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Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
sub semnul unității de nezdruncinat 

în jurul partidului, 
al secretarului său general, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

în Întreaga țară a avut loc aniversarea celor 37 de ani de viață nouă, liberă

I Million SĂRBĂTORIRE AISTORICELOR VICTORII ALE PBPORULOI ROMÂN

Marea demonstrație a oamenilor muncii din Capitală
Dragostea nestinsă față de 

patria socialistă. unitatea de 
neclintit a tuturor oamenilor 
muncii — români. maghiari, 
germani si de alte naționalități 
— în jurul partidului, al 
secretarului său general, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nieolae Ceausescu, voința lor 
neabătută de a parcurge fără 
șovăire, cu deplină încredere în 
forțele proprii, calea luminoasă 
trasată de Partidul Comunist 
Român pentru ridicarea tării pe 
noi trepte de progres si civili
zație. mindria îndreptățită pen
tru istoricele victorii înscrise de 
poporul român în cartea de aur 
a devenirii noastre comuniste 
au constituit semnul sub care, 
duminică, 23 August, s-a des
fășurat în București si în în
treaga tară sărbătorirea celei 
de-a XXXVII-a aniversări a re
voluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiim- 
perialistă.

Moment de emoționantă evo
care a actului istoric din au

Sportivii exprimă plastic dragostea și recunoștința întregului nostru popor

gust 1944, eveniment de răs
cruce in istoria acestor stră
vechi meleaguri ce a inaugurat 
epoca celor mai profunde si 
semnificative prefaceri pe care 
le-a cunoscut societatea româ
nească. sărbătorirea din acest 
an a zilei de 23 August a pri
lejuit. în același timp, expri
marea color mai vii sentimen
te de mîndrie patriotică a oa
menilor muncii pentru mărețe
le realizări obținute în ampla 
operă de transpunere in viată 
a obiectivelor Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Demonstrațiile oamenilor mun
cii s-au constituit intr-un nou 
si vibrant omagiu adus Partidu
lui Comunist Român, in acest 
an ce a marcat activitatea sa 
glorioasă de 6 decenii, pusă in 
slujba poporului, a luptei pen
tru dreptate socială și libertate 
națională, a construirii socia
lismului si ridicării bunăstării 

poporului nostru, a indepen
denței patriei, a păcii și colabo
rării internaționale.

Si în această zi a marii săr
bători. gindul de recunoștință 
față de partidul comuniștilor 
este insotit in chipul cel mai 
firesc de sentimentele de adîn- 
că prețuire și nețărmurită dra
goste cu care Întregul ponor îl 
înconjoară pe cel mai iubit si 
respectat fiu al său. tovarășul 
Nieolae Ceausescu, de gîndirea 
si activitatea căruia se leagă 
nemijlocit marile izbiuzi din 
ultimii 16 ani, cea mai fertilă 
și măi dinamică perioadă din 
întreaga istorie a tării.
_ Participantii la demonstrație 
au dat expresie hotăririi ferme 
a întregului popor de a urma 
întocmai cuvîntul partidului, 
de a-si pune întreaga putere de 
muncă si creație in slujba în
făptuirii politicii sale științifice, 
clarvăzătoare, ce corespunde in
tru iotul aspirațiilor fundamen
tale ale națiunii noastre.

Demonstrația oamenilor mun

cii din Capitală s-a desfășurat, 
ca si in anii precedent!, in 
Piața Aviatorilor, împodobită 
sărbătorește.

Ora 8,00... Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, apare la tribu
na oficială. Momentul este mar
cat prin vibrante și îndelungi 
aplauze, entuziaste urale și pu
ternice ovații. Minute in șir, 
Piața Aviatorilor răsună de a- 
clamațij pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră scumpă. Se acla
mă cu căldură: „Ceaușescu — 
P.C:R. !“, „Ceaușescu — 
România !*, „Ceaușescu și po
porul !“

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, in tribuna ofi
cială* se află tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanii, Ion Coman, Nieolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lcscu, Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Du

Parada sportivilor din Capitala

MÎNDRIA ÎMPLINIRILOR DE AZI, 
TEMEIUL IZBÎNZILOR DE MÎINE

Impresionantă revărsare de 
tinerețe, armonie și culoare, 
trecerea sportivilor prin fața 
tribunelor, de Ziua Țării, a în
semnat un fericit moment de 
bilanț fi o convingătoare de
monstrație de vigoare fi talent 
ale unui tineret care, după e- 
liberarea României, se bucură 
din plin de adevărul străvechiu
lui dicton „mens sana in cor- 
pore sano". 37 de ani de is
torie nouă a patriei au repre
zentat pentru sportul românesc 
șansa unei afirmări plenare, 
fără precedent, fără compara
ție, concretizată in mai bine 
de 1000 de medalii și titluri 
cucerite In marile competiții 
ale lumii arenelor. Mesagerii 
săi au făcut — fiecare după 

mitru Popcscu, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Emilian 
Dobrescu, Petre Enaclie. Mihai 
Gere, Nieolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mure- 
șan, Elena Nae, Constantin Ol- 
ieanu, Cornel Oncscu, Marin 
Rădoi, Ion L'rsu, Richard Win
ter, Ilie RăJuicscu, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, veehi m litanți a! miș
cării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, conducători al 
organizațiilor de masă și ob
ștești.

Sînt prezenți în tribune re
prezentanți ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, participanți Ia revo
luția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiim- 
perialistă din august 1944, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, generali, 
eroi ai muncii socialiste, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi bucureștene, 
personalități ale vieții științifi
ce, culturale și artistice, actl- 

(Continuare in pag. 4—5)

puteri — ca 'numele țării să 
fie rostit pretutindeni cu tot 
mai multă admirație Iar ideea 
nobilă, generoasă, patriotică a 
declanșării unei întreceri cu 
caracter național,. în sensul cel 
mai adevărat al cuvintului, 
ideea care a năicut „DACIA- 
DA“ a constituit suportul unor 
izbînzi și mai mari la nivel in
ternațional. Bilanțul tricolorilor 
la Universiadă, plin de strălu
cire, este cea mai elocventă 
dovadă. Iată de ce sportivii 
Capitalei au intrat în Piața A- 
viatorilor stăpiniți de două sen
timente la fel de frumoase S 
mindrie și recunoștință.

(Continuare in pag. 4—5)
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OLTUL TURNU ROȘU A CUCERIT 
„CUPA U.T.C.“ LA OINĂ

într-o localitate de munte. 
Prundu Bîrgăului, din județul 
Bistrița-Năsăud. numeroși a- 
matori de snort au trăit mo
mente ds mari satisfacții, avînd 
prilejul să urmărească într-o 
ambiantă sărbătorească, centru 
prima oară, finala unei atrac
tive competiții republicane de 
oină, susținută de echipe din 
opt iudete. Erau finalistele 
„Cupei U.T.C.", ediția a 13-a. 
întrecere de amploare, dispu
tată sub egida „Daciadei", for
mații din localități rurale cu 
tradiție în sportul nostru na
tional. cum ar fi. de pildă, cele 
din Frasin (Suceava)? Turna 
Roșu (Sibiu) sau Rimnicelu 
(Buzău) aceasta din urmă fiind 
Si cîștigătoare a Spartachiadei 
tineretului în 1959, echipă în 
care s-au format mai multi ju
cători talentati, cum sînt ma
eștrii sportului Gh. Vlasc — 
în prezent antrenorul multiplei 
campioane nationale Dinamo 
București — și Ion Anton, de la 
C.P.B.. cu 13 tricouri de cam
pion republican la activ.

La actuala ediție a -Cupei 
U.T.C.", participantele au a- 
liniat formații tinere, eu jucă
tori de virsta junioratului. în
tre 15—19 ani. care au deprins 
tainele acestui joc de la pă

CÎȘTIGĂTORII FINALELOR LA TENIS (juniori)
ORADEA, 24 (prin telefon). 

Timp de cinci zile, pe cele nouă 
terenuri ale A. S. Sănătatea din 
localitate s-au disputat întrece
rile de tenis din cadrul JJa- 
eiadei" rezervate juniorilor. 
Concursul a prilejuit o serie de 
partide de bună factură tehni
că, in urma cărora au fost de
semnați cistieătoriă din rindul 
celor peste 150 de participant!.

Iată rezultatele finale — sim
plu fete, 15—16 ANI : Alice Dă- 
nilă (Dinamo Buc.) — Monica 
Radu (Dinamo Buc.) 6—4. 6—4; 
BĂIEȚI : Dumitra Ciucă (Di

„MEMORIALUL DE ȘAH
La jumătatea desfășurării sa

le. tradiționalul turneu inter
national de șah „Memorialul 
Mihail Sadoveanu" continuă să 
se afle sub semnul unei lupte 
foarte echilibrate. Dună victo
riile obținute la Marcovici si 
Foișor, maestrul ungur Farago 
a fost învins, în runda a 6-a, 
de Urzică. Alti doi pretendent! 
la primul Ioc, Hazai șl Pigu
sov au făcut cite trei remize 
consecutive, primul Cu Urzică, 
Pigusov si Glodeanu. cel de al 
doliea. cu Ionescu. Hazai și 
Biriescu. O evoluție bună are 
In turneu debutantul Anițoaie. 
în schimb maestrul internatio
nal Urzică și maartrul F.I.D.E. 
Foișor joacă, deocamdată, sub

0. REUȘITĂ REUNIUNE

Reuniunea din 23 August, 
desfășurată pe hipodromul din 
Ploiești, pregătit festiv, cu îm- 
•bunătătiri gospodărești în in
cinta tribunelor, poate primi 
nota 10; în prunul rînd la reu
șita aceasta a contribuit pro
gramul judicios și competent 
Întocmit, fapt care a echilibrat 
șansele concurenților. Sosirile 
strînse au oferit un spectacol 
apreciat de marele număr al 
iubitorilor acestui sport. Co
rectitudinea cu care au fost 
susținute șansele cailor face 
cinste dnverilor. Capul de afiș 
„Premiul Victoriei" a revenit lui 
Perjar, prezentat în formă ma
ximă de antrenorul și condu
cătorul său V. Gheorghe, rea
lizing recordul de 1:23,6. O vic
torie spectaculoasă a obținut
I. Oană cu Recurs după o pre
lungită luptă în care energia 
conducătorului în solicitarea 
calului a fost factorul hotărî- 
tor. De remarcat a treia vic
torie în decurs de trei săptă- 
mîni a iepei Aldina (antrenor 
— T. Pcpa), performanță greu 
de realizat. Acest succes se da- 
torește lui D. larga, cel mal

Sportul

întreceri in cadrul „DACIADEI" Prin îndemnul mobilizator al „Daciadei"

SPORTUL A PĂTRUNS SI LA RÎUL ALB...5

rinții lor, laureați ai mai mul
tor competiții de masă si re
publicane. La Avîntul Frasin, 
căpitanul echipei este tînărul 
jucător Gabriel Munteanu, fiul 
maestrului sportului Ion Mun
teanu. care. în pofida vîrstei 
înaintate (48 de ani), mai con
tinuă să fie prezent pe drep
tunghiul de ioc. Printre jucă
torii de bază ai formației Ol
tul Turnu Roșu se află un ta
lentat oinist, Stelian Istrate, 
fiul experimentatului jucător 
Si actualmente arbitru divizio
nar Pompiliu Istrate. iar la 
Energia Rimnicelu activează 
tinerii sportivi Gh. Grigore. N. 
Ene si Ion Sultan, urmașii lau- 
reaților Spartachiadei din 1959.

După ce au parcurs etapele 
ne iudete si întrecerile zonale, 
cele mai bune opt echipe s-au 
prezentat la actul final al în
trecerii. Competitoarele au in
terpretat cu succes un r«<»er- 
toriu modem, cu multe ele
mente tehnice si tactice dina
mice. care au îneîntat priviri
le spectatorilor și tehnicienilor. 
Cu multă satisfacție, vicepre
ședintele federației de specia
litate, C. Oprițescu, ne-a spus '. 
„Ampla competiție polisportivă 
națională „Daeiada" a contri
buit In mare măsnră la Impul
sionarea activității secțiilor de 

namo Buc.) — Dorel Pop (T.C. 
Buc.) 7—5. 6-3. i

SIMPLU FETE. 17—18 ANI : 
Daniela Moise (Steaua) — Lu
minița Sălăjan (-Poli" Cj-Na- 
poca) 6-4, 6—4; BĂIEȚI:
Bogdan Toma (Dinamo Buc.) 
— Emil Hnat (T.C. Buc.) 7—5,
3—6, 8—6. 6-0.

DUBLU FETE. 15—16 ANI: 
Alice Dănilă, Ileana Trona 
(T.C. Buc.) — Vasiăica Ivan. 
Valentina Cocan (ambele 
Steaua) 6—2, 6—3 ; CAT. 17—18

MIHAIL SADOVEANU*
posibilitățile lor, nereusind nici 
măcar un procentaj de 50%.

Din cauza numărului impar 
de concurenti (unii avînd mai 
multe partide jucate) vom da 
clasamentul de puncte cîstigate 
Si pierdute, ceea ce oferă o 
imagine mal exactă a ondinei 
partieinanților. Astfel :

Hazai și Farago (ambii Un
garia) 4—2, Ionescu 3*/j—l’/j (1), 
Pigusov (U.R.S.S.), 3%—1%, 
Nisman (U.R.S.S.) 3—2. Ani
țoaie 2%—1% (1), Biriescu
2%—2*/> (1), Urzică 2‘Ăr—3’/,. Ha- 
llaszy (Ungaria) 2—2 (1), Foișor 
2-3 (1), Glodeanu 2—3. Bflsu 
*/j—2'/, (2), Marcovici 0—5 (1).

AL NOUR, coresp.

HIPISM
talentat apranti care totalizează 
• victorii. Intrecînd In clasa
ment multi conducători și an
trenori. REZULTATE TEH
NICE : Cursa 1:1. Manuc (I. 
Oană) rec. 1:37,5, 2. Toporaș. 
Simplu 2, ordinea 73. Cursa a 
II-a : 1. Tuștea (F. Pașca) rec. 
1:36,5, 2. Istria. Simplu 2, or
dinea 8, event 5. Cursa a IlI-a;
1. Osmana (D. Toduță) perf 
1:28,9, 2. Onagra. Simplu 2, or
dinea 8, event 8, triplu 55. 
Cursa a TV-a : 1. Perjar (V. 
Gheorghe) rec. 1:23,6, 2. Băr- 
dița, 3. Neguța. Simplu 8, ordi
nea 27. event 25, tripla 132. 
Cursa a V-a: 1. Curioasa (Gr. 
Nica) perf. 1:29,3. 2. Epilog.
Simplu 3, ordinea 60, event 103, 
triplu 640. Cursa a Vl-a : 1. 
Recurs (I. Oană) perf. 1:28,8, 2. 
Podoaba. 3. Stăvilar. Simplu 5, 
ordinea 31, event 60, triplă 1 588. 
Cursa a VlI-a: 1. Bărdița (T. 
Popa) perf. 1:28,8, 2. Perjar.
Simplu 3, ordinea 4, event 21, 
triplu 311. Cursa a VIII-a : 1. 
Sabău (A. Brailovschi) perf. 
1:31,9, 2. Jovmir, 3. Dinia.
Simplu 2, ordinea închisă, e- 
vent 26, triplă 331. Cursa a 
IX a : 1. Aldina (D. Iorga) rec. 
1:32,6, 2. Dorobanț, 3. Rubașca, 
Simplu 6, ordinea 12, event 33, 
tripla 150. Pariul austriac s-a 
închis la suma de lei 19.933.

Sandi IONESCU 

oină din tară, care au cunos
cut în această nerioadă o se
rioasă. infuzie de tinerețe. S-au 
creat mai multe echipe de co
pii, juniori si seniori, care au 
fost angrenate în numeroase 
competiții de masă si republi
cane".

In turneul final de Ia Prundu 
Bfrgăului s-au detașat forma
țiile Oltul Turnu Roșu, alcă
tuită din foștii elevi care au 
cucerit de ont ori trofeul ..Cu
pa speranțelor". Energia Rim
nicelu, recenta cîștigătoare a 
campionatului de juniori. Ve
nus Negrilești (Bistrita-Nă- 
săud). Avîntul Frasin si Avîn- 
tul Broscăuti (Botoșani), care 
si-au disputat Șansele cu ardoa
re. Prezentând un lot mai omo
gen si avînd o evoluție cons
tant bună, formația Oltul-Tur- 
nu Roșu a reușit să cîstige 
toate jocurile, acumulînd ma
ximum de puncte, 21. Astfel, 
tinerii reprezentanți ai județu
lui Sibiu asi cucerit trofeul și 
primele tricouri de campioni ai 
„Daciadei". Pe. locurile 2 și 3 
s-au clasat oinistii din Rimni
celu și, respectiv, Negrilești, ur
mați de cei din Frasin, Bros- 
căuți, Boureni (Dolj), BăJcești 
(Vnicea) și Suraia (Vraneea).

M. LERESCU

ANI : Daniela Moise, Marinela 
Totoran — Luminița Sălăjan, 
Liliana Pod („Poli" Cj-Napoca) 
6-0. 6-2.

DUBLU BĂIEȚI, CAT. 15—16 
ANI ; Dorel Pop, Dumitru Chi
ot — Ion ut Sesu (Dinamo 
Buc.), Dan Sima (Sănătatea O- 
radea) 6—3. 6—2 ; CAT. 17—18 
ANI : Emil Hnat. Florin Ion 
(T.C. Buc.) — Radu Constanti- 
nescu. Mihai Sovar (Steaua)
4—6, 8—6, 6—1. 2—6. 7—5.

DUBLU MIXT, CAT. 15—16 
ANI : Dorel Pop. Alice Dănilă
— Robert Soneru. Monica Ra
du 6—4. 6—2 ; CAT. 17—18 ANI: 
Mihai Șovar, Luminița Sălăjan
— Bogdan l om a, Marinela To
toran 7—5 6—-2.

Ilie GIIIȘA, coresp.

„CUPA MIHAUR-* 
IA HANDBAL 

A REVENIT GAZDELOR
în Sala sporturilor din Baia 

Mare s-a încheiat cea de a X-a 
ediție a .Cupei Minaur" la 
handbal masculin, la care au 
fost prezente formații din Aus
tria, Uniunea Sovietică și 
România. Trofeul pus în ioc a 
revenit sportivilor de la H. C. 
Minaur, care au dștiga* toate 
partidele susținute. în ziua a 
doua au fost Înregistrate rezul
tatele :

GRANITAS KAUNAS — „U" 
CLUJ-NAPOCA 25—23 (II— 
9). Joc echilibrat, câștigat de 
handbaliștii sovietici, care au 
terminat campionatul unional pe 
locul secund. Principalii reali
zatori : Avram si Căldare cite 
5, Miknius 7.

H. C. MINAUR BAIA MA
RE — UNION KREMS 36—11 
(20—5). Meci la discreția gaz
delor.

în ultima zi au avut loc parti
dele :

„U“ CLUJ-NAPOCA—UNION 
KREMS 28—22 (15—8). Cele mai 
multe goluri : Jurcă 7, respec
tiv Tiefold 8.

H. C. MINAUR — GRANI
TAS KAUNAS 32—19 (17—13). 
Cea mai spectaculoasă partidă 
a turneului, care a decis De 
cîștigătoare. Au învins băimă- 
renii antrenorului Lascăr Pană, 
dună o întrecere de toată fru
musețea. aplaudată Ia scenă 
deschisă. Clasamentul final : 1. 
H. C. Mnaur 9 p, 2. Granitas 
7 p, 3. „U“ Cluj-Napoca 5 p,
4. Union 3 p.

Golgeterul turneului — Mi- 
roniuc cu 33 puncte : cel mai 
bun jucător — Boroș ; cel mai 
bun portar — Nesovici (toti de 
la H. C. Minaur).

Andrei CRIȘAN — coresp.

Rîul Alb... Sat întins între 
brîie de dealuri, cu orizont so
lar de pridvoare românești. 
Una dintre cele mai mari așe
zări rurale dîmbovițene. Sat 
cunoscut hăt, peste hotarele 
patriei pentru covoarele ce se 
țes acolo de meșteri artizani 
renumiți. Sat care — impulsio
nat de marea competiție spor
tivă națională „Daeiada" — 
pătrunde tot mai puternic în 
lumea sportului vrînd parcă să 
confirme că fostul campion 
mondial la lupte greco-romane 
și actualul antrenor de lot Ion 
Cernea va avea urmași de nă
dejde.

Majoritatea tinerilor din acest 
sat dîmbovițean sînt meseriași 
în diferite întreprinderi din 
Tîrgoviște. orașul de reședință 
al județului. O parte dintre a- 
cești tinerj sînt navetiști. La 
înapoiere acasă, ei practică di-

START ÎN CAMPIONATUL 
NATIONAL DE PARAȘUTISM 

începînd de astăzi pe aero
dromul sportiv al aeroclubului 
din Iași se vor desfășura între
cerile campionatului național de 
parașutism. Competiția, progra
mată pe un interval de două 
săptămîni, programează pro
bele de punct fix (individual 
și grup) și stil (acrobație ae
riană). Participă sportivi din 13 
aerocluburi șl anume : Bucu
rești, Iași, Ploiești. Brașov, 
Sibiu, Cluj-Napoca. Suceava. Pi
tești, Arad, Tg. Mureș, Baia 
Mane, Galați, Deva.

Schimbul de mîine se formează astăzi

IN „ATEEIERUl" DASCAIULIJI IUI FIORIN MINA
Nu este nevoie să te Informezi 

In detaliu pentru a-ți face • 
Idee despre tinărul profesor tul- 
cean Alexandru Crasovschi. In 
ceea ce este esențial, faptele 11 
definesc suficient... I-a plăcut, fi
rește, sportul. Altminteri nu ar 
fi ales profesia de dascăl In e- 
ducație fizică. Juca baschet și 
volei în anii de liceu șl era 
campion județean la săritura In 
Înălțime, In procedeul „foarfe
că". Mal tlrzlu, la I.E.F.S-, de
venea campion de box al Insti
tutului, Începea specializarea In 
baschet și făcea atletism (400 
m.g. și 800 m), volei, handbal 
»Și orice puteam prinde pentru 
a-ml Însuși meseria na doar prin 
cursuri". Plnă la urmă, sfătuit 
să se profileze pe caiac-canoe 
întrucît dorea să muncească a- 
casă, la Tulcea, a trebuit să se 
specializeze In sporturile nauti
ce. Dar „prima dragoste", cum 
numește el jocurile sportive, avea 
să triumfe... Șl este antrenor de 
volei de categoria a n-a (dar cu 
lucrarea pentru categoria I depu
să) la Clubul sportiv școlar.

— Cartea dv. de muncă vă 
prezintă, la numai S3 de ani, ea 
pe un valoros șlefuitor de ta
lente. Ați putea să ne oferiți u- 
nele argumente 7

— Argumentele noastre, ale 
celor ce descoperim și instruim 
jucători, nu pot fi altele decît 
jucătorii’ Înșiși, Aceia care ajung, 
firește, performeri. Am avut mai 
mulți : Ion Stalcu, Constantin 
Gavrilă, Silviu Geană, Valeriu 
Splnu, Florin Mina, Lucian Radu, 
sportivi care au fost selecționați 
și In loturile de juniori șl tine
ret, iar acum activează In echipe 
fruntașe ale primei divizii. Ma
rian ștefan, Nelu lordache, Sever 
Osman, Nicolae Rață care joacă 
șl ei In „A", precum șl alții care 
activează prin divizia secundă.

— Am văzut că unii au plecat 
de alei la Steaua, alții la Explo
rări Baia Mare, la Tractorul Bra
șov, C.S.U. Galați, Iar alții au 
rămas la Delta Tulcea. Apropo 
de Mina, acum jucător al primei 
reprezentative, se vorbește din 
ce in ce mal frumos de el...

— Da... Și, firește, aceasta mă 
bucură nespus. Dealtfel, In ge
neral, in ceea ce privește rela
țiile cu cluburile care se aprovi-

ADMINISTRAȚIA DI SUI 1010 PRONOSPORT INrOR*IIUl
• ASTAZl — ULTIMA ZI LA 

PRONOEXPRES ! Agențiile Loto- 
Pronosport vă mai oferă doar 
astăzi posibilitatea de a procura 
bilete cu numerele preferate pen
tru tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de miercuri 26 august 1981. 
Fiecare variantă jucată — o șan
să de a obține autoturisme „Da
cia 1300“ sau mari ciștiguri in 
bani, care răsplătesc In perma
nentă perseverența si inspirația a 
tot mai multi participant! !
• NOI ȘANSE DE FRUMOASE 

SATISFACȚII. In aceste zile con
tinuă vinzarea biletelor pentru 
TRAGEREA SPECIALA LOTO 2 
de duminică 30 august 1981 — pri
lej de noi satisfacții pentru par- 
ticipanții Ia acest sistem de joc 
deosebit de avantajos, în cadrul 
a șapte extrageri cu un total de 
32 de numere, se vor atribui au

ferite ramuri de sport; cu pre
cădere fotbalul. Ii ajută, îi 
instruiește un profesor de edu
cație fizică foarte tînăr, se 
cheamă Lică Alexandrescu. Este 
un fiu al acestui sat. îi instru
iește nu numai în fotbal, ci 
și în multe alte ramuri de 
sport, iama la schi și săniuțe. 
Dealtfel, despre Rîul Alb se 
poate spune că alături de co
muna Învecinată Runcti. for
mează centrul sporturilor de 
iarnă din Dîmbovița. Dar să 
revin la fotbal, pasiunea nu
mărul 1 a celor de ia Rîul 
Alb.

Cu un an în urmă ăchipa de 
fotbal a satului (de fapt una 
din cele 5 existente !) s-a în
scris în campionatul județean, 
reprezentînd centrul de comună 
Bărbalețu. Meciurile le-a sus
ținut la Voinești. pentru că te
renul — pe atunci — nu făcea 
față. Apoi, cînd oamenii au 
văzut că e o „treabă serioasă", 
terenul a fost pus Ia punct, 
prin muncă patriotică. După a- 
ceea au apărut și barele, pla
sele, liniile de marcaj, arbitrii 
și... spectatorii. S-a jucat astfel 
primul meci oficial la Rîul 
Alb. Primul meci oficial pe a- 
ceste plaiuri, adică într-un sat 
care — prin fotbal — a pă
truns în lumea sportului.

„Daeiada" i-a propulsat pe 
tinerii din sat spre sport. Iar 
tinerii din Rîul Alb sînt dor
nici să se afle în această lume 
a sportului; O lume a oame
nilor sănătoși la trup și su
flet. O lume a voioșiei și bucu
riei de viață 1

Vasile NEAGU 
frezor la „ROMLUX" 

Tîrgoviște

• ••
zionează de la noi, ele se redua 
la bucuria pe care o încercăm 
clnd auzim, citim sau vedem la 
televizor cîte ceva despre foștii 
noștri elevi. Și, totuși, nu este 
puțin... Cu „Delta44 noastră sîn- 
tem mal... apropiați : un meci 
amical la 2—3 săptămîni, dreptul 
de a-mi vedea foștii elevi în 
meciurile de „A44 (alți colegi 
n-au nici măcar acest drept, am 
auzit). Și cam atît...

— Cum vi se prezintă în acest 
moment atelierul ? Ce aveți nou 
și bun în lucru ‘l

— „Atelierul'4 este în continuă 
activitate. în afară de juniorii 
cu dublă legitimare, la Divizia 
A, anume : Ion Carsemba (1963), 
Nicolae Cuculici (1964), Nicolae 
Bălan (1962), am cîteva ,«speran
țe44 în generația de 15—16 ani : 
Gabriel Alexandrescu (2 metri !), 
Mihai Ștefan (1,98 m). Cristian 
Nica (1,91), Mircea Scutariu 
(1,92 m) etc.

— Ce părere aveți despre mo
dul cum se face pregătirea la 
nivelul juniorilor, despre calita
tea acesteia ?

— Pregătirea trebuie încadrată, 
desigur, în situația concretă care 
include, între altele, timpul liber 
al elevilor, solicitările școlare 
etc. Ținînd seamă de acestea, eu 
am sintetizat informația despre 
voleiul în perspectivă pentru a 
elimina metode șl exerciții ne
semnificative. Am ajuns la un 
set de exerciții, verificate în 
cîțiva ani, cu care am redus 
timpul de inițiere-învățare. Așa 
se face că am copii de 14 ani 
în sextetul de bază al echipei 
din ... izia națională școlară, unii 
fiind chiar selecționați Jn lotu
rile reprezentative... Dacă însă 
am putea mări numărul de an
trenamente, de bună seamă că 
o serie de scăderi tehnice sau 
fizice ar fi eliminate... Deci, ca
litatea pregătirii ar fi mult mal 
ridicată.

Am încheiat aici discuția cu tî
nărul antrenor tulcean care se 
grăbea să lămurească părinții 
unui elev (de 1,95 m) de nece
sitatea ca acesta să facă $1 sport, 
și nu să-i obțină scutire de e- 
ducație fizică. Sper că a avut 
succes.

D. MORARU-SLIVNA

toturisme „Dacia 1300“ si „Skoda 
120", ciștiguri în bani de 25.000. 
5.000 lei etc., precum și excursii 
in R. S. Cehoslovacă sau R. P. 
Bulgaria.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 AUGUST 

I. C.S.M. Sv. — F.C.M. Br. 1
II. C.S.U. Gl. — Viit. Gh. Anulat 

ni. C.S.M. Sf. G. — Unirea 1
IV. Viit. Vaslui — GI. Bz. 1

V. I.M.U. Medg. — Constr. I. 1
VI. Petrolul — Fi. Moreni 1

VII. Tract. Bv. — Aut. Buc. X
VIII. Rulmentul — Mee. fin. X

IX. Pand. Tg. Jiu — Rapid X
X. Chimica — I.C.I.M. Bv. 1

XI. F.C. Bh. — C.F.R. Cj.-N. 1
XII. C.F.R. Tim. — Strungul ,1

XIII. F.C.M. Reșița — înfrățirea 1
Fond total de ciștiguri : 390.269 

lei, din care 40.574 lei, report la 
categoria 1.



,,Turneul Prietenia" la handbal masculin S-au încheiat campionatele balcanice de notație

ECHIPA ROMÂNIEI A EVOLUAT BINE
IN PARTIDA CU
BACÂU, 24 (prin telefon). 

Recunoscută fiind dragostea bă
căuanilor pentru handbal, ei au 
primit cu satisfacție organiza
rea aici în Sala sporturilor, 
timp de 3 zile, a celei de a 
XlV-a ediții a .Turneului Prie
tenia" — competiție rezervată 
tineretului și a cărei notorie
tate crește de la an la an. La 
ediția băcăuană sînt prezente 
reprezentativele de handbal 
masculine din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba. R- D. Germană, 
Polonia, Ungaria, Uniunea So
vietică și România (ultima cu 
două echipe, rezultatele celei 
secunde fiind și-ele luate în cal
cul în alcătuirea clasamentului 
final). Cum era de așteptat, or
ganizatorii au asigurat condi
ții optime de desfășurare a 
competiției.

Simbătă — după o scurtă fes
tivitate de deschidere cu oca
zia căreia participant!! la în
treceri au fost salutați de prof. 
Mihai Grigoraș, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Bacău — 
s-au disputat patrii' partide, du
minică două și luni din nou 
patru.

ROMÂNIA — BULGARIA 
33—30 (13—12). Știind că aproa
pe în fiecare an se face „schim
bul de generații", antrenorii e- 
chipei României. Valentin Sa- 
nuingi și Florin Voiculcscu, au 
trebuit să alcătuiască o repre
zentativă nouă, evident nesu
dată încă. Partida cu formația 
Bulgariei — deși ciștigată — nu 
i-a mulțumit în totalitate pe 
tehnicieni. Deficiențele din a- 
părare (culoare libere de arun
care lăsate adversarilor, ne- 
marcarea strictă a acestora 
etc.) au permis handbaliștilor 
bulgari să înscrie 30 de goluri, 
prea multe după opinia noas
tră, dacă ținem seama de for
ța de aruncare nu prea mare 
a acestora. în atac — excep- 
tînd unele momente foarte 
bune — ritmul de pasare a 
mingii a fost scăzut, iar depăși
rile individuale ca și forța de a- 
runcare nu au satisfăcut. Au 
marcat Ghimeș 7, Nagy 7, Pop
6, Georgescu 5, Nițu 5, Ionescu 
3. respectiv Mitov 12, Atanasov
7, Pitiv 4, Popov 2, V. Marinov 
2, Pramalarsky 1, N. Marinov 
1, Toiorov 1. Au arbitrat bine

Etapa a 4 a, incompletă, in Divizia „l”

RUGBYȘTIIBĂIMĂRENI LA PRIMA VICTORIE
Miercuri, Steaua joacă la Petroșani, iar Dinamo susține un atractiv 

meci internațional, cu echipa franceză -Angouleme

Simbătă (un meci) și ieri 
(patru) s-a disputat _ o etapă 
incompletă, a patra, în Divizia 
„A“ la rugby. Partida Știința 
Petroșani-Steaua va avea loc 
miercuri, iar jocul Farul-Poli- 
tehnica Iași în ziua de 6 sep
tembrie. la Tulcea.

R C SPORTUL STUDEN- 
ȚESC-P.T.T. ARAD 18-13 (6-3). 
Nu credeam — de ce să nu o 
spunem — într-o partidă atît 
de interesantă disputată și 
echilibrată cum a fost aceasta 
de ieri, de la complexul „Tei". 
Oaspeții, care au avut în acest 
început de campionat un pro
gram deloc avantajos și, în 
consecință, nu au trăit măcar 
satisfacția unui „egal", au cîști- 
gat acum în schimb simpatia 
spectatorilor din Capitală. Cu 
un joc vivace (mai cu seamă 
exgrivițeanul Iordache), arăde
nii au dominat în bună mă
sură meciul și numai citeva 
momente de neatenție și ne
șansă; coroborate cu experiența 
superioară a bucureștenilor i-au 
privat de un rezultat favora
bil. Surprinsă de replica peste 
așteptări a adversarei, echipa 
Sportul studențesc nu a reușit 
să-și impună „punctul de ve
dere" decît prin , serioase efor
turi și prin realizările perso
nale ale cîtorva echipieri, im- 
presionînd din nou prin trava
liu și prezență, tinărul Gură- 
mare.

Primele puncte au fost rea
lizate (min. 28) cumva împo
triva cursului jocului, mutat de 
puține momente in terenul 
oaspeților. O grămadă in „22"-ul

R. D. GERMANĂ
S. Pobis și J. Wroblewski (Po
lonia).

ROMÂNIA B — CEHO
SLOVACIA 22—21 (14—9).

U.R.S.S. — ROMÂNLA B 28— 
18 (11—8).

R. D. GERMANA — UNGA
RIA 25—18 (14—9). Un plus de 
forță și de luciditate au adus 
victoria formației R. D. Ger
mane, dar echipa Ungariei este 
o adversară de care trebuie să 
se țină seama. Principalii rea
lizatori : Pleik 10, Zeise 4, res
pectiv Lovasz 4, Petervedri 4. 
Au condus bine V. Kiasco și M. 
Kiselev (U.R.S.S.).

U.R.S.S. — CUBA 31—29 
(15—14). O primă repriză în 
care cubanezii au surprins prin 
evoluția lor foarte bună. Apoi 
handbaliștii sovietici și-au' im
pus superioritatea pe toate pla
nurile. Realizatori principali : 
Kuprianov 10, Tolslah 7, res
pectiv Povea 6. Espinosa 4. Au 
arbitrat bine G. Papp și J. Kli
ment (Ungaria).

POLONIA — CUBA 29—18 
(11—12 !).

ROMÂNIA A — R. D. GER
MANA 21—23 (11—11). A fos* 
cu adevărat un derby, chiar 
dacă au pierdut, handbaliștii 
români s-au ridicat la valoarea 
adversarilor lor și doar neșansa 
i-a făcut să nu 'ncheie partida 
cu un rezultat de egalitate, care 
ar fi fost pe deplin meritat. 
Printre marcatori : Bonhardt 8, 
Pleik 5, respectiv Ghimeș 9, 
Nițu 4. Au arbitrat foarte bine 
S. Pobis și J. Wroblewski, am
bii din Polonia.

ROMÂNIA B — CUBA 27—25 
(13-11).

BULGARIA — UNGARIA 
23-19 (13—10).

CEHOSLOVACIA — POLO
NIA 17—16 (7—9).

CLASAMENTE : SERIA A :
1. U.R.S.S. 4 p (62—45), Româ
nia B 4 p (65—75), 3. Polonia 
2 p (45—35). 4 Cehoslovacia
2 p (38—33). 5. Cuba 0 p. SE
RIA B : 1. R. D. Germană 4 p,
2. România A2 p (54—53), 3.
Bulgaria 2 p (53—52). 4. Unga
ria 0 p. '

Programul de azi : Polonia — 
România B (ora 17), U.R.S.S,— 
Cehoslovacia (ora 18,20).

Ion GAVRILESCU .

acestora. balon talonat de 
Girjabu, ajuns la Barba — a- 
cesta a rămas... in extremis în 
lotul universitar — pase pînă 
la Paraschivescu și eseu fru
mos. transformat de Cojocaru. 
P.T.T. nu cedează, chiar dim
potrivă. Domokos încearcă dro- 
pul în min. 37, Asmarandei 
transformă în ultimul minut al 
reprizei o lovitură de pedeapsă. 
După pauză, jocul își păstrează 
fizionomia. Cojocaru punctează 
din 1. p. (min. 45), arădenii 
răspund prompt, după două 
minute Corduneanu încheind 
prin eseu de spectacol o fază 
de efect. Min. 53 — Cojocaru : 
l.p., min. 55 — Domokoș : l.p. 
min. 58 — Paraschivescu : drop. 
La 15-10 partida nu era jucată, 
abia în min. 75 bucureștenii 
simțind aproape victoria, la a 
patra execuție reușită a lui 
Cojocaru (din l.p.). Cu două 
minute înaintea fluierului fi
nal al tot mai convingătorului 
arbitru constănțean Constantin 
Stanca, talentatul și inimosul 
Asmarandei marchează din l.p;, 
reducînd diferența.

Geo RAETCHI

C.S.M. SIBIU-DINAMO BU
CUREȘTI 6-19 (3 ) Evident
superiori. îndeosebi pe înain
tare, oaspeții au cîștigat pe 
merit Realizatori : Constantin 
— 3 1. p.. Podărescu-eseu și 2 
l.p.c., respectiv Amariei — l.p. 
și l.p.c. A arbitrat FI. Dudu. 
(S. BEU coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE-UNIVERSITATEA TI-

ÎNOTĂTOARELE Șl SĂRITOARELE, PE PRIMUL LOC
întrecerile celei țje a 13-a e- 

diții a Balcaniadei de înot 
(desfășurate Ia Vrața) și sări
turi (la Sandanski) au luat 
sfîrșit cu victoriile echipelor 
feminine ale României. în con
cursurile masculine, pe primul 
loc s-au clasat formațiile Bul
gariei.

Dintre înotătorii români, cea 
mai bună comportare a avut-o 
Irinel Pănulescu, învingătoare 
în 4 probe (100 m liber, 200 m 
fluture, 200 m și 400 m mixt). 
Alte două titluri balcanice au 
revenit Lucielci Mihăilescu (200 
m spate) și lui Flavius Vișan, 
care, cu 2:07,73 la 200 m flu
ture, a stabilit noi recorduri 
naționale și balcanice. în con
cursul de sărituri, singura re
prezentantă a țării noastre care 
a reușit să se claseze pe pri
mul loc a fost Ruxandra Ho- 
ciolă. îii proba de trambulină.

Rezultate tehnice la înot și 
sărituri. 100 m spate (b) : 1. 
TONEV (B) 60,45 ; ...4. Man- 
dache (R) 61,47 ; 100 m spate 
(f) : 1. SEPAROVICI (I) 69,06 ; 
...3. Mihăilescu (R) 69,37 ; 200 
m liber (b) : 1. KOCEANOV
(B) 1:54,04 RB ; ...5. Vișan (R) 
1:57,20; 200 m liber (f) : 1.

POLOIȘTil - PE LOCUL DOI
Cel de al 13-lea turneu bal

canic de polo s-a încheiat la 
Kîrdjali cu victoria reprezen
tativei Greciei. Succesul spor
tivilor eleni (al 2-lea în istoria 
acestei competiții) ar putea să 
pară surprinzător, el datorîn- 
du-se victoriei la limită obți
nută în fața selecționatei 
României, cu 10—9, precum și 
unui rezultat egal (7—7), in ul
timul meci, cu Bulgaria. Să nu 
uităm însă că la prelimina
riile C.E., din luna aprilie, par
tida Grecia — România s-a in
cheiat cu un scor egal (5—5), 
după ce adversarii noștri au 
condus în ultima repriză cu
5—1, și că la această ediție a 
Balcaniadei „7“-le țării noas
tre a fost lipsit de doi dintre 
alacanții de bază. Hagiu și 
Moiceanu.

Dar și în aceste condiții, po- 
loiștii români ar fi putut ob
ține decizia in meciul cu e-

Bucureșteanul Barba deschizind linia de treisferturi (fază din 
meciul R. C. Sportul studențesc — P.T.T. Arad)

Foto : Ion MIIIAICA
MIȘOARA 26-3 (16-3). Victorie 
confortabilă a echipei locale, 
care — deși lipsită in conti
nuare de aportul unor titulari 
— a prestat un joc de bună 
calitate, înscriind 5 eseuri 
(Rădoi 2. Pujină, V. Ion, Pas
cale),■ transformate de V. Ion — 
2 și Gomoescu. Pentru oaspeți 
a marcat Comunici, din l.p. Ar
bitru : C. Cristăchescu. (A. 
CRIȘAN, coresp.)

C.S.M. SUCEA VA-RULMEN- 
TUL BÎRLAD 3-0 (3-0). Cea 
dinții victorie a sucevenilor de 
la revenirea în „A" a fost ob

în meci internațional,
T.C.C.H. MIDIA - ANGOULEME (Franța) 1249

Cunoscuta formație franceză 
de primă divizie Angouleme 
a susținut primul joc al tur
neului său in țara noastră, in- 
tilnind duminică la Constanța 
formația T.C.C H. Midia. A fost 
o partidă spectaculoasă, divi
zionara ,.B“ dînd o replică cu
rajoasă valoroasei echipe oas
pete. A rezultat un ioc deschis, 
cu numeroase acțiuni atit pe 
înaintare, cil si pe liniile de 
treisferturi. Rugbyștii francezi

Dara (G) 2 09,04 ; ...3. Mihăilă 
(R) 2:11,89 ; 4. Virtosu (R)
2:13,27 ; 200 ni mixt (b) : 1.
KOSKINAȘ (G) 2:10,68 ; ...4.
Mitu (R) 2:13,67 : 200 m mixl 
(f) : 1. PÂNULESCU (R)
2:24,53 ; ...5. Seidl (R) 2:29,93 ; 
4X100 m mixt (b) : 1. BULGA
RIA 3:56,50 RB ; ...4. România 
4:09,81 ; 400 m liber (b) : 1.
B. PETRICI (I) 3:58,00 RB ;
100 m bras (b) : 1. P. DONCEV 
(B) 67,95 ; 200 m fluture (b) : 
l VIȘAN (R) 2:07,73 (record) 
RB : 400 in liber (f) : 1. S. 
DARA (G) 4:27,47 ; ...3. Vir
tosu (R) 4:36,36 ; 4. Mihăilă
(R) 4:36,60 ; 100 m bras (f) : 
1. BOGOMILOVA (B) 1:11,80
RB ; 2. Prass (R) 1:14,39; ...4 
Seidl (R) 1:16,86 ; 200 m flu
ture (f) : 1. PÂNULESCU (R) 
2:22,91 ; 2. Schuster (R) 2:25,99 ; 
1500 m liber . 1. D. PETRICI 
(I) 15:42,20 RB ; 400 m mixt 
(b) ; 1. B. PETRICI (I) 4:36,23 
RB ; ..5. Mitu (R) 4:52,13 ; 200 
n> spate (b) : 1. B. POPOV (B) 
2:08,20 RB ; ...4. Mandache (R) 
2:10 42 ; 4X100 m liber (b) : 1. 
BULGARIA 3:36,53 ; ...3. Româ
nia 3:40,39 ; 800 in liber (f) : 
l. S. DARA (G) 9:10,99 ; ...3. 
Mihăilă (R) 9:26,40; 400 m mixt 
(f) : 1. PÂNULESCU (R) 5:10,36;

chipa Greciei, aflată în mare 
progres, care-și axează tot jo
cul pe „uriașul" Aronis (2,00 
m). Superiori din punct de ve
dere tehnic, mai buni înotă
tori, sportivii români au do
minat in primele trei reprize 
și numai o serie de decizii e- 
ronate ale arbitrului bulgar 
Lalov i-au împiedicat să se 
desprindă la o diferență de 
3—4 goluri. Susținuți puternic 
de spectatori, interesați într-o 
victorie a formației grecești 
(care ar fi relansat lupta pen
tru întiietate și ar fi redeschis 
șansele echipei locale, întrecu
tă cu 7—6 de selecționata Ro
mâniei. în prima zi) Aronis și 
coechipierii săi au reușit să e- 
galeze (7—7) în ultimul „sfert", 
situație la care Gordan a ra
tat un penalty (!). A fost mo
mentul care a decis soarta me
ciului. în faza imediat urmă
toare, poloiștii greci au bene

ținută pe merit. Autorul puncte
lor : Hău. A condus I. Vasilică. 
(I. MÎNDRESCU, coresp).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
VULCAN BUCUREȘTI 24—6 
(7—0). Meci viu disputat. Grivi- 
țenii au început mai bine, mar- 
cînd prin Marin (eseu) și Făl- 
cușeanu (1. p.) în continuare 
jocul a fost echilibrat. Au mai 
marcat : Voien, Marin, Beren- 
de (eseuri), Făcușeanu 0. p. și 
transf.) pentru Grivița Roșie 
respectiv Mihet (eseu), Popa 
(transf.). A arbitrat Șt Cră- 
ciuncscu (O. GUȚU — coresp).

și-au concretizat superioritatea: 
19—12 (6—3) prin eseul reali
zat de Pye șl punctele înscrise 
de Larrieu din 4 Lp. și l.p.» 
Cel mai eficace jucător al gaz
delor a fost internaționalul Bu- 
cos (1 L p. șl transformare), 
A arbitrat Gh. Huștiu. (C. 
POPA, coresp.).

• Miercuri, echipa Angou- 
lâme va evolua în Capitală, în- 
tilnind pe Dinamo.

.3. Seidl (R) 5:18,21 ; 200 m 
spate (f) : 1. MIHĂILESCU
(R) 2:24,83 ; 2. Paraschiv (R) 
2:25.90 ; 4X100 m mixt (f) : 1. 
BULGARIA 4:27,50 : 2. Româ
nia 4:32 10.

Platformă (f) : 1. J. GEOR- 
GIEVA (B) 374.85 p ; 2. I.
Bercaru (R) 370.40 p ; 3. F.
Cîrstea (R) 349,05 ; trambulină 
(b) : 1. P. GEORGIEV (B)
619,50 p ; 2. R. Todorov (B)
589,65 p ; 3. Al. Bagiu (R)
574.35 d ; trambulină (f) : 1.
R. HOCIOTĂ (R) 457,90 ; 2. F. 
Cirstea (R) 448,45 p : 3. J.
Georg ieva (B) 422,20 p : plat
formă (b) : 1. P. GEORGIEV 
(B) 561,90 p ; 2. Bagiu (R) 543.50 
p ; 3. R. Todorov (B) 527.50 p.

Clasamente înot — femei : 1. 
ROMÂNIA 177 p ; 2. Bulgaria 
151 p ; 3. Grecia 111 p : 4. Iu
goslavia 103 p ; 5. Turcia 23 p ; 
bărbați : 1 BULGARIA 194 p ;
2. Iugoslavia 161 p ; 3. Grecia 
119 p ; 4. România 84 p ; 5. 
Turcia 63 p ; sărituri — femei : 
1. ROMÂNIA 23 p ; 2. Bulgaria 
19 p ; 3. Iugoslavia 8 p ; băr
bați : 1. BULGARIA 39 p ; 2. 
România 31 p ; 3. Iugosla
via 17 p.

ficiat și ei de un 4 m (trans
format de Aronis), au preluat 
conducerea și nu au mai ce
dat-o pînă la sfîrșit.

în ultima zi, formația româ
nă a realizat scorul turneului 
(15—5) în fața Turciei, dar 
Bulgaria nu a reușit să depă
șească pe cea a Greciei (doar 
7—7), încununată în final cu 
titlul balcanio

Rezultatele ultimelor două 
zile. GRECIA — RONțÂNIA 
10—9 (2—2, 1—2, 3—3, 4—2).
Arbitri : Picheito (Italia) — 
Latov (Bulgaria). Au marcat: 
Statakis 7, Aronis 2, Kefalo- 
gianis (Gr.), respectiv Scher- 
van 3, Costrăș 2, Rus 2, Gor
dan, Fejer; BULGARIA — 
TURCIA 13-10 (5—2. 3—1, 2—3. 
3—4) ; ROMÂNIA — TURCIA 
15—5 (6—0, 4—2, 3—1. 2—2).
Arbitri : Biro (Ung.) — Deia- 
fetopoulos (Gr.). Au înscris : 
Ș Popescu 4, Garofeanu 3, 
Cosiră? 2, Kădncanu 2, Scher- 
van 2, Fejer, Rus (România), 
respectiv Gurel 3, Olfer. Sulu- 
cikoglu ; BULGARIA — GRE
CIA 7—7 (2—1. 2—2, 0—2. 3—2). 
Clasament final : 1. GRECIA 5 
p ; 2. România 4 p ; 3. Bulgaria 
3 p ; 4. Turcia 0 o.

Adrian VASILIU

CANOTOARELE NOASTRE 
AU PLECAT LA MUNCHEN, 
LOCUL DE DESFĂȘURARE 

A CAMPIONATELOR
MONDIALE

Ieri au plecat în R.F. Germa
nia reprezentativele schitului nos
tru feminin care, săptămîna a- 
ceasta, se vor alinia la startul 
campionatelor mondiale progra
mate la Milnchen. Au tăcut de
plasarea : Sanda Toma, campioa
nă olimpică ș! mondială la schit 
simplu, echipele alcătuite din 
Rodica Pușcatu, Elena Horvat 
(2 rame f.c.), Adriana Chelarlu, 
Marioara Cioban u (1 vtsle), Olga 
Bularda, Valeria Roșca-Răcilă, 
Sofia BanovlcU Aneta Mihaly, 
Ecatertna Oancla (4+1 vîsle). 
Lăcrămioara Teleucă, Maria SI- 
mion, Mariana Plțlgoi, Maria 
Dragomlr, Viorica Vere» (4+1 
rame). Elena Bondar, Mariana 
Zaharla, Ana Maria Naghin, O+ 
guța Onotrel, Marlca Țăran, Lu
minița Furcllă, Florie» Bucur, So
dica Frtntu, Elena Radu (schit 
8+1). Rezerve : Anlșoar* Soro- 
han, Ecatertna Darko.

Lotul feminin de canotaj este 
condu» de antrenorii Victor Mo- 
cianl, Marla Drăghlct ton Boicu, 
Gheorgbe Gheorghiu

Festivitate» de deschidere a 
C.M. de canotaj, oare va reuni 
cele mal bune ramere șl vlslașe 
din toate continentele, va avea 
loo miercuri după-amlazâ. Pri
mele starturi bl cadrul întrece
rilor eliminatorii se vor da Joi, 
pe canalul artificial de la Ober
schleissheim.



ÎH ÎNTREAGA ȚARĂ A AVUT LOC ANIVERSARI

viști ai orcanelor centrale de 
partid și de stat, ziariști.

Alături de membrii conduce
rii de partid si de stat ai tării 
noastre. în tribuna oficială se 
aflau oaspeți de peste hotare.

In timpul denionstratiei. io.- 
varăsul Nicolae Ceaușescu s-a 
Ipireținui cu oaspeții de peste 
hotare prezenti la marea săr
bătoare a poporului român.

La demonstrație . asistă șefi 
al misiunilor diplomatice acre
ditați in Rqmânia, atașați mili
tari alți membri ai corpului 
diplomatic, reprezentant! ai 
presei străine.

Marea demonstrație de 23 Au
gust este deschisă in acordurile 
solemne ale Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Miile de oameni ai muncii 
din Întreprinderile și Institu
țiile bucureștene aflați In Pia
ța Aviatorilor in momentul în- 
oeperii demonstrației poartă cu 
mindrie steme și drapele ale 
partidului și țării, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale celorlalți membri ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., lozinci și urări.

Glorioasa aniversare a revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
tmperialistă este salutată de 21 
■alve de artilerie.

Cinstea de a deschide marea 
demonstrație de 23 August a 
revenit, conform tradiției, de
tașamentelor de gărzi patrio
tice. în acordurile marșului os
tășesc. tree prin fața tribune
lor In pas cadențat formațiuni 
ce reunesc sub semnul aceluiași 
Ideal oameni ai muncii de di
ferite vîrste șl categorii pro
fesionale, bărbați și femei, a 
căror defilare exprimă hotări
rea întregii noastre clase mun

citoare de a munci mal mult 
și mai bine pentru continua în
florire a României socialiste și 
de a fi. In același timp, apă
rători de nădejde al cuceririlor 
revoluționare ale poporului, ai 
independentei și suveranității 
patriei, tuturor înfăptuirilor 
prezentului, al gliei străbune, 
ai viitorului țării. Toate aces
tea se constituie Intr-o suges
tivă evocare a evenimentelor 
istorice de acnm 37 de ani, 
tind, Ia chemarea partidului 
comuniștilor, gărzile muncito
rești, împreună cu unități ale 
armatei române, au Izgonit 
trupele hitleriste din Bucu
rești și din împrejurimi, dind 
semnalul victorioasei revoluții 
sociale și naționale, antifasciste 
și antiimperialiste din 1944. 
Defilarea acestor detașamen
te amintește că prin eroismul 
eelor ce au luptat in acel au
gust de foc s-a inscris o pagi
nă de nepieritoare glorie in 
Cronica vitejiei neamului româ
nesc și a devenit posibilă viața 
noastră liberă de astăzi. Găr- 
tile muncitorești sînt urmate 
de detașamentele de apărare ci
vilă și cele de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei, precum și de cruce roșie, 

a căror defilare oferă o imagi
ne semnificativă a modului in 
care partidul nostru concepe 
complexitatea acțiunii de a~ 
părare a patriei și, in același 
timp, a bunei pregătiri- de care 
dau dovadă membrii acestor 
formațiuni, a voinței lor fer
me de a fi piezenti oriunde ii 
cheamă patria șl poporul.

Semnalul trompetelor anunță 
apoi cvolufia celor mai tinere 
vlăstare ale țării — pionierii 
și șoimii patriei, impresionantă 
revărsare de tinerețe și vo

ioșie.
în acest timp, grupuri de 

băieți și fete urcă la tribuna 
ofieială și oferă frumoase bu
chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, oaspeților de 
peste hotare.

In fața tribunelor își fac a- 
poi apariția primele coloane de 
oameni ai muncii din Capitală, 
care aduc cu ei atmosfera pli
nă de însuflețire caracteristică 
marilor sărbători ale poporului. 
Roșul aprins al drapelelor par
tidului, culorile vii ale steagu
rilor tricolore se îngemănează 
simbolic deasupra coloanelor 
ce înaintează cu un aer sărbă
toresc prin fața tribunelor.

In semn de omagiu, de alea
să stimă și prețuire, numeroși 
demonstranți poartă portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sînt purtate, de a- 
semenea, in coloane, portretele 
membrilor Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., îm
preună cu pancarte pe care 
sînt scrise numele partidului și 
țării, congresele al IX-lea, al 
?l-lea, al XI-Ica și al XII-lea 
ale P.C.R.

Participantii scandează cu 
putere numele partidului, a! 
secretarului său general, al tâ
rli, într-o firească alătura
re, exprimîndu-și atașamentul 
neclintit față de politica inter
nă si externă, realistă si activă, 
profund științifică a Partidului 
Comunist Român, hotărîrea lor 
de a aduce la îndeplinire în 
mod exemplar obiectivele sta
bilite de cel de-al XII-lea fo
rum al comuniștilor din țara 
noastră. Urările scandate de 

demonstranți — „Cu partidul 
nostru-n frunte vom avea victo
rii multe". „Astăzi fericiți trăim, 
viitoru-1 făurim", „Pentru- țară 
și popor vom munci cu mai 
mult spor" — evidențiază senti
mentele pe care întregul popor 
le nutrește față de partid, ini
țiatorul $1 organizatorul revolu
ției din august 1941, ce șl-a de
monstrat in mod convingător 
capacitatea de a mobiliza 
masele, de a conduce națiunea 
pe calea construirii socialismu
lui și comunismului in Româ
nia.

Oamenii muncii din Capitală 
raportează cu mîndrie. acum, 
la marea sărbătoare, succesele 
înregistrate la acest început de 
cincinal, în direcția sporirii și 
diversificării producției, crește
rii calității si eficientei econo
mice în toate domeniile de acti
vitate, rod al aplicării noului 
mecanism economico-financiar, 
a autoconduceril si autogestiu- 
nii. Trecerea coloanelor prin 
fata tribunelor se constituie ast
fel intr-un prilej de fructuos 
bilanț, ale cărui coordonate re
prezintă insăși direcțiile priori
tare în care sînt îndreptate 
eforturile colectivelor de oa
meni ai muncii din industria 
bucureșteană.

Atmosfera sărbătorească ce se 
degajă din întreaga demons
trație este subliniată cu putere 
de lozincile si urările scandate 
fără întrerupere de participant!, 
prin care se exprimă, in mod 
sistematic. hotărârea de a 
munci cu mai mult elan patrio
tic. mai bine si mai eficient, 
pentru sporirea bunăstării în
tregii națiuni : „Strins unit în
treg ponorul construiește viito
rul !*, „Pe-avutia ce-o avem, 
stăpîni înșine sintem !“. „îm
preună noi muncim, tot mai 
bine să trăim 1".

Sînt ginduri si sentimente ce 
dau expresie modulul in care 
o’.asa muncitoare, întregul po
nor înțeleg să înfăptuiască pro
gramul de dezvoltare multilate
rală a tării, să contribuie prin 
aceasta la atingerea obiectivu
lui fundamental al politicii 
partidului — creșterea continuă 
a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, esența insăși a noii so
cietăți ce se edifică în Româ
nia socialistă.

Tabloul dinamic al dezvoltă
rii economice si social-culturale 
a României socialiste este com
pletat de imagini sugestive 
despre extinderea șl Întărirea 
legăturilor sale Internationale, 
ne baza principiilor respectării 
independentei si suveranității 
naționale, deplinei egalități In 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne si avantajului 
reciproc. Saluturile frățești a- 
dresate în timpul demonstra
ției tuturor tarilor socialiste, 
urările de extindere în continu
are a legăturilor României eu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
popoarele care au pășit pe ca
lea dezvoltării libere si inde
pendente, cu toate țările lumii, 
.sînt expresia deplinei adeziuni 
a poporului român Ia politica 
externă a partidului si statului, 
hotărirea de a o îndeplini 
neabătut, corespunzător intere
selor națiunii noastre, cauzei 
socialismului, progresului si pă
cii în lume.

Scandate cu putere ne tot 
parcursul demonstrației, lozin
cile : „Ceaușescu — Face 
„Vom munci si vom lupta — 
Pacea o vom apăra I", „Dezar
mare — Pace I". „Pace și - 
securitate „Nu, bombei eu 
neutroni !“, „Nu rachete-n Eu
ropa !“ au pus în evidentă do

In acordurile marșului ostășesc, defilează detașamentele de gărzi 
patriotice

rința fierbinte a întregului po
por român de a trăi intr-o 
lume a păcii, securității si co
laborării neîngrădite. îngrijora
rea sa fată de deteriorarea cli
matului international, fată de 
accentuarea cursei înarmărilor 
nucleare si agravarea pericolu
lui unui nou război distrugă
tor.

Trecînd prin fata tribunei ofi
ciate, grupurile de demonstranți 
și-au manifestat dragostea lor 
nețărmurită fată de conducăto
rul iubit al partidului si statu
lui nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură urărilor 
adresate de oamenii muncii 
bucureșteni.

Freamătul ultimelor șiruri de 
oameni ai muncii -c estompea
ză treptat, în timp ce la in
trarea în Piața Aviatorilor se 
zărește blocul compact, purtă
tor al stemelor și drapelelor 
partidului și tării, care deschi
de parada sportivilor.

Tradiționala Ier demonstra
ție. care degajă, ca dc obicei, 
robustețe și optimism, se des
fășoară și in acest an sub sem
nul „Dâciadei". amplă mișcare 
sportivă de masă organizată 
din inițiativa secretarului 
general a! partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și cu a- 
cest prilej festiv este eviden
țiată cu claritate valoarea deo
sebită a ideii dezvoltării acti
vității sportive de masă prin 
Intermediul acestei competiții 
cuprinzătoare, de anvergură na
țională.

Parada sportivilor se desfă
șoară eu exerciții dinamice, 
alegorii, reprize de gimnastică, 
simbolizind principalele activi
tăți ale tineretului — munca, 
învățătura, sportul, participarea 
activă Ia edificarea noii so
cietăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, toți cei 
prezenti în tribune răsplătesc 
cn aplauze evoluția plină de 
farmec și prospețime a sporti
vilor din cluburile și asociațiile 
bucureștene.

Grandioasa manife'stare se 
încheie odată cu defilarea oa
menilor de ordine și a fanfa
rei, intr-o atmosferă entuzias
tă, de vibrant patriotism. Este 
momentul emoționant în eare 
întreaga Piață a Aviatorilor 
este inundată de acordurile 
Imnului „E scris pe tricolor u- 
nire", ale cărui cuvinte încăr
cate de nn vibrant patriotism 
exprimă dragostea față de glia 
strămoșească, fată de tot ceea 
ce a realizat poporul nostru în 
milenara sa istorie, aspirațiile 
sale de libertate, progres și 
bunăstare.

Ca o încununare a întregii 
demonstrații, în final se into
nează cunoscutul cîntec patrio
tic „Partidul — Ceaușescu — 
România", cîntec-simbol al tim
pului noastru ce alătură indi
solubil trei nume — cele mai 
dragi poporului român.

In aceste clipe de apoteoză a 
sărbătorii, cetățenii de pe în
treg cuprinsul patriei — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își reafirmă 
unitatea neclintită în jurai par
tidului, al secretarului său ge
neral, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărirea lor fermă de a-și in
tensifica eforturile in vederea 
realizării exemplare a mărețe
lor obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
de a-și pune întreaga capaci
tate creatoare în slujba înflo
ririi continue a României socia
liste și sporirii necontenite • 
prestigiului ei în lume.
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CELOR 37 DE ANI DE VIAȚĂ NOUĂ, LIBERĂ

tribu oficiale trec sportivi laureați ai Universiadei ’81

REVĂRSĂRI DE TINEREȚE, ARMONIE Șl CULORI
Pretutindeni in fard, coloanele sportivilor ou dat expresie unui
vibrant omagiu adus partidului, patriei noastre socialiste

*>

5

Țn întreaga (ară, alături de ceilalți oameni ai muncii, spor
tivii au participat cu entuziasm Ia demonstrațiile prilejuite 
de cea de a XXXVII-a aniversare a revoluției de eliberare 
sociala și națională, antifascistă și antiîmperialistă, manifes- 
țmdu-și dragostea fierbinte și atașamentul nețărmurit față 
de partid, față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ra
portând succesele obținute în muncă și sport și angajîndu-se 
să obțină noi și noi victorii de prestigiu. Iată cîteva dintre 
relatările corespondenților noștri din țară :relatările corespondenților

ia sportivilor din Capitală

\ ÎMPLINIRILOR DE AZI, 
u IZBÎNZILOR DE MÎINE
L)

■pă ca
ld ar

ii 10,30 
> pune 

tineri 
portre- 
al po-

tă, mal intii, o temi sugerînd 
drumul parcurs în cei 37 de 
ani de la Eliberare. Apoi, un 
grup masiv de sportivi înscriu 
cu trupurile lor un nume scump 
tuturor acelora născuți fi 
crescuți pe plaiul de vis al 
Mioriței : ROMANIA. Flutură, 
spre soare, sute de eșarfe mul
ticolore. Urmează un alt deta-

aptă a podiumului de premiere pe „po
li sportivilor medaliați la Universiadă, 
ie Zamfir poartă cu rnîndrie drapelul

rășul șament și, la un semnal, apar 
it de scrise in marea piață, intr-o 
i. In firească simbioză, numele parti- 
.ează, dului și al secretarului său 
r mai general: CEAUȘESCU — P.C.R. 
e de Din sute și sute de piepturi 
ostru izbucnesc urale...
tașa- Purtind emblema binecunos-
■lasei a Universiadei, tn ediție
tidul, românească, tși face apdriția
i se- vn superb car alegoric. Pe po- 
fitr-o diurn, acolo unde-i este mereu 
drea, locul, o fată îmbujorată al că- 

ee~ rui nume a făcut de mult in- 
,u" conjur ul lumii. Nadia Comă- 

tatea neci, primul Erou al Muncii
tona- Socialiste in sport, simte a-
noua cum — ne spune ea ta
lelor săși — emoții mai puter-
•l , fl nice decît acelea ce o ta-
’a in- cercau cu exact o lună in ur
ii la mă, cind incheia in triumf
>r tot participarea sa la marea com-
- fi> petiție a anului 1981. Alături
ipuls de ea, purtind împreună dra-
rfor- pelul țării, luptătorul Nicolae

cu- Zamfir, și el medaliat cu aur.
>ane, Faldurile steagurilor Univer-
aciu, siadei, din carul alegoric, scal-
săr- dă chipurile fericite ale Doi-

iadei ne^ Melinte, Rodicăi Dunca,
ubla Aurorei Dan, ale lui Vasile An-

‘u drei sau Marianei lonescu In
coloana participanților laJ.M.U. 

tom- sint prezenți, cu piepturi ino-
ecu- bilate de medalii, cu figuri lu

minate de sentimentul datoriei 
împlinite ți promisiunea unor 
fi mai frumoase performanțe, 
Florența Crăciunescu, Dan O- 
dorhean, Emilian Nicula, Emi
lia Eberle, Dumitrița Turner, 
Mariana Bădinici. Magdalena 
Pall, Elena Filip, Verginia Po
pa, Maia Zidaru, Vall lonescu, 
Anișoara Cușmir, Lâodor Pes- 
caru, Nicu Glngă, Ioan Uglal, 
Petru Kukl. Elisabeta Guzga- 
nu. Ion fi Mihai Popa, Octa
vian Zidaru ji mulțl, mulți al
ții, sportivi, antrenori, oficiali, 
ca toții aducindu-și contribuția 
la obținerea unui strălucitor 
bilanț.

E rindul cluburilor bucu- 
reștene. Cele universitare exe
cută o alegorie de atletism. Pu
ternicele citadele ale sportului 
muncitoresc Rapid și Metalul 
au ales .;reprize" de handbal 
(parteneră : echipa Confecția) și 
box, respectiv canotaj și lupte. 
Apoi, toate gîndurlle zboară 
spre viitor : fetițe ți băieți de-o 
șchioapă din cluburile sportive 
școlare, convinși că miine vor 
ajunge ca Nadia sau Kurt Szi- 
lier, umplu „scena" de gingă
șie, aducind cu ei mugurul vi
itoarei performanțe fi prinosul 
de recunoștință pentru copilă
ria fericită. Marele club Di
namo a pregătit un impresio
nant car alegoric, sportivii săi 
venind cu o carte de vizită ce 
nu mai are nevoie de nici o 
prezentare. Se perindă, între- 
clndu-se parcă fi de această 
dată în etalarea măiestriei, re
prezentanții Olimpiei, Clubului 
sporturilor tehnico-aplicative, 
elevii liceelor din Capitală (un 
moment sugestiv intitulat.„Mun
că fi sport"), purtătorii culori
lor Progresului (de asemenea, 
cu un sugestiv car alegoric), 
Tenis-Clubului, Voinței. în cos
tume alb-roz, studenții de la 
I.E.F.S. prezintă un moment 

'atit de bine pus la punct incit 
putem întrezări in exigența, 
pasiunea, seriozitatea lor de azi 
competența dascălilor de mii
ne, viitorii modelatori de ta
lente, educatorii unor genera
ții mereu mai viguroase.

tn costume de culoarea ceru
lui senin, tinerii sportivi aștern, 
cu trupurile lor, patru litere, 
un cuvînt minunat : PACE. 
Răsună „9-Ia bucuriei", porum
bei ifi iau zborul spre zări, 
vestind pretutindeni că aici, hi 
România, pacea e gîndul, cau
za, năzuința tuturor.

Un impunător car alegoric, 
urmat de demonstrațiile de 
handbal fi rugby ale reprezen
tanților altei ■-•unități care a 
îmbogățit necontenit zestrea și 
faima mișcării noastre sportive 
— clubul Steaua.

Trecerea purtătorilor steagu
rilor asociațiilor și cluburilor 
Capitalei încheie parada. Au 
fost momente in care mindria 
împlinirilor de azi s-a împle
tit cu încrederea in izbinzile de 
miine, spre gloria sportivă a 
României socialiste !

Geo RAEȚCHI

CRAIOVA. Prin fața tribunei 
din Piața Alexandru Ioan Cuza 
a defilat, în cadrul marii de
monstrații a oamenilor muncii. 
o_ masivă coloană sportivă. Am 
văzut printre sportivi pe mulți- 
dintre realizatorii celor 22 de 
titluri de campion național și 
6 noi recorduri republicane, 
câștigătorii Cupei României și 
„Daciadei" la fotbal și alții. 
Au exprimat, de asemenea, re
cunoștința lor fierbinte față 
de partidul conducător, care a- 
cordă o deosebită grijă spar
tului de masă și de performan
tă, tinerii din asociațiile Elec- 
troputere. C.F.R., Metalul. Lo
comotiva, Universitatea Craio
va și altele. (Ștefan GURGUI).

HUNEDOARA. în ziua marii 
noastre sărbători 
după demonstrația 
muncii, prin fața tribunei din 
Piața Poștei au trecutf peste 
1000 de sportivi din municipiu, 
reprezentând toate asociațiile și 
cluburile sportive locale. Au 
fost prezenți luptătorii popica
rii și tenismanii din Divizia 
„A“, handbaliștii și voleibaliștii 
(fete și băieți) din divizia se
cundă. Elevii Liceului Indus
trial nr. 1 au înscris cu trupu
rile lor, în fața 
semnele „P.C.R.“ 
iar elevii școlilor 
executat exerciții 
cu eșarfe multicolore, i 
ropote de aplauze din 
numeroasei asistențe. 
VLAD).

BACĂU. în acest an 
monstrația oamenilor 
dedicată marii noastre 
tori naționale, sportivii 
uani s-au prezentat cu un fru
mos bilanț. Graficul purtat de 
doi sportivi grăia despre meda
liile de aur-2, argint-2 și bronz- 
2 cucerite la Unlversiada’81, de 
cele obținute la campionatele 
europene și balcanice (1-3-1) și 
campionatele republicane (18- 
24-15). Pe același panou erau 
înscrise contribuțiile sportului 
de performanță băcăuan la lo
turile naționale de seniori și 
juniori. Prin fața tribunei au 
trecut sportivi-elevi ai școlilor 
generale nr. 1. 3 și 15. care au 
executat frumoase exerciții cu 
panglici, sportivi de la C.S.Ș. 
și din asociațiile sportive ~ 
fecția, Partizanul, Letea, 
ința ș.a. (Hie IANCU).

CLUJ-NAPOCA Peste 
de tineri muncitori, elevi, 
denți și militari din asociațiile 
și cluburile clujene au demon
strat prin Piața Victoriei din 
localitate, cu prilejul aniversă
rii zilei libertății și demnității 
noastre. Pasul viguros și ținuta 
impecabilă a tinerilor sportivi, 
între care se aflau numeroși 
maeștri .ai sportului și cam
pioni naționali, exprimau vi-

naționale, 
oamenilor

tribunei, In
și „R.S.R.-, 
generale au 

de ansamblu 
stîmind 

partea 
(loan

la de- 
muncii 
sărbă- 
băcă-

Con- 
Vo-

3000 
stu-

goare, sănătate și dorința vie 
de a obține noi succese la lo
cul de muncă, la învățătură și 
la sport, pe măsura condițiilor 
minunate asigurate de partidul 
și statul nostru. (Mircea RADU).

BRĂILA. Aproape 3000 de 
tineri și tinere din cele mai 
reprezentative asociații și clu
buri brăllene au luat parte la 
demonstrația organizată cu pri
lejul marii noastre sărbători. 
Au defilat reprezentanți ai clu
bului Progresul, al asociațiilor 
Confecția. Chimia, Șantierele 
navale, Combinatul de prelu
crare a lemnului și din școlile 
btăilene. în fruntea coloanei 
s-au aflat „delfinii" de la 
C.S.Ș., cu Laurențiu Tache, Mi
hai Dan Petrea și Ema Va
sile — component! ai loturilor 
naționale. Au trecut apoi bo
xerii, luptătorii. caiaciștii și 
canoiștil, voleibaliștii și hand- 
baliștii, cicliștii. motocicliștii 
șl Un grup de automobiliști. 
(Traian ENACHE).

PETROȘANI. Alături de mii
le de mineri care au demon
strai cu prilejul 
August, exprimîndu-și 
tea fierbinte față de 
față de secretarul său 
și minerul de onoare, 
șui Nicolae Ceaușescu,___ __
flat și sportivii din Valea Jiu
lui. Au venit din Vulcan. Ani- 
noasa, Lupeni, Petrila, ca și 
din localitate, purtind trofeele 
cîștigate in cadrul marii între
ceri sportive naționale „Dacia- 

da“ și în campionatele naționa
le. Pe carul alegoric al C.S.Ș. 
Petroșani, pe care au fost pre
zentate exerciții de gimnastică 
la aparate, se mai aflau 
schiori, fotbaliști, boxeri, hand- 
baliști ș.a. (Titus CORNEA).

SLATINA. în cetatea alumi
niului românesc, 
care a cunoscut o 
înflorire, Îndeosebi 
deceniu și jumătate, 
țlta demonstrație a 
muncii cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale au luat par
te și circa 1 200 de tineri și 
tinere reprezentând asociațiile 
sportive din întreprinderile, 
instituțiile și școlile slătinene. 
Ei au raportat frumoasele suc
cese dobîndite în activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță șl s-au angajat să ri
dice aceste activități la nive
lul realizărilor obținute în 

dezvoltarea municipiului și jude
țului. (Constantin GHIȚESCU).

ORADEA. în Piața Victoriei 
din localitate, după demonstra
ția oamenilor muncii și-a făcut 
apariția coloana sportivilor, cir
ca 2 000 de tinere și tineri, 
printre care numeroși sportivi 
fruntași, ca Olga Psihas și 
Ibolya Mathe, componente ale

zilei de 23 
dragos- 
partid, 

general 
tovară- 
s-au a-

municipiu 
deosebită 

In ultimul 
la însufle- 
oamenilor

echipei de popice junioare 
campioană europeană, Ladislau 
Ferentzi. multiplu campion la 
moto. Ion Timaru. Mihai Vra- 
nău și colegii din echipa de 
handbal Constructorul, proas
păt promovată in prima divizie 
ș.a. Au trecut. în rînduri fru
mos ordonate tineri și tinere 
sportive de Ia C.S. Crișul, 
asociațiile Rapid Spartac, din 

licee și școli etc. (Ilie GHIȘA).
GALAȚI. în cadrul marii de

monstrații a oamenilor muncii 
prilejuită de cea de a XXXVII-a 
aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
a fost pțezentă, ca de obicei, 
coloana m 'ticoloră a sportivi
lor. exprimînd tinerețe, vigoare, 
măiestrie, bucuria de a trăi 
într-o patrie liberă. Reprezen
tanții celor 45 de asociații și 
cluburi sportive din orașul de 
pe Dunăre au prezentat la un 
înalt nivel demonstrații la toate 
disciplinele care se practică în 
municipiu și în județ. (Telemac 
SIRIOPOL).

BRAȘOV. Coloana sportivă a 
încheiat frumoasa demonstrație 
din orașul de sub poalele Tîm- 
pei. Cei aproape 3 000 de spor
tivi, tineri și tinere reprezen
tând sportul de performanță 
brașovean, s-au prezentat la 
marea sărbătoare cu un frumos 
bilanț obținut în primele șapte 
luni ale anului. Ei au raportat, 
între altele, locul I cîștigat la 
ediția de iarnă a „Daciadei", 68 
de titluri de campioni republi
cani, cele peste 160 de prezențe 
brașovene în loturile naționale, 
ea și performanțele obținute la 
campionate mondiale Jocurile 
Mondiale Universitare, la cam
pionate europene și balcanice. 
(Carol GRUIA).

GIURGIU. La demonstrația 
oamenilor muncii din Giurgiu, 
prima de la înființarea noului 
județ, a luat parte și o mare 
coloană de tineri și tinere, re
prezentând peste 100 de asocia
ții sportive din întreprinderi, 
școli, licee și din comune. în 
fruntea coloanei s-au aflat fe
tele și băieții care au înregis
trat cele mai bune rezultate la 
marea întrecere națională „Da- 
ciada". în fața tribunelor din 
Piața Republicii grupuri masive 
de sportivi au prezentat fru
moase exerciții la aparate, de
monstrații de atletism, lupte, 
box, gimnastică. Navomodeliș- 
tii au venit cu interesantele 
lor construcții, iar în încheie
rea coloanei sportivilor s-a a- 
flat un grup masiv de pionieri 
cu karturi. (Traian BARBĂLA- 
TĂ).

TG. MUREȘ. La marea de
monstrație a oamenilor muncii 
de la 23 August, coloana celor 
peste 2500 de sportivi români 
și maghiari înfrățiți a fost pri
mită cu vii aplauze. Au încîn- 
tat exercițiile de gimnastică a- 
crobatică prezentate de elevii 
C.S.Ș. nr. 1 și de alte grupuri 
de sportivi prezenți în coloană 
de la C.S.M.. Electromureș, Me- 
talotehnica, Voința, I.R.A.. Mu
reșul, Lemnarul și Agricola, 
(loan PĂUȘ).

Un frumos car alegoric simbolizînd succesele repurtate de sportivii români în marile competiții 
internaționale . ■ Foto : Ion MIHĂICĂ

«



După etapa a 3-a a Diviziei ,,A" de fotbal

CAMPIOANA, ÎN CONTINUARE, ÎN FRUNTE
0 Nici o victorie în dreptul formațiilor oaspete I O „U“ Cluj-Napoca, 

de la 0-6 la... 1-1 © Dinamo — egalată, la Petroșani, în min. 85! 0 F.C.
Argeș și F. C. Olt au obținut puncte prețioase în clasament 9 A. S. A. Tg. 
Mureș, la primul succes în actuala ediție

„FURTUNI* ÎNTR-0 ETAPĂ LINIȘTITĂ...

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C.M. Brașov - Progresul-Vulcan 2-0 
Univ. Craiova — U. T. Arad 3-1
Sportul studențesc - „U" Cluj-Napoca 1-1 
„Poli" Timișoara - C. S. Tîrgoviște 3-0 
jiul Petroșani - Dinamo 2-2
S. C. Bacău - F. G Argeș 0-0
F. C. Constanța - F. G Olt 0-0
Steaua — Corvinul 2—1
A.S.A. Tg. Mureș - Chimia Rm. Vilcea 2-0

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 29 august)

F. C. Argeș
C. S. Tirgoviște 
Steaua
Corvinul Hunedoara 
F. C. Olt
Chimia Rm. Vilcea
Dinamo
„U" Cluj-Napoca 
U. T. Arad

- A.S.A. Tg. Mureș
- F. G Constanta
- Progresul Vulcan
- Jiul Petroșani

S. C. Bacău
- Universitatea Craiova
- Sportul studențesc
- „Poli* Timișoara
- F.C.M. Brașov

(1-0)
(1-0>

(1-0) 
(3-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-2)

1. UNIV. CRAIOVA
2. „Poli* Timișoara
3. Steaua
4. F.C.M. Brașov

3
3
3
3

3009-16 
2106-25 
2 10 6-45 
2 0 15-44

5- 6. S. C. Bacău 3 1202-14
„U* Cluj-Napoca 3 1 2 0 4-3 4

7. Sportul stud. 3 1115-33
8- 9. F. G Olt 3 1114-33

Corvinul 3 1114-33
10. Dinamo 3 1116-63
11. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 0 2 4-5 2

12-13. Jiul 3 0214-52
F. G Constanța 3 021 1-22

14-15. Progresul-Vulcan 3 0 2 12-42
F. G Argeș 3 0211-32

16. G S. Tîrgoviște 3 1 0 2 3-8 2
> 17. Chimia Rm. V. 3 0123-61

18. U. T. Arad 3 0122-81

La o prima vedere, a fost o crupa liniștită. Am putea spune, 
chiar, săracă, privind numărul de goluri marcate (20 — sub 
cota primelor două runde t), media spectatorilor și nivelul ge
neral al partidelor celei de a treia simbete fotbalistice. Și. to
tuși, cîteva „furtuni" au existat...

...Marea surpriză s-a consumat in Regie, acolo, unde, o pri
măvară întreagă, nimeni nu reușise vreun punct. A izbutit „U", 
și remiza „șepcilor roșii" înseamnă mai mult decit o perfor
mantă de etapă. Acest al doilea egal consecutiv al clujenilor, 
după cel de la Rm. Vilcea — prin care Angelo' Niculescu și-a 
„taxat" doi foști secunzi (Dima și Voica) — reprezintă, in pri
mul rind, o schimbare de stil, de atitudine, in numele căreia 
romantismul a fost înlocuit cu realismul jocului șl, mai ales, al 
rezultatului. „V" de astăzi pare mai pragmatică, chiar dftcă in 
jocul său evoluează (cu succes de public I) și „artiști" (Cim- 
pcanu II și Al. Suciu), care practică, dezinvolt, „impresionis
mul-.

...Dinamo a... pierdut un punct la Petroșani (să sperăm că-l 
va reciștiga la... Sofia !), remiză normală, din moment ce o 
anticipau cei mai mulțl. foinamo anunță, deci, că începe iarăși 
drumul spre titlu, ca un Sisif, cu un plus de încredere adus, 
acolo, in spate, de Moraru.

...Ar mal fi punctul lm F. C, Olt, deloc o surpriză, dacă ne 
glndim că Halaglan clștlgase (cu F- C. Argeș I) in ultimele 
două deplasări la Constanța, unde, astăzi, „copiilor mării" nu 
le priește soarele primei divizii. Băcăuanii nu reușesc nici ei 
să învingă acasă, și „merele" culese la debut, pe Litoral, s-au 
dus pe apa Bistriței, unde argeșenii au dat de înțeles că au 
intrat in „numărătoarea inversă" a Cupei U.E.F.A...

In rest, debutantul Pescaru adună (discret) puncte acasă ; 
Traian Ionescu și-a învins „elevul premiant" Mircea Lucescu, 
printr-un incomod (o repriză 1) marcaj „om la om pe tot tere
nul" ; debutantele se zbat, agonisind abia S puncte din îs posi
bile. Sigur, ar fi o mică performanță, cea a arădenilor, primul 
gol înscris campionilor, dar, parcă, faptul acesta trebuie privit 
dintr-un alt unghi de vedere. Pentru că, vine Olymplakos și 
vine, mai ales, 23 septembrie, „groapa cu apă" din cursa cu 
obstacole a toamnei noastre fotbalistice.-

Mircea M. IONESCU

0 REPRIZĂ DE 9, ALTA DE 5! . REZERVELE AU ANIMAT JOCUL
O repriză de 9. prima. Și o 

alta de 5. a doua ! Așa poate 
fi caracterizată succint evolu
ția craiovenilor în partida cu 
U T.A. Campionii (au primit 
tricourile înaintea meciului) au 
forțat din start, au accelerat 
tempoul acțiunilor ofensive, 
Cămătaru, sprinten și viguros, 
a creat — orin atragerea fun
dașilor centrali — bune culoare 
de șut pentru coechipieri și, 
după o ratare a lui Donose, in 
min. 8 s-a deschis scorul : 
Cîrțu, la prima atingere a ba
lonului. a centrat de pe stingă, 
Ducadam a pornit pe direcție, 
dar balonul l-a lovit pe BÎTEA, 
a luat direcția colțului lung și 
1—0 1 Cămătaru a irosit apoi 
o imensă ocazie șutind în Du
cadam de la aproximativ 7—8 
metri (min. 19), jocul s-a men
ținut in jumătatea de teren a 
oaspeților și al doilea gol a 
venit ca o consecință firească 
a forcingului craiovean : era 
min. 28 cind Țicleanu, cel mai 
bun jucător al gazdelor în a- 
ccst meci, a pătruns Impetuos 
in careu, Kaiser l-a faultat clar 
și arbitrul a dictat penalty-ul 
pe care BĂLĂCI l-a transfor
mat impecabil. Alte două bune 
ocazii ratate de fundașii (I?) 
Tilihoi (min. 33) și Ungureanu 
(min. 401. dovadă elocventă a 
dominării craiovene, au prefa
țat al treilea gol. marcat în 
min. 43 : același Kaiser — ne
inspirat în acest meci — I-a 
faultat pe Geolgău in mijlocul 
suprafeței de pedeaosă. în po
ziție de gol tot BĂLĂCI a 
transformat penalty-ul acordat 
fără ezitare de arbitrul în- 
tîlnirii și 3—0 pentru echipa 
campioană, după primele 45 de 
minute.

Repriza secundă n-a mai fost 
insă la discreția gazdelor, așa 

-cum se anticipa șî cum aștep-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 3 (3) 
U.T.A. 1 (0)

Spectatori - aproximativ 30 000. 
Șuturi : 22-10 (pe poartă : 10-2).
Corners : 8-3. Au marcat : BITEA
(min. 8 — autogol), BĂLĂCI (mîn. 
28 și 43 — ambele din penalty) șl 
MUȘAT (min. 63).

UNIVERSITATEA : BoldicI 7* - Ne
grită 7 (min. 85 Purima), Tilihoi 7, 
Ștefănescu 7, Ungureanu 7 — ȚI- 
cleanu 9, Donose 8, Balad 8 —
Geolgău 7 (min. 65 Irimescu 6), 
Cămătaru 7 Cîrțu 7.

U.T.A. : Ducadam 8 — Bitea 5, 
Kaiser 4, Bodi 6, Giurgiu 5 — Șchio- 
pu 5, Kukla 7, Marcu 5 — Cura 6, 
Coraș 6, Mușat 7.

A arbitrat : I. Pop V ; la linte : 
J. Grama (ambii din București), M. 
Salomir (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : KAISER.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 6-1 (4-0).

tau cei 30 000 de spectatori pen
tru a vedea noi goluri în poar
ta lui Ducadam. Craiovenii, si
guri de victorie, au oprit trep
tat motoarele (doar „rotițele" 
Țicleanu și Donose s-au învîr- 
tit Ia aceeași turație maximă), 
arădenii au echilibrat disputa. 
Cura a irosit un gol ca și fă
cut. după ce l-a depășit și pe 
Boldici (min. 57). pentru ca* 
în min. 63, oaspeții să reducă 
handicapul prin MUȘAT, care, 
la o lovitură liberă de la 20 m, 
a șutat pe lingă „zid", jos. lin
gă bară: 3—1. Abia în ulti
mele cinei ’minute, îndemnați 
mal mult de „tribune", cralo- 
venii au căutat mai hotărîți 
drumul și spre al patrulea gol 
al lor, Cîrțu (min. 85 și 89) și 
Irimescu (min. 87) s-au aflat 
în poziții ideale, atît de ideale 
incit ratările l-au făcut și pe 
ei să se ia cu mîinile de cap ! ?

Laurențiu DUMITRESCU

Iordănescu va trimite mingea 
s-a deschis scorul în meciul Steaua

Deși era considerat derbyul 
etapei, jocul Steaua — Corvi
nul n-a fost decit în final ceea 
ce așteptau spectatorii și tele
spectatorii. Curios, meciul s-a 
trezit la viață atunci cind una 
din echipe, Corvinul, a rămas 
in 10 jucători, prin eliminarea 
lui Andone. în min. 64, pentru 
fault intenționat repetat, după 
primirea unuj cartonaș galben. 
In mod bizar, „omul în mi
nus" nu s-a dovedit a fi avan
taj pentru Steaua și dezavan
taj pentru Corvinul deoarece 
oaspeții au reușit să înscrie 
în min. 78 prin VAETUȘ, ani- 
hilînd astfel avantajul minim 
luat de IORDĂNESCU pentru 
Steaua încă din min. 14. De
altfel, a doua parte a meciu
lui începuse sub semnul întă
ririi jocului hunedorean, revi
rimentul datorîndu-se în prin
cipal înlocuirii lui Dumitra
che, la pauză, cu Gabor. Noul 
venit a dat primele semnale 
viguroase de atac, el ratînd 
cu puțin egalarea în min. 60. 

pe lingă portarul Alexa. Așa
— Corvinul. Foto: V. BAGEAC 
pentru ca Petcu să-1 imite în 
min. 61. A urmat eliminarea 
lui Andone în min. 64 și ast
fel ambiția hunedoreană a 
crescut mult. A urmat o peri
oadă spectaculoasă de joc (Fo
dor bară min. 68, Petcu două 
ocazii în min. 71 și 72). In 
acest moment se produce o 
schimbare de mare inspirație 
la Steaua. Ion Gheorghe înlo- 
cuindu-1 pe apaticul Marcu 
și jocul bucureștenjlor începe 
să se lege. Efectul nu întîrzie. 
lordănescu (min. 75 și 77) ra
tează două mari ocazii duipă 
care, stupefacție în tribune, se 
produce egalarea. De această 
dată Steaua este aceea care 
„se aprinde". Un minut mai tîr- 

ziu Ion Gheorghe ratează schim
barea tabelei de marcaj la 2—1, 
pentru ca in min. 81 s-o reu
șească I. MUREȘAN, Ia un cor
ner executai de lordănescu, cind

ZADARNICĂ, AȘTEPTAREA GOLULUI

STEAUA 2 (1)
CORVINUL 1 (0)

Spectatori — aproximativ 9 000. Șu
ta ri : 18—11 (pe poartă : 11—6). Cor- 
nere l 11—6). Au marcat : IORDA- 
NESCU (min. 14). I. MUREȘAN (min. 
81), respectiv VAETUȘ (min. 78).

STEAUA ; Toma 8 - Anghelinl 6. 
FI. Marin 6, Someș 7, Fodor 7 — 
lovan 6, Ballnt 6, lordănescu 8 — 
1. Mureșan 7, A. Ionescu 5 (min. 
28 A. Florea 7), Marcu 5 (min. 73 
I. Gheorghe 7 ț-).

CORVINUL : Alexa 7 - Rednic 7+, 
Dubinciuc 5, Andone (eliminat in 
mîn. 64), Bogdan 6 — Dumltriu IV 6 
(mîn. 73 Oncu 6), Petcu 6, Klein 5 
— Lucescu 6, Dumitrache 5 (mîn. 
46 Gabor 7|~), Văotuș 6.

A arbitrat : S. Drogulici (Drobeta 
Tr. Severin) 7 ; la linie : R. Petres
cu (Brașov) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : DUMITRIU
IV. ANDONE, ANGHELINL

Cartonașe roșii r ANDONE.
Trofeul Petschovschi : 8. La spe

ranțe : 5-6 (2-3).

a înscris lejer, cu o lovitură de 
cap, pe lingă fundașul advers 
Dubinciuc care a sărit la minge 
cu o zecime de secundă mai tîr- 
ziu decit autorul golului.

Finalul partidei aparține Ste
lei care, datorită jocului din 
ultimele 20 de minute merită 
victoria cu atît mai mult cu 
cit se află în condițiile cău
tării unei formule de echipă, 
situație valabilă și pentru Cor
vinul, îndeosebi pentru com
partimentul său ofensiv. in 
care acutele unor prim-soliști 
ai scenei noastre fotbalistice 
sînt în evidentă scădere. Se 
pare că prea multe din echi- , 
pele divizionare „A“ manifes
tă o scădere valorică a jocu
lui și această temă ar tre
bui să devină o preocupare 
urgentă în fotbalul nostru.

Aurel NEAGU

PRIMUL PUNCT PIERDUT ÎN
Părea să lie o simplă formali

tate. Sportul. studențesc cîștigase 
cu 6—0 în primăvară. A urmat 
„seria Regiei invincibile".

Jocul a început în stilul Spor
tului, .adică avîntat, cu plecări 
Iorgulescu. cu „urcușuri" Marian, 
cu agitația lui M. Sandu. Dar 
„U“ n-a părut impresionată. In 
numai cîteva minute ne-am dat 
seama că FI. Grigore nu are 
culoar, că Bucurescu e „la cu
tie". că M. Sandu se zbate ca 
peștele oe uscat. Și toate aces
tea nentru că „U“ a reușit să 
se adune, să paseze să .Iasă" 
curat, să dubleze să joace la 
intercepție (Porațchi, Boca), să 
dribleze, cu o anumită detașare 

. (Cîmpeanu ti și Suciu) și să 
atragă jocul in centru, in vede
rea unei aglomerări avantajoase, 
evident echipei tn apărare. tn 
această situație ta o minge tri
misă tn profunzime, Mlrcea San
du. cu spatele la poartă, lipit de 
Moș, a încercat o foarfecă „pes
te". greu <le realizat, de fant. dar 
care l-a prilejuit o „răstignire"

caracteristică, suacienia pentru 
a-1 păcăli pe arbitrul Cenca, care 
a dictat 11 m, într-o situație în 
care, la cursul de la Mangalia, 
opt arbitri din 10 ar ti fluierat 
fault în atac. Iar doi ar ti lăsat 
jocul să curgă. A executat CHI
HAIA (min. 13) și a marcat : 
1—0. Studenții bucureștenl reiau 
atacurile. Ei au prilejul de a ma
jora scorul (In min. 15 Ciocan 
salvează de ” pe linia porții, tn 
min. 19 Lăzăreanu .scoate" prin 
„robinsonadă" puternicul șut al 
lui Chihaia). dar jocul poartă 
amprenta primelor minute ; duel 
între precipitarea gazdelor și 
calmul „angelic" al clujenilor.

După pauză, „șepcile roșii" de
plasează locul și tn lumătatea 
adversă. Ciocan ratează o relua
re de la numai clțiva metri (min. 
67), dar bucureștenii revin, sim
țind poate că jocul nu e înche
iat. Intre timp. Fi. Cenea pare 
obsedat de minutul 13. încearcă 
vreo două compensații, apoi ara
tă două cartonașe (I. Mureșan și 
Porațchi), în .contre" pe care 
nu le-a văzut, propunerea ema- 
nînd de la... Donciu care nu a 
văzut, a rlndu-1. .partea" lui 
Iorgulescu și FI. Grigore. In 
min. 85, la o centrare a Iul FI. 
Pop, DOBROTA trimite balonul 
spre poartă prilejuindu-i lui La-

... REG8E
SPORTUL STUDENȚESC 1 (1) 

,„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0)
Spectatori — aproximativ 4 500 ; Șu

tau : 11—5 (pe poartă : 7—3). Cor
ner® : 10—0. Au marcat : CHIHAIA
(min. 13. din 11 m) si DOBROTA 
(min. 85).

SPORTUL STUDENȚESC : Lazăr 4 
— M. Marian 7, Iorgulescu 7, Ca
zan 7, Munteanu II 7 (mîn. 86 Mun- 
teanu I) - Chihaia 6, O. Ionescu 7, 
Câțoî 6 - FI. Grigore 6. M. Sandu 
5, Bucurescu 6 (min. 60 Stroe 5).

„U" CLUJ-NAPOCA : Lăzăreanu 8 
- L M:hal 6. Moș 7, Ciocan 7, 
I. Mureșan 6 — Boca 7 (min 73 
Dobrău), Porațchi 74-, Suciu 6 — 
Dobrotă 6. Cîmpeanu II 6. Albu 5 
fmîn. 64 FI. Pop 6)

A arbitrat : FI. Cenea 5 ; Io linie: 
Gh. Donciu (ambii din Caracal) și T. 
Bolanov'C* (lași)

Cartonașe galbene : PORAȚCHI șl 
I. MUREȘAN

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 2-0 (1-0).

zăr un cvasi-autogol halucinant, 
care pune capăt unui meci do
minant de bucureștenl dar 
„cenzurat" de „U“.

loan CHIRILA

Ploaia căzută înainte de meci 
șl pe aproape întreaga durată a 
acestuia — pe alocuri cu carac
ter torențial — a constituit un 
serios obstacol în realizarea unui 
joc de calitate, terenul alunecos 
îngreunînd controlul balonului și 
făcînd, adeseori, feste jucători
lor celor două echipe. Oaspeții, 
deciși să nu piardă și urmărind 
reabilitarea după nereușitele din 
etapele anterioare, s-au organizat 
bine în apărare, au aplicat un 
marcaj strict, au acționat simplu, 
beneficiind și de un plus de teh
nicitate în condițiile dificultăților 
create de cîmpul de joc. Gazdele, 
hotărîte la rîndul lor să obțină 
victoria, au depus mari eforturi, 
s-au aflat în cea mai mare parte 
a timpului la clrma jocului, dar 
le-au lipsit calmul și luciditatea 
în pregătirea atacurilor, inspira
ția și, uneori, șansa în fazele de 
finalizare. Așa stînd lucrurile 
rezultatul de egalitate pare echi
tabil, partida piăcînd — în ciuda 
lipsei golurilor — prin dinamis
mul ei. prin angajamentul jucă
torilor și cele cîteva momente 
de suspans din finalul jocului. 
Paradoxal, oarecum marile oca
zii de gol au fost puține la nu
măr. Mai exact, două : ele au a- 
parțlnut băcăuanilor. care. în 
min. 45, prin Botez și în min. 
82. prin Vamanu, au ratat in
credibil, în situații în care, toată 
lumea vedea mingea în poartă. 
Piteștenii, în schimb. și-au în-

S.C. BACAU 0
F.C ARGEȘ 0

Spectatori — aproximativ 10 000; Șu
turi : 9—6 (pe poartâ : 4—5). Cor
ner© : 8—2.

S. C. BACAU i Mangeac. 7 - An- 
drieș 7, Cârpaci 7, Lunca 7, Elisei 7
— C. Solomon 7. Vamanu 7, Șoșu 7
— Șoiman 6, Botez 6 (min. 67 Fîșic 
6), Penof 6 (min. 46 Antohi 6)

F. C. ARGEȘ : Cristian 8 - M. 
Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Tul
pan 7 — Bârbulescu 7, Kallo 7. ig
nat 6 (min. 67 Badea 6) — Bâ- 
luțâ 7 (min. 87 Turcu). Molceanu 6. 
Nica 6.

A arbitrat : 6. Dragomir 9 ; ia
linie : D Petrescu și V. Constan ti
ne seu (toți din București).

Cartonaș© galbene : IGNAT, MAN
GEAC, C. SOLOMON, CRISTIAN.

Trofeul Petschovschi î 10. La spe
ranțe : 5-1 (3—1).

cercat șansa prin șuturi de la 
distanță, cîteva dintre ele destul 
de periculoase, așa cum au fost 
cele din min. 21 și 30 expediate 
de M. Zamfir și. respectiv. Moi
ceanu.

în încheiere, un cuvînt pentru 
publicul băcăuan, pentru cei a- 
proape 10.000 de spectatori nem5ș- 
cați sub rafalele de ploaie, aș- 
teptînd zadarnic să cadă golul.

Mihai IONESCU



mai multe Întreruperi decIt joci
Un meci „de 0—0" poate as

cunde în derularea lui, dincolo 
de ineficienta evidentă a com
partimentelor ofensive (mai ales 
al gazdelor !), momente de fot
bal bun, tensionat. Meciul de la 
Constanța, însă, n-a avut decît 
tensiune, născută din desele în
treruperi de joc (faulturi, simu
lări, discuții), în care tonul l-au 
dat oaspeții, și din incapacitatea 
(cronică ?) proaspeților promo
vați de a găsi antidotul tactic 
apărării-pachet susținută cu în- 
dîrjire de noua echipă a Iui Ha- 
lagian și la care a participat — 
cu o singură excepție, Pițurcă — 
toată echipa. în aceste condiții, 
Jocul n-a avut virtuți spectacu
lare ; credem că mai mult de 
jumătate din timp partida s-a 
consumat prin întreruperi !

Prima și cea mai mare ocazie 
a reprizei întîi s-a consumat 
în min. 8 la poarta lui Costaș, 
Pițurcă driblîndu-1 la marginea 
suprafeței de pedeapsă pe Cara- 
malău și, singur la 10 m de bu
turi, în loc să șuteze a vrut să-1

BRAȘOVENII,
Interesantă totodată, instruc

tivă partidă au oferit F.C.M. 
Brașov și Progresul celor numai 
5 000 de suporteri ai echipei lo
cale, prezenți în tribune. Ea a 
început într-un tempo alert (fa
vorizat șl’ de vremea rece), Im
pus de formația gazdă, stînjenită 
însă un timp în intențiile el de 
’•eplica unei partenere interesate 
-jai întîi să taie ritmul neconve- 
nabil printr-o țesătură de 
pase, și abia după aceea să cau
te breșe în dispozitivul advers. 
Dar brașovenii au contracarat 
relativ repede cursa pe care 
vroia să le-o întindă formația 
•aspete. apelînd la una din ar
mele tactice preferate de... Mate- 
lanu : pressingul colectiv, nemi
los, efectuat în jumătatea de te
ren a bucureștenilor, pe care-I 
împiedicau astfel să manevreze 
balonul după bunul plac. Treclnd 
eu ușurință de la apărarea a- 
gresivă la • ofensivă susținută, 
gazdele au construit faze din ce 
în ce mai periculoase pentru 
poarta Iui V. Marcel. Așa de 
pildă, într-un singur minut (8), 
ta un șut-centrare al lui Șulea, 
Tică a respins în corner, Iar la 
tin „cap4* al fundașului dreapta, 
Ștefan, Ton Alexandru a salvat 
în extremis. N-a trecut mult șl, 
în min. 15, brașovenii au reușit

MEZINUL C. ILIE, UN MIJLOCAȘ DE PERSPECTIVĂ
Avizată de predilecția jocului 

de contraatac al vllcenilor, for
mație care In campionatul tre
cut reușise, eu o asemenea tac
tică, un rezultat de egalitate 
fl—3) la Tg. Mureș, echipa lo
cală a acordat de data aceasta 
mal multă atenție fazei de apă
rare, pentru a fi scutită de orice 
■urpriză. Șl a reușit, tatrucit li
nia de fundași, In frunte cu 
BOlOni (excelent In tot ce a În
treprins), a zădărnicit orice 
Încercare de pătrundere a oas
peților, care deși au abordat jo
cul deschis, fără aportul ...vlte- 
zistului Teleșpan, folosit ad-hoc 
pe postul de fundaș dreapta, n-au 
contat mai deloc in atac ta pri
mele 45 de minute. Au fost su
ficiente cinci minute de studiu 
pentru ca Hajnal să simtă pulsul 
jocului și la prima Iul incursiu
ne ta atac să obțină un corner. 
L-a executat Cemescu. mingea 
a fost respinsă de fundașii vil- 
cenl pe partea opusă, la FAZE- 
KAS, care eu un șut plasat, ex
pediat din colțul careului de IC 
m, a Înscris la vinclu, ta colțul 

dribleze și pe Costaș, totul în- 
cheindu-se cu un corner. F.C. 
Constanța atacă fără extreme și, 
în consecință, nu poate desface 
apărarea grupată a oaspeților, 
care joacă spre sfîrșitul reprizei 
și, foarte „tare".

După pauză, în min. 51, înre
gistrăm, în sfîrșit, un șut puter
nic pe spațiul porții lui Nedea, 
autor fiind Borali. Și după 
ce Ștefanovid nu poate înscrie 
din apropiere (min. 83) ( F.C. Olt 
renunță complet și deliberat Ia 
construcție, mulțumindu-se să 
respingă totul. Va mal încerca 
un singur contraatac, în min. 73, 
dar Iamandi nu se poate des
curca în fața iul Costaș. Și, 
parcă în compensație, cea mai 
mare ratare a reprizei secunde 
va fl la poarta lui Nedea, Con- 
stantinescu neputînd să-1 învin
gă pe acesta de la numai 2 m, 
cînd mai erau pînă la sfîrșitul 
meciului doar cîteva zeci de se
cunde...

Arbitrului R. Stîncan, care a 
avut de condus un meci foarte 
dificil, o imputare de fond : n-a

IREZISTIBILI...
deschiderea scorului prin ȘULEA, 
care a transformat un penalty 
acordat Ia un fault comis, ta e - 
rcu, de I. Alexandru asupra Iul 
Bența. Un tirup, după gol, Pro
gresul a replicat mai energic, dar 
n-a obținut decît comere (in 
min. 25, trei consecutive), ta 
timp ce localnicii, mal incisivi, 
mai pe poartă, au ratat prin cei 
doi oameni de gol (Paraschives- 
cu — min. 29, Marinescu — min. 
*9) situații bune de a majora 
scorul. Și, totuși, la doar • mi
nute de la reluare, va 11 și 2—0: 
pe culoarul mijlocașului stingă, 
Bența a făcut nestingherit o 
eursă de circa 25 m, a rămas 
ta picioare din contactul eu por
tarul Ieșit și, din apropierea li
niei dc fund, a centrat precis 
lui MARINESCU, care, de la S—C 
m, a avut de Îndeplinit o simplă 
formalitate. Realizînd „desprinde
rea- pe tabelă, echipa gazdă, a- 
vînxl în Șulea șl Bența doi ju
cători de travaliu și inspirație, 
va ataca eu • mai mare dezin
voltură, domlnind net mijlocul 
terenului și creîndu-și și alte si
tuații de gol ; in timp ce Pro
gresul va rămîne ineficientă 
pînă la sflrșit, ta pofida modifi
cărilor intervenite în formație. 
Jocul decis, pe poartă, al gazde
lor a înclinat balanța. De partea 

scurt al porții lui Constantin, 
deschlzind scorul. Din acest mo
ment, randamentul gazdelor mar
chează un evident crescendo, tî- 
nărul mijlocaș C. Die evidențlln- 
du-se ta mod special prin tra
valiu, clarviziune și precizia pa
selor. Constantin a intervenit 
salvator ta min. 27 la șutul-bom- 
bă expediat de Bire I, pentru ca 
tot el să evite golul și in min. 
35, cînd Holba, scăpat singur 
(Catargiu a gafat nepermis), n-a 
obținut decit... un corner.

Prima parte a reprizei secun
de este la discreția formației lo
cale care, după ce ratează prin 
Szabo (min. 51), reușește al doi
lea gol, marcat de BOLONI (mta. 
*9) ta urma unei combinații In
genios concepute eu Holba. Pes
te numai trei minute un șut vio
lent expediat de BSlfinl de la 
30 m a zdruncinat bara porții 
lui Constantin, mingea a revenit 
ta teren, dar, C. Die ■ reluat 
Imprecis.
.Oaspeții au cîteva sclipiri ofen

sive, insă G. stan (mln. ST)

F.C. CONSTANTA 0
F.C. OLT 0

Spectatori — aproximativ 25 000. Șu
turi : 14-5 (pe poartâ : 5-2). Cor
ner® : 10-2.

F. C. CONSTANTA : Costa* 8 - 
Ștefanovici 6, Borali 7, Antonescu 8, 
Carama-lău 6 — Livciuc 6, Petei» 6, 
(min. 46 Bâtrineanu 6), Drogeanu 6,' 
Gache 6 (min. 58 I.' Constantinescu 
6) — Buduru 6. Mârculescu 6.

F. C. OLT : Nedea 8 — Onuțan 5 
(pentru joc dur), lonașcu 7, Nico- 
lae 8, Matei 8 — P. Petre 6, Rotaru 
6, lovânescu 6 — Iamandi 6, Șoa
rece 5 (pentru joc obstructionist), 
Pițurcă 6 (min. 74 State 6).

A arbitrat : R. Stîncan 7 ; la linie : 
A. Jurja și I. Roșoga (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene s COSTAȘ, !A- 
MANDI.

Trofeul Petschovschî : 7. La spe
ranțe : 7-0 (4—0).

știut să curme de la început jo
cul dur și obstructionist.

Poul -SLĂVESCU

F.C.M. BRAȘOV 2 (1)
PROGRESUL-VULCAN 0

Spectatori - aproximativ 5 000. $u- 
tari : 13—7 (pe poartâ : 6-3). Cor- 
nere : 5—9. Au marcat : ȘULEA
(mta. 15 - din 11 m), MARINESCU 
(min. 53).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa 7 - Ște
fan 7-}-, Panache 7, Naghi 7. Man
eta 7 — Gherghe 7, Șulea 8, Cioba- 
nu 7 (min. 77 Spirea) — Bența 8 
(min. 84 Dârâban), Marinescu 7, 
Paraschivescu 7.

PROGRESUL-VULCAN : V. Marcel 
5—1. Alexandru 6, Grig ore 7, Ticâ 
6 (min. 66 Mateescu 5), Gh. Ștefan 
5 — M. lan eg cu 6 (min. 59 Cristea 
6), Neculce 7 — Morica 6, Apostol
6. Țevi 5, C. Zamfir 6.

A arbitrat ; Cr. Teodorescu 9 ; la 
Mnie ; S. Necțuiescu (ambii din Tîr
goviște) și I. Crăci unescu (Rm. Vîl- 
coc).

Cartonașe galbene : PANACHE,
ȚEVI.

Trofeul Petschovschî : 7. La *pe-
mnțe : 1-0 (1-0).

cealaltă, V. Mateianu caută — 
ne spunea la cabine —- nu nu
mai • nouă idee de jec, ei șl 
ceva... jucători.

Gheorghe NICOLAESCU

A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1)
CHIMIA RM. VILCEA 8

Spectatori : aproximativ 7 000. Su
turi x 18-9 (pe poartâ : 10-3). Cer
nere : 6-3. Au marcat : FAZEKAȘ
(min. 5) șl BOLONI (mta. 59)

A.S.A. : Biro II 7 — Szabo 8, li
pit 7, Boloni 9, Hcjnol 7 — Both 
H 7, Biro I 7, C. Wie 84“ - Faze- 
kaș 8, Bol ba 7, Cern eseu 7.

CHIMIA : Constantin 8 — Teleșpan 
7, Catargiu 6, (ordon 6, Cincâ 6 — 
O. Stan 7, M. Alexandru 5, Stanca 
6 — Preda 5 (mta. 79 Savu), Gîngu
6. Carabageac 5 (min. 82 Cilean).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 
9 ; la linie : A. Dcleanu (București) 
fi Gh. Cotocman) (Petroșani).

Cartonașe galbene : CATARGIU,
FAZEKAȘ.

Trofeul Pettchovschi : 10. La spe
ranțe : 4-2 (1-1).

Preda (min. 69) și din nou G. 
Stan (min. 70) nu l-au putut în
vinge pe Biro II.

Gheorghe NERTEA

GAZDELE EGALEAZĂ
Puțin, chiar foarte puțin a lip

sit ca Dinamo să plece acasă cu 
ambele puncte puse în joc. în- 
tr-adevăr, bucureștenii condu
ceau cu 2—1 încă din. min. 23 și 
toate speranțele fotbaliștilor din 
Valea Jiului de a egala se năru- 
lau în fața defensivei oaspeților 
(exactă, precisă ca un ceasornic). 
Sigură de victorie, mai ales că 
timpul se scurgea în favoarea ei, 
spre sfîrșit Dinamo a mai slă
bit atenția, fapt de care a pro
fitat Jiul : In min. 85 Sălăjan 
execută a lovitură liberă de pe 
dreapta in careul dinamoviștilor, 
Dinu, împiedicat de noroiul din 
fața porții (în cursul nopții șl 
în dimineața dinaintea partidei a 
plouat torențial la Petroșani), 
nu poate interveni hotărît, se 
creează o „grămadă" la cîțiva 
pași de buturile lui Moraru, 
mingea ajunge la înaltul Vizitiu 
(jucător cu statura lui Stocker, 
dar mult mai solid), care o pre
lungește lui GIUCHICI și... 2—2.

Ce se întîmplase pînă atunci ? 
Pe fondul dominării Jiului (ele
ment motor : elanul, nesusținut 
însă de armătura tehnicii), Di
namo (mal tehnică, s-a descur
cat mai bine decît gazdele pe te
renul ud) a răspuns cu contra
atacuri tăioase, perpendiculare 
pe poarta neexperimentatului I. 
Grigore. Și după ce Sumulanschi 
execută excelent două cornere 
chiar în min. 2, șapte minute mai 
tîrziu Dinamo deschide scorul : 
D. Georgescu trimite balonul în 
stîlpul din dreapta' porții, min
gea revine în teren, la AUGUS
TIN, urmează un nou șut, dar 
portarul I. Grigore boxează ba
lonul în plasă î 0—1 ! Egalarea 
■urvine repede (min. 14) în ur
ma unei lovituri libere de la 
17 m : Giuehici șutează în zid,

TIMIȘORENII
Puțini spectatori în tribunele 

marelui oval timișorean. Greu de 
explicat această expectativă a 
publicului local într-un moment 
cînd „Poli4* demonstrează fru
moase intenții spre un joc mo
dern, bazat pe e dinamică spo
rită, combinații spectaculoase șl 
pe o mare frecvență a șuturilor 
în atac, vizibile șl în meciul cu 
C.S. Tîrgoviște. Cu o linie de 
mijlocași inventivă și activă, cu 
un Anghel debordant, pe tot te
renul, gazdele au stat mai tot 
timpul la cîrma Jocului, punîn l 
ta mari cazne defensiva aglome
rată a oaspeților.

Chiar în primul sfert de oră, 
portarul Voinea avea să aibă in
tervenții salvatoare la grelele șu
turi ale lui Anghel, Nadu și Du
mitru (min. 0, 8, 16). Val după 
val curgeau atacurile locale. In 
plină dominare, însă, talentatul, 
dar neexperimentatul Ciceu va 
irosi pe contraatac (min. 21, n-a 
fost ofsaid 1) cea mai mare o- 
cazie de gol a partidei — Moise 
fusese driblat în afara careului 
de 16 m î Din acel moment, „alb- 
violeții44 se vor „înfuria44 și vor 
pedepsi îndrăzneala oaspeților 
prin ANGHEL (min. 34) — șut
violent, de „zile mari", de la 
18 m, fără speranțe pentru por
tarul Voinea, care plonjase pe 
traiectorie. Dobrin, cu Șunda „în 
spate44, Ia un alt contraatac, va 
rata și el (min. 40) — șut mi
limetric pe lingă țintă, după care 
studenții reiau tirul ofensivei, în 
urma unor aplaudate faze de bun 
nivel tehnic. Cum Nedelcu nu 
se putea „mișca44 din cauza mar
cajului aplicat de Dumitrescu, 
au intrat în rol jucătorii din li
nia a doua. De atîta hîrțuială 
apărarea tîrgovișteană începe să 
se clatine — Voinea mai repară 
cite ceva, dar va ceda și el în 
min. 48 și 68 (marchează VLA- 
TANESCU — pasă ta urma unei

ÎN MINUTUL 85...
JIUL 2 (1)
DINAMO 2 (2)

Spectatori : aproximativ 8 000 ; Șu
turi : 9-13 (pe poartâ : 6-9) ; Cor
ner© : 12—4 Au marcat : AUGUSTIN 
(min. 9), SALĂJAN (min. 14), ORAC 
(min. 23), GIUCHICI (min. 85).

JIUL : I. Grigore 5 — Vînâtoru 5, 
Vasiliu 6 (min. 52 S. Popo 5 ; min. 
78 Vizitiu), M. Popa 6, P. Grigore 6 
— Varga 6, Giuehici 8, FI. Neogu 
6 — Șumulanschi 7, Lasconi 6, Sâ-. 
lâjan 7

DINAMO : Moraru 8 - Vlad 7, I. 
Marin 7, Dinu 8, Stredie 7 — Au
gustin 7 (min. 74 Mulțescu 5), Cus- 
tov 6, Dragnea 7 — Țălnar 7, Dudu 
Georgescu 7, Oroc 8.

A arbitrat : 1. Igna 8 ; la linie : 
R. Schwell (ambii din Timișoora) și 
V. Ciocîlteu (Craiova).

Cartonașe galbene : SALĂJAN, P. 
GRIGORE.

Trofeul Petschovschî : 7. La spe
ranțe : 0-3 (0-1).

mingea sare la SAlAJAN și Mo
raru este pentru prima dată în
vins. Meciul este fierbinte. Se 
remarcă jocul în viteză al di
namoviștilor (de cele mai multe 
ori, primii la minge), ca și ști
ința lor de a se demarca (îndeo
sebi Âugustln). Și golul vine fi
resc, ta min. 23, înscris de ORAC, 
complet nemarcat, care a fruc
tificat (cu concursul neatentului 
I. Grigore) o excelentă pasă a 
lui Dragnea. Șl în continuare 
Dinamo se arată mai periculoa
să, avînd două „bare" (min. 41 
— Orac, min. 83 — Țălnar).

Mircea TUDORAM

CONFIRMĂ...
„POLI* TIMIȘOARA 3 (1)
C. S. TÎRGOVIȘTE 0

Spectatori — aproximat»* 10 000. Șu
turi : 24—4 (pe poartâ : 12—1). Cor
nete : 8-3. Au morcot : ANGHEL
(min. 34), VLÂTANESCU (min. 48) 
*1 MANEA (min. 68).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Molse 
7 — Nodu 7 (min. 87 Muror), Șun
da 7, Șerbânoiu 74-. Vișon 7 — 
Dumitru 7, Monea 8, Vlâtânescu 8
— Anghel 9. Nedelcu 7, Cotec 7 
(min. 50 Nucâ 74-).

C. S. TÎRGOVIȘTE : Voinea 6 F - 
Niculescu 6, Dumitrescu 7, Ene 5 
(min. 53 Constantin 5), Pitoru 64-
— Gheorghe 7, Eftimie 6 (min. 75 
Filipe-scu), Economu 6 — Greaca 6, 
Dobrin 5, Ciceu 64“•

A orbitrot : Gh. Jucan (Mediaș) 
• ; la Hnie : M. Adam (Cluj-Napocc) 
șl I. Bîrâ (Agnita) — ultimul, cu 
unele greșeli.

Cartonașe golbene : ECONOMU,
GHEORGHE.

Trofeul Petschovschî : 8. La speran
țe : 2-1 (0-1).

acțiuni viguroase a Iui Dumitru 
șl, respectiv, MANEA — centrare 
de la Nucă). Gîndindu-se la me
ciul retur de la Leipzig, echipa 
gazdă încetinește motoarele și 
oaspeții, animați mereu de Ini
mosul Gheorghe, vor alerga după 
golul de onoare, pe care nu-1 
reușesc nici în min. 85 și nici 
în min. 88 — Ciceu și Dobrin 
trimițînd peste „transversală".

Cu această nouă victorie, ti
mișorenii au plecat, ieri, spre 
Leipzig pentru returul cu Loko
motive.

Stelian TRANDAFIRESCU

REZULTATELE MECIURILOR ETAPEI
SERIA I

C.S.M. SUCEAVA—F.C.M. PRO
GRESUL BRAILA 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Petrescu (min. 
16) și A vădanei (min. 47).

I.M.U. MEDGIDIA — CONS
TRUCTORUL IAȘI 2—0 (0—0). Au 
marcat : Roșu (min. 52) și Florea 
(min. 73).

GLORIA BISTRIȚA — C. S. 
BOTOȘANI 3—1 (1—0). Au în
scris : Georgescu (min. 40. din 11 
m), Coman (min. 55), Berceanu 
(min. 67), respectiv Cojocaru 
(min. 89).

POLITEHNICA IAȘI — VICTO
RIA TECUCI 3—0 Q—0). Au mar
cat : Simionaș (min. 15), Cioacă 
(min. 47) și Nemțeam! (min. 59).

C.S.U. GALATI — VIITORUL 
GHEORGHENI 2—0 0—0). Au
înscris : Diaconescu (min. 45) si 
Dala (min. 71).

F.CiM. SIDERURGISTUL GA
LATI — RELONUL SAVINEȘTI 
KOZNOV 2—0 (1—0). Autorii go
lurilor : Balaban (min. 6. din 11 
m) și Ancuța (min. 58. din 
11 m).

VIITORUL MECANICA VASLUI 
— GLORIA BUZĂU 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Georgescu (min. 25).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DEL
TA TULCEA 3—1 (2—0). Au în
scris : Jelescu (min. 19 si 21), 
Amarghioalei (min. 85), respectiv 
Belea (min. 87).

C.S.M. SF. GHEORGHE — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 1—0 
(1—0). A marcat : Kerekeș (min. 
35).

Relatări de la î I. Mîndrescu, 
Al. Mavlea, I. Toma, V. Diaco
nescu, T. Siriopol» Gh. Arsenie, 
M. Florea, C. Rusu si Gh. 
Briotă.

1- 3. C.S.M. SUCEAVA 2 2 0 0 4-0 4
Politehnica lași 2 2 0 0 4-0 4
Gloria Bistrița 2 2 0 0 5-1 4

4. C.S.M. Sf. Gh. 2 2 0 0 2-0 4
5. F.C.M. Sid. Gol 2 110 2-03
6. Viitorul Vaslui 2 110 1-03
7. Unirea Focșani 2 10 15-22
8. I.M.U. Medgidia 2 10 12-12

9-10. C. S. Botoșani 2 10 14-42
Gloria Buzâu .. 2 10 11-12

11. Oahlâul P.N. 2 10 1 4-4 2
12. C.S.U. Galați 2 10 13-52

13-14. Viit. Gheorg. 2 0 110-21
F.C.M. Prog. Br. 2 0 110-21

15-16. Constr. lași 2 0 0 2 0-3 0
Delta Tulcea 2 0 0 2 1-4 0

17. Relonul Sâv. Roz. 2 0 0 2 0-4 0
18. Victoria Tecuci 2 0 0 2 0-5 0
ETAPA VIITOARE (duminică 30 

august) : Victoria Tecuci — Con
structorul Iași, F.C.M. Progresul 
Brăila — C.S. Botoșani, Relonul 
Săvlnești Roznov — C.S.U. Galați. 
Unirea Dinamo Focșani — C.S.M. 
Suceava, Viitorul Gheorgheni - 
F.C.M. Siderurgistul Galați, Delta 
Tulcea — Viitorul Mecanica Vas
lui, Politehnica Iași — I.M.U. Med
gidia, Gloria Buzău — C.S.M. Sf. 
Gheorghe, Gloria Bistrița — Ceah
lăul P. Neamț.

SERIA A ll-a
PETROLUL PLOIEȘTI — FLA

CĂRA MORENI 2—1 (0—0). Au
Înscris : Slmaclu (min. 50 sl 71), 
respectiv Năstase (min. 77).

RULMENTUL AI.EXANDRIA — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
0—0.

CHIMICA TIRNAVENI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 3—0 (1—0). Au marcat: 
Oprișor (min. 38) și Munteanu 
(min. 46 și 79).

ȘOIMII IPA SIBIU — CAR- 
PAT1 MIRȘA 1—0 (0—0). Unicul 

gol a fost realizat de Trandafir 
(min. 61).

PANDURII TG. JIU — BAPID 
BUCUREȘTI 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 3—3 
<2—0). Autorii golurilor : Matefi 
(min. 12), Gherghe II (min. 39). 
Hlrlab (min. 83, din 11 m) pentru 
Tractorul, Ene (min. 63 și 75), 
Lăbuș (min. 86) pentru Automa
tica.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
DUNĂREA CALARAȘI 2—0 (2—0). 
Au marcat : Sultănolu (min. 14) 
șl Tătara (min. 38).

METALUL BUCUREȘTI — E- 
NERGIA SLATINA 2—2 (0—2). Au 
Înscris : Nlță (min. 65, din 11 
m), Dumitrescu (min. 83) pentru 
Metalul. Bălan (min. 17, din 11 
m), Vlăduț (min. 36) pentru E- 
nergia.

Meciul GAZ METAN MEDIAȘ 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost amlnat.

Relatări de la : I. Tănăsescu,
Al. Bizon, I. Ducan, I. Ionescu,
P. Cristea, C. Gruia. D. Brănoiu
șl I. Diaconu

1. PETROLUL PL. 2 2 0 0 3-1 4
2- 3. Rulmentul 2 110 3-13

Metolu1 Buc. 2 110 5-33
4- 6. Energia Slatina 2 110 4-33

Șoimii IPA Sibiu 2 110 1-03
Rapid Buc. 2 110 2-13

7. Metalul Plopeni 1 1 0 0 3-0 2
JB. Chimico Tîm. 2 10 14-22

9-10. Flacâra Moreni 2 10 13-22
Autobuzul Buc. 2 10 13-22

11. Mecanica fină 2 0 2 0 0-0 2
12. Gaz metan 10 7 0 0-01

13-14. Automatica Buc. 2 0 114-61
Tractorul Brașov 2 0 113-51

15-16. I C.I.M. Bv. 2 0 110-31
Pandurii Tg. Bu 2 0 110-31

17. Carpați Mîrșo 2 0 0 2 0-2 0
18. Dunărea Călărași 2 0 0 2 1-5 0

A 2-a DIN
ETAPA VIITOARE (duminică 30 

august) : Rapid București — Me
talul Plopeni, Luceafărul Bucu
rești — Autobuzul București, Du
nărea Călărași — Pandurii Tg. 
Jiu, Automatica București — Șoi
mii IPA Sibiu. Chimica Tîrnăvenl 
— Carpați Mîrșa, Petrolul Plo
iești — Metaljj^ București, Me
canică fină București — Flacăra 
Moreni, Energia Slatina — Trac
torul Brașov, I.C.I.M. Brașov — 
Rulmentul Alexandria, Gaz me
tan stă.

SERIA A lil-a
OLIMPIA SATU MARE — U.M. 

TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Au mar
cat : Mihuț (min. 59) și Mociran 
(min. 63).

F. C. BAIA MARE — MINERUL 
ILBA SEINI 2—1 (1—0). Autorii
golurilor : Koller (min. 26, din 
11 m), Buzgău (min. 60), res
pectiv Talaș (min. 40).

MINERUL LUPENI — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Leca (min. 41, din 11 m).

F.C. BIHOR ORADEA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 6—1 (2—0). Au
înscris : Grosu (min. 20, min.. 53 
din 11 m, min. 77 și 89), Doja 
(min. 31), Dianu (min. 51), 
respectiv Radu (min. 86).

C.I.L. SIGHET — MLNERLTL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Autorul go
lului : Moldovan (min. 87).

RAPID ARAD — SOMEȘUL 
SATU MARE 4—0 (2—0). Au mar
cat : Broșovschi (min. 40 și 84), 
Leșan (min. 45) și Gal (min. 59).

F.C.M. REȘIȚA — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 2—1 (1—1). Au înscris:

DIVIZIA „B“
Atodiresei (min. 5), Matefi (min. 
80), respectiv Pavel (min. 18).

C.F.R. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 3—1 (2—0). Au mar
cat : Roșea (min. 33), Cincu 
(min. 36), Truți (min. 65), respec
tiv Bizău (min. 58).

AURUL BRAD — DACIA O- 
RAȘTIE 1—0 (0—0). Autorul go
lului : Dosan (min. 57).

Relatări de la : Z. Covaci, P. 
Aușan, I. Cotescu, I. Ghișa, S. 
Pralea, N. Străjan, D. Plăvițiu. 
C. Cretu șl Al. Jur că.

1. F.C. BIHOR 2 2 0 0 8-1 4
2. F. C. Boia Mare 2 2 0 0 3-1 4
3. Rapid Arad 2 110 4-03
4. C.F.R Timișoara 2110 5-3 3
5. F.C.M. Reșița 21102-13
6. înfrățirea Oodea 2 10 16-32
7. Olimpia S. M. 2 10 13-22
8 U M. Timișoara 2 10 13-22

9-10. Min. Ilba Seini 2 10 13-32
Minerul Lupeni 2 10 13-32

11. C.I.L. Sighet 21011-32
12-13. Someșul S. M. 2 10 13-62

Aurul Brad 2 10 12-52
14-15. Minerul Cavnic 2 0 110-11

C.S.M. Dr. T.S. 2 0 112-31
16. C.F.R. Cj-Nap. 20111-61

17.-18. Strungul Arad 2 0 0 2 1-4 0
Dacia Orăștie 2 0 0 2 0-3 0

ETAPA VIITOARE (duminică 30 
august) î înfrățirea Oradea — Da
cia Orăștie, F.C.M. Reșița — 
C.F.R. Timișoara, F.C. Baia Mare
— C.F.R. Cluj-Nnpoca, U.M. Ti
mișoara — Rapjd Arad. C.S.M. 
Drobeta Tr. Severjn — C.I.L. Si- 
ghet, Someșul Satu Mare — Mi
nerul Cavnic, Minerul Lupeni — 
Aurul Brad, Minerul Tlba Seini
— F.C. Bihor Oradea, Strungul 
Arad — Olimpia Satu Mare.



MARICICA PUICĂ Șl ION ZAMflOACHE Speranțele caiacului și canoei la inălțime

LA CAORLt PATRU MEDALII PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
CU PRILEJUL UNUI CON

CURS ATLETIC internațional 
desfășurat in stațiunea mariti
mă Caorle. in Italia, campioa
na noastră Maricica Puică a 
înregistrat un frumos succes în 
cursa de 8J0 m pe care a ciș- 
tigat-o cu 2:02,10. Au urmat-o 
Gabriella Dcrio (Italia) 2:02,64 
și Mary Coemweno (Kenia) 
2:04,13. Un alt succes româ
nesc a fost consemnat la a- 
runcarea discului, probă ciști- 
gată de Ion Zamfiraehe cu 
60,39 m.

CAMPIONATELE EUROPE
NE DE JUNIORI desfășurate la 
Utrecht au luat sfîrșit cu un 
net succes al atlet ilor din R. D. 
Germană care și-au adjudecat 
majoritatea titlurilor. Iată cite- 
va rezultate : 110 mg — Poh- 
land (R.D.G.) 13,80 (al 4-lea
Liviu Giurgian cu 14,15), de
catlon — Voss (R.D.G.) 7 918 p 
(pe locul 7, Aurel Aștilean cu 
7 095 p, pe locul 10, Ion Bu-

ligă cu 6 989 p). greutate — 
Horn (R.D.G.) 18,71 m. 2 000 m 
ob. — Davies (M. Britanie) 
5:31,12, suliță — Hohn (R.D.G.) 
86,56 m, 400 mg — Dcmirev 
(Bulg.) 50,45 ; FETE : 200 m — 
Rieger (R.D.G.) 22,91, 800 m — 
Vogelsang (R.D.G.) 2:02,65,
1500 m — Vansteenbroeck 
(Belgia) 4:15,75, 490 mg —
Kirschner (R.D.G.) 56,41, 4X100 
m — R. D. Germană 43,77 (re
cord mondial), greutate •— Simm 
(R.D.G.) 17,21 m (Silvia Comăr- 
niceanu a fost a 8-a cu 15,63 
m), suliță — Todorova (Bulga
ria) 64,12 m, disc — Sachse 
(R.D.G.) 57,30 m, înălțime — 
Breden (R.F.G.) 1,90 m (Mo
nica Matei n-a intrat în con
curs), hepiation — Troger 
(R.D.G.) 6 032 p (pe locul 13 
Amalia Bădoaia cu 5184 p).

LA NISA, echipa Franței a 
realizat un nou record euro
pean la 4X200 m cu timpul de 
1:21,58. La înălțime Dwight 
Stones (S.U.A.) 2,31 m.

LA „EUROPENELE1 DE JUNIORI
întrecerile campionatelor eu- 

roperțe de caiac-canoe pentru 
juniori, la care au luat «arte 
peste 400 de sportivi din 36 de 
țări, printre care si Canada, 
S.U.A., Australia și Japonia, 
s-au încheiat duminică seara. 
Ia Pancearevo. Singurele dele
gații cu reprezentant! în toate 
finalele la această a 8-a ediție 
a competiției au fost cele ale 
României și Ungariei, sportivii 
noștri obtinînd cu acest prilej 
cel mai bun bilanț — 
dalii de argint si una 
— din ultimii 10 ani.

Cu mult succes a 
tînărul caiacist Angelin Velea 
(18 ani), de la C.S.S. Tulcea. 
în prima zi a finalelor el a 
sosit al 3-lea în cursa pe ds- 
tanta de 500 m. pentru ca in 
cea următoare, concurînd ală
turi de Ionel Constantin (de la

trei me
de bronz

concurat

S-AU ÎNCHEIAT C. E. DE ZBOR CU MOTOR (acrobație)
1 PUNITZ, 24 (prin telefon). Du
minică s-au încheiat întrecerile 
campionatului european de zbor 
cu rriotor (acrobație), ultimul 
program, rezervat piloțllor situați 
în prima jumătate a clasamentu
lui. del'inltivlnd ierarhiile conti- 

• mentale.
La fete, sovieticele Jaikova, 

Nemkova .șl Maltagonova, caro 
au dominat de la început com
petiția, n-au cedat întîietatea 
nici de această dată, fiind ur
mate de Nina loniță cu o pres
tație remarcabilă (țlnînd seama 
de valoarea și experiența parte- 

. nerelor de întrecere). Cele trei 
sportive sovietice și-au adjude
cat. dealtfel, primele trei locuri 
în clasamentul general. Locurile 
5, 6, 8 obținute de Nina loniță, 
Emilia Pop și Maria Șulean, a- 
flate pentru prima dată Iă un 
campionat european, au dovedit 
realele lor calități cît și omoge
nitatea lotului nostru feminin. 
Trebuie subliniat că numai 
U.R.S.S. șl România au putut a- 
llnia la start cite trei concurente 
capabile să execute programul 
de înaltă acrobație, celelalte țări 
participînd cu una sau două 
sportive.

• Zburătorii sovietici Valentina Jaikoya și Viktor Smolin, ciștigători
la individual • Nina loniță și echipa noastră masculină - pe locul 5
In disputa masculină n-au lip

sit surprizele, primul clasat el
vețianul Miiller fiind urmat la 
mică distanță de cehoslovacii 
Sailer și Jirmus. Mihai Albu a 
avut • comportare meritorie 
concurînd de la egal la egal cu 
așii acrobației aerlere europene. 
Suma punctajelor obținute în 
cele patru programe a conferit 
titlul individual sovieticului Smo
lin, pe locurile următoare clasîn- 
du-se Stroessenrelter (R.F.G.) șl 
Sailer (Cehoslovacia). Locul 11 
obținut de Mihai Albu se înscrie 
în obiectivul fixat, de a avea un 
pilot în prima treime a clasa
mentului. Marcel Mltu și Mielu 
Fețeanu (locurile 17 și 19) și-au 
adus contribuția la punctajul e- 
chipel noastre, situate pe locul 
5, poziție deosebit de bună, a- 
vînd în vedere compania în care 
au evoluat șl mai ales faptul că 
debutau în această competiție.

Clasamentul celui de al patru-

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

lea program, feminin : 
tina Jaikova (U.R.S.S.) 
X Halida Makagonova 
2 568,0 p, 3. Liubov 
(U.R.S.S.) 2 402,0 p, 4. Nina loniță 
(România) 2 318,0 p. Masculin : 
1. H. Muller (Elveția) 2 832,1 p, 
X J. Sailer (Cehoslovacia) 2 824,0 
p, 3. L Jirmu3 (Cehoslovacia) 
2 796,3 p... 13. Mihai Albu (Ro
mânia) 2 501,1 p.

Clasamentul general 
1. V. Jaikova 15 355,9 
Nemkova 15102,6 p, 8. 
gonova 15 078,4 p... 5. Nina Io- 
niță 14 055,3 p, 6. Emilia Pop 
11 263,2 p... 8. Maria Sulean
10 257,4 p. Masculin : 1. V. Smo
lin 16 484,6 p, 2. M. Stroessenrel
ter 16 419,1 p, 3. J. Sailer 16154,4 
p... 11. Mihai Albu 15 205,4 p... 17. 
Marcel Mitu 12 196,6 p... 19. Mielu 
Fețeanu 12 117,3 p.

Clasamentul pe echipe (mascu
lin) : 1. U.R.S.S. (YAK—50), X 
R.F. Germania (PITTS SPECIAL), 
8. Elveția (PITTS SPECIAL). 4. 
Cehoslovacia (ZLIN—50), 5. Ro
mânia (ZLIN—50), 6. Franța
(CAP—20), 7. Spania (ZLIN—50). 
8. Anglia (PITTS SPECIAL), * 
Ungaria (ZLIN—526). I* 
(CAPRONI), 11. Belgia 
SPECIAL), 12. Austria 
SPECIAL), 13. Polonia 
526).

1. Valen- 
2 580,8 p, 
(U.R.S.S.) 
Nemkova

feminin :
p. 2. L.

H. Maka- 
Niha 

Emilia 
Marla

10.
I.

Italia 
(PITTS 
(PITTS 

(ZLIN—

Portul Brăila) in proba de K 2 
1 000 m, să piardă la mare lup
tă, în fata echipajului sovietic 
Bukev — Lupanov, titlul con
tinental. Pentru frumoasa loc 
cursă, in care au fost întrecuți 
cu numai 31 de sutimi de se
cundă, cei doi tineri caiaciști, 
precum și antrenorii Ana Mari
nescu si Mihai Jecu, care i-au 
descoperit, merită toate laudele.

Confirmînd clasa canoei ro
mânești. Vasile Grigore (de la 
Simared Baia Mare), descoperit 
la Brăila de Andrei Igorov, și 
Constantin Zbant (de la C. S. 
Brăila), descoperit de Marin 
Blindu, au făcut o cursă re
marcabilă pe distanta de 1000 
m, după ce au condus o parte 
din parcurs, fiind depășiți in fi
nal de canoiștii sovietici Osadni 
si Rasadîuk.

Frumosul bilanț al tinerilor 
sportivi români a fost comple
tat 
A. 
ȘL 
pe 
canoe 7. Pentru cele 4 medalii 
cucerite de reprezentanții tării 
noastre la -Pancearevo se cuvin 
felicitări celor trei antrenori. 
Manoflă Milicin, Ion Sipos si 
Gh. Simionov, care au pregătit 
lotul pentru „europene".

de V. Grigore. M„ Casanu, 
Rusea, C. Zbanj, P. Danilov, 
Cordon si L Cuca, clasați 
locul secund în Droba de

Adrian VASiLIU

Gin
LOKOMOTIVE LEIPZIG - 
MECI EGAL LA HALLE

Rezultatele finalelor : K 1 500 
m : 1. A. BUKEV (U.R.S.S.)
1:48,51; J. G. Behling (R.D.G.) 
1:48,78 ; 3. Angelin "" " 
nia) 1:49,00 ; C 1 
CAIN (Canada) 
Zachrau . ,(R.D.G.) 
Procharzka (Ceh.)

BUKEV 
Behling

Velea (Romă- 
1. U

2. M.
3. P.

__________    _____ _ K 1 
500 m (f) î 1, BETTINA STREUS- 
SEL. (R.D.G.) 1:59,38 ; 2. Susan# 
Wiberg (Suedia) 2:00,27 : 3. Ana 
Polgar (Ung.) șl Ludmila Kom
kova (U.R.S.S.) 2:01,00 ; 5. Ior
dans Cirlan (România) 2:07,03 ; 
K 8 SOO m : 1. U.R.S.S. 1:38,67 1
2 Ungaria 1:38,89 ; 3. R.D.G.
1:39,18 ; 4. România (A. Velea — 
I. Constantin) 1:40,06 ; C 8 500 mi
1. U.R.S.S. 1:43,28 ; 2. Bulgaria
1:46,69 ; 3. R.D.G. 1:47,68 ; ...6.
România (V. Grigore—C. Zbanț) 
1:50,68 ; K 2 500 m (f) ------------
1:49,27 ; 2. --------- -----
garla 1:51,26 
Voican — C.
K 4 500 m : 
R.F.G. 1:30,56 
C 7 500 m :
2. România 
1:35,43.

K 1 1 ooo
(Ung.) 3:59,40 ; 2. D. Scarpa (Ita
lia) 4:00,95 ; 3. H. Ebeling (R.D.G.) 
4:04,22 ’ * ----------- ---------- -
4:05,60 
(Can.) 
(Ceh.) 
4:21,30 
4:36,56 
1:39,82 .
Ungaria 1 :45,50 ; ...
1:48,84 ; K 2 1 000 m 
(BUKEV — LUPANOV) 3:31,’" 
2. România (Velea — Constant^»
3 :31,43 : 3. Australia (Kenny *— 
Wooden) 3:33,37 ; C 2 1000 m : 
1. (U.R.S.S.) (OSADNI-RASADIUK) 
3:46,00 : 2. România (V. Grigore 
— C. Zbanț) 3:48,18 ; 3. Ungaria 
(Nagy — Hanekam) 3:51,16 ; K 4 
1000 mt 1. R.D.G. 3:03,62: X 
U.R.S.S. 3:09,36 ; 3. R.F.G. 3:09,90; 
...7. România 3:13,12.

500 m 
1:56,50 ; 
1:56,79 ;
1:57,82

1. R.D.G.
Suedia 1:49,77 ; 3. Un- 

; ...7. România (M. 
, Mateescu) 1:56,13 ;
1. R.D.G. 1:29,74 ; X 
; 3. U.R.S.S. 1:30,90;
1. U.R.S.S. 1:32,62 ; 

1:35.22 ; 3. Ungaria

1. T. HELYI
i O. XL. XLUCllAllg VXV.X-».V-r.J 

; 4. I. Miloșoiu (România) 
; C 1 1 000 m : 1. L. CAIN 

4:18,86 : 2. P. Prochazka 
4:20,10 : 3. Z. Varga (Ung). 
; ...7. A. Rusea (România) 
; K 4 500 tn (f) : 1. R.D.G. 
; 2. U.R.S.S. 1:43,28 ; 3.

1 :45,50 : ...7. Românir
- ----- l : 1. U.R.S.S.

Simbătă, în prima etapă a cam
pionatului R. D. Germane, Lo
komotive Leipzig — care va sus
ține mîine partida retur cu Po
litehnica Timișoara — a jucat în 
deplasare, ia HaUe. cu formația 
locală Chcmie. Meciul s-a înche
iat la egalitate : 1—1 (0—0), după 
ce LOkomotlve a deschis scorul 
prin Zotsche în min. 55, dintr-o 
acțiune individuală. Egalarea a 
survenit nu mult după aceasta, 
în urma unei greșeli grosolane 
comisă de portarul Miiller. El a 
reținut un șut, dar l-a faultat în 
careu pe mijlocașul Pastor din 
formația adversă. Astfel, arbitrul 
Prokop a dictat, fără ezitare, pe
nalty, transformat de Krostitz. 
Lokomotive a jucat, în general, 
bine, folosind aproape aceeași for
mație ca șl la Timișoara și pro-

babil va almia următorul ..11 
partida 
Braum, 
sche —
Shone, 
mann.

cu „Poli“ : Miiller — 
Fritsche, Bennstedt, Z6t- 

Moldt. Kinne, Liebers — 
Englisch (K(in). Gross-

alte rezultate : Jenalată _ .
Sachsenring 6—0, Aue — Schopau 
4—2, Cottbus — Erfurt 0—5, Dy
namo Dresda — Vorwăerts 1-0, 
Magdeburg — Rostock 3—2, Dy
namo Berlin — F.C. Karl Marx- 
Stadt 4—2.

ALTE REZULTATE, CAMPIONATE
• La Montevideo — în prelimi

nariile C.M. (grupa a Il-a sud- 
amerlcană) echipa Perului a în
vins cu 2—1 (1—1) selecționata
Uruguayului 1
• Selecționata Argentinei 

trecut în deplasare cu 1—0 
formația Valencia.

a în- 
(0-0)

m

RIGA
în cadrul turneului interna

tional de volei masculin de la 
Riga „Memorialul Savin", se
lecționata României a învins 
reprezentativa Poloniei cu sco
rul de 3—2 (15—10, 11—15,
15—9, 6—15. 15—10). în alte în- 
tîlniri : Japonia 3—1 cu forma
ția de tineret a U.R.S.S., iar 
Bulgaria a dispus tot cu 3—1 
de Finlanda.

în următoarea etapă. Româ
nia. prestînd un ioc excelent, 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—12. 15—7. 15—7) reprezen
tativa Japoniei.

Echipa României a întrecut, 
apoi, cu 3—0 (15—6, 15—7, 
15—7), reprezentativa Bulgariei, 
în orimul meci al turneului fi
nal. Comentatorul sportiv al 
agenției T.A.S.S. evidențiază 
jocul spectaculos și eficace al 
voleibaliștilor români, care au 
obținut, de la începutul între
cerii 4 victorii consecutive.

LE TOUQUET
în semifinalele probei de du

blu din cadrul turneului inter

national de tenis de la Le 
Touquet. perechea cehoslovacă 
Lacek. Pimek a învins cu 2—6, 
6—4, 6—4 pe Segărceanu și 
Dirzu (România). în cea de-a 
doua semifinală, suedezii Jar- 
ryd si Simonsson au întrecut 
cu 6—3, 5—7, 6—3 pe David
son și Iskerskl (S.U.A.).

VARNA
Turneul international feminin 

de volei de la Varna a fost 
cîstigat de echipa U.R.S.S. care 
în ultimul meci a învins cu 
3—2 selecționata S.U.A.. Po
lonia a întrecut cu 3—1 Cana
da. Ungaria a învins cu 3—0 
Cehoslovacia, iar - R. D. Ger
mană a dispus cu 3—2 de echi
pa României (cu o zi înainte 
R. F. Germania învinsese eu 
3—2 echipa României). Alte re
zultate : U.R.S.S. — Bulgaria 
3—2 : S.U.A. —Japonia 3—0 ; 
Cehoslovacia — Canada 3—1 ; 
Cuba—România 3—2 ; Ungaria 
— Polonia 3—0 ; R. D. Germa
nă — R. F. Germania 3—2.

MECIUL DE ÎNOT U.R.S.S. - S.U.A.
MOSCOVA, 24 (Agerprea). — In 

cadrul meciului de natațle 
U.R.S.S. — S.U.A. de la Kiev, 
înotătorul american Gralg Beard
sley a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m flu
ture, cu timpul de 1:58,01 (ve
chiul record îi aparținea cu 
1:58,21).

Alte rezultate : masculin : 1500 
m liber : Vladimir Salnikov
(U.R.S.S.) 15:15,41 ; 4X200 m li
ber : S.U.A. 7:22,23 ; 200 m mixt: 
Bill Barrett (S.U.A.) 2:03,32 ; fe
minin : 100 m fluture : Mary T. 
Meagher (S.U.A.) 1:00,40 ; 200 m 
spate : Larisa Gorceakova
(U.R.S.S.) 2:15,26 : 200 m liber:
Cynthia Woodhead (S.U.A.)

CAMPIONATUL MONDIAL ftMINiN DE PENTATLON MODERN
Campionatul mondial feminin 

de pentatlon modern, desfă
șurat la Londra, a fost cîștigat de

1:38.65 ; 400 m mixt : Patty Ga
vin (S.U.A.) 4:51,74.

In final sportivii americani au 
repurtat victoria cu scorul de 
203—141 p. In ultima zl de con
curs echipa masculină de ștafetă 
4X100 m liber a U.R.S.S. a sta
bilit un nou record al Europei 
cu timpul de 3:44,79. Alte rezul
tate mal importante :. masculin: 
200 m bras : Juloa (U.R.S.S.)
2:18,83 ; 200 m spate : Vladimir 
Semetov (UJt.S.S.) 2:03,82 ;
200 m liber : David Lar
son (S.U.A.) 1:31,19 ; feminin :
100 m spate : Larisa Gorceakova 
1:03,70 ; 4X100 m mixt : S.U.A.
4:11,97 ; 200 m fluture : Marie
Meagher (S.U.A.) 2:09,80 ; 100 m 
bras : Larisa Belokon (U.R.S.S.) 
1:10,50.

suedeza Anne Ahlgren, cu 4 975 
p. în clasamentul final Ahlgren a 
fost urmată de Sabine Krapfe 
(R. F. Germania) 4 966 p și de 
Wendy Norman (Marea Britanie) 
4 965 D-

BULGARIA (prima etapă) : Lo
komotiv Sofia — Marek Stanko 
Dimitrov 3—0 ; Levski Spartak 
Sofia — Spartak Pleven 3—3; Bo
tev Vrață — Beroe Stara Zago- 
ra 2—1 ; Belașita — T.S.K.A. 
1—1 ; Haskovo — Slavia Sol!- 
0—0.

UNGARIA (et. 2) : Csepel — 
Păcs 1—0.; Nyiregyhaza — Ozd 
1—0 ; Dlosgyor — Honved 0—0 : 
Vasas — Haladas 4—1 : Ujpesti 
Dozsa — Zalaegerszeg 2—0 ; Be- 
kescsaba — Ferencvăros 3—1 : 
Raba Eto — Tatabanya 5—3; Vi
deoton — Szeol 5—0. Clasament : 
1. Bekescsaba — 4 p ; 2. Ujpesti 
Dozsa — 4 p : 3. Dlosgyor — 
3 p.

R. F. GERMANIA (et. 3) : Bo-' 
russia Monchengladbach — Karls
ruhe 2—2 ; MSV Duisburg — 
Kaiserslautern 3-1; Bayer Lever
kusen — SV Darmstadt 8—8 ; 
Bayern Mlinchen — Werder Bre
men '3—1 ; Arminia Bielefeld — 
Fortuna Dilsseldorf 1—1 ; VfB 
Stuttgart — Eintracht Braunsch
weig 2—0; SV Hamburg — Boru
ssia Dortmund 2—2 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — F.C. Nilrn- 
berg 3—1 ; VfL Bochum — F.C. 
Koln 3—1. Clasament : 1. Bayern 
Munchen — 6 p ; 2. Bochum — 
6 p ; 3. Stuttgart — 6 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET © La Salonic au 

continuat meciurile campionatu
lui european de baschet (cădeți): 
Grecia — Suedia 92—82 ; R. F. 
Germania — Polonia 76—39 ; Ita
lia - Turcia 106—67 : Finlanda 
— Spania 86—82 : U.R.S.S. — Is
rael 85—36 : Iugoslavia — Franța 
108—83 • Turneul masculin de
la Bogota s-a încheiat cu victo
ria formației U.R.S.S., care în 
meciul decisiv a întrecut cu 
114—38 (53—34) echipa americană 
„AII Stars". Selecționata Colum
biei a dispus cu 104—98 (54—41) 
de reprezentativa Argentinei.

BOX • Campionul 'mondial la 
„pană". mexicanul Salvador San
chez și-a apărat cu succes cen
tura, la Las Vegas. învingînd prin 
abandon în repr. a 8-a pe porto- 
ricanul Wilfredo Gomez.

CICLISM o Competiția inter
națională pentru premiul ..Wil

helm Tell* a continuat cu des
fășurarea etapei a 8-a care a 
avut loc în împrejurimile orașu
lui Horw. Victoria a revenit nor
vegianului Dag Erik Pedersen 
cronometrat pe 135 km cu timpul 
de 3 h 34:15,0. In clasamentul ge
neral se menține lider Pedersen.

HOCHEI • în orașul Turku a 
avut loc meciul dintre echipele 
Finlandei șl Cehoslovaciei : 2—3 
(1—1. 0—1. 1—0).

RUGBY • La Moscova au con
tinuat meciurile turneului inter
national : U.R.S.S. — Dinam© 
I cevo (Iugoslavia) 49 0 ;
U.R.S.S. II — Polonia 10—6 ; Nip
pon Steel (Japonia) — Selecțio
nata studențească a Italiei 35—25.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Riga s-a încheiat cu suc
cesul fostului campion mondial 
Mihail Tall (U.R.S.S.), cu 11 p 
din 15 posibile. Pe locul doi s-a 

clasat Vitali Tașkovski (U.R.S.S.) 
10‘/i D.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Toronto, jucătoa- 
rea americană Tracy Austin a 
învins-o cu 6—1, 6—4 pe compa
trioata sa Chris Evert Lloyd. în 
semifinale, Austin a eliminat-o 
cu 7—5, 6—4 pe Martina Navra
tilova în timp ce Chris Evert a 
învins-o cu 4—6. 6—1, 6—2 pe
Andrea Jaeger • în semifinalele 
turneului de la Mason america
nul John McEnroe l-a întrecut 
cu 7—6. 6—1 pe mexicanul Râul 
Ramirez. în finală McEnroe II va 
întîlnl pe Chris Lewis (Noua 
Zeelandă) învingător cu 6—7, 7—6, 
6—3 în partida cu Stan Smith 
(S.U.A.).

TENIS DE MASA • Selecțio
natele R. F. Germania și-au în
ceput turneul în R. P. Chineză 
jucînd la Harbin în compania 
echipelor țării. în ambele parti
de, victoria a revenit gazdelor : 
la masculin scorul a fost de 5—0, 
iar la feminin de 3—1.

AGENDA SĂPTÂMÎNII
26.VIIL CANOTAJ : campionatele mondiale feminine, la 

Munchen (se încheie la 30.VIII)
CICLISM : campionatele mondiale, șosea și velodrom 
(amatori, profesioniști și femei), la Praga șl Brno 
(se încheie la 5.IX)

28. VIIL LUPTE GRECO-ROMANE : campionatele europene,
la Oslo (se încheie la 30.VIII)
YACHTING : campionatul mondial clasa Tornado, la 

Carnac, în Franța (se încheie la 6.IX)
HOCHEI PE GHEAȚĂ : începe „Cupa Canada", în 
mal multe localități ca'nadiene (se încheie la 13.rfc)

29. Vin. ATLETISM : „Cupa Europei" la probe combinate, la
Birmingham

' YACHTING : campionatul mondial la clasa 470, la St. 
Pierre Q’rberon, în Franța (se încheie la 6.IX)

30. VIII, AUTOMOti iLIS^1 : „Marele premiu al Olandei", a
12-a probă a C.M. formula I, la Zandvoord 
MOTOCICLTSM : „Marele premiu al Cehoslovaciei", 
a 14-a probă a C.M.. la Brno.

i


