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In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Komân, președintele Republicii 
Socialiste România, miercuri 
dimineața s-au deschis în Ca
pitală lucrările celui de-al II- 
lea Congres al consiliilor 
populare județene și al preșe
dinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale, eveniment cu a- 
dînci semnificații în amplul 
proces de perfecționare a vie
ții politice, economice și socia
le din patria noastră.

Instituționalizat din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca cel mai larg și reprezentativ 
for colectiv de conducere și 
dezbatere, Congresul se înscrie 
ca o puternică și grăitoare 
mărturie a preocupării consec
vente pe care partidul și 
statul nostru o manifestă pen
tru atragerea într-o și mai 
largă măsură a maselor de oa
meni ai muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la elaborarea 
și adoptarea hotărîrilor menite 
să asigure înfăptuirea neabă
tută a Programului partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
țara noastră.

Pavilionul central al Com
plexului expozițional din Piața 
Scînteii, care găzduiește lucră
rile Congresului consiliilor 
populare județene și al preșe
dinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale, este împodobit sărbă
torește. Pe fundalul sălii, dra
pele roșii și tricolore încadrea
ză portretul secretarului gene
ral al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In sala marelui forum dom
nește o atmosferă însuflețită, 
caracteristică reuniunilor de 
lucru organizate în ultimii 15 
ani — de cînd Ia conducerea 
partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
în scopul dezbaterii probleme
lor fundamentale de care de
pind prezentul socialist și vi
itorul comunist al patriei 
noastre.
' Este ora 8,30. Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint întâmpi
nați, la sosirea în fața pavi
lionului central al Complexu
lui expozițional, cu puternice 
urale și ovații de numeroși bu- 
cureșteni. Cei prezenți au dat 
glas sentimentelor de profundă 
dragoste și prețuire pe care 
cetățenii Capitalei, întregul

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA, 
KENNETH DAVID KAUNDA

La Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat, miercuri, 10 
septembrie, convorbirile ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Kenneth David kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri care s-a desfășu
rat în aceeași atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și înțe
legere reciprocă, cei doi pre
ședinți au continuat schimbul 
de păreri în probleme actuale 
ale vieții politice internațio
nale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda au 
relevat cu satisfacție rezulta
tele rodnice ale convorbirilor 
purtate, exprimîndu-și convin
gerea că, prin transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite, 
se va realiza o conlucrare mai 
strînsă intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Unit al In
dependenței Naționale, o colabo
rare mai largă între România 
și Zambia, pe plan poli
tic, economic tehnico-științi- 
fic, cultural si în alte domenii 
de activitate, se vor întări con

nostru popor Ie nutresc față de 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, de numele și acti
vitatea căruia sînt legate toate 
marile înfăptuiri ale României 
socialiste, progresul și bună
starea întregului nostru popor.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului, sînt salutați cu vii 
și puternice aplauze, urale ne- 
sfîrșite. Se scandează cu însu
flețire, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul", parti- 
cipanții la Congres făcînd se
cretarului general al partidului 
o fierbinte manifestare de dra
goste și recunoștință pentru 
neobosita activitate consacrată 
ridicării fiecărui județ, fiecărei 
localități, propășirii patriei 
noastre socialiste, fericirii și 
bunăstării poporului, cauzei so
cialismului și păcii țn lume.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Lucrările Congresului sînt 
deschise de tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a spus :

„Din împuternicirea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, declar deschise lucră
rile celui de-al II-lea Congres 
al consiliilor populare județene 
și al președinților consi
liilor populare municipale, 
orășenești și comunale, convo
cat în temeiul Legii nr. 5/1975 
privind congresul, Camera le
gislativă și conferințele consi
liilor populare.

Permiteți-mi ca, în numele 
dumneavoastră, al celor peste 
8 000 de participant Ia con
gres, să salutăm prezența 
la acest înalt forum de
mocratic a conducătorului 
încercat al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Deschizîndu-se într-o perioa
dă de înalt avint creator al 
întregului nostru popor pentru 
transpunerea în viață a isto
ricelor hotăriri ale Congresu
lui al XII-Iea al Partidului 
Comunist Român și dînd ex
presie vie preocupării constan
te a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecțio
narea continuă a statului nos-
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tinuu prietenia și solidaritatea 
dintre popoarele noastre.

-La încheierea convorbirilor, 
au fost de față tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Betty 
Kaunda.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia, au semnat, în cadrul 
unei ceremonii care a avut loc. 
miercuri, 10 septembrie, la Pa
latul Consiliului de Stat, De
clarația comună.

La ceremonie au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Betty Kaunda^

In încheie. ?a solemnității, 
cei doi președinți au închinat 
o cupă de șampanie pentru 
dezvoltarea și întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării 
româno-zambiene. în folosul și 
spre binele ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării internațio
nale.

(Continuare in pag. a 4-a)

Aseară, in amicalul de fotbal de la Varna

O NOUA Șl PROMIȚĂTOARE VICTORIE: 
ROMÂNIA - BULGARIA 2-1 (1-0)

VARNA, 10 (prin telefon). 
Pe stadionul ..Iuri Gagarin", 
în prezența a aproximativ 
18 000 spectatori, printre care 
și un entuziast grup de sus
ținători ai formației noastre, 
s-a disputat miercuri seara 
partida amicală de fotbal din
tre echipele Bulgariei și Româ
niei, intilnire terminată cu o 
prețioasă și meritată victorie 
a reprezentativei române : 2—1 
(1—0). A fost un meci de 
puternică angajare, cu multe 
dispute bărbătești pentru ba
lon. Jucătorii noștri au reu
șit, în ansamblu, să acționeze 
organizat, au luptat cu toată 
energia și au repurtat un suc
ces ilustrînd situația din te
ren ; ei au acționat la un ni
vel bun în prima repriză, a- 
poi, după ce au avut o pe
rioadă mai slabă în primele 
15—20 de minute ale reprizei 
secunde, au revenit, au știut 
să valorifice cu succes con
traatacurile și să repurteze vic

Campionatele balcanice de călărie

IOANA DAVID, ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PROBA FEMININĂ

Ruxandra Bădulescu - locul III, Mariana Moisei - locul IV
ANKARA 10 (prin telefon). 

Cea de a treia zi a campiona
telor balcanice de călărie, la 
care participă sportivi din Bul
garia. Grecia, Iugoslavia. Ro
mânia și Turcia, a coincis cu o 
frumoasă victorie românească. 
Fetele noastre au evoluat deo
sebit de precis în cele două 
manșe ale probei individuale, 
menținîndu-se permanent pe 
primele poziții ale clasamentu
lui. După primul parcurs, 
Ruxandra Bădulescu (cu Par
don) și Mariana Moisei (cu 
Beladona) au terminat fără 
greșeală. în apropierea lor s-a 
situat și Ioana David (cu Gru
ia), căreia însă o neatenție la 
ultimul obstacol i-a adus o pe
nalizare de 3 p. Evident. au 
fost și alte călărețe care a- 
menințau pozițiile fruntașe ale

Reprezentarea olimpică la inalt nivel, obiectivul principal

al sportului românesc de performanță

IN TURNEELE DE VOLEI:
V ___BĂIEȚII-PE PODIUM, 

FETELE-PE ULTIMUL LOC!
• Prima medalie olimpică — succes presti
gios dar și obligație pentru viitor • Nu nu
mai meciurile cîștigate contează, ci și setu
rile, și punctele ! • Sextetul feminin s-a 

autoexclus din lupta pentru medalii

Turneul olimpic de la Mos
cova a însemnat un frumos 
succes al voleibaliștilor români, 
care au cucerit primul lor tro
feu din istoria participării Ia 
Olimpiade — medalia de bronz. 

toria (menționăm că ei au luat 
conducerea in partea întâi, au 
fost egalați și au înscris go
lul victoriei cu 19 minute îna
intea fluierului final). Com
partimentul cel mai bun a fost, 
ca șl în jocul cu echipa Iugo
slaviei, cel median care și-a 
făcut pe deplin datoria, reali- 
zînd și ambele goluri. Să mal 
notăm că, deși lipsită de pa
tru titulari, reprezentativa 
noastră n-a pierdut din poten
țialul arătat în ultima sa în
tâlnire, de care aminteam. Ju
cătorii noi — Țălnar. Stoica, 
Geolgău, Speriatu — și-au fă
cut datoria, s-au integrat ra
pid și cu folos în mecanismul 
de joc al echipei naționale. 
Succesul din partida de la 
Varna reprezintă cîștiguri — 
și sub raportul unui foarte util 
test dar și sub acela al forti
ficării moralului echipei — în 
vederea apropiatului start din 
preliminariile CM. 1982.

Partenerii de joc. aceeași e- 

sportivelor noastre. Manșa a 
doua avea să decidă titlul. Din 
păcate. Ruxandra Bădulescu și 
Mariana Moisei comit cite o 
greșeală care avea să le în
depărteze de primul loc al po
diumului. Victoria a revenit 
Ioanei David, care n-a mai co
mis nici o eroare. Ea a reușit 
să le depășească și pe celelalte 
candidate la titlu, mai ales pe 
iugoslava Rajka Jurici (cu Pa
rada) și pe bulgăroaica Teodora 
Siderova (cu Albert).

Clasament final : 1. IOANA 
DAVID (cu Gruia) 3 p pena
lizare — campioană balcanică 
(departajarea s-a făcut în ur
ma rezultatelor din manșa 2-a, 
decisivă) ; 2. Rajka Jurici (cu 
Parada) 3 p penalizare • 3.
Ruxandra Bădulescu (cu Par
don) 4 p penalizare ; 4. Mariana

Dispută Ui fileu 
intre Dan Gîrlea- 
nu și iugoslavul 
Lozanici, ciștigată 

de primul.
a doi ani de pre- 

mascuiină a
La capătul 
gătiri. echipa 
României, condusă de r tre- 
norul emrit Nicolae Sotir, și 
de antrenorul Florin Balais a 
reușit să urce pe podiumul de 

chipă cu o deosebită forță de 
angajare, au luptat mult pen
tru un rezultat bun, au avut o 
serie de atacuri spectaculoase 
și periculoase (s-a evidențiat 
mai cu seamă Țvetkov). n-au 
abandonat tentativa de egalare 
pînă în ultimele secunde ale 
partidei.

Iată, acum. cîteva dintre 
cele mai importante faze ale 
întîlnirii.

Partida începe în nota de 
dominare a gazdelor care ob
țin (min. 3) trei coraere con
secutive. Formația noastră joa
că exact în apărare și, încet- 
încet, începe să se vadă și în 
atac. Notăm o acțiune a lui 
Țălnar (min. 9) iar Negrilă 
șutează puternic (min. 11) o- 
bligîndu-I pe portarul Velinov 
să respingă în corner. După

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Moisei (cu Beladona) 4 p 
penalizare.

Marți și miercuri s-au dis
putat și probele individuale ale 
seniorilor și juniorilor. La se
niori. în cursa pentru locul I 
a rămas și reprezentantul nos
tru Dumitru Velea (cu Fudul), 
dar și Alexandru Bozan (cu 
Călin) mai păstrează șanse. La 
juniori. Teodor Pancă (cu 
Spulber) se află și el. de ase
menea, în luptă pentru titlu. 
Campionii îi vom cunoaște joi, 
a 4-a zi a campionatelor.

Emanuel FÂNTÂNEANU

onoare. De remarcat că această 
performantă s-a realizat ..sub 
bagheta" aceluiași Nicolae So- 
tir. care în 1964. cînd voleiul 
era admis la J. O., a reușit în 
capitala Japoniei să ocupe lo
cul 4, iar la Miinchen în 1972 
— locul 5.

Din acel an. 1964. si pînă in 
1980. voleibaliștii români au

(Continuare in pag. 2-3)



Concursul international de la Brașov

POMPIERII ROMÂNI
Orașul de Ia poalele Timpei 

a găzduit cea de a X-a ediție 
a Concursului international al 
pompierilor din unele tari so
cialiste. La startul acestei inte
resante și frumoase întreceri 
S-au aliniat —■ cu cite două 
echipe — reprezentative din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D Germană, Pqtoniâ, Unga
ria, U.R.S.S. și România.

Pe stadionul Tractorul. în- 
tr-un cadru sărbătoresc, mii de 
brașoveni au urmărit desfășu
rarea celor patru probe ale con
cursului. aplaudând frumusețea 
întrecerilor — ' pentru multi a- 
cestea constituind o noutate — 
și mai ales performantele re
prezentanților tării noastre în 
această confruntare internațio
nală de amploare. în care au 
ocupat primul lot in clasamen
tul general.

„Ștafeta 4X100 m“, care a 
inaugurat concursul propriu zis 
(după splendida festivitate de 
deschidere) a fost la loc de frun
te. nu numai pentru spectaculo
zitatea probei — concurenții au 
avut de trecut cîteva obiective 
specifice. încheiate în schimbul 
4 cu stingerea unui foc — ci 
și pentru excelenta comportare 
a celor două ștafete românești, 
ocupante ale primelor două

PE PRIMUL IOC
locuri, cu un nou record al 
probei.

Același rezultat vrednic de 
laudă l-au înregistrat sportivii 
români și în ultima probă a 
concursului — „desfășurarea de 
luptă la motopompă" — unde 
echipa tării noastre a ocupat 
primul loc. „Ne-am pregătii 
minuțios in vederea acestui 
concurs international — ne-a 
declarat Marin Zamfirescu, unul 
din componentii echipei noas
tre — și sîntem fericiți că am 
reușit să ne punem în valoare 
întreaga capacitate de efort, cu
noștințele dobîndite. reprezen- 
tînd cu cinste culorile tării".

Rezultate : „Ștafeta 4X100 m“: 
1. România I 61,8 sec. — nou 
record (v.r. 63 sec., stabilit de 
U.R.S.S. în anul 1975. la Mag
deburg). 2. România II 62,8. 3. 
Cuba I 64.3 ; „Scara Ia fereas
tră" : 1. U.R.S.S. 88,6. 2—3. 
România și Cehoslovacia 98,4 ; 
„Pista cu obstacole" (100 m) ; 
1. U.R.S.S. 102,0, 2 . România
104,2. 3. Polonia 106.9 ; „Desfă
șurarea de luptă la motopom
pă" : 1. România 42,1. 2. Ceho
slovacia 54,0. 3. Cuba 54,2. CLA
SAMENT GENERAL : 1. Româ
nia 6,5 p, 2. Cehoslovacia 12,5 
p. 3. U.R.S.S. 15 p.

C. GRUIA — coreesp.

RUGBYȘTII FRUNTAȘI - 
LA „ORA TRIALURILOR“

fcri. în Parcul copilului. o 
după-amiază a „trialurilor". 
S-au întrecut, mai întîi. candi- 
dații la cea mai tînără echipă 
națională, vedeta programului 
constituind-o partida dintre 
două garnituri formate ad- 
hoc, euprinzînd marea majori
tate a selecțîonabi Iilor (36 de 
rugbyști) pentru tot mai apro
piatul turneu irlandezo-englez. 
Trei absențe motivate : Dumi
tru, Murariu și I. Constantin, 
ei făcînd ieri deplasarea — 
împreună cu ing. Viorel Mo- 
raru, vicepreședinte cu pro
bleme tehnice al F.R.R.. și ar
bitrul dr. Gabriel Eftimescu, 
— în Țara Galilor, unde vor 
evolua într-o selecționată in
ternațională. Alți jucători au 
rămas în tribune (unii cu 
ușoare accidentări, ceilalți ur- 
mînd să fie întrebuințați la 
jocul de vineri, de pe stadio
nul Steaua, care va începe la 
ora 16,30).

Echipele alcătuite : „Roșii" : 
Holban — Vărzaru, Vasile, 
Lungu, Aldea — Bucos (Co- 
doi), Paraschiv — Stoica, Borș, 
Rădulescu — Postolachi, Cara- 
gea — Țurlea, Corneliu, Bucan; 
„Galbenii": Tudose — Fuicu,

Leșan (Anton) Zafîescu I (Bi- 
direl), Roșu (Bezușcu; Petre) 
— Alexandru, Suciu — Zafies- 
cu II, FI. Constantin, Nache 
(C. Florea) — Dărăban. M. 
Ionescu — Ioniță, Grigore, 
Dinu. Jocul mai ordonat al 
grămezii conduse de Dărăban 
ca și neta superioritate a „trei- 
șferturilor" sale, i-au permis 
celei de-a doua formații să se 
impună fără dubii: 44—24
(10—6). Realizatori : Fuicu 2, 
Zafîescu II, Alexandru, C. Flo
rea, Nache (toți cinci numă- 
rîndu-se printre cei ce au lă
sat o frumoasă impresie), Be
zușcu, Ioniță — eseuri, șase 
transformate de Alexandru, 
respectiv Lungu, Țurlea, Pos
tolachi („bătrînii" nu se la
să...), Bucan — eseuri, trans
formate, cîte două, de Bucos 
și Holban.

Ca impresie de ansamblu, 
ne-a plăcut ardoarea disputei 
caracterizată prin fair-play, 
în ciuda cîtorva accidentări. 
Au fost și destui selecționabili 
cam departe de pretenții, dar 
să mai amînăm concluziile. 
Vor mai avea loc două trialuri...

Geo RAEȚCHI

BOXERII DINAMOVISTI 
SÎNT OPTIMIȘTI 

iNAINTEA FINALELOR
Mai sînt puține zile pînă la 

startul în cea mai mare com
petiție internă a boxului nos
tru — finalele campionatelor 
naționale ale seniorilor. Apro
pierea întrecerilor se face din 
plin simțită în toate secțiile 
cu reprezentanți la acest ultim 
act al competiției. Antrenorii 
supraveghează ultimele pregă
tiri ale elevilor lor, în timp ce 
federația rezolvă diferitele pro
bleme organizatorice, iar ama
torii de box fac... pronosticuri, 
așteptînd cu nerăbdare gongul 
inaugural al concursului.

Pentru a-i informa pe citi
torii noștri despre ultimele 
preparative ale principalilor 
candidați la tricourile de 
campioni ai țării, am făcut o 
vizită reprezentanților clubului 
Dinamo. în 'noua și moderna 
sală de box i-am găsit în plin 
antrenament pe Valentin Si- 
laghi (unul dintre medaliații 
ultimei ediții a J.O.), Titi Cer
cel, Dragomir Ilie, Ion Vladi
mir, Vasile Cicu, Valentin 
Vrinceanu, Vanghele Bacs, dar 
și pe mai tinerii lor colegi, 
Cornel Bălan, Ion Matei, Ion 
Stan (toți cîștigători ai „Tur-

Boxerii . di

neului Pric 
Nicolae Ci< 
nărui N. C 
T. Cercel 
unele proc 
lupta fiind 
trenorul pi 
Dumitrescu 
supraveghe 
exersa per 
de lovire.

După ce 
secției au 
tru efectul 
prize de li 
avut o set 
Dumitrescu

ÎN TURNEELE DE VOLEI: BĂIEȚII - PE PODIUM PE
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participat la Olimpiade doar 
din două în două ediții. Pen
tru J.O. din Mexic și cele din 
Canada nu s-au calificat. în 
acest an. prezenta la Moscova 
s-a datorat frumosului succes 
repurtat la Pemik si Sofia, la 
turneul de calificare din ianu
arie...

Performanta de la J.O. atestă 
faptul că voleiul nostru mas
culin a reintrat în elita mon
dială a acestui sport, fiind de-

lupte 
In a- 
orice 
olim-

cis. de acum înainte, să 
continuu pentru arămîne 
ceastă elită. Pentru că. 
s-ar spune, prima medalie 
pică a voleibaliștilor reprezin
tă nu numai o performanță, ci 
și un angajament...

Desigur, pînă la următoarea 
Ediție a J.O. mai sînt patru 
ani. Dar, credem, este timpul 
să ne gîndim, de pe acum, la 
echipa care în 1984 ne va re
prezenta la Olimpiadă, încer- 
cînd să mențină sau să îmbu
nătățească rezultatul obtinut, în 
acest an. de sextetul român.

UN SET PIERDUT A SCHIMBAT CULOAREA MEDALIEI
Se cunoaște obiectivul pe 

care și l-au propus voleibaliștii 
noștri pentru J.O. din 1980. 
După rezultatele obținute de ei 
în meciurile oficiale și neofici
ale, — care au precedat tur
neul olimpic — reprezentativa 
noastră emitea îndreptățite 
pretenții la o medalie. Se afla 
într-o grupă cu Polonia, Iugo
slavia, Brazilia și Libia. Pentru 
a se califica între primele pa
tru echipe ale turneului și deci 
a lupta pentru o medalie, era 
necesar să ocupe locul 1 sau 2 
în grupă. învingînd cel pu
țin reprezentativele Iugoslaviei. 
Braziliei și Tunisiei. Șansele 
erau favorabile datorită palma
resului echipei noastre, jocului 
său foarte bun. verificat în în- 
tîlnirile directe cu „colegele" de 
grupă : la „Cupa Volan" din 
1980. în Ungaria, ea învinsese, 
în finală. Polonia. Pe „plavi" 
îi depășise în acest an. la „Tur
neul preolimpic de la Bruxe
lles" și la „Trofeul Felix". Și 
tot la Bruxelles învinsese echi
pa U.R.S.S. Cu alte cuvinte, 
pregătirea, rezultatele și mo
ralul echipei ne îndreptățeau să 
sperăm la un loc între primele 
trei sextete din lume.

Se știe, de asemenea, cum 
au evoluat sportivii noștri în 
turneul olimpic. După 3—0 cu 
Libia, ei au cedat. în fata 
Poloniei, cambioana olimpică de 
la Montreal. Meciurile cu Iugo
slavia — medaliată cu bronz 
la Campionatele europene din 
1979 — și cu Brazilia au fost 
..JUCĂTORI COMPLEȚI“

Fără îndoială că ___ ...
U.R.S.S. a meritat să cîștige 
titlul olimpic. Sextetul bulgar 
s-a prezentat la Moscova la 
cota maximă a formei, a luptat 
cu multă ambiție, intrînd în 
posesia medaliilor de argint. 
După părerea noastră, dacă vo
leibaliștii români se întîlneau, 
în semifinale, cu cei ai Biflga- 
riei. ei ar fi avut în fată un 
adversar mult mai dificil deeît 
se dovedise în amicalele pre- 
olimpice., Antrenorul emerit 
Nicolae Sotir se declara mul
țumit cu rezultatul obținut de 
echipa noastră. apreciind că 
medalia de bronz arată valoa
rea pe care am avut-o atunci 
la Moscova', și nu valoarea ab
solută a echipei — mai bună 
decU cea a Bulgariei. Și tot 
după părerea sa. Polonia, Bra
zilia și Iugoslavia au fost de 
forță egală.

Analizînd evoluția echipelor 
și a jucătorilor care au luat 
parte la turneul olimpic, se 
po-ate trage o concluzie impor
tantă pentru evoluția în viitor 
a voleiului : rezultatele bone

(âștigate, fără drept de apel, de 
echipa noastră. Iată cum se 
prezenta, in final, clasamentul 
grupei B : 1. Polonia, 2. Româ
nia. 3. Iugoslavia, 4. Brazilia, 
5. Libia. In grupa A, pe pri
mele două locuri s-au aflat 
U.R.S.S. și Bulgaria.

Evident, România nu putea 
să mai lupte deeît pentru me
dalia de bronz. Clasîndu-se pe 
locul 2 în serie, juca în semi
finale, cu puternica echipă a 
Uniunii Sovietice, iar pentru 
locurile 3—4. cu învinsa din 
meciul Bulgaria — Polonia.

Ce a condus la această si
tuație ? Răspunsul este simplu: 
România avea același număr 
de puncte ca și Polonia, dar 
ciștigase un set mai puțin de- 
cît aceasta. Dacă nu ar fi 
pierdut un set — fie în meciul 
cu Iugoslavia, fie în cel cu 
Brazilia — voleibaliștii români 
s-ar fi clasat pe primul loc și 
ar fi jucat în semifinale cu iei 
bulgari, pe care îi depășiseră 
la Trofeul Felix și în două me
ciuri amicale. Ar fi avut șansa 
să joace în finală cu U.R.S.S. 
și, deci medalia să fie cel pu
țin de argint. Culoarea metalu
lui s-a schimbat din cauza 
unui singur set pierdut în se
rie. Și aceasta pentru că jucă
torii noștri au uitat un lucru 
cunoscut: în orice meci trebuie 
luptat cu îndîrjire pentru fie
care punct, pentru fiecare set, 
pentru că el poate fi hotărîtor 
în clasamentul final....

-SECRETUL VIITOARELOR PERFORMANȚE
echipa se pot obține numai cu .Jucă

tori compleți", adică cu jucă
tori buni și la fileu și în linia 
a doua. Sextetul român a avut 
la Moscova jucători foarte buni 
la fileu, dar care nu corespun
deau, în totalitate, pe linia a 
doua... Corneliu Oros. Nicu 
Stoian șl Sorin Macavei s-au 
apropiat, după părerea antre
norului emerit N. Sotir. de ceea

ClND AJUNGI SA
Despre echipa masculină se 

pot spune cuvinte de laudă. 
Nu același lucru îl putem face 
analizînd evoluția echipei fe
minine de volei a României 
care a ocupat ultimul loc, al 
8-lea, în turneul olimpic.

Cum a fost posibilă o ase
menea „cădere", după ce, în 
primele trei jocuri — cel cu 
Bulgaria (pierdut cu 3—1, du
pă ce ciștigasem un set, eg«* 
lînd situația), cel cu Ungaria, 
cîștigat cu 3—2, ca și cel CU 
Brazilia adjudecat la același 
scor — fetele noastre demon
straseră o pregătire de concurs

ce am putea numi „jucător 
complet", dar nici imul nu poa
te merita, pe deplin, acest ca
lificativ.

Analiza jocurilor duce, de a- 
semenea. și la alte 
Astfel. între „armele 
cea mai uzitată (în 
la sută din cazuri) a 
binația cu atac pe timpul doi, 
alternată cu atac din pasă lun
gă, pe zona patru. Deși adver
sarul știe ce urmează, nu poa
te să pareze cu bune rezul
tate. La turneul olimpic s-au 
folosit, de asemenea, în mare 
proporție, serviciile executate 
de la mare distantă de fileu, 
ceea ce creează adversarului 
greutăți în preluare. Cu aceas
tă armă, polonezii au cîștigat 
în fata românilor meciul din 
scrie.

Pe parcursul Olimpiadei e- 
chipa noastră a dovedit o pre
gătire fizică foarte bună, pro
bele de laborator arătînd ca
pacitate completă la acest ca
pitol. La pregătirea tehnico-tac- 
tică au existat însă unele lip
suri. S-a greșit, cu ușurință, 
la serviciu. Atacul din pase la 
semiînălțime s-a folosit doar 
dnd echipa noastră conducea 
copios, ceea ce denotă o anu
mită crispare în momentele 
mai dificile. J ucătorii au evo
luat cu mari fluctuații. Astfel, 
Gfinther Enescu și Laurențiu 
Dumănoiu, „stîlpii" atacului 
nostru, ca și Nicolae Pop și 
Dan Gîrleanu au cedat uneori 
tensiunii nervoase. Dar aceiași 
jucători au avut alteori pres
tații foarte bune, ca de pildă 
Dumănoiu. a cărui contribuție 
a fost importantă în cîstigarea 
meciului din „finala mică" cu 
Polonia.

Evoluție constant bună 
nă părerea antrenorului 
Nicolae Sotir — au 
Corneliu Oros si Nicu 
S-au dovedit rezerve de mare 
ajutor Sorin Macavei si Ma'rius 
Căta-Chițiga. Atît Nicu Stoian, 
— acest tînăr talentat din echi
pa craioveană — cit și Căța- 
Chiițiga reprezintă două valori 
certe pentru sextetul viitor al 
tării.

în ansamblu, echipa a evo
luat la Moscova cu puțin sub 
nivelul pe care s-a situat in 
turneele anterioare. Această 
ușoară scădere de formă a pri
vat reprezentativa noastră de 
locul 2 în ierarhia olimpică, 
fapt care, repetăm, ar fi cores
puns, mai bine, valorii sale ab
solute. Medalia de bronz obți
nută reprezintă, totuși, o mare 
reușită, deoarece la Moscova 
au evoluat cele mai bune echi
pe de volei din lume.

DEPINZI DE ALȚII...
corespunzătoare ? Cum a 
posibil, apoi, ca după termi
narea jocurilor din grupă, sex
tetul român să cedeze în 
reprezentativei 
care, chiar la Moscova, 
jocuri neoficiale, o întrecuse 
de două ori ? Cum de au pier
dut al doilea meci cu Brazilia, 
și încă cu 0—3, cînd în ultima 
vreme (la turneul de 
care pentru J.O.
zardjik si în alte 
clusiv jocul din 
Moscova) le-am 
regularitate, pe brazilience ?

concluzii, 
de atac" 
peste 70 

fost com-
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, FETELE
Iată cîteva întrebări — nu sin

gurele — care se pot pune, pri
vind comportarea echipei noastre 
feminine de volei. Răspunsu
rile date de antrenori sau de 
elevele lor sînt contradictorii, 
încercînd, de fapt, să justifice 
evoluția — sub orice critică 
— a voleibalistelor românce.

O constatare certă : după 
jocul cu Ungaria, cîștigat cu 
3—2, sextetul nostru nu s-a 
mobilizat suficient pentru a-și 
adjudeca la scor categoric 
meciul cu Brazilia. Pierzînd 
în fața braziliencelor două se
turi, ele s-au autoexclus din
tre primele patru echipe care 
urmau să ia parte la semifi
nale. De ce 7 Pentru că Bul
garia a pierdut în fața Unga
riei cu 3—1 și astfel, pe locul 
doi în grupă, la setaveraj, a 
trecut reprezentativa R.P. Un
gare. Desigur, această neclasi- 
ficare între primele patru a 
constituit o lovitură pentru 
moralul voleibalistelor noastre. 
Dar ele știau, înainte de joc, 
ce s-ar putea întîmpla dacă 
Bulgaria pierde, deci trebuiau 
să abordeze partida cu Brazi
lia cu dîrzenie, hotărîre, pu- 
nînd în joc toate cunoștințele 
tehnico-tactice...

Scăderea continuă a poten
țialului de luptă al echipei 
poate fi pusă nu atît pe seama 
pregătirii fizice — f 
corespunzătoare — 
ales, pe slăbiciunile 
psihic.

Poziția noastră în 
tul grupei a depins 
Observația e corectă, 
putea depinde de noi, 
fetele noastre jucau cu Brazi
lia la adevărata lor valoare. 
In condiții normale, echipa 
peruană — campioană a Ame- 
ricii de Sud — putea fi 
vinsă și nu era admisibil 
se piardă al doilea meci 
Brazilia... Dar în partea

★
Performanța realizată 

J.O. de voleiul nostru mascu
lin este o atestare a revenirii 
sale printre primele 
din lume, 
consolidat 
pregătire, __ _ .
parametri, pentru ca jucătorii 
tineri care vor rămîne în Io
tul național și cei care vor 
veni în acest lot să devină 
,jucători compleți", eficace în 
atac și în apărare, care să uti
lizeze cele mai noi „arme de 
atac", mizînd pe jocul în vi
teză. Lotul va trebui să cu
prindă rezerve de nădejde, 
apte să înlocuiască fără per
turbări ,,jucătorii-cheie“ în 
cazul unei indisponibilități, cum 
s-a întîmplat, pe parcursul a- 
cestor ani, cu Corneliu 
Laurențiu Dumănoiu și 
Fără îndoială că sînt 
considerente de care 
să se țină seama pentru ca în 
1984 — și, pînă atunci, la în- 
tîlnirile de mare anvergură 
și prestigiu — reprezentativa 
României să poată arăta că 
medalia de bronz de la Mos
cova a constituit începutul 
unei noi afirmări pe plan 
mondial a voleiului nostru.

Voleibalistele n-au reușit 
să-și atingă obiectivul propus. 
Din păcate, între actualele ju
cătoare și junioare există un 
mare gol. Pentru tehnicienii 
noștri, principala problemă 
este construcția unei noi e-

în general 
cit, mai 

de ordin
clasamen- 
de alții, 
dar totul 
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în- 
să 
cu 
a

ia

echipe 
Acest succes trebuie 

printr-o continuă 
Ia cei mai înalți

ULTIMUL LOC!
doua a turneului olimpic volei
balistele românce au demobi
lizat total.

Nu-1 mai puțin adevărat că, 
la Moscova, reprezentantele 
noastre au jucat ,,bătrînește“, 
fără viteză în execuții, „ui- 
tînd" parcă tot ce știau pînă 
atunci și, în primul rînd, 
atacurile la semiînălțime, pe 
care le foloseau eficace altă
dată. S-au pierdut multe ser
vicii — în momente „cheie" 
— iar preluarea a fost, de 
multe ori, greșită. La aceste 
greșeli tehnice s-a adăugat, în 
partea a doua a turneului, că
derea psihică amintită, situație 
care se petrecuse (tot în cea 
de-a doua parte a turneului 
și la Campionatul european de 
anul trecut.

Cu excepția Marianei Io
nescu. celelalte jucătoare au 
evoluat inconstant, avînd ra
reori prestații bune (Victoria 
Georgescu, Doina Săvoiu, Vic
toria Banciu sau Iuliana E- 
nescu), de multe ori fiind de 
nerecunoscut ! Irina Fetculeț 
a fost departe de ceea ce se 
aștepta de la ea, astfel că e- 
chipa a fost lipsită de o tră
gătoare principală de mare 
eficacitate. Rezervele Elena 
Dobroschi și Crina Georgescu 
au ajutat în mică măsură, ele 
fiind dealtfel rar folosite, an
trenorii N. Roibescu, N. Humă 
și O. Solomonov- neasigurînd 
întregului lot omogenitatea va
lorică și tactică cerută de ni
velul unei atit de importante 
competiții.

Evoluția echipei noastre fe
minine de volei a dezamăgit. 
Se impune o singură conclu
zie : va trebui construită o 
echipă nouă, punîndu-se ac
centul și pe pregătirea psihică, 
„capitol" care a lipsit mereu 
reprezentativei noastre în ulti
mul timp.

★ *
chipe, tinere, cu înalte cali
tăți tehnico-tactice și cu o ex
celentă pregătire psihică, cu
jucătoare apte și hotărîte să
lupte din răsputeri pentru a- 
firmarea voleiului feminin ro
mânesc.

Sevei NORAN
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în Sala sporturilor din Bis
trița s-au desfășurat timp de 
trei zile întrecerile returului 
campionatului republican pe e- 
chipe de juniori la tenis de 
masă. Pe primele trei locuri 
s-au situat, la băieți. Universi
tatea Craiova I (neînvinsă), 
Voința Satu Mare și C.S.Ș. Bis
trița, iar la fete C. S. Arad 
(neînvinsă), Gloria Buzău și Vo
ința Buzău. După cum se vede, 
nu figurează în primele locuri ale 
returului echipa de fete a C.S.Ș. 
Slatina. în componenta căreia 
se află două din membrele lo
tului care a participat la „eu
ropenele" din Polonia, Nela 
Stoinea și Maria Alboiu. Con
ducerea clubului și (mai ales) 
antrenorii nu s-au îngrijit oe 
documentele de legitimare să 
poarte vizele regulamentare.

ceea ce 
zultateloi 
sibilă, c 
sancționa 
de tot fi 
ceastă fc 
tire este 
monstrat 
terne.
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plin antrenament pentru turneul final
Foto : Dragoș NEAGU

Stan, 
g. tî- 
ta pe 
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! an- 
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forței

Biletele de intrare pen
tru turneul final al cam
pionatelor naționale de 
box (15—21 septembrie. 
Palatul sporturilor șl cul
turii) s-au pus în vînzare 
la agenția C.C.A. și la Pa
latul sporturilor și culturii.

lenții olimpic și nu mai au dreptul
pen- să participe la campionate,

re- Ceilalți componenți ai secției
am sînt tineri. îi pregătim pentru
C. viitor...

an- — Ce șanse acordați elevilor 
dina- dv. la apropiatele întreceri ?

— Cred că V. Silaghi și T. 
Cercel sînt principalii favoriți 

rtici- la categoriile mijlocie și, res-
rnsul pectiv, la pană. Mai sperăm
umff- într-o comportare bună din
e fi- partea ușorului D. Ilie, semi-

ss<se mijlociului I. Vladimir și chiar
FTo- a greului V. Vrinceanu. Nu

i la trebuie neglijate nici șansele
Cu- tînărului V. Bacs, sportiv a-
fost flat în plină ascensiune.

rneul Mihai TRANCA

JELE NAȚIONALE
IUNI0RI, PE ECHIPE

din Daniela Moise — Mihaela Du
lapi- mitriu 6—0. 6—1) ; Dinamo — 
îate- C.S.Ș. Urgoviște 5—0 (Marilena 
tăieți Totoran — Carmen Ilinca 6—0, 
rilor. 6—1 j Dana Beleuță — Cristina 
r de Necula 6—0, 7—5) ; T.C.B. — 
• ju- Progresul 3—2 (Ileana Trocan 
urile — Daniela Nemeș 6—2. 6—2 ; 
ocu- Cristina Bota — Felicia Rădu- 
SȚI : lescu 6—4, 6—3) ; Politehnica 
leor- Cluj-Napoca — U.T. Arad 4—1 
■eață (Luminița Sălăjan — Dana Gro- 
i—1 ; za 6—0. 6—0 ; Liliana Pop — 
6—2, Adriana Szabo 6—1, 6—3). în
miea trecerile continuă — non stop 
j — — de la ora 8.30.
Șesu.^ S. IONESCU — coresp.

JUDOKA DIN 9 ȚĂRI*
LA „INTERNAȚIONALELE-

DE TINERET ALE ROMÂNIEI
Sîmbătă și duminică. în sala 

de atletism de la Complexul 
sportiv „23 August“ din Capi
tală va avea loc tradiționala 
competiție de judo — Campio
natele internaționale de tineret 
ale României. Și-au anuntat 
participarea, la această ediție 
jubiliară (a X-a). concurenți din 9 țări : Bulgaria, Franța, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

întrecerile se vor desfășura 
pe două tatami, după următo
rul program : sîmbătă. de la 
orele 9 și 16,30. iar duminică 
de la ora 9. Festivitatea de 
deschidere va avea loc sîmbă
tă. la ora 16.
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în amicalul echipelor de tineret

șROMÂNIA-BULGARIA 3-0 (0-0)
PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 

Carnetul nostru de însemnări a 
rămas aproape alb în prima re
priză. Puține faze „încinse" la 
cele două porți, în ciuda efor
tului general. Pentru că ni
meni din teren nu și-a asumat 
rolul de conducător de joc 
pentru a ordona acțiunile, a 
tatona și a găsi zonele vulne
rabile ale celor două apărări. 
Singurele acțiuni notabile : 
min. 12, Arghirov trage prin 
surprindere, puternic, plasat, 
dar Moraru este vigilent ; min. 
27, combinație rapidă între 
Klein și Terheș, dar ultimul 
ratează.

După pauză, jocul se animă 
bineînțeles și datorită deschi
derii rapide a scorului (min. 
50), cînd TERHEȘ a reluat cu 
capul, Ia centrarea lui D. Flo
rian. Echipa oaspete, trimi- 
mițîndu-și oamenii în față, la 
egalare, devine mai puțin pru
dență in defensivă și asumarea 
riscului o va costa. Căci ea nu 
va putea marca, deși Vîlcev a 
șutat violent, la colț (min. 53), 
dar Moraru a parat excelent, 
în schimb, va primi două go
luri, de la o echipă mobilizată 
acum exemplar, în min, 70, de 
Ia TERHEȘ, care a driblat 
ambii fundași centrali și in 
min. 75, de Ia BADEA, care 
a reluat o minge respinsă de 
portar. Formația bulgară nu 
renunță la atac, alergînd după 
golul de onoare. Moraru va fi 
mereu la post însă. Și jocul 
„desfăcut", astfel, devine cursiv, 
cu atacuri succesive, spre satis

facția celor 8.000 de spectatori 
din tribunele stadionului Pe
trolul.

Arbitrul ploieștean M. Mo
raru a condus următoarele 
formații :

ROMANIA : MORARU (min. 
86 Nițu) — Mărginean (min. 61 
Murar), C. SOLOMON. FI. 
Pop, REDNIC — Badea, Boze- 
șan, Klein — D. Florian (min. 
72 Turcu), TERHEȘ, Gabor 
(min. 46 Isaia).

BULGARIA : Donev (min. 62 
Nicolov) — JELEV, Dimitrov, 
Lipenski, Bezinski — Valevski, 
Toșkov (min. 75 Doicev), Ar
ghirov — KALUȘEV, Vîlcev, 
Pacev (min. 60 VÎLKOV).

ton CUPEN

ȘTIRI... ȘTIRI...
• OBSERVATOR ROMAN 

LA MECIUL STANDARD LlE- 
GE — WAREGEM. Duminică, la 
Liâge, la partida de campionat 
Standard — Waregem, va fi pre
zent. din partea clubului Steaua, 
Victor Dumitrescu, care va în
registra jocul pe videomagne- 
toscop. Din cîte se știe, forma
ția Standard va întîlni miercu-

Aseară, in amicalul de la Varna

ROMÂNIA - BULGARIA 2-1 (1-0)
(Urmare din pag l)

ce M. Sandu ezită să șuteze 
(min. 15), Țvetkov execută im
precis o lovitură liberă (min. 
16); minutul 19 aduce o fază 
frumoasă a atacului nostru 
încheiată cu un șut peste ba
ră al lui M. Sandu. între min. 
22—28, înregistrăm o serie de 
periculoase atacuri ale gazde
lor (Țvetkov, Markov, Jelias- 
kov). Tricolorii avansează mai 
mult acum spre poarta lui Ve- 
linov (min. 30 — șut frumos 
Stoica) și, în min. 34, ei vor 
deschide scorul : mijlocașii
combină în jumătatea de teren 
adversă, BELDEANU primește 
o 'bună minge de la Iordăncs- 
cu și — din plină alergare —

ȘTIRI... ȘTIRI...
rea viitoare, pe stadionul său, 
în Cupa U.E.F.A., echipa Steaua.

• PARTIDA SPORTUL STU
DENȚESC — JIUL, PE TERE
NUL AUTOBUZUL. Singurul 
meci de Divizia A programat 
sîmbătă în Capitală, Sportul stu
dențesc — Jiul, se va disputa 
pe stadionul Autobuzul, cu în
cepere de la ora 15.

PRIVIRE ASUPRA EȘALONULUI SECUND
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

In căutarea 
CONDUCĂTORULUI 

DE JOC...
Partida de la Tulcea, câști

gată de formația locală cu 
2—0 în fața fotbaliștilor de la 
C.S.U. Galați, a arătat că. deși 
au dominat cu autoritate, ju
cătorii de la Delta au suferit 
destui pînă să vadă înscris pe 
tabela de marcaj rezultatul 
mai sus amintit. Care au fost 
cauzele care au făcut ca, în 
ciuda unei dominări teritoria
le accentuate, succesul gazde
lor să se contureze destul 
de greu, cu multe eforturi și 
emoții ?

După opinia noastră expli
cația dificilei materializări a 
victoriei Deltei constă în fap
tul că ea nu beneficiază de 
un coordonator die joc cores
punzător, de un eficace „disti- 
lator" al acțiunilor, de ceea 
ce obișnuim să numim „o 
minte limpede în teren". Se 
face o încercare, în privința 
aceasta, cu Rotaru, dar el ni 
se pare mai curînd dotat pen
tru misiunea de realizator (a 
și marcat, dealtfel, ambele go
luri) în ciuda unor defecțiuni 
persistente în jocul său, în 
special lipsa de rapiditate în 
momentele de finalizare. Ro
taru încearcă — și prin mun
că și seriozitate poate reuși — 
să-l înlocuiască pe fostul gol- 
geter al Deltei, Iamandli. O 
soluție ar fi, poate. în direc
ția găsirii convenabilului „di
rijor" în teren aceea a utili
zării tînărului mijlocaș Stan 
(17 ani) în această postură ca
re, în ciuda lipsei de experien
ță, a evoluat excelent.

Florin SANDU

rului Tulinschi. Gazdele au 
redus din handicap, in ultimul 
minut al primei reprize, prin 
BOARU.

în partea a doua a partidei, 
rolurile s-au inversat. Gaz 
metan Mediaș s-a mobilizat 
mai mult decît a făcut-o în 
prima repriză, a pus stăpînire 
pe joc reușind egalarea. Au
tor : MORARU, în urma unui 
șut spectaculos. Același Mo- 
raru avea să risipească, in 
min. 88, marea ocazie de a 
obține victoria pentru echipa 
lui.

V. IORDACHE

UN MECI
CA ÎN FILMELE

LUI HITCHCOCK...
Ce meci dramatic a fost a- 

cest derby (bine arbitrat de 
bucureșteanul A. Ioniță) din
tre fostele divizionare „A" 
F.C.M. Reșița și Olimpia Satu 
Mare ; ambele propunîndu-și 
în acest campionat obiectivul 
promovării. Pe fondul unui 
angajament fizic lăudabil (dar 
cu destule greșeli pe plan 
tehnic), partida a fost ,atrac-r 
tivă dlatorită suspens-urilor 
în lanț, ca într-un film de 
Hitchcock, în care cei slabi 
de inimă sînt avertizați să 
nu-1 vizioneze... Iată două 
mostre, din multe altele : min.

63 — Atodiresei abia ajunge 
să scoată de pe linia porții 
șutul de gol al lui Bolba ; min. 
67 — atacantul reșițean Pla- 
tagă îl scoate pe Feher din 
poartă și șutează, Incredibil, 
peste „transversală".

De fapt, ratările au caracte
rizat acest meci ca si forma 
bună a celor doi portari (re- 
șițeanul Boghiș și sătmăreanul 
Feher). Am mai reținut evolu
ția foarte bună a libero-ului 
Kaizer (salvatorul defensivei 
oaspete), marele travaliu al 
lui Portic — animatorul ofen
sivei locale și prestația a doi 
tineri jucători : Mociran și 
Verteș, de la Olimpia Satu 
Mare. _ ,

Judecîindu-le, în ansamblu, 
după acest med, trebuie spus 
că F.C.M. Reșița manifestă slă
biciuni în faza de apărare, că 
Gabel deziluzionează și că Flo- 
rea ar fi și mai util echipei, 
dacă și-ar vedea mai mult de 
joc. Sătmărenii elaborează ceva 
mai clar jocul în atac (unde 
„vîrful" Bolba ar trebui și 
mai bine susținut), dar au 
probleme la fundașii laterali, 
penetrabili și lipsiți de mij
loace tehnice.

Victoria reșițenilor (scor 
1—0, prin golul înscris, în min. 
89, de Platagă) a fost meri
tată, ei reușind să se... adune 
după acel incredibil 1—7 de 
la Cluj-Napoca !

Stelian TRANDAFIRESCU

șutează senzațional (de la a- 
proximativ 25 m), învingîndu-1 
pe portarul Velinov : 1—0 pen
tru echipa României. Cinci 
minute mai tîrziu, Iordachc.se 
accidentează, la un curajos 
blocaj în picioarele lui Țvet
kov, și va fi înlocuit cu Spe- 
riatu.

Gazdele încep puternic re
priza a doua și, in min. 50. 
reușesc egalarea. La o lovitu
ră liberă de la 20 m, lateral 
stînga executată de ZLAT- 
KOV, acesta trimite balonul, 
cu efect, în plasă, pe lingă 
Speriatu : 1—1. Selecționata
bulgară insistă mult în atac, 
în minutele care urmează, dar 
apărarea noastră rezolvă totul. 
De prin min. 60, formația ro
mână se vede tot mai mult, 
pe contraatac (prin deschide
rile mijlocașilor și mingile ur
mărite de „vîrfurile" Țălnar, 
A. Ionescu — intrat în locul 
lui M. Sandu — Cămătaru). 
După o bună intervenție a lui 
Speriatu (min. 68), vom înre
gistra golul victoriei (min. 71): 
Geolgău (care i-a luat locul 
Iui Stoica) face o impetuoasă 
cursă pe aripa dreaptă, dar 
este faultat. Țălnar execută 
bine, cu efect, lovitura liberă 
și IORDĂNESCU, apărut pe 
aripa stingă, în atac, înscrie 
cu dezinvoltură din apropierea 
porții lui Velinov : 2—1 pentru 
echipa României care își apă
ră cu exactitate avantajul pînă 
în final, sprintînd periculos și 
surprinzător în atac.

Arbitrul A. Jargus (Polonia) 
a condus satisfăcător formați
ile :

ROMANIA : Iordache 8 (min. 
39 — Speriatu 8) — Negrită 
7. A. Nicolae 7, Ștefănescu 8, 
Munteanu II 7 — Stoica 7 
(min. 60 — Geolgău 7), Bel- 
deanu 9, Iordan es eu 9 — Că
mătaru 7. M. Sandu 7 (min. 
46 — A. Ionescu 6), Țălnar 7.

BULGARIA: Velinov — ZA- 
FIROV, Madjanschi, Blangev, 
KOLEV — G. Dimitrov. KOS- 
TADINOV, Markov —• JeliaS- 
kov (min. 46 — Jevisov), Kos
tov (min. 50 — Zlatkov),
ȚVETKOV.

★
Azi, de la ora 15, la televi

ziune, se va putea urmări 
această partidă, înregistrată.

Azi, la Roșiorii de Vede

AL DOILEA MECI DINTRE 
JUNIORII ROMÂNI 

Șl TURCI

Partidă amicală internațio
nală, astăzi, la Roșiorii de 
Vede! Se vor întîlni selecțio
natele de juniori ale României 
și Turciei, care, marți, la A- 
lexandria, au oferit spectatori
lor un meci deosebit de atrac
tiv. Reamintim că în prima 
partidă juniorii „tricolori" au 
cîștigat cu 4—0. Partida de 
astăzi va începe la ora 17.

Șl C. S. ARAD (f) 
MASĂ - JUNIORI
re- beta Turnu Severin (băieți), 

îmi- C.S.Ș. Craiova si C.S.Ș. Rim- 
mpt nicu Vîlcea (fete).
irile După cum ne relatează to-

a- varășul Gheorghe Enache. se-
5gă- cretarul federației, nivelul teh-
de_ nic al returului campionatului a
in- fost mai scăzut decît la ediți

ile precedente, o explicație 
pri- fiind și trecerea la seniorat a 
>ană celor mai buni juniori, dar
Uni- neexcluzînd nici faptul că pre-
igen gătirea. în unele cluburi, nu se
seu, face încă la nivelul cerințelor

. an- actuale. A fost remarcată buna
ma- organizare a competiției de că-
Cri • tre organele sportive locale,
Iu- prin co-misia de tenis de ma-
l°n; să. fapt cu alît mai lăudabil,
' cu cit a fost prima întrecere
S.Ș. de acest fel încredințată Bis-
Jro- triței.

FIECARE
| CÎTE O REPRIZĂ...

Petrolul Ploiești a venit la 
I Mediaș hotărîtă să obțină mă

car un punct. Și l-a realizat : 
2—2 cu Gaz metan.

Iîn prima repriză, oaspeții 
au jucat foarte elastic, treeînd 
cu ușurință din apărare in 

atac și... invers. Această miș- 
Icare continuă (cu marcaj 

strict în apărare) a debusolat 
formația gazdă. Primul gol al 

|•ptoieștenilor, înscris în min.
18, a fost și cel mai frumos 
gol al meciului : pasă pe ari- 

Ipa dreaptă, Ia fundașul Cojo- 
caru, un sprint spectaculos al 
acestuia, centrare Ia semiînăl- 
time în fața porții, de unde 

ISIMACIU a reluat direct în 
poartă. Jocul bun al oaspe
ților s-a mai materializat pe 
tabela de marcaj, în min. 32, 

Icînd TOPORAN a driblat cu 
ușurință doi apărători, nelă- 
sîndu-i nici o speranță porta-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRF.S 
DIN 10 SEPTEMBRIE. Extra
gerea I : 31 13 22 14 18 39 ; 
extragerea a II-a : 43 35 2 17 
38 9. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.127.372 LEI. din care 
377.567 lei. report la catego
ria 1.
• BILETELE DE ASTAZI — 

SUCCESELE DE MÎINE ! Pentru 
cei ce nu și-au procurat încă bi-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
lete de participare la tragerea 
obișnuită Loto de mîine, 12 sep
tembrie 1980, reamintim că agen
țiile Loijo-Pronosport le mai stau 
la dispoziție doar astăzi. Nu oco
liți șansa de a vă număra mîine 
printre marii cîștigâtori !

• PRONOSTICURI... Pentru a 
oferi particlpanțiilor la concursul 
Pronosport de duminică 14 sep
tembrie 1980 o sursă suplimen

tară de inspirație, redăm pronos
ticurile lui Pavel Peană, colabo
rator la ziarul ,.Sportul" : 1. Bo
logna — Ascoli 1 ; 2. Brescia — 
Avellino X ; 3. Cagliari — Juven
tus X, 2 ; 4. Como — Roma x ; 
5. Florentina — Perugia 1, X ; 
6; Napoli — Catanzaro 1 ; 7. To
rino — Pistoiese 1 ; 8. Udinese 
— Inter X, 2 ; 9. Ceahlăul — 
Gloria B-ța 1 ; 10. Gloria Bz. — 
F.C. C-ța 1, X, 2 ; 11. Chimica — 
Metalul Buc. 1 ; 12. Pandurii — 
C.S. Tîrgoviiște 1, X ; 13. F.C. 
Bihor — U.T.A. X.

DUMINICĂ
14 SEPTEMBRIE 1980

Cu un bilet de numai 10 Iei, 
oricine joacă poate cîștiga:

• AUTOTURISME „DACIA 
1300“ ;

• MARI PREMII ÎN BANI.
Micul „secret" al marilor 

succese ?
Perseverență + inspirație !
MAI MULTE BILETE JU

CATE — MAT MULTE POSI
BILITĂȚI DE FRUMOASE SA
TISFACȚII ! Ultima zi de par
ticipare : sîmbătă 13 septem
brie a.c.

Iordachc.se


CEL DE AL ll-LEA CONGRES
AL CONSILIILOR POPULARE

(Urmare din pag. I)

tru socialist, pentru lărgirea 
și adîncirea democratismului 
orînduirii noastre de stat, ac
tualul Congres al consiliilor 
populare are menirea de a 
dezbate și aproba măsuri și 
acțiuni de excepțională în
semnătate pentru dezvoltarea 
cadrului organizatoric de par
ticipare a oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, la conducerea nemijlocită a 
tuturor domeniilor vieții eco
nomice, sociale, spirituale a 
societății, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre so
cialiste.

Pentru desfășurarea lucrări
lor congresului este necesar 
să alegem organele sale de lu
cru. îmi revine misiunea de o 
deosebită cinste de a face pro
punerea în legătură cu alege
rea președintelui congresului. 

aCu deplina convingere că ex
prim dorința arzătoare, și vo
ința unanimă a participanților 
la acest congres, propun în 
funcția de președinte al con
gresului pe cel mai iubit și cel 
mai devotat fiu al clasei noas
tre muncitoare, al poporului 
român, care conduce națiunea 
noastră cu înțelepciune politi
că și abnegație revoluționară, 
patriot înflăcărat, personalita
te strălucită a vieții politice in
ternaționale contemporane, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Komân, președintele 
Republicii Socialiste România".

Propunerea făcută este în- 
timpinată cu nespusă bucurie 
și deplină satisfacție, cu înde
lungi aplauze și urale. Cei pre- 
zenți scandează cu însuflețire, 
minute in șir „Ceaușescu și 
poporul". Participanții aleg în 
unanimitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca pre
ședinte al celui de-al II-Iea 
Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
KENNETH DAVID KAUNDA

(Urmare din paq. 1)
Tovarășul Kenneth David 

Kaunda, președintele Partidu
lui Unit al independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia și tovarășa Betty 
Kaunda și-au încheiat miercuri 
vizita oficială de prietenie e- 
fectuată in țara noastră la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării inalți- 
lor oaspeți a avut loc pe aero
portul Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Betty 
Kaunda au sosit împreună la 
aeroport.

Numeroși locuitori ai Capita
lei aflați aici au salutat cu 

consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale.

în continuare a fost ales 
prezidiul Congresului.

Participanții la cel de-al 
II-Iea Congres al consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale au adoptat, în unanimi
tate, ordinea de zi a Con
gresului.

După alegerea celorlalte or
gane ale Congresului s-a intrat 
în ordinea de zi a lucrărilor. 
Tovarășul Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, a prezentat 
raportul cu privire la dezvol
tarea economică șî socială a 
României în cincinalul 1981— 
1985 in profil teritorial.

în continuare, tovarășul Lu
dovic Fazekas, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Popu
lare a prezentat raportul pri
vind activitatea desfășurată de 
consiliile populare pentru per
fecționarea activității lor. dez
voltarea democrației socialiste 
și atragerea maselor la înfăp
tuirea obiectivelor economîco- 
sociale.

în ultima parte a ședinței de 
dimineață, lucrările Congresu
lui au fost conduse de tovară
șa Alexandrina Găinușe, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutîv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean.

Au urmat luări de cuvînt pe 
marginea rapoartelor.

După-amiază, dezbaterile a- 
supra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi au continuat in 
cadru] celor nouă secțiuni.

Lucrările Congresului con
tinuă.

căldură pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda, exprimindu-și astfel 
deplina satisfacție față de re
zultatele rodnice ale dialogului 
la nivel înalt româno-zambian 
menit să confere noi dimen
siuni relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și po
poare, in folosul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii în
tre națiuni.

In această atmosferă priete
nească s-a desfășurat ceremo
nia oficială a plecării.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Kenneth David 
Kaunda și-au strins cu căldură 
miiniie, s-au îmbrățișat. Cu a- 
ceeași cordialitate și-au strins 
miiniie, s-au îmbrățișat tova
rășa Elena Ceaușescu' și Betty 
Kaunda.

La ora 15,10, avionul prezi
dențial a decolat.

Balcaniada de baschet masculin

ÎN PRIMA ZI, ROMÂNIA-TURCIA 89-79
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te

lefon). Meciul inaugural al 
ediției a XXII-a a campio
natului balcanic de baschet 
masculin a adus reprezentati
vei României o frumoasă vic
torie obținută în fata selecțio
natei Turciei cu 89—79 (47—38). 
De la început dorim să men
ționăm că miza unei partide 
oficiale s-a imprimat în mod 
nefavorabil asupra valorii teh
nice și chiar asupra spectacu
lozității jocului din care a- 
proape că au lipsit contraa
tacurile, de regulă frecvente în 
acțiunile echipei române. A- 
ceasta a încercat — și după 
cum s-a văzut a izbutit — să 
se impună *printr-un joc sobru 
în atac, mai degrabă sigur, cu 
aruncări la coș executate a- 
proape numai din situații cla
re. Intenția a fost realizată în 
mare măsură și, drept urmare, 
tabela de scor a indicat per
manent (cu o excepție : min. 
7 cînd oaspeții au condus cu 
16—15) scor favorabil baschet- 
baliștilor români. Mai mult, 
uneori ei au reușit să se dis
tanțeze (65—53 în min. 28, 
79—63 în min. 35), dar de fie
care dată formația Turciei a 
manifestat o tenacitate deose
bită și a refăcut din handicap, 
iar între minutele 35 și 38 ea 
s-a apropiat pînă la două

SEBASTIAN COE INDISPONIBIL
LONDRA, 10 (Agerpres). — 

Campionul olimpic în proba 
de 1500 m Sebastian Coe este 
suferind și nu va putea face 
deplasarea în Japonia cu lotul 
englez de atletism, care va 
participa la mal multe con
cursuri programate la Tokio, 
Nagoya și Osaka. în locul său 
a fost introdus în echipă Paul 
Forbes.

PRIMA ETAPA IN„TOUR DE L'AVENIR"
PARIS, 10 (Agerpres).

Prima etapă a competiției ci
cliste internaționale de ama
tori „Tour de l’Avenir", dis
putată pe traseul Divonne — 
Pontarlier (138,500 km), a fost

La închiderea ediției ÎN PRELIMINARIILE C. M. 
DE FOTBAL: ANGLIA - NORVEGIA 4-0
Aseară s-au desfășurat mai 

multe meciuri internaționale 
oficiale și amicale de fotbal. 
Din punctul nostru de vedere, 
cea mai importantă partidă a 
avut loc la Londra, între re
prezentativele Angliei și Nor
vegiei, care a inaugurat jocu
rile din cadrul grupei a IV-a 
din preliminariile campionatu
lui mondial, unde evoluează 
reprezentativa României. Se
lecționata Angliei a dispus de 
cea a Norvegiei cu 4—0 (1—0).

în meci amical, la Basel, e- 
chipa Elveției (o altă adver

coșuri, datorită apărării agre
sive practicată.

Pînă la urmă, reprezentativa 
tării noastre a izbutit să în
lăture pericolul și să realizeze 
un succes pe deplin meritat, 
gratie efortului colectiv și mai 
cu seamă bunei prestații a lui 
Cernat, Niculescu, Oczelak și 
Mihuță (acesta din urmă nu
mai în prima repriză, datorită 
recuperărilor). Au marcat : 
Cernat 35. Niculescu 24, Oeze- 
lak 12, Uglai 0, Ermurache 6, 
Mihuță 4, Fluturaș 2 (a mai 
jucat Căpușan) pentru Româ
nia, respectiv Aydan 21, Er- 
ma.n 18, Diigiișgen 13, Alkay 
10, Cihangir 5, Guler 4, Melih 
2, Aytek 2, Dogan 2 și Arybo- 
gan 2.

Au arbitrat bine L. Kotleba 
(Cehoslovacia) și S. Stoianov 
(Bulgaria).

în cel de-al doilea ioc al 
serii, s-a produs prima surpri
ză a turneului balcanic: echi
pa Bulgariei, clasată pe ulti
mul loc la ediția precedentă a 
competiției, a învins (datorită, 
în mare măsură, superiorității 
de talie) selecționata Greciei 
campioană balcanică, cu scorul 
de 67—63 (32—22).

Au arbitrat L. Kral (Unga
ria) — F. Took (România).

Clasament după prima zi : 
România și Bulgaria 4 p. Tur
cia și Grecia 2 p. Iugoslavia 
0 p (nu a jucat).

Programul de joi. de la ora 
17 : România — Iugoslavia,
Bulgaria — Turcia.

Dumitru STANCULESCU

ȘAHISTUL MIRCEA PAVLOV
în localitatea vest-germană 

Porz-Koln a avut loc un pu
ternic turneu internațional de 
șah, la care au luat parte 109 
jucători din Iugoslavia, O- 
landa, S.U.A.. România șl 

cîștigată de rutierul sovietic 
Iuri Kașirln în 3h 40:40 (me
die orară 40,649 km). în ace
lași timp cu învingătorul au 
sosit Alain Vidalie (Franța), și 
Jiri Stratilek (Cehoslovacia).

sară a selecționatei țării noas
tre) a întîlnit reprezentativa 
R.F. Germania, campioană eu
ropeană. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 3—2 în favoa
rea oaspeților.

Alte întîlniri din prelimina
riile C.M.

Gr. a II-a, la Dublin : Ir
landa — Olanda 2—1 (0—0).

Gr. a V-a, la Luxemburg : 
Luxemburg — Iugoslavia 0—5 
(0-0).

Gr. a Vl-a, Stockholm : Sue
dia — Scoția 0—1 (0—0).

• TELEX »
CICLISM © Etapa a 6-a a Tu

rului Cataloniei, Cardona — Li- 
via (176 km) -e fost cîștigată do 
spaniolul Juan Fernandez în 
51131:59. Lider al clasamentului 
se menține olandezul Van de 
Velde.

IIOCHEI O în meci amical 
disputat la Soederlaelje, selec
ționata U.R.S.S. a întrecut cu 
10—2 (5—1, 4—1, 1—0) formația
Suediei. !

MOTO © „Cupa Prietenia4* la 
motoeros s-a încheiat La Poltava 
cu victoria echipei Cehoslovaciei, 
urmată de cele ale U.R.S.S. si 
R.D. Germane. La individual pe 
primele locuri s-au clasat Petre 
Kovar (Cehoslovacia), la clasa 
125 cmc și Andrei Ledovskl 
(U.R.S.S.), la clasa 250 cmc.

TENIS O La Tokio în primul 
tur (f) : Betti na Bunge — Laura 
Dupont 6—0, 7—6 : Mima Jauso- 
vec — Kate Latham 7—6, 6—3 ; 
Roberta Maceallum — Re
nata Tomanova 6—4, 6—4 ;
Betsy Nagelsen — Joyce Port
man 6—3, 3—6, 6—0 © In primul 
tur al concursului de la Palermo: 
Frawley — Pecci 4—6. 7—6, 6—4; 
Vilas — Luna 6—3, 6—1 ; Taroczy 
— Albert 4—6. 6—3. 6—2 ; © In 
turneul de la Bourn emouth (An
glia) : K. Johansson — Feaver 
6—3, 6—3 ; Glickstein — Becker 
6—2, 6—1 ; O. Parun — Jarrett 
6—4, 3—6. 7—5 ; A. Gimenez — 
R. Taylor 2—6. 7—5. 6—0.

ECHIPA DE HOCHEI
DINAMO BUCUREȘTI IN U.R.S.S.

în turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Riga 
echipa sovietică „Salavat" Iu- 
liaev (Ufa) a întrecut cu 
scorul de 9—6 formația Di
namo București.

ÎNVINGĂTOR LA PORZ KOLH
R. F. Germania. întrecerea a 
fost dominată de maestrul ro
mân Mircea Pavlov, care cu 
7‘/2 P din 9 posibile (neînvins) 
a ocupat primul loc. în urma 
sa, cu 7 p, s-au clasat R. 
Schmidt, Posller (ambii R.F.G.) 
și Doncevici (Iugoslavia). în 
urma acestei victorii, Mircea 
Pavlov a fost invitat la tur
neul de mari maeștri care va 
avea loc aici, in ianuarie 1981.

Concurind în acest turneu 
masculin, maestra internațio
nală Elisabeta Polihroniade a 
reușit un rezultat bun. acu- 
mulînd 6 puncte, cu care s-a 
situat în partea superioară a 
clasamentului.

un meci demonstrativ în compa
nia unei selecționate a cluburilor 
dim S.U.A. In echipa Cosmos, 
tricoul cu nr 10 va fi purtat de 
celebrul jucător brazilian Pele 
care a acceptat invitația de a 
participa la această demonstrație.

• în meci amical La Lucerna:
Elveția 
(0-0).

(B) — R.F.G. (B) 2—0

• In 
echipe 
Steaua 
(1-1) 
sad.

finala turneului pentru
de tineret de la Belgrad,
Roșie a învins cu 2—1 
echipa Vojvodina Nevi

© La 24 septembrie, la New 
York echipa „Cosmos** va susține

PROGRAMUL DE AZI (DE LA ORA 16)Au început turneele Diviziilor A la volei

O SINGURĂ
în patru orașe din țară (Tg. 

Jiu și Tîrgoviște, la feminin ; 
Deva și Focșani la masculin) 
au început ieri după amiază 
turneele Diviziei A de volei 
contînd pentru ediția 1979— 
1980 a campionatelor. Iată a- 
mănunte de la desfășurarea 
celor 12 partide programate.

FEMININ
TÎRGOVIȘTE, 10 (prin tele

fon). UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—1 (15. 11, —13,
8) 1 De fapt, surpriza au pro
dus-o voleibalistele craiovence 
care ni s-au părut complet 
sub nivelul de pregătire cerut 
pentru o echipă cu o carte 
de vizită aleasă și cu un lot 
destul de bun de jucătoare. în 
schimb, formația bucureșteană, 
deși cu puține nume sonore, 
a dovedit o mai complexă și 
mai temeinică pregătire pen
tru . startul campionatului. Sex
tetul Iui N. Humă a luptat 
cu hotărîre, dovedind o mai

SURPRIZĂ ÎN
bună stăpinire a procedeelor 
tehnice (îndeosebi în apărare), 
o mai mare mobilitate în te
ren și o orientare tactică su
perioară, ridicătoarea Mirela 
Popa realizind cu dexteritate 
combinații variate la fileu. în
vingătoarele au aliniat sexte
tul : Silvia Firan, Cristina Ma
rin, Mirela Popa, Ildiko Gali 
(Severina Tudorache, Gabriela 
Cojocaru), Mihaela Rădulescu, 
Lucia Albeșteanu (Maria Ola- 
ru). De la învinse nici o re- 
marcare. Au arbitrat foarte 
bine V. Chioreanu și L. Grun.

CHIMPEX CONSTANȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (9,
6, 12). De data aceasta favo
ritele, voleibalistele constănțe- 
ne, au confirmat valoarea net 
superioară cu care erau cre
ditate, cîștigînd în urma unei 
prestații foarte bune. Rapidis- 
tele au luptat cu ambiție dar 
nu au reușit să mențină echi
libru! disputei decît în prima 
parte a fiecărui set. învingă
toarele au utilizat sextetul :

/W ZI...
Eugenia Blebea (Eugenia Flo
rian), Emilia Mănăilă, Liliana 
Văduva, Marta Marinescu, Ilea
na Stati și Otilia Secoșan. De 
la învinse am remarcat pros
pețimea „veteranei" Eugenia 
Rebac. Arbitraj foarte bun : 
C. Păduraru și N. Găleșeanu.

MARATEX BAIA MARE — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—3 (13,
—12, —7, —6).

Aurelian BREBEANU

TG. JIU, 10 (prin telefon).
C.S.U. GALATI — „U“ TI

MIȘOARA 3—1 (11. 12. —11.
11). Cu o echipă în construc
ție, cu multe elemente tinere, 
timișorencele au opus o dîrză 
rezistentă în fața cîștigătoarei 
„Cupei României".

PENICILINA IAȘI — FA
RUL CONSTANTA 0—3 (—14, 
—4 —12). Consemnăm în pri
mul set un început bun al ju
cătoarelor din Iași. care au 
condus cu 12—6. dar treptat 
jucătoarele de la Farul și-au 
revenit impunîndu-și jocul mult

FEMININ. TG. JIU (seria I): Dinamo — Univ. Timi
șoara, Farul — C.S.U., Olimpia — Penicilina ; TÎRGOVIȘ- 
TE (seria a II-a) : CHIMPEX — Univ. București, Rapid 
— Știința, Univ. Craiova — MARATEX.

MASCULIN, DEVA (seria I) : Tractorul - Silvania, 
C.S.M. — Steaua, Viitorul — Explorări ; FOCȘANI (seria 
a II-a) : Petrolul — Delta, Dinamo — Univ. Craiova, Cal
culatorul — Politehnica.

mai modern si mai spectaculos, 
datorită pregătirii lor superi
oare.

OLIMPIA ORADEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—3 (—4. 
—2, —5). (M. BALOI — co
resp.).

MASCULIN
FOCȘANI, 10 (prin telefon).
PETROLUL PLOIEȘTI — 

DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—4, —3, —7). Dinamoviștii 
s-au impus categoric, Oros, Du- 
mănoiu. Encscu și Tutovan 
fiind principalii realizatori ai 
victoriei.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— ,.U“ CRAIOVA 3—1 (—12,
7, 10. 10). O partidă echilibra
tă. în care s-a făcut risipă 
mare de energic. Remarcări :

S. Grădișteanu. C. Lucaci, N. 
Vinătoru (de la Politehnica) și 
N. Braun (de la Universitatea). 
, C.S.M. DELTA TULCEA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—2 (14. —15. 13. —15. 5).
(Alex. NICHITA — coresp.).

DEVA. 10 (prin telefon).
VIITORUL BACĂU —C.S.M. 

SUCEAVA 3-1 (11. 9. —6, 10). 
După 90 de minute de ioc de 
mare luptă, băcăuanii s-au 
impus. Evidcntiați : Ioneșcu.
Păcuraru. Patrichi (Viitorul 
Bacău). Pășteanu și Enuca (de 
la Suceava).

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(14, —14. 10. 12)

SILVANIA ȘIMLEUL SIL- 
VANIEI — STEAUA BUCU
REȘTI (0—3 (—4. —7. —8). 
(Ion SIMION — coresp.).


