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Sub semnul înnoirilor din anii socialismului
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CLASAMENTUL

AZUGA-IN PLINA TINEREȚE SPORTIVA
toatd lumea aleargă tlupd 
puncte @ Golgetcriil din

Călătorul care trece prin Si
naia, Poiana Țapului, Bușteni 
și Azuga pentru a ajunge la 
izvoarele Prahovei este tentai 
să creadă că aceste localități 
sînt numai stațiuni turistice.

— Orașul nostru, așa mi« 
cum este, ne-a spus primarul 
Azugăi, tovarășul Marin Mill- 
-taru, este pe locul patru in 
județul Prahova ca producție 
industrială. Azuga nu este 
loc numai o stațiune, ci 
centru industrial, creație 
anilor socialismului.

Am aflat, astfel, că aici 
află o întreprindere de sticlă, 
alta de șamotă, o secție de șam
panie. care s-au alăturat celor 
două „bătrîne" întreprinderi — 
de postav și de bere — 
nerite și modernizate în 
ani.

— Peste jumătate din

de- 
un 

a

se

reînti- 
ultimii

popu
lația orașului lucrează în aces
te întreprinderi, ne-a spus pri
marul.

Iar sportul ? La Azuga, așa 
cum aveam să ne dăm seama, 
popicele sînt patronate de în
treprinderea de postav, iar aso
ciația sportivă „Cristalul", de la 
întreprinderea de sticlă, ține 
frîiele fotbalului.

— Cei peste 1 000 de oameni 
ai muncii de la noi, ne-a de
clarat tovarășul Nicolae Bădl- 
lă, președintele asociației spor
tive „de la sticlă", sînt fer- 
venți susținători ai fotbalului. 
Anul trecut am format echipa 
care, din acest an, activează 
in campionatul județean, iar 
la anul, sperăm, va fi în bara
jul pentru Divizia C.

împreună cu președintele 
asociației „Cristalul" pornim să 
vizităm baza sportivă. Se află 
mai sus de întreprinderea de 
șamotă, pe cealaltă parte a 
șoselei ce urcă pe firul Azu- 
găt Terenul de fotbal este 
gata Și aflăm că toate asocia
țiile sportive din. localitate 
și-au adus contribuția la rea
lizarea lui.

— S-au prestat peste 
de ore de muncă 
ne informează tovarășul 
dilă. Din resurse 
prin valorificarea 
șeuri s-au amenajat 
o tribună în care ar încăpea 
jumătate din oamenii muncii 

din oraș. Cei care s-au ocupat 
îndeosebi de construirea aces
tui stadion au fost Cornel 
Cristescu, de Ia „Cristalul", și 
secretarul comitetului de
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Brașov :

4 000 
patriotică, 

Bă- 
interne și 
unor de- 

ves tiare,

partid al întreprinderii noas
tre, tovarășul Zoltan Gabor.

Baza sportivă cuprinde, de a- 
semenea, un teren de handbal, 
unul de volei și unul de te-

Sever NORAN
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Timișoara : 
Tg. Mureș : 
Rm. Vîlcea : 
Craiova : 
lași :
Galați : 
București :

F.C.M.
(ora 16 — meci

„POLI
AS A
CHIMIA
UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA 
F.C.M.
DINAMO

- SPORTUL STUDENȚESC 
televizat)
- F.C. OLT
- S.C. BACĂU
- STEAUA
- JIUL
- „U" CLUJ-NAPOCA
- F.C. ARGEȘ
- CORVINUL

(stadion Dinamo) 
PROGRESUL-VULCAN - F.C. BAIA MARE

(stadion Progresul-Vulcan)
Toata partidele vor începe la ora 18, cu excepția celei 

Brașov.

București :

do la

In campionatul de pentatlon modern

GH. LĂUTARU (Dinamo) CAMPION IN PROBA
DE 1000 m CU START DE PE LOC, LA CICLISM

NOI LIDERI: D. SPÎRLEA SI OLIMPIA BUCUREȘTI
» 1

GHEORGHELAUTARU
După o zi de pauză, joi după- 

amiază au fost reluate pe pista 
de beton a velodromului Dina
mo din Capitală disputele din 
cadrul campionatelor naționale 
de velodrom. S-au alergat serii, 
optimile și sferturile de finală 
ale campionatelor de viteză 
pentru juniorii de ambele cate
gorii (mari și mici). De la a- 
ceste întreceri vom face cunos- 
cuți doar timpii cei mai buni 
realizați de sportivi. Atît la ju
niori mari, cît și la cei mici, 
cele mai bune performanțe au 
fost notate în dreptul reprezen
tanților provinciei. La juniori 
mici, I. Schneider (Voința A- 
rad) a realizat în serii 12,1 și 
tot el, în optimi, 12,4, ca dealt

După meciul atletic de la Poiana Brașov

VALOAREA
încă o dată, timpul nefavora

bil a Influențat, într-o mare mă
sură, desfășurarea unei compe
tiții de atletism, strieînd. pur 
și simplu, unele probe și 
încurcîndu-le pe celelalte, ceea 
ce ne-a făcut să regretăm că o 
asemenea întîlnire ca aceasta 
de la Poiana Brașov, dintre 
atleții români și cei din R.D. 
Germană, n-a avut parte de o 
vreme bună pentru că, în mod 
sigur, am fi fost martori la ob
ținerea unor performante de 
prim ordin. Dar și așa, cum am 

fel și C. Ciulei (C.S.Ș. Steaua), 
în sferturi de finală. La juniori 
mari, performerul zilei a fost 
M. Mărginean (C. S. Brăila), 
cronometrat în serii cu 12,1, M. 
Petruș (C.S.Ș. 2) și O. Celea 
(Voința București) au obținut 
în serii 12,3. Finalele acestor 
probe vor avea loc astăzi.

Pe o pistă bine spălată de... 
ploaie și uscată parcă, la co
mandă, de o adiere de vînt, 
vineri după-amiază au prins 
să ruleze pe betonul velodro
mului și seniorii, în prima lor 
probă de campionat a anului : 
1 000 m cu start de pe loc.

Victoria în această alergare a 
revenit, scontat, talentatului ru
tier dinamovist Gheorghe Lău
tarii (1:11.3), campionul muni
cipiului București pe anul 
1980 (1:11,9 în urmă cu cîteva 
săptămîni). Reprezentantul clu
bului sportiv Steaua, Constan
tin Bonciu (1:11,9), s-a situat 
pe locul 2 in clasamentul în
trecerii. Este însă regretabil 
faptul că sportivii noștri se 
pregătesc pentru campionatele 
de pistă foarte sumar, ceea ce 
nu le permite să obțină per
formanțe de nivel internațio
nal. Recordul la 1 000 m cu start 
de pe loc este de 1:09,6 și 
aparține lui P. Dolofan, din 
anul 1970. Cînd vor reuși oare 
cicliștii noștri să îmbunătățeas
că acest record ? Clasament : 
1. Gh. Lăutaru 1:11,3 — cam
pion național, 2. C. Bonciu 
1:11,9, 3. C. Nicolae (Dinamo)' 
1:13,6, 4. I. Buta.ru (Dinamo) 
1:13.9, 5. M. Romașcanu (Di
namo) 1:14,4.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

SE OBȚINE NUMAI
PRIN MUNCĂ!

cronicile 
(„murați" 

înregistrat

arătat, dealtfel, în 
competiției, arbitrii 
și ei de ploaie) au 
o seamă de cifre remarcabile, 
onorante pentru oricare compe
tiție atletică internațională, și 
aceasta pentru că. în primul 
rînd, oaspeții dețin o certă va
loare ca și unii dintre tinerii 
noștri sportivi.

Reprezentativele oaspete, in

Vineri dimineață, caravana 
pentatloniștilor a poposit in 
sala Floreasca II, unde timp 
de mai multe ore s-a desfășu
rat proba de scrimă din ca
drul campionatului național. 
Spre satisfacția specialiștilor 
prezenți la asalturile sportivi
lor. Dumitru Spîrlea. Mihal 
Sandu, Cezar Răducanu, Iuliu 
Galovici, Otio Wermescher și 
Vasile Nemețeanu au manifes
tat o poftă deosebită de con
curs, care s-a concretizat în 
dueluri interesante, dîrz dis
putate, fiecare sportiv lup- 
tînd și apărîndu-și șansele cu 
toate forțele de care era capa
bil Pe bună dreptate, se ex
prima regretul că sportivii 
noștri fruntași nu manifestă a- 
ceeași dispoziție în toate com
petițiile.

Rutina și experiența de ani 
de zile a lui Dumitru Spîrlea 
și-a spus, bineînțeles, cuvîntul, 
astfel că primul pentatlonist 
al clubului Olimpia și al țării 
a repurtat o victorie catego
rică în cea de a doua probă a 
campionatului. Dat fiind fap
tul că punctele acumulate au 
fost „luate" de Ia ceilalți 
concurenți. Dumitru Spîrlea 
se înscrie cu cele mai mari 
șanse în lupta pentru titlu. Un

Constănțeanul Mi
hai Ene, anul tre
cut al treilea ju
nior, la triplu, la 
C.E. din Polonia, 
t-a impus clar a- 
cum la Poiana Bra

sov

mai puternice 
a în ulti- 

încă o

discutabil cele 
care ne-au vizitat țara 
mii ani, au demonstrat ___ _
dată clasa atletismului din R.D. 
Germană. Este adevărat că în 
compunerea lor au fost destul 
atleți mai vîrstnici de ceea ce 
se înțelege prin „tineret" (bă
ieții născuțl în 1959, fetele în 
1960 și mai tinere), dar numai 
prezenta acestora, evident mar-

Ciștigătorul probei, D. Spîrlea (stingă), intr-un nou asalt victorios 

meritoriu Ioc 2 a ocupat Mi
hai Sandu, urmat de ceilalți 
doi componenți ai „echipei 
olimpice", Cezar Răducanu și 
Iuliu Galovicî. Surprinde, oa
recum, absența din primele

Constantin MACOVEI

(Continuare in pap. 2-3) 

cântă, nu explică și nu justi
fică comportarea mai slabă a 
unora dintre concurenții noștri. 
Trebuie să fim de acord că, ori
cum. chiar și la concurenții de 
vîrsta alor noștri cei mai mulți 
dintre oaspeți au arătat o pre
gătire mai bună, mai multă

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele înotătorilor seniori

IERI A FOST
ZIUA RECORDURILOR

Brigitte Prass 1:13,76 - 100 m 
bras și Carmen Bunaciu 64,50 

- 100 m fluture
Ieri a plouat aproape tot tim

pul pe parcursul finalelor celei 
de o doua zile a campionatelor 
naționale de seniori. Atmosfere 
din jurul piscinei ,,23 August* • 
fost insă mult mal caldă dectt 
la reuniunea inaugurală. Șl ar 
coasta în primul rînd datorită 
Înotătoarelor.

Marea surpriză a venit din par
tea reșlțencei Brigitte Prass. Cu 
o tehnică mult schimbată în bi
ne, eleva prof. Ioan Schuster a 
făcut o cursă de 100 m bras esrr 
tu z las mantă, încheind cele două 
lungimi în 1:13,76, timp superior 
)cu aproape o secundă șl jumătaite 
vechiului record national (1:15,10) 
stabilit de J.O. de la Moscova, 
B. Prass a progresat spectacu
los în acest sezon, apropiindu-se 
simțitor de elita brasistelor din 
lume.

Pentru a nu rămîne mai pre
jos, sportiva nr. 1 a înotului ro
mânesc, Carmen Bunaciu. ne-a 
prilejuit noi aplauze pentru ca- 
lităiile indiscutabile de care dis
pune șl la această oră. Mal tnttt 
a cîștigat cursa de 50 m spate 
în 29,47 sec. — nou record, pen
tru ca 20 de minute mal tîrziu 
să termine învingătoare și în 
Cursa de 100 m fluture, poate 
cea mal frumoasă probă a zilei.

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Buta.ru


adunare festiva cu prilejul
„ZILEI PRESEI ROMÂNE"

CAMPIONATE» COMPETIȚII
9

Vineri a avut loc în Capi
tală o adunare festivă organi
zată de Consiliul Ziariștilor cu 
prilejul „Zilei presei române" 
și al celei de-a 49-a aniver
sări a apariției, în ilegalitate, 
a primului număr al ziarului 
„Scânteia".

Au participat cadre de con
ducere și membri ai colective
lor redacționale ale ziarelor și 
publicațiilor centrale, de la 
Radioteleviziune și „Agerpres", 
ziariști colaboratori din rin- 
dul oamenilor muncii, tipo
grafi, activiști de partid și de 
stat, de sindicat, reprezentanți 
ai unor ministere și uniuni 
de creație.

Adunarea a fost deschisă de 
Ernest Breitenstein, redactor 
șef al ziarului „Neuer Weg".

Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Nicolae 
Dragoș, membru al Consiliu
lui Ziariștilor, prim adjunct al 
redactorului șef al ziarului 
„Scânteia".

Intr-o atmosferă entuziastă 
de nețărmurită dragoste față 
de partid, față de secretarul 
său general, participanții au 
adoptat o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :

„Sărbătorind tradiționala
„Zi a presei române" in

tr-un climat de profundă vi
brație patriotică. generat de 
gloriosul jubileu al revoluției 
de eliberare națională și so
cială. antifascistă și antiimpe- 
rialistă în România — în anul 
cînd întregul popor a aniversat 
eu înflăcărat entuziasm cei 15 
ani de la istoricul Congres al 
IX-lea al P.C.R., cea mai fer
tilă epocă din istoria țării, pe 
drept cuvînt numită „epoca 
Ceaușescu" — ziariștii din Re
publica Socialistă România vă 
aduc un călduros omagiu, 
izvorît din adîncul inimii lor, 
din conștiința faptului că pre
țioasele dumneavoastră indi
cații, ideile dumneavoastră re
voluționare, profund novatoare 
și clarvăzătoare, au dat noi și 
înălțătoare dimensiuni activi
tății noastre publicistice.

Urmînd îndemnurile dum
neavoastră pline de clarviziune 
și exigență comunistă. inspi- 
rindu-ne permanent din boga
tul tezaur de idei înscrise în 
cuvîntările și indicațiile dum
neavoastră, vă asigurăm, -mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom mi
lita neabătut pentru afirmarea 
concepțiilor filozofice revolu
ționare ‘despre lume și viață

AZUGA — IN PLINĂ TINEREȚE SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

nis, iar la marginea lui din
spre est se văd schelele me
talice ale unei săli de sport.

— începutul construcției a- 
cestei săli aparține celor de la 
„Cristalul", ne-a spus secre
tarul Consiliului popular, to
varășul I. Văcăraș. Dar »m

DUPĂ MECIUL ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

combativitate. calități fizice 
pregnante și, nu în cele din 
urmă, au demonstrat o selecție 
corespunzătoare pentru marea 
performantă. încă o dată a re
ieșit.’ pentru specialiștii noștri, 
cît mai avem de făcut în atle
tism pînă a ajunge acolo unde, 
într-adevăr, se poate spune 
despre un sportiv că re
prezintă. o valoare certă. Pen
tru a putea parcurge — cu 
folos — acest drum lung trebuie 
însă să traducem In practică 
ceea ce cunoaștem în... teorie 
(sau, uneori, avem numai im
presia că știm !). Secretul, dacă 
mai poate fi vorba de un se
cret, constă în primul, în al 
doilea, în al... rtnd în muncă, 
desfășurată sub felurite aspecte 
Si pe diferite planuri !

Un amănunt interesant este 
«cela că atleții noștri si-au 
realizat victoriile numai în pro
bele de sărituri (la băieți ie-au 
câștigat pe toate, la fete — Jtm- 
gimea) și că, exceptînd prăjina 
(cea mai handicapată de ploaie). 
învingătorii și-au însoțit succe
sele și cu unele rezultate mul
țumitoare, demonstrând putere 
de luptă, sl. fie-ne permis »-o 
•punem. în unele cazuri, «triat 
ft clasă 1 Rezultatele da k 
Poiana, pa ploaie, la foti jilflra 

ale partidului, ale clasei mun
citoare. pentru cultivarea fn 
conștiința fiecărui membru al 
societății noastre a unor senti
mente de nețărmurită dragoste 
față de istoria pămintului stră
moșesc, față de eforturile ine
puizabile ale poporului român 
pentru ridicarea patriei pe noi 
trepte de lumină.

Sub încercata conducere a 
partidului, a dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se spune în telegramă — ne 
angajăm, în numele tuturor 
ziariștilor din Republica Socia
listă România — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — să milităm cu 
înaltă răspundere partinică, cu 
ardoare comunistă pentru în
făptuirea neabătută a înălță
torului program de dezvoltare 
a țării hotărît de Congresul al 
XU-lea al partidului, să spri
jinim cu toate puterile noastre 
eforturile partidului și statu
lui, ale dumneavoastră perso
nal, de a instaura în lumea de 
astăzi un climat de înțelegere 
șl colaborare intre popoare și, 
mal presus de toate, pacea și 
progresul pe întreaga planetă.

★

în cadrul adunării, festive, 
Octavian Paler, președintele 
Consiliului Ziariștilor,, a înmî- 
nat premiile autorilor celor 
mai valoroase lucrări de presă 
și emisiuni de radio și tele
viziune distinse în cadrul con
cursului de creație publicistică 
cu terna „Timp al marilor îm
pliniri. timp al certitudinilor 
comuniste", organizat de Con
siliul Ziariștilor.

*

In holul sălii de marmură a 
Casei Scînteii s-a deschis, cu 
acest prilej, expoziția de fo
tografii „Cu ochiul ziaristului", 
organizată de Sindicatul Presă- 
București.

Manifestări dedicate Zilei 
presei române au mai avut loc 
In toate municipiile reședință 
de județ.

Participanții la adunările 'fes
tive au adresat telegrame 
secretarului general al partidu
lui, președintelui ,Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
care adresează cele mai calde 
mulțumirj pentru grija perma
nentă pe care o poartă celor 
ce activează In domeniul pre
sei, angajîndu-se să militeze 
activ în înfăptuirea neabătută 
a politicii interne și externe a 
partidului, în îndeplinirea obiec
tivelor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

(AGERPRES)

^intervenit noi, mobilizând toa
tă industria Azugăi, și astfel 
«ala va fi mai mare.

Am aflat că pentru sportu
rile de iarnă se fac pregătiri 
intense. Astfel, sub conducerea 
deputatei Elena Tom s-a ame
najat o pîrtie de schi lungă 
de 5 km, pentru întrecerile 
de fond, că ae construiește o

OE LA POIANA BRAȘOV
acum serica Întregite tn centi
metri în plus, săptămîna viitoa
re, la Pitești, la „naționalele" 
de seniori, dnd — poate — vre
mea nu va mai fi atît de vl tre
ci I (Borneo VILARA).

• Astăzi fi mîine, la Iași, au 
loc finalele concursului repu
blican al juniorilor de cai. a 
ITI-a.

• Zilele trecute, la Atena, a 
avut loc „triunghiularul* mas
culin Balcani — 155 p. Polonia 
— 142 p sl Africa — 114 p. Din 
echipa Balcanilor a făcut parte 
(d Horia Toboc, clasat al doilea 
la 400 m cu 46,88 g (Konchefief 
z— Africa 46, 52 s) șl la 400 mg 
cu 50,55 s (Kopitar — Balcani 
50,15 s).

• Pentru finalele campiona
telor de atletism ale seniorilor, 
de la Pitești. F.R.A. a stabilit 
următorul program: miercuri 
(20 august) : 400 m F, prăjină, 
400 m, 110 mg, Înălțime, disc F. 
100 m F, 100 m, lungime F, 
greutate, suliță, 1500 m F, 1500 
m. triplu, 400 mg F, 10 000 m, 
5000 m obst. 4 x 100 m. 4 x 100 
m F i joi (21 august) : 400 mg, 
ciocan. 200 m F, Înălțime F. 
disc, 200 m. 800 m F. greutate 
F, 100 mg F, lungime. 800 m, 
■uliță F, 3000 m F. 5000 m. 
4 X 400 m F. 4 x 400 m.

Reamintim eft admiterea ta 
concurs ae face ta flmcțle de 
lodepltnirea prealabilă a stan- 
dordurlloc de participare.

CAIACIȘTII ȘI CANO1ȘTII (juniori și tinaret) 
ȘJ-AU DESEMNAT CAMPIONII

Finalele juniorilor mari șl cele 
de tineret, din cadrul campiona
telor naționale de caiac-canoe, 
s-au desfășurat pe o ploaie dea
să și pe o temperatură ce anunță 
apropierea... toamnei. De aceea 
este de subliniat efortul pe care 
l-au depus competitorii pentru a 
înregistra rezultate cît mai bune. 
Cursele au avut loc pe distanțele 
de 500 m și 1000 m. IATA RE
ZULTATELE : K 1 (f) : 1. E.
Băbeanu (CSS 2 Buc) 2:04,5, 2.
T. Sedu (ASE) 2:18,8, 3. D. Că- 
pățlnă (Marina Orșova) 2:20,2 ; 
K 2 (f) î 1. M. Drăgan — A. An
drei (JUTA) 2:02,4, 2. D. Oprea — 
E. Cons ban tin eseu (Dinamo) 2:03,1, 
3. D. Efin — M. Ioniță (Danu
biu) 2:03,3 ; K 4 (f) î 1. Olimpia 
B'ucurești (E. Marin — C. ion — 
V. Tănase — A. Chereji) 1:52,2,
2. Politehnica Timișoara 1:58,0, 3. 
Dunărea Galați 2:02,0 ; C 1 : 1. 
V. Grigore (SIMARED) 2:04,2, 2. 
G. Staicu (CS Brăila) 2:05,5, J. 
M. Taimaș (Olimpia Buc) 2:07,0 ; 
C 2 : 1. N. Burlacu — D. Burlacu 
(Dinamo) 1:52,7, 2. S. Amelian — 
P. Danilov (Danubiu) 1:54,5, J. 
A. Dobre — I. Sima (Steaua) 
1:56,3 ; K 1 : 1. A Velea (CSS 
Tuloea) 1:52,4, 2. N. Fedosei (Da
nubiu) 1:54,5, 3. C. Moren (Voința 
Tg. Mureș) 1:55,3 ; K 2 : 1. V. 
Nlță — A. Nlchlfor (Delta Dul
cea) 1:48,2, 2. I. Benga — M. Ari
ton (Triumf) 1:50,3, 3. I. Tvano- 
vlci — G. Trifu (Voința Arad) 
1:51,9 ; K 1. Politehnica Timi
șoara (A. Vesa — H. Schreiber

CAMPIONATELE ÎNOTĂTORILOR SENIORI
(Urmare din pag. I)

Bimadu a plecat vijelios (23,0 
pe primii 50 de metri) și a ter
minat aproape la capătul resur
selor în 64,50 sec., timp ce corec
tează cu 15 sutimi de secundă 
vechiul record national deținui 
de Anca Groza-Miclăuș. Sosită 
pe locul secund, cu o foarte pu
ternică revenire în final, Irine) 
Pănulescu, prima favorită a în
trecerii, a fost cronometrată In 
64,58 sec., de asemenea sub ve
chiul record al tării Ea a avut 
totuși satisfacția de a încheia 
victorioasă disputa sprinterelor 
(100 m) în 60,00, timp care nu 
exprimă însă realele sale posibi
lități.

O altă surpriză a zilei — suc
cesul lui Mihai Mandache în cea 
mal rapidă probă. Creditat eu 
cel mal bun timp în serii (54,83), 
zeno Oprițescu (care nu a mai 
fost învins pe 100 m din 1973) 
pornea cu prima șansă. El nu a 
rezistat însă pe cea de a doua 
lungime, fiind depășit nu numai 
de M. Mandache (K.05), dar șl 
de Șt. Mitu (55,52). in fine, fi
nala de 100 m fluture a băieților 
a prilejuit campionului șl re- 
eordmanulul târli, Horia Luca- 

ci-u, obținerea unei performanțe 
(58,05) superioară ou 4 sutimi de 
secundă vechiului record care îi 
aparținea. Cu un recOM personal 
(33,92) a încnetat această între-

pistă pentru coborîri, pe va
lea Azugăi, la punctul denumit 
Urechea, și că mijloacele me
canice sînt gata, făcute prin 
miinca patriotică a celor de la 
întreprinderea de sticlă.

Deși tînăr ca oraș industrial 
șl ca prezență în peisajul 
sportiv al județului Prahova, 
Azuga are, de pe acum, suc
cese notabile, mai ales la po
pice. Echipa feminină de la 
asociația sportivă _ „Textila", 
sub conducerea Măriei Heme- 
nel, maestră a sportului, a 
participat la barajul pentru 
Divizia A, iar Cornelia Toma 
a fost cooptată în lotul rcfpre- 
zentativ. Maria Iordache și 
Elena Tom au reprezentat Ju
dețul Prahova la -Cupa 
U.G.S.R." la schi, desfășurată 
la Vatra Domei, George Voicu 
antrenează 40 de copii la 
biatlon, iar pe lingă școala ge
nerală ființează un centru 
șoolar de schi.
> — Ne mîndrim, deocamdată, 
eu larga activitate în sportul 
de masă, ne-a spus tovarășul 
Bădilă. La noi, ,4a sticla", a- 
vem șase echipe de fotbal, iar 
campionatul întreprinderii se 
reia din două în două luni. 
Avem campionat cu... scadență 
taaară Ia popice, iar la tenis 
da câmp se joață intens, prin 
grija maistrului mecanic Du
mitru Preda și a maistrului 
principal sticlar Vasile Lung. 
La șah avem campionate non
stop. Ce aș vrea să spun In 
concluzie 7 Că poate nu vom 
avea noi, „sticlarii", perfor
manțe republicane, dar faptul 
că aproape trei pătrimi din 
oamenii muncii de la noi 
practică un sport este un ciș- 
tig pentru sănătatea lor gi, ta 
cele din urmă, pentru pro
ducție.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Bădilă sînt valabile nu nu
mai pentru Întreprinderea de 
sticlă, ci pentru Întreg orășelul 
Industrial Azuga, de pe Valea 
Prahovei.

— R. Scherer — B. Birkenheuer)
1:35,1, 2. Dinamo 1:37,5, 3. Olim
pia București 1:41,6 ; K 1 (f) 
(tin) : 1. T. Drăgan (Dinamo)
2:09,6, 2. D. Lupu (Steaua) 2:10,4,
3. I. Linte (Danubiu) 2:11,8 ; K 1 
(tin) : 1. I. Luca (Danubiu) 3:59,0,
2. Gh. Mărcuș (UTA) 4:10,9, 3. I. 
Moșesc u (Portul) 4:13,0 ; K 2 : 1.
M. Iile — G. Gorgan (CS Brăila)
3:45,4, 2. D. Pistol — Z. Surdu 
(Marina Orșova) 3:48,7, 3. C. Si- 
mionovici — D. O nisei (ASE)
3:52,7 ; K 4 : 1. Steaua (V. Stă- 
nescu — C. Radiu — C. Pătrașcu
— E. Andrei) 3:26,3, 2. C.S. Brăila 
3:28,8, 3. Farul 3:35,0 ; C 1 î 1.
N. Toma (JDelta) 4:27,3, 2. A. Ru-
sea (CS Brăila) 4:31,4, 3. L. Coz- 
ma (Oonstr. Hunedoara) 4:53,6 ; 
C 2 : 1. V. Puțaru — Gh. Toma 
(Steaua) 4:02,4, 2. T. Scurt u — S. 
Cordon (CSS Tuloea) 4:08,6, 3.
A. Pocora — P. Petrov (Delta) 
4:15,0 ; K 1 (tin) : 1. a. Ooman 
(CS Brăila) 3:57,0, 2. G. laco-b
(Steaua) 3:57,8, 3. Gh. Nițu (CSS 
Dulcea) 4:00,5 ; K 2 (tiu) ; 1. C. 
Bîrlădeanu — I. Lețcale (Steaua) 
3:36,9, 2. A. Oovacs — I. Csonți 
OConstr. Dim) 3:38,8, 3. S. Alexe
— M. Cojocaru (Mnamo) 3:33,3 ; 
C 1 (tin) : 1. D. Nemciu (Danu- 
btu) 4:16,5, 2. M. Dimofte (Stea
ua) 4 2»,2, 3. N. Sergan (Steaua) 
4:22,0 ; C 2 (tin) : 1. p. ivan — 
V. Popa (Steaua) 3:55,8, 2. I. Feo- 
dorov — L Covaliov (Dinamo) 
3 56,5, 2. F. Haralambie — A. Ca
ra uian (Steaua) 4:00,0.

cere, pe locul secund, Flavius
Vișan, campionul de joi de la 
400 m.

Rezultate tehnice : 100 m liber 
(f) : 1. Irinel Pănulescu (Din.)
60,08 ; 2. Carmen Alexe (Petrolul) 
60,74 ; 3. Eniko Szâke (C. S. Tg. 
Mureș) 63,42 ; 100 m liber (m) :

1. Miliai Mandache (Din.) 55,05 ;
2. Șt. MMu (Din.) 55,52 ; 3. Z.
Oprițescu (Steaua) 55,99 ; 100 m 
bras (f) : 1. Brigitte Prass (C.S.Ș.

Reșița) 1:13,76 — record; 2. Cris- 
tine Seidl (C.S.Ș. Timiș.) 1:16,86 ;

3. Doina Puțanu (Lie. 2 Buc.)
1:20,21 ; 100 m bras (im) : 1. Io
nel Luca (Steaua) 1:09,65 ; 2. Al.
Szabo (C.SJVI. duj-Napoca)
1:10,82 ; 3. O. Cocenescu (Lie. 2 
Buc.) 1:11,69 ; 50 m spate (f) : 1. 
Carmen Bunaciu (Din.) 29,47 — 
record ; 2. Luciefla Mihăilescu
(Lie. 2 Buc.) 32,19 ; 3. Eniko
Szâke 33.89 ; 50 m spate (im) : 
L M. Mandache 28,32 ; 2. Șt.
Mlhaily (Ldc. 2 Buc.) 29,91 ; 3. Or. 
Banu (C.S.Ș. 3 Galaiți) 29,94 ;
100 m fluture (f) : 1. Carmen
Bunaciu 64,50 — record ; 2. Iri
nel Pănulescu 64,58 ; 3. Mariana
Panaschlv (Din.) 65.44 ; 100 m 
fluture (m) : 1. Horia Lucaciu
(Steaua) 58,05 — record ; 2. F. 
Vișan (Lie. 2 Buc.) 58,92 ; 3. H. 
Neagrău (Crișul) 61.67 ; 4 X 200 
m liber : 1. Liceul nr. 2 Buc. 
8:15,56 ; 2. Crișul 8:22,57 ; 3. Stea
ua 8:24,32.

TINERI RUGBYȘTI ENGLEZI PE TERENURILE NOASTRE
® C.S.Ș. Locomotiva - turneu fructuos în Cehoslovacia

Sezonul internațkxntal de rugby 
va fl. jiuaug utrat, pe tereourile 
noastre, prin turneul pe care-1 
efectueazâ sdecțioruata școlară 
B.O.S.A. din Bath (Anglia), In 
ituntea căreia. In calitate de con
ducător, oe află profesorul 
universitar Glyn Maddocks. In 
primul meci, tinerii oaspeți vor 
juca mîine cu echipa de jn- 
ndori a R.C. Grivița Ro-șie, pe 
stajdionul Parcul copilului, de La 
ora I, iar miercuri vor evolua 
pe același stadion în compania 
formației de tineret a clubului 
grivițean, de la ora 16,30, în des
chiderea partidei de Divizia A 
R. C. Grtvița Roșie — Dinamo. 
Duminică 24 august, rugbyștdi en
glezi întâlnesc, la Constanța, for
mația CJS.Ș. Locomotiva Bucu
rești, urmînd ca în ultima parti
dă eă primească replica C.S.Ș. 2 
Constanța (miercuri 27 august).
• Multipla campioană de ju- 

ndorl CJ5.Ș. Locomotiva Bucu
rești a întrepainxs recent tm tur
neu în Cehoslovocia. în cele trei 
jocuri disputate, tinerii noștri 
rugbyștâ au terminat victorioși :

ȘI ACUM, DERBYUL!
Mîtoe dimineață se va desfășu

ra, pe hipodromul din Ploiești, 
oca mal importantă probă a a- 
nului, Derbyul de trap. Cum pă
rerile privind șansele concurențl- 
lor stot împărțite, am găsit de 
cuviință să stăm de vorbă cu 
câțiva driven, lată-le consemna
te pronosticurile : I. Oană : „Cu 
primă șansă se prezintă Selenar, 
oare, prin valorile marcate în 
intimul timp, s-a dovedit supe
rior adversarilor săi. Pentru lo
curile următoare, Dirijor șl Sti
lat". D. Popa : „Categoric Sele
nar. Părerea mea este că el ar 
fl putut câștiga șl „Premiul de 
încărcare" dacă nu ar fl natal 
plecarea sau dacă V. Gheorghe 
ar 11 insistat ceva mai mult. La 
sosire vor mai fi Horoscop fi, 
să nu vă mirați. Turban". G. 
Popescu : „Cu primă șansă se 
prezintă Selenar, dar Horoscop 
va fi greu de învins dacă nu va 
greși mersul și nu va fl Jenat 
pe parcurs, ei fiind un excelent 
tondlst. Vor mal conta în cursă

CAMPIONATUL 
DE RUGBY, 

ETAPA A III-A
Campionatul de rugby continuă 

într-un ritm susținut (duminică- 
miercuri-duminică). Se pune, fi
rește, întrebarea dacă nu cumva 
acest program depășește posibi
litățile divizionarelor noastre A ? 
Etapa a Ill-a se inaugurează cu 
partida Dinamo — R.C. Sportul 
studențesc, care se va disputa 
astăzi după-amiază, de la ora 17. 
pe stadionul Olimpia. Mîine, în 
Capitală, o premieră așteptată : 
Steaua primește replica proaspe
tei divizionare ASR P.T.T. Arad 
(ora 9,30). Celelalte partide : Poli
tehnica Iași — Știința Petroșani ; 
Rulmentul Bîrlad — Universitatea 
Timișoara ; C.S.M. Sibiu — Rapid 
Buc. ; Știința Cemin Baia Mare 
— Farul Constanța ; Construc
torul Constanța — R. C. Gri vi ța 
Roșie.

SIBIENII AU DOMINAT 
ÎNTRECERILE DE CĂLĂRIE

Timp de trei zile, la Sibiu s-a 
desfășurat etapa a n-a a campio
natului de concurs complet la 
călărie. Timpul nefavorabil a in
fluențat calitatea întrecerilor, care 
au fost dominate de sportivii 
clubului gazdă. Iată rezultatele : 
individual, categ. ușoară — 1. A. 
Pirlea (CSM Sibiu), cu Opaiț 
97,34 p, 2. M. Silvestru (Steaua) 
cu Jucător 101.67 p, 3. D. Orfescu 
(Steaua) cu Baltag 107,3-1 p ; cat. 
mijlocie -- 1. P. Fleischer (CSM 
Sibiu) cu Vampir 96,67 p, 2. M. 
Simion (Dinamo) cu Belami 
220,40 p ; echipe — 1. CSM Sibiu 
(A. Pirlea ou Opaiț, A. Lăpăduș 
cu Jamat, G. Dear cu Selim) 
306.88 p, -2. Steaua 206.1 p, 3. CSM 
Craiova 342,27 p. (Hie IONESCU 
ooresp.).

CAMPIONATUL
DE PENTATLON MODERN

(Urmare din paa 1)
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șase locuri a lui Eugen Fop, 
liderul întrecerii după proba 
de călărie. In disputa pe echi
pe, Olimpia a luat un serios 
avans în fața Universității Ti
mișoara, probabil decisiv pen
tru desemnarea noii campioa
ne. Rezultate tehnice ale pro
bei de scrimă : 1. Dumitru
Spîrlea 1 224 p, 2. Mihai San
du 1 064, 3. Cezar Răducanu
968, 4. Iuliu Galovici 904, 5.
Otto Wermescher 894, 6. Va- 
sile Nemețeanu 872 ; pe echi
pe : Olimpia 3160 p. Universi
tatea Timișoara 2 767 p. Cla
samente după două probe : in
dividual — Spîrlea 2 264 p, 
Sandu 2 002 p, Pop 1 972 p ; 
pe echipe — Olimpia 6208 p, 
Universitatea 5 816 p.

Azi, două probe : tirul (poli
gonul Tunari), de la ora 9, șl 
înotul (bazinul „23 August"), 
<fe la ora 18. Mîine, la Călugă- 
reni, ultima probă — crosul.

I® La F.C 
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27—10 șl 27—25 cu Selecționata de 
juniori a Cehoslovaciei, 80—9 cu 
T.J. Praiga, una dintre frunta
șele campionatului din această 
țară. S-au remarcat D. Gheorghe 
(autorul a 32 de puncte). Cămară 
(care a realizat aidelași număr 
de puncte), Stoica, Cantoneru șl 
Arlașu.
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NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO4 DIN 15 

AUGUST 1980
Extragerea I :

87 48 41 9 11 88 19 76 43
Extragerea a Il-a :

66 32 12 46 61 28 20 69 73
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 844.942 lei din care
145.734 lei report la categoria 1.

MÎINE PUTEȚI CIȘTIGA...
Astăzi este ultima zi pentru 

procurarea biletelor la tragerea 
excepțională LOTO de mîine 17

LOTO-PROb
august 1980 
ora 16,30 îi 
Progresul • 
Staicovici r

Numai ci 
autoturisme 
da 120 L*4, 
variabile ș 
10.000 led < 
R.S. Cehos 
•au în R.P

Agențiile 
vînzătorli ’ 
surpriza se 
CANTEI.

Oșainca șl Turban, ambii fiind 
capabili de 'valori superioare". 
V. Gheorghe : „Am pierdut „în
cercarea", fiindcă am ratat star
tul. De data aceasta .nu se va 
mai întîmpla așa oeva șl Sele
nar va cîștlga sigur, fiindcă este 
net superior adversarilor săi". 
A. Brailovschi : „Lupta pentru 
primul loc se va da între Sele
nar șl Horoscop, personal prefe- 
rindu-1 pe ultimul, care am Im
presia că ține mai bine "șosea
ua»". S. Onache : „Nu pierde Ru
ral. Deși după „hîrtie" el nu a- 
pare cu primă șansă, eu cred că 
cine mă va bate va cîștlga. Pen
tru locurile următoare, Stilat și 
Horoscop". Gv. Soleau : „Selenar 
a dovedit, deși n-a cîștlgat „Pre
miul de încercare", că este su
perior adversarilor săi, pe cane, 
slnt convins, îl va învinge deta
șat duminică dimineața. Vor 
mai conta în Cursă Horoscop, ca
re a arătat că ține distanta, O- 
șanca, în care am mare încrede
re, șl Roditor, dacă C. Radu îl

va conduc 
nes cu : ,,
pierde fiii 
din prin ci 
cere unui 
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suficient c 
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Corvinul la „ora profaței“ Miine, start în Divizia B

JOC PLĂCUT, SPECTACULOS../'
nu și Lucescu despre meciul de azi al echipelor lor
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și ceea ce a realizat Mate ian u 
cu echipa din Baia Mare, este 
de apreciat, totuși» ascensiunea 
formației hunedorene. Mă bucur, 
desigur, că Lucescu a reușit lu
cruri atît de interesante în 
ipostaza — atit de controversa
tă — de antrenor și jucător. 
Aștept cu plăcere întîlnirea cu 
el, cu Dumitrache, pe gazonul 
stadionului Dinamo, unde și ei 
se simt foarte bine și unde, cu 
siguranță, vor evolua degajat, cu 
dezinvoltură. Știu că hunedorc- 
nii vor aborda curajos partida, 
că vor fi greu de depășit, dar 
EU ȘI COLEGII MEI NU CON
CEPEM DECÎT VICTORIA, PE 
CARE O CONSIDER DE PE 
ACUM CERTA. Oricum, sper 
că va fi un joc plăcut și inte
resant, pe gustul publicului 
bucureștean**.

LUCESCU ; „Sîntem onorați 
că meciul nostru cu Dinamo

este socotit un derby. Dacă nu 
mă înșel, este primul derby ve
ritabil în care și noi, hunedo- 
renii, ne prezentăm ca protago
niști. Atît pentru jucătorii mai 
vîrstnici din echipa noastră» cit 
mai ales pentru cei tineri — 
Gabor, Klein, Petcu, Nicșa» 
Rednic, Văetuș — meciul eu 
Dinamo este unul de orgoliu» 
în care cu toții doresc să con
firme ascensiunea din ultima 
vreme. Ne dăm seama de forța 
echipei dinamoviste, dar — fără 
a viza obținerea de puncte cu 
orice preț — ne vom apăra eu 
dîrzenie 
publicul 
sigur că tînăra noastră formație 
se va strădui — Ia această aș
teptată reîntîlnire cu el — să-i 
ofere un joc cit ma! spectacu
los**.

șansa. în orice caz, 
bucureștean poate fi

C. F.

înaintea „rundei" nr. 3

DIN CELE 18 TABERE
tn- 

San- 
to- 
a- 

TU- 
Bra- 
ghe,

Ti
are 

i ș’ 
ntat 
otu- 
rad) 
zscu

(scor : 8—1 ; golgeter — Preda). 
Antrenorul M. Pigulea nu-1 va 
putea folosi pe Teleșpan, care a 
acumulat două cartonașe galbene. 
STEAUA a efectuat zilnic antre
namente intense. în continuare 
indisponibili, Agiu (operat de 
menise) și Stoica. Iordănescu șj-a 
reluat pregătirile și, probabil, va 
juca astăzi. Arbitri: “ “ '
novici — v. Antohi .
Lași) și C. Szilaghl (B. Mare).

întregul efectiv valid, apt de Joc. 
Arbitri : A. Forwirth — P. Ar- 
năutu (ambii din Timișoara) șl 
V. Tătar (Hunedoara).

T. Bala-
(ambll din

VRA 
de 

j»er- 
îită, 

cu 
uri, 

e- 
du- 

Lpă- 
N.

>scu 
'Su

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
s-a pregătit pe... două fronturi, 
avînd Jumătate din titulari ple
cați la loturile reprezentative. 
Campioana nu are jucători acci
dentați. JIUL și-a continuat an
trenamentele, punînd accent pe 
omogenizarea noii sale formații. 
Miercuri, în meci amical, 1—1 
cu Pandurii, la Tg. Jiu, golul 
petroșenenilor fiind înscris de 
Giuchici. Arbitri : M. Adam — V. 
Topan și T. Crișam (toți din Cluj- 
Napoca).

• POLITEHNICA IAȘI nu k- 
nunță nici o indisponibilitate. 
Ded, antrenamente zilnice, un 
joc „în familie" șl optimism 
pentru întîlnirea cu colegii clu
jeni. „U“ CLUJ-NAPOCA va pre
zenta, se pare, formația din ul
tima etapă, ceea ce înseamnă că 
Boca șl Cimpeanu n sînt în con
tinuare indisponibili. Arbitri : A. 
Mustăfea — E. ionescu (ambii 
din Pitești) și C, Teodorescu 
(Tîrgoviște).

a
se 

3tUl 
ăzl, 
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1a 
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■or- 
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Su-

• PROGRES UL-VUI4CAN nu 
prezintă In disponibilități în „11-le 
de bază. F.C. BAIA MARE are

• F.C.M. GALAȚI nu are acci
dentați în lot. Lipsesc doar cei 
tarei — Cramer, Bejenaru, Orac — 
de mal multă vreme absenți din 
pregătire. Nu va Jiuca Hi. Oltea- 
nu, care a acumulat două carto
nașe galbene. F.C. ARGEȘ — 
Dobrin în continuare indisponi
bil ; nu s-a prezentat încă la 
echipă Iovănescu. Arbitri : C. 
Bărbulescu — I. Pop și p. Dol- 
du (toți din București).

PE STADIONUL DINAMO SE
parcă, 
ce s-a 
primei 
exem-

re- 
nă. 
Ai
de 
în 
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Și campionatul speranțelor a 
pornit furtunos, imitând 
prin scorurile sale, ceea 
întîmplat și -la nivelul 
categorii. Iată numai un
piu, poate și cel mai semnifi
cativ : pe primele două locuri 
in clasamentul speranțelor se 
află exact aceleași echipe care 
conduc și plutonul celor 18 di
vizionare A, Corvinul Hunedoa
ra și Dinamo București. Stadio
nul Dinamo va găzdui, așadar, 
astăzi după-amiază, și derbyul 
de >A‘* și derbyul campionatului 
de speranțe. Dar iată cum se 
prezintă clasamentul întrecerii 
cadeților după primele două 
etape :

Numai cine joacă poate cîștiga 
autoturisme „Dacia 1309“, 50.000,
10.000, 5.000 lei etc. Se reamintește 
că LOZUL VACANȚEI este o e- 
misiune limitată, care beneficiază 
de câștiguri suplimentare în , va
loare de 1.700.000 lei acordate de 
Administrația de Stat 
PRONOSPORT din fond special. 
Datorită marelui succes înregis
trat, precum și cererilor expri
mate de numeroși participau ți,
LOZUL VACANȚEI a fost 
tat.

UN LOZ — O ȘANSA, 
MULTE LOZURI JUCATE — 
SE SPORITE DE CÎȘTIG 1

LOTO-

i-eedi-

MAI 
ȘAN-

ni unea din 14 august î Cursa I :
1. Bucuria (G. Tănase) rec. 1:43,1,

Simplu 6, ordinea 8. 
Tăslui (D. To- 
2. Suveicar, 3. 
ordinea 9, e- 

triplă 199.
Jalonat (I. R.

2. Ostia, 
Cursa a n-a : 1. 
duță) rec. 1:38,3, 
Tufiga. Simplu 4, 
vent 32, ordinea 
Cursa a IH-a : 1.
Nicolae) rec. 1:36,2, 2. Iubit, 3. So- 
rocej. Simiplu 4, ordinea 9, event 
32. ordinea triplă 193, triplu câști
gător 442. Cursa a iV-a : 1. Vali
da (I. Crăciun) rec. 1:30,4, 2.
Gong. Simolu 9, ordinea închisă, 
event 28. Cursa a V-a : 1. Siracuz 
(M. Ștefănescu) rec. 1:30,2, 2. E- 
fect, 3. Virtuos. Simplu 8. ordi
nea 29, event G99, ordinea triplă 
221. Cursa a Vl-a : 1. Sibila (M. 
Ștefănescu) rec. 1:30,4, 2. Gurița,
3. Ra-bina. Simplu 3, ordinea 6,
event 43, ordinea triplă 211. triplu 
cîștigător 4811. Cursa a VH-a : 1. 
Gong (Al. Nocu) rec. 1:29,6, 2.
Filistin, 3. Victorița. Simplu 3, 
ordinea 9. event 16. ordinea tri
plă 103. Cursa a VIII-a : 1. Ibi- 
na (Tr. Marinescu), rec. 1:37,7, 
2. Selima. Simplu 5. ordinea 13, 
event 16. ordinea triplă 103. Re
trageri : Ratafia.

Gh. ALEXANDRESCU

Ă Șl DERBYUL SPERANJ
1. CORVINUL 2 2 0
2. Dinamo 2 2 0
3. S.C. Bacâu 2 2 0
4. Polit. lași 2 1 1
5. „U" Cluj-Nap. 2 1 1

6—7. Univ. Craiova 2 1 0
Jiul 2 1 0

8. Sportul stud. 2 1 0
9—10. F.C.M. Brașov 2 0 2

Steaua 2 0 2
11. Chimia 2 1 0
12. F.G Olt 2 1 0

13—14. F.C.M. Galați 
„Poli" Timișoara

15. F.G Bala Mar»
16. F.G Argeș
17. A.S.A. Tg. Mureș 
18- Progresul-Vulcan

0 
0 
o 
o 
o

1
1
1
1
c

0 
o 
o 
o 
o
1 
1
1 
o 
o
1 
1
1
1
1 
1
2

7-1
5-1
5-2
7-3
5- 3
7-4
6- 3 
2-1 
2-2
6-6
3-4
2-6
1-3
1- 3
2- 6 
2-7

4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1-3 0

2
2
2
2
2
2 0 0 2 1-7 0

Mtine se dă startul într-o nouă ediție a
natului Diviziei B. Așteptăm de la cele 55_
ticipante ale eșalonului secund o contribuție mult 
mai substanțială decît pînă acum la ridicarea cali
tății jocului, la afirmarea a noi șl autentice ta
lente. lată acum programul și arbitrii meciurilor 
din prima etapă :

SERIA I : I.M.U. 
bitru : A. Ionițâ — 
F.C. Constanța (V. 
Vaslui .
Gloria Bistrița — Min. G. Humorului (J.
— București), C.S.M. Borzești — Unirea 
(Gh. ionescu — Brașov), C.S.M. Suceava • 
Tulcea (V. Constantines cu — București), 
Galați — Viitorul Gheorghenl (D. Arndt ■ 
Oltul Sf. Gheorghe — F.C.M. Brăila (E. :
— B. Mare), Ceahlăul P. Neamț — Cimentul Med
gidia (A. Hîrța — Gherla).

SERIA A n-a : Rulmentul Alexandria — Meta
lul Plopeni (E. Blacioti — Constanța), Șoimii Si
biu — Mec. fină București (M. Axente — Arad),

oampio- 
de par-

Medgidia — CJ5. Botoșani (ar- 
București), Progresul Brăila — 

, . Ctocîlteu — Craiova), Viitorul 
Gloria Buzău (G. Dumitru —- București), 

Grama 
Focșani 

— Delta 
C.S.U.

- Iași). 
Feldman

LOTURILE ECHIPELOR DIN
SERIA A ll-a

C. S. TÎRGOVIȘTE (Antrenori : 
St. Co id uni — principal, D. Nea
gu — secund, reconfirmați) : Mia, 
Voinea — Nicuiescu, Constantin, 
trescu, Pitaru, Filipescu — E- 
Alexandru, Ene, Enache, Dumi- 
cotnomu, Gheorghe, Isaia, Ban<u, 
Iatan —- Margelatu, Marinescu, 
Greaca, Sava, Radu.

RAPID BUCUREȘTI (Antr. : 
Ion Ionescu — principal, Lie 
Greavu — secund, reconfirmați) : 
Mânu, Anuței, Bilă — “ 
Cos tea, Tiță, Păun, Beli 
rassy, Ad. Dumitru — Pe 
Ion, Popa, Bișniță, Paras 
Stelian, Caragea — C 
Bartales, Grosu, Da 
Gedlrgescu, Vătui.

PETROLUL PLOIEȘTI 
Traian Ionescu — nou) : 
la/mbie' Panou — Cojocara, Ne- 
goescu, Mureșan, Toma, Luduță
— Bmatoisin, Stanciu, Cozarek, Si- 
maclu — N. Lazăr, Libiu, Topo- 
rain, Rob, Moldovan, Cismaru.

METALUL PLOPENI (Antr. : 
Virgil Dridea — principal, Vale- 
riu Giba — secund, reconfir
mați) : Andrei, Itoman — Gru
ber, Bobe, Negoiță, Prunoiu, Spi
ridon, Trache — Eparu, Ang el es
eu, Savu, Ștefan. Mocanu — Ma
nolache, Constantin, Florea, Ște- 
fănescu, Istrătescu, Ghițescu, Do- 
bresdu..

METALUL BUCUREȘTI (Antr. : 
Nicolae Anton — principal, Ște
fan Roman — secund, noi) : Ciu- 
pltu. Iordan, ...........
Dumitrașcu, ___ __ ___ ____ ,
Sebe, Mihai, Anghelina — Dumi
trescu, C. Nioa, Niță, Palaghiu, 
Tănase — Lungu, Omer, Prodan, 
Păun. CAmui.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI
(An.tr. : E. Samureanu — princi
pal — nou, AI. Caricaș — secund
— reconfirmat) : Paraschlv ■— 
Strode, M. Florentin, Farkaș, M. 
Grigore. Roșu. Mincu, Banciu, 
Ispas, Constantin —■ Ionescu, 
Naghi, T. Zamfir — Ciomoavă, 
Sîngiorzan. Ene, SuMănoiu, Pre- 
deaniu, Nit.ă.

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
(Antr. : N. Lup eseu — principal, 
T. Codreanu — secund, reconfir
mați) : Popa, Vochin — Cocuț, 
Pantă. Bădin, Minculescu, Năsta- 
se, Nicolae, StAnulescu — Feștiu, 
Turbatu, Catrina. Profir, “* ‘ 
Tom Marin. Drăgan — 
Petre. Manole.

SIRENA BUCUREȘTI 
H. Eftimie — principal, 
ceanu — secund, reconfirmați) : 
Crăciun, Tamas — Purlț, M. 
Gostache. Belodl, Trandafir, Gri-

Windt 
Gane,

Din nou despre...

(Antr. 
Hara-

Pîslaru, 
Puchea,

(Antr. : 
V. Săl-

...PICĂTURĂ DE SUDOARE IN PLUS
Vicepreședintele FJt.F., Ște- 

Iuq Covaci, a inaugurat la re
centa reuniune a totului na
țional un procedeu, să-l nu
mim, pedagogic. A invitat pe_ 
toți corn ponen ții totului 
completeze un formular 
care să înșirule defectele în
că existente și metodele pen
tru corijarea lor. Fotbaliștii 
r-au așternut cu conștiincio
zitate pe scris, înnegrind ru
brica ou „lipsuri*4. Cu un real 
spirit autocritic, fiecare și-a 
mărturisit neîmplinirile, făcîn- 
du-i pe propriii antrenori de 
la cluburi, prezenți la lecbu- 
rarea chestionarelor, să dea 
din cap aprobator : adică, așa 
este, „.minusurile*4 corespund 
cu cele constatate atlta amar 
de ani în conviețuirea lor co
mună pe terenul de fotbal. 
Munteanu n și Lică au măr
turisit, de pildă, că sînt de
ficient! la jocul cu capul, 
Mareei Răducanu că exage
rează atunci cînd se lansează 
în driblinguri, Dinu nu s-a 
sfiit să recunoască că la ca
pitolul viteză este toc și de 
mai bine, și așa mal departe, 
exemple suficiente pentru a-și 
da toată lumea seama de per
tinența observațiilor, de sim
țul realității internaționalilor 
noștri, atunci cînd (fotbalistic 
vorbind) se privesc în oglin
dă. Mai mult, din propriile 
declarații a reieșit că poten
țialul de moment al compo- 
nenților lotului se situează 
între GO și 80 la sută, procent 
nepermls de slab (oricât ra
bat am acorda pentru situa
ția obiectivă a începutului de 
sezon, când forma maximă

să 
In

este, practic, imposibil de a- 
tins). Toate aceste tare au a- 
pârat, dealtfel, cu prisosință, 
a doua zi, la „verificarea** cu 
Dinamo București, dnd lotul 
a pierdut partida.

Mai zglrciți au fost „trico
lorii" cu enunțarea metodelor 
de perfecționare. Aici au tă
cut mile. LI s-au părut, pro
babil, jenant de simple, pen
tru a le mal așterne, negru 
pe alb, pe hîrtie. De fapt, 
toată problema se reduce, o 
știu și ei, la respectarea ca
noanelor antrenamentului in
vizibil, la suplimentarea pre
gătirilor peste ora „oficială*4, 
in^stînd, deopotrivă, pentru 
menținerea calităților specifice 
și corijarea, atît cît mai este 
posibil, a defectelor caracte
ristice. E vorba de „picătura 
de sudoare*4 în plus, căruia 
un Voinescu sau Toma îi da
torau... respectul înaintașilor 
din vremea lor. La rîndui lor, 
unii înaintași ca Ozon, Oble- 
menco sau Adam îi datorau 
aceleiași „picături*4 titlurile de 
golgeteri. Ca să nu mai vor
bim de Platini (iarăși, Plati
ni !), care rămîne după antre
nament cu cele 8 siluete ale 
sale de lemn, pe care le plan
tează în fața sa, în diverse 
unghiuri, pentru a exersa pînă 
la automatizare lovitura libe
ră... Ca să fim sinceri, un ju
cător, portarul Iordache, s-a 
încumetat să propună ceva, 
într-un limbaj mai puțin so
fisticat. "
a spus Iordache. cu candoare, 
tnvitînd. se înțelege, la mun
că, la seriozitate. Vorba lui...

Ion CUPEN

„Să lăsăm glumele !“

Sirena București — C.S. Tîrgoviște (S. Burkicu — 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej), Gaz metan Mediaș — 
Rapid București (O. Ștreng r Oradea). Metalul 
București — Tractorul Brașov (E. Muntean u — 
Reșița), ROVA Roșiori — Pandurii Tg. Jiu (Gh. 
Cotormâni — Petroșani), Poiana Cîm.pina — Nitra- 
monia Făgăraș (I. Crăciunescu — Rm. Vîlcea), 
Chimica Tirnăveni — Petrolul Ploiești (I. Igna — 
Timișoara). Meciul Luceafărul București — 
buzul București (N. Voinea — București) 
disputa în ziua de 27 august.

SERIA A ni-a : Minerul Anina — F.C.M.
(M. Huștiuc — București), C.F.R. Timișoara 
nerul Moldova Nouă (I. Vasile "
pid Arad - --
diaș), F.C. 
București), 
vram " _ _______ _ __ ____
Oradea (Șt. Marin — București),* Metalul Ai ud 
U.T.A. (M. Moraru 
gir — U.M.T. (I. Plischi — București). C.F.R. Cluj- 
Napoca — Dacia Oră știe (I. “ - .

Toate jocurile vor începe Ia

Auto- 
se va

Reșița
- Mi-

București), Ra- 
- Olimpia S. Mare (Gh. Jucan — Me- 
Bihor — Minerul Cavnic (A. Jurja — 
C.I.L. Sighet — Aurul Brad (Gh.

P. Neamț), Minerul Lupeni — înfrățirea
A-

Ploiești), Metalurgistul Ou

Bran ga 
ora 11.

Tg. Jiu).

SERIILE
gore — Șutru, Balaur, N. Costa- 
che, Cristache — Nicolae, Drag- 
ne, Aspricioiu, Raidea.

RULMENTUL ALEXANDRIA 
(Antr. : Petre Gavrilă — princi
pal, Nicolae Vulpeanu — secund, 
reconfirmați) : Bunea, Buroiu — 
Ignat, Floricel, Ghiță, Tiuș, Stan- 
cu H, Diaconeasa, Chlriac, Boto- 
nea —■ lagăru, Voicilă, Pisică, Pleșo- 
ianu, Vodcu. Ștefan — Simedrea. 
Gh. Radu, Hie Radu, Ciobanu, 
Vlad, Ifrim, Ucidă-u.

poiana CÎMPINA (Antr. : Ga
briel Rak și —• principal, Ion 
Dumitru — secund, reconfirmați): 
Soacate, Gh. Florin — Toader. 
Sotir, Cardianu, Drăghici, E. Șer- 
ban — C. Popa. Manolache, Io- 
ncscu, Sorin — Pavel, Preda, Do- 
robeț, I. Șerban, Stănctou, Aldea.

GAZ METAN MEDIAȘ (Antr. : 
Vasile Copil — nou) : Tulinschi, 
Munteanu — Botor, Costin, Ba- 
ru, Lazăr, Kuș, Reter, Vereș — 
Langa, Dulău, Sacaci, Al botă — 
Ionițâ, Moraru, Bălan, Grădina
ra.

ȘOIMII SIBIU (Antr. : Viorel
Mureșan — principal. Fanea La
zăr — secund, noi) : Negru, Sze- 
bin — Rusu, Baciu, Soiată, Mier- 
luț, Mihaiu, Ștefan. Beleaua, 
Grigoraș — C. Marcu, Blrsan. 
Turiea, Cherecheș, Onișor — Sch
wartz, Frățilă, Stoica, Coldea, 
Marcu, Toma.

ROVA ROȘIORI (Antr. : Viorel 
Kraus —- principal, Nicolae Ma
rin — secund, reconfirmați) : 
Stoian, Iordan — Tane. Ioniță, 
Tîrniceanu, Șerban, Marincel, Do- 
bre — Drăgan, Lăcoviște, Eftimie, 
Mardel, Tu dose — Buracu, Ținț, 
Iulian Petre, Rontea, “ 
Dima, Dumitru.

TRACTORUL BRAȘOV 
AI. Muta, reconfirmat) : 
Cuteanu — Godja, 
Vasile, Dumitru, Sfrijan, Vi- 
gheci — Hintea, Matefi, Moldovan, 
Oancea — Sima. Nichita, Marcăș.

PANDURII TG. JIU (Antr. : 
Constantin Ștefan, reconfirmat) : 
Hifca, V. Predulescu, Titirică — 
Zuică, Mladin, Croitoru, Nanu, 
Plăvicheanu, Lupa, Bodîrnea — 
Rădulescu, Găman. Bonculescu, 
Tr. Predulescu, J’isaruc — Filip, 
Gugu, Rădoi, Treschin, Călugă
rescul.

NITRAMONIA FAGARAȘ (An
trenor : Bujor Bălcățean, recon
firmat) : Salad, Toirțea — Borbe- 
11, Drăgnoiu, Drăgoi, Negroiu, 
M. Popescu — Mărgineanu, Csu- 
tak, Comșa, Arineanu ■— D. Bo- 
ienu, V. Boieru. Pal ti, Sișcă, 
Chirie, Ciecu, Mosoman.

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI (Antr. : Ion Cîrciumă- 
rescu, nou) : Stan. Barbu,
Gheorghiță — Ignat, Vasilache, 
Constantin, Ion Dumitru, Ștefă- 
nescu. Gr ane ea, Badea - 
se, Podizache, Dinu, Ion 
— Stăncescu, Niță, Miu, 
Gh. Petre, Rus, Gruia.

CHIMICA T1RNAVENI 
Titus Boroș, reconfirmat) 
vulea,-----
teleki, 
Fodor, 
Stoica, 
Marton, Baflu, _____,__

Lotul LUCEAFĂRULUI BUCU- 
RTȘTI va fl publicat săptămîna 
viitoare, după selecțiile cane au 
loc în taberele de juniori (rezul
tatele echipei nu contează 
clasamentul seriei a n-a).

Halasz
Groza, 
Pop, 
Vlgh,

S.

George,

(An.tr. • 
Covach 

Mihăilescu, 
Sfrijan,

- Tăna- 
Nicolae 
Enache,

(Antr. ;
. . . : Vun-
— DSngolS, Szal- 
Ogreatn, Kortesi, 
Sipoș — Șdhlopu, 
Kcmtz — Oprișor, 
Banei, Pap.

SERIA A lll-a

în

Chivu, Vi
ctorian, 

Portic, 
Oancea,

Foaie, nou) : Ilieș 
zitiu, Hergane, Tel eseu, 
Iacob — Iovân, Gabel, 
Firițeanu — Atodiresei, 
Platagă, F tor ea.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA
Emil Chirilă, reconfirmat) : 
teanu, Nagel, Bukosj. — Mureșan, 
Cigleneanu, Toth, Popa, Neamț u, 
Olaru — Țegean, Mihai Pop, Ee- 
rindei, Rău — Albu, Năsălean. 
Rădiuță, Ion Radu.

U. M. TIMIȘOARA (Antr. : Gh. 
Codreanu, nou) : Car ai van. Filip, 
Covaci — Crepciu, Cuteanu, Me- 
hedințu, Farago, Striz.u, Floareș, 
Buru — Bodea, ' ' ~
Lața, Bobu, Roman 
lancovici, Leman, 
op, Săcăcean.

C.I.L. SIGHET 
Szabo — principal, 
secund, reconfirmați) : 
Tupiță — Arezanov, 
Grindeanu, Layeș, Rus — Tiplea, 
Bonte, Sekeli, Culda, Ivașco. Su- 
ciu — Ionescu, Bocșa, Moldovan, 
Hotico, Caciureac.

MINERUL MOLDOVA NOUA 
(Antr. : D. Popescu, reconfirmat): 
Tentu. Marcu — Sturza, Urzicea- 
nu, ' Uțiu, Croitoru, I.
Riteș, P. Mihai, Oniga, Apostolo- 
vici — Stoia, Stănică,

x Diaconu — I. Vasile, Vacariu, L 
Constantin, Munteanu.

MINERUL LUPENI (Antr. : Tl- 
tu Nicolicescu, nou) : Homan, 
Grigore — Leordean, TruiCă, 
Burdagiu, Dumitru, Pocșan. M. 
Popa — Voi cu, Lixandru, Dosan, 
Morar, Boloș, P. Popa — Iacob, 
Leca, Colceag, Guran.

AURUL BRAD (Antr. : Ladis- 
lau Vlad, reconfirmat) : Rudisull, 
Balla — Bucur, Buci uman, Stan, 
Dina, Moraru, Giurgiu, Mateș, 
Rusu —- Ciontoș, Stingă, Muia, 
Cottar, Rizescu — Petrișor, Ghiță, 
Stoica, Nan.-

C.F.R. TIMIȘOARA (Antr. Au
rel Bojan, reconfirmat) : Bathori 
I, Marton — Androvici, Bocăn ici, 
Dosan, Moiseev, Tomoreanu, Ola- 
ru — Chlmiuc, Cincu, Damian, 
Hard. Truț — Albu, Grigorescu, 
lancu, .'Nucă, Stoișin, Roșu., Ni- 
ck>la.

RAPID ARAD (Antr. Radia 
Dușan •— principal. Petru Sch- 
weilinger — secund, reconfirm 
mâți) : Butaru, Szabo — Arde
lean, Borugă, Gal, Hamza, Na
di u — Găman, Maghiș, Domide, 
Simon, Croitoru. Bro-șovschi — 
Stoenescu, Merteș. Sandor, Draia,’ 
Nedescu, Boroș. C. Mureșan.

DACIA ORAȘTIE (Antr. : loan 
Crăciunescu, nou) : Stîncel, Coc-u 

— Pindărel, Crișan. Vitșan, Boroș, 
Oniga, Fogoroș, M. Marian — Ște- 
fănescu, Ureche, Albu, Nilă. Va- 
lașuteanu. —• Radu, Nenu. Neagu, 
Cuilea, Silaghi, Strîmbeaniu, Raiț.

METALUL AIUD (Antr. : Jus
tin Moise — principal, Ioan Che- 
țan — secund, reconfirmați) 1 
Ciumbrudean, Chirilă, Suciu -» 
Vlad, Moldovan, Lupu, Olteanu, 
Bota, Paștiu — Ilea, Bregariu, 
Bogin, Sanislav, Mureșan, Moise 
— Hie, Ad. Coca, Bolder, Luca, 
Băgăianu.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA (Antr. 1 
Alex. Iacob — principal, ’ 
Tomes — secund, nod) : 
Klrally — Mihelea, Palfi. 
Popov ici, Moilnar, Vigu 
cheli — Tăm.aș, Negrea, 
Munteanu, Svarczman, Pap — 
Balasz, Stoica. Onuț. Ntooraș. 
Gerocs.

MINERUL ANINA (Antr. : Ște
fan Lenghel — principal, loan 
Boniș — secund, reconfirmați) s 
Săcul, Steiner — Dănilă, Șchiopii, 
Bătrfnu. Olaru. Dobre, Dima — 
Pavel. Gruia. Damian. Pop — Ig
nat. Kormoș. Mihuț, Savici.

METALURGISTUL CUGIR (An
trenor : Ștefan Onisie — princi
pal, reconfirmat, T. Bone — se-’ 
dund. nou) : Sai, Suiteu. Rance?' 
— Chi lin, Iovănescu, Mihalcic. 
Dobrai, Drăgan, Ciula. Staicu — 
Naghi. Chistian, Sîntea. Misoagă, 
Stanciu — Bucur, Moldovan, Vă- 
tafu. Sava, Giulvezan.

MINERUL CAVNIC (Antr. : M. 
Redeș — principal. H. Lang — 
secund, reconfirmați) : Pop. Zii- 
ler, Gîta — Tulb.a II, Chirșicd, 
Necula, Ignat, Tătăran. Docu. 
Mekker, Rațiu — Șomcutean, Sa- 
su, Steț. Rus, Lueac*i. Rohian — 
Roatlș. Coteț. Dragomirescu, Cris- 
tea. Stenzel, Coman, Tulba I, Si- 
tairu.

(Antr. :
Ol-

Covalcic, Ganea, 
i — Belanov, 
Bej in ar. Ste-

M.(Antr. : 
Cul-da

Jager, 
Roman,

M.

Riteș. N.

Gogonea.

loan
BoiWr,' 
Fărcaiș, 
H. Se- 

Pavel,'

(Antr. ; 
Feher, 
Matei, 

Boc —

OLIMPIA SATU MARE 
Gh. Ene, 
Oros - 
Kaizer,
Donca, Hațeganu, _Mociran, Ver- 
deș, G. Mureșan, 
vath, Demaireek, 
State, Both I.

F. C. BIHOR ORADEA (Antr.: 
Em. Jenei, reconfirmat) : Albu, 
Dîrjan, — Pop, Zare, David, Kiss, 
Cabal, Marta, Roja — Mureșan, 
Naom, Vergu, Durdeu, Pușcaș, 
Ghengheli — Lupău, Dianu, Flo- 
rescu. Kun H. Doja, Fildan, Fo
dor, Klaus.

U. T. ARAD (Antr. 
Czako, nou) : Ducadam, 
lescu, Lovan — Bitea, Bodi, Ku- 
kla, Vușdan, Giurgiu, Telecan, 
Hirmler — Schiopu, Marcu, Mu- 
șat. Iova. Leac — Cura, Ciordaș, 
Vaczi, Tisa. Tîrban.

F.C.M. REȘIȚA (Antr. Octavian

reconfirmat) :
Pinter, Ritzmian, 

Pop, Baithori II,

- Hoa>
Mihuț,

Ștefan 
Iiorgu-

Meciuri amicale
• Mîine, Ia MQreni, divi

zionara B din localitate (care nu 
este programată în etapa inau
gurală a eșalonului secund) va 
susține, cu începere de la ora 
‘17,30, un atractiv meci amical cu 
echipa' Hapoel Richon Letion.
• Unirea Alba Iulia — U. T.

Arad 1—-2 (0—2). Au marcat :

Ciordaș și Marcu pentru U.T.A.; 
respectiv Strîmbeanu. (I. FILI
PESCU — coresp).

o Ș.N. Tulcea — F. C. Con
stanța 1—1 (0—0). Au înscris : 
Ciri.p — pentru gazde și Peniu 
— pentru oaspeți. (P. COMȘA — 
coresp.).



LA REȘIȚA, A ÎNCEPUT CU JOCURI FRUMOASE
BALCANIADA DE HANDBAL A ECHIPELOR FEMININE (tineret)
REȘIȚA, 15 (prin telefon). 

Cea de a doua ediție a Cam
pionatului Balcanic de hand
bal, rezervat echipelor femini
ne de tineret, a început vineri 
după-amiază în localitate. Jocu
rile sînt găzduite de moderna 
și frumoasa Sală a sporturilor 
din acest puternic centru mun
citoresc, unde 1 500 de spec
tatori au salutat în ziua inau
gurală apariția celor patru for
mații participante : Iugoslavia, 
Bulgaria și România, cu două 
echipe. Cuvîntul de deschidere

PROGRAM

SIMBATĂ, ora 17,15 Iugosla
via — România junioare ; ora 
18,30 România — Bulgaria ; 
DUMINICA, ora 17 Bulgaria — 
România junioare ; ora 18,15 
România — Iugoslavia.

„TURNEUL PRIETENIA" LA VOLEI (junioare)
BACĂU, 15 (prin telefon). 

Ziua a doua a „Turneului Prie
tenia" la volei (junioare) a 
debutat cu partida dintre echi
pele Bulgariei și României II. 
Jucătoarelor bulgare nu le-au 
trebuit mai mult de 50 de mi
nute pentru a depăși net foar
te tînăra echipă secundă a ță
rii noastre. Scor final : 3—0 
(5, 9, 4) în favoarea echipei 
bulgare. Partida a fost condusă 
de arbitrii L. Kiss (Ungaria) și 
B. Sokolovski (R.D.G.). în pri
mul joc al după-amiezii s-au 
întîlnit reprezentativele Cubei 
și Ungariei. Echipa ungară nu 
a putut să se impună în fața 
cubanezelor decît în setul trei, 
pentru ca în setul următor să 
remonteze doar de la 3—10 la 
10—14. Junioarele cubaneze au 
ciștigat lejer această partidă, 
deși n-au jucat la posibilități
le lor reale. Cuplul arbitrilor 
români C. Maruțiu — Fr. An- 
ghel au condus un meci care 
nu le-a pus probleme deose
bite. Scorul jocului Cuba — 
Ungaria : 3—1 (11, 8, — 12, 10).

La sfîrșitul partidei Polonia 
— R.P.D. Coreeană, minute 
în șir cele două echipe care 
terminaseră jocul nu au pără
sit terenul : polonezele nu mai Ilie IAN CU — coresp.

PROGRAMUL JOCURILOR CLASAMENTE
sîmbata

ora 10 : Cehoslovacia — Unga- Seria I
ria 1. Polonia 2 2 0 6:2 4

ora 16 : R. D. Germană — Cuba 2. R.PD. Coreeană 2 1 1 5:4 3
ora 17 : R.P.D. Coreeană — Bul- 3. Bulgaria 1 1 0 3:0 2

garia 4. România n 2 0 2 0:6 2
ora 18 : U.R.S.S. — Polonia 5. U.R.S.S. 10 1 1:3 1

DUMINICA Seria a Il-aora 10 : România II — R.P.D.
Coreeană 1. Cehoslovacia 2 1 1 5 J 3

ora 16 : Cuba — Cehoslovacia 2. România I 2 1 1 3:4 3
ora 17 : Bulgaria — U.R.S.S. 3. Cuba 1 1 0 3:1 2
ora 18 : România I — R.D. Ger- 4. R. D. Germană 1103^2

mană 5. Ungaria 2 0 2 2.-62

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI JUNIORI
între 18 și 25 august, la 

Szczecin (Polonia), vor avea loc 
întrecerile „Turneului Prietenia*' 
la volei juniori. Alături de e- 
chipa țării gazdă, la acest tur
neu vor participa reprezentati
vele de juniori din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba. R.D. Ger
mană, România. U.R.S.S., Un
garia. Lotul țării noastre, care 
pleacă astăzi cu destinația 

Turneul international icminln de șuii al României

TOTUL IN ULTIMELE DOUĂ RUNDE!

a fost rostit de tov. Constantin 
Iordache, președintele Comite
tului municipal Reșița pentru 
cultură și educație socialistă, 
după care au urmat primele 
jocuri. Iată cîteva scurte con
semnări de la aceste partide 5

ROMANIA — ROMANIA ju
nioare 18—15 (6—10). Un meci 
mult mai echilibrat de cît • 
arată scorul și în care forma
ția de junioare (antrenată de 
Dan Hotnog) a constituit o 
veritabilă revelație. Mai tine
rele noastre jucătoare au abor
dat meciul cu mult curaj și 
siguranță, dominînd cu auto
ritate și pe o perioadă de 
timp destul de lungă. în acest 
interval, bine conduse de cu
plul Pleșoianu—Bălăci (ambele 
„produse" ale CI. sp. șc. Cra
iova !) cadetele au condus cu 
3—1 (min. 5), 4—2 (min. 14), 
10—6 (min. 25). 11—7 (min. 30) 
și 13—10 (min. 39). Și cînd se 

conteneau să se îmbrățișeze, 
iar coreencele plîngeau cum 
rar se poate vedea pe un te
ren de sport. Rezultat strins : 
Polonia — R.P.D. Coreeană 
3—2 (14. —9, —9, 12, 15). Și 
din evoluția scorului se poate 
constata dramatismul acestui 
joc, care a plăcut spectatorilor 
atît pentru spectacolul la care 
au asistat, cît și pentru răs
turnările de situații. în ulti
mul set s-au schimbat tere
nurile la scorul de 8—3 pen
tru coreence, oare au fost ega
late la 8 și la 10 ; apoi s-au 
apropiat la 14—15, pentru ca 
finalul să aparțină jucătoarelor 
cu nervii mai tari ; acestea 
au fost polonezele. Jocul a fost 
condus de arbitrii români E. 
Ududec și N. Ioncscu.

ROMANIA I — CEHOSLOVA
CIA 0—3 (—11, —13, —14). în ul
timul meci al zilei s-au întîlnit 
echipele României și Ceho
slovaciei, în care, din cauza 
unei prestații foarte slabe, re
prezentantele noastre nu au 
ciștigat nici un set. Au arbi
trat M. Kolcev (Bulgaria) șl 
B. Leszek (Polonia).

LA „TURNEUL PRIETENIA"
Szczecin, este format din ur
mătorii jucători : Dorin Anto
nescu, Zoltan Bagi, Răzvan 
loan, Marinică Mătușoiu, Lucian 
Oprea, Mihail Oprea, Dănuț 
I’ascu, Cristian Pentelescu, Clau- 
diu Pițigoi, Florian Popescu, 
Adi-Silviu Pralea și Dan Te
leagă. Antrenorii lotului sînt 
Virgil Dumitrescu și Dan Lăză- 
rescu ; medic : Traian Căldare. 

părea că întrecerea va debuta 
cu o surpriză de proporții, în 
finalul meciului, descumpănite 
și de o suită de greșeli de 
arbitraj componentele echipei 
de junioare au cedat psihic, 
dar — este drept — și fizic, 
fapt de care a profitat prompt 
prima garnitură. Aceasta din 
urmă, dacă vrea să se înscrie 
în cursa pentru primul loc va 
trebui să joace cu mai mult 
aplomb și atenție în apărare 
și în atac. Punctele au fost 
marcate de Oacă 6, Leonte 4, 
Ciubotaru 3, Gavră 2. Jucau 
2, Suhai pentru învingătoare, 
respectiv Pleșoianu 7, Bălăci 4. 
Titles 2, Voinea și Turbatu. 
Au condus cu scăpări Actiim 
Mateșoane și Mihai Vulcânescu 
— Reșița.

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
18—13 (8—5). Victorie netă a 
echipei deținătoare a titlului 
balcanic. Handbalistele iugosla
ve, cu jocul lor combinativ și 
eficient, s-au impus rapid și 
au condus tot timpul, în ciuda 
faptului că selecționata bulga
ră. foarte solidă, a luptat mult 
pentru a reduce din handicap. 
Au înscris : Mugosa 7, Bejovici 
5, Djevici 4, Kuderman, Poz- 
gajcici, respectiv Peșeva 5, 
Pavlova 3, Vasilieva 2, Geor- 
gieva 2, Dikova. Au condus 
bine Tr. Ene șl V. Erhan, am
bii din România.

Ion GAVRILESCU

De miercuri, la Atena

BALCANIADA DE TENIS
Competiție devenită tradițio

nală în această zonă a continen
tului european, Balcaniada de 
tenis a ajuns la cea de a 21-a 
sa ediție.

întrecerile echipelor repre
zentative de tenis (feminine și 
masculine) ale țărilor balcanice 
se vor desfășura, de miercuri 
pînă la sfîrșitul săptămînii vii
toare, pe terenurile Tennis- 
Clubului din Atena (ace
leași care au mai găz
duit competiția de 4 ori, în 
1960, 1965. 1970 și 1975). Sînt 
puse in joc titlurile de cam
pioane balcanice ale echipelor 
de seniori (Balcaniada de ju
niori va avea loc o săptămînă 
mai tîrziu, în țara noastră, la 
Cîmpina).

Titlurile de campioni balca
nici pe 1979 sînt deținute de 
formația masculină a Iugoslavi
ei și de cea feminină a Româ
niei. Astfel, anul acesta echipa 
noastră de băieți (clasată a 
doua anul trecut) va lupta pen
tru recucerirea unui titlu pe 
care l-a deținut de 10 ori (între 
anii 1962 și 1978). Sarcina a-

AGENDĂ
în concursul internațional de 

atletism de la Vlareggio, cam
pioana olimpică Sara Simeonl 
(Italia) a termniat învingă
toare în proba de săritură In 
înălțime, cu 1,93 m, fiind ur
mată de Louise Ritter (S.U.A.) 
și Elzbieta Krawczuk (Polonia) 
— ambele cu 1,90 m. Proba 
masculină de 100 m a revenit 
sprinterului italian Pietro 
Mennea — 10,32, iar cea de 400 
m plat a fost cîștigată de ke- 
nyanul Billy Konchellah. cro
nometrat cu timpul de 46 sec. 
Alte rezultate : masculin : 1500 
m : Plachy (Cehoslovacia) — 
3:40,80 ; aruncarea greutății: 
Feuerbach (S.U.A.) — 20,30 m;

„Cupa Mării Negre41 la baschet masculin

ÎN PRIMA ZI, ROMÂNIA-POLONIA 100 80
CONSTANȚA, 15 (prin tele

fon). în etapa inaugurală a 
„Cupei Mării Negre" la bas
chet masculin, reprezentativa 
țării noastre a întîlnit echipa 
Poloniei, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 100—80 (50—36), 
la capătul unei dispute pe 
care a dominat-o de la cap 
la cap. Baschetbaliștii noștri 
au avut de înfruntat o echipă 
înaltă, robustă, dar cu virtuți 
tehnice mai modeste. Ca și in 
alte partide, formația noastră 
s-a impus printr-un joc activ 
in apărare, datorită căruia a 
obținut multe mingi pe care 
le-a fructificat la capătul unor 
Contraatacuri impetuoase, pur
tate în mare viteză. O evolu
ție excelentă a avut Dan Ni- 
culescu, care pe lingă cele 
30 de puncte Însorise a fost 
coautor al multor altor reali
zări. O prestație îmbucurătoare 
am remarcat și la Gheorghe 
Mihuță, oare, manifestind mai 
mult curaj, a fost util echipei 
nu numai ca recuperator, ci și 
prin cele 12 puncte înscrise. 
Au marcat Niculescu 30, Er- 
murache 20 Mihuță 12, Cernat 
12, Uglal 10, Scarlat 6, Conă- 
cianu 4, Chirilâ 2, Băiceanu 4, 
coșgeterii oaspeților ; Banca 
17 Kiulbik 16 și Bialoskurski 
14.

Au arbitrat O. Oktay (Turcia) 
Și Y Zahang (R.P. Chineză).

în deschidere, lotul de tine
ret al României a dat o repli
că viguroasă reprezentativei

ceasta incumbă unei formații
foarte tinere, alcătuită din
Florin Segărceanu, campionul
țării (și proaspăt bacalaureat), 
precum și componenților echi
pei noastre de „Cupa Galea" : 
Liviu Mancaș și Laurențiu 
Bucur. Din păcate, nu poate fi 
folosit Andrei Dirzu, nerestabilit 
după o recentă accidentare. 
Echipa va fi condusă la Atena 
de antrenorul lotului, Alexe 
Bardan. Tenismanii noștri vor 
avea de înfruntat echipe de 
forțe medii, dar cu jucători re
cunoscut! drept foarte comba
tivi, ca Bojidar și Matei Pampu- 
lov (Bulgaria) sau Zoltan lila 
și Zoran Petkovici (Iugoslavia). 
Ceva mai puțin puternice par 
echipele Greciei si Turciei.

De data aceasta, deși este 
deținătoarea titlului (pe care 
l-a cîștigat de 10 ori. între 1967 
și 1979), echipa noastră femi
nină va absenta, întrucît datele 
de desfășurare a Balcaniadei 
(modificate de organizatori) sînt 
în discordantă cu programul In
ternațional (de mult stabilit) al 
jucătoarelor noastre fruntașe.

ATLETICĂ
săritura in înălțime : Page
(S.UA.) — 2,21 m ; 200 m :
Lamante King (S.U.A.) — 21,16; 
feminin : 200 m: Vena Koml- 
sova (U.R.S.S.) — 22,26.

★
Rezutlate înregistrate In 

campionatele de atletism ale 
Olandei, desfășurate în orașul 
Sittard : masculin : 200 m
Brouwer — 21,14 ; lungime : 
Leeuwen — 7,59 m ; 5 000 m: 
Lok — 13:47; 400 m plat:
Klarenbeek — 47,06 ; feminin : 
100 m : El, Vader — 11,62 ;
800 m : Saskia Brouwer — 
2:03,9 ; înălțime : Sylvia Barlag 
— 1,81 m.

R.P. Chineze, în special în 
repriza secundă, cind, aplicând 
apărarea presing, a recuperat 
din handicap pînă la un coș 
(75—77 în mîn. 35), după oare 
oaspeții au izbutit, totuși, să-și 
valorifice plusul de experien
ță, iar Ho Jiuhua să demon
streze din nou eficacitatea-i re
marcabilă. Scor final : R. P. 
Chineză — România tineret 
94—86 (45—39). Pentru echipa 
română au înscris David 30, 
Brănișteanu 22, Netolitski 14, 
Antohî 8, Koșa 5, Carpen 5, 
Niooară 2 ; coșgeterii oaspeți
lor : Ho Jiuhua 26, Ji Zhaoguan 
16, Iao Shaoli 14.

Dumitru STANCULESCU

SPORTIVI POMÂÂI
ÎN ÎNlÎLNIili INILiiNAJiONÂLt
• CAMPIONATELE INTERNA

ȚIONALE DE TENIS ALE CANA 
LEI au continuat la Toronto cu 
disputarea partidelor din optimile 
de fLnală ale probei de simplu.

în turneul feminin, jucătoa- 
rea româncă Virginia Ruzlcl a 
invins-o în două seturi, cu 6—4, 
6—4, pe Tanya Harford și s-a ca
lificat pentru sferturile de finali.

Alte rezultate : Hana Mandliko- 
va — Stacey Margolin 6—2, 6—2 ; 
Andrea Jaeger — Jeanne Duvall 
6—3, 6—2 ; Chris Evert Lloyd — 
Sharon Walsh 6—1, 6—0 ; Kathy 
Jordan — Laura Dupont 4—6, 6—L
6— 2 ; Pam Shriver — Wendy
Turnbull 6—7, 6—3, 6—2 ; Anne
Smith — Martina Navratilova 4—5 
(la acest scor, Navratilova a a- 
bandonat, fiind accidentată). în- 
tr-o partidă din turul II, Evonne 
Goolagong a dispus cu 6—4, 6—1 
de Barbara Potter.

Rezultate înregistrate în con
cursul masculin : Borg — Rennert
7— 6, 4—6, 6-3 ; Lendl — Tim 
Gulllkson 6—7, 6—3, 6—4 ; Waltke
— Van Dlllen 6—1, 6—0 ; Kronk
— Gunthardt 6—2, 6—1 ; Leonard
— Filial 6—4. 6—2 ; Sadri —
Hardie 6—1, 6—1 ; Teacher — 
Walts 6—7, 6—1, 6—1.
• IN CADRUL TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL DE TENIS DU 
LA STOWE (Vermont), în proba 
de dublu bărbați cuplul Iile Năs- 
tase (România) — F. Taygan 
(S.U.A.) a întrecut cu 3—6. 6—4, 
6—2 perechea americană Buch- 
ning — Van Patten.
• GAZDELE CAMPIONATULUI 

MONDIAL DE ȘAH al cadețiloe 
(juniori mici) au organizat la Le 
Havre un turneu open, la care 
au luat parte secundanții tinerilor 
Jucători afla ți în competiție. Au 
participat 64 de concurenți din 2A 
de țări, jucând u-se pe distanța a 
9 runde. Pe primul loc, cu 7 
puncte, s-a clasat reprezentantul 
țării noastre, maestrul F.I.D.E. 
Emanuel Reicher, La egalitate cu 
maeștrii internaționali Wilder 
(S.U.A.) și Van Riemsdyk, diu 
echipa olimpică a Braziliei, par
ticipant la „interzonalul* de la 
Rlo. CI te 61 /2 p au acumulat ma
eștrii internaționali Kondratier 
(U.R.S.S.), Mestrovlci (Iugoslavia), 
precum șd maeștrii Harding (Ir
landa) și Santos (Portugalia).

IN TURNEUL de La Bajmofc 
(Iugoslavia) s-au disputat parti
dele întrerupte, în care Fodor l-a 
învins pe Karadzid, iar Bukici a 
cîștigat la NikolicL Partida din
tre Popovici și Vedberg s-a în
trerupt din nou. înaintea ultimei 
runde, pe primul loc se afli 
Knezevici (iugoslavia) — 10 p» 
urmat de Mihai Șubă (România) 
și Kukicl (Iugoslavia) — cu cîbe 
9,5 p. în ultima rundă, manela 
maestru Mihai Șubă îl va întîlnl, 
cu piesele negre, pe Knezevici, 
Bukici pe Fodor, Djurici pe Ved
berg, iar Popovid va Juca îm
potriva lui Karadzici.
• HANDBAL CLUB MINAU* 

BAIA MARE a susținut două me
ciuri internaționale în compania 
echipei Szpartakus Budapesta, a- 
flată In vizită în țara noastră. îa 
ambele Jocuri victoria a revenit 
handbal iștllor români, cu 23— li 
(13—6) și, respectiv, 36—26 (16—14).
Ou un total de 24 goluri (114-13). 
Măricei Voinea a fost principali*
nostru realizator, în timp ce Ma-
cksay a înscris, pentru oaspeți.
9 goluri (44-5).

Obținind a patra victorie 
consecutivă, marea maestră 
Tatiana Lemaciko (participan
tă la meciurile candidatelor) 
a trecut în fruntea clasamen
tului turneului internațional 
feminin de șah al României, 
de la Băile Herculane. în run
da a 9-a, ea a întîlnit-o c-u 
negrele pe Viorica Ionescu. 
Jucătoarea noastră a scăpat 
posibilitatea de a obține avan
tajul perechii de nebuni, după 
care — într-un final egal — 
tehnica marii maestre bulgare 
și-a spus cuvîntul.

Intr-o partidă care promi
tea să fie derbyul rundei. Te
reza Stădler — Lidia Seme
nova remiza a fost consem
nată în numai 15 mutări. Mar
gareta Teodorescu — cu ne
grele — a cîștigat o excelentă 
partidă de atac în fața cam
pioanei tării, Dana Nuțu. Tot 
cu piesele negre. Elisabeta Po- 

lihroniade a fost la un pas de 
victorie în întîlnirea cu colega 
sa de club Lia Bogdan. Dar 
Lîa Bogdan s-a apărat foarte 
inventiv și, printr-un sacrifi
ciu de figură, a forțat remiza 
prin șah etern.

Foarte tăioasă a fost și par
tida Ligia Jicman — Tfinde 
Csonkics, încheiată cu un fi
nal de turnuri egal. Același 
rezultat în derbyul timișo
rean", Gertrude Baumstark — 
Margareta Mureșan.

Clasamentul înaintea ulti
melor două runde este urmă
torul : Tatiana Lemaciko 6Vj 
p, Tereza Stadler 6 p, Mar
gareta Mureșan, Gertrude 
Baumstark, Lidia Semenova 

p, Lia Bogdan 5 p. Marga
reta Teodorescu, Elisabeta Po- 
lihroniade ă’/j, Ligia Jicman, 
Viorica Ionescu 3*/o p, Dana 
Nuțu 2‘/2 P, Tiinde Csonkics 
IV, p.

TELEX a TELEX • TELEX a TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET 9 Echipele Franței 

și-au început turneul în R. P. 
Chineză, jucând la Beijing în 
compania unor selecționate locale, 
în meciul feminin, gazdele au 
cîștigat cu scorul de 71—49 (36—20), 
iar în cel masculin, victoria a 
revenit baschetbaliștilor francezi, 
CU 78—71 (43—32).

CALArie • Tradiționalul con
curs internațional de la Rotter
dam s-a încheiat cu o probă de 
obstacole, cîștigată de campionul 
austriac Hugo Simon („Sorry"), 
care a parcurs traseul marcat cu 
15 obstacole în 1:20,2. Pe locul 
secund s-a clasat sportiva ame
ricană Melanie Smith („Val d« 
Loire") — 1:25,6.

CICLISM 9 Etapa a 3-a a Tu
rului Olandei (Heerenberg — Sît- 
fard : 243 km) a fost cîștigată de 
olandezul Jan Raas (5h 55:21). So
sit pe locul trei, în același timp 
cu învingătorul, compatriotul său 

Gerrie Knetemann se menține li
der al clasamentului general, fi
ind urmat la 12 sec. de belgianul 
Ludo Delcrolx.

FOTBAL 9 Turneul Internațio
nal de la Bruxelles s-a încheiat 
cu victoria echipei belgiene An- 
derlecht, care a întrecut în fina
lă cu scorul de 5—1 (după execu
tarea loviturilor de La 11 m) for
mația spaniolă FC Barcelona. în 
partida pentru locurile 3—4, PSV 
Eindhoven a dispus cu 3—1 (2—1) 
de echipa belgiană Racing White 
Molenbeek. 9 Rezultate din etapa 
a doua a campionatului Ungariei: 
Ujpest Dozsa — Raba Eto 2—1 î 
Honved Budapesta — Csepel 3—1; 
MTK — Kaposvar 2—4 ; Diosgyor
— Bekescsaba 2—4 ; Zalacgerszeg
— Vasas 2—4 ; Dunaujvaros — 
Volan 2—1; Pecs —Debrecen 2—1; 
Videoton — Nyiregyhaza 2—1 ; 
Tatabanya — Ferencvanos 1—1. 

în clasament conduce Kaposvar — 
4 p, urmată de Ferencvaros gl 
Bekescsaba — cu cite 3 p.

MOTO 9 Campionatul mon
dial de motoc ros (clasa 560 erne) 
a revenit La actuala ediție belgia
nului Andre Malherbe, care a to
talizat 235 p, fiind urmat în cla
samentul final de americanul 
Brad Lackey — 221 p șl suedezul 
Hakan Carlquist — 188 p. Ultima 
probă a competiției, desfășurată 
La Betterbruck (Luxemburg), a 
fost cîștigată de belgianul Roger 
de Coster.

ȘAH 9 Cea de-a 7-a partidă 
dintre marii maeștri La jos Por- 
tisch și Robert Huebner, care-șd 
dispută la Abano Terme (Italia) 
una dintre semifinalele turneului 
candidaților La titlul mondial, s-a 
încheiat remiză, după efectuarea 
a 42 de mutări. Scorul se men
ține egal : 3,5—3,5 puncte.
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