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VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL GORJ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România- 
a făcut in cursul zilei de luni 
o vizită de lucru in importan
tele bazine carbonifere Rovinarl 
și Motru din județul Gorj.

In această vizită, conducăto
rul partidului și statului nos
tru a fost insoțit de tovarășii 
Ilie Verdeț, Emil Bobu și Virgi) 
Trofin.

Noua vizită de lucru a secre
tarului general al partidului s-a 
înscris, ca toate intilnirile sale 
cu făuritorii de bunuri mate
riale de pe întrhg cuprinsul 
patriei, în stilul de muncă 
profund democratic inaugurat 
cu 15 ani în urmă de cînd la 
cîrma partidului și statului se 
află, prin voința întregii nați
uni, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, stil a cărui esență 
constă in consultarea perma
nentă cu masele, în dialogul 
direct cu oamenii muncii în ve
derea elaborării și stabilirii în 
comun a celor mai eficiente 
căi și mijloace de înfăptuire a 
obiectivelor dezvoltării econo
mice și sociale a României pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Desfășurată în climatul de 
puternică angajare a tuturor oa
menilor muncii, a întregului 
popor pentru înfăptuirea exem
plară a actualului cincinal și 
pregătire a condițiilor pentru 
realizarea directivelor trasate 
de cel de-al XII-lea Congres 
al partidului pentru viitorul 
cincinal, vizita s-a constituit, 
prin întreaga sa desfășurare, 
într-o manifestare puternică a 
unității întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care și-a în
chinat și își închină întreaga 
sa muncă și -viață fericirii și 
propășirii patriei, prosperității 
națiunii noastre socialiste, li
bere și suverane.

Primindu-1 pe secretarul ge
neral al partidului, președinte
le Republicii, cu cele mai alese 
sentimente de stimă șl dragos
te, minerii Gorjului, toți oa
menii muncii de pe aceste 
străbune meleaguri românești 
și-au manifestat deplina încre
dere in politica partidului, po
litică ce-și găsește o expresie 
elocventă în dezvoltarea armo
nioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, ceea 
ce determină ridicarea la o 
viață nouă, înfloritoare, a tu
turor județelor și localităților, 
asigurînd totodată creșterea ni
velului de trai și civilizație al 
maselor populare.

Ora 830. Aeronava a ateri
zat pe aeroportul din Craiova. 
Din piepturile miilor de oameni 
ai muncii veniți să-l întîmpine 
pe secretarul general al parti
dului au izbucnit puternice u- 
rale și ovații, expresie a dra
gostei pe care întregul nostru 
popor o nutrește pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
bucuriei de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură mulțimea 
entuziastă și s-a îndreptat apoi 
spre elicopter. In uralele și o- 
vațiile miilor de oameni pre- 
zenți pe aeroport, elicopterul 
prezidențial a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Rovinari, prima 
etapă a vizitei de lucru a pre
ședintelui României în județul 
Gorj.

La Rovinari, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
salutați cu deosebită stimă de 
tovarășul Nicolae Gavrilescu, 
prim-seeretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R., de alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, de 
numeroși cetățeni.

Mii de locuitori din centrul 
minier Rovinari, aflat în pli
nă dezvoltare, din alte așezări 
ale Gorjului prezenți la sosire, 
au aclamat îndelung, cu înflă
cărare pentru partid și secre
tarul său general, dînd expre
sie sentimentelor alese de sin
ceră stimă, profundă recunoș
tință pentru tot ceea ce condu
cătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut și face pen
tru continua înflorire a județu
lui lor, a întregii țări, pentru 
grija statornică ce o poartă 
vieții, bunăstării oamenilor 
muncii, minerilor și familiilor 
lor.

Au fost vizitate ; cariera de 
extracție la suprafață Gîrla, 
platforma de montaj Tismana, 
termocentrala Rovinari, noul 
oraș al minerilor, Rovinari, mi- 
crocariera Roșiuța și cariera 
Lupoaia.

Elicopterul prezidențial se în
dreaptă spre Motru.

★
Momentul culminant al 

vizitei secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii, în județul Gorj l-a con
stituit marea adunare populară 
din orașul Motru, care s-a des
fășurat in piața din fața Clu
bului muncitoresc „Minerul" 
din localitate. Sînt prezenți aici 
aproape 60 000 de oameni ai

(Continuare in pag. a 4-a)
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De azi, la Mamaia La campionatele naționale de caiac-canoc

LUDULUI INTERNATIONAL
DL TENIS

REZERVAI JUNIORILOR
Astăzi se inaugurează, pe 

terenurile hotelului Pelican 
din Mamaia, tradiționalul tur
neu internațional de tenis re
zervat juniorilor. Timpul ex
celent de pe Litoral promite 
să favorizeze întrecerile tine
rilor tenismani, reprezentind 
aici 6 țări : Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Grecia și România.

Cel aproximativ 50 de ' con- 
curenți vor juca în cadrul ca
tegoriilor distincte de virstă 
(15—16 și 17—18 ani), de as
tăzi pînă duminică. Singurul 
jucător care-și apără titlul 
cîștigat anul trecut este ceho
slovacul Josef Cihak (învin
gător, în semifinale, al lui 
Bogdan Toma). Dintre ceilalți 
participanți, se disting : Mi- 
chaela Pazderova (Cehoslova
cia), Manuela Maleeva (Bulga
ria), Grit Schneider (R.D.G.), 
Nadia Becherescu, Marilena 
Totoran, Daniela Moise, Lumi
nița Sălăjan (România), pre
cum și Eric Brawerman (Bel
gia). Fotis Vazeos (Grecia), 
Rolf Lichtenfeld (R.D.G.), Kra
simir Lazarov (Bulgaria), Cris- 
linel Ștefănescu, Bogdan Toma, 
Răzvan Constantinescu, Ion 
Florin Darie, Mihai Șovar 
(România) și alții. (Gavril TA- 
MAȘ, coresp.).

De joi, la Oradea

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE SCRIMĂ (tineret)

Intre 4 și 11 septembrie se 
va disputa la Oradea. în Sala 
sporturilor, prima etapă a cam
pionatului național de scrimă 
(tinerej), atît în probele indi
viduale cit si în cele pe echipe. 
Competiția va constitui un ul
tim prilej de verificare și se
lecție în vederea campionatelor 
balcanice de scrimă pentru ti
neret, din luna octombrie, care 
se vor desfășura în Turcia, la 
Bursa.

PROMISIUNILE „NOULUI VAL
Campionatele naționale din 

acest an ne-au arătat, printre 
alte concluzii, că „schimbul de 
mîine“ la caiac-canoe este bine 
lansat pe orbita performanței, 
că fruntașii „noului val“ atacă 
cu curaj pozițiile de frunte în 
ierarhiile interne. Fiodor Cu
rei, pregătit cu sportivii dina- 
moviști, dar reprezentind clubul 
Danubiu Tulcea, vizează insis
tent titularizarea în barca de 
canoe simplu 500 m a flotilei 
reprezentative. Sandu Greceanu 
și Aurel Nicolae, de la Dinamo, 
cîștigători la caiac două persoa-

în proba de K1 1000 mIon Geantă, învingător 

ne 500 m. au perspective certe, 
ca și cîțiva dintre tinerii caia- 
ciști care au alcătuit cvartetul 
Stelei, pe aceeași distanță. Ion 
Geantă, mai rapid decît Nicușor 
Eșeanu pe distanța de 1000 m. 
mînuiește tot mai viguros pa- 
dela și promite să se alăture, 
cit de curînd, lui Bîrlădeanu și 
Dîba, care ne-au adus de la 
J.O. cite o medalie de bronz, 
pe fiecare distantă. Antrenorul 

JOI, LA CONSTANTA, START
I

ÎN „CRITERIUL JUNIORILOR- EA CICIISM

federal Cornel Bîrsăneseu ne 
atrăgea atenția și asupra altor 
tineri care au urcat pentru pri
ma oară pe podiumul de pre
miere al campionatelor tării. 
Este vorba de caiacistul Gheor- 
ghe Nițu (C.S.Ș. Tulcea), de Ion 
Luea și Victor Ignat (locul III 
la K2 500 m). Nicolae Ilie (lo
cul III la K1 1000 m), toți trei 
de la Danubiu Tulcea. Mariaș 
Chiriță (locul III la CI 1000 m) 
de la SIMARED Baia Mare sau 
tinerii Attila Kovacs. Ionel 
Csonti (Constructorul Timișoa
ra). Marius Idnescu, Ion Gălbă-

Foto : Vasile BAGEAC
nuțoaie (Cerna Orșova) remar
cați in "finala probei de K2 1009 
m.

Un alt fapt pozitiv pe care 
recentele finale ale seniorilor 
ne obligă să-l subliniem este 
acela că pozițiile fruntașe deți
nute pînă nu de mult, aproane

Adrian VASILIU

(Continuare in pag- 2-3)

La Rm. Vîlcea, O FINALA CU CONCURENȚI
in cadrul „Daciadei"

Rîmnlcu Vîlcea, mai precis 
una din bazele sale sportive 
(popicăria de la C.P.L.), a găz
duit timp de două zile o fru
moasă competiție sportivă de 
masă, organizată in cadrul 
„Daciadei" : etapa finală, la 
popice, a „Cupei Ministerului 
economici forestiere și mate
rialelor de construcții". De 
fapt, după cum ne spunea to
varășul Petre Niculescu, in
structor în cadrul Uniunii - sin
dicatelor pe ramură, unul din
tre oamenii care au avut o 
deosebită contribuție la reu
șita acestei acțiuni, este „o 
întrecere născută dintr-o ne
cesitate, ca urmare a dragos
tei pentru această disciplină 
a oamenilor muncii din depar
tamentul nostru".

La startul finalelor. dispu
tate pe o arenă frumoasă, cu 
patru piste, s-au prezentat 
27 de bărbați și 20 de femei 
de vîrste dintre cele mai dife
rite. De pildă, Gheorghe Forțu, 
lăcătuș mecanic la Cimentul 
Fieni are 18 ani. Ildiko «ato
na de la C.P.L. Oradea — 
doar 17 ani, în timp ce Ale
xandru FiilSp de la IFET Tg. 
Secuie.sc — are 57 de ani. A- 
flați. timp de două zile, în 
mijlocul concurenților. i-am 
cunoscut pe majoritatea : Ele
na Calciu, de pildă, de 22 ani,

INTRE 17 Șl

in

care a realizat 408 p.d. 
dealtfel,

de la IPL Timișoara — țin 
talent cert — se afla doar la... 
primul ei concurs oficial ; re
prezentanții județului Prahova 
au fost Eugenia Stoica, de 
18 ani, și Vasile Stoica, tatăl 
său, ambii de la IFET Plo
iești ; Vilmos Reti, tîmplar la 
IPL Cluj-Napoca și... arbitru 
divizionar de popice.

întrecerea propriu-zisă a a- 
vut doi lideri autoritari 
persoana Marianei Axentoi, 
confecționeră de filtre la 
ECCH Suceava, care a realizat 
358 popice doborîte șl a unui 
localnic, Ilie Rentea, mașinist 
în secția PAL a CPL Rîmnicu 
Vîlcea (unde lucrează de 19 
ani), 
Iată, 
cinci clasați in această între
cere (100 lovituri mixte) : 1.
Mariana Axentoi 358 p.d., 2. 
Eugenia Stoica 331 p.d., 3. Il
diko «atona 323 p.d.. Ana Ne- 
groianu (UFET Sighet) 320 
p.d., 5. Maria Gagiu (Granitul 
București) 314 p.d. ; 1. 
Rentea 402 p.d., 2.
Creangă (UFET Sighet) 
p.d., 3. Vilmoș Reti 380 p.d., 
4. Dumitru Mălăescu (CPL Tg. 
Jiu) 361 p.d., 5. Ion Lixăn-
droiu (CPL Pitești) 360 p.d.

O mențiune specială merită 
a fl făcută în legătură cu 
buna organizare a acestei com-

lista primilor

Ilie
Vasile

380

57 DE ANI!
petiții de masă de către Uniu
nea sindicatelor pe ramură. 
C.N.E.F.S. și gazde (în special 
C.P.L. Rm. Vîlcea). Spre sa
tisfacția concurenților (unii, 
după cum am arătat, foarte 
tineri) în program a fost in
clusă și o vizită pe Valea Ol
tului. la Călimănești, Olănești. 
Căciulata. Cozia.

Modesto FERRARINI

TINERI POPICARI EVIDENȚIAȚI LA „CUPA U.G.S.R." Șl „VOINȚIAOA <<

La sfîrșitul săplămînii trecute 
s-au desfășurat la Ploiești și 
Tg. Mureș finalele unor impor
tante competiții de masă la po
pice, cum sînt „Cupa 
și ,,Voințiada“.

U.G.S.R.'

Pe arenele Casei de 
sindicatelor și de la 
din Ploiești și-au disputat in- 
tîietatea 30 de juniori și 30 de 
junioare în finala tradiționalei 
competiții 
U.G.S.R".
perfectă, asigurată de Comisia 
județeană de popice Prahova 
și F.R.P., întrecerile au prile
juit o frumoasă dispută, evi- 
dențiindu-se ca autentice talen

cultură a 
Rafinorul

sindicale „Cupa 
într-o organizare

întrecerea ciclistă internațio
nală „Criteriul juniorilor", pro
gramată între 4 și 7 septembrie, 
la Constanța, este așteptată cu 
justificat interes de cadeții 
sportului cu pedale din țara 
noastră, aceasta venind să încu
nuneze o activitate competițio- 
nală rodnică, depusă de ei p» 
parcursul a 16 etape, in eon 
cursul intern dotat cu „Cupa o- 
rașelor".

La întrecere și-au confirmat, 
pînă in prezent, participarea ci
cliști din Polonia. Cehoslovacia 
si Bulgaria, cărora li se vor a- 
lătura alergătorii români repre
zentanți a nu mai puțin de 16 
secții din țară : C.S.Ș. < eaua. 
CIBO Brașov. Metalul ' peni, 
Petrolul șl Voința Ploiești,

te cîțiva tineri, băieți și fete. 
Clasamentul final arată astfel : 
FETE : 1. Ileana Vulpe (Car- 
pați Sinaia) 405 p d (din 100 
lovituri mixte), 2. Victoria Stă- 
nescu (Progresul Timișoara) 
389, 3. Maria Zarif (Carpați 
Brașov) ; BĂIEȚI : 1. Nicolae 
Căpraru (Record Cluj-Napoca) 
829 p d (din 200 lovituri mixte), 
2. Gheorghe Lupu (Carpați Bra
șov) 820. 3. Dan Armașu (Me- . 
hedinți) 805. (A. CRISTEA —
coresp.).

a
a
lor din cooperația

La Tg. Mureș. în sala Voința, 
avut loc cea de a 30-a ediție 
întrecerilor rezervate tineri- 

meșteșugă- 

C.S.Ș. 1, C.S.Ș. 2. Olimpia și 
Voința București, Voința Arad, 
C.S.S. Timișoara, C.S.M. și Vo
ința Cluj-Napoca, C.S. Brăi
la, Mureșul Tg. Mureș și Hidro
tehnica Constanta.

Cele patru etape ale compe
tiției se vor desfășura pe șo
seaua Constanța — Mangalia 
(etapa I, 4 septembrie, ora 15,30
— 80 km), șoseaua Constanța — 
Tulcea (etapa a Il-a. 5 septem
brie. ora 15 — 100 km), șoseaua 
Constanta — Negru Vodă (eta
pa a IlI-a, 6 septembrie, ora 15
— cursă contratimp individual, 
20 km) și cursă pe circuit (40 
km) in municipiul Constanța 
(etapa a IV-a, 7 septembrie, 
ora 10).

7- " 9

do 
au
23

nu 
Pe

rească, competiție organizată 
UCECOM. La confruntare 
fost prezenți 30 de băieți și 
de fete, popicari tineri, care 
joacă în echipe divizionare, 
primele trei -locuri s-au situat — 
FETE : 1. Lili Geacarelli (Voin
ța Constanța) 380 p d 2. Mi* 
haela Gavrilescu (Voința Bucu
rești) 379, 3. Sofia Pîrvu 'Voin
ța Craiova) 362 ; BĂIEȚI : 1. 
Coloman Csaszar (Voința Tg. 
Mureș) 379, 2. loan Figlea (Vo
ința Alba Iulia). 3. Ti ti Borteș 
(Voința Arad) 370. Pentru cel 
mai bun rezultat la manșele 
..izolate" a fost premiată Tatia
na Gheorghiu (Voința Arad) — 
124 p d. (C. ALBU — coresp.).
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CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR II COMPETIȚII DE VOLEI
GALAȚI, 1 (prin telefon). Sta

dionul „Dunărea" a găzduit timp 
de 3 zile întrecerile campionate
lor republicane de atletism ale 
juniorilor de cat. a Il-a. la care 
au luat parte peste 400 de concu
renți din întreaga țară. Compe
tiția a fost excelent organizată 
de comisia județeană de atletism 
(președinte Th, Optică) și F.R.A. 
Cel mal bun rezultat al con
cursului este, fără discuție, cel 
înregistrat de bucureșteanul So
rin Matei la săritura în înăl
țime — 2,27 m, nou record na
țional de seniori I Șl alți par
ticipant! au obținut cîteva per
formanțe meritorii.

lată rezultatele înregistrate : 
BAieți : 100 m : Ovldiu Achim 
(C.S.Ș. St. Mare) 11,1, Ad. Lung 
(C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 11,3 ; 200 m: 
Achim 23,0, C. Simon (C.S.U. 
Brașov) 23,2 ; 400 m : Dieter Zim
mermann (C.S.Ș. „Șoimii" Sibiu) 
49,9, S. Eni (C.S.Ș. Reșița) 50,7 ; 
800 m : Istvan Balint (C.S.S. „Ce
tate" Deva) 1:55,2, Th. Ion
(C.S.Ș. Găești) 1:56,3; 1 500 m:
Balint 4:03.5, C. Codreanu (C.S.Ș. 
Cărei) 4:08,l ; 3 000 m : Constan
tin Codreanu 8:38,5. M. Poștoacă 
(C.S.Ș.A. C-lung) 8:42,5 ; 1 500 m 
obst. : Marius Poștoacă 4:19,8, 
M. Mărginaș (C. A. 
4:21.0 ; ~ '
(C.S.Ș.A. 4 Buc.) 15,1. Ov. 
(Viitorul Buc.) 15,3 ;

Negreș 39,6, M. 
(C.S.S Arad) 

m : Viitorul Buc.

Marius
Mărginaș (C. A. Roman)

110 mg : Gabriel Negreș 
‘ Deca

300 
Con- 
40,1 ; 
44,7,

„Cetate" Deva) 2:12,1 ț 1 500 ms 
lulia lonescu (C.S.ș P. Neamț) 
4:34,0, M. Macarov (C.S.Ș. Tul
cea) 4:34,0; 100 mg: RodicaRai- 
nea (C.S.Ș.A C-lung) 15,2, S. 
Stănescu (C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 
15,2 ; 300 mg : R. Rainea 44,2,
M. Ungureanu (C.S.Ș. Drăgășanl) 
45,9 ; 4X100 m : C.S.ș. șc. g-rală 
190 Buc. 50,0, Viitorul Buc. 50,4 ; 
4X400 m : C.S.ș. „Cetate" Deva 
3:55,7, C.S.Ș. Sighetul Marmației 
4:03,5 ; lungime : Gabriela Coteț 
(C.S.Ș. Focșani) 5,91 m, M. Ba- 
nea (Vilt. Buc.) 5,80 m ; înălțime: 
Octavia Nil (C.S.ș. Șc. g-rală 190 
Buc.) 1,75 m, G. Coteț 1.72 m ; 
greutate: Petruța Stănlcă (C.S.Ș.A. 
Craiova) 12,58 m. D. Costian 
(C.S.ș. Brăila) 12,00 m ; disc : 
P. Stănlcă 40.36 m, Ed. Todor 
(C.S.Ș. I Sf. Gheorghe) 38,46 m ; 
suliță : Simona Radu (C.S.Ș. Re
șița) 46,34 m, I. Tatu (C. A. 
Roman) 44,64 m.

Telemac SIRIOPOL, coresp.
• Astăzi și mîine, pe Stadionul 

Republicii din Capitală, va avea 
loc campionatul de " "
decatlon șl pentatlon 
n, octatlon și pentatlon 
niori rn. • Joi șl vineri, la Bu
dapesta. este programat 
de ' 
Polonia

Sezonul volelbalistic de toamnă 
este aproape, ceea ce face să 
crească numărul competițiilor de 
verificare.

„CUPA EXPLORĂRI**. Tradițio
nala competiție maramureșeană, 
găzduită timp de 3 zile de sada 
„Dacia" din Baia Mare, a reunit 
3 divizionare A masculine, care 
se pregătesc pentru apropiatul 
start al campionatului, și o di
vizionară B. Primul loc a revenit 
formației Steaua (3—1 cu Ex
plorări, 3—0 cu „U“ și cu „Poli“), 
urmată de Explorări Baia Mare 
(3—0 cu „U“ și 3—1 cu „Poli"), 
Politehnica Timișoara (3—1 
„U") și „U" Cluj-Napoca. 
SÂSARANU, cotresp.)

cu 
(V.

în
i au

PIo- 
Botev

dștigîndu-Ie pe toate cu 3—0. 
(Șt. GURGUI, coresp.)

„CUPA CARPAȚI". La Brașov, 
în Sala sporturilor, are loc 
miercuri, joi și vineri (de la ora 
16) o competiție de verificare la 
care participă divizionarele A 
masculine Dinamo, Delta Tulcea, 
Viitorul Bacău și Tractorul Bra
șov. (C. GRUIA, coresp.)

poliation : 
— juniori 

ju-

__ , ___ „__  ... meciul 
juniori-junioare Ungaria — 

— România.

„CUPA UNIVERSITATEA". 
Sala sporturilor din Craiova 
evoluat echipele feminine 
mien Milowice (Polonia), I 
Vrața (Bulgaria), alături de for
mațiile 
A.S.S.U. 
Cupa a 
care în 
cu 3—0 ...
tatea Craiova. Concomitent 
desfășurat o triplă întîlnire ami
cală între formațiile masculine 
Universitatea Craiova și Chîmik 
Szolnok (Ungaria), craiovenii

locale Universitatea, 
și Lie. „N. Titulescu". 

revenit echipei poloneze 
jocul decisiv a dispus 
(17, 8, 10) de Universi- 

:-a

BARAJUL PENTRU PROMOVA
RE IN DIVIZIA ȘCOLARA ȘI 
DE JUNIORI. In urma meciuri
lor de baraj programate pe te
renul Dinamo, pentru ocuparea 
locului vacant în Divizia naționa
lă de juniori și școlari, echipa 
de băieți a Liceului industrial 
nr. 12 C.F.R. București (antrenor 
I. Șoacă) s-a clasat pe primul 
loc cu 4 p, urmată de C.S.Ș. 
Slatina 3 p și C.S.Ș. 1 Buc. 2 p. 
Rezultate : Lie. ind. 12 — C.S.Ș. 1 
3—2, C.S.Ș. Slatina — C.S.Ș. 1 
3—1, Lie. ind. 12 — C.S.Ș. Sla
tina 3—0.

CONCURSUL 
DE PLANORISM 

DE LA IAȘI
Pe clmpul de zbor ai aeroclu

bului „Moldova" din Iași s-au 
desfășurat întrecerile concursului 
internațional de planorism, la 
care, alături de piloții noștri, au 
participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania. 
Ungaria și Uniunea Sovietică. Din 
cauza vremii extrem de capri
cioase nu au putut ti executate 
decît trei probe și acelea în 
condiții grele. Pe primele locuri 
în clasament s-au situat : 1. J. 
Stepanek (Cehoslovacia) — 2 596 
p, 2. K. Polonyi (Ungaria) — 
2120 p, 3. S. Panp (Ungaria) 2119 
p, ■ 4. Ervin Rosch (România) 
2 070 p. 5. Mircea Finescu (Româ
nia) 2 004 p ; 6. Valentin Romașcu 
(România).

Pe primele trei locuri. în cla
samentul ne echipe, s-au 
reprezentativele Ungariei, 
slovaciei și României. (D. 
CONESCU, coresp.).

situat 
Ceho-
DIA-

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ZBOR CU MOTOR 
ASTĂZI, PRIMA PROBA, FIGURI IMPUSE

IN

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

mg : 
traș 
«Xioo___ __________ ____ ___
C.S.Ș. Lie. 2 Buc. 44,9 ; 4X400 m: 
C.S.Ș. Arad 3:30,3, Petrolul PI. 
3:31.2 ; lungime : Petre Ivan (C. S. 
Tîrgoviște) 6,83 m, M. Glodeanu 
(C.S.Ș. St. M.) 6.80 : triplu î Lu
cian Sfiea (C.S.Ș. Șc. g-rală 190 
Buc.) 14,76 m, P. Ivan 14,49 m ; 
înălțime : Sorin Matei (C.S.Ș. Lie. 
2 Buc.) 2,27 m record. C. Mili- 
t-aru (Viitoruil Buc.) 2.07 m ; pră
jină ; Dan Avram eseu (Viitorul 
Buc.) 4.20 m, V. Guzu (C.S.M. 
Iași) 4,00 m : greutate : Marius 
Vintilă (C.S.Ș. Ploiești) 15,16 m, 
Em. Lascu (C.S.Ș. Arad) 15,08 m: 
disc : M. Vintilă 50,42 m, V. Dor- 
neanu (C.S.Ș. Triumf Buc.) 48.18 
m : suliță ; C-tin Miclea (C.S.Ș. 
Arad) 60.18 m. Tr. Pătru (C.S.Ș. 
,.M. Eminescu" Iași) 55.36 m ; 
ciocan : Al. Ștefănescu (Viitorul 
Buc.) 59.96 m. Oct Tchim -----
rul Buc.) 58 38 m : 10 km 
Gh. Frecăteanu (P.T.T. 
46:54.0. D. Marisac (C.S.ș. 
minescu" Tasi) 47:59,5 • 
100 m : NicO’ieta Vomicu 
Șc. g-rală 190 Buc.) 12.4. 
rescu (C.S.S. St. M.) 
m : N. Vomicu 25.5. _ _____ __
(C.S.Ș. Arad) 25.9 : 400 m : Ro- 
dica Tine (C.S S. Sighetul Mar- 
matiei) 57,0. I. Smiricin^chi (C.S.Ș. 
„Cetate" Deva) 57 2 ; 800 m : Mi
haela Budecan (Met. Hunedoara) 
2:11,6. Koncza GySngy (C.S.Ș.

(Viito- 
marș : 
Buc.) 

„M. E- 
FETE : 
(C.S.Ș. 
C. Flo- 

12,7 ; 200 
G. Badea

JUDEȚUL HUNEDOARA DOUA IMPORTANTE 
COMPETIȚII AUTOMOBILISTICE

de două zile în județul 
s-au desfășurat două 
competiții automobl- 

pe

Timp
Hunedoara 
importante 
listice. întrecerea de viteză . 
circuit, de fapt a IV-a etapă a 
campionatului republican de vi
teză pe circuit, desfășurată pe 
străzile micro-raloanelor 6 și 1 
din Hunedoara — urmărită de 
circa 30 000 de spectatori — a 
avut la start 57 de piloțl. Re
zultate tehnice : grupa I — 1. 
M. Alexandrescn, 2. R. Dumi
trescu (ambii Politehnica Bucu
rești). 3. Gh. Urdea (C.S.U. Bra
șov) ; gr. I. clasa națională — 1. 
M. Alexandrescu, 2. R. Dumi
trescu, 3. Fi. Hangu (C.S.U. Bra
șov) ; gr. I. clasa FIA — 1 Gh. 
Urdea (C.S.U. Brașov). 2. I. An
ton (Pollt. Buc.). 3. S. Dinu (T.T.A. 
Argeș) ; gr. a II-a, 1. L. Borbely 
(C.S.U. Brașov), 2. B. Ursu 
(I.N.M.T. Buc), 3 I. Olteanu 
(I. A. Dacia Pitești) ; gr. a IV-a, 
1. St. Iancovici (I. A. Dacia). 2. 
E. Ionescu-Crisrtea (Unirea Tri
color București). 3. C. Zărnescu 
(I. A. Dacia Pitești) ; gr. a V-a, 
1. N. Grigoraș (I. A. Dacia), 2. 
W. Hirschvogel (C.S.M. Reșița), 
3. V. Sanoevici (T.N.M.T. Bucu
rești) ; gr. a V-a. cl. națională. 
1. N. Grigoraș, 2. V Sanoevici, 
3. V. Nicbară (T. A. Dacia) ; e- 
chipe : pe primul loc la egali
tate de puncte : LA. Dacia Pi-

teșii, Politehnica București 
C.S.U. Brașov. 
gistul" a revenit 
Nicu Grigoraș.

Pe traseul Teliucul superior — 
Ghelar s-a disputat etapa a treia 
a campionatului republican de vi
teză în coastă, la care au luat 
parte 63 de concurenți. Pe pri
mele locuri s-au clasat : T. Mol
nar — Agronomia Timișoara 
(gr I) ; R. Dumitrescu — Poli
tehnica București (gr. I, c5. na
țională) ; T. Molnar (gr I. cl. 
FIA) ; Șt. Iancovici — I.A. Dacia 
Pitești (gr. a “ '
Cristea — U. 
a rv-a) ; N. 
Dacia Pitești 
Grigoraș (gr. 
nală) ; <a. general 
co viei. 2. N. Grigoraș, 3 Motoc 
(Tractorul Brașov). Pe echipe : 
1. I. A. Dacia Pitești, 2—3. Poli
tehnica București, C.S.U Brașov. 
(Ioan VLAD, coresp.).

. 1 sl
,Cupa Siderur- 

alergă torul ui

II-a) ; E. lonescu 
Tricolor Buc. (gr. 
Grigoraș — I. A.
(gr. a V-a) ; N. 

a V-a, cl. națlo- 
1. Șt. Ian-

Pentru participanții la cam
pionatul republican de zbor cu 
motor, cu invitați străini (din 
Bulgaria, Cehoslovacia și Uniu
nea Sovietică), care se desfă
șoară pe aeroportul Strejnic al 
aeroclubului „Gheorghe Bănciu- 
lescu" din Ploiești, ziua de ieri 
a fost dominată de ultimele 
pregătiri dinaintea startului. A 
fost, de fapt, ziua tatonărilor — 
a antrenamentelor oficiale. în 
care competitorii s-au acomodat 
cu condițiile de zbor și s-au 
studiat reciproc. Piloții noștri 
și cei cehoslovaci zboară ne a- 
parate de tip Zlin 50 L, iar 
sportivii sovietici și cei bulgari 
pe cunoscutul avion sovietic de 
acrobație IAK 50. Se întîlriesc, 
așadar, două aparate de mare 
faimă, la bordul cărora urmea
ză să-și spună cuvîntul măies
tria piloților. La antrenamente
le de Ieri au impresionat evo- 
Juțiile campionilor balcanici 
Mihai Albu, Marcel-Mitu, Ana

Nina Ioniță. precum și cele ale 
campionilor mondiali Evgheni 
Solov și Valentina Iaikova, din 
formația sovietică. Astăzi, pînă 
la căderea serii, se va desfășura 
prima probă, rezervată figurilor 
impuse cunoscute dinainte (re
zultatele vor fi 
timpul nopții) : 
executa programul II. cu figuri 
impuse necunoscute, iar joi sa 
va desfășura cea mai interesan
tă probă : programul cu figuri 
liber alese. Vineri vor avea loc 
întrecerile pentru 
ghg Bănciulescu".

calculate în 
mîine se va

„Cupa Gheor-
(V. T.).
- OSAKI 
TOKIO

PROGRESUL 
ELECTRIC

LA HANDBAL FEMININ

CAMPIONATELE PATINATORILOR PE ROTILE

Cu 5 zile înaintea startului Di
viziei feminine A de handbal, 
echipa bucureșteană Progresul 
susține o întilnire amicală tn 
compania, formației Osakl Elec
tric Tokio. Meciul este progra
mat miercuri, de la ora 15, 
sala Floreasea.

I
I
I
I

ECHIPELE DE TENIS ALE CLUBULUI DINAMO ÎNVIN
GĂTOARE IN CONCURSUL REPUBLICAN AL COPIILOR

Pe terenurile asociației sporti
ve Metalul din Tîrgoviște s-a 
disputat turneul final al con
cursului republican de tenis pe 
echipe, rezervat formațiilor alcă
tuite din copil sub 14 ani. În
trecerile au furnizat Jocuri destul 
de atractive, multe dintre ele 
stirnind interesul celor prezenți. 
atit prin valoarea arătată de u- 
nil dintre micii competitori (M3- 

> hai Vanță, Mihnea Năstase sau 
Elena Răducia), cit Si, mal ales, 
prin dîrzenia manifestată de a- 
proape toti micuții ași ai ra
chetei. ,

Victoria, atît tn Întrecerea for
mațiilor masculine, cit și tn cea 
* echipelor feminine, a revenit 
reprezentanților clubului Dinamo 
(antrenori Aurel Segărceanu și 
Gh. Boaghe), care au dominat 
ctar disputa cîștigînd toate în- 
tîlnirile. Este de subliniat, de a- 
semenea, prestația jucătorilor ți 
jucătoarelor de la Tenis Club

București, precum șl absența ne
justificată a echipei Politehnica 
Cluj-Napoca.

Iată clasamentul final (s-au Ju
cat 9 meciuri — 6 slmpluri șl 3 
dubluri), turneul final, locurile 
1—4, masculin : 1. Dinamo Bucu
rești 3 V ; 2. Tenis Club Bucu
rești 2 v ; 3. Dunărea Galați 1 
▼ ; 4. Steaua 0 v ; " --------
Dinamo București 3 
Club București 2 v ; 
București 1 v ; 4.
Brașovia Brașov 0 v;_______ _
masculin : 5. Dinamo Brașov ; 
Progresul București ; 7 U. T. 
Arad ; 8. Cl. sp. șc. nr. 2 Tg. 
Mureș ; feminin : 5. Dunărea Ga
lați ; 6 Steaua ; 7. Sănătatea O- 
radea.

In Încheiere se Cuvine să nu-i 
uităm 
locale 
gurat 
petiții 
dintre

feminin : 1. 
v ; 2 Tenis 
3. Progresul 
Cl. sp. șc. 

locurile 5—8, 
6.

pe organizatori, organele 
tîrgoviștene, caro au asi- 

acestei atît de utile com
un cadru de desfășurare 
cele mai frumoase, (c. a.)

Pe o pistă Improvizată pe a- 
leile asfaltate ale „Parcului tine
retului" din Capitală s-a consu
mat., la sfieșitul săptăminil tre
cute. ultimul act al campiona
tului republican de patinaj pe 
rotile.
' Îndeplinind haremurile cerute 
de regulament, peste 130 de 
concurenți de toate categoriile 
(numai la senioare se constată o 
acută lipsă de sportive), s-au a- 
liniat la startul diferitelor probe, 
furnizînd dispute aprige. între
cerile pentru cucerirea mult rîv- 
nltelor titluri au fost dominate 
de tinerii alergători de la C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca (antrenor — 
Mihal Timiș) care au ieșit Învin
gători la patru din cele 11 ca
tegorii. O evoluție meritorie au 
avut șl patinatorii de la C. S. 
Petrolul Ploiești. C.S.M. Cluj-Na- 
poca. Mureșul Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Sibiu șl C S. Școlarul București 
al căror reprezentanți s-au Întors 
ia secțiile lor eu tricouri de cam
pioni. După felul cum s-au com
portat. majoritatea finaliștilor au 
dovedit că se pregătesc cu se
riozitate... pe uscat In vederea 
obținerii viitoarelor performante 
pe pistele de gheață. Din 
s-au înregistrat și două 
regretabile : alergătorii 
C.S.Ș. Suceava șl de la 
I.E.F.S, București.

Iată campionii pe anul 1980 : 
speranțe — Coralla Balașiu (C.S.Ș. 
Sibiu) șl Nicolae Cheul (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) ; Copii U 
— Mihaela Timiș (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca) și Orlando Crlstea 
(C. S. Școlarul București) : co
pil I — Enlk» Kolozsi (C.S.M. 
Cluj-Napoca) și Carol Lang (C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca) ; juniori n 
Simona Todoruț (C.S.Ș. Viitorul 
Clu j-Napoca) șl Mariana Tigău 
(C. S. Petrolul Ploiești) ; juniori 
I — Ibolya Szatmary (Mureșul 
Tg. Mures) și Adalbert Lakatoș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) : seniori — 
Mlrcea Vrtnceanu (C. S. Petrolul 
Ploiești).

AZI. O NOUĂ ETAPA 
IN CAMPIONATUL 

DE DIRT-TRACK 
LA PERECHI

Campionatul republican de 
rechi Ia dlrt-track continuă 
tăzl pe pista stadionului Metalul 
din Capitală cu etapa a doua. 
Participă alergători din Arad, Si
biu, Brăila si București. Primul 
start se va da la ora 16. După 
etapa inaugurală de la Brăila. 
!n clasament conduce dublul I. 
Pavel — Al. Pis (Voința Sibiu) 
cu 25 de puncte.

COMPETIȚII REPUBLICANE DE TIR
Focșani (probele de puș- 
Brașov (pistoale) șl Bala 
(talere) s-au desfășurat

păcate, 
absențe 
de la 
C.S.U.-

La 
Că) , 
Mare . . ____ ____ _____
„Cupa de vară" pentru trăgătoa
rele senioare șl „Cupa speran
țelor" 'pentru junioare și juniori. 
Citeva dintre rezultate : pușcă 
standard, 60 t.c. senioare : 1. Eva 
lonescu (CSU Brașov) 994 p J 
3X20 f : 1. Dumitra „Matei (Di
namo) 567 p, 2. Maria Lakatoș 
(CSU Brașov) 566 p, 3. Ewa lo
nescu 565 p ; juniori : 1. I. Jol- 
dea (CFR Arad) 506 p, 2. M. Du
mitru (Politehnica Cluj-Napoca) 
994 p, 3. C. Soare (Olimpia) 591 
p ; Junioare : 1. Roxana Lămă- 
șanu (Olimpia) 590 p ; 3X20 f Ju
niori : 1. M. Dumitru 574 p ; 
Junioare : 1. Roxana Lămășanu 
562 p ț pistol liber: 1. S. Babli 
(UT Arad) 545 p, 2. M. Dragoml- 
rescu (CSȘ 1 Buc.) 543 p ; pis

tol standard, senioare : 1. Marie- 
ta Popovid (UT Arad) 560 p, 2. 
Dumitra Sandu (Dinamo) 558 p, 
3. Marieta Sălăjan (UT Arad) 
556 p ; Junioare : 1. Dorina Guler 
(UT Arad) 562 p ; pistol viteză : 
1. Ludovic Hrihor (CSU Brașov) 
586 p ; pistol 10 m. Juniori : 1. 
S. Babli 380 p, 2. Ș. Biolan (CT 
Alexandria) 367 p ; talere : r’ 
Juniori : 1. Ș. Egri (CS 
Mare) 138 t, seniori : 1. C _ „ 
raschiv (Constructorul Alba Iu- 
lia) 193 t (rezultat deosebit, sec
ția de tir a asociației sportive 
Constructorul ființează doar de 
un an, sub conducerea instruc
torilor voluntari Mircea Moraru 
și Laurențiu Olaru), 2. S. Popa 
(Vînătorul Timișoara) 187 t ; 
trap, Juniori : 1. I. LSrincz (O- 
limpia) 115 t ; seniori : 1. G. To- 
moioagă (CS Baia Mare) 187 t.

ASTAZI
MECI INTERNATIONAL 

DE RUGBY
IN PARCUL COPILULUI

, începînd 
disputa în 
interesantă 
de rugby 
a Gri viței

1.

skeet,
Baia 

! Pa-

Astăzi după-amlază, 
de la ora 17, se va 
Parcul Copilului o 
partidă internațională 
între prima garnitură „ 
Roșii și echipa italiană A. S. Mi
lano, din Divizia A. Rugbyștii 
italieni, pentru care sezonul ofi
cial nu a început încă, și-au 
rodat echipa in două partide cu 
divizionare B : 7—3 cu Pescăru
șul Tulcea și 12—28 cu C.F.R. 
Constanța.

A.

• Federația română de rugby 
convoacă pentru astăzi, orele 18, 
la sediul C.M.E.F.S., pe toți an
trenorii și arbitrii din Capitală 
în vederea participării la o șe
dință de lucru cu antrenorul fe
deral.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pat). 1)

în exclusivitate, de sportivii ce
lor două cluburi bucureștene 
Dinamo și Steaua încep să fie 
tot mai serios asaltate de re
prezentanții unor secții din cen
tre cu posibilități mai reduse. 
Au urcat, de această dată, pe 
podiumul de premiere caiaciști 
și canoiști din Brăila, Galați, 
Constanța, Baia Mare. Timisoa
ra. Orșvoa și, bineînțeles Tul- 
cea. Dealtfel, două din cele 13

titluri atribuite la ediția din a- 
cest an au luat drumul secției 
Danubiu din cunoscutul port 
dunărean, aflat la porțile Deltei. 
Și încă un fapt care nu a trecut 
neobservat : în finalele probeloi 
de fond, în special, 
mărit și pe cei mai 
caiaciști și canoiști ai 
prezentantii comunei 
din județul Dolj, aflați la cel 
de al doilea sezon competiții) - 
nai. Deocamdată, ei s-au situat 
pe pozifii modeste, dar simpla 
existență a primei secții de ca-

mediul rural este 
și pilduitoare 

care iubesc acest

încheia succintele
i-am ur- 
proaspeți 
țării, re- 
Dăbuleni

iac-canoe în 
semnificativă 
pentru cel 
sport.

Nu putem
considerații fără a sublinia ex
celenta organizare a întreceri
lor. asigurată de oameni com
petent — printre el și foști 
sportivi de performanță, de oa
meni inimoși, care-si sacrifică 
timpul liber pentru a asigura 
întotdeauna competițiilor cele 
mai bune condiții de concurs.

Poli 
venit 
două 
comp 
te de 
turnei 
punct 
natuli 
au re 
de oi 
F.C.M 
comp 
pania 
care 
Proca 
care 
Murai 
care 
nia.
mul 1 
în 
ce 
pe 
de

Sp 
a 
,.I 
a-

>ct
renii o

Duel 
poarti

I
I

LA TIMIȘOARA, IN FAZA DE ZONA A CAMPIONATELOR 
INDIVIDUALE DE BOX AU FOST DESEMNAȚI ULTIMII 

FINALIȘTI
întrecerile de la Timișoara ale 

fazei de zonă a campionatelor 
naționale de box s-au încheiat 
cu rezultate scontate, favoriții 
reușind să se impună. Din păca
te, nici ultimele meciuri nu s-au 
ridic' ‘ la nivelul tehnic așteptat, 
pregătirea multora dintre compe
titori fiind modestă. Iată rezul
tatele tehnice. Semimuscă : 
Turei (Voința Cj-Nap.) b.p. 
Nedelcu (Rapid). Muscă : 
Schiopu (B.C. Brăila) b.p. 
Pavel (Mec. fină Buc.), M. 
șan (Met. Bocșa) b. k.o. 2 
Bala ban (Rapid Arad). Cocoș : 
N. Nicolae (S.C. Muscel) b.p. I. 
Ignea (Rapid), Gh. Brumă (Ra
pid) b.p. T. Vass (Met. Salonta). 
Pană : V. Zbughin (Steaua) b.p. 
N. Neagu (Met. Tîrgoviște), 
Voicu (Viitorul Buc.) b.p. ___
Meszaroș (înfrățirea Oradea). Se- 
miușoară : V. Dănciulescu
(I.A.E.M. Timișoara) b.p. D. Jor- 
juț (Crișul), H. Sultan (Steaua) 
b.p. N. Toth (C.S.M. Reșița). 
Ușoară : M. Fulger (S.C. Muscel) 
b.p. Fl. Dima (A.S.A, Bacău), P.

HIP ISM

I
I

Al. 
R. 
N.
I. 

VI- 
L.

L. 
Gh.

Căprlcoanu (Steaua) b.p. V. Co- 
prean (Minerul Bocșa). Semimlj- 
locle : Șt. Ștefan (Met. Buc.) b.~ 
Gh. Costache (Rapid), “ 
(B.C. Galați) b.p. M. 
(I.A.E.M. Timișoara).
mică : C. Tănase (A.S.A. Cluj 
Napoca) b.p. V. Burde (C.S. Za
lău), M. Ouatu (S.C. Bacău) 
b.ab. 2 D. Neagu (Voința Buc.). 
Mijlocie : Gh. Constantin (Met. 
Cugir) b.p. I. Dobre (Dinamo), 
M. Popa (Rapid) b.p. M. Alexan
dru (B.C. Brăila). Semigrea : ' 
Captai! (Met. Buc.) b. ab. ' 
Bacica (Met. Buc.), 
(B.C. Brăila) b.p.
(I.A.E.M. Timișoara). ___ .
Anghel (Voința Buc.) b.p. I. Po- 
toceanu (Met. Bocșa), I. “ 
(Steaua) b.p. C. Dafinoiu 
Brăila).

învingătorii din cele două 
niuni semifinale au obținut 
floarea în turneul final al 
pionatelor naționale din acest an. 
care vor avea loc la București 
intre 15 șl 21 septembrie. (C. 
CREȚU-coresp.)

Buc.) b.p. 
N. Costin
Șurubaru

Mijlocie

I.
3 L. 

N. Kădan 
C. Ghinlță 
Grea : N.

Cemat 
(B.C.

reu- 
cali- 

cam-

I
I
I
I
I
I
I
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alta, : 
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tru, c 
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dea c

In ]
Poliței 
vor a 
evolua 
Se pai 
pa se 
4—4—1 
labors: 
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două 
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buie s 
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spre c

RODITOR CIȘTIGA „PREMIUL

Timp excelent, asistență des
tul de numeroasă și afluență de 
recorduri (6 cîștigători și-au 
ameliorat „cariera"), iată ce a 
caracterizat reuniunea desfășu
rată duminică dimineața pe 
hipodromul din Ploiești. Aștep
tată cu legitim interes, princi
pala probă a zilei. „Premiul de 
consolare" (alergare rezervată 
concurenților din Derby, mai 
puțin cîștigătorul). a revenit, 
după o cursă fără istoric, lui 
Roditor, care, mareînd o valoa
re Superioară (1:25.6), și-a În
vins. fără drept de ajiel, adver
sarii. Sub așteptări au evoluat 
Stilat, Dirijor și Horoscop. Din 
restul cîștigătorilor am reținut 
pe Bavari. Simptom și Keops. 
Primul, „întins" din plecare la 
sosire, de G. Tănase, n-a reușit 
nici de data aceasta să coboare 
sub 1:20,0. deși la start s-a a- 
flat din nou ing. Voinea (și nu

vedem de ce 1), iar adversarii 
săi nu i-au ridicat prea mari 
probleme (Juvenil oferindu-i 
chiar coarda la ieșirea din ulti
mul ocol). Simptom s-a des
prins cu siguranță la jumătatea 
liniei drepte, iar Keops. mar
eînd un salt de valoare puțin 
scontat (peste 5 secunde), și-a 
adjudecat, lejer, ultima probă 
a zilei. REZULTATE TEHNI
CE : Cursa I : 1. Sfîrlează (A. 
Brailovschi), rec. 1:47, 3, 2. He- 
racle. Simplu 1,70, ordinea 12. 
Cursa a H-a : 1. Dalba (A.
Brailovschi), rec. 1:42,6, 2. Ostia. 
Simplu 3, ordinea 9. event 10. 
Cursa a Ill-a : 1. Surduc (I. G. 
Niculae) rec. 1:29,9. 2. Fanera, 
3. Solitar. Simplu 2.50, ordinea 
13, event 29, ordinea triplă 156, 
triplu cîștigător 167. Cursa a 
IV-a : 1. Curioasa (G. Popes
cu), rec. 1:30,7. 2. Săbădău.
Simplu 3, ordinea 9, event 16.

Cursa 
făneset 
3. Son 
7, eve 
Cursa 
Tănast 
Simpli 
triplu 
Vil-a : 
rec. 1:! 
Simpli 
ordine:
VIII- a 
gescu), 
3. Fun 
event 
triplu
IX- a : 
1:31,4.
Simplu 
ordine; 
trier s 
17,377 . 
provize
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GREFA" NEREUȘITA...

aniol"
Și remarca- 

lar. acest 
un din 

campio- 
mișorenii 
numai 24 
•îlui cu 

grevat 
în com- 

riguros 
chipa lui 
jucătorii 

au 
ică 
în 

ÎOl, 
1 echipei 
uri, ceea 
pare — 

la ideea 
\LT.-ului. 
1 f’ ilșo- 
explicat,

fost 
cei 

Spa- 
ulti-

Numai 4 puncte (din 10 po
sibile), în dreptul Stelei după 
consumarea a 5 etape de cam
pionat. Firește mult prea pu
țin pentru o echipă de repu
tația ei. chiar dacă cele trei 
nume noi din ,,ll“-le milita
rilor bucureșteni. Barna, Ma- 
tcffi și Manea, înseamnă un 
oarecare cumul de... circum
stanțe atenuante.

De ce acest start defectuos 
al unei formații aflate mereu 
pe podiumul laureatelor Di
viziei A ? Cum se explică 
REZULTATELE ei negative 
(cu excepția celui obținut în 
etapa I, la Bacău) ?

Prin JOCUL subțire, 
de substanță, dat peste 
trecerea de la un 
(1—4—4—2) — probat,
șir (mai precis, de cînd 
renunțat, treptat, la Troi 
Zamfir), cu remarcabile rezul
tate — la un 
nesprijinit pe 
bilă a liniei I.

S-a sperat, 
cooptarea lui 
partimentul înaintașilor să 
simtă mai puțin plecarea lui 
Dumitru la „Poli". Eroare. 
..Mijlocul" Stelei

lipsit 
cap de 
sistem 

ani în 
s-a 

si
altul (1—4—3—3), 
o formulă via-

poate, ca 
Manea în

prin 
com- 

se

nunțat încă din campionatul 
trecuit s-a și transformat în 
valoare inatacabilă Dar n-a 
făcut-o Neputînd răspunde la 
problemele pe care băimărenii 
le-au pus. în permanență în 
joc, Chimia, în loc să-și eta
leze calitățile, și-a 
slăbiciunile, iar 
lor (și eventuala 
rămîne pentru ea 
„beneficiu" al acestei 
în care s-a realizai 
etapei.

Mai întîi, Chimia „și-a pier
dut capul", nesuportînd pre
singul nemilos la care a fost 
supusă, neștiind, în nici un 
chip, să-1 contracareze A fa
cilitat sarcinile lui Roznai și 
Terheș. împinși pînă la limita 
ofsaidului, abordînd ea însăși, 
cu obstinație, un joc la ofsaid, 
de capcana căruia băimărenii 
au știut să se și ferească, de
altfel. G. Stan n-a reușit nici 
o clipă să-1 anihileze pe Mu- 
reșan prin marcajul aproxi
mativ, lejer, pe care l-a în
cercat. Delăsători Ia marcaj 
s-au dovedit vîlcenii pînă și 
în propriul careu, două goluri 
fiind reluate din apropierea 
porții lui Constantin de Mure- 
șan și Sepi, care, nestingheriți, 
s-au întîlnit cu mingi trimise 
din corner (faze fixe care o- 
fereau posibilități pentru o 
prealabilă fixare solidă în dis
pozitiv). înaintașii Preda și 
Gîngu s-au dovedit greoi, ina
bili în declanșarea Și urmări
rea contraatacurilor ■ de 
au beneficiat... Cu un 
jucător (Teleșpan) „în 
lui" pe gazonul băimărean, 
unde, e drept, nimeni nu are 
o viață ușoară. Chimia 
făcut ' '

demascat 
cunoașterea 
înlăturare) 

singurul 
partide 

scorul

datorii grele care 
onorate grabnic.

Ion CUPEN

PROGRESUL-VULCAN ?

care 
singur 
apele

și-a 
tre-

SE INTIMPLĂ CU

linge, Nedelcu (tricou alb, cu spatele la 
le „pivot") — Panache.

FotoBranco VUIN-Timișoara
regii „a- 
compac- 

idu. Du
că 
fi

leciurilor 
i gîndim 
isul de 
tea să-1 
angajă- 

li Dumi- 
li decise 
sprijinul 
rate să-1 
1 Nadu. 
tă, cu 
mișorenii 

de a 
xxmpletă. 
că echi- 
ire un 
îeze co- 
— Dem- 

valoare 
nb (An- 
are tre- 

orien- 
i echipei 

de joc.
HîRILA

echilibru în oricare echipă — 
a slăbit și cantitativ, și cali
tativ, fără ca omul în plus din 
atac, recte Manea, să repre
zinte achiziția fericită, acel e- 
lem^t. necesar, de contraba- 
lans. Nici în momentul de 
față, nici mai tîrziu, întrucât 
o aripă de profilul ex-rapidis- 
tului (extremă nici clasică, nidi 
falsă, cu vedere periferică li
mitată), reprezintă o „grefă" 
forțată, respinsă de fotbalul 
actual, care face inaplicabil un 
1—4—3—3 productiv, cum, de
sigur, și-1 dorește Steaua.

Se pare că, acum, după 5 e- 
tape, însăși conducerea tehni
că a Stelei este pe deplin con
știentă de faptul că ..experi
mentul" (permis) n-a reușit. 
Ceea ce impune URGENȚA în 
revenirea la vechea formulă 
(1—4—4—2), atestată în timp 
de performanțele cunoscute. 
Mai ales că și cupele, euro
pene bat la ușă...

Gheorghe NICOLAESCU

CHIMIA Șl...

„DATORIILE- SALE

IRE-
(M. Ște- 

. Perj ar?
ordinea 

iplă 112. 
ivari (G.
Juvenil, 

event 5, 
lursa a 
. Radu),

Oșanca. 
event 16, 
'ursa a 
I. Geor- 
□lteanca, 
linea 29, 
>lă 567, 
'ursa a 
du), rec.

Tăircin. 
■vent 35, 
iul aus- 
îuma de (rezultat

Jumătate din numărul golu
rilor primite in acest campio
nat, Chimia Rm. Vîlcea 
•încasat într-un singur 
cel de sîmbătă de la 
Mare. Formația 
fost „victima" 
deosebită vervă, căreia presta
ția excepțională a mijlocașu
lui Mureșan i-a conferit o 
mare eficiență. Supusă unui 
astfel de examen. Chimia a- 
vea, deci, posibilitatea să de
monstreze că revirimentul a-

le-a 
meci, 
Baia 

vîlceană a 
unei echipe în

După 4 ani, iată, am asistat 
din nou la un cuplaj inter- 
bucureștean. Și publicul a ono
rat acest eveniment, în tribune
le stadionului „23 August" luînd 
loc aproximativ 40 000 de spec
tatori, deși prima partidă (Di
namo — Progresul Vulcan) era 
televizată în direct, iar a doua 
(Steaua — Sportul studențesc) 
urma să fie transmisă pe micul 
ecran a doua zi. Din păcate. Di
namo și, mai ales, Progresul- 
Vulcan n-au onorat cum se cu
venea acest mic moment festiv 
pentru fotbalul bucureștean, în 
special. Calitatea jocului a lăsat 
de dorit in asa măsură incit a- 
veam impresia in unele perioa
de că ne aflăm la un meci de 
Divizia C. Dinamo e mai puțin 
vinovată. Progresul Vulcan însă 
și-a dezamăgit suporterii, făcîn- 
du-i pe unii, chiar să regrete 
promovarea în primul eșalon. 
La valoarea modestă a lotului 
s-a adăugat neașteptata medio
critate la care au coborît Apos
tol, Tev), Manca, Dragu, jucă
tori de la care se așteaptă (cu 
temei) o cu totul altă prestație, 
ca să nu mai vorbim de evolu
ția sub orice critică a lui Ma- 
teescu. De vineri, echipa din 
str. dr. Staicovici are un nou 
nume în conducerea tehnică, 
prin revenirea lui P. Moldovea- 
nu, ceea ce denotă că la acest 
club au fost unele frămîntări. 
Jucătorii de - la Progresul-Vul- 
can au datoria să strîngă rîndu- 
rile, să se pregătească foarte 
serios. pentru că PREZENTA 
ÎN PRIMA DIVIZIE OBLIGĂ 
și nu trebuie să fie doar una 
formală. Despre Dinamo : se 
vede că echipa este ..în recon
strucție", dar lipsa lui Dinu, 
Mulfescu și Custov a afectat-o 
în așa măsură încît n-a putut 
să evite să nu intre în nota sla
bă de joc, victoria datorîndu-se 
unor momente de excepție, unor 
sclipiri care scoteau, de fiecare 
dată. în evidentă marile slăbi
ciuni ale partenerei.

Constantin ALEXE

LITORALUL IN FLUX... CONTINUU
• Un concediu petrecut pe Litoral in luna septembrie aduce 

economii importante în bugetul familiei dv. Astfel, în perioada 
1—15 septembrie, tariful este de 65 lei pe zi/persoană, iar 
această dată de 57 lei pe zi/persoană.

• La filialele și agențiile oficiilor județene de turism, 
cum și la cele ale I.T.H.R. București puteți reține din
bilete de odihnă pentru oricare din stațiunile preferate de dv., 
stațiuni aflate pe litoralul românesc al Mării Negre.

după

pre- 
timp

IESCU

TOPUL „EUROPENELOR"
(lupa o etapă in care echipele au acumulat

doar 2 puncte din 8!
Am ajuns în etapa a cincea în „topul europenelor". Iată 

«dițiunea de puncte" (și mediile) cu numai două șăptămîni 
înainte de startul în competițiile europene.

I II III IV V Total Media
UNIV. CR'OVA 6,5 7 7 7,5 6,5 34,5 6,90
STEAUA 7,5 6 6 6,5 6 32 6,40
F.C. ARGEȘ 6 6 7 7 6 32 6,40
„POLI" TIMIȘOARA 6 5,5 5 6,5 6,5 29,5 5,90

• Cele trei echipe învinse (din patru) în etapa a cincea
și-au scăzut mediile. Pînă și Universitatea Craiova co
boară sub media 7. Este adevărat, meciul cu Iugoslavia 
poate fi invocat, dar să nu uităm că în perioada compe
tițiilor europene de cluburi succesiunea ciclului cu două 
meciuri pe săptămînă devine ceva obișnuit. Deci, atenție 
la capacitatea fizică !

• Singura echipă învingătoare (Politehnica Timișoara) 
n-a putut depăși nici ea media 6,5, echipa fiind marcată de 
oboseala turneului în Spania.

• în general, echipele se păstrează într-o zonă de com
portări sub-valoare. cu foarte puține excepții.

• Este interesant de remarcat faptul că anul trecut, după 
etapa a cincea. clasamentul mediilor era următorul :

1. Universitatea Craiova 6,99 ; 2. Steaua 6,80 ; 3—4. F.C. 
Argeș și Dinamo 6,20. Să menționăm potențialul identic al 
craiovenilor și plusul de formă pe care îl înregistra Steaua. 
Să mai amintim că anul trecut topul nostru menționa că 
„Universitatea Craiova coboară pentru prima oară sub me
dia 7", adiță exact ceea ce se întîmplă și astăzi.

Să sperăm că această asemănare de situații va face ca 
startul echipelor noastre în cupele europene să se ridice cel 
puțin la nivelul startului bun de anul trecut.

• TURNEUL ECHIPEI 
ANSAR BEIRUT. După me
ciul susținut săptămînă tre
cută cu F.C.M. Brașov, for
mația libaneză Ansar Beirut 
(aflată în turneu în tara 
noastră în organizarea clu
bului brașovean) va susține

azi. cu începere de la ora 17, 
în orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, o întîlnire cil diviziona
ra „B“, C.S.M. Borzești. Du
minică. Ansar își va încheia 
turneul, jucînd la Cîmpina. 
de la ora 11, cu echipa Po
iana.

REZULTATELE ETAPEI A ll-a iN DIVIZIA C
SERIA I

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
— C.F.R. Pașcani 0—0, Cetatea Tg. 
Neamț — Constructorul Iași 1—1 
(0—0), Zimbrul Suceava — Cris
talul Dorohoi 2—0 (1—0), Șiretul 
Bucecea — Avîntul T.C.M.M. Fra
sin 1—1 (0— 1), Nicolina lași —
Dorna Vatra Bornei 4—1 (1—1),
Metalul Rădăuți — Unirea Șiret 
4—0 (1—0), Metalul Botoșani —
TEPRO Iași 2—1 (1—0). Foresta
Fălticeni — Laminorul Roman 0—0.

SERIA A H-a

Petrolul Moinești — DEMAR 
Mărășești 5—0 (1—0), Letea Ba
cău — Minerul Comăneștl 2—1 
(1—0), Energia Gh. Ghcorghiu- 
Dej — Hușana Huși 1—1 (1—1), 
Luceafărul Adj ud — FEPA 74 Bîr- 
lad 2—1 (1—0), Partizanul Ba
cău — Gloria Focșani 5—1 (3—0), 
Textila Buhuși — Celuloza Piatra 
Neamț 3—0 (2—0), Rulmentul Bîr- 
lad — Victoria Bacău 1—0 (1—0), 
Relomil Săvinești-Roznov — Ci
mentul Bicaz 1—1 (0—0).

SERIA A in-a

Petrolul Băicoi — Victoria Te
cuci 3—0 (2—0), FEROM Urziceni
— Olimpia Rm. Sărat 1—1 (0—0), 
Carpați Neholu — Oțelul Galați
3— 0 (2—0). Ș. N. Brăila — Ca- 
r ai mânui Bușteni 1—1 (1—1), Car
pați Sinaia — Avîntul Matca 6—0 
(3—0), Ancora Galați — Dacia 
Unirea Brăila 6—0 (2—0), Chimia 
Brazi — Tractorul Viziru 2—0 
(1—0), Foresta Gugești — Petrolul 
Berea 2—1 (0—1).

SERIA A IV-a

Ș. N. Tulcea — Amonil Slobo
zia 3—0 (0—0), Marina Manga
lia — Voința Constanța 5—0 (2—0), 
Victoria Țăndărei — Viitorul Mah- 
mudia 9—2 (3—0), Dunărea Călă
rași — Electrica Constanța 5—0 
(2—0). Progresul Isaccea — Uni
rea Eforie 1—0 (0—0), Chimpex
Constanța — Constructorul Călă
rași 1—0 (0—0), Portul Constanta
— Metalul Mangalia 5—0 (1—0).
Rapid Fetești — Șoimii Cerna
vodă 2—0 (0—0).

SERIA A V-a

Danubiana București — Auto
matica București 2—1 (0—1),
F.C.M. Giurgiu — Electronica 
București 0—0, Ș. N. Oltenița — 
T. M. București 2—0 (1—0), Fla
căra roșie București — Cetatea 
Tr. Măgurele 0— 1 (0—0), I.C.S.I.M, 
București — Petrolul Videle 3—0 
(2—0), Viitorul Chirnogi — Teh- 
nometal București 4—0 (1—0),
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul 
Bolintin 3—1 (1—1), Abatorul
București — Luceafărul Bucu
rești 1—1 (0—1), Voința București 
n-a jucat.

SERIA A VI-a

Muscelul Cîmpulung — Unirea 
Răcari 4—0 (2—0). Electronistul
Curtea de Argeș — I.C.I.M. Plo
iești 1—1 (0—0), Energia Slatina — 
Petrolul Tîrgoviște 4—1 (3—0),-
Prahova Ploiești — I.P.C. Slatina
4— 0 (2—0). Progresul Pucioasa —
I.O.B. Balș 2—0 (1—0), Metalul
Mija — Dacia Pitești 2—0 (1—0), 
Cimentul .Fieni — Progresul Co
rabia 4—0 (3—0), Recolta Stoică- 
nești — Sportul muncitoresc Ca
racal 1—1 (1—0).

SERIA A VD-a
Unirea Drobot a Tr. Severin — 

Victoria Craiova 3—1 (0—0), Con
structorul Craiova — Hidro ener
gia Rm. Vîlcea 4—1 (2—0), Jiul 
Rovinari — Mecanizatorul Simian 
1—0 (0—0), Electroputere Craiova
— C.S.M. Drobeta Tr. Severin 1—0 
(1—0). Dunărea Calafat — Mi
nerul Motru 2—0 (2—0). Progre
sul Băii ești — C.F.R. Craiova 
0—2 (0—0), Lotru Brezoi — Me
talurgistul Sadu 2—0 (0—0). Dler- 
na Orșova — Viitorul Drăgășanl 
3—0 (1—0).

SERIA A Vin-a
C.P.L. Caransebeș — C.F.R. A- 

rad 3—1 (1—0), Explormin Deva
— C.F.R. Caransebeș 8—1 (4—1), 
Unirea Sînnioolau — Metalul O- 
țelu Roșu 5—0 (0—0), Strungul 
Arad — Vulturii textila Lugoj 7—0 
(1—0), Electromotor Timișoara — 
Șoimii Lipova 3—0 (0—0), Minerul 
Oravița — Unirea Tbmnatic 1—0 
(1—0), Gloria Reșița — Minerul 
Certej 2—1 (0—0), Metalul Bocșa
— Victoria meu 5—0 (1—0).

SERIA A IX-a
Oțelul Or. cLr. Petru Groza — 

Voința Oradea 2—1 (0—1), Meta
lul Care! — Unirea Valea lui Mi
hai 0—0, Industria sîrmei C. Tur- 
zil — Victoria Cărei 2—0 (0—0), 
Victoria Elcond Zalău — Con
strucții Electrometal Cluj-Napoca 
0—0, Recolta Salonta — Armătura 
Zalău 4—1 (1—1), Unirea Dej — 
Bihoreana Marghita 2—1 (1—0),
Someșul Satu Mare — Rapid 
Jibou 1—0 (1—0), Tricolorul Be- 
iuș — Oașul Negrești 2—0 (2—0).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 

Băiuț 2—1 (0—0). Simared Bala
Mare — Oțelul Reghin 0—0, Mi
nerul Bălța — Electrozahăr Tg. 
Mureș 2—0 (1—0), Minerul Rodna 
—CUPROM Baia Mare 2—0 (1—0), 
Mureșul Luduș — Textila Nă- 
săud 1-0 (1—0), Minerul Ilba
Seini — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), Avîntul Reghin — Minerul 
Borșa 3—1 (3—1), Silvicultorul
Maieru — Minerul Bala Sprie 
1-1 (1-0).

SERIA A Xl-a
Vitro-metan Mediaș — Construc

ții Sibiu 2—1 (1—0), Minerul
Ghelar — Metalul Copșa Mică 
3—0 (1—0), Minerul-Știința Vul
can — Automecanica Mediaș 1—0 
(1—0), I.P.A. Sibiu — Sticla A- 
rieșul Turda 1—0 (0—0). IMIX
Agnita — Minerul Paroșeni 1—0 
(0—0), Unirea Alba Iulia — C.F.R. 
Slmeria l—0 (0—0). Carpați Mîrșa
— Victoria Călan 2—0 (1—0),
C.P.L. Sebeș — C.I.L. Blaj 3—1 
(0-1).

SERIA A XH-a
Torpedo Zărnești — Minerul 

Bălan 4—1 (2—0). I.C.I.M. Bra
șov — Progresul Odorhei 2—0 
(1—0), Precizia Săcele — Con
structorul Sf. Gheorghe 1—0 
(1—0). Minerul Baraolt — Mă- 
gura-Mobila Codi ea 0—0. Carpați 
Brașov — Tractorul Miercurea 
Ciuc 0—1 (0—0), Mureșul Topi ița
— Metrcm Brasov 1—0 (0—0). Me
talul Sighișoara — Metalul Tg. 
Secuiesc 3—0 (2—0), Chimia Or.
Victoria — C.S.U. Brașov 1—0 
(0-0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

TOPUL 
PENTRU 

OSLO
...și un lider din afară 

(Mureșan) care bate 
la poarta „tricolorilor*

Situația la zi în topu' 
pentru Oslo :

38 — Ștefănescu
37 — Speriatu
35 — Negriiă. Țiclea- 

nu, Bălăci. Iordănescu. 
Tălnar

34 — Iordache. Sameș, 
Crișan. Cămătaru. M. 
Sandu

33 — Mulțescu. A. Io- 
nescu

32 — Munteanu II
30 — Dinu (—1)
29 — Lică
28 — Beldeanu (—1)
24 — M. Răducanu 

(—1), A. Nlcolae (—1)
e îmbucurător este 

faptul că echipa naționa
lă care a jucat cu Iugo
slavia este grupată în 
frunte, cinci dintre „tri
colorii" care au evoluat 
atunci avînd cel puțin 
media 7. (Dacă îi inclu
dem pe Dinu și Beldeanu
— cu un joc mai puțin
— numărul lor crește).

• Să menționăm, to
tuși. faptul că în topul 
nostru figurează doar 
jucătorii selecționați.
Dacă am face și un top 
paralel, cu jucători care 
nu figurează în lot. cla
samentul ar arăta astfel:

40 — Mureșan (Baia 
Marc)

38 — Constantin, Petcu
37 — N. Răducanu, Un- 

gureanu
36 — Kallo, Cățoi. Ba

lazs, Gabor
35 — Cheran, Lucescu, 
Klcin
lată, deci. 11 jucători 

cu cel puțin media 7. 
ceea ce confirmă, dealt
fel, că Lotul nu poate și 
nici nu trebuie să rămî- 
nă un „club închis". Cu 
totul remarcabil felul în 
care băimăreanul Mure- 
șan bate la porțile „tri
colorilor".

• Surprinde. în con
tinuare, evoluția „de 
șase" a lui Marcel Rădu
canu. Să fie oare aceasta 
explicația faptului că 
Steaua are „minus doi" 
în clasamentul adevăru
lui, după numai cinci 
etape 7

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NOI SUCCESE LA PRONO- 

EXPRES... Acestea aparțin par- 
ticipanțiilor Alexandru S. Buna 
din Sfintul Gheorghe (județul 
Covasna) șl Petre Mitroescu din 
Cîmpulung (județul Argeș) la 
tragerea din 24 august 1980. Ins'- 
pirația și perseverența i-a adus 
primului un autoturism „Dacia 
1300“, cîștig realizat la categoria 
I pe un bilet jucat 25%, iar ce
lui de al doilea frumoasa sumă 
de 44.975 lei la categoria a Il-a 
pe un bilet jucat 104%. Tot la 
categoria a II-a alți 3 particl- 
panți care au jucat pe bilete 25% 
au obținut dte 11.244 lei. Con
cluzia care se desprinde din 
exemplele arătate mai sus este 
că : NUMAI CINE JOACĂ. POA
TE CÎȘTIGA ! Rețineți ! Astăzi 
este ultima zi pentru procurarea 
biletelor la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine, 3 septem
brie 1980, care va fi televizată în 
direct, cu începere de la ora 
17,40.
• PRONOSTICUL MEU... Pen

tru concursul Pronosport din a- 
ceastă săptămînă. am solicitat 
pronosticul cunoscutului crainic- 
comentator sportiv Dan Volcdlă :

1. A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 
1 X 2 ; 2. Progresul Vulcan — 
F.C.M. Galați 1 ; 3. F.C.M. Bra
șov — Corvinul 1 X ; 4. Dinamo
— „U“ Cluj-Napoca 1 ; 5. Chimia 
Rm. Vîlcea — S.C. Bacău 1 ; 6. 
Jiul Petroșani — F.C. Olt 1 ; 7. 
F.C. Argeș — F.C. Baia Mara 
1 X ; 8. „Poli" Timișoara — 
Polit. Iași 1 ; 9. ,.U“ Craiova — 
Sp srtud. 1 : 10. C.S.M. Suceava
— ' Gloria Buzău 1 ; 11. Șoimii
Sibiu — C.S. Tîrgoviște X 2 ; 
12. Metalurgistul Cugit — F.C. 
Bihor X ; 13. F.C.M. Reșița - 
Olimpia S. Mare 1 X. De reți
nut ! Joi 4 septembrie este ulti
ma zi pentru depunerea buletine
lor.
• CJȘTIGURILE TRAGERII

„PRONOEXPRES" DIN 27
AUGUST 1980. Cat. 2 : 6 varian
te 25% a 10.624 lei : cat. 3 : 19.25 
a 3.311 lei ; cat. 4 : 121.25 a 526 
lei ; cat. 5 : 266.75 a 368 lei : cat. 
6 : 7.337,75 a 40 lei ; cat. 7 : 
242,25 a 200 lei : cat. 8 : 3.420 a 
46 lei. REPORT I.A CATEGO
RIA 1 : 302.501 lei.



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL GORJ

(Urmart din vao- B

muncii : mineri, energeticieni, 
petroliști, metalurgiști, cimen- 
tiști, constructori, textiliste de 
Ia tînăra unitate pusă în func
țiune la Motru, împreună cu 
familiile lor, cărora li s-au a- 
lăturat țărani din comunele în
vecinate, elevi și pionieri.

Piața, împodobită sărbătoreș
te, freamătă de entuziasmul și 
bucuria specifice întilnirilor 
secretarului general al partidu
lui cu oamenii muncii. Apariția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, la 
tribună este întîmpinată prin- 
■tr-o manifestare de nețărmuri
tă dragoste și prețuire, de re
cunoștință pentru grija perma
nentă pe care conducerea par
tidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o manifes
tă față de dezvoltarea multi
laterală a județului lor, a tutu
ror Județelor patriei, pentru 
creșterea continuă a nivelului 
lor de trai, a calității vieții în. 
tregului popor. Din mii de piep
turi se scandează pentru partid, 
pentru conducătorul său, pen
tru patrie, pentru pace : 
,,Ceaușescu — P.C.R.", „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — ome
nie, pace și prietenie".

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Nicolae 
Gavrilescu, prim-seereiar al 
Comitetului județean Gorj al r.c.K.

Au luat apoi cuvîntul: Vasile 
Ogîrlaci, director general al 
Combinatului minier Oltenia, 
Vasile Draica, secretarul Comi
tetului de partid al întreprin
derii Electrocentrale Rovinari, 
Grigore Dinu, conducătorul bri
găzii de tineret de la mina 
Ploștina, Amelia Hîrbu, direc
tor al întreprinderii de trico
taje Motru, Iacob Corneliu, 
conducător auto detașat din 
județul Timiș.

intimpinat cu urale și ovații 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu viu interes și subliniată în 
repetate rinduri cu urale și o- 
.vații, cei prezenți manifestîn- 
du-și și de această dată încre
derea și unitatea întregului po
por în jurul partidului, al ce
lui mai iubit fiu al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din problemele tinerilor noșlri tenismanî

TALENTUL ÎȘI FACE DRUM SPRE PERFORMANȚĂ

DOAR CU TRUDĂ Șl BUNĂ ÎNDRUMARE
încă înainte de consumarea 

turneului internațional de juniori 
de la Mamaia — imedlt după 
campionatele naționale șl Balca
niadă, competiții găzduite La Cîm- 
plna — simțim nevoia să reținem 
citeva constatări ce se transfor
mă adesea în semnale de alarmă 
privitoare la modul cum creștem 
și pregătim generațiile de tineri 
tenismani Rezultatele anului, cu 
excepția victoriei echipei de ju
niori la Balcaniadă- nu sînt de. 
loc Încurajatoare. tar prezența 
insignifiantă la unele mari com
petiții internaționale (cum au 
fost, de pildă, campionatele eu
ropene de juniori de la Nisa, 
care au implicat cheltuieli În
semnate, fără nici o performantă 
pentru o masă de tineri tenis- 
mani) sporește nedumerirea noas
tră lndemn!ndu-ne la următoarele 
considerații.

Dacă juniorii noștri nu obțin
— mai ales pe plan Internațional
— rezultatele scontate (corespun
zătoare investițiilor făcute), a- 
ceasta se datorește nu numai 
condițiilor tehnice (uneori pre
care) in pregătirea jucătorilor 
noștri, ci și absenței unei con
cepții adecvate. Prea adesea. în 
ultima vreme, observăm cum în 
rmdurile juniorilor se Instaurea
ză un anumit spirit de plezlrlsm, 
care, firește, nu favorizează ob
ținerea marii performanțe. Vom 
încerca să definim citeva din 
cauzele acestei stări.

In multe cazuri constatăm că 
opțiunea pentru tenis a tinerilor 
se datorește spiritului de imitație 
(tendinței de a semăna cu mari
le vedete) și nu urmează unei 

La coborîrca din tribună, 
piața se transformă într-o nouă 
si puternică manifestație de vi
brant patriotism, de neclintită 
unitate în jurul partidului și al 
secretarului său general, de ho- 
tărire fermă de a făuri societa
tea socialistă multilateral dez
voltată în patria noastră.

In uratele și aclamațiile 
mulțimii, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, își ia rămas bun de la 
gazde, cărora le urează noi și 
importante succese în muncă 
și viață.

Prin întreaga sa desfășurare, 
vizita de lucru în județul Gorj 
adaugă, prin rezultatele sale, o 
nouă filă deosebit de semnifi
cativă amplului dialog pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl 
poartă neobosit cu făuritorii 
bunurilor materiale și spiri
tuale, cu țara întreagă. Indica
țiile și recomandările secreta
rului general al partidului s-au 
constituit intr-un mobilizator 
program de acțiune pentru 
principalul detașament al oa
menilor muncii din județul 
Gorj, minerii, care s-au anga
jat să dea patriei cît mai mult 
cărbune, în conformitate cu 
prevederile istoricului Congres 
al XII-lea al P.C.R., adueîn- 
du-și astfel direct, alături de 
întregul nostru popor, o impor
tantă contribuție la ridicarea 
pe noi trepte de civilizație și 
progres a României socialiste, 
libere, suverane și indepen
dente.

De Ia Motru, elicopterul pre
zidențial a revenit pe aeropor
tul din Craiova. La coborîre, 
secretarul general al partidului 
a fost intimpinat cu manifes
tări de dragosto și bucurie de 
miile de locuitori ai municipiu
lui aflați pe aeroport. Mulțimea 
a' ovaționat îndelung, scandind 
,,Ceaușescu — P.C.R. 1 “,
„Ceaușescu și poporul 1". To
varășul Nicolae Ceaușescu i-a 
salutat pe oamenii muncii care 
l-au primit cu o nețărmurită 
bucurie.

Avionul prezidențial a deco
lai, indreptîndu-sc spre Bucu
rești.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și de secretari 
ai Comitetului Central al par
tidului.

examinări de fond a calităților, 
unei operații de selecție pe care 
antrenorii ar fi obligați s-o efec
tueze. In plus, munca de inițiere 
a tinerilor este grevată de ten
dința unor părinți de a suprali
cita — împotriva evidenței — 
Însușirile copiilor lor. îndemnînd 
prin diverse mijloace pe antre
nori să-1 favorizeze.

Deși în general instruirea de 
bază (în procesul de Inițiere șl 
în joc) se face cu destulă trudă, 
experiența arată că antrenorlj 
noștri nu au întotdeauna la în- 
demînă mijloacele necesare (pe
dagogice și materiale) pentru e 
transmite elevilor lor căile de 
perfecționare a loviturilor, pen
tru instruirea lor tactică șl psi
hologică. Federația de specialita
te a făcut un efort pe plan teo
retic, elaborînd, de cîțlva ani, 
normele unitare de pregătire a 
jucătorilor de tenis, dar sînt mult 
prea puțini antrenorii care se 
arată dispuși să le aplice, ei 
dlnd în continuare crezare mai 
curînd propriilor lor experiențe 
empirice. Această opțiune nu ră- 
mîne fără urmări negative. Poate 
tocmai de aceea vedem la tinerii 
noștri jucători o jenantă lipsă de 
calități atletice și cu deosebire 
la Jucătoare, o tendință spre ga
barit supraponderal.

La jucătorii înșiși se manifes
tă vizibil lipsa dorinței de a se 
antrena Intens, potrivit cerințe
lor metodologiei modeme în te
nis, încercarea de a ocoli partea 
de exerciții cu dese repetări 
(care solicită mare efort fizic) 
șl preferința pentru jocul de

ADRIAN NEGULESCU, PE PODIUMUL 
C. M. DE ȘAH PENTRU JUNIORI

MÎJNCHEN, 1 (Agerpres). — 
La campionatul mondial de șah 
pentru juniori încheiat la Dort
mund, tînărul maestru român 
Adrian Negulcscu a reușit fru
moasa performanță de a se cla
sa pe locul trei, cu 8V2 puncta 
din 13 pasibile. Anul trecut, 
Adrian Negulescu s-a situat pe 
locul trei la campionatul euro
pean de la Groningen (Olanda) 
și a ocupat locul cinci la cam
pionatul mondial disputat in o- 
rașul norvegian Skien.

Titlul de campion mondial a 
revenit marelui maestru sovie
tic Gări Kasparov, cu 10i/2 p. 
Gări Kasparov s-a afirmat de 
la vîrsta de 11 ani cînd era elev 
la școala de șah prin corespon
dență condusă de fostul cam-

CAMPIONII EUROPENI
DE JUNIORI IA IUPTE LIBERE

ANKARA, 1 (Agerpres). — 
La Bursa (Turcia) au luat sfîr- 
șit întrecerile campionatelor eu
ropene de lupte libere rezerva
te juniorilor. Iată cîștigătorlî, 
în ordinea celor zece categorii: 
Aslan (Turcia), Iordanou (Bul
garia), Gabaev (U.R.S.S.), Ha- 
suct (U.R.S.S.), Szymanski (Po
lonia). Sabancioglu (Turcia), 
Purijin (U.R.S.S.), Atadov 
(U.R.S.S.), Mirzlov (Bulgaria), 
Koldeev (U.R.S.S.).

CICLISTUL BERNARD HINAULT, 
CAMPION MONDIAL DE FOND
PARIS, 13 (Agerpres). —

Proba masculină de fond din 
cadrul campionatelor mondiale 
de ciclism de la Sallanches a 
luat sfîrșit cu victoria cunos
cutului rutier francez Bernard 
Hinault, cronometrat pe dis
tanța de 268 km cu timpul de 
7h 32:16. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Gianbatista 
Baronchelli (Italia) la 1:01 și 
Juan Fernandez (Spania) — 
la 4:40.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS ALE AUSTRIEI 
ORGANIZATE IN 5 ORAȘE 
Peste 120 de jucători și jucătoare 

din 21 de țări și-au anunțat 
participarea la campionatele 
internaționale de tenis ale 
Austriei care var avea loc cu 
începere de la 12 septembrie. 
Organizatorii au stabilit ca în
trecerile să aibă loc în orașele 
Salzburg, Klagenfurt, Inns
bruck, Poertschach și Linz.

antrenament superficial. fără 
concentrare, fără analiza conco
mitentă a fiecărei execuții; ca 
un mijloc sigur de perfecționare. 
In aceleași condiții, apare frec
vent la juniorii noștri Interesul 
minor pentru progresele realizate 
în lumea tenisului, caracterizat 
prin absența de la meciurile Im
portante care ar putea fi bune 
prilejuri de Învățăminte. Cum 
altfel să înțelegem faptul că la 
finalele campionatelor naționale 
de seniori șl juniori ca și la fi
nalele turneului balcanic de la 
Cîmpina (competiții In care erau 
direct implicați) au lipsit din 
tribune atît juniorii, cit și antre
norii lor 7

Importantă ni s-ar părea in
stituirea unui sistem de criterii 
care să permită aprecierea per
manentă a valorii fiecărui junior 
în cursul umil an. pentru a evita 
un anumit ..senatoriat de dreot“ 
care produce, la unii tineri ju
cători. blazare șl falsa idee că 
ei sînt indispensabili, că de ei 
federația are nevoie, chiar dacă 
ei Înșiși nu mai fac nici un e- 
fort pentru a progresa. Partici
parea la turnee, necesară pentru 
sporirea experienței, trebuie să 
urmeze șl ea itinerare treptate 
de valoare, fără salturi abrupte 
peste etape obligatorii.

Viitorul tenisului nostru este 
prea important ca să putem lăsa 
problema selecționării, creșterii 
și Îndrumării juniorilor 1a voia 
hazardului.

Victor BANCIULESCU 
Ion GAVRILESCU 

pion al lumii Mihail Botvinnik. 
In vîrstă de 17 ani, Kasparov 
este student la Baku.

Pe locul doi s-a clasat Nigel 
Short (Anglia), cu 9 p, urmat 
de Adrian Negulescu (România), 
Morovițz (Chile), Bischoff (R.F. 
Germania) — cu cite 8’/2 p, 
Tempone (Argentina). Danailov 
(Bulgaria). Hyort (Australia). 
Karolyi (Ungaria). Akesson 
(Suedia), Arnasson (Islanda) — 
cu cite 8 p,

în ultima rundă. Adrian Ne
gulescu a remizat cu Marovitz. 
rezultat consemnat și în partida 
Kasparov — Karolyi.

La turneu, desfășurat în „sis
tem elvețian", au participat 62 
de tineri șahiști din 59 de țări.

ECHIPA U.B.S.S., CAMPIOANA
EUROPEANA DE JUNIORI

EA DASCHEI
BELGRAD. 1 (Agerpres). — 

Campionatul european de bas
chet pentru echipe de juniori 
s-a încheiat in orașul iugoslav 
Celje cu succesul selecționatei 
U.R.S.S., care a întrecut în fi
nală cu scorul de 83—81 (41—45) 
formația Iugoslaviei. Pe locul 
trei s-a clasat Bulgaria, urmată 
de Spania. Italia. R.F. Germa
nia.

„M/ARELE PREMIU
AL OLANDEI44

LA AUTOMOBILISM
AMSTERDAM, 1 (Agerpres). 

„Marele Premiu al Olandei" la 
automobilism, probă contînd 
pentru campionatul mondial 
rezervat piloțllor de formula I, 
s-a desfășurat pe circuitul de 
la Zandvoort și a fost cîșțigat 
de brazilianul Nelson Piquet 
(„Brabham"), cu o medie orară 
de 186,995 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat concurenții 
francezi Ren<5 Arnoux („Re- 
nault") și Jaques Laffite (>,Li- 
gier"). în clasamentul general 
al campionatului mondial, după 
11 probe, continuă să conducă 
australianul Alan Jones, cu 47 
p, urmat de Nelson Piquet — 
45 p și Carlos Reutemann (Ar
gentina) — 33 p.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
IN CONCURSUL de la Rieti, 

campionul olimpic Pietro Men- 
nea a cîștigat proba de 200 m 
cu 20,12, iar americanul Edwin 
Moses a fost cronometrat în 
cursa de 400 m garduri cu 48,86. 
Alte rezultate : înălțime — 
Fields (S.U.A.) 2,26 m ; 800 m — 
Maina (Kenya) 1:46,2 : 400 m — 
Solomon (Trinidad) 46,41 ț lun
gime : Robinson (S.U.A.). 7.56 
m ; 800 m feminin — Gabriella 
Dorio (Italia) 2:00,07. ,

CU PRILEJUL unui concurs 
desfășurat la Helsinki, finlan
deza Tuija Helander a stabilit 
cea mai bună performantă mon
dială pentru junioare in proba 
de 400 m garduri, cu timpul de 
57,84.

LA LENINGRAD, in cadrul 
„Cupei U.R.S.S." Tatiana Ka- 
zankina a terminat învingătoare 
pe 800 m cu timpul de 1:58,6. 
La prăjină. Iuri Prohorcnko a 
sărit 5,60 m.

CAMPIONATE • TURNEE

UNGARIA (et. 5) : Volăn — 
Pecs 2—1 ; Csepel — Diosgybr 
3—0 ; Kaposvăr — Zalaegerazeg 
1—1 ; Nyiregyhăza — Tatabănya 
0—0 ; Debrecen — Videoton t—0 : 
M.T.K. — Honvâd 1—0 : Bă- 
k&scsaba — Dunaujvăros 2—1 s 
Răba Eto — Ferencvăros 2—2 : 
Vasas — Ujpestl Dozsa 1—1. Cla
sament : 1. Vasas 8 p ; 2. Bă- 
kâsesaba 8 p ; 3. Ferencvăros

6 p.
IUGOSLAVIA (et. 3) : OFK Beo

grad — Tuzla 3—4 ; Partizan — 
Radnlcki Niș 0—1 ; Olimpia Llu- 
bllana — Dynamo Zagreb 1—1 : 
Buducnost. — Velez 0—0 ; Napre- 
dak — Zelezniciar Sarajevo 1—0 : 
Hajduk — Skoplle 1—1 ; Sara
jevo — Borac 3—0 ; Zagreb — 
Rijeka 3—6 ; Vojvodina — Steaua 
Roșie 1—2. Clasament : 1. Steaua 
Roșie 6 p : 2. Rijeka 5 p ; 3.
Radnicki 5 p.

OLANDA (et. 3). Echipa F.C. 
Utrecht, viitoarea adversară a

„Internaționalele14

de tenis ale S. U. A.

LUCIA ROMANOV 
0 ÎNVINGE PE 

VIRGINIA WADE!
NEW YORK, 1 (Agerpres). 

Campionatele internaționale da 
tenia ale S.U.A. au continuat pe 
terenurile de la Flushing Meadow 
(New York) cu ultimele partide 
din turul III al probelor de sim
plu.

în turneul feminin, tinăra ju
cătoare româncă Lucia Romanov 
a reușit o surprinzătoare dar 
meritată victorie în fața cuno
scutei campioane engleze Virginia 
Wade, pe care a lntrecut-o în 
trei seturi, cu 4—6, 6—2, 6—0. 
După ce a pierdut primul set la 
mare luptă, Lucia Romanov s-a 
impus în următoarele două în 
tata valoroasei sale adversare, 
datorită puternicelor lovituri de 
rever și a jocului bun prestat la 
fileu.

în optimile de finală. Lucia 
Romanov o va întilni pe Barbara 
Hallquist (S.U.A.). oare a reușit, 
la rindul său, să o elimine cu 
7—5, 6—1 pe o altă favorită a 
concursului, australiana Wendy 
Turn bull.

Alte rezultate înregistrate : 
Jaeger — Nagelsen 6—4, 6—2 ; 
Mandlikova — Smith 6—2. 6—3 ; 
Navratilova — Morse 6—4, 6—1 ; 
Madruga — Susman 6—3, 6—1 ;
Tomanova — Margolin 6—3, 6—1.

Rezultate mal importante înre
gistrate in turneul masculin : 
McEnroe — Meyer 6—1, 6—1,
4—6, 6—2 ; Lendl — Tulasne 6—2,
6— 0. 6—1 ; Teltscher — Ocleppo
7— s, 6—0, 6—2 ; Portes — Amaya 
6—3, 2—6, 7—6, 6—3 ; Solomon — 
Russel 6—7, 6—3, 4—6, 6—0. 6—2 ; 
Gottfried — Case 6—0, 6—7, 6—2, 
6—2 ; Connors — Moor 6—4, 6—2. 
6—1.

ÎN FINALA
„CUPEI MONDIALE44 

LA TENIS DE MASĂ, 
GUO YUEHUA—LI ZHENSO 

[R. P. Chineză]
HONG KONG, 1 (Agerpres). 

Finala „Cupei Mondiale"^ la 
tenis de masă, de La Hong 
Kong, se va disputa între ju
cătorii chinezi Guo Yuehua și 
Li Zhenso. In semifinale. Dri- 
mul l-a învins cu 3—0 (21—14, 
21—12. 21—13) pe cehoslovacul 
Milan Orlowski. iar col de-al 
doilea a dispus tot cu 3--0 
(21—15. 22—20. 21—7) de Josef 
Dvoracek (Cehoslovacia).

OATflt MARILOR 
COMPHIțll Of 008 

Alt StmULUI VIITOR
Cu prilejul unei ședințe a Fe

derației internaționale de bob 
care a avut loc la Geneva s-a 
stabilit ea întrecerile campio
natelor mondiale programate 
anul viitor să aibă loc la Cor
tina d’Ampezzo (30—31 ianua
rie echipajele de două per
soane și 6—7 februarie cele da 
4 persoane). Campionatele eu
ropene de bob se vor desfă
șura la Igls (Austria) în zilele 
de 5 șl 6 ianuarie (bob 2 per
soane), 10 și 11 ianuarie (4 
persoane).

formației F. C. Argeș Pitești în 
„Cupa U.E.F.A.", a reușit să ter
mine La egalitate : 1—1 meciul 
«usțlnuț în deplasare la Rotter
dam cu cunoscuta echipă locală 
Feyenoord. Alte rezultate: Twente 
Enschede — Deventer 3—1 : Maas
tricht — Roda Kerkrade 2—1 î 
Ajax Amsterdam — Wagenlngen 
2—I ; Nijmegen — Breda 4—2 ; 
Zwolle — P.S.V. Eindhoven 0—0 ; 
Alkmaar — Excelsior Rotterdam 
2—1 ; F. C. den Haag — Gronin
gen 3—3 : Tilburg — Sparta
Rotterdam 1—0. Clasament : 1.
Twente 6 p . 2. Alkmaar 6 p ; 
3. Feyenoord 5 p.

turneul pentru trofeul „San
tiago Bernabeu" s-a încheiat cu 
victoria echipei Bayern Mfinchen, 
care a Întrecut in finală cu 5—4 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) formația Real Madrid La 
sfirșitul timpului regulamentar de 
Joc scorul a fost egal : 1—1. In 
partida pentru locurile 3—4. Di
namo Kiev a învins cu 2—1 (1—1) 
pe Benfica Lisabona.
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