
al

I

Sub semnul unității depline 
în jurul partidului, 

secretarului său general, 
tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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într-o atmosfera plină de însuflețire, de profunda vibrație patriotică

ȚARA ÎNTREAGA A SĂRBĂTORIT CEA DE A XXXVI-;. ANIVERSARE A REVOLUȚIEI 
DE [LIBERARE SOCIAIĂ Șl NAȚEIINAIÂ, ANTIFASCISTĂ Șl ANTIIMPTRIAEISIĂ

Grijă, dragoste părintească pentru vlăstarele patriei

MAREA DEMONSTRAȚIE
A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Sub semnul dragostei fier
binți țață de patria socialistă, al 
unității de nezdruncinat a tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — in jurul 
Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceauș eseu, 
țara întreagă a sărbătorit, sîm- 
bătă, 23 August, cea de-a 
XXXVI-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă.

Sărbătorirea din acest an
S-a desfășurat intr-un climat 
de puternică efervescență po
litică, de entuziastă muncă 
creatoare și înaltă responsa
bilitate comunistă pentru rea
lizarea exemplară a obiective
lor prevăzute pentru 1980, a 
actualului cincinaL etapă de 
importante împliniri în opera 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
temelie solidă a mersului as
cendent al națiunii noastre 
spre comunism.

Este anul în care se încheie 
cel mai dinamic dintre planu
rile cincinale ce au jalonat 
dezvoltarea impetuoasă a 
României. Este anul in care 
comuniștii, întregul nostru po

por sărbătoreso împlinirea u- 
nui deceniu și jumătate de Ia 
Congresul al IX-lea al parti
dului. moment de însemnătate 
crucială în viața social-politi- 
că a țării, inaugurând o epo
că de uriaș avînt creator al 
maselor populare, perioada 
cea mai fertilă din întreaga 
istorie a patriei, de mărețe 
împliniri in toate domeniile 
de activitate.

Sentimentele de puternică 
și îndreptățită mîndrie patrio
tică pentru succesele fără pre
cedent obținute în acești ÎS 
ani pe frontul larg al con
strucției socialiste, recunoș
tința vie și dragostea profun
dă, adînca prețuire și încre
derea deplină față de condu
cătorul stimat al partidului șl 
al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, și-au găsit 
o vibrantă expresie în demon
strațiile oamenilor muncii des
fășurate în această zi de săr
bătoare. Participanții au dat 
glas hotărârii neabătute a între
gului popor de a urma întoc
mai și întotdeauna cuvîntul 
partidului, de a înfăptui poli
tica sa științifică, creatoare.

(Continuare in pag. 4—5)

PARADA 
SPORTIVILOR

Desfășurată intr-o atmosferă 
de puternică vibrație patrioti
că, de însuflețire și entuziasm, 
parada sportivilor bucureșteni 
a constituit, ca totdeauna, un 
moment plin de semnificații 
in marea demonstrație a oa
menilor muncii din Capitală, 
desfășurată cu prilejul aniver
sării Zilei de 23 August. A- 
ceasta a arătat, o dată in plus, 
forța și vigoarea tineretului 
patriei, dobindite prin practi
carea exercițiilor fizice și 
sportului, hotărîrea de a se 
pregăti temeinic, de a munci 
cu toată abnegația, pentru a-și 
aduce o contribuție cit mai 
mare la îndeplinirea mărețelor 
obiective puse de Congresul 
al XII-lea al partidului in fața 
poporului nostru, la înfăptui
rea Pragramului de construire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Defilarea sportivilor a repre
zentat o imagine-simbol a 
încrederii nețărmurite în poli
tica partidului, a sentimentelor 
de aleasă stimă, dragoste fier
binte și profundă recunoștință 
față de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele țării, 
inițiatorul tuturor succeselor 
noastre.

Oricît de inspirate ar fi cu
vintele, o descriere a paradei 
sportivilor nu va putea reda 
declt în parte frumusețea șt

(Continuare în pag. 4—5)
Prin fața tribunei oficiale trec laureații Olimpiadei ’80, care au închinat medaliile cucerite in marea întrecere (6 de aur, 

6 de argint și 13 de bronz) sărbătoririi Zilei de 23 August



In campionatul de rugby „Turneul Prietenia'*  la volei feminin

0 ETAPĂ A ECHIPELOR FAVORITE
Ieri s-au disputat partidele 

etapei a cincea in campionatul 
Diviziei A la rugby :

R. C. GKIVITA ROȘIE 
BUCUREȘTI — RAPID 14—4 
(6—0). Am sperat mai mult 
de la acest meci care se pu
tea numi foarte bine, pentru 
ambele echipe, al reabilitării. 
A fost însă un ioc modest, 
cu numeroase greșeli de_ teh
nică, un joc disputat cu înce
tinitorul. Grivițenii, lipsiți în 
continuare de unii titulari, au 
beneficiat de forma bună a 
lui Simion (autor a șase punc
te. din lovituri de pedeapsă) 
și au știut să contreze abil la 
două erori pe atacul ferovia
rilor (Sabău și Stroe reușind 
eseuri, primul la o „contră" 
impetuoasă a lui Măeăneață). 
La Rapid, momentul de recon
strucție se prelungește, jucă
torii săi fiind ceva mai inci
sivi și limpezi în acțiuni abia 
spre final, cînd au amenințat 
în cîteva rînduri butul advers, 
în care a pătruns doar Luca, 
la - o viguroasă „intrare" a lui 
Paul Oprea. Ei au avut și 
două-trei poziții de transfor
mare, dar cine să le fructifice 
de vreme ce omul lor de șut 
de pînă mai ieri, Șișiu, se 
afla printre rezervele... Grivi- 
țel. A arbitrat mediocru — flu- 
ierînd cu întîrziere și aflîn- 
du-se mai mereu departe de 
fază — A. Briceag (București).

DINAMO — CONSTRUCTO
RUL CONSTANȚA 52—3 
<18—3). Să vezi și să nu crezi : 
aproape o jumătate de oră oas
peții au fost egalii bucurește- 
nilor și apoi au apărat avan
tajul luat prin lovitura de pe
deapsă ireproșabil executată de 
Spînoche ! A fost de-ajuns însă 
eseul_ lui Caragea și, o daltă 
spartă . gheața, mecanismul di- 
namovist s-a redresat, Constan
tin 2, Aldea 2, Nica, Chirigiu, 
Dărăban, Marghescu și Roven- 
<a făcînd diferența din încer
cări. patru transformate de 
Constantin și două de Nica.

Oeo RAEȚCHl

RUGBYȘTII FRUNTAȘI-IN PLIN CAMPIONAT,
PREGĂTIND TURNEUL DIN IRLANDA Șl ANGLIA

Aflați în plin campionat, rug- 
byștii noștrj fruntași manifestă 
preocuparea pentru însemnatul 
turneu în Irlanda si Anglia, din 
octombrie, 60 dintre ei se află 
în conul de atenție al selecțio
nerilor, ei formînd lotul lărgit, 
dar sub observație se găsește 
o masă mult mai largă de jucă
tori, pentru că, spune Valeriu 
Irimescu, antrenorul federal, 
.porțile reprezentativei rămîn, 
pe mai departe, deschise". O- 
dată consumate cele șapte eta
pe de divizie, programate In a- 
ceastă lună, candidații pentru 
Dublin se vor lntîlni în cadrul 
unei săptămâni a opțiunilor de
cisive. Astfel, la 9 septembrie, 
«elecționabilii vor efectua testa
rea capadtăților fizice generale. 
Vor urma trei jocuri de trial, 
la 10, 12 și 14 septembrie. Ziua 
hotărîtoare va fi 14 septembrie, 
dnd, la finele ultimului trial, 
Colegiul central de antrenori va 
desemna lista celor 25 țte jucă
tori care vor face deplasarea In 
Irlanda, în prima zi a lui oc
tombrie.

Parcurgînd numele reținute,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
BEZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 83—24 
AUGUST 1980

L Steaua — Poll. Tim. 1
m. Oocvtaul — F.CJU. Galați 1 

HL I.C.M. Brașov — A.S.A. 1 
TV. F.C. Olt — Unlv. Cv. 3 
V. F.C. Argeș — Progresul 1 

VI. S.C. Bacău — „U" Cj.-N. 1 
VH. Sportul stud. — Poli, lași 1 

Vin. Jiul — Chimia Rm. V. 1
IX. Rapid Buc. — Poiana 1
X. Delta Tulcea — Ceahlăul 1

XI. F.C.M. Brăila — Gloria B. 1
XTI. Petrolul — Metalul Buc. 1 

XBI. Aurul B-tad — F.C. Bihor 3 
FOND TOTAL DE CtȘTTGURI: 

SN.912 LEI, din care 30.306 lei 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 24 

AUGUST
EXTRAGEREA I: 12 65 49

56.
EXTRAGEREA 

24 64 53.
a Il-a : 70

EXTRAGEREA
42 72 8.

a IlI-a 15

Page ZojSportul

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — C.S.M. SIBIU 18—0 
(9—0). Reeditînd. comportarea 
în general frumoasă din parti
dele precedente, studenții au 
depășit fără menajamente for
mația sibiană. Realizatori : A. 
Hariton — eseu și Paraschi- 
vescu — un eseu, 2 l.p. și 2 
transformări. Scorul ar fi putut 
lua proporții și mai mari, dacă 
gazdele nu ratau două eseuri 
din poziții foarte avantajoase, 
în ansamblu, XV-le studenților 
bucureșteni a avut o prestație 
bună (cu o circulație perma
nentă a baloanelor în liniile 
dinapoi, o viguroasă angajare 
în grămezi și în margine și cu 
un travaliu sigur în zona „22“- 
ului advers, alături de propriile 
treisferturi) care anticipează e- 
voluții promițătoare și în vi
itor.

C.S.M. Sibiu, a acționat lent, 
neconvingător, surprinsă evi
dent de replica dîrză a gaz
delor. Abia după pauză sibie- 
nii au înoercat cîteva acțiuni 
ofensive, bine concepute, dar 
stopate aproape de buturile 
studențești, dintr-o conlucrare 
deficitară. Chiar și în aceste 
condiții sînt de semnalat două 
tentative de „drop" ale oaspe
ților. Finalizate, ele ar fi re
flectat, desigur, mai fidel ra
portul de forțe din teren, A 
condus cu... emoții FI. Dudu 
(București).

Tiberiu STAMA

P.T.T. ARAD — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 0—19 
(0—8). Gazdele au alergat cu 
încăpățînare după eseu, judnd 
la mină și lovituri de pedeap
să din poziții excelente, aici 
aflîndu-se una din explicați
ile diferenței de scor. E drept 
insă că oaspeții merită vic
toria, ei fiind superiori atît 
pe înaintare cît, mai ales, pe 
„treisferturi". Arbitrul bucu- 
reștean FI. Tudorache i-a eli
minat pe Ioniță (Știința) si Lu- 
pașcu (P.T.T.) pentru lovire 
redprocă. Au înscris : Varga,

în acest moment, de către teh
nicieni se poate constata cu 
ușurință că ne aflăm in fața 
unui lot al tuturor vîrstelor și 
posibilităților. Trebuie mențio
nată și intenția de a se apela 
la unii rugbyști ce păreau a fi... 
dincolo de vederile selecțione
rilor (Daraban, Postolachi). Tre- 
clnd peste grupul jucătorilor 
.eu vogue" (Paraschiv, I. Con
stantin, Murariu, Stoica, Du
mitru, Bucan, Scarlat, Mun- 
teanu, Ortelecan, Corneiiu, Al
dea. Alexandru etc.), ajungem 
la o serie întreagă de tineri, în 
frunte cu Rădulescu și Lungu, 
Caragea și Voicu, cuprinzînd șl 
nume mai puțin cunoscute ma
relui public (Vărzaru. Nache). 
în dorința unanimă de a se 
forma o echipă puternică, ca
pabilă să pășească cu fruntea 
sus tn noua „campanie brita
nică". se apelează, așadar, la 
tot ce are mai bun acest sport 
ta momentul de față, valoarea 
si forma constituind singurele 
criterii avute în vedere la se
lecție. Să vedem însă ce va 
mal., spune campionatul !

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 476.775 LEI, din care 
62.373 lei report la categoria 1.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 

AUGUST 1980
EXTRAGEREA I : 41 87 31 

90 11 80 27 39 63.
EXTRAGEREA a H-a : 25

2 70 71 18 54 74 13 49.
FOND TOTAL DE CIȘTI- 

GURI : 787.361 LEI, din care 
81.639 lei report la categoria 1.

SEPTEMBRIE PE LITORAL
• In orice stațiune de pe malul mării vă puteți petrece, 

In această perioadă, o vacanță agreabilă beneficiind de 
condiții bune de cazare și masă.
• Medicii specialiști sînt unanimi în a aprecia că, în 

luna septembrie, cura heliomarină are aceleași efecte pozi
tive asupra sănătății dv. ca și în lunile precedente.

® La toate filialele și agențiile oficiilor județene de tu
rism continuă vînzarea biletelor pentru odihnă sau trata
ment în luna septembrie pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

Pujină, Rădoi, Vlădescu — în
cercări, Gligor — l.p. (I. IOA
NA, coresp.)

FARUL — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 31—12 (7—4). Meci foar
te disputat timp de 55 de mi
nute, dnd studenții au condus 
cu 8—7 ! Constănțenii au reve
nit apoi spectaculos, mardnd 
prin Bogheanu 2, Holbau, Mo- 
trescu, Vărzaru, Vasile — în
cercări. două transformate de 
Bucos, care a mai punctat din 
drop. Pentru Știința au înscris 
Ortelccan, Șt. Constantin, Ghi- 
ță — încercări. Arbitru : M. 
Gavrici (București). (C. POPA, 
coresp.)

STEAUA - RULMENTUL 
BIRLAD 92—7 (60—3). Joc ia
răși fără probleme pentru 
campioni, oaspeții părînd re
semnați încă din start. Scorul 
fluviu rotunjește consistentul 
punctaveraj al militarilor, cei 
mai eficace arătîndu-se Mun- 
teanu, Postolachi și Radules
cu. A condus P. Ionescu (Bucu
rești). (D. DIACONESCU, 
coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA IAȘI
6—4 (0—0). Partidă de mare
luptă, dștigată de bănățeni 
prin loviturile die pedeapsă 
precis executate de Pândele 
și Comănici. Pentru oaspeți a 
marcat Doroftei, încercare. Ar
bitru : C. Cristăchescu (Bucu
rești). (C. CREȚU, coresp.)

★
înaintea etapei a șasea, de 

miercuri, în clasament : 1. 
STEAUA, 2. Dinamo — ambele 
15 p, 3. Știința CEMIN Bala 
Mare, 4. Farul — dte 13 p, 
5. R.C. Grivița Roșie 12 p, 6. 
P.T.T. 11 p, 7. R.C. Sportul 
studențesc, 8. Universitatea Ti
mișoara — cite 9 p, 9. Știința 
Petroșani 8 p, 10. C.S.M. Sibiu, 
11. Rulmentul Bîrlad — dte 
7 p, 12. Constructorul, 13. Rapid 
— cîte 6 p, 14. Politehnica Iași 
5 p.

în meci internațional de ju
niori disputat la Constanța : 
Locomotiva București — Bath 
(Anglia) 3—7 (0—4).

DANIELA MOISE Șl
IN CAMPIONATELE

CIMPINA, 24 (prin telefon). 
Alegerea acestui incîntător o- 
raș — avînd cea mai frumoasă 
bază din țară a sportului alb 
— ca gazdă a finalelor cam
pionatului național de tenis 
rezervat juniorilor, a fost mai 
mult decît inspirată. Cele 8 
terenuri, inaugurate special cu 
prilejul amintitului eveniment, 
ca și asociația sportivă „Nep- 
tun", care a patronat competi
ția. au fost gazde excelente 
pentru cei peste 100 de jucă
tori și jucătoare din întreaga 
țară.

Competiția în sine nu s-a ri
dicat însă la un nivel pe măsu
ra tenisului de performanță, 
mai ales în primele faze. Fina
lele au fost superioare. Cea care 
a atins nivelul cel mai bun, 
merltînd chiar să i se acorde

CONCURSURI DE TESTARE - 
SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ

CLUBUL SPORTIV ȘCOLA.R 
„TRIUMF**  BUCUREȘTI orga
nizează zilnic, în sala de la 
ștrandul Tineretului, concursuri 
de testare-selecție pentru fete 
născute în anii 1973 și 1974 și 
băieți născu ți în anul 1974, în 
vederea completării locurilor 
vacante la Centrul de gimnas
tică sportivă de Înaltă perfor
manță.

Pot participa și copii din 
provincie. Informații supli
mentare la telefon 66 69 4Q.

JUNIOARELE NOASTRE - LA ÎNCEPUTUL
UNUI LUNG DRUM DE PREGĂTIRE
La sfîrșitul săptămînii trecu

te s-au încheiat întrecerile 
„Turneului Prietenia" la volei 
junioare. Ediția băcăuană din 
acest an a reunit la start cîte
va dintre reprezentantele țări
lor cu tradiție și rezultate deo
sebite pe plan mondial — 
U.R.S.S., Cuba, Polonia, R.P.D. 
Coreeană, alături de care ju
nioarele noastre și-au verificat 
nivelul pregătirii și calitățile 
tehnico-tactice actuale.

O primă apreciere a ediției 
1980 a „Turneului Prietenia" se 
referă„ la nivelul ridicat al 
jocurilor, în special al echipe
lor U.R.S.S., Poloniei, Cubei, 
R.D. Germane.

O a doua constatare pune în 
evidență decalajul destul de 
pronunțat între evoluția echipe
lor din primul eșalon — 
U.R.S.S.. Polonia, R.D.G., Cu
ba — și cele din grupul se
cund al clasamentului final — 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană, 
Cehoslovacia, România și Un
garia. Sigur, există diferen
țieri privind vîrsta competi
toarelor, element foarte im
portant în analizarea „Tur
neului Prietenia", dar nu și 
singurul. Echipa Uniunii So
vietice, de pildă, cu media de 
vîrstă 18 ani și 9 luni, s-a pre
zentat cu un lot omogen va
loric, cu o bună orientare în 
teren, o echipă mobilă în care 
au existat puține nesincroni- 
zări între jucătoarele de la 
fileu și cele din linia a doua. 
In formația R.D. Germane am 
remarcat exactitatea cu care 
s-au jucat atât fazele de atac, 
cît și cele de apărare, cu Sus- 
sane Funk în rolul principal, 
ceea ce ne face să anticipăm 
evoluții mult îmbunătățite în 
viitor pe baza acumulărilor, 
normale, în pregătiri. Media 
de vîrstă — 17 ani și 9 luni. 
Reprezentantele Cubei au eta
lat cu acest prilej o orientare 
în selecție foarte bună — ju
cătoare de peste 1,80 m, eu

CRISTINEL ȘTEFÂNESCU 
NAțIONALE DE TENIS
un premiu de frumusețe, a fost 
a junioarelor din categoria de 
vîrstă 15—16 ani, Daniela Moi
se și clujeanca Luminița Sâlă- 
jan. Prima, învingătoare, are 
meritul de a fi imprimat par
tidei o frumoasă notă de teh
nicitate, iar pentru aceasta tre
buie apreciate atît jucătoarea, 
cît și antrenoarea sa de la clu
bul Steaua, Eleonora Dumitres
cu, care o crește ca tenismană 
de la vîrsta de 7 ani.

Fără a ne propune să comen
tăm toate finalele, o vom mai 
aminti și pe aceea a categoriei 
băieți 17—18 ani, în care s-au 
Întâlnit Cristinei Ștefănescu ți 
loan Florin Darie. A cîștigat 
pe merit brașoveanul, dar ad
versarul său a fost o adevă
rată revelație a turneului, mai 
ales în partida semifinală, în 
care Darie a realizat o surpri
ză de proporții, învingîndu-1 cu 
6—2, 5—7, 6—3 pe Bogdan To
ma. La aceeași categorie de 
vîrstă, Marilena Totoran (la 
ediția de anul trecut cîștigase 
titlul la cat. 15—16 ani) a tre
cut surprinzător de ușor de fa
vorita Nadia Becherescu.

Rezultatele finalelor. Cat. 
17—18 ani, băieți : Cristinei 
Ștefănescu (Dinamo Brașov) — 

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar nr. 6 „PAJURA" selecționează pen

tru secția de fotbal de mare performanță elevi din Bucu
rești și județele Ialomița, Dîmbovița, Ilfov și Prahova, elevi 
născuți ta perioada 1 august 1963 — 1 august 1964, in ve
derea ocupării locurilor rămase libere la treapta a Il-a 
(cls. a Xl-a).

înscrierile se fac la C.S.Ș. nr. 6 din Bd. 1 Mai nr. 162, 
sectorul 1, tel. 65.29.30.

Probele de aptitudini au loc în ziua de 28 august 1980.
Elevii admiși vor susține concursul de admitere în treapta 

a Il-a de liceu la Liceul industrial „Dumitru Petrescu", 
profil mecanic, la data de 1 septembrie 1980.

Actele necesare la înscriere centru selecție sînt :
— probele hepatice ;
— probe cardio-vasculare.

Pe perioada școlarizării, elevii pot beneficia de burse, 
conform normelor legale.
Relații suplimentare la secretariatul clubului, tel. 65.29.30.

o medie de vîrstă de 17 ani 
și 4 luni, posesoare ale unor 
calități fizice impresionante.

în partea a doua a clasa
mentului, unde s-a situat, din 
păcate, și echipa României 
(locul 8), doar jucătoarele co- 
reence au demonstrat ceva a- 
parte și anume : jocul acroba
tic în apărare, acțiuni fulgeră
toare la fileu, clasarea doar 
pe locul 6 fiind prețul plătit 
taliei — 1,70 m. Restul echipelor 
— comportări modeste, cu ju
cătoare în formare, dintre ca
re poate doar bulgăroaica Si- 
ika Borisova se remarcă.

în ceea ce privește echipa 
României — medie de vîrstă 
de 17 ani și 2 luni —, aceasta 
a arătat multe deficiențe, pe 
primele locuri situîndu-se pre
gătirea fizică generală, pasele 
și preluările. Decalajul valoric 
între junioarele noastre și cele 
reprezentînd forțele voleiului 
internațional este mare, dar nu 
insurmontabil. Cum ? Prin foar
te multă muncă, atentă, com
petentă, cu foarte multă răb
dare. î

Iată cum se prezintă clasa
mentul final al „Turneului 
Prietenia" ediția 1980, Bacău : 
1. U.R.S.S. ; 2. Polonia 3.
R.D.G. ; 4. Cuba ; 5. Bulga
ria ; 6. R.P.D. Coreeană ; 7.
Cehoslovacia ; 8. România I ;
9. Ungaria.; 10. România II.

Organizatorii, care s-au stră
duit și au reușit să asigure 
acestei competiții un cadru cît 
mai propice, au atribuit cîteva 
premii speciale. Iată-le : cea 
mai bună trăgătoare — O!ga 
FItiușina (U.R.S.S.) ; cea mai 
bună ridicătoare — Chun II 
Hwa (R.P.D. Coreeană) ; cea 
mai tinără jucătoare — Cris
tina Buznescu (Româriia) ; Cu
pa fair-play — echipei K.P.D. 
Coreene.

Mihail VESA

-TRIPLI ÎNVINGĂTORI 
PENTRU JUNIORI

loan Florin Darie (TCB) 8—6, 
6—3, 6—3 ; fete : Marilena To
toran (Dinamo Buc.) — Nadia 
Becherescu (Electrica Timișoa
ra) 6—4, 6—1 ; dublu băieți: 
Cr. Ștefănescu, Bogdan Toma 
(Dinamo Bv.) — Sorin Popa 
(Dinamo Buc.). Răzvan Con- 
stantinescu (TCB) 5—7, 2—6, 
6—4, 6—3, 6—0 ; dublu fete : 
Dana Beleuță (Dinamo Buc.), 
Gabriela Precup (CSȘ Gheor- 
gheni) — Georgcta Oncl (Pro
gresul), Carmen Cazaciiu (Stea
ua) 7—5, 4—6, 6—0 ; dublu mixt:
C. Ștefănescu, M. Totoran — 
B. Toma, N. Bechereascu 6—4, 
6—4. Cat. 15—16 ani, băieți : 
Cristian Moroșan (Progresul)
— Ionuț Șesu (Dinamo Buc.)
6— 3, 2—6, 6—1 ;fete : Daniela
Moise (Steaua) — Luminița Să- 
lăjan (Poli Cluj-Napoca) 6—4,
7— 9, 6—3 ; dublu băieți : Mihai 
Vanță (Dinamo Buc.), Robert 
Șoneru (TCB) — C. Moroșan, 
Florin Săndulescu (Progresul) 
6—4, 6—1 ; dublu fete : D. Moi
se, Cristina Cazaciiu (Steaua)
— L. Sălăjan, Liliana Pop (Poli 
Cluj-Napoca) 3—6, 6—2, 6—3 j 
dublu mixt : Emil Hnat (TCB),
D. Moise — Dorel Pop (TCB).
Cr. Cazaciiu 8—6, 6—1.

Ion GAVRILESCU



Petre Ceapura (cu Gabriel Bularda), la 38 de ani. din nou 
^campion in barca dinamovistă de 2+1.

VIITORUL SI DINAMO AU DOMINAT*

FINALELE CANOTORILOR
„la lele există acum un eșalon de certă perspectivă;
la Dâicfi, deocamdată un singur echipaj de valoare"

declara Oh. Oiurcâneanu secretarul r. b. C. y.

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR
© In completarea cronicii de concurs • Unele rezultate bune, dar și regrete tar

dive I © Probe cu numai 6 și 5 concurente I

rămas datori cititorilor 
cu unele dintre rezul- 
înregistrate în ziua a 

a campionatelor națio-

noștri 
țațele 
doua 
nale de atletism ale seniori
lor, desfășurate zilele 
pe stadionul piteștean 
Trivale. Iată-le :

trecute 
de la

Recentele întreceri olimpice de 
la Moscova au confirmat deplin 
locul trei In ierarhia mondială 
obținut, încă de la campionatele 
mondiale de anul trecut, de că
tre canotoarele românce. Iar e- 
dițla campionatelor țării înche
iată joi la amiază, la Snagov, 
ne-a edificat asuipda valorii re
ale a vislelor si ramelor noastre 
de aur, argint și bronz, asupra 
posibilităților neîndoielnice ale 
acestor brave sportive de a ur
ca șl mal sus, spre vîrful pira
midei.

„Parada" celor mal rapide 
schituri din țară a prilejuit gru
pului de canotoare de la Viito
rul, excelent puse la punct de 
Gh. Gheorghiu și Maria Drăghici, 
o nouă demonstrație de virtuo
zitate. Aceste fete, care în urmă 
cu trei ani nld nu urcaseră 
tntr-o barcă, dau acum vigoare 
și încredere în orice competiție 
nautică. starul regatei rămtae 
— nici nu încape îndoială — 
actuala campioană olimpică șl 
mondială, Sanda Toma. In fi
nala de simplu, schifista nr. 1 a 
lumii nu a făcut nici o conce
sie principalei sale rivale, ară- 
deanca (acum) Valeria Roșea, o 
vîslașe de certă valoare, care ar 
figura la loc de frunte în orice 
competiție de amploare. depă
șind-o cu aproape opt secunde, 
ceea ce practic înseamnă o dis
tanță de aproximativ 30 de me
tri (!). Sanda a „tras" ca pe 
canalul Krălatskoe, onorînd cum 
se cuvine coroana pe care o 
poartă.

O altă medaliată a Viitorului, 
Olga Homeghi, pe care ne obiș
nuisem s-o aplaudăm în baitaa 
de dublu vîsle a fost- trecută ca 
stroc în cea de 4+1 vîsle, ală
turi de cea mal buină vîsiașă 
junioară din țară, Adriana Che- 
lariu, de Doina Mărăndescu șl 
Dorina Nichiteanu. Urmarea î 
Victorie fără dificultate. Cei 
de al 3-lea titlu pentru grupa 
Viitorului l-au adus Soria Ba- 
novici alături de Elena Horvath, 
la dublu vîsle. Un cuplu nou 
care promite. Șl fără neșansa 
îmbolnăvirii Măriei lordăchel, 
canotoarele de la Viitorul ar fi 
putut adăuga palmaresului șl o 
a 4-a victorie. Ia 4+1 rame, 
unde au fost depășite de Cvar
tetul dinamovist (cu campioana 
mondială de junioare Rodica 
Gr&dinaru, dar fără Florlca Szl- 
lagy) cu țtouă secunde.

Pentru grupul canotoarelor dl- 
namoviste (anul trecut trei tit
luri), recentul concurs de la 
Snagov nu le-a oferit dedt două 
succese, cel amintit mal sus șt 
cel realizat de experimentatul

cuplu alcătuit de Elena Oprea 
șl Florina Dosplnescu, Învingător 
tn fața nedespărțitelor (de ani 
de zile) Marietta Zagonl șl An
gelica Aposteanu. Este prea pu
țin pentru ceea ce spera Stelian 
Petrov de la elevele sale. La 
8+L prlobă în care dinamovlstele 
porneau cai prima șansă, victo
ria a su/ris în final ambițioase
lor componente ale ambarcațiu
nii C.N.ASE (antrenor Ion Boi- 
cu), conduse cu multă vigoare 
de Rodica Pușcatu, cea mal tî- 
nără medaliată (cu bronz) a 
J.O. de la Moscova.

Clubul din șos. ȘteCan cel Mare 
și-a luat însă o firească revanșă în 
întrecerile masculine, pe care 
le-a dominat autoritar. Dinamo- 
viștil, pregătiți de D. Popa, au 
învins în 9 curse, celelalte trei 
revenind canotorilor de la Stea
ua (două) și simplistului Mircea 
Roman de la CJî.ASE.

Două lucruri ne-au. impresio
nat mai mult în probele băie
ților. Este vorfoa în primul rînd 
de cursa excelentă a cuplului 
Vaier Toma și Constantin Fos- 
tolu, care și-au devansat adver
sarii cu aproape 35 de secunde(!), 
înreglsJtrînd cea mal categorică 
victorie a competiției. Toma șl 
Postolu au progresat spectaculos 
în acest sezon și Iodul IV ocu
pat în proba de 2 f.c. a J.O. 
reprezintă o confirmare a va
lorii lor, valoare ce poate crește 
simțitor în viitor dacă acești doi 
talcntați canotori vor munci cu 
aceeași conștiinciozitate.

O altă situație interesantă ne-a 
prilejuit-o finala de 4 vîsle, unde 
juniorii clubului Steaua (conduși 
de Cristian Mîraa) au sosit îna
intea seniorilor aceluiași club, 
avînd Ia stroc pe Bogdan Iones- 
cu I Este o dovadă dă în sec
țiile fruntașe ale canotajului ro
mânesc există destule elemente 
talentate, cu perspective șl că
tre acestea trebuie îndreptată 
atenția specialiștilor în primul 
rînd, chiar din această toamnă 
c'înd va fi declanșată campania 
olimpică 
(1984).

pentru Los Angeles 
„-----„La fete — ne declara

Gh, Giurcăneanu, secretarul fe
derației de specialitate, situația 
este mal bună. Avem de pe a- 
cum un eșalon pe care îl pre
gătim pentru viitoarele J.O. 
vem, . “ __ __
avans față de trecutul ciclu o- 
Iimpic. Va trebui să ne străduim 
mal mult să formăm o garni
tură asemănătoare șl la băieți, 
pentru că de la sportivi bravi ca 
Petre Ceapura șl acum campion 
Ia 24-1, ia respectabila virată de 
38 de ani, nu mal putem aștepta 
medalii olimpice*.

Adrian VASILIU

A- 
așadar, cel puțin un an

s-a aflat acum pentru prima 
oară în postură de gazdă a 
acestei competiții, dar străda
niile, evidente, ale forurilor 
sportive locale n-au fost în
totdeauna încununate de suc
ces. Poate altă dată !... © Au 
fost înregistrate, la Pitești, 
doar patru recorduri naționa
le : Ion Oltean 13,6 la 110 
mg, Gabriela Ionescu și Doi
na Budirincă 11,3 la 100 m — 
egalate și Steaua 46,2 s la 
4X100 m fete — egalat. Nu
mărul . lor ni se pare totuși 
destul de mic iar valoarea 
trebuie raportată, neapărat, la 
faptul că ele au fost înregis
trate manual, în momentul în 
care, pe plan internațional, a 
fost generalizat cronometrajul 
electronic pentru toate curse
le ! ...© Așa că, oricum per
formanțele cele mai bune ale 
competiției de la Pitești sînt 
totuși altele pe care, sinceri 
să fim, le transcriem cu o fi
rească strîngere de inimă da
că avem în vedere corespon
dentul lor la Olimpiada ’80 de 
la Moscova. Astfel Eva Zorg3- 
Raduly a apărut iarăși, ca în 
tot acest sezon, cu aruncări ex
celente. Ea a aruncat sulița la 
68,36 m (adică la 44 cm de re
cordul țării). Seria aruncări
lor sale a fost următoarea: 
61,52 m, 66,20 m, nereușit, 68,36 
m, 68,34 m, 65,76 m. Exce
lent ! Și cînd te gîndești că 
la Moscova cele trei sulițașe 
de pe podium au avut 68,40 
m, 67,76 m, 66,56 m. Păcat 
pentru Eva.„ © Cu rezulta
tele de acum de la 800 m, 
Ileana Sila! — 1:58,7 și Fița 
Lovin — 1:58,9 ar fi avut loc 
în finala olimpică la Mosco
va, cu 16,63 m Bedros Bedro- 
sian ar fi putut fi al 6-lea în 
concursul de la Lujnikl, iar 
cu 62,24 m Iosif Nagy ar fi 
avut acces în concursul disco
bolilor. Regrete tardive însă™ 
# La 4 probe n-au fost înde
plinite cerințele haremurilor 
de acordarea titlurilor 
campioni : 800 m și 
(de mai mulți ani nu 
vem campioni la 
curse 0, greutate și...
Cel mai afectat de nereușită 
a fost constănțeanul Flaroiu 
care ne-a spus : „Am la ac
tiv peste 25 de titluri de cam
pion național și poate că n-ar 
mai trebui să-mi pară rău de 
acesta, dar nu pot ! M-am 
pregătit mult, am luptat cu 
toate forțele să-1 cîștig, dar 
nu totdeauna cînd alergi sin
gur, cum o fac eu de fiecare 
dată, poți reuși în întrecerea 
contracronometru. Cred sincer 
că trebuie revizuită această 
clauză a regulamentului"™ © 
Cei mai tineri campioni, să
ritorii în lungime Vali Iones
cu (Rapid) 6,41 m și Gheor- 
ghe Lina (Steaua) 7,87 m, de 
30 și, respectiv, 21 de ani. Cei 
mai vîrstnici Ileana Silai 39

ani (aflată la ultimul ei cam
pionat !), Doina Casian (29 ani) 
la 400 mg și Iosif Nagy (31 
ani) la disc... © Au cîștigat 
cîte două titluri : Gabriela lo- 
nescu și Claudiu Sușelescu la 
100 m Și 200 m, Horia Toboc 
la 400 m și 400 mg. Apropo 
însă de constănțean: la puține 
minute după finala de la gar
duri, care nu putea fi doar o 
formalitate, avînd în vedere 
baremul de 51,4 s pentru a- 
cordarea titlului, el a luat

Claudiu
- cam-

: 1.
20,8

________, ,___ . Bălțat (Stea- 
J1)“2Î?1.T 3. c’-tln Ivan („U“ Ckd- 
Napoda) 21,2 ; 800 m î 1. Mihai 
Prundsaou (Dlnamo) 1:50,l (tit- 
Ml nu a fost acordat), 2. Nlc. 
Onescu (Știința Bacău) 1:50,5, 3. 
M. Demlan (Poli. Timiș.) 1:50,7; 
5000 m : 1. Iile Flol lolu (Farul
C-ța) 13’59,8 (titlul nu a fost 
acordat), 2. FL Șandru (Steaua) 
14 ’19 4 3. N. Dumitrașcu (Pra
hova PI.) 14:19,6 ; 400 mg : L
Horia Toboc (Farul C-ța) 51,4 — 
campion național, 2. D-tru lacob 
(CAU) 52,0, 3. D. Melinte (ASU 
Suceava) 52,1 ; lungime : 1.
Gheorghe Lina (Steaua) 7,87 m 
— campion național, 2. V. Cos- 
tache (Dlnamo) 7,73 m, 3. T. Va- 
sile (Dlnamo) 7,71 m, 4. B. Be- 
drosian (Dlnamo) 7.69 m ; disc : 
L Iosif Nagy (Steaua) 62,24 m — 
campion național, 2. L Zamfira
che (Dinamo) 60,88 m, 3. 
lexandru (CSM Reșița) 51,18 
ciocan : 1. Nicolae Bîndar
namo) 68,86 m — campion 
țional, 2. P. Lengyel (CAU) 
m, 3. S. Tudor (Dinamo) 

4x400 m : 1.

BĂRBAȚI : 200 m
Șușelescu (Dinamo) 
pion național, 2. FL

L A- 
m ;
(Di- 
na-

67,70
67,24 

m ; 4x400 m : 1. Steaua (Bălțat, 
Strole, Glăvan, Korodi) 3:14,0 — 
campioană națională, 2. C.A.U. I 
3:15,5, 3. Dlnamo I 3:16,4 ; FE-

ILEANA SILA1

EV A ZORGO-RADULY

MEI : 200 m : L Gabriela Ionescu 
(C.A.UJ 23,5 — campioană na
țională, 2. Maria Samongi (Farul 
C-ța) 23,8, 3. Adela Alexe (Ști
ința C-ța) 24.3 ; 3000 m : 1. Ma- 
ricica Puică (Olimpia) 9:00,2 — 
campioană națională, 2. Marta 
Radu (CSU Oradea) 9:39,7, 3. E- 
lena Fldiatov (Delta TuJoea) 9:41,8; 
suliță: 1. Eva Zorgo-Raduly („U" 
Cluj-Napoca) 68,36 m — campi
oană națională. 2. Cristina Do- 
brinotu (Muscelul C-lun.g) 58,28 
m. 3. Carina Gîrbea (Știința 
C-ța) 51,94 m ; 4x400 m : L
C.S.Ș.A. Craiova (Miu, Zamfira, 
Rohozneanu, Cojocaru) 3:43,1 — 
campioană națională, 2. 
3:465. 3. Viitorul Vaslui

3.

:43,i —
Met al id
3:57,3.

întrecerile acestei a 
diții a campionatelor 
nale de atletism ale seniori
lor au evidențiat unele aspec
te pozitive din activitatea clu
burilor, a atleților și antreno
rilor, dar și, în opoziție, des
tule neîmpliniri. @ Piteștiul

64-a e- 
națio-

IONEL PJVEl, PRIMULîn „Cupa păcii șl prieteniei" f

] IN CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUALla dirt-trach

Ne-a par.tenit la redacție o știre Îmbucurătoare : la sfîrșitul 
competiției internaționale dotate cu „Cupa păcii și prieteniei" 
la dirt-track — după disputarea a 7 etape In diferite țări — 
pe primul loc în clasamentul general individual s-a situat moto- 
ciclistul român Ionel Pavel, membru al asociației sportive Voința 
Sibiu. Amănunte referitoare la această frumoasă performanță 
ne-a dat, imediat după întoarcelrea In țară, antrenorul său de 
la lotul național. Cornel Voiculescu.

— La competiția „Cupa păcii 
și prieteniei" au participat mo- 
tocicliști tineri din 7 țări 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. fi România — sportivi 
juniori, cum se consideră la a- 
ceastă disciplină, pînă la 21 de 
ani

D.

— Vorbiți-ne de 
lui Ionel Pavel...

performanța

— El a reușit, ca 
cut, să dovedească 
este cel mai bun alergător 
competiției amintite, avînd 
rezistență fizică 
multă ambiție, ____ ___ _____
deosebit la intrarea in viraje, 
o bună tehnică. Este, categoric, 
un talent de marcă, dovadă in 
acest sens fiind faptul că el a 
realizat in unele curse — pe un

și anul tre- 
din nou că 

al
o 

remarcabilă, 
curaj cu totul

tur de pistă — timpi egali cu 
cei realizați de seniorii fruntași 
in Campionatul Europei. In 
multe etape el a realizat 13 
puncte din 18 posibile, printre 
învinșii săi aflîndu-se Airad 
Faizulin — vicecampion euro
pean in 1979, Kempa Marek și 
Holi Jirji ......................
campionatul 
tor este și 
realizate in cele 7 etape : 187 
față de 164 ’ ’ ’ ' “ ’ " 
fi 121 ale lui U. Stanislav — 
clasați pe locurile doi fi, respec
tiv, trei.

2. Cehoslovacia, 3. Polonia, 4. 
Ungaria, 5. România, 6. Bulga
ria, 7. R.D. Germană — intre 
noi și prima clasată fiind o di
ferență de 63 puncte. Am fi 
obținut, firește, un rezultat mai 
bun dacă lingă Ionel Pavel ar 
fi existat un coechipier de va
loare egală sau cel puțin apro
piată. Nu avem insă dovadă că 
in diferite concursuri au evoluat 
lingă el mereu alți parteneri 
intre care : Stelian Postolache, 
Sarchis Halagian, Daniel Stoica 
și Gh. Marian.

— participanți in 
european. Edifica- 

numărul de puncte

ale lui A. Faizulin

— După cite știm, în princi
pal, „Cupa păcii și prieteniei" 
se dispută pe perechi de aler
gători. Ce loc a ocupat repre
zentativa noastră în întrecerea 
pe perechi ?

— Nu prea bun : 1. U.R.S.S.,

— De ce n-avem tovarășe 
Voiculescu un al doilea aler
gător de dirt-track de valoare, 
tinăr șl valoros ?

— Categorsc din cauza lipsei 
de preocupare in această di
recție a cluburilor și asociați
ilor din țară. Munca de selecție 
se face anevoie, defectuos, 
talentele nu sint pregătite 
cum ar trebui. Motocicliștii 
vață serios numai la lot,
cind ajung acasă in loc să con
tinue... uită tot fiindcă fac an
trenamente necorespunzătoare.

iar 
așa 
în- 
iar

de 
1500 m 
mai a- 

aceste 
5000 m.

startul și la 200 m (probă în 
care este, e drept, corecord- 
man) dar în care acum a fost 
abia al 5-lea cu 21,7. E cam 
mult chiar și pentru un talent 
ca Toboc !... © Au fost cîteva 
probe feminine : sulița, greu
tatea, 100 mg doar cu 6 con
curente și înălțimea cu... 5 
săritoare. Ce finală de cam
pionat o mai fi și aceasta sau 
poate că această competiție 
nu mai reprezintă examenul 
activității de un an al clubu
rilor noastre ? © Lui Carol 
Corbu i-a fost marcată festiv, 
de către F.R.A. și clubul Stea
ua, retragerea din activitatea 
competițională. Cu acest pri
lej, elevul său Lina i-a făcut 
cadou primul mare succes, ti
tlul de campion național • 
La multe probe au fost înre
gistrate rezultate modeste și 
ceea ce este mai grav, în a- 
fara celor cît de cit notabile 
ale cîtorva fruntași, în rest 
nimic de perspectivă © Cam
pionatul cu nr. 64 a tras, de 
aceea, un serios semnal de a- 
larmă asupra situației atle
tismului nostru. Astfel de 
semnale s-au mai tras însă 
și cu alte asemenea prilejuri, 
dar cine le-a auzit ? !...

Romeo VILARA

lipsite de seriozitatea și in
transigența necesare.

★

N.R. Problema „celui de-al 
doilea echipier de valoare", a 
tinerilor pentru cursele de dirt- 
track, dăinuie de ani fără a fi 
rezolvată pînă în prezent, după 
cum se vede. Este de datoria 
federației de specialitate să ur
mărească îndeaproape în viitor 
activitatea secțiilor de motoci- 
clism din 
mării de 
tru acest

țară în vederea tor- 
tineri alergători pen- 
gen de curse.
Modesto FERRARINI

înainte de a pleca in 
drumeție, excursii sau 
concedii, 
„garderoba 
cele mal 
cole de 
camping .

Un bogat șl diversifi
cat volum de marfă de
dicat vacanței, 
timpului liber 
plăcut șl mai 
structiv, 
gazlnele 
cialitate 
recției 
merclale 
București :

excursii 
completați 

estival ă“ cu
necesare arti- 

sport-turism-

găsiți 
de strictă 
aparținind 
generale
a municipiului

petrecerii 
cit 
ales 
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spe-
Dl- 
co-

limon, Bl. 47 ;

• CABANA — 
1848, nr. 3 ;

Bd.

• ALPIN — Bd. 
B&lcescu, nr. 24 ;

N.

• TINERETULUI
Calea Dorobanți, nr. io ;
• GALERIILE MO-

DEI — șoseaua Pante-

• BUCUR-OBOR — 
șoseaua Colentina, nr. 2 ;

• VULTURUL DE 
MARE — str. Bărăției, 
nr. 31 ;
• MACUL ROȘU — 

str. Lipscani, nr. 37 ;
• SPORTIVILOR — 

rtr. Lipscani, nr. 89 ;

Pug.o3u



MAREA DEMONSTRAȚIE A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag I)

de ■ nu-și precupeți efortu
rile pentru transpunerea in 
viață * mobilizatoarelor hotă- 
rîri ale celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, menite să asigure 
împlinirea idealurilor socialis
te și comuniste ale națiunii 
noastre, a năzuințelor sale de 
bunăstare și fericire, asigurînd 
sporirea prestigiului României 
ta lume.

Ca în fiecare an, marea de
monstrație a oamenilor mun
cii din Capitală a avut Ioc in 
Piața Aviatorilor — flancată de 
Damuri roșii și tricolore.

Tribuna centrală este domi
nată de un mare portret al 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Încadrat de stemele 
partidului și țării.

Pe frontonul tribunei oficiale 
este înscrisă urarea „Trăiască 
23 August — sărbătoarea na
țională a poporului român".

Tribunele laterale poartă, la 
rindiil lor, urări ce au un larg 
ecou în inimile celor pre- 
senți: „Trăiască Partidul Co
munist Român în frunte cu 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu" șl 
„Trăiască patria noastră libera 
și independentă — Republica 
Socialistă România 1"

De cealaltă parte a pieței, 
sub un mare medalion înfăți
șând globul pămintesc pe care 
se află înscrisul „Pace și prie
tenie", se poate citi urarea : 
„Să triumfe politica de des
tindere, colaborare, securitate, 
pace și independență națio
nală !" De o parte și de alta 
se află pancarte cu urările : 
„Trăiască harnicul și talenta
tul popor român — constructor 
eroic al societății socialiste 
multilateral dezvoltate I" și 
„Să înfăptuim neabătut hotări- 
rile elaborate de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comu
nist Român".

Or» 8,00.„ Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, ia loc în tribu
na oficială. Momentul est o 
subliniat prin ropote de a- 
plauze, entuziaste uralc și o- 
vații oare izbucnesc spontan, 
t&cind să vibreze văzduhul. 
Piața Aviatorilor răsună mi
nute în șir de puternice acla
mații scoase din mii de piep
turi. Se scandează fără între
rupere: „Ceaușescu — P.C.R.l", 
„Ceaușescu — România 
„Ceaușescu și poporul".,

Sînt clipele solemne in care 
gtadurile celor prezenți, ale 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, se îndreaptă cu 
nețărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele 
e&ruia se leagă indisolubil ma
rile realizări ale poporului 
nostru în acești 15 ani de îm
pliniri.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, ta tribuna 
ef letală se află tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Iile Ver- 

Qantenii .Sțiwci£_dta Capitală raportează tuccggele dobindite in indepl. ire& planului cincinal

deț, tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Lu
dovic Fazekas, Cornelia Fili- 
paș, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ioh Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Andrei, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin 
Rădoi. Ion Ursu, Richard Win
ter, Ilie Rădulescu, Marin Va- 
sile, precum și membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noas
tră, conducători ai organiza-

țiilor de masă și obștești. Se 
află ta tribune reprezentanți 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
participanți la revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă 
din august 1914, foști coman
danți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, generali, eroi 
ai muncii socialiste, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din mari întreprinderi bucu- 
reștene, personalități ale vieții 
științifice, culturale șl artisti
ce, activiști al organelor cen
trale de partid și de stat, zia
riști.

Alături de membrii conduce
rii de partid și de stat ai țării 
noastre, ta tribuna oficială 
sînt, de asemenea, prezenți oas
peți de peste hotare.

La demonstrație asistă șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în România, atașați mili
tari, al ți membri ai corpului 
diplomatic, reprezentanți al 
presei străine.

In timpul demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu oaspeții de pesto 

hotare prezenți la marea săr
bătoare a poporului român.

Marea demonstrație de 23 
August este deschisă ta acor
durile solemne ale Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

In vasta piață se află mii de 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile Capi
talei. care poartă cu mîndrle 
steme și drapele ale partidului 
și statului, portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu, ale ce
lorlalți membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al 
P.C.R., lozinci și urări. Cei pre
zenți poartă, de asemenea, por
trete ale marilor dascăli ai 
proletariatului — Marx, Engels, 
Lenin —, vignete pe care se a- 
Hă scris P.C.K., R.S.R„ 23 Au

gust urări de salut către po
poarele țărilor socialiste, către 
toate popoarele lumii, flori fi 
eșarfe multicolore.

Glorioasa aniversare a revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antilm- 
perialistă este salutată prta 21 
de salve de artilerie.

A devenit o tradiție ca marea 
demonstrație de la 23 Au
gust să fie deschisă, ta mod 
semnificativ, de gărzile patrio
tice. Trecerea ta pas cadențat 
și ferm, ta acordurile marșului 
ostășesc, a formațiunilor de 
gărzi patriotice, care reunesc 
sub semnul aceluiași ideal oa
meni al muncii de diferite 
vîrste și categorii profesionale, 
bărbați și femei, simbolizează 
hotărîrea cetățenilor României 
socialiste de a face totul pen
tru apărarea cuceririlor revolu
ționare, a tot ceea ce se chea
mă, intr-un singur și înălțător 
euvînt, Patrie. Defilarea lor 
are darul să readucă ta me
morie momentele de dramatică 
Încordare de acum 36 de ani, 
ctad, la chemarea Partidului 
Comunist gărzile muncitorești. 

alături de unități ale armatei 
române, au izgonit trupele fas
ciste din București și din îm
prejurimi, înscriind o pagină 
de neuitat fi nepieritoare glo
rie în vitejeasca cronică a nea
mului.

Le urmează, dotate eu arma
ment și aparatură modernă, for
mațiunile de apărare civilă, de
tașamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
formațiunile de Cruce Roșie, a 
căror trecere prin fața tribune
lor oferă o imagine semnifica
tivă a modulul în care partidul 
nostru concepe complexitatea 
acțiunii de apărare ea datorie 
a întregului popor.

Semnalul trompetelor anunță 
ta continuare evoluția celor mal 
tinere vlăstare ale țării — pio
nierii si șoimii patriei. Crava- 

tele roșii cu tricolor flutură în 
ritmai marșului pionieresc. Re
vărsarea de tinerețe și voioșie 
creează o atmosferă de optimism 
ee ia ta stăpînire întreaga Piață 
■ Aviatorilor.

Grupuri de băieți și fete urcă 
ta tribuna oficială și oferă fru
moase buchete de flori tovară
șului Nicoiao Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, oaspeților de 
peste hotare.

în fața tribunelor îșî fac a- 
pariția coloanele compacte de 
osmani ai muncii care aduc eu 
d atmosfera plină de în ’flețire 
ee caracterizează marile mo
mente sărbătorești din viața pa
triei. Ambianta festivă este spo
rită de culorile vii ale drapele
lor tricolore, de roșul aprins al 
Steagurilor partidului, ce flutură 
îngemănate simbolic deasupra 
mulțimii.

In semn de omagiu șl fier
binte recunoștință, numeroși 
demonstranți au venit la marea 
sărbătoare purttad portrete ale 
tovarășului Nicoiao Ceaușescu. 
Sînt purtate, de asemenea, ta 
coloană, portretele membrilor

Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., împreună cu 
pancarte pe care stat scrise nu
mele partidului și țării, con
gresele al IX-lea, ai X-lea, al
XI- Iea și al XII-lea ale P.C.R.

Urările scandate de partici
pant! — „Cu partidul nostru-n 
frunte vom avea victorii multe", 
„Strîns unit întreg poporul con
struiește viitorul", „Cei de-al
XII- lea Congres, treaptă nouă 
spre progres" — pun ta lumină 
sentimentele pe care poporul 
nostru le nutrește fată de Parti
dul Comunist Român, stegarul 
glorios al revoluției din August 
1944, ce și-a demonstrat ta mod 
strălucit capacitatea de a mobi
liza masele, de a organiza și 
conduce nemijlocit ampla ope
ră de construire a socialismului 
ta România, încrederea nestră
mutată în politica sa înțeleaptă 
pusă în slujba progresului mul
tilateral al tării, al triumfului 
deplin al socialismului și co
munismului în patria noastră.

Atmosfera sărbătorească, de 
profundă vibrație patriotică ee 
se degajă din întreaga de
monstrație este subliniată cu 
putere de lozincile și urările 
scandate fără întrerupere, prin 
care se exprimă, ta chip sinte
tic, hotărîrea de a munci mai 
mult, mai bine, pentru creșterea 
bunăstării întregii națiuni : 
„Pentru țară și popor, vom 
munci cu mai mult spor", 
„Cincinalul depășim, viată nouă 
făurim", „Pe-avuția ce-o avem, 
stăpîni înșine sîntem", „Con
struim cu mai mult spor pentru 
al nostru viitor". Sînt ginduri și 
sentimente ce dau expresie mo
dului în care clasa noastră mun
citoare. întregul popor înțeleg 
să înfăptuiască programul de 
dezvoltare multilaterală econo- 
mico-socială a tării, obiectivul 
fundamental al politicii parti
dului — creșterea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, însăși esența societății 
noastre socialiste.

Trecerea coloanelor prin fața 
tribunelor prilejuiește bilanțul 
fructuos al acestei perioade. , 
Graficele și panourile purtate I 
pun în evidență rezultatele în
registrate în cursul anului de | 
prestigioasele colective munci
torești ale Capitalei. Care ale
gorice, simboluri ale muncii 
din diferite sectoare ale pro
ducției materiale se succed în- 
tr-un șuvoi neîntrerupt, ilus- 
trind plastic roadele activității 
pline de dăruire pentru per
fecționarea proceselor tehnolo
gice, pentru valorificarea supe
rioară a întregului potențial u- 
man și material, în scopul ri
dicării eficienței întregii acti
vități economice — deziderat 
fundamental al acestui cincinal.

Tabloul dezvoltării economice 
șl soclal-culturale a României 
socialiste în caro Capitala de
ține, prin realizările sale, o 
pondere importantă, este com
pletat de imagini sugestive des
pre lărgirea și întărirea legă
turilor sale internaționale, pe 
baza respectării independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului in treburile interne 
$1 avantajului reciproc. Salutu
rile frățești adresate, ta timpul 
demonstrației, tuturor țărilor 
socialiste, urările de întărire 
continuă a relațiilor țării noas
tre cu țările în curs de dez
voltare. cu popoarele care au 
pășit pe calea dezvoltării li
bere și Independente, cu toate 
țările lumii exprimă manifesta
rea atașamentului deplin al în
tregului popor la politica exter
nă a partidului și statului nos
tru. hotărîrea de a o îndeplini 
Întocmai, corespunzător intere
selor națiunii noastre, cauzei 
socialismului, progresului și 
pAcfl în lume.

Moment din

TAI

(Urmare

reverberațiile 
de mare inc 
lă au deschi 
fata tribune

Carul aleg

★
Demonstrații ale oamenilor 

muncii au avut loc ta toate 
localitățile reședință de județ 
si ta alte orașe ale țării. Su
tele de mii de cetățeni — ro
mâni. maghiari, germani, slrbl 
șl de alte naționalități. care 
trăiesc șl muncesc înfrățiți pe 
păniîntul României au înfățișat 
succesele remarcabile obținute 
ta toate domeniile de activita
te, au dat glas hotăririi lor 
nestrămutate de a acționa eu 
înaltă responsabilitate comu
nistă pentru a realiza exem
plar prevederile acestui cinci
nal. etapă de importante reali
zări ta făurirea societății so
cialisle multilateral dezvoltate, 
de a-și aduce întreaga contri
buție la înfăptuirea hotăririlor
Congresului al XII-lea al parti-

toul Pietii < 
înscriu cu t 
patriei, RC 
partidului, 
celui mai 
poporului, t 
CEAUȘESCl 
acorduri din 
afli pe buze 
Ceaușescu,

In amplul 
formare ren 
tățti noastre 
înțelepciune 
Partidul Co 
timul decent 
la Congresul 
de cind In 
M afli 
Ceaușescu, 
fertili peria 
triei. Și pei 
tivi, cei 15 
o etapă de 
ți dezvoltat 
sportul de 
manfi bucii 
ții tot mai
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Să consemnăm că din cele 125 
de medalii olimpice, aflate in 
panoplia sportului românesc, 
84 au fost obținute in acești 
15 ani. De asemenea, 270 me
dalii din cele 352 realizate la 
campionatele mondiale au fost

și tinere), s-au afirmat și se 
afirmă mereu marile talente 
ale sportului de performanță 
românesc, care prin succesele 
lor fac cinste tricolorului nos
tru.

Frumoase care alegorice și

marea competiție cu caracter național, care a angrenat, anul 
ntrecerile de masă aproape 9 milioane de concurenți

înscriu cu trupurile lor cuvin- 
tul PACE.

Ca și întregul popor, tinere
tul nostru dorește pacea, pen
tru a-și desfășura ia liniște 
munca sa creatoare, pentru în
făptuirea celor mai nobile și 
cutezătoare aspirații ale sale, 
ale tuturor oamenilor, dornici 
si trăiască tntr-o lume a înțe
legerii fi colaborării, o lume 
mai bună și mai dreaptă. Ex- 
primîndu-și dorința de pace ta 
amplul perimetru al demonstra
ției sărbătorești de la 23 
August, tineretul sportiv român 
a dat o vie expresie ideilor ge
neroase ta care este educat 
partid.

Demonstrația sportivilor 
fost o puternică reafirmare 
simțămintelor de adîncă recu
noștință și dragoste față de 
partid, față de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de patrie, pen
tru tot ce se întreprinde, cu a- 
leasă grijă părintească, pentru 
asigurarea unor condiții mereu 
mai bune de muncă și de viață, 
pentru amplele posibilități de 
afirmare multilaterală ce le 
stau ta față. Parada sportivilor 
a fost an raport al succeselor 
dar, ta același timp, un respon
sabil angajament pentru noi și 
noi victorii.

de

a

Valeriu CHIOSE

In înțreaga țară, alături de oamenii muncii, sportivii 
au luat parte la demonstrațiile prilejuite de cea de a 
XXXVI-a aniversare a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă, manifestîndu-și 
dragostea și atașamentul față de politica partidului, rapor- 
tînd succesele Înregistrate și angajîndu-se să obțină noi 
rezultate de prestigiu pentru sportul românesc. Iată cîteva 
din relatărlie corespondenților noștri din țară :

REȘIȚA. Animați de puter
nice sentimente patriotice, su
tele de tineri care au alcătuit 
coloana sportivilor din „Ceta
tea de foc“ au adus un vibrant 
omagiu partidului cu ocazia 
zilei de 23 August. Degajînd 
ca întotdeauna robustețe și 
optimism, tinerii sportivi — 
alături de antrenorii și profe
sorii lor — au purtat lozinci 
cu însemnele „Daciadei", sub 
al cărei generic se desfășoară 
competițiile sportive. Am re
marcat printre ei pe atleții 
Melușina Meiță, Simona Ra
du, gimnaștii Claudiu Temple, 
Marius Tobă șl Luea Anuță, 
urmași ai Teodorei Ungureanu 
și loan Checicheș, crescuți la 
școala reșițeană de gimnasti
că, care sărbătorește in acest 
an 105 ani de la înființare. Au 
mai trecut prin fața tribunei 
oficiale sportivii înotători, ca
re au făcut mereu cinste ora
șului de pe malurile Bîrzavei, 
numeroși alți sportivi reșițe- 
ni. (D. PLÂVIȚIU).

BUZĂU. Peste 2000 de tine
ri și tinere din asociațiile și 
cluburile din municipiu au 
Sezentat, prin sugestive

ouri, momente din bogata 
lor activitate. Printre cel care 
s-au aflat In multicolofa co
loană a sportivilor s-au nu
mărat Beatrice Pop — vlce- 
eampioană europeană la tenis 
de masă junioare, maestrul 
sportului Valerian Constanti- 
nescu — multiplul campion 
național la rachetomodele, Cos- 
tlcă Sotincă și Gheorgbe Nae 
— campioni naționali la ra
dioamatorism ș.a. De aseme
nea, pe terenurile sportive din 
Buzău, Neholu, Rm. Sărat, 
Vernești, Pătîrlagele, Smeieni, 
Berea și din alte localități au 
avut loc numeroase întreceri 
dotate cu „Cupa Eliberării". 
(Gh. SOARE).

BRĂILA. Prin fața tribunei 
oficiale din municipiul de pe 
malul Dunării au trecut, prin
tre alții, sportivi de la C.S.Ș. 
Progresul, Box Club, F.C.M, 
Constructorul I.C.M.J., Spar- 
tacus. Chimia, Celuloza, Brai- 
conf. Șantierul naval, Voința 
ș-a., demonstrînd convingător 
că educația fizică, sportul și 
turismul sînt practicate de ti
nerii din județ tn cadrul marii 
competiții naționale „Daciada". 
(N. COSTIN).

GALAȚI. Coloana policromă 
a celor 1500 de sportivi gălă- 
țeni, avînd tn frunte pe boxe
rul Georgică Donici, a fost 
precedată de un sugestiv car 
alegoric reprezentînd succesele 
Înregistrate In competiția na
țională „Daciada", precum șl 
realizările din domeniul spor
tului de performanță. Elevii șl 
sportivii de la C.S.Ș. 1, 2 și 3, 
Dunărea, C.S.U., Box Club, O- 
țelul au prezentat frumoase de
monstrații, dovedind că In cele 
11 cluburi și '40 de asociații 
sportul cunoaște o tot mal 
largă dezvoltare. (T. SIRIO- 
POL).

MIERCUREA CIUC. Sute de 
sportivi din municipiu — ro
mâni și maghiari — reprezen

tînd cluburile și asociațiile 
sportive au fost prezenți, ală
turi de ceilalți oameni ai mun
cii, la demonstrația prilejuită 
de aniversarea zilei de 23 Au
gust. S-au aflat în coloana 
sportivilor fotbaliștii Ion și 
Eugen Pușcariu, hocheiștli An
tal Elod și Gall Sandor, judo- 
ca OnSdi Pali, patinatoarea Si- 
gheti Eva, sportivi de la S. C. 
M. Ciuc, C.S.Ș., Tractorul, Con
structorul, Lie. de matematică- 
fizică ș.a., toți manifestîndu-și 
marea dragoste față de partid, 
față de patria iubită, România 
socialistă. (V. PAȘCANU).

IAȘI. Membri ai cluburilor 
sportive și asociațiilor ieșene 
— Politehnica, C.S.Ș. Unirea, 
Penicilina, C.S.Ș. „M. Emines- 
cu“, C.S.M., Universitatea, Ni
cotină, 
noton, 
zentat 
sportul 
manță, 
că vor 
rească . 
șean, să contribuie 
mente de valoare la obținerea 
de noi succese românești pe 
plan internațional. (D. DIACO- 
NESCU).

TG. MUREȘ. Aproape 3000 
de sportivi de la C.S.Ș. 1 și 2, 
A.S.A., I.R.A., Agricola, Elec- 
tromureș, Voința etc, printre 
care s-au aflat campionii mon
diali Ia popice Iuliu Bice șl 
Hie Hosu, fostul campion mon
dial la lupte libere Ladislau 
Simon și alți performeri frun
tași, au prezentat în sugestive 
care alegorice și panouri pre
ocuparea de a răspunde la cel 
mal înalt nivel sarcinilor ce 
stau în fața mișcării de edu
cație fizică și sport din județ, 
dorința lor de a urca ștacheta 
performanțelor. (I. PĂUȘ).

BRAȘOV. Peste 4500 de spor
tivi — reprezentînd asociațiile 
și duhurile sportive din orașul 
de Ia poalele Tîmpei — au ra
portat un rodnic bilanț, dintre 
cele mai importante succese 
detașîndu-se participarea la e- 
tapa de iarnă a „Daciadei" — 
171 129 de concurenți —, pre
zența, pînă acum, a peste 
204 000 de tineri la etapa de 
vară și obținerea a 68 de ti
tluri de campioni naționali. 
(C. GRUIA).

BOTOȘANI. Spo rtivii
localitate, prin sugestive 
sambluri de gimnastică, 
nouri și care alegorice au . 
zentat realizările din domeniul 
educației fizice și sportului, 
demonstrînd că au reale re
surse ca performanțele obți
nute pînă acum să sporească,' 
iar numărul participanților la 
marea competiție națională 
„Daciada" să fie din ce în ce 
mai mare (Th. UNGUREANU).

SF. GHEORGHE. în coloana 
multicoloră a sportivilor din 
localitate s-au aflat tineri și 
tinere din asociațiile și clubu
rile Metalul, Unirea, Electro, 
care au prezentat frumoase de
monstrații de gimnastică, mo- 
tociclism, ciclism, karting și 
automobilism. (Gh. ERIOTA).

C.S.Ș. 
C.S.M., Universitatea,

TEROM, Voința, Teh- 
C.U.G. etc. — au pre- 

succesele obținute în 
de masă și de perfor- 
angajîndu-se, totodată, 
face totul ca să spo- 

prestigiul sportului ie- 
prin ele-

din 
an- 
pa- 

pre-

■tivii 
mele 
alele 
nele 

ai

re sa 
arul,

■ane-

t eu 
de

de

■olae 
mai 

. P°- por- 
•ntat 
irite 
zică, 
-for- 
mdi-
sara.

cucerite ta acest deceniu și 
jumătate. Momentul omagial 
prin care sportivii au evocai 
succesele din ultimii 15 ani a 
fost primit cu vii aplauze.

In fruntea carului alegoric al 
^Daciadei“ defilează medaliați 
ai recentei Olimpiade de la 
Moscova. Asistența aplaudă eu 
multă căldură pe minunatele 
noastre gimnaste, Nadia Comă- 
neci, Emilia Eberle, 
Ruhn, pe cea mai bună cano
toare din lume, Sanda 
victoriosul echipa) de 
dublu. Ivan Patzaichin — To
ma Slmionov, 
țin t aș Comeliu 
nicul luptător 
(care au adus 
nesc 6 medalii 
nea este simbolici și semnifi
cativă : în întrecerile „Dacia- 
dei", marea competiție sportivă 
națională creată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
(la care au participat in 1979 
aproape 9 milioane de tineri

Meliia

Toma, 
canoe

pe neîntrecutul 
Ion, pe puter- 
Ștefan Rusu 

sportului româ- 
de aur). Imagi-

sugestive demonstrații de hand
bal, volei, gimnastică sportivi 
fi ritmică, tenis, scrimă, oină 
fi alte sporturi au prezentai 
marile cluburi ale Capitalei — 
Dinamo, Steaua, Olimpia, Ra
pid, Voința, Metalul, cluburile 
sportive școlare. Ca totdeauna, 
au fost la înălțime studenții și 
studentele Institutului de edu
cație fizici și sport, a căror 
repriză a cuprins elemente de 
gimnastică acrobatică fi artis
tică de mare spectacol. Privin- 
du-i pe acești tineri, ai certi
tudinea că mișcarea noastră 
sportivă se va îmbogăți cu 
profesori de educație fizică și 
tehnicieni sportivi de nădejde.

In finalul paradei, pătrunde 
ta Piața Aviatorilor o coloană 
compactă de sportivi îmbrăcați 
ta costume bleu și sportive in 
rochițe albe. Fetele formează, 
de o parte și de alta, pirami
de. La semnalul tobelor, între
gul grup se oprește. Băieții Copilărie fericită..

iii 1 MM Wtffl



Divizia A, clapa a Iî a

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SINGURA ECHIPA
REALIZATOARE A PUNCTAJULUI MAXIM

© Cu două excepții, scoruri la limită ® O etapă fără nici un „draw” ® F.C.M. 
Brașov, neînvinsă, o revelație • Simbătă, bucureștenele între ele

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Corvinul - F.C.M. Galați 7-0 (3-0)
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
F.C. Olt - Univ. Craiova 0-1 (0-0)
F-C. Argeș - Progresul-Vulcan 2-1 (1-0)
S.C. Bacău - „U“ Cluj-Napoca 1-0 (1-0)
Sportul stud. - Politehnica lași 4-2 (2-1)
Jiul - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0)
Steaua - „Poli" Timișoara 1-0 (0-0)
F.C. Baia Mare — Dinamo 1-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (30 august)
F.C. Baia Mare 
„U“ Cluj-Napoca 
F.C.M. Galați 
Politehnica lași 
Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
Corvinul Hunedoara 
„Poli" Timișoara

•

— Chimia Rm. Vilcea
— Universitatea Craiova
— S C. Bacău
— F.C. Olt
— Progresul-Vulcan
— F.C. Argeș
— Sportul studențesc
— Jiul Petroșani
— F.C.M. Brașov

1. UNIV. CRAIOVA 4 4 0 0 7-2 8
2. F.C.M. Brașov 4 3 10 6-2 7
3. Corvinul 4 3 0 1 14- 3 6
4. Dinamo 4 3 0 1 6- 1 6
5- F.C. Argeș 4 3 0 1 7-5 6

6- 7. Chimia Rm. Vilcea 4 2 11 7-5 5
F.C. Baia Mare 4 2 11 5-3 5

8. Steaua 4 2 0 2 5-2 4
9. Sportul stud. 4 2 0 2 8-7 4

10. Polit. lași 4 2 0 2 6-6 4
11. Jiul 4 2 0 2 5-7 4
12. F.C. Olt 4 112 3-5 3
13. S.C. Bacău 4 112 5-10 3
14. „Poli" Timișoara 4 10 3 1-3 2
15. „U“ Cluj-Napoca 4 10 3 2- 5 2
16. A.S.A. Tg. Mureș 4 0 2 2 6-10 2
17. Progresul-Vulcan 4 0 13 4-10 1
18. F.C.M. Galați 4 0 0 4 1-12 0

GOLGETERII
5 GOLURI — Petcu.
3 GOLURI — Dumitrache, 

Fanici, Gabor, Ignat, Preda,

Țevi, D. Georgescu — 1 din 
penalty, Pițurcă — 1 din pe
nalty.

2 GOLURI — Augustin, Co-

raș, Crișan, FL Grigore, O. 
Ionescu, Iordânescu, Roznai, 
M. Sandu, Sălăjan, Văetuș, 
Bălăci — ambele din penalty, 
Botez — ambele din penalty.

REVENIRE LA OBIȘNUIT?
Prima și cea mai la indemină constatare care se poate 

face după desfășurarea etapei de simbătă este aceea că 
principala noastră competiție a revenit — după un în

ceput destul de agitat — la nota ei obișnuită, echipele gazdă 
impunindu-se 'aproape in totalitatea lor. Singura excepție s-a 
produs la Slatina, unde au ciștigat oaspeții, dar victoria Uni
versității Craiova nu intră in categoria surprizelor, echipa an
trenată de Oblemenco și Oțet (merituos lider al clasamentului, 
cu maximum de puncte acumulate) demonstrlnd din nou că 
rămîne cea mai puternică, mai omogenă valoric dintre frun
tașele fotbalului nostru, la fel de redutabilă pe propriul te
ren ca și in deplasare.

Ce-i drept, chiar dacă rezultatele nu le-au fost in cele din 
urmă favorabile, echipele oaspete au opus — in majoritatea 
lor — o vie rezistență, reușind să mențină un echilibru al 
partidelor și să prelungească emoțiile gazdelor pină in final. 
Această afirmație este valabilă și (sau mai ales) pentru der- 
byul de la Baia Mare, in care — fără a fi puse la indoială 
meritele victoriei realizate de formația locală — Dinamo s-a 
aflat, la rindu-i, foarte aproape de obținerea unui punct. Ca 
și formația din Rm. Vilcea (antrenată de M. Pigulea și N. 
Dinescu) la Petroșani, unde gazdele au infrint abia spre sfir- 
șitul partidei, printr-un gol înscris neregulamentar, admira
bila opoziție a apărării oaspeților, in frunte cu bravul portar 
Constantin. Remarcabilă s-a dovedit și replica pe care Poli
tehnica Timișoara a dat-o pe stadionul Ghencea echipei lui 
Constantin și Zavoda II, din partea căreia cei mai mulți se 
așteptau nu numai la o simplă revanșă, pentru infringerea din 
finala „Cupei", ci și la un scor apropiat ca proporții celui din 
finalul campionatului trecut, in confruntarea dintre aceleași 
formații.

Dind și gazdelor ce-i al tor, să subliniem prima victorie 
obținută in acest campionat de S.C. Bacău — o victorie, este 
adevărat, la limită, dar, după cum aflăm, pe deplin meritată 
—, precum și succesul Corvinului la un- scor care are toate 
șansele să rămină record al campionatului. Echipa lui Lucescu 
și Vlad confirmă astfel strălucit startul ei furtunos și pune 
mai mult in gardă viitorii adversari ai hunedorenilor, mai 
ales pe cei care urmează să viziteze „cetatea oțelului". Adău- 
gindu-se performanței Corvinului, cea de a treia victorie a 
echipei lui Nicolae Proca (urcată acum pe locul 2 al clasa
mentului) ne previne că și noua promovată din Brașov — 
neînvinsă pină acum — va avea un cuvint greu de spus in 
actualul campionat. Constantin FIRANESCU

DIN NOU INFRÎNGERE PE TEREN PROPRIU
F.C. OLT - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
12 000. A marcat : ȚICLEANU (min. 80). Șuturi la poartâ : 3-10 (pe poartâ : 
1—5). Comere : 4-3.

F.C. OLT : Nedea 6 - Licâ 7, Ciocioanâ 6, Martinescu 4 (pentru durități), 
A, Mincu 7 — Al. Nicoîae 7, P. Petre 6, lovânescu 6 — lamandi 5 (mi«u 46 
Ciobanu 5 ; min. 76 Stanciu), Șoarece 5, Pițurcâ 6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrilâ 7, Tilihol 7, Ștefânescu 8, Ungurean© 
7 — Țîcleanu 8, Bălăci 7, Beldeanu 7 — Crișan 7 (min. 86 Irimescu), Câmâ
ța ru 8, Geolgâu 7 (min. 77 Donose).

A arbitrat O. Anderco (Satu Mare) 8 ; la linie : V. Catanâ (Cărei) șl 
R. Petrescu (Brașov), ultimul cu greșeli în aprecierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : MARTINESCU, IAMANDI, TILIHOI, ȘTEFÂNESCU, PI- 
ȚURCA.

Trofeul Petschovschi : 3. La speranțe : 1—5 (1—2).

DEZLĂNȚUITA ECHIPA HUNEDOREANA

Caz rar : F. C. Olt a 
obținut cele trei puncte din 
clasament din jocurile dispu
tate în deplasare, pentru că 
pe cele de acasă le-a pierdut. 
Simbătă a suferit a doua în- 
frîngere consecutivă, de data 
aceasta în fața campioanei, 
Universitatea Craiova. „Dife
rența de valoare, cum remar- 
oa Em. Bersellini, antrenorul 
lui Internazionale, prezent pe 
stadionul din Slatina, și-a spuf 
cuvintul, Universitatea meri- 
tind victoria". Sub raportul 
tehnico-tactic partida a fost 
satisfăcătoare. Dar... există un 
dar cu litere mari : șuturile la 
poartă. Ritmul de joc a fost 
bun, mai ales după pauză, an
gajamentul fizic la fel, dar 
un meci fără ocazii de gol, 
fără șuturi la poartă nu poate 
fi lăudat. în prima repriză, 
nici o ocazie. După pauză, at
mosfera s-a mai animat în 
preajma careurilor. în min. 54, 
Nedea a degajat greșit la Bel
deanu, care de la 35 m a trl-

TOATE GOLURILE, DE LA LOVITURI DE COLȚ
F.C. ARGEȘ - PROGRESUL 2-1 (1-0)

Stadion „1 Mai*  ; teren bun ; timp excelent de joc ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat: IGNAT (min. 30 și 62), respectiv DRAGU (min. 
55), Șuturi la poartâ : 31-4 (pe poartâ : 16-3). Cornere : 14-4.

C. ARGEȘ : Ariciu 7 — M. Zamfir 6, Stancu 7, Cîrstea 6, Bărbulescu 6 
- Badea 9, Ignat 8, Kallo 7 - Sigmirean 7 (min. 65 Bâluțâ 6), Radu II 6, 
Moiceanu 6.

PROGRESUL : Giron 8 — Mateescu 6. Anghel 7, G. Sandu 7, Gh. Ștefan 
6 — Nignea 7, Marica 6, Dragu 7 (min. 67 Cristea 6) — Neculce 6, Țevi 
6, Apostol 6.

A arbitrat : N. Raînea (Bîrlad) 9 ; la linie : FI. Cenea (Caracal) șl V. 
Burmuz (Vaslui).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 6-0 (4-0).
•.................... . I III I .................... ■ ■

Oaspeții nu au acceptat deloc 
ideea apărării cu orice preț și 
au venit hotărîți să-și vîndă 
scump pielea. La rîndul lor, 
gazdele, prezentînd o echipă în 
plin proces de reconstrucție, au 
urmărit în primul rînd, victo
ria, aceasta puțind fi, la un mo
ment dat. categorică dar care, 
a fost doar la limită și nu 
fără emoții, în condițiile in 
care jucătorii piteșteni au ex
celat la capitolul „ratări". în 
prima parte a întîlnirii s-a în
scris o singură dată, in poar
ta lui Giron. Autorul golului: 
IGNAT, în min. 30. care a tri
mis în plasă balonul respins 
de apărarea bucureșteană la 
un corner. Pînă atunci, F. C. 
Argeș mai avusese de cel pu
țin patru ori posibilitatea să 
deschidă scorul, dar Moiceanu 
in min. 16. Ignat în min. 18, 
Radu II in min. 25 și Sigmi- 
rean in min. 26 au irosit bune 
ocazii. Finalul primei reprize 
i-a adus pe oaspeți la un pas 
de egalare. Apostol însă, sin
gur numai cu Ariciu, în min. 
45, n-a reușit să înscrie din- 
tr-o poziție excelentă. Și to
tuși, Progresul va obține egala- 
rea, la puțin timp după pau
ză. în min. 55. prin DRAGU, 
care a speculat un moment de 
ezitare a apărării imediate pi- 
teștene în urma executării ți
nui corner. A urmat, firesc, o 
susținută ofensivă argeșeană, 
încheiată cu un gol realizat 
tot Ia o.. lovitură de colt A- 
ceasta s-a întîmplat in min. 
62 cînd din nou IGNAT, cu un 

mis spre poarta goală. A ră
sărit atunci, ca din pămint, AL 
Nicolae și a salvat cu capul 
un gol gata făcut. In min. 63, 
am consemnat un șut bun al 
aceluiași Nicolae, pe lingă 
vinclu, iar în min. 80 singurul 
gol al partidei, Donose a cen
trat de pe stingă, ȚICLEANU 
a venit in viteză și a șutat de 
Ia 20 m, cu ristul exterior, cu 
efect, și a înscris un gol fru
mos, sub transversală. în min. 
85, a ratat Crișan și jocul s-a 
încheiat cu victoria la limită 
a echipei oaspe, făcîndu-1 pe 
cei de la F.C. Olt să regrete 
că puteau obține o remiză 
chiar dacă adversarii au fost 
mai buni. Un meci pe alocuri 
tare (notă imprimată de duri
tățile lui Martinescu asupra 
lui Cămătaru), cu mulți nervi, 
cu greșelile tușierului Petres
cu, cu sticle în teren aruncate 
de indivizi din galeria craio- 
veană, una lovindu-1 pe tușie- 
rul Catană.

Constantin ALEXE

șut inspirat, l-a obligat pe Gi
ron să scoată mingea din pla
să. Pînă la sfirșitul partidei, 
gazdele mai ratează *n  min. 63 
prin Sigmirean, in min. 70 prin

CONSTANTIN ÎNVINS DOAR DE... ARBITRU!
Scăpați mai repede decît se 

așteptau de obsesia presupusei 
replici a vilcenilor, jucătorii 
petroșeneni au luat de la înce
put inițiativa, ea fiind facilita
tă în mare măsură de retrage
rea deliberată și aproape per
manentă a oaspeților în defen
sivă. Dar ocaziile clare de gol 
întîrziau să apară. Pentru că, 
pe de o parte, grupata și bine 
organizata apărare vilceană res
pingea prompt atacurile în valuri 
ale gazdelor, iar pe de altă 
parte, ofensiva echipei Jiul se 
canaliza pe un făgaș stereotip, 
în prima repriză n-am putut 
nota decît trei faze fierbinți : 
șutul-centrare al lui Teleșpan 
care o lovit bara (min. 19),

Echipa locală a obținut un 
scor de proporții, realizat pe 
fondul unui joc foarte bun, 
complet, care a cuprins deci 
atributele fotbalului modern : 
circulație permanentă, continuă 
demarcare și mărirea ritmului 
în faza de finalizare, precizie 
in transmiterea balonului. E 
drept, însă, că hunedorenii au 
avut în față un adversar mo
dest, care nu s-a regăsit 
aproape deloc. Scorul de 7—0 cu 
care a învins Corvinul putea 
lua proporții și mai mari dacă 
atacanții hunedoreni n-ar fi 
irosit și alte numeroase ocazii 
de gol și dacă barele nu l-ar 
fi salvat în trei rînduri pe 
portarul Oană, spectator la 
șuturile expediate de Văetuș 
(min, 6), Gabor (min. 18) și 
Nicșa (min. 43). Nu trecuseră 
decît două minute de la flu
ierul de Începere a partidei, 
cînd PETCU a deschis „seria",

DUPĂ FORCINGUL CERUT LA PAUZĂ...
Meci tipic de campionat, fără 

virtuți tehnice deosebite, dar 
remarcabil prin puterea de luptă 
și dăurirea tuturor jucătorilor.
S-a jucat aspru, fără menaja
mente. bărbătește, s-a aplicat 
de ambele părți un marcaj 
strict, englezesc, „perechile" ur- 
mărindu-se pînă în... pinzele al
be. Cum era de așteptat, brașo
venii au căutat cu insistență 
golul care să le aducă victoria.

Radu II și în min. 84 prin 
Badea (după un splendid „sla
lom" de circa 30 m), ocazii 
clare de majorare a scorului.

Mihai IONESCU

„bomba" lui Miculescu. de La 20 
m, scoasă de Cheran de pe linia 
porții (min. 22) și luftul lui 
Giuchici de la 8 m (min. 30). 
în repriza secundă acțiunile pe- 
troșenenilor au avut un grad 
mai mare de periculozitate, iar 
frecvența șuturilor n-a făcut 
decît să-l remarce în mod deo
sebit pe portarul Constantin, 
care cu fiecare intervenție a sa 
(de excepție cele la șuturile lui 
Sălăjan — min. 47. Șumulanschi 
— min. 73 și 75, Miculescu — min. 
86) apropia și mai mult echipa 
sa de doritul punct propus. în 
drumul lor spre victorie — pe 
care o meritau după desfășura
rea jocului — gazdele au fost 
lipsite însă de șansă. Cincă

CORVINUL HUNEDOARA - F.C.M. GALATI 7-0 (3-0)
Stadion Corvinul ; teren foarte bun ; timp frumos : spectatori — aproxima

tiv 12 000. Au marcat: PETCU (min. 2 și 51), GABOR (min. 32. 72. 81), 
VAETUȘ (min. 37), LUCESCU (min. 48 din 11 m). Șuturi la poartâ : 20-8 
(pe poartâ : 14—3). Comere : 11—3.

CORVINUL : I. Gabriel 7 - Nicșa 8, Dubinciuc 8 (min. 46 Andone 8), Gâ- 
lan 8, Bogdan 9 — Petcu 9, Dumitriu IV 8 (min. 68 Oncu 7), Kleln 8 — 
Lucescu 8, Gabor 9, Vâetuș 8.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 4 — Vlad 5, Olteanu 4. Bejenaru 5, Țolea 4 — 
Moțoc 4 (min. 46 R. Dan 5), G. Popescu 5, Balaban 5 — Majaru 6, Cra
mer 5. Orac 5.

A arbitrat G. Dragomir 9 ; la linie : A. Jurja (ambii din București) fi 
M. Ivâncescu (Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 4-0 (3-0).

fructificind centrarea lui Văe
tuș. Corvinul, excelent dirijată 
tactic de internaționalul Lucescu, 
acționează pe un front larg, cu 
dese schimbări de direcție a 
acțiunilor de atac, insistă în 
ofensivă, dar cu toate acestea 
golul al doilea „cade" abia in 
min. 32, avîndu-1 ca autor pe 
GABOR. Peste alte trei minute 
este 3—0, VAETUȘ „ștergînd",

La rîndul lor. oaspeții au făcut 
tot ce-aiu putut pentru a-1 evita, 
pentru a obține punctul mult 
dorit. Și, după scurgerea a două 
treimi din joc, am avut impre
sia că nu se va Înscrie nici un 
gol. numărul ocaziilor, al posi
bilităților clare de perforare a 
porților fiind extrem de mic. 
Sandu (min. 18 — „cap" ală
turi), Șulea (min. 27 — șut im
precis de la 7—8 m) și Fanici 
(min. 34 — plonjon cu reluare 
pe lingă bară) au fost cei trei 
jucători care puteau deschide 
scorul în prima repriză. Muș
truluit! aspru de Nicolae Proca 
la vestiar, Boriceanu, Paraschi- 
vescu, Șulea. Papuc și coechi
pierii au împins tot mai aproa-

• ...............— I■■■!■■■ I.l  ................................................................... .. .....

F.C.M. BRAȘOV - A.S.A. TG.MUREȘ 1-0 (0-0)
Stadion Tineretului ; teren bun ; timp noros ; spectatori — aproximativ 

22 000. A marcat : ȘULEA (min. 60 — din penalty). Șuturi la poartâ : 12—8 
(pe poartâ : 3—2). Cornere : 11—2.

F.C.M. : Balasz 7 — Papuc 6, Panache 7, Naghi 8, Pescaru 7 — Șulea 
8, Furnicâ 7, Bucur 5 (min. 88 Spirea) — Sandu 6 (min, 56 Dârâban 5), 
Paraschiveseu 7, Boriceanu 5.

A.S.A. : Varo 7 — Szabo 7, Unchiaș 5 (min. 69 Hajnal 5), Ispir 7, Fo- 
dor 6 — Vigu 5, Gal 5 (min. 81 Pîslaru), Boloni 6 — Both II 5, Biro I 6. 
Fanici 5.

A arbitrat C. Bârbulescu 9 ; la linie : V. Roșu și M. Buzea (toți dl© 
București).

Cartonașe galbene : UNCHIAȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 5-1 (4—1).

JIUL - CHIMIA RM. VILCEA 1-0 (0-0)
Stadion Jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 3 000. A 

marcat : ȘUMULANSCHI (min. 89). Șuturi la poartâ : 20—3 (pe poartâ j 
14—1). Cornere : 22—2.

JIUL : Cavai 6 — P. Grigore 7, Vasiliu 6, Rusu 7, Miculescu 7 — Varga 6, 
Giuchici 5, Stoica 6 — Mușat 6 (min. 65 Șumulanschi 7), Sâlâjan 6, Stol- 

chiță 6 (min. 87 Enescu).
CHIMIA : Constantin 10 — Basno 7, Stanca 7, Cheran 8, Cincâ 7 — G. 

Stan 6, Alexandru 6, Carabageac 6 — Teleșpan 6, Preda 5 (min. 70 Gîngu 
6), Georgescu 5 (min. 87 Cilean).

A arbitrat Al. lonițâ 4 ; la linie : C. Jurja (ambii din București) și D. 
Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene : CINCÂ.
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe : 2-0 (1-0).

• | ,..........  I . ...... ■!■■■ ... .. ................... .. ..........
(min. 76) și Basno (min. 77) — 
apărînd parcă din pămint — au 
scos de pe linia porții mingi pe 
care scria gol, dar au si scă
pat cu fata curată tn min. 50. 
cînd Preda, de la 4 m, a șutat 
la... 6 m peste bară. Pînă la ur
mă (min. 89). bravul portar 
Constantin a fost învins : fiind 

cu capul balonul, în poartă.
După pauză, oaspeții inițiază 

cîteva atacuri destul de peri
culoase, irosite de Orac și 
Majaru, după care Corvinul 
iși reia iureșul, punctînd de 
alte patru ori prin LUCESCU 
(min. 48 din lovitură de la 11 
m), PETCU (min. 51) și GA
BOR (min. 72 și 81).

Gheorghe NERTEA

pe de Varo liniile echipei mu
reșene. forcingul acestă de 15 
minute soldîndu-se pînă la ur
mă cu singurul gol al meciului, 
în min. 60, Fanici l-a .agățat" 
în careu pe Paraschiveseu și 
arbitrul, aproape dc fază, a dic
tat prompt penalty-ul pe car*  
ȘULEA l-a transformat impeca
bil : 1—0. De acum încolo, cu 
Hajnal in locui lui Gal și cu 
Boloni — libero, A.S.A. va a- 
taca ceva mai mult, dar. în a- 
fara unui minut de foc, 67 („ro
binsonadă" Balasz la șutul Iul 
Biro I și, apoi, degajare a lui 
Isplr de pe linia porții părăsite, 
la reluarea lui Paraschiveseu) 
nu se va maț întîmpla nimic.

Laurențiu DUMITRESCU

mai intîi obstrucționat de Stoi
ca și apoi faultat de Rusu, eroul 
meciului — căzut la pămint — 
n-a mai putut Interveni șl ȘU
MULANSCHI a înscris. Gravă 
greșeală de arbitraj care vi
ciază rezultatul final.

Adrian VASILESCU



REPLICA BĂIMĂRENILOR...
FC. BAIA MARE - DINAMO 1-0 (0-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproxima
tiv 16 000. A marcat : ROZNAI (min. 75). Șuturi ta poartă : 15-5 (pe poartă : 
>-3). Cornere : 16-1

F.C. BAIA MARE : Răducanu 9 — Molnar 6, Condruc 7, Sabau 7, Onuțan 
6 (min. 62 Koller 7) — P. Radu 7, Mureșan 8 — Sepl 5 (min. 46 Balon 6), 
Terheș 7-f-, Roznai 6-f-, Deac 6.

DINAMO : Speriatu 9 — 1. Marin 6, Ghițâ 7, Dinu 8 (min. 40 Dragnea 
6), Stănescu 7 — Augustin 7, Mulțescu 7, Custov 5 — Țălnor 7-f, D. Geor
gescu 6, lordache 5 (min. 78 Stredie 6).

A arbitrat I. Igna 9 ; la linie : D. Buciuman (ambii din Timișoara) și M. 
Moraru (Ploiești).

Trofeul Petschovschl : 7. la speranțe s 3—2 (0-1).
"i ..................... .......

F. C. Baia Mare n-a pre
cupețit nimic pentru a-și lua 
revanșa în fața unei adversare 
care o învinsese în ambele 
partide ale campionatului tre
cut și pentru a-și îmbuna su
porterii supărați pentru ega
lul de acasă cu brașovenii. A 
atacat din primul minut, cind 
bazîndu-se pe deplasările celor 
două vîrfuri, Terheș și Roznai, 
cînd pe învăluirile aripilor re
trase Sepi și Deac, sau pe in
filtrările lui Mureșan, P. Radu 
ți Sabău, a pasat chiar și îna
poi pînă la Răducanu, și-a con
trat cu decizie adversarii cînd 
pierdeau balonul, dar nu... 
marca ! Pentru că Dinamo, în 
frunte cu Speriatu și Dinu, se 
apăra foarte exact și grupat, 
evitînd cu calm și luciditate

capcanele echipei lui Mateia- 
nu. Dinamoviștii evitau pre
meditat schimburile de pase în 
propriul teren pentru a nu-i 
da adversarului, care făcea 
presing în grup, posibilitatea 
recuperării și atacului-surpriză.

In aceste condiții de duel 
tactic, pe primul plan a reie
șit angajamentul exemplar al 
ambelor echipe, prea desele 
faulturi insă fragmentînd jo
cul. Gazdele atacau mai mult 
(uneori careul dinamovist 
„fierbea" ca un cazan sub pre
siune), dar fără ocazii clare de 
gol, iar oaspeții ieșeau pe con
traatac, dar fără zvîcnirea de
cisivă a ultimului purtător al 
ștafetei. Astfel, în prima re
priză, am consemnat cu grad 
de periculozitate doar fazei?

din min. 13 (Ia centrarea lui 
Mulțescu. D. Georgescu lovește 
balonul cu capul, Răducanu 
trimițînd cu greu în corner), 
21 (Speriatu respinge un șut- 
centrare a! lui Radu, iar Ter
heș trimite peste poarta pără
sită), 30 (Mulțescu scapă sin
gur pe contraatac. Răducanu 
iese spectaculos la marginea 
careului) și 31 (Roznai nu poa
te șuta dintr-o bună poziție).

După pauză atacă Dinamo, 
băimărenii par descumpăniți, 
Dragnea trimite mingea în 
bară (min. 46), iar Răducanu 
respinge cu piciorul, din că
dere, în fața lui D. Georgescu 
scăpat singur. Iordache mai 
irosește două contraatacuri și 
băimărenii revin în atac. Ior- 
daehe uită consemnul tactic, 
de a nu dribla în propriul te
ren, o face și pasează greșit, la 
adversar, mingea ajunge la Ter
heș care șutează puternic, la 
semiînălțime, Speriatu respin
ge și ROZNAI venit în viteză 
(nemarcat !) reia în gol : 1—0 
in min. 75.

Dinamo a primit astfel la 
Baia Mare primul gol din a- 
cest campionat și cu acesta a 
pierdut primul joc.

Paul SLAVESCU

Iordănescu îți repară greșeala, la penalty-ul din min. 57, reluind 
de astă dată, in plasă. Foo : D. NEAGU

REVANȘĂ CU DESTULE EMOȚII
STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (0-0)

Stadion Steaua ; teren bun ; timp închis ; ploaie dupâ pauză ; specta
tori — aproximativ 10 000. A marcat: IORDĂNESCU (min. 57). Șuturi la 
poartă : 16—15 (pe poartă : 10-6). Comere : 4—3.

STEAUA ; iordache 7 — Anghelini 7, Someș 6, FI. Marin 7, Nițu 6 — 
Aelenei 5 (min 46 Mateffi 7), Zahiu 6, Iordănescu 7 — M. Răducanu 6, 
A. lonescu 7, N. Manea 6.

„POLI*  : Moise 4 (pentru nervozitate) — Murar 7, Păltinișan 7, Șerbă- 
noiu 7, Vișan 6 — Dembrovschi 6 (min. 66 Roșea 6), A. Manea 7, T. Ni- 
colae 7 — lancu 5, Nedelcu 6-J-, Cotec 6.

A arbitrat Gh. Jucan 7 ; la linie : S. Burlacu și V, Ciocilteu.
Cartonașe galbene : MOISE.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-3 (2-1).

Două echipe cu mijlocași 
activi și tehnici nu pot furni
za decît un meci echilibrat în 
tâmp, cu circulație bogată de 
jucători și balon, cu alternan
ță frecventă a fazelor de fi
nalizare. Ceea ce s-a intîm- 
plat și pe „Autobuzul", în me
ciul studenților bucureșteni și 
Ieșeni, în prezența a 5—6 000 
de spectatori, cifră care „răs
față", totuși, rar, în Capitală 
o bună echipă cum este Spor
tul studențesc. Hotărînd că oa
menii din zona mediană au 
constituit „sarea și piperul" a- 
cestei partide, am fi nedrepți 
dacă din această evidențiere în 
bloc, n-am desprinde și pe li
derul lor, „optarul" gazdelor, 
Cățoi.

Alte cauze care au deter
minat departajarea, la o dife
rență de două puncte : forma 
necorespunzătoare a portarilor 
ieșeni, garda vulnerabilă „asi
gurată" lor de propriii fundași, 
care au refuzat jocul cu „li
bero" ; pierderea repetată, în 
repriza secundă, de către Cio- 
cîrlan, a duelului cu FI. Gri
gore ; timiditatea în atac a lui

LA BACĂU. FRUNȚILE SE MAI DESCREȚESC...
S.C. BACĂU - „U“ CLUJ-NAPOCA 1-0 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp închis ,* spectatori — apro
ximativ 9 000. A marcat : ȘOIMAN (min. 41). Șuturi la poartă : 13—5 (pe 
poartă : 6—0). Cornere : 9-1.

S. C. BACĂU : Mangeac 7 — Andrieș 8, C Solomon 7, Lunca 7 (min. 89 
Dumitrașcu). 1. Solomon 6 — Vamanu 7, Cărpucl 6, Soșu 5 — Șolman 8, 
Panaite 7 (min. 64 Botez 6), Chitaru 5.

„U" CLUJ-NAPOCA : Moldovan 6 — L Mihai 6, Dobrău 7, Ciocan 6|-, 
Bagiu 4 (pentru durități) — FI. Pop 6 (min. 62 Moș 7). Suciu 5 (min. 57 
Cimpeanu II 7), Porațchi 6 — Dobrotă 5, Florescu 4, Ba taci iu 6.

A arbitrat : Gh. Retezan 9 ; la linie : R. Stincan șl V. Măndescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : BAGIU și ȘOSU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3—0 (0—0).

Iată că după egalul de la 
Tg. Mureș, echipa antrenată de 
Angelo Niculescu și Nicolae 
Vătafu realizează prima victo
rie a sezonului, descrețind 
frunțile tuturor. Cu jocul său 
variat din prima repriză, în 
continuă mișcare — în ciuda 
marcajului „om la om“ practi
cat de studenții clujeni —, cu 
un Vamanu într-o mai bună 
dispoziție și cu o extremă pe
netrantă (Șoiman) formația lo
cală și-a dominat adversara 
cneindu-și cîteva Spectaculoase 
ocazii de gol. Cea mai mare 
s-a consumat în min. 9 : Vama
nu, singur — de la 8—9 m — 
n-a știut să-și plaseze șutul și 
Moldovan a salvat. Ținută me
reu sub presiune, defensiva clu
jeană amină unicul gol al par
tidei pină in min. 41 : atunci 
Șoșu — Ia o lovitură liberă — 
pasează spre Cățpuci sut pu
ternic, alături de „zid", balonul 
«are din brațele lui Moldovan, 
reia Panaite. nici de această 
dată portarul clujenilor nu reți

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV
Sîmbătă seara s-a reunit, la 

Snagov, lotul reprezentativ de 
fotbal. în vederea partidei de 
miercuri cu reprezentativa Iugo
slaviei, în cadrul celei de a 
doua manșe a Cupei balcanice. 
Conducerea tehnică (Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F., 
Valentin Stănescu. antrenor

MIJLOCAȘII, ÎNTRE El
SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI 4-2 (2-1)

Stadion Autobuzul ; timp favorabil ; teren excelent ; spectatori — aproxi*  
mativ 5 500. Au marcat : O. IONESCU (min. 15 și 22), FL. GRIGORE (min, 
48 și 62), respectiv DANILA (min. 24 din 11 m) și ROMILA II (min. 77). 
Șuturi la poartă : 18—10 (pe poartă : 11—5). Cornere : 9—7.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tănăsescu 6, B. Grigare 7, Cazon 7, 
Muntecnu II 7 — lorgulescu 7, Câțoi 9, O. lonescu 8 — FI. Grigore 8, M. 
Sandu 7, Chihaia 6 (min. 67 M. Marian 7).

POLITEHNICA IAȘI : Naște 5 (min. 51 Bucu 5) — Gh, Munteanu 7, An
ton 6, Ursu 6, Cioclrlan 6 — Romilă II 8, Simionaș 8, Florean 7 — D. lo
nescu 6, Dânilă 6 (min. 57 Coraș 7), Cernescu 6.

A arbitrat V. Topan 8 ; la linie : M. Salomir (ambii din Cluj-Napoca) șl 
L Mureșan (Dej).

Cartonașe golbene : CIOCIRLAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 5-0 (1-0).

Cernescu și D. lonescu (acasă 
la ei, greu de contracarat) ; 
neglijența tușierului I. Mure
șan, care nu a semnalizat of
said la golul al treilea pentru 
gazde.

Doi jucători au punctat, pe
reche, pentru bucureșteni : O. 
IONESCU, ambele cu capul : 
min. 15, lovitură cu boltă 
(după ce Ia faza precedentă 
M. Sandu expediase mingea în 
bară) și min. 22, „liftind", la 
o lovitură liberă executată de 
Chihaia ; FL. GRIGORE : min.

ne și ȘOIMAN, atent, trimite 
in gol.

După pauză, Panaite ratează 
din careu (min. 47), iar din mo
mentul intrării iu Cimpeanu II, 
„U“ avansează liniile, îndrăz
nește mai mult și aleargă după 
egalare. Gazdele cedează mijlo
cul terenului, se încurcă în pro
priile sale inexactități, sînt do
minate, tremură pentru rezul
tat. Noroc însă că șuturile lui 
Ciocan. Batacliu și, respectiv, 
Drobotă nu nimeresc nici mă
car cadrul porții. In final, bă
căuanii revin în atac, dar Șoșu 
de la numai un metru de poar
tă (min. 84) șutează înalt ca la 
rugby (incredibilă ratare), iar 
Chitaru (min. 89) 11 zguduie
doar pe Moldovan cu o formi
dabilă „bombă". O victorie mun
cită și indiscutabilă care la 
început se întrevedea lejeră și 
la un scor liniștitor și pe care 
apoi, băcăuanii au cam compli- 
cat-o tinînd tribunele cu sufle
tul la gură.

Stelîan TRANDAFIRESCU

principal și V. Stănculescu, an
trenor secund) a convocat ur
mătorii jucători ; Iordache, Spe
riatu, Negrilă, Lică, Șlefănescu, 
Sameș, Dinu, Munteanu II, 
Țicleanu, Mulțescu. Iordănescu, 
Bălăci. A. Nicolae, Crișan, Că- 
mătaru, A. lonescu. M. Sandu, 
M. Răducanu si Țălnar.

48, după o cursă al cărei start 
l-a luat din ofsaidul amintit ; 
min. 62, la o gafă colectivă, 
Bucu-Anton-Ursu. Ieșenii au 
înscris din 11 m, prin DANILA 
(min. 24, Cernescu faultat în 
careu), și dintr-un șut impa- 
rabil, de la 18 m (min. 77), 
al Iui ROMILA II.

ion CUPEN

SERIA I
GLORIA BUZĂU — PBOGBE- 

SUL B RAI LA 2—1 (2—0). Au mar
cat : Mititelu (min. 1, autogol), 
Do bre (min. 38 din 11 m), res
pectiv Toma (min. 83, autogol).

F. C. CONSTANTA — I.M.U. 
MEDGIDIA 2—0 (0—0). Au Înscris: 
Petcu (min. 57 din 11 m) și Pe
nin (imin. 88).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— C.SJVI. SUCEAVA 0—0.

UNIREA FOCȘANI — C.S.U. 
GALAȚI 4—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Găian (min. 2 din 11 m), 
Manolache (min. 23), Burleanu 
(min. 46) șj Argăseală (min. 87).

DELTA TULCEA — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—0 (1—0). Au Înscris: 
Belea (min. 44 și 67) și Rotaru 
(min. 63).

VIITORUL GHEORGHENI — 
OLTUL SF. GHEORGHE 2—0 
(1—0). Au marcat : Savuli Cmitn. 
34) și Balasz (min. 70).

F.C.M. BRĂILA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Trifina <min. 18) și Bu- 
lancea (min. 50).

CIMENTUL MEDGIDIA — VH- 
TORUL VASLUI 1—1 (0—0). Au
înscris : Codin (min. 86) pentru 
Cimentul, Mardare (min. 84) pen
tru Viitorul.

C. S. BOTOȘANI — C.S.M. 
BORZEȘTI 2—2 (1—1). Au mar
cat : Dudea (min. 43), Tică (min. 
75) pentru C. S., Cătineanu (min. 
38), Nistreanu (min. 55) pentru 
C.S.M.

Relatări de la D. Soare, C. 
Popa, D. Boloban, V. Manoliu, 
A. Nicolaie, C. Mainași, Tr. Ena-
che, Al. Mavlea și T. Ungureanu.

1. F. C. C-ȚA 2 2 0 0 5-2 4
2— 4. Viit. Vaslui 2 110 3-23

C.S.M. Borz. 21104-33
C.S M.S-va 2 1 1 Q 1-0 3

5. Unirea Focșani 21015-22
6. Delta Tulcea. 21013-12
7. F.C.M. Brăila 21012-12

8—11. Ceahlăul P. N. 21013-32
Gloria B-ța 21013-32
Gloria Buzău 21013-32
Viit. Gheorgh. 21012-22

12—13. I.M.U Med. 21011-22
Oltul Sf. Gh. 21011-22

14. C.S.U. Galați 21012-42
15. C.S Botoșani 2 0 112-31
16. Minerul G. H. 20111-31
17. Cimentul Med. 20111-41
18. Prog. Brăila 20023-50

ETAPA VIITOARE (duminică
31 august) : Unirea Focșani — 
Delta Tulcea, I.M.U. Medgidia — 
C.S.M. Suceava. C.S.U. Galați — 
F.C.M. Brăila, Progresul Brăila 
— Cimentul Medgidia, Oltul Sf. 
Gheorghe — Viitorul Vaslui, 
Ceahlăul P. Neamț — F. C. Con
stanța, Viitorul Gheorgheni — 
Gloria Buzău, Gloria Bistrița — 
C.S. Botoșani, C.S.M. Borzești — 
Minerul Gura Humorului.

O
Teoretic, Steaua nu părea să 

aibă probleme în revanșa pentru 
Sinaia Cupei, pierdută, în primă
vară, în fața lui „Poli". Timișo
renii porneau handicapați de 
înfringerea, acasă, în ultima e- 
tapă, de criza de efectiv (Dumi
tru, suspendat ; Nadu, accidentat; 
Anghel, ruptură musculară, la 
încălzire, înainte de meci), ca să 
nu mai vorbim de amintirea ace
lui 1—7, la ultima lor apariție în 
Ghencea. „ll“-le bănățean a reu
șit însă o frumoasă detașare de 
aceste „antecedente potrivnice" 
ți a jucat grupat, gîndlt si ofen
siv, stimulat poate șl de glndul 
turneului din Spania, unde timi
șorenii au plecat Ieri și vor juca 
znîine șl joi. „Poli" a pierdut, 
dar a părăsit arena cu fruntea 
4<us. Steaua a câștigat șl are me
rite pentru victorie. Dar revanșa 
el n-a avut strălucire, echipa mi
litară fiind arareori clară In ex
primare și viguroasă In ofensivă, 
unii jucători apărtnd obosiți, al
ții neinspirațl.

Fără să exceleze, meciul 
a fost presărat cu ratări 
de... zile mari (N. Manea — min. 
U ; Nedelcu — mim 13, Cotec — 
min. 18, A. lonescu — mln. SB,

IERI ÎN DIVIZIA B
SERIA A ll-a

PETROLUL PLOIEȘTI — ME
TALUL BUCUREȘTI 2-0 <2—0). 
Au Înscris : Lazăr (min. 38) și 
Toporan Cmin. 43 din 11 m).

RAPID BUCUREȘTI — POIANA 
CIMPINA 3—0 (3—0). Au marcat : 
Paraschiv Cmin. 13), St. Popa 
Cmin. 24) și Grosu (min. 36).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Sultănoiu (min. 67).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘOI
MII SIBIU 2—1 (2—1). Autorii
golurilor : Sfrijan Cmin. 16), Hir- 
lab (min. 44 din 11 m), respectiv 
S. Marcu Cmin. 351).

METALUL PLOPENI — GAZ
METAN MEDIAȘ 1—1 (0—0). Au 
marcat : Spiridon (min. 62) pen
tru Metalul, Potor (min. 52) pen
tru Gaz metan.

NFTRAMONLA FAGARAȘ — 
ROVA ROȘIORI 1—0 (0—0). A
înscrii’ : Chirie (min. 68).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— CHIMICA TtRNAVENI 3—0 
(0—0). Autorii golurilor; Marcu 
(min. 63), Feșchiu (min. 70) și 
Tur bătu (min. 81).

C. S. T1RGOVIȘTE — FLACARA 
MORENI 4—0 (1—0). Au înscris : 
FiUpescu (min. 44 din 11 m),
Greaca (min. 50 șd 75) și Eco- 
nomu (min. 78).

PANDURII TG. JIU — SIRENA 
BUCUREȘTI 1—1 (0—1). Au mar
cat : Pisaroc (min. 47) pentru 
Pandurii, Sutru (min. 28) pentru 
Sirena.

Relatări de la I. Tănăsescu, C. 
Dumitru, P. Ion, C. Gruia, M. 
Boghici, V. Lazăr, N. Ștefan. M. 
Avanu și M. Băloi.

1. RAPID BUC.
2. C.S. Tg.-viște
3. Petrolul PI.
4. Mecanică fină
5. Autobuzul Buc.

6— 8. Metalul Buc 
Rulmentul Alex. 
ROVA Roșiori 

9—10. Șoimii Sibiu
Poiana Cîmpina 

11. Sirena Buc.
12—13. Nitraxnonia 

Tractorul Bv.
14. Gaz metan

15—16. Pandurii Tg. Jiu 
Met. Plopeni

17. Chimica Tîrn.
18. Flacăra Moreni

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 august) ; Tractorul Brașov — 
Nitramondia Făgăraș, Chimica Tîr- 
năveni — Pandurii Tg. Jiu, Rova 
Roșiori — Metalul Plopeni, C. S. 
Tîrgoviște — Rapid București, 
Gaz metan Mediaș — Poiana 
Cîmpina, Flacăra Moreni — Au
tobuzul București, Metalul Bucu
rești — Luceafărul București, 
Rulmentul Alexandria — Petro
lul Plodești, Sii'ena București — 
Șoimii Sibiu, Mecanică fină 
București stă.

30, 36). dar șl intervenții senza
ționale ale portarului Moise în 
trei stiuațil. Golul va veni in 
min 57 : Șerbănoiu II împinge 
pe A. lonescu în careu și arbi
trul, regulamentar, acordă pe
nalty-ul pe care îl execută Ior
dănescu ; portarul timișorean 
respinge, IORDĂNESCU revine și 
înscrie, după care Moise are o 
jenantă criză de nervozitate. „Po
li" îl trimite pe Păltinișan al doilea 
vîrf șl caută egalarea, dar se 
opune iordache (în min. 70, la 
lovitura liberă executată de 
Roșea de la 18 m ; în min. 75 la 
„ghiuleaua" lui Păltinișan dintr-o 
lovitură liberă asemănătoare). 
Steaua mal obține un penalty în 
min. 77 (A. Manea tl faultează
pe A. lonescu la doi pași de 
poarta goală), tnră Zahiu trage 
în bară I Tribunele „îngheață" 
In min. 87, cind Roșea ajunge 
singur la 8 m, însă trimite ba
lonul milimetric pe lingă stupul 
din stingă. Iar ea ultimă impre
sie, tn min. 90, pe contraatac, 
M. Răducanu îl obligă pe A. Ma
nea să respingă de două ori. ul
tima dată la un pas de linia 
porții goale.

Mircea M. IONESCU

SERIA A lli-a
U. T. ARAD — MINERUL A- 

NINA 4—0 (3—0). Autorii goluri
lor : Mușat (min. 2), Cura (min. 
5 și 68), Tisa (min. 24).

AURUL BRAD — F. C. BIHOR 
ORADEA 1—2 (0—1). Au marcat : 
Rizescu (min. 70), respectiv Doja 
(min. 15), Pușcaș (min. 66).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL LUPENI 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Cristea 
(min. 65).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
METALUL AI UD 2—0 (1—0). A
înscris : Văcariu (min. 14 și 71).

DACIA ORAȘTIE — C.FJR. TI
MIȘOARA 1—1 (0—1). Au marcat: 
Hulea (min. 60) pentru Dacia, 
Damian (min. 5) pentru C.F.R.

U. M. TIMIȘOARA — RAPID 
ARAD l—o (1—0). Autorul golu
lui : Săcăccan (min. 19).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.I.L. 
SIGHET 4—1 (1—1). Au înscris :
Nicoraș (irnin. 7, 48 și 90), Balaș 
(min. 65), respectiv Tiplea (min. 
40).

F.C.M. REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUGLR 1—0 (0—0). A
marcat : iovan (min. 60).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—0 (0—0). 
Autorii golurilor 'î State (min. 
W) și Demarcec (min. 88).

Relatări de la N. Străjan, Al. 
Jurcă, Z. Debrețeni, P. Suman- 
dan B. Crețu, St. Marton, Gh. 
Lonncz, D. Plăvițiu și St. Vida.

2 2 6 0 5-14 
2 110 6-23 
21102-03 
21013-12 
110 0 1-02 
21013-22 
21012-12 
2 10 12-12
2 10 12-22 
2 10 13-32
2 0 2 0 3-3 2 
2 10 11-32 
2 10 12-42 
20112-31
2 0 111-31 
20111-31 
20110-31 
10010-40

L U.T.A 2 2 0 0 7-1 4
2. F.C. Bihor 2 2 0 0 5-2 4
3. C.FJl. Tim. 2 1 1 0 4-1 3
4. Olimpia S. M. 2 1 1 0 4-2 3
5. înfrățirea Or. 2 1 0 1 4-2 2

6— 7. C.F.R. Cj.-N. 2 1 0 1 4-3 2
Metalurg. Cugir 2 1 0 1 3-2 2

8— 9. Min. Lupeni 2 1 0 1 1-1 2
F.C.M. Reșița 2 1 0 1 1-1 2

10—12. U.M. Tim. 2 1 0 1 2-3 2
Min. Cavnic 2 1 0 1 2-3 2
Min. Mold. N. 2 1 0 1 2-3 2

13. C.I.L. Sighet 2 1 0 1 3-5 2
14. Min. Anina 2 1 0 1 1-4 2
15. Rapid Arad 2 0 1 1 2-3 1
16. Dacia Orăștie 2 0 1 1 2-5 1
17. Aurul Brad 2 0 0 2 2-4 0
18. Metalul Ai ud 2 0 0 2 1-5 0

ETAPA VIITOARE (duminică 
31 august) : F.C. Bihor Oradea
— Minerul Lupeni. Aurul Brad
— Dacia Orăștie, Minerul Mol
dova Nouă — C.I.L. Sighet, Mi
nerul Anina — U.M. Timișoara, 
CT.R. Cluj-Napoca — F.C.M. 
Reșița, Rapid Arad — Metalur
gistul Cugir, Olimpia Satu Mare
— Minerul Cavnic, Metalul Ai ud
— înfrățirea Oradea, C.F.R. Ti
mișoara — U.T. Arad.



»»CONCURSUL PRIETENIA" 0 REUȘITĂ 
A ATLEȚILOR NOȘTRI JUNIORI 
® Sorin Matei și NicoIetaLia
Eugen Popescu și Alina

Zilele trecute s-a desfășurat
in Cuba competiția internațio
nală de atletism „Concursul 
Prietenia", dacă nu cel mai im
portant, in orice caz unul din
tre cele mai importante con
cursuri internaționale pentru 
juniori organizate în întreaga 
lume. Din păcate n-am avut în 
timp util toate rezultatele înre
gistrate de tinerii noștri repre- 
zentanfi în această prestigioasă 
competiție, organizată la Santia
go de Cuba. în provincia Orien- 
te. una dintre principalele loca
lități ale Cubei. După cum au 
transmis agențiile de presă, 
unul dintre atletii noștri. Sorin 
Matei încheiase victorios între
cerea săritorilor în înălțime, 
cu 2,20 m. Dar, în rest, ce-au 
făcut ceilalți 9 juniori români T... 
Rezultatele lor le-am aflat de 
la antrenorul federal Constan
tin Nourescu, abia la reîntoar
cerea în tară a delegației noas
tre.

„La Santiago de Cuba, atletii 
români au înregistrai una din
tre cele mai bune evoluții ale 
lor la acest tradițional concurs. 
In afara iul Sorin Matei am 
mai avut încă un cîștigător, 
craioveanca Nicoleta Lia Ia 200 
m și al ti doi atlcti clasați pe 
locul șecund, bucureștenii Eu-

ÎNTRECERILE campionatelor balcanice de tenis
La seniori. România - Bulgaria 2-1, la AtenaJUNIORiî-LA CÎMPINA

Marți se inaugurează, la 
Cîmpina, campionatul balcanic 
de tenis rezervat juniorilor. La 
care vor participa echipele 
masculine și feminine ale Bul
gariei. Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României. Progra
mul inițial prevede meciuri, 
pînă duminică, pe terenurile a- 
sociației sportive locale „Nep- 
tun“.

Formațiile românești vor a- 
vea în frunte, cum e și nor
mal, pe proaspeții campioni 
naționali : brașoveanul Cristi- 
nei Ștefănescu și bucureștean- 
ca Marilena Toloraii. Căpitanii 
celor două echipe au mai re
ținut în loturi (doar cîte trei 
urmînd să joace) pe : Bogdan 
Toma, Mihai Șovar, Răzvan 
Constantinescu. respectiv Na
dia Becherescu, Luminița Să- 
lăjan, Daniela Moise.

Căpitanii nejucători ai celor 
două echipe românești și — 
firește — antrenorii lor, sînt 
Tudorel Bădin și Ecaterina 
Roșianu.

COOPERARE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR SPORTIVE

Conferința sportivă europea
nă — reuniune bienală a orga
nismelor sportive oficiale — a- 
junsă în 1979 la cea de a 4-a 
sesiune, caută mereu noi mij
loace practice pentru adîncirea 
colaborării dintre organizațiile 
sportive naționale de pe conti
nent, facilitînd un larg schimb 
de experiență în diverse dome
nii de interes comun. Iată și 
prima realizare concretă : anul 
acesta la Kitzbiihel (Austria), a 
fost organizat primul Seminar 
al experților europeni în con
strucțiile de centre sportive, la 
care au participat reprezentanți 
din 16 țări, precum și delegați 
ai Grupului internațional de 
lucru pentru construcții sporti
ve (I.A.K.S.). Au fost supuse 
deliberării două teme princi
pale : 1. factorii de risc în con
strucția centrelor sportive, și 2,

ATLETISM • La „Memorialul 
Van Damme*  de la Bruxelles, 
Pietro Mennea a clștigat proba 
de 200 m, cu 20,06, fiind urmat 
de americanul Steve Williams — 
20,26 șl jamaioanul Don Quarrie 
— 30,45. Rezultate bune au mal 
realizat Thierry Vlgneron (Fran
ța) — 5,70 m la prăjină șl Laszlo 
Szalma (Ungaria) — 8,12 m la 
lungime. © In concursul desfă
șurat la Nijmegen (Olanda), mas
culin : 400 m garduri — Pont 
(Olanda) 30,79 ; 400 m plat — Co
ombs (Trinidad) 46.19 ; 800 m — 
Ferner (R. F. Germania) 1:48,37 ; 
5 000 m — Rose (Anglia) 13:35.91 ; 
feminin : 200 m — Angela Taylor 
(Canada) 22,88 ; 1 300 m — Chris- 
iine .Boxer (Anglia) 4:09,44,
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Baschet © în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în R. P. Chineză, echipa feminină 
a Franței a susținut la Nanjing 
un meci amical cu o selecționată 

■ ‘ i — pe primele locuri, 
Grecu — locuri secunde

gen Popescu la înălțimeB„.. ----- - ------- ?>
Alina Grecu 1a 100 mg. Trebuse 
să remarc, ca un fapt pozitiv, 
că toți atletii noștri s-au clasat
între primii 6 !“.

lată cifeva rezultate Înregis
trate la Santiago de Cuba :
fete : 200 m : 1. Nicoleta Lla 
24,58, 2. Cornelia Feuerbach 
(R.D.G.) 24,61, 3. CaroOa Beuster
(R.D.G.) 24,66 ; 400 m s 1. Eva
Palanek (Ung.) 53,34, 2. I». Ne
krasova (U.R.S.S.) 54,46... 6. N.
Lia 55,36 ; 100 mg : L Cornelia 
Feuerbach (RJD.G.) 14,07, 2. Ali
na Grecu 14,34, >. Silvia Costa
(Cuba A) 14,52 ; lungime i L 
Heike Daute (RJD.G.) «.70 t, 1. 
Sybllle Thiele (R-D.G.) «,81 m...
5. Gabriela Coteț «.17 m ; Înăl
țime : 1. Silvia Costa (Cuba A) 
1,81 m, 2. Marin*  Godnlciuk 
(U.R.S.S.) 1,71 m, I. Stelka Kos- 
tadlnova (Bulg.) 1.78 m. «. Mo
nica Matei 1,7« m ; greutate t 
...«. Silvia Comărnieeanu 14,38 m; 
BĂIEȚI : 110 mg : 1. T. Clriesser 
(R.D.G.) 14,46, 8. VI. Barbașin
(U.R.S.S.) 14,31 3. A. Oschkanat
(R.D.G.) 14,68, «. Llvlu Giurgiaa
14,76 ; 400 mg : 1. L. Csapo
(Ung.) 50,W. 8. H.J. Ende
(R.D.G.) 51.28... «. Ion Bulae
53,44; deeatlon: 1. T. Vos (R.D.G.) 
7502 p, 2. M. Romanluk (U.R.S.S.) 
7264 p, 8. L Sobolevs kl (U.R.S.S.) 
7161... 6. Aurel Aștlleaa 6401 p
(0 p la suliță 1! Altfel ar fl putut 
uroa pe podium !) ; Înălțime : 1. 
Sorin Matei 2,20 m. 2. Eugen 
Popescu 2,17 m, 3. K. Krawezyk 
(Polonia) 2,17 m.

Duminică noaptea tîrziu, la 
lumina reflectoarelor, s-au În
cheiat, pe terenurile Tennls- 
Clubulul din Atena, Întrecerile 
Balcaniadei de seniori, care au 
reunit la startt tenlsmăni din 5 
țări.

Echipa masculină a României, 
handicapată, încă de vineri, prin 
Îmbolnăvirea iul Llvlu Mancaș 
(criză renală), a reușit, chiar șl 
în formație restrinsă, să furni
zeze o plăcută surpriză, învin- 
gind, la capătul unul meci foarte 
disputat, omogena edhipa a Bul
gariei cu 2—1, după un meci de 
dublu ce părea compromis la 
capătul primelor două seturi »1 
oare a fost prelungit pe distanța 
a 5 seturi ! Rezultate parțiale : 
Florin Segărceanu — Lluben Ghe- 
nov 6—2, 6—4, 6—1 ; Laurențiu 
Bucur — Bojidar Pampu'.ov 2—6,
2— 6. 3—6 ; Segărceanu, Bucur — 
Bojidar șl Matei Pampulov 2—«,
3— 6, 6—4, 6—4, 6—2 ! Șl mai di
ficil s-a arătat a fl meciul cu 
echipa Iugoslaviei. Partida din
tre Laurențiu Bucur șl Slobodan 
Jivojlnovicl a durat 5 ore, sco
rul altemînd cu suspansuri: 3—6, 
6—4, 6—7 (5—7 la tie-break), S—0, 
6—8. Din păcate, la 6—5 ta ultl-

modificăt-ile de dimensiuni la 
centrele sportive determinate 
de reglementările federațiilor 
sportive internaționale. Discu
țiile s-au încheiat cu o serie 
de recomandări vizînd Întărirea 
cooperării tuturor celor intere
sați de construcțiile sportive, 
de la studiul proiectelor pînă la 
întreținerea ulterioară a baze
lor sportive. S-a sugerat o mai 
strînsă colaborare — în dome
niul investițiilor — eu arhitec- 
ții, medicii, producătorii de 
material și echipament spor
tiv. specialiștii în iluminat etc. 
întrucît problemele, aspectele 
de sănătate privitoare la con
strucțiile sportive au fost con
siderate foarte importante, te
ma aceasta a fost reținută pen
tru viitorul Seminar al exper
ților în construcții sportive.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
locală. Baschetbalistele franceze 
au obținut victoria cu 85—82 
(37—34). Echipa masculină a 
Franței a întâlnit formația Jiangsu 
(R. P. Chineză) ta fața căreia 
a cîștigat cu 66—61 (33—30).

BOX © Portorlcanul WLlfredo 
Gomez și-a apărat pentru a 12-a 
oară consecutiv titlul de cam
pion mondial la categoria super- 
eocoș (versiunea WBC), învlngînd 
prin k.o. în rundul 5 pe ameri
canul Derrick Holmes, în meciul 
disputat pe ringul din Las Vegas.

CICLISM © Turul Slovaciei 
desfășurat în 10 etape însumînd 
l 212 km s-a încheiat cu victoria 
rutierului cehoslovac Jiri Skoda, 
urmat de campionul olimpic Ser- 
ghel Suhurucenko (U.R.S.S.) la 
4:32 șl Jirl ștratilek (Cehoslova-

BRIGITTE PRASS CAMPIOANĂ BALCANICĂ
LA 200 m BRAS CU 2:38,89 (record)

La Voios (Grecia) au început 
întrecerile campionatelor bal
canice rezervate seniorilor la 
care participă sportivi din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia. Româ
nia și Turcia. O comportare 
foarte bună a avut-o reșițeanca 
Brigitte Prass. care a întrecut-o 
în cursa de 200 m pe campioa
na balcanică de anul trecut, 
Tania Bogomilov*  (2:40,33), rea- 
liztnd și un nou record națio
nal : 2:38,89. Pe locul trei, în a- 
ceeași cursă. a sosit Cristina 
Seidl în 2:44,95 — nou record 
de junioare. Proba de 100 m 
fluture a revenit sportivei bul
gare Soni*  Dangalakov*  în 63,98 
(record), urmată de Carmen 
Bunaclu (64,50 — record egalat)

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

BELGRAD, (Agerpres). — 
La Belgrad au Început întrece
rile celei de-a II-a ediții a 
Campionatului balcanic de hand
bal rezervat echipelor mascu
line de tineret.

In primul meci al competiți
ei, selecționata României a ta- 
tîlnlt formația Bulgariei, pe 
care a învins-o cu scorul de

ntul set. Bucur a ratat două 
med-baluri. In următorul meci, 
Florin Segărceanu l-a învins din 
nou, net, ca șl ta Gupa Davis, pe 
Zoltan Ilin, cu 6—3, 6—3, 6—0. Me
ciul de dublu, prelungit mult 
peste miezul nopții, urma să de
cidă cîștlgătoarea partidei, precum 
și ordinea ta clasamentul final.

Alte rezultate : Iugoslavia —
Grecia 3—0. Bulgaria — Turela 
3—0, Grecia — Turcia 8—0.

Rezultate dta turneul feminin: 
Grecia — Iugoslavia 3—1 (mare 
surpriză). Bulgaria — Turcia 
3—0, Iugoslavia — Turcia 3—0.

O NOUĂ REVELAȚIE A TENISULUI 
FEMININ: ANDREA JAEGER (S.U.A.)

NEW YORK, (Agerpres). — 
In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Mahwah (New 
Jersey), tinăra jucătoare ameri
cană Andrea Jaeger, în vîrstă 
de 15 ani. a obținut o surprin
zătoare victorie cu 2—6, 6—4,
6— 4 în fata compatrioatei sale 
Tracy Austin, cotată printre fa
voritele concursului. Jaeger a 
dispus în „optimi" de Lucia 
Romanov cu 6—3, 6—2, iar In 
turul II de Virginia Ruzicî.

Alte rezultate : Hana Mandii- 
kova — Dianne Fromholtz 6—3,
7— 5 ; Martina Navratilova — 
Kathy Jordan 6—2. 6—0 ; Sylvia 
Hanika — Trey Lewis 6—2, 
6—3. In semifinale Hana Man- 
dlikova a învins-o CU 6—4, 6—3

ȚINTAȘUL MARIAN DUMITRU 
PE LOCUL II IN POLONIA

Proba de pușcă standard — 
60 focuri culcat din cadrul con
cursului international de tir de 
la Bydgoszcz (Polonia) a fost 
cîștigată de cehoslovacul Peter 
Kurka — 597 puncte, urmat de 
tintașul român Marian Dumitru 
— 596 puncte.

cia) la 8:02. tn clasamentul final 
pe echipe, pe primul loc s-a si
tuat Cehoelo vacia, secundată la 
28:14 de formația U.R.S.S. • 
Cursa disputată in localitatea o- 
landeză Huybergen a revenit lui 
Joop zoetemelk (Olanda), crono
metrat pe distanța de 80 km cu 
timpul de 1 h 46:44. Pe locul doi, 
la 15 secunde, a sosit Gerrie 
Knetemann.

NATAȚ1E © Turneul de polo 
desfășurat în orașul La Valletta 
(Malta) s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R. P. Chineze, care 
a întrecut în finală cu 9—6 for
mația Cehoslovaciei.

PARAȘUTISM © La Kazanlik. 
In cadrul campionatelor mondiale, 
titlul de campioană absolută a 

și Marian*  Paraschiv (65,64). 
Alte rezultate :

100 m liber (f) : 1. Minceva 
(Bulg.) 59,55 ; 2. Dara (Gr.) 60,65; 
3. Separovic (Iug.) 60,76 ; 100 
m liber (b) : 1. Papas (Gr.) 52,79 
— record ; 2. Golomeev (Bulg.) 
53,23 ; 3. Dopsaj (Iug.) 54,16 ; 
200 m bras (b) : 1. Dangalakov 
(Bulg.) 2:26,46 ; 2. Doncev
(Bulg.) 2:27,65 ; 3. Ozuak (Tur
cia) 2:31,52 ; 100 m fluture (b): 
1. Vasiliev (Bulg.) 57,64 ; l 
Sampri (Tur.) 57,93 ; 3. Petrie 
(Iug.) 58,51 ; 4 x 100 m liber (f) : 
1. Bulgaria 4:03,32 ; 2. România 
4:06.24 ; 3. Iugoslavia 4:07,56 ; 
4 x 200 m liber (b) : 1. Bulgaria 
7:52,52 ; 2. Iugoslavia 7:53,80 | 3. 
Grecia T:55,20.

25—12 (11—6). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost 
handbalistul român Marian Du
mitru. care a înscris 9 goluri.

într-o altă partidă, reprezen
tativa Iugoslaviei a surclasat 
cu 44—7 (20—5) echipa Greciei.

★
In cadrul competiției interna

ționale de handbal pentru ju
niori „Cupa Prietenia", care se 
desfășoară la Chudrim (Ceho
slovacia), selecționata României 
a terminat la egalitate : 18—18 
(10—9) cu formația Ungariei.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE MOTOCROS

HELSINKI (Agerpres). — Cam
pionatul mondial de motocroe 1*  
clasa 256 cmc a programat la 
Hyvlnkaa (Finlanda) o probă ta 
dare victoria * revenit olande
zului Van der Ven, secundat de 
finlandezul Tarkkonen.

în clasamentul general condu
ce belgianul Georges Jobe — 206 
puncte, urmat de Van der Ven 
— 128 puncte șl bulgarul Ran- 
ghedov — 112 puncte.

pe Martina Navratilova. în timp 
oe Andrea Jaeger a eliminat-o 
cu 6—2, 6—3 pe Silvia Hanîka.

ECHIPA NORVEGIEI IN MARE 
VERVĂ : 6-1 CU FINLANDA I

Intr-un med internațional, dispu
tat la Oslo, în prezența a peste 
io 000 de spectatori, selecționata 
Norvegiei a învins cu s-dorul de 
6—1 (2—1) formația Finlandei 1
Din echipa norvegiană s-a evi
dențiat in mod special atacantul 
central Paal Jakobsen, autorul a 
patru goluri, celelalte două fiind 
însorise de Arne Dokken (din 
lovitură de la 11 m) si Einar 
Aas. Punctul oaspeților a tost 
marcat de Juhanl Himanka. Se
lecționata norvegiană a aliniat 
următorul „11“ x Jakobs eu — 
Berns ten, Kondahl. Aas, Groeo- 
dalen, Ottesern, Erlandsen, Hoey- 
land, Dokken, Paal, Jakobs eu, 
Thoresen.

Reamintim că la 24 septembrie, 
echipa României va inttlnl la 
Oslo formația Norvegiei, în ca
drul preliminariilor C.M.

CAMPIONATE • CUPE
U.R.S.S. (et 19) : Dinamo Tbi

lisi — Cemomoreț Odessa 1—6 ; 
Pahtakor Tașkent — Neftci Ba- 

revenit concurentei Irene Walkow 
(R. D. Germană) în timp ce la 
proba de acrobație pe primul Ioc 
s-a situat Aleksiandna Sadko 
(U.R.S.S.). La aterizare cu punct 
fix, pe locul întîl s-a clasat ca
nadiana Kathy Kokse.

TENIS O In optimile de finală 
ale turneului de La Mason (Ohio), 
Connors a dispus cu 9—1, 6—1 de 
compatriotul său Van Hof, iar 
Ivan Lendl l-a Întrecut cu 4—6, 
6—3, 6—3 pe Jeff Borowiak. Alte 
rezultate : Portes — Edmondson 
6—4, 6—3 ; Solomon — Amaya,
6— 4, 7—6. In semifinale Gonzales 
a reușit să-l învingă cu 6—2,
7— 6 pe Jimmy Connors, iar So
lomon l-a întrecut cu 6—2, 6—4 
pe Pascal Portes. Finala turneu
lui masculin de tenis de la Ma
son (Ohio) se va disputa între 
portoriicanul Francisco Gonzales 
și americanul Harold Solomon.

FILMUL DESPRE 
OLIMPIADA '80 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres), — 

Primul film despre J.O. da 
vară de la Moscova, intitulat 
„Sărbătoare olimpică" va fl 
prezentat peste cîteva zile pe 
ecranele cinematografelor din 
U.R.S.S. Filmul regizat de L 
Ozerov, cuprinde aspecte din 
orașele ce au găzduit întrece
rile olimpice, de la ștafeta 
olimpică și ceremonia de des
chidere a J.O. Alte filme con
sacrate Olimpiadei sînt In cur» 
de realizare.

GIMNAȘTII CHINEZI 
VICTORIOȘI ÎN S.U.A.

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
Concursul internațional feminin 
de gimnastică desfășurat la 
Hartford (Connecticut) a fost 
cîștigat de Li Cuilin (R.P. Chi
neză), care a realizat la indivi
dual compus 38,80 p, fiind ur
mată de Marcia Frederick 
(S.U.A.) — 38,60 p. In clasa
mentul final pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat R.P. Chineză
— 192,05 p, urmată de S.U.A.
— 189,50 p și Japonia — 181,55 
p. Competiția masculină a fost 
cîștigată la individual de No- 
buiki Kajitami (Japonia) — 58,30 
p, iar pe echipe de R.P. Chine
ză — 289,35 p.

MECIURI PENTRU 
CAMPIONATUL MONDIAL 

DE ȘAH
MtlNCHEN, 24 (Agerpres). — 

In campionatul mondial de șah 
pentru juniori de la Dortmund, 
după 6 runde conduce marele 
maestru sovietic Gări Kasparov, 
cu 5 Vi p, urmat de Tempon®, 
Toro. Benjamin sl Akesson —• 
cu câte 4*/i  puncte. Ttnărul 
maestru român Adrian Negules- 
cu, care a pierdut la Akesson 
șl a remizat cu Tempone, se 
află pe locul șase, cu 4 p.

ROMA, 24 (Agerpres). — Cea 
de-a 9-a si a 10-a partidă a 
meciului dintre marii maeștri 
Robert Hubner și Lajos Por- 
tisch, contând pentru semifina
lele turneului candidaților la 
titlul mondial de șah, a fost 
câștigată de Hflbner. Scorul me
ciului. care se desfășoară la 
Abano Terme' (Italia), este acum 
de 6—4 tn favoarea lui Hiib- 
ner.

ku 2—2 ; Dinamo Kiev — Kairat 
Alma Ata 5—0 ; Șahtior Doneț*  
— Anattat Erevan 2—2 ; Kuban 
Krasnodar — TSKA Moscova 
0—1 ; Torpedo Moscova — Spar
tak Moscova 0—2 ; SKA Rostov 
pe Don — Zenit Leningrad 0—8. 
în clasament conduce Spartak 
Moscova cu 28 p. urmată de Di
namo Kiev cu 27 p.

ANGLIA («L 3). Leicester a
învins cu 2—6 pe Liverpool. 
Southampton a câștigat In de
plasare cu 2—1 la Sunderland, 
lar Leeds, de asemenea ta de
plasare, a întrecut cu 3—2 pe 
Norwich. Coventry — Arsenal 
3—1 ; Everton — Nottingham
0—0 ; Birmingham — Manchester 
United 0—0 ; WB Albion — 
Wolverhampton 1—1 : Stoke — 
Ipswich 2—2 ; Crystal Palace — 
Middlesbrough 5—2 ; Manchester 
Ctty — Aston Villa 2—2.

R.F. GERMANIA (et. 3) : MOn- 
chen 1860 — Ntlmberg 1—4 ; 
Hamburg — Kaiserslautern 3—2 s 
Stuttgart — K61n 3—0 ; Leverku
sen — Eintracht Prlankfurt 3—3 j 
Bielefeld — Borussia M6nchee> 
gladbadh 2—3 ; Schalke — Urdin- 
gen 3—1 ; DUsseldorf — Bayern 
Mflnchen 3—0 ; Bochum — Duis
burg 1—1 î Karlsruhe — Borus
sia Dortmund 1—L Clasament s 
1. Dusseldorf « p ; 2. Hamburg 
5 p ; 3. Eintracht Frankfurt 4 p.

ITALIA. în grupele preliminare 
ale „Cupei Italiei”, Tnternaztonale 
Milano a terminat la egalitate. 
0—0, meciul susținut ta depla
sare cu echipa Catania. Alte re
zultate : Udlnese — Juventus
2—2 ; Avel.lino — AC Milan 1—1 ; 
Rimini — Atalanta 0—0 ; Lane- 
rossl — Sampdorla 1—0 ; Lazlo — 
Pescara 2—0 ; Perugia — Bari
1— 0 ; Verona — Varese 3—0 I 
Spal — Foggla 4—o.

MECIURI INTERNATIONALE
• La BSblingen în meci de ti

neret : R.F. Germania — Franța
2— 2 (1—0).
• La Split, echipia belgiiană 

Anderlecht a intnecut cu 1—4) 
(1—0) formația locală Hajduk.


