
tri și a încheiat finala cu o 
secundă și jumătate înaintea 
caiacistei bulgare. Reprezen
tanta noastră Maria Ștefan s-a 
aflat o bună parte din timp în 
luptă pentru medalia de bronz, 
alături de Antonina Melnikova 
(U.R.S.S.), Ewa Eichler (Polo
nia), Agneta Anderssen (Sue
dia) și 
garia). 
detașat 
mii 50 
în lupta pentru medalia de ar
gint, în timp ce Maria Ștefan 
sosește a patra, prima dintr-un 
grup de patru caiaciste eșalo
nate de-a lungul unei secun
de. : .

în continuare, la start s-au 
aliniat cele nouă echipaje fi
naliste în proba de caiac du
blu. Și aici, calculele hîrtiei. 
bazate pe rezultatele înregis
trate la marile competiții în ul
timele două sezoane, indicau un 
favorit detașat — ambarcațiu
nea sovietică, ocupată de Vla
dimir Parfenovici și Serghei 
Ciuhrai, campioană mondială 
a nrobei în 1979, la Duisburg. 
Calculele hîrtiei s-au adeve
rit. și echipajul creditat cu pri-

Katalin Povaszan (Un- 
Sportiva sovietică s-a 
de acest grup pe ulti- 
de metri, intrînd chiar

ma șansă s-a impus clar. la 
capătul unei curse pe care a 
dominat-o de la primul la ul
timul metru. Medalia de ar
gint a fost cucerită de echipa
jul spaniol alcătuit din Herini- 
nio Menendez și Guillermo del 
Riego, și chiar dacă valoarea 
ambarcațiunii spaniole era cu
noscută, faptul că ea a sosit 
înaintea bărcii lui Berud Ol- 
bricht și Riidiger Helm (R.D. 
Germană) constituie, totuși, o 
surpriză. O surpriză — neplă
cută pentru noi — a fost si 
clasarea numai pe locul sase 
a echipajului nostru Alexandru 
Giura — Ion Birlădeanu, în
trecut și de caiaciștii din Fran
ța (Alain Lebas — Francis Her- 
vleu) și Australia (Kelly — 
Lee), care nu se bucură de 
un renume deosebit 
internațională.

A urmat finala pe 
așteptat-o cu cea mai
răbdare, cu cele mai multe nă
dejdi. finala de canoe dublu în 
care Ivan Patzaichin si 
Capusta erau purtătorii 
ranțelor noastre pentru 
nerea unei noi medalii, 
a celei mai 
lipsit atît de puțin 
echipajul nostru să 
mai înaltă treaptă 
lui de premiere !

Ierarhiile ultimelor con-

m arena

care am 
mare ne-

Petre 
spe- 
obti- 
poate 

Si aprețioase.
pentru ca 

urce pe cea 
a podiumu-

MEDALIILE DE LAKRILATSKOE I(K

(Urmare din pag. 1)
partener pe Petre Capusta (am
bii. componenți ai clubului Di
namo București), care au câș
tigat medalia de argint la ca
noe dublu, precum și campio
nul olimpic de acum patru ani, 
Vasile Dîba (de asemenea, de 
3a Dinamo) care a cucerit me
dalia de bronz în proba de ca
iac simplu. Toți acești sportivi 
au luptat cu dăruire, cu în
treaga lor capacitate fizică și 
tehnică, obținind prețioase me
dalii. Ivan Patzaichin, 
veteran al canoe i 
model de conduită 
morală, de atîtea 
mai înaltă treaptă 
lui de premiere al 
lor lumii sau la Jocurile Olim
pice. a reușit, iată, la cea de-a 
patra participare olimpică să-și 
adauge în impresionantul său 
palmares un nou trofeu de preț, 
medalia olimpică de argint cu
cerită la canoe dublu 500 m a 
celei de-a XXII-a Olimpiade. 
Primind felicitările celor care 
îl îmbrățișau și îi strîngeau mîi- 
nile pentru silccesul său, Ivan 
Patzaichin nu părea pe de-a-n- 
treguil _ mulțumit de rezultat. 
„Trebuie să spun, ne spunea 
proaspătul medaliat, că aceasta 
este ultima Olimpiadă pentru 
mine in calitate de sportiv. Șl 
tare mi-aș fi dorit o medalie 
de aur, pentru a mă „răzbuna" 
și pe nereușita de la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, unde, 
cu toate eforturile, nu am urcat 
pe podium. După cum ați văzut, 
n-am fost prea departe de a- 
cest succes pe care îl doream 
atît de mult. Firește, mă bucu
ră și argintul olimpic, pentru 
că l-am cucerit la mare luptă, 
după o cursă dc-a dreptul in
fernală. Cu un start mai bun 
al echipajului nostru, poate că 
situația era, acum, alta. Dar 
așa, trebuie să mai aștept încă 
24 de ore pentru... medalia de 
aur. Da, nu vă mirați, simbălă 
voi lua din nou startul, de data 
aceasta în proba de 1000 m, 
și sper să nu mai ratez meda
lia de aur pe care doresc să 
o obțin pentru sportul româ
nesc acum, la încheierea acti
vității mele de performanță".

Sîmbătă, așadar, din nou e- 
moții pentru delegația noastră 
pe pista de apă de la Krîlat- 
skoe, în ultimele finale ale ma
eștrilor padelei și pagaei. Este 
mai mult ca sigur că vom fi 
din nou reprezentați în toate 
probele finale — o parte din 
echipaje sînt deja calificate, 
altele vor trage în cursul di
mineții în semifinale — astfel 
că vom ține pumnii strînși pen
tru toți sportivii români în 
lupta pentru ultimele afirmări 
olimpice, pentru ultimele me
dalii ale acestei ediții.

Firește, gîndurile și speran
țele se îndreaptă din nou spre 
Ivan Patzaichin, al cărui aport 
este socotit aici de marea ma
joritate a specialiștilor ca de
cisiv în disputa pentru meda
lia de aur în proba de canoe 
dublu 1 000 m. Partenerul său 
Toma Simionov, țînăr și vi

acest 
românești, 

sportivă și 
ori pe cea 
a podiumu- 
campionate-

guros, este și el de valoare 
internațională, așa incit există 
speranța ca acest cuplu al ca- 
noiștilor noștri să aducă culo
rilor românești o medalie 
aur aici, în întrecerile de 
Krîlatskoe.

Poate că tocmai bronzul 
Vasile Dîba Și argintul lui Ivan 
Patzaichin și Petre Capusta au 
deschis „pîrtia aurului" pe care 
îl așteptăm mîine. Ar fi, fără 
îndoială, un frumos final al 
acestor Jocuri Olimpice pentru 
sportivii români, cum la fel de 
frumoasă a fost și suita realizată 
de bravele noastre gimnaste, 
in frunte cu Nadia Comăneci, 
de luptătorul Ștefan Rusu, de 
canotoarea Sanda Toma sau de 
pistolarul Corneliu Ion (C. M.)

de 
la

lui

palma- 
rezul- 

la Krî- 
Indicau

cursuri internaționale, 
resele finaliștilor si 
țațele înregistrate, aici, 
latskoe, în serii, 
drept favorite la podiumul o-
limpic echipajele României, 
deținătoare a titlului mondial, 
cucerit în vara trecută. U.R.S.S. 
(Serghei Petrenko — Alek
sandr Vinogradov). vicecam- 
pioană mondială la Duisburg și 
campioană olimpică cu 
ani în urmă Ia Montreal 
loniei (Marek Wisla — 
Dunaiski), medaliată cu 
la Duisburg, și Ungariei (Lasz- 
lo Foltan — Istvan Vaskuti), 
cea care în serii realizase cel 
mai bun timp.

Canoiștii unguri și cei 
lonezi au luat cel mai 
start și s-au instalat în : 
te, în timp ce plecarea 
pajului nostru n-a fost 
fericită. în scurtă vreme. 
Patzaichin și Capusta au 
juns_ în poziția a treia, apoi, 
după o cursă de urmărire cu 
echipajul polonez de aproxi
mativ 120—150 m, au trecut pe 
locul doi. La jumătatea dis
tanței sportivii noștri se aflau 
în poziția secundă, la o ju
mătate de barcă de Foltan și 
Vaskuti. Patzaichin ridică stro- 
cul, vîslește apăsat, dar dife
rența se menține oină la li
nia sosirii, pentru că Foltan 
și Vaskuti reușesc și ei să 
mențină pînă la sfirșit ritmul 
ridicat cu care au pornit, si 
cîștigă titlul olimpic. Patzai
chin și Capusta sosesc pe lo
cul doi și cuceresc medalia de 
argint, iar cea de bronz revine 
— surprinzător — bulgarilor 
Borislav Ananiev și Nikolai 
Ilkov. care ii deDășesc pe ul
timii metri pe Wisla și Du
naiski. în timp ce alti favo- 
riți, Petrenko și Vinogradov 
ocupă doar locul al șaselea în 
această finală disputată 
tr-un ritm infernal.

Așadar, o nouă medalie 
argint pentru delegația 
mâniei !, o nouă medalie 
limpică — a patra — în carie
ra acestui sportiv admirabil 
care este Ivan Patzaichin. u- 
nul din cei mai valoroși ca- 
noiști ai tuturor timpurilor, a- 
flat acum la cea de-a 
participare olimpică (un 
ritabil record pentru 
sport !). La 30 de ani. 
zaichin demonstrează i

patru
Po-

Jerzy 
bronz

po- 
bun 

frun- 
echi- 
prea 
însă, 

i a-

în-

de
Ro-

o-

patra 
i ve- 

acest 
Pat- 

că nu

și-a pierdut nimic din 
țile care 
Felicitări 
rul său, 
își vede 
limpic cu

sfîrșit. ultima finală

calită- 
celebru. 

partene-
l-au făcut
și pentru . .
Petre Capusta, care 

încununat debutul o- 
o medalie de argint ! 

a 
cea de caiac dubiu a fe- 
ne-a dat iluzia, pînă cu 

m înainte de sosire. că 
obține o nouă medalie.

HOTARITOARE

In 
zilei, 
tclor 
5—6 
vom . . _ ____ _______
Cuplul Agafia Buhaev — Eli- 
sabeta Băbeanu, alcătuit abia 
în această primăvară, a făcut 
o cursă bună, aflîndu-se în 
poziția a treia pînă la ultima 
lovitură de nadele, cînd a fost 
depășit 
Ungaria, 
mă. mai 
secundă, 
medaliei 
cesar să 
finiș, 
cioasă dozare 
parcursul finalei le-ar fi 
mis fetelor noastre să 
pe podiumul de premiere 
care le-a despărțit, iată, un vîrf 
de barcă. Titlul olimpic a 
fost cucerit, conform tuturor 
așteptărilor, de caiacistele din 
R.D. Germană (Kerste Ge- 
nauss — Martina Bischoff), 
care s-au impus fără drept de 
apel în fața campioanelor de 
la Montreal, Galina Alekseeva 
— Nina Trofimova (U.R.S.S.).

de echipajul din 
Diferența este infi- 

putin de o zecime de 
și pentru decernarea 
de bronz a fost ne- 

se apeleze la foto- 
Poate că o mai judi- 

a eforurilor pe 
per- 
urce 

de

AU SOSIT
Aseară, pe aeroportul Oto- 

peni, au sosit de la Moscova 
luptătorii Ștefan Rusu (aur), 
Constantin Alexandru (argint) 
și Vasile Andrei (bronz).

— Cum te simți. Ștefan Ru
su ?

— Deși abia acum cîteva mi
nute aeronava a coborit de Ia 
12 000 m altitudine, eu tot în 
al noulea cer mă simt ! ...Fi
resc, cred, nu numai pentru că 
este primul meu titlu olimpie, 
ci — mai ales — pentru că el 
iini deschide posibilitatea de a 
domina multi ani de 
colo categoria.

— Nu este deloc 
spune chiar că este 
să cîștigi un titlu 
păstrezi...

— Sigur, așa este, 
muncind fără preget,

acum in-

ușor. Se 
mai ușor 
decît să-l
Numai că 
lucrul a-

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ATLETISM : 1500 m (f): 1. Tatiana Ka- 

zankina (U.R.S.SJ 3:56,6 — record olimpic, 
campioană olimpică ; 2. Christiana Warten- 
berg (R.D.G.) 3:57,8 ; 3. Nadejda Olizarenko 
(U.R.S.S.) 3:59,6 ; 4. ---- -- ’ ~ '
4:00,3 ; - ------ ~
Liubov Smolka (U.R.S.S.) 
cică Puică ~~ ~ ‘ “
(România) 
(România) ...

4X100 m (f) 
Gohr, Muller, Wockel) 41,60 
dial și olimpic, campioană olimpică ; 
U.R.S.S. 42,10 ; 3. Marea Britanie 42,43 ; 4. 
Bulgaria 42,67 ; 5. Franța 42,84 ; 6. Jamaica 
43,19 ; 7. Polonia 43,59 ;

4X400 m (f) : 1. U.R.S.S. (Mineeva, Gol- 
cik, Cemova, Proroșcenko) 3:20,2 — cam
pioană olimpică, 2. R.D. Germană 3:20,4 ; 
3. Marea Britanie 3:27,5, 4. România (Ko- 
rodi, Lazarciuc, Samungi, Tărîță) 3:27,7 — 
nou record (v.r. 3:28,1) ; 5. Ungaria 3:27,9 ; 
6. Polonia 3:27,9 ; 7. Belgia 3:31.6 ; Bulga
ria a abandonat.

Disc (f) : 1. Evelin Jalil (R.D.G.) 
— record olimpic, campioană olimpică, 
Maria Petkova ' ~~ “ ’
tiana Lesovaia 
Beyer (R.D.G.) 
(R.D.G.) 66,12
mânia) 64,38 
(U.R.S.S.) 63,84 m
(Bulgaria) 63,14 m ;

1500 m : 1. Sebastian Coe (M. 
3:33,4 — campion olimpic ; 2. Jurgen Straub 
(R.D.G.) 3:38,8 ; 3. Steven Ovett (M. Bri
tanie) 3:39,0 ; 4. Andreas Busse (R.D.G.) 
3:40,2 ; 5. Vittorio Fontanella (Italia) 3:40,4; 
6. Josep Plachy (Cehoslovacia) 3:40,7 ; 7.
Jose Marajo (Franța) 3:41,5 ; 8. Stephen 
Cram (M. Britanie) 3:42,0 ; 5000 m : 1.
Miruts Yfter (Etiopia) 13:21,0 —

‘ Suleiman Nyambul 
Kaarlo Maaninka 

Eamonn Coghlan 
Markus Ryffel (Elveția) 13:23,1; 
Mlllonig (Austria) . 13:23,3 ; 7.

. . Gabriela Dorio (Italia)
5. Ulrike Bruns (R.D.G.) 4:00,7 ; 6. ----- ... ----------- 4;O13 . 7i Mari-

(România) 4:01,3 ; 8. Ileana Si lai 
4:03,0 ; 9. Natalia Mărășescu 
4:04,8 ;

1. R.D. Germană (Auerwaifl, 
record mon- 

2.

i.

1.

2.
3.
4.
5.

69,96 m
2.

3. Tă- 
Gisela 

Margitta Puf® 
Țacu (Ho- 

Murașova 
Bojkova

(Bulgaria) 67,90 m ;
(U.R.S.S.) 67,40 m ; 4. 
67,08 m ; 5. ...........

m ; 6. Florența 
m ; 7. Galina 

8. Svetla
Britanle)

8.
5000 m :

■ campion o- 
(Tanzanla) 
(Finlanda) 

(Irlanda)
limpic ; 
13:21,6 ; 
13:22,0 ;
13,22,8 ;
6. Dletmar _____ „ ____ __ . .
John Trcacy (Irlanda) 13:23,7 ; 8. Aleksandr 
Fedotkin (U.R.S.S.) 13:24,1 ;

4X100 m : 1. U.R.S.S. (Muraviov, Sidorov, 
Aksinin, Prokofev) 38,26 — record european, 
campioană olimpică ; 2. Polonia 38,33 
Franța 38,53 ; 4. Marea Britanle 38,62 ; 
Bulgaria 38,99 ; 6. Nigeria 39,12 ;
39,54 ;

4X400 m : 1. U.R.S.S.
Cernețskl, Markin) 3:01,l 
limpică, 2. R.D. Germană 
3:04,3, 4. Franța 3:04,8. 5. Brazilia 3:05,9, 6. 
Trinidad-Tobago 3:06,6, 7. Cehoslovacia 
3:07,0. Manea Brltanie a abandonat.

Maraton : 1. Waldemar Cierpinski (R.D.G.) 
2.11:03,0 — campion olimpic, 2. Gerard Nij- 
boer (Olanda) 2.11:20,0, 3. Setimkul Djurna- 
nazarov (U.R.S.S.) 2.11:35,0, 4. Vladimir
Kotov (U.R.S.S.) 2.12:05,0, 5. Leonid Moi
seev (U.R.S.S.) 2.12:14,0, 6. Rodolfo Gomez
(Mexic) 2.12:39,0, 7. Dereje Nedl (Etiopia» 
2.12:44,0, 8. Massimo Magnanl (Italia) 
2.13:12.0.

înălțime

2. 3.
5.

7. Brazilia

(Valiulis, Linge, 
— campioană o- 
3:01,3, 3. Italia 

Brazilia 3:O5,9, 7. - - ■

1. Gerd Wessig (R.D.G.) 2,36 m

— record mondial șl olimpic, campion o- 
limpic, 2. Jacek Wszola (Polonia) 2,31 m, 3. 
Jorg Freimuth (R.D.G.) 2,31 m, 4. Henry
Lauterbach (R.D.G.) 2,29 m, 5. Roland
Dalhăuser (Elveția) 2,24 m, 6. Vaso Kome- 
nici (Iugoslavia) 2,24 m, 7. Adrian Proteasa 
(România) 2,21 m, 8. Aleksandr Grigoriev 
(U.R.S.S.) 2,21 m, ..,13 Sorin Matei (Ro
mânia) 2,18 m.

CAIAC-CANOE. Finalele probelor de 
500 m :

K 1 : 1. Vladimir Parfenovici (U.R.S.S.) 
1:43,43 — campion olimpic ; 2. John Sumegl 
(Australia) 1:44,12 ; 3. Vasile Dîba (Roma
nia) 1:44,90 ; 4. Milan Janici (Iugoslavia) 
1:45,63 ; 5. Frank Peter Bischoff (R.D. Ger
mană) 1:45,97 ; 6. Anders Andersson (Sue
dia) 1:46,32 ;

Cl: 1. Serghei Postrehin 
1:53,37 — campion olimpic ; 
Lubenov (Bulgaria) 1:53,49 ; 
krodt (R.D. Germană) 1:54,38 
Wichmann (Ungaria» 1:54,58 ; 5.

6. Timo GrOnlund (Fin- 
Lipat Varabiev (Româ-

2.
3.

(U.R.S.S.)
Liubomir

Olai Heu- 
4. Tamăs 
Marek Lbik

(Polonia) 1:55,90 ; 
landa) 1:55,94 ; 7.
nia) 1:38,80 ;

K1F: 1. Birgit
1:57,96 — campioană olimpică ; 2. Vanla 
Geșeva (Bulgaria) 1:59,48 ; 3. Antonina 
Melnikova (U.R.S.S.) 1:59,60, 4. Maria Ște
fan (România) 2:00,90 ; 5. Ewa Eichler (Po
lonia) 2:01,213 ; 6. Agneta Andersson (Sue
dia) 2:01,33 ;

K 2 : 1. U.R.S.S (Vladimir Parfenovici — 
Serghei Ciuhrai) 1:32,38 — campioni olim
pici ; 2. Spania (Herminio Menendez — 
Guillermo del Riego) 1:33,65 ; 3. R.D. Ger
mană (Rudiger Helm — Bernd UTbricirt) 
1:34,00 ; 4. Franța (Alain Lebas — Francis 
Hervleu) 1:36,22 ; 5. Australia (Barry Kelly
— Robert Lee) 1:36,45 ; 6. România (Ale
xandru Giura — Ion Bîriădeanu) 1:36,96.

C 2 : 1. Ungaria (Laszlo Foltan — istvân 
Vaskuti) 1:43,39 — campioni olimpici ; 2.
România (Ivan Patzaichin — Petre Capusta) 
1:44,12 ; 3. Bulgaria (Borislav Ananiev — 
Nikolai Ilkov) 1:44.83 ; 4. Polonia (Marek 
Wisla — Jerzy Dunaiski) 1:45,10 ; 5. Ceho
slovacia (Jiri Vrdlovec — Petr Kubicek) 
1:46,48 ; 6. U.B.S.S (Serghei Petrenko — 
Aleksandr Vinogradov) 1:46,95 ;

K2F: 1. R.D. Germană (Kerste Genauss — 
Martina Bischoff) 1:43,88 — campioane o- 
limpice ; 2. U.R.S.S. (Galina Alekseeva — 
Nina Trofimova) 1:46,91 ; 3. Ungaria (Eva 
Rakusz — Maria Zakarias) 1:47,95 ; 4. Ro
mânia (Agafia Buhaev — Elisabeta Bă
beanu) 1:48,M ; 5. Suedia (Agneta Andersson
— Karin Olsson) 1:49.27 ; 6. Franța (Anne- 
marie Loriot — Valerie Leclerc) 1:49,48.

Fischer (R.D. Germană)
- 2. ” ‘ 

1:59,48 ; 3.
1:59,60, 4.

5. “

CĂLĂRIE. „Marele premiu" la dresaj in
dividual : 1. Elisabeth Theurer (Austria),
cu Mon Cheri, 1370 p — campioană olim
pică ; 2. Iuri Kovșov (U.R.S.S.), cu Igrok 
1300 p, 3. Viktor Ugriumov (U.R.S.S.), cu 
Skval 1234 p, 4. Vera Misevici (U.R.S.S.), 
cu Plot 1231 p, 5. Kyra Kirkluud (Finlan
da), cu Piccolo 1121 p, 6. Anghel Doneseu 
(România), cu Dor 960 p... 11. Pefre Roș
ea (România), cu Derbist 741 p. 12. Du
mitru Velicu (România), cu Decebal 720 p.

Ziua a treia a în
trecerilor de 
arcul, ce se 
fășoară pe 
nul amenajat în a- 
proplerea canalului 
Krilatskoe. a adus 
modificări impor
tante în fruntea clasamentului 
masculin. Ungurul Bela Nagy a 
cedat inițiativa, plerzînd punc
te prețioase, astfel că in frun
tea clasamentului se află. acum, 
cel doi reprezentanți al Uniunii 
Sovietice : Boris Isacenko, 

1818 p și Vladimir Esseev, eu 
p. Nagy a căzut pe locul 
cu 1798 p. Andrei Berki se 
flă pe locul 15. cu 1742 p.

1655 p. 
1343 p șl 

(ambele 
continuă 

întrecerea 
___ finlandeza Mc- 

s-a apropiat la 15 p de Aurora

tir cu 
des- 

poligo-

CU
1800

3. 
a- 

iar
Mihai Birzu, pe 26, cu 

Keto Losaberidze, cu 
Natalia Butuzova 
U.R.S.S.), CU 1835 p, 
să domine autoritar 
feminină, deși 
riluoto _ ___
ocupanta locului 2. 
Chin a câștigat un loc, fiind a- 

la mi
rare se 

R.P.D. 
ocupă

cum a 8-a, cu 1751 p. 
mai 7 p de locul 6. pe 
află Vang Sun O, din 
Coreeană. Terezia Preda 
locul 22, CU 1621 p.

Astăzi au loc întrecerile pe 
distanțele scurte — ultimele ale 
celui de al doilea Concurs de 
simplu FITA, hotărftoare pen
tru definitivarea ierarhiilor la 
dublu FITA.

LUPTĂTORII
ceîa greu devine ușor. In lup
tători să aveți întotdeauna în
credere !

Constantin Alexandru, „Her- 
culele de buzunar", pare timid 
acum, fată de curajul pe ca- 
re-1 dovedește în dispute.

— Aș fi vrut să aduc și cu 
„aur" acasă. Așa am declara* 
la plecare, așa am dorit tot 
timpul. Poate că dominat pînă 
la obsesie dc acest gind, am 
fost prea prudent în prima în- 
tilnire. Apoi, m-am bătut ca 
un leu, dar răsplata a fost nu
mai „argintul".

Băieții dispar în vîrtejul 
grupului masiv de suporteri, 
prieteni și rude. în timp ce în 
urechi ne mai răsună cuvintele 
lui Ștefan Rusu : „în luptători 
să aveți întotdeauna încrede
re Vom avea, desigur.

JUDO. Cat. superușoară, grupa A, turul 1: 
J. Rodriguez (Cuba) b ipp. S. Keirouz (Li
ban), S. Elnajjar (Siria) b. lpp. Ch. Chibwe 
(Zambia), J. Holliday (Anglia) b.p. A. Fran- 
cini (San Marino). S. Spyrou (Cipru) b. 
yusei-gachi (superioritate tehnică) M. Ashi- 
khoussen (Madagascar), L. Shinohara (Bra
zilia) b.p, B. Sow (Senegal), T. Kineses 
(Ungaria) b. ipp. M. AII (Kuweit), H. Ko 
(R.P.D. Coreeană) b.p. R. SanaSria( Costa 
Rlca) ; turul 2 : J. Rodriguez (Cuba) b. ipp. 
S. Elnajjar (Siria), J. Holliday (Anglia) 
b. lpp. S. Spyrou (Cipru), T. Kineses (Un
garia) b.p. 1». El-L.;:.- ------ - ”
(R.P.D. Coreeană) b.p. 
Riea) ;
b. ipp. J. Holliday 
(Ungaria) b.y.g. II. .
în meciul pentru primul loc in grupă : 
J. Rodriguez (Cuba) b. ipp. T. Kineses 
(Ungaria). Grupa B. turul 1 : T. Rey 
(Franța) b.p. R. Fagerlund (Finlanda), J. 
Mendonca (Portugalia) b.p. M. Uonat (Po
lonia), ' ”
I. Camara (Guineea), 
b. lpp. J.
(Algeria) b. ipp. H.

' (R.D.G.) b.p.

Shinohara (Brazilia), H. Ko 
‘ R. Sanatoria (Costa 

turul 3 : J. Rodriguez (Cuba)
(Anglia), T. Kineses 

H. Ko (R.P.D. Coreeană) ;

p. Petrikov (Cehoslovacia) b. Jpp.
- ' : A. Emiz (U.R.S.S.)

Reiter (Austria), A. Moussa 
Sissoko (Mali), R.

Ărndt (R.D.G.)' b.p. A. Szabo (România) ; 
turul 2 : T. Rey (Franța) b. lpp. J. Men
donca (Portugalia). P. Petrikov (Ceho
slovacia) b.p. M. Burkhard (Elveția), A. 
Emiz (U.R.S.S.) b.p. A. Moussa (Algeria), 
Y. Dori (Mongolia) b.p. R. Arndt (R.D.G.) ; 
turul 3 : T. Rey (Franța) b.p. P. Petrikov 
(Cehoslovocia). A. Emiz (U.R.S.S.) b.p. Y. 
DorJ (Mongolia) ; în meciul pentru primul 
loc în grupă : T. Rey (Franța) b.p. A. 
Emiz (U.R.S.S.). Clasamentul : 1. Tliîerry
Rey (Franța) — campion olimpic, 2. Jpsâ 
Rodriguez - (Cuba), 3. Arambl Emiz (U.R.S.S) 
și Tibor Kineses (Ungaria).

FOTBAL. Finala pentru loc. 3—4 : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 2—0 (0—0).

TIR CU ARCUL. După 3 zile — mascu
lin : 1. Boris Isacenko (U.R.S.S.) 1818 p ; 2. 
Vladimir Eșeev (U.R.S.S.) 1309 p ; 3.
Nagy (Ungaria) 1798 p ‘ 
(Finlanda) 1796 p ;
(Marea Britanic) 1792 p 
(Italia) 1787 p 
nia) 1742 p

1.
2.
3.
4.

....26.
Keto 
Natalia 
Palvi 
Zdenka 

1784

Bela 
; 4. Tony Puikolanen 
5. Mark Blenkarne 

_ ; 6. Giancarlo Ferrari 
..15.' Andrei Berk! (Roma- 
Mihai Birzu
Losaberidze 

Butuzova 
Meriluoto

Padevetova i 
5. Marta Szeliga 
Vang Sun O : 
...8. Aurora Chin (Ro- 

(Ro-

minin :
1843 p ;
1835 p ;
1820 p ;slovacia)
lonia) 1766 p ; 6.
Coreeană) 1758 p , 
mânia) 1751 p... 22. Terezia Preda
mânia) 1621 p.

p ;

1655 p ; fe-
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 

(Finlanda) 
(Ceho- 

i (Po- 
(R.P.D.

pentru 
(—14, 7,

VOLEI. Turneul masculin. Meciul 
loc. 7—8 : Cuba — Cehoslovacia 3—1 
10, 6) ; meciul pentru loc. 5—6 : Iugoslavia 
— Brazilia 2—3 (14, —9. 8, —10, —8) ; meciul 
pentru loc. 3—1 : România — Polonia 3—1 
(10, —9, 13, 9) ; finala pentru loc. 1—2 : 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1 (7, 13. —14, 11).
Clasament final : 1. U.R.S.S. — campioană 
olimpică ; 2. Bulgaria ; 3. România ; 4
Polonia ; 5. Brazilia ; 6. Iugoslavia.



IO ZIUA RECORDURILOR
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LA ATLETISM!
de puțin, medalia de bronz

Peste 1 000 000 de spectatori 
la competiția de atletism, la 
această a XXII-a Olimpiadă ! 
Nicicînd altădată vreuna dintre 
marile competiții ale acestui 
admirabil sport, adevărată „co
loană vertebrală" a J.O., n-a 
fost urmărită de un număr atît 
de mare de privitori, ca aceasta 
încheiată vineri pe stadionul 
central „V.I. Lenin" din parcul 
Lujniki. De-a lungul celor 8 
zile de întreceri, cele mai mul
te disputate dimineața și după- 
amiaza. tribunele marelui sta
dion au fost neîncăpătoare, iar 
spectatorii au avut, într-adevăr, 
ce vedea !

Concursul de atletism de la 
Moscova reprezintă una dintre 
cele mai izbutite manifestări 
internaționale ale acestui sport, 
înalta sa valoare fiind demon
strată, cit se poate de limpede, 
de marele număr al performan
telor autentice, înregistrate cu 
acest prilej. Faptul că din cele 
38 de probe (24 masculine și 14 
feminine) au fost înregistrate 
acum noi recorduri mondiale, la 
7 probe și recorduri olimpice 
la alte 19 — dintre care 13 fe
minine ! — este, de asemenea, 
o dovadă foarte grăitoare în 
sprijinul afirmației de mai sus.

Din păcate, la acest important 
eveniment atletic, reprezentan
ții noștri au jucat un rol 
totul secundar, mult departe 
ceea ce se aștepta de la 
mai cu seamă ținînd scama de 
unele rezultate promițătoare re
ușite de ei în diferite con
cursuri internaționale. Dar, des
pre aceasta, cu alt prilej.

A opta zi a competiției atle
tice de la Moscova a prezentat 
ieri întreceri finale la nu mai 
puțin de 10 probe, 4 dintre 
angrenînd și cîțiva atleți 
mâni.

Dintre aceste finale, cea 
care realmente am avut posi
bilitatea unui adevărat succes 
a fost cursa feminină de șta
fetă 4x400 m. Așa cum era de 
așteptat, lupta pentru întîietate 
a angrenat doar două formații, 
cele ale R.D. Germane — prin
cipala favorită — și Uniunii So
vietice. Cu 3 dintre primele 8 
clasate în cursa de 400 m și 
avînd ca principal atu pe Ma
rita Koch, campioana olimpică 
a probei și recordmană a lu
mii. echipa R.D.G. avea, fi
rește, prima șansă. Dar, iată că, 
încă o dată, se adeverește po
vestea cu „socoteala de acasă...": 
învingătoare a fost reprezenta
tiva sovietică, Tatiana Proro- 
șenko, în ultimul schimb (re- 
zistînd cu brio impetuozității 
extraordinare a finișului Mări
tei Koch) dar merite egale a- 
vînd, normal, fiecare dintre co
echipierele ei.

Reprezentativa română, cali
ficată „la timp" în finală, a 
pornit destul de lent, Ibolya 
Korodî predînd bățul de șta
fetă în poziția a șaptea. în 
schimbul doi, Niculina Lazar- 
ciuc a atacat locul din fată, 
echipa noastră menținîndu-se 
Pe poziția a șasea pină spre 
sfîrșitul schimbului trei, pe 
care a alergat Maria Samungi, 
făcînd un lăudabil efort de pro
gresie. în ultimul schimb, Elena 
Tărîță a concurat foarte bine 
și pînă în apropierea liniei de 
sosire echipa noastră se afla 
pe locul trei, cu șanse mari 
să-și aproprie medalia de bronz. 
Dar replica foarte puternică a 
englezoaicei Donna Hartley 
ne-a îndepărtat de această fru
moasă perspectivă, de care e- 
chipa noastră fusese atît de

cu 
de 
ei,

ele 
ro-
în

locul 
într-o 
fetele

aproape. ‘ Oricum, pentru
4 pe care s-au clasat, 
companie redutabilă, 
noastre merită felicitări.

Cursa feminină de 1 500 
care, sentimental, am așteptat-o 
cu emoție și cu speranța că 
cele 3 alergătoare ale noastre 
vor fi în măsură să ofere o 
replică onorabilă mai puterni
celor lor adversare, a fost în 
cele din urmă o decepție. Este 
adevărat că mai bine de 800 m 
din distanță Natalia Mărășescu 
s-a aflat în plasa Tatianei Ka- 
zankina, făcîndu-ne pulsul să 
crească (poate că !?...), dar a 
fost evident că forțele sale se di
minuau văzînd cu ochii. In a- 
cest timp, Ileana Silai și Mari
cica Puică s-au menținut la 
coardă în micul pluton al celor 
9 finaliste și nici ele n-aveau 
să conteze în disputa pentru 
locurile din față în compania 
unor adversare pe care le-au 
întrecut, nu o singură dată. în 
diferite concursuri. Așa se face 
că în timp ce Tatiana Kazan- 
kina își reeditează succesul de 
la Montreal, îmbunătățindu-și 
recordul olimpic, realizat în se
rii, atletele noastre au înche
iat... lista concurentelor !...

Campioana de la Montreal,
Eveline Jahl, a încheiat mult
mai simplu decît ne-am fi
așteptat disputa ei, la disc, cu 
aruncătoarea bulgară Maria
Vergova-Petkova care, zilele 
trecute, adică la 17 iulie, dobo- 
rîse recordul mondial (71,80 m) 
deținut de atleta din R.D.G. Cu 
un rezultat de 69,76 m, înregis
trat la a doua aruncare. Jahl 
(71,50 m în acest sezon ; năs
cută la 28.3.1956, 179 cm. 84 kg) 
a cîștigat comod, cu mai bine 
de 2. metri în fața adversarei 
sale, stabilind astfel un nou 
record olimpic. Pentru amatorii 
de curiozități, o informație : și 
în 1976, la J.O., Jahl fusese 
prima cu 69,00 m, Vergova — 
a doua cu 67,30 m.

Locul 6 a revenit tinerei 
noastre aruncătoare Florența 
Țacu (64.38 m), constantă vineri 
în jurul acestui rezultat.

Clou-ul zilei, cursa masculină 
de 1500 m, a oferit un spec
tacol sportiv de toată frumuse
țea. chiar dacă, în cele din 
urmă, cronometrajul electronic 
n-a înregistrat rezultatele ex
traordinare, despre care aici, 
la Moscova, s-a vorbit atîta, în 
ultimele zile. Este drept că. în 
fapt, ■ disputa a constituit o 
cursă eminamente tactică, cel 
mai bun dovedindu-se, de data 
aceasta, englezul Sebastian Coe 
(n. 29..9.1956, 176 cm, 58 kg), al 
cărui finiș, pe ultima linie 
dreaptă, n-a aflat rășpuns din 
Partea lui Steve Ovett (campio
nul de la 800 m). întrecut, sur
prinzător, de Jiirgen Straub, 
cel care, aproape 1 400 m, du
sese greul cursei !

Etiopianul Miruts Yfter (n. 
5.6.1945, 162 cm, 53 kg), cel mai 
vîrstnic dintre concurenții 
curselor de fond, la această O- 
limpiadă, este, iată, singurul 
dintre toți campionii olimpici 
'80 care se va duce actsă cu 
2 medalii de aur în probele in
dividuale. După ce cu cîteva 
zile mai înainte el se impusese 
în finala cursei de 10 000 m, a- 
cum. vineri, el a cîștigat și
5 000 m. De fapt, în cursul tu
turor probelor masculine de 
alergări, victoriile sale pot fi 
considerate ca cele mai norma
le înregistrate acum la Mos
cova. Buna sa rezistență și fi
nișul excepțional cu care, pur 
și simplu, își lasă adversarii pe

m pe

loe, l-au ajutat de fiecare dată 
să triumfe. Așa a fost și acum, 
în finala de Ia 5 000 m, al cărui 
final poate fi considerat vred
nic de o adevărată cursă de... 
800 m. De fapt, echilibrarea va
lorilor la un nivel superior, 
face ca, în tot mai multe ca
zuri, decizia intr-o cursă de o 
asemenea amploare să fie luată 
abia în ultimul tur ! Vremea 
lui Zatopck și a lui Kuț, care 
se distanțau devreme de ur
măritorii lor, a trecut demult!...

Săritura în înălțime, desfășu
rată peste 3 ore și jumătate, 
s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a lui Gerd Wessig 
(n. 16.7.1959, 200 cm, 88 kg) — 
anul acesta 2,27 m, care l-a 
învins pe principalul favorit, 
polonezul Wszola, recordmanul 
mondial cu 2,35 m, realizînd la 
rîndul său un nou record al 
lumii : 2,36 m I Rezultatele re
prezentanților noștri : Adrian 
Troteasa a sărit 2,21 m (locul 
7), iar Sorin Matei — 2,18 m.

Și, în sfîrșit, neașteptatul în
vingător al maratonului olimpic 
din 1976. Waldemar Cierpinski 
a confirmat vineri, pe dc-a-n- 
tregul, succesul de acum 4 ani, 
fiind împreună cu legendarul 
Bikila Abebe singurii marato- 
niști de 2 ori cîștigători la 
J.O. !

CAIAC-CANOE: semifinale și finale in probele p'c 1000 m: 
K 1 — Ion Bîrlădeanu, CI — T'“’. — 
Alexandru Giura — Nicolae Țicu, C 2 
— Toma Simionov, K 4 — Nicușor Eșeanu, Vasile 
Geantă, Mihai Zafiu

JUDO : categoria open : Pavel Drăgoi
TIR CU ARCUL : concursul feminin : Aurora 

Terezia Preda, concursul masculin : Andrei Berki 
Bîrzu

Lipat Varabiev, K 2 — 
Ivan Patzaichin 

Diba, Ion

Chim și 
și Mihai

PROGRAMUL ULTIMELOR DOUĂ ZILE
SlMBATA 2 AUGUST

BOX (Complexul sportiv Olim- 
pllski) ora 15 —- Meciurile filiale.

CAIAC-CANOE (Baza nautică 
Krilatskoe) ora 10 — Semifinale 

La K1 1000 m CI 1000 m, K2 1000 
ni. C2 1000 in, K4 1000 m ; 
16 - Finala la K1 1000 m,
1000 m, K2 1000 m, C2 ' — 
K4 1000 m.

FOTBAL (Stadionul 
ora 19 — Finala pentru 
1—2.

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — E- 
liminattrii la categoria open ;

ora
CI 

1000 m.
Lujniki) 
locurile

ora 18 — recalificări și finală la
categoria open.
TIR CU ARCUL (Complexul 

sportiv al sindicatelor) ora 10 — 
36 lovituri de la 50 m in con
cursul masculin și feminin ; ora 
14 — 36 lovituri de Ia 30 m in 
concursul masculin și feminin.

DUMINICĂ 3 AUGUST
CĂLĂRIE 

ora 7 și ora 12,30 - 
miu de obstacole, 
duală

Festivitatea de 
Jocurilor celei de a 
piade moderne.

(Stadionul Lujniki)
• Marele pre- 
probă indivi

închidere a. 
XXII-a Olirn-

BREVIAR
• tn clasamentul ______ .

diale" 1980 la scrimă, în 
sînt incluse rezultatele din 
cest sezon obținute la marile 
nee. precum și la Jocurile 
limplce, la floretă feminin, 
poziția a 5-a figurează Ecateri- 

(România). care a acu- 
p. Lideră este Valentina 
(U.R.S.S.) cu 44 p. 
Lambasa (Iugoslavia) a 
președinte al Federației

„Cupei mon- 
i care 

a- 
tur- 
o- 
pa

na Stahl 
mulat 33 
Sidorova
• Ante 

fost ales ____  ________ ,__
internaționale de natație, cu pri
lejul congresului acesteia care 
are loc la Moscova. Secretar ge
neral al Federației a fost desem
nat Robert Helmick (S.U.A.), iar 
printre membri Biroului figurează 
Georg Zorowska (R.D.G.), 
drei Murissev (U.R.S.S.), 
Harvey (Canada) si H. 
(Japonia).

© Alberto Caramillo, 
dor, este unul dintre

An-
.. Allan 

Furuhashl
din Ecua-

_ . _ __  ____  cel mal
vechi participant! la Jocurile O- 
limplce. prezent și la Moscova, 
dar nu ca sportiv (ar fi și difi
cil. la cel M de ani ai săi), d 
ca spectator. De la Olimpiada 
din 1924, de la Paris, unde a luat 
startul In probele atletice de

5 000 m și 10 000 m, ecuadorian’ul 
n-a lipsit la nici o ediție. „Mă 
simt cu ani și ani mal tînăr tn 
această, minunată ambianță olim
pică" — a declarat Caramillo.
• Serialul surprizelor de la 

actuala Olimpiadă și-a adăugat 
desigur o nouă secvență atunci 
cînd laureațll judokanllor de cate
goria 71 kg a devenit un italian, 
Ezio Gamba, cane a dovedit că 
este, potrivit unei expresii foarte 
laudative, îndrăgite de concetă
țenii săi, „Un ragazzo în Gamba", 
Deși autorul unei substanțiale 
performanțe anterioare — locul a! 
doilea la Campionatele mondiale 
desfășurate cu șapte luni în urmă 
la Paris — Gamba era conside
rat un outsider, pe „tatamiul" o- 
limpic. Să adăugăm că tînărul 
italian, originar din Brescia, s-a 
prezentat la Moscova după un 
stagiu de pregătire efectuat la... 
carabinieri. Explicația 2 El își în
deplinește stagiul militar într-o 
unitate a forțelor de poliție ita
liene, fiind demobilizat cu numai 
cîteva zile înaintea concursului 
olimpic.

AGERPRES

PE
astăzi

Ora 13,30 : rezumatul 
rilor de vineri ;

Ora 15,30 : finalele
de box și ale competiției de caiac-canoe.

Ora 20,00 : finala turneului de 
fotbal : R.D. Germană — Ceho
slovacia (repriza a Il-a).

MICUL ECRAN

întrece-

tumeului

Ora 22,00 : rezumatul întreceri
lor de sîmbătă.

MlINE
Ora 16,30 : „Marele premiu" 

obstacole, probă individuală 
călărie (înregistrare).

Ora 22,30 : Ceremonia de 
chidere a celei de a XXII-a 
diții a Jocurilor Olimpice 
regtstrare).

do 
da
în
c

lin-.

R ANGHEL DONESCU, 
“ PE LOCUL 6 LA DRESAJ

Din nou foarte mulți specta
tori au urmărit, la Centrul de 
echitație al sindicatelor, între
cerile specialiștilor în dresaj. 
Cei mai buni 12 — calificați îh 
urma întrecerilor preliminarii 
de miercuri și joi — și-au dis
putat „Marele premiu" la indi
vidual. Călăreții prezenti la 
start — unii dintre ei, așa cum 
am arătat și în cronica de ieri, 
cu un bogat palmares interna
țional — au oferit un spectacol 
sportiv de un nivel ridicat. Spre 
satisfacția noastră, printre pro
tagoniști s-au aflat și călăreții 
români, în special Anghel Do- 
nescu, cu Dor, căruia i s-au 
alăturat Petre Roșea, cu Der- 
bist și Dumitru Velicu, cu Dc- 
ccbal.

Ca și în proba pe echipe,

dublul campion balcanic Anghel 
Donescu, cu Dor, s-a dovedit 
„capul de coloană" al călăreți
lor noștri, el evoluînd cu sigu
ranță, cu multă acurateță. El a 
fost depășit doar de favoriții 
probei, campioana europeană, 
austriaca Elisabeth Theurer, cu 
Mon Cheri, de sovieticii Iuri 
Kovșov, cu Igrok, Viktor Ugriu- 
mov, cu Skvale, Vera Misevici, 
cu Plot și finalandeza Kyra 
Kirklund, cu Piccolo. Cu 9G0 p, 
Anghel Donescu. cu Dor, s-a 
clasat pe locul 6, completind 
astfel performanțele realizate 
de călăreții noștri la J.O. Cei
lalți doi concurenți români, 
Petre Roșea cu Derbist și Du
mitru Velicu, cu Decebal, au 
acumulat 741 p și, respectiv, 
720 p.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI PE PODIUMUL OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

de căpitanul echipei Corneliu 
Oros, au fost la înălțime, nu 
numai la fileu ci și în linia a 
doua. Ei știau că meciul se de
cide în acest final de set și 
s-au întrecut pur și simplu pe 
ei înșiși în lupta cu o linie I 
poloneză foarte înaltă și valo
roasă. într-adevăr, în conti
nuare. la 2—1 la seturi, echipa 
României a luat sigur iniția
tiva și nu a mai ccdat-o pînă 
la fluierul final care a anunțat, 
astfel, cucerirea medaliilor' de 
bronz de către români. Bucuria 
voleibaliștilor (care au cucerit

prima medalie olimpică în acest 
sport) este bucuria tuturor iu
bitorilor sportului care le-au 
urmărit cu interes și cu pum
nii strînși evoluțiile pe scena 
olimpică.

Echipa U.R.S.S. a învins, în 
finala mare, formația Bulgariei 
la fel de clar cum o făcuse și 
în grupa preliminară, cucerind 
pe merit laurii olimpici.

Iată clasamentul final al tur
neului masculin de volei :

1. U.R.S.S. — campioană 
olimpică, 2. Bulgaria. 3. ROMA
NIA, 4. Polonia, 5. Brazilia, 6. 
Iugoslavia, 7. Cuba. 8. Ceho
slovacia. 9. Italia, 10. Libia.

FRANCEZUL T. REY
CAMPION LA

Î.SUPERUȘOARĂ-
La categoria de greutate cea 

mai mică, superușoară (60 kg), 
și-au încercat șansele nu mai 
puțin de 29 judoka. Printre ei, 
desigur, mulți concurenți cu re
putație în arena internațională 
a judo-ului, ca francezul Thierry 
Rey, campionul mondial al ca
tegoriei, austriacul Josef Reiter, 
medaliat cu argint și Reinhardt 
Arndt (R.D.G.), cu bronz la 
campionatele europene din acest 
an, cubanezul Jose Rudriguez, 
românul Arpad Szabo, sovieticul 
Arambi Emiz ș.a. In finală, 
însă, au ajuns Jose Rodriguez 
și Thierry Rey. Rodriguez a 
dispus pe rind de S. Keirouz 
(Liban). S. Elnajjar 
J. Holliday (Anglia)
T. Kineses (Ungaria), cîștigind 
grupa A. Primul loc în cealaWS 
grupă (B) a revenit francezu
lui Rey, în fața căruia au pier
dut, în ordine R. Fagerlund 
(Finlanda), J. Mendonca (Por
tugalia), P. Petrikov (Ceho
slovacia) și A. Emiz (U.R.S.S.).

Sportivul nostru A. Szabo a 
fost întrecut la limită, cu un 
koka (3 puncte), de R. Arndt, 
la capătul unui meci în care el 
a atacat mult, a dominat ma
joritatea timpului, dar n-a reu
șit să egaleze sau să obțină 
avantaj. El n-a concurat nici 
în recalificări, deoarece R. 
Arndt n-a cîștigat grupa.

In finală, Thierry Rey I-a 
învins pe Jose Rodriguez, cu
cerind titlul olimpic.

(Siria), 
și de

ÎNTRECERILE OLIMPICE ÎNAINTEA FINIȘULUI
(Urmare din pag. 1) se fac pregătiri de premiere la „ ror; ,

Britanii ureînd pe podium da
torită unei zecimi sau două de 
secundă. A fost cel mai apre
ciat moment al atletismului nos
tru pe stadionul olimpic din 
Moscova. urmat de locul al 
6-lea al Florenței Țacu la arun
carea discului (ca și de locul 
6 la dresaj al călărețului An
ghel Donescu).

Tot in această ultimă reuni
une, deși Natalia Mărășescu și 
Maricica Puică s-au luptat pen
tru locuri fruntașe, peste 800 
de metri, in ultimul tur ele au 
ajuns ultimele, împreună cu 
Ileana Silai, in timp ce Adrian 
Proteasa și Sorin Matei pără
seau concursul săritorilor in 
înălțime, la 2,21 (locul 7) și 
2,18 m. performanțe sub nive
lul posibilităților lor.

Atletismul nostru s-a dezis la 
această Olimpiadă de tot ceea 
ce reușise pină acum, in acest 
sezon.

In timp ce vorbim la telefon 
cu Bucureștiul, in arena mică

se fac pregătiri de premiere la 
volei. Băieții noștri. îmbrăcați 
în treninguri albe cu tricolor. 
Sînt fericiți, 
turor. Au și de 
ani, au fost unii 
criticați sportivi 
acum se află . .____
olimpic, cu perspective pentru 
competițiile anilor următori.
Medaliile le-au fost decernate 
de lordul Killanin, președintele 

al C.I.O. Iată 
plus Nu 

frumoase.

zîmbcsc ta
ce. In ultimii 
dintre cei mai 

români, iar 
pe podiumul

în 
o < 
avem 
cum s-a spus după bilanțul 
gimnastelor, avem și băieți fru
moși ! ti privim cu drag, ne 
bucurăm pentru acest impor
tant succes obținut de ei și 
încă o dată îl felicităm pe acest 
Nicolae Sotir, antrenor dintr-o 
generație veche de jucători care 
acum 40 de ani aproape că nu 
aveau valoarea componentelor 
lotului național de fete de as
tăzi... $i totuși talentul lui de 
antrenor, capacitatea, perseve
rența și modestia i-au adus 
această mare satisfacție pe care

funcțiune 
onoare 
i numai 

s-a spus

în 
fete

Relatârl de Io trimișii noștri
Aurel NEAGU șl Constantin MACOVEI

o împărtășesc toți iubitorii vo
leiului din țară. Si nu numai 
ei. Păcat că antrenorii nu urcă 
Și ei pe podium...

Cu trofeele zilei de vineri, 
bilanțul total, la zi, al delega
ției olimpice române a crescut 
la 22 de medalii, dintre care 
5 de aur. 5 de argint și 12 de 
bronz. La care, bineînțeles, se 
adaugă o seamă de clasări pe 
locurile 4—6. care se transformă 
în puncte în clasamentele ne
oficiale. Iar acestea — clasările 
printre primele 6 poziții în ie
rarhiile mondiale — au o certă 
valoare în condițiile asprelor 
întreceri olimpice.

încheiem ziua cu qîndul la 
ultimul program olimpic care — 
sîmbătă — angajează din nou 
sportivii români. Așteptăm, fi
rește. cu emoție, cursele finale 
de caiac-canoe pe 1000 m. cu 
nădejdi în noi medalii. chi'-r 
și de aur! Frumusețea aces
tor Jocuri 
permanent 
ranțe și realizări, în care în
vingători și învinșii merituoși 
(care au luptat bine). încheie 
întrecerile olimpice cu fruntea 
sus ! (A. N.).

constă și în acest 
balans dintre spe-
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