
Tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

a inaugurat ieri Expoziția „Dezvoltarea 
economică și socială a României**

REPUBEICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA!

Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inaugurat, luni, 20 august, Ex
poziția „Dezvoltarea economică 
si socială a României", cea mai 
amplă manifestare expoziționa- 
lă organizată în tara noastră. 
Expoziția se înscrie în suita 
marilor manifestări consacrate 
celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si anti- 
imperialistă.

Mii de bucuresteni, aflati in 
Piața Scînteii. animați de cele 
mai alese simțăminte, au salu
tat cu căldura inimii pe tova
rășul Nicolae Ceausescu, pe to
varășa Elena Ceausescu, au ex
primat vibrant sentimentele de 
nețărmurită dragoste, de înal
tă prețuire si caldă recuno
ștință pe care toti fiii tării, 
fără deosebire de naționalitate. 
Ie poartă secretarului general 
al partidului pentru tot ceea 
ce a făcut si face spre gleria 
si prosperitatea patriei, pen
tru ca România socialistă să 
fie lot mai înfloritoare, să o- 
cupe un loc demn în rîndurile 
națiunilor lumii.

Formații artistice au sporit, 
prin cîntec si dans, caracterul 
sărbătoresc al inaugurării ex
poziției. Sportivi formau cu 
trupurile lor piramide vii, pur- 
tind cu dragoste si mindrie 
portretul conducătorului parti
dului si statului. încadrat de 
steaguri roșii și tricolore.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena f^eausescu au 
răspuns cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale locuito
rilor Capitalei.

...Ora 9.30. Are Ioc ceremonia 
oficială a inaugurării Expozi
ției. '

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la festivi
tate participă tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc. Emil 
Bobu, Lina Ciobanu. Ion Co- 
man. Nicolae Constantin. Ion 
Dincă, Ludovic Fazekaș, Ale
xandrina Găinușe, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu. Constan
tin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion l’ătan. Du
mitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu. Ilie Verdet. ștefan 
Andrei, Ștefan Birlea, Miu Do- 
brescu, Marin Enache. Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea. Ana 
Mureșan, Elena Nac. Ion Radu, 
Ion Stoian. loan Totu, Ion Ur- 
su, Richard Winter. Silviu 
Curticeanu. Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica. Nicu Ceaușes
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., loan Avram, Ion M. 
Nicolae si Gheorghe Petrescu, 
viceprim-miniștri ai guvernu
lui.

Răsună solemn acordurile 
Imnului de stat al Republicii 
Socialiste România.

Cuvintul de deschidere a Ex
poziției este rostit de tovarășul 

Constantin Dăscălescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
a! guvernului.

In aplauzele celor prezent!, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceausescu, taie 
panglica inaugurală.

De aici, de Ia impunătorul 
arc, pe sub care se intră in 
complexul expozitional, tovară
șul Nicolae Ceausescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
si statului străbat pe jos aleea 
centrală. Frumoasa esplanadă 
este străjuită de mari panouri 
cu fotografii-document, ce al
cătuiesc o edificatoare secvență 
a Expoziției jubiliare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului, precum 
si invitații prezenti la inaugu
rare vizitează expoziția.

In cursul vizitării expoziției, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu au 
fost intimpinati cu dragoste, cu 
stimă si profund respect de 
cadre de conducere din minis
tere, centrale industriale. de 
oameni de stiintă. artă si cul
tură. de specialiști, care au 
avut deosebita cinste de a pre
zenta cele mai semnificative 
realizări ale oamenilor muncii 
din toate domeniile de activi
tate.

Și cu acest prilej, cei pre
zenti au adresat conducătorului 
partidului si statului calde cu
vinte de mulțumire si recu
noștință pentru griia statornică 
pe care o acordă dezvoltării 
tuturor domeniilor vieții eco- 
nomico-sociale. progresului
multilateral al patriei, creșterii 
calității muncii si a vieții, ri
dicării neîntrerupte a nivelului 
ele trai material si spiritual al 
întregului popor.

La plecarea din complexul ex
pozitional. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați din 
nou. cu deosebită stimă si 
prețuire, de bucureștenii -aflați 
in Piața Scînteii. Pe fondul u- 
nor puternice aplauze si urale. 
s-a scandat cu însuflețire nu
mele partidului si al secretaru
lui său general, simbolică ală
turare ce semnifică încrederea 
nestrămutată a tuturor oame
nilor muncii din tara noastră 
in politica înțeleaptă, clarvăză
toare a Partidului Comunist 
Român, hotărirea lor neabătută 
de a o transpune exemplar in 
viață, în vederea înfăptuirii 
aspirațiilor națiunii noastre de 
progres, pace și prosperitate, 
de edificare a socialismului și 
comunismului pe pămintul 
României.

I
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Patru decenii de viafâ nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, IN PAS 
cu împlinirile socialiste ale țării
UN IMPUNĂTOR EDIFICIU 

AL SPORTULUI ROMÂNESC
încheiem astăzi. în preajma 

glorioasei aniversări a victori
ei revoluției de eliberare soci
ală și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 Au

gust 1944, suita prezentărilor 
monografice ale evoluției acti

I

Aspect de la grandiosul spectacol sportiv organizat pe stadionul „23 August" cu prilejul finalelor 
primei ediții a „Daciadei", prin care tineretul bucureștean a adus un fierbinte omagiu patriei 

socialiste, partidului, secretarului său general

vității de educație fizică și 
sport in județele tării, cu un 
amplu tablou al dezvoltării 
mișcării sportive bucureștene 
în acești 40 de ani de istorie 
nouă, prefațat de o succintă 
retrospectivă a situației anteri
oare.

Bucumșr,
De la bun început trebuie, de

sigur, menționat faptul că spre 
deosebire de multe alte iudete 

și localități în care activitatea 
sportivă și-a pornit vertiginoa
sa ascensiune din anii socia
lismului de la cote foarte mo
deste. unele chiar aDroape de 
zero, Bucureștiul — cu situa
ția lui privilegiată de capitală 
a țării — avea vechi tradiții 

în acest domeniu. Aici a luat 
ființă încă in 1862, din iniția
tiva unor entuziaști iubitori al 
sportului, în frunte cu Dimi- 
trie Racoviță, „Societatea de 
dare la semn Bucuresci", pri
ma grupare de tir sportiv din

s-

țară. Cinci ani mai tirziu s-a 
înființat tot aici „Societatea 
centrală română de arme, gim
nastică și dare la semn", cu-

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

în întîmpinarea marii noastre sărbători naționale

«CUPA 1140 a RRIVERSRRE»
Vineri, simbătă și duminică, in Capitală

ATRACTIVE REUNIUNI LA HALTERE CU PARTICIPAREA MEDALIAȚILOR OLIMPICI
N-au trecut nici trei săptă- 

mini de la succesul halterofili
lor români la Olimpiadă și ia- 
tă-i concurind din nou în țară, 
în cadrul „Cupei a 40-a ani
versare". competiție omagială, 
de amploare.

Vineri, simbătă și duminică, 
In sala Rapid, va avea loc a- 
.ceastă mare întrecere, care va 
reuni halterofili din 20 de clu
buri și asociații sportive, în 
frunte cu medaliații de la Los 
Angeles, cu cei mai buni spor
tivi de la Steaua, Rapid, O- 
limpia, Dinamo, C.S.M. Cluj- 
N'apoca, Ctujana’, A.S.A. Tg. 
Mureș, C.S. Onești, Chimpex 

și Farul din Constanța, Gloria 
Bistrița etc.

„Cupa a 40-a aniversare" se 
va desfășura atît pe echipe, cit 
și pe categorii, ceea ce face 
ca reuniunile să aibă o și mai 
mare atracție. La start vor fi 
prezenți medaliații olimpici 
Petre Becheru și Nicu Vlad 
(aur). Gelu Radu. Petre Du
mitru. Andrei Socaci și Vasile 
Groapă. în afara acestor bravi 
sportivi, care au reprezentat 
cu cinste culorile României la 
Los Angeles, aducînd cele mai 
mari succese din istoria halte
relor din țara noastră (sport 
inexistent la noi înainte de 23 

August 1944), vor fi prezenți 
și alți tineri concurenți aflați 
în pragul afirmării.

De asemenea, vor concura și 
doi binecunoscuți halterofili, 
care cu acest prilej se vor re
trage din îndelungata și bo
gata lor activitate compctițio- 
nală : Dragomir Cioroslan și 
Ștefan Tașnadi — și ei meda- 
liați olimpici.

Iată și programul competiției:
VINERI, 24 august, ora 16, 

cat. muscă (52 kg) : D. Ne- 
greanu (farul), T. Iacob (Clu- 
jana) cat., cocoș (56 kg) : Gh.

(Continuare In pag 2—3)

Mariana Oacă (nr. 5) va înscrie un nou gol din seria celor 12 
pentru echipa s-a, Știința Bacău. Fotoj Dragoș NEAGU

STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
23-23 LA HANDBAL MASCULIN I

O etapă atractivă, cu meciuri 
foarte echilibrate. abundentă 
în faze de bună calitate a 
marcat începutul „Cupei a 40 » 
aniversare" rezervată formați
ilor fruntașe din handbalul 
nostru masculin și femitrn. 

Cele patru meciuri disputate 
ieri în sala Floreasca din Ca
pitală au plăcut prin dirzenia

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2—3)



UN IMPUNĂTOR EDIFICIU AL SPORTULUI ROMÂNESC «
(Urmare din pag. 1)

noscută apoi sub denumirea de 
„Tirul" si care a avut un rol 
important în promovarea sis
temului competitional la mai 
multe ramuri sportive.

Datorate cel mai adesea pa
siunii și strădaniilor unor en
tuziaști, care erau convinși de 
efectele binefăcătoare ale exer
cițiului fizic și sportului, dar 
lipsite în general de un sprijin 
oficial și avind un preponde
rent caracter de clasă burghez, 
aceste societăți și mai apoi 
cluburi nu reușeau — în ciuda 
aparentelor create de partici
parea la un sistem competiti
onal închegat șl chiar de une
le afirmări internaționale — 
decât să mențină in limite re
strânse și la un nivel scăzut 
activitatea sportivă. Cu excep
ția, oarecum, a fotbalului, 
sport în care apăruseră în pe
rioada dinaintea războiului câ
teva echipe destul de bune, ca 
Venus, Rapid, Unirea Tricolor. 
Juventus.

Intre timp avea să se înfi
ripeze șl o activitate sportivă 
muncitorească, mai întîi sub 
forma întrecerilor ocazionate 
de serbările diferitelor bresle 
gau de sărbătorirea, în mijlo
cul naturii, a zilei de 1 Mal. 
Btrîns legată de dezvoltarea 
conștiinței de clasă a lucrăto
rilor din fabrici și crescînd 
o dată cu lupta politică a orga
nizațiilor socialiste, din iniția
tiva cărora luase ființă asocia
ția „Prietenii naturii", activita
tea sportivă muncitorească a 
cunoscut o mare extindere după 
întemeierea, în mai 1921, a 
Partidului Comunist Român- 
care — trecind sub îndrumarea 
sa șl asociația amintită — a 
militat pentru intensificarea 
acțiunilor culturale și sportive 
ale muncitorilor.

In ciuda greutăților de tot 
felul, a opreliștilor pe care le 
aveau de Înfruntat din partea 
autorităților, organizațiile cul
tural-sportive muncitorești. a- 
sociațiile sportive ale muncito
rilor au reușit să desfășoare o 
activitate susținută în diferite 
ramuri. de sport, luind totoda
tă parte activă la lupta dusă 
cu fermitate de partid împo
triva fascizării țării, a războ
iului antisovietic, pentru victo
ria revoluției de eliberare so
cială și națională.

După 23 August 1944. culti
vând și dezvoltind tradițiile 
sale progresiste. închegate cu 
precădere de grupările munci
torești, sportul bucureștean — 
ca de altfel întreaga mișcare 
sportivă din țara noastră — a pă
șit intr-o nouă etapă, radical 
schimbată in conținut fată de 
cea anterioară. Bilanțul lui din 
aceste ultime patru decenii — 
incomparabil sub toate aspec
tele față de modestele realizări 
anterioare — confirmă, intr-un 
mod convingător, corelația dia
lectică dintre dezvoltarea im
petuoasă a economiei și cul
turii socialiste și evoluția ac- 

itivității sportive. Ansamblul e- 
conomic și social a constituit 
in această întreagă perioadă 
baza trainică pentru progresul 
sportului de masă și de per
formanță. jalonat — la scară 
națională — de imporțante ho- 
tăriri și documente de partid.

Dacă Bucureștiul, inima clo
cotitoare a țării, a devenit o 
mîndrie a întregii națiuni, a- 
ceasta își are explicația in 
faptul că acești 40 de ani de 
viață nouă, liberă și prosperă 
au însemnat — mai ales prin 
grandioasele înfăptuiri din pe 
rioada care a urmat Congresu
lui al IX-!ea al partidului, de
numită atît de simbolic ..Epoca 
Ceaușescu" — mult mai mult 
decît toate cele patru secole si 
jumătate ale întregii sale is
torii anterioare- Cu o industrie 
de 130 de ori mai puternică 
decît în 1945, grupată in mare 
parte în platforme compacte, 
pe ramuri, cu noile și impor
tantele sale cartiere de locu
ințe (în care o jumătate de 
milion de apartamente au fost 
construite din 1965 încoace» și 
edificii social-culturale, cu lar
gile artere de' circulație înca
drate într-o sistematizare mo
dernă, Capitala a dobîndit pre
mise deosebit de avantajoase 
și pentru dezvoltarea unei miș
cări sportive viguroase și cu
prinzătoare. Pentru ca această 
mișcare sportivă, condusă și 
îndrumată de organele și or
ganizațiile de partid, să-și în
deplinească in condiții cit mai 
bine nobila sa misiune — 
aceea de a contribui la forma
re?, unui tineret sănătos și vi- 

!a întărirea sănătății și 
creșterea capacității de muncă 
a întregii populații, la asigu
rarea anei recresj active — 
a-au depus, de-a lungul anilor.

eforturi susținute în vederea 
consolidării cadrului ei orga
nizatoric, dezvoltării bazei ma
teriale și pregătirii de specia
liști.

Unul din principalele obiec
tive l-a constituit înființarea 
cit mai multor asociații și clu
buri care să asigure maselor 
de cetățeni, tinerelului în spe
cial, condițiile practicării exer- 
cițiilor fizice, sportului și 
rismulul, să stimuleze șt să 
ganizeze viata sportivă din 
treprinderl și Instituții, 
școli. După cum o arată și 
frele din chenarul alăturat, 
numărul acestor asociații șl 
cluburi a sporit substanțial.
Dar mai mult — firește — de
cît numărul lor, importantă
este activitatea pe care ele o 
desfășoară. Din acest punct de 
vedere — esențial desigur — 
sînt de relevat multe asociații 
muncitorești, printre care 
URBIS, I.M.G.B. 
Vulcan, Flacăra 1 
că fină, Grivița 
Electroaparataj, 
IIRUC, Timpuri 

acelea
nr. 142, 

liceele 
Marinescu'

tu- 
or- 
in- 
din 
ci-

printre 
Autobuzul, 

roșie, Mecani- 
Roșie, F.R.B, 

Calculatorul 
Noi, sau șco- 
de la școlile 
“ 204, 164,

P.T.T., „Di- 
•, „Mihai 

care au reușit să 
atragă într-o activitate sporti
vă și turistică susținută pe

lare, ca 
generale 
166 și 
mitrie 
Viteazul",

cepuți și cu o mare dragoste 
de sport, care — în 
Consiliului municipal 
educație fizică ți sport, al con
siliilor de sectoare, cluburilor 
și asociațiilor — contribuie din 
plin la organizarea și desfășu- 

din 
din 

cooperație, din școli și institu
te de învățămint superior, la 
nivelul sectoarelor și al muni
cipiului, care dispun de sisteme 
competiționale proprii, pe cate
gorii valorice (campionate de 
sector, „Promoție" și „Onoa
re").

Prin valorificare* acestui

cadrul 
pentru

1944
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rarea, activității sportive 
întreprinderi și instituții.

în
treg ansamblu de condiții, ac- 

— - a
Înregistrat un considerabil pro
gres pe calea spre îndeplinirea 
obiectivului fundamental al 
mișcării sportive bucureștene, 
ca și al celei la nivel națio
nal: cuprinderea întregii popu
lații, îndeosebi * tineretului, in 
practicarea sistematică a exer- 
citiilor fizice, sportului si iu- 
rismului. Astfel, apelind la da
tele cele mai recente, numai 
in anul 1983 peste 19M 900 de 
persoane — copii, tineri, adulți 
— an participat la întrecerile 
din cadrul marii competiții na
ționale ..Daeiada", 6M *M au 
luat parte la acțiunile turisti
ce de masă organizate mal

tivitatea sportivă de masă

$

i

Asociații sportive 
Cluburi
Secții afiliate
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
- Maeștri emeriți
- Maeștri ai sportului
- Categoria I
- Categoria a Il-a 
Sportivi in loturile naționale 
Campioni naționali
Echipe divizionare 
(A, B, C, juniori) 
Antrenori
Profesori de educație fizica 
Instructori
Arbitri 
Centre de

sportivi

inițiere copii și

5i 
loturile

sportivilor se- 
reprezen-

lor naționali 
lecționați în 
tative.

De foarte 
in ridicarea ; 
dovedit înființarea în 
1947—1948 a celor două 
cluburi bucureștene. Steaua și 
Dinamo, care au devenit in 
scurtă vreme pilonii de susți
nere nu numai pentru mișca
rea sportivă bucureșteană; ci

mare importanță 
acestui edificiu s-a 

înființarea în anii 
mari

d:n Capitală — excelentă gazdă a 
ter intern și international

atitor mari întreceri cu carac-

ma jorîtatea membrilor acest or 
colective in care iți duc exis
tența.

O preocupare mereu sponîă 
s-a manifestat pentru dezvol
tarea bazei materiale destinate 
atit activității sportive de ma
să, cit și asigurării unei pre 
gătiri superioare a sportivilor 
de performanță. Dintre con
strucțiile sportive mai impor
tante realizate în Capitală — 
care au necesitat fonduri dc 
investiții substanțial-a, precum 
și un mare volum de muncă 
patriotică — sînt, desigur, de 
menționat stadionul „23 Au
gust* (cu toate celelalte săli. 
bazine și patinoarul artificial 
din jurul său), parcul sportiv 
Dinamo (amenajat pe locul 
unor cunoscute gropi), comple
xul Steaua din Gheneea (cu 
al său frumos stadion de fot
bal). Palatul sporturilor si cul
turii (o adevărată bijuterie ar
hitectonică), sălile Floreasca și 
Rapid etc. Dar nu mai puțin 
demne de relevat sînt și fru
moasele baze sportive — reali
zate îndeosebi prin forțe pro
prii — ale unor mari între
prinderi și instituții bucurește
ne: 23 August (stadionul Meta
lul). Mecanică fină. URBIS, 
Policolor. I.C.S.I.M., Automati
ca, Uzina de pompe, Tehnomc- 
tal, I.U.P.S. Chitila etc., care 
asigură condiții bune de prac
ticare a exercițiilor fizice și 
sportului pentru membrii aces
tor colective muncitorești.

Incomparabilă cu situația e- 
xistentă pînă în anul 1944 
este — după cum, de aseme
nea. se remarcă din cifrele 
chenarului de mai sus — și creș
terea necontenită a numărului 
de specialiști în mișcarea spor
tivă bucureșteană. Fondul de 
cadre al acestei mișcări cu
prinde astăzi mii și mii de pro
fesori de educație fizică, care în
drumă și organizează activitatea 
sportivă a elevilor si studen
ților, antrenori *1 instructori 
pe ramuri de sport, precum șl 
activiști obștești, oameni pri-

ales de sindicate, iar 400 000 au 
practicat cu regularitate gim
nastica la locul dc muncă, in 
întreprinderi și instituții. După 
cum de menționat este și efi
ciența crescută din ultimii ani 
a centrelor de inițiere in di
ferite ramuri de sport, ca și 
a celor de deservire sportivă 
a populației.

De o certă reușită s-au 
bucurat și se bucură crosurile 
(pionierilor și tineretului), ma
nifestările sportive prilejuite 
de inaugurarea etapelor de va
ră și de iarnă ale „Daciadei", 
ca și de deschiderea anului 
sportiv școldr și universitar, 
festivalurile cultural-sportive 
organizate de diferite asociații 
sau pe sectoare, acțiunile tot 
mai frecvente inițiate Ia ba
zele de agrement din jurul 
Capitalei.

O frumoasă tradiție a fost 
creată în București demonstra
ților și spectacolelor sportive 
ocazionate de sărbătorirea zi
lei de 23 August sau de alte 
evenimente importante din 
viața poporului nostru. De o 
valoare educativă și propagan
distică desebită, aceste demon
strații și spectacole reflectă 
deopotrivă, prin conținutul lor 
tematic, semnificația politică 
și socială a evenimentului săr
bătorit, vigoarea și entuzias
mul tineretului nostru, capaci
tatea de creație și organizare a 
corpului de profesori, tehnici
eni și instructori, forța de mo
bilizare a organizațiilor de ti
neret și celor sportive.

Pe fundamentul mereu mai 
trainic al activității de masă a 
putut fi înălțat, în aceste pa
tru decenii de viață nouă, și 
un impunător edificiu al spor
tului de performanță. Măsura 
acestui edificiu o dau, printre 
altele, așa cum lesne se poate 
desprinde și din chenarul de 
mai sus, masivele creșteri ale 
numărului cluburilor și secțiilor 
de performanță afiliate, sporti
vilor legitimați și clasificați, e- 
chipelor divizionare, campioni-

și pentru cea națională- Aceste 
două mari cluburi îndeosebi, 
dar și altele, mai vechi sau 
mai noi, cum ar fi Rapid (un 
club muncitoresc cu îndelun
gată șl prestigioasă tradiție), 
Progresul, Olimpia, Metalul, 
Voința, cluburile sportive uni
versitare (I.E.F.S., Politehnica, 
Sportul studențesc etc.) și șco
lare (ca, de pildă, Triumf, 
C.S.S. 1 și C.S.S. 2), precum și 
secțiile de performanță ale 
unor cunoscute asociații spor
tive (URBIS, ICED, Calculato
rul, I.T-B. și altele) au reușit 
să se impună adeseori — prin 
valoarea sportivilor și echipe
lor lor — în mereu mai larga 
arie competitional ă Internă și 
să contribuie, totodată, la a- 
firmarea din ce în ce mai pu
ternică a sportului românesc în 
arena internaționalăă

jSste, desigur, de recunoscut 
că, mai ales datorită cluburi
lor Steaua și Dinamo, Bucu
reștiul a avut și are posibili
tatea de a recruta din provin
cie elemente tinere și de pers
pectivă în sportul de mare 
performanță, cărora le poate 
asigura condiții superioare de 
pregătire și afirmare. Dar la 
fel de adevărat este că și 
Bucureștiul a reușit și reușește 
mereu mai mult — printr-un 
sistem de selecție din ce în 
ce mai larg și mai bine pus la

HI PIS M
Desfășurată în fața unei nu

meroase asistențe, reuniunea de 
sîmbătă a fost dominată de for
mația N. Nicolae. care a reușit 
trei victorii spectaculoase, cu He- 
meiuș, în cursa de semifond, cu 
Melin în aceea a amatorilor (B. 
Manea reușind să salveze în final 
victoria, în fața Reacției, ou care 
C. Dumitrescu a stabilit un nou 
record al carierei) și cu Crișan, 
scăpat din supraveghere de handi- 
capeur. Toporaș a reușit într-un 
frumos final să-1 învingă pe Hu-
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lanseze, propriii săi performeri, 
nu puțini dintre ei răspindiți 
apoi prin toate colțurile țării.

indiferent insă dacă acești 
sportivi sînt bucureșteni de 
origine sau adoptați. impor
tant este ca ei să se pregă
tească temeinic pentru a fi în 
măsură să reprezinte cu succes 
nu numai clubul care i-a lan
sat ori la care intr-un moment 
dat sînt legitimați, ci in pri
mul rind culorile patriei dragi

Tocmai urmărindu-se realiza
rea. pregătirii la nivelul pre
tins pe plan mondial s-a pu
tut ca din rîndurile sportivilor 
cluburilor bucureștene să se 
ridice — de-a lungul anilor — 
numeroși mari performeri, 
care au urcat pînă pe cel." 
mai înalte trepte ale ierarhiei 
internaționale. în palmaresul 
multora dintre ei — spre glo
ria sportului românesc și a pa
triei noastre — figurează ti
tluri de campioni olimpici, 
mondiali sau europeni, medalii 
de argint și bronz cucerite la 
aceleași competiții de anver
gură. După cum în vitrinele 
unora din cluburile bucurește
ne și-au făcut loc trofee din
tre cele mai prestigioase. ea 
de pildă „Cupa campionilor 
europeni" la handbal (Știința, 
Rapid, Steaua și Dinamo), vo
lei (Rapid și Dinamo), rugby 
(Dinamo și Grivița roșie), scri
mă (Steaua).

Chiar în această perioadă 
din preajma marii noastre săr
bători naționale o bună parte 
dintre sportivii de frunte bucu- 
reșteni au dat cu succes o nouă 
probă a valorii și înaltei lor 
pregătiri, a dragostei și dăru
irii pentru culorile țării, con
tribuind în măsură substanți-
ală Ia zestrea de medalii cu
cerite de delegația României în 
întrecerile Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles, care consti
tuie un record absolut în isto
ria participării românești Ia 
Olimpiade.

Remarcabilele realizări pe 
care mișcarea sportivă bucu
reșteană le-a obtinut si conti
nuă să le obțină pe toate pla
nurile, atît în sportul de masă, 
cit și în cel de performanță, 
au primit în ultimii ani ono
ranta dovadă a recunoașterii 
lor prin acel loc I pe care Ca
pitala noastră se menține me
reu din 1980 încoace in clasa
mentul întocmit pe județe. în 
cadrul „Daciadei".

Cu mîndrie justificată pen
tru tot ceea ce s-a realizat în 
aceste patru decenii de viată 
nouă, sub soarele socialismu
lui, mișcarea sportivă bucu
reșteană — activiștii ei. ca și 
cei ai instituțiilor și organiza
țiilor cu atribuții in sport, an
trenorii, instructorii, profesorii 
de educație fizică.' sportivii în
șiși — se angajează să milite
ze si de aici înainte neabătut 
pentru înfăptuirea prețioaseloi 
indicații și orientări cu
prinse în Mesajul, adresai de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive, pentru dezvoltarea 
continuă a activității de masă 
și de performanță, pentru afir
marea și mai puternică a spor
tului românesc în lume.

HEMEIUS SI MELIN
mor grație locului luat la sosire 
pe coardă. S-a mai remarcat tâ
nărul C. Chiș. care, devenit spe
cialist al curselor de așteptare, a 
izbutit să^ învingă cu Subotica în 
acest stil. Cursele cailor de 2 ani 
au revenit lui Odolin și Rug, am
bii dovedindu-se tinere speranțe 
ale generației. Racșa, minată de 
T. Marinescu cu precizia-i cunos
cută, a reușit o frumoasă victo
rie, iar Negostina a învins gra
ție avansului luat din start de 
P. Enache.
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FRUAM
BAIA 1 

fon). In I 
cia" din I 
surat. la 11 
petiția dl 
„Cupa a I 
tind si cal 
oionatuluil 
De si indl 
tegoriile I 
Peste 120 
județe ala 
întîietateal 
unor exen 
loare ten 
căldură a 
au doved

ATRAC
H

(Urr

Maftci (Ci 
teeș (Oii ml

SIMBA’d 
cat. panii 
(Steaua), I 
Chiru (CI 
Roșu (Olid 
(67,5 kg) :1 
Tg. Mureș] 
mijlocie (1 
(Olimpia), I 
cat. mijlod 
cheru (Sta 
namo), u 
Cluj-Napod

DUMINH
10, cat. sel 
tre

cat. grea- 
Nicu Vlad 
de transl 
M. Purdilî 
(Rapid) ; i 
V. Groapă 
(Steagul 
supergrea 
(Steaua), 
Arad).

STE&L
(Urma

cu care cel 
apărat șan. 
generat un 
oferind chi. 
priză : echi 
ua, a fost 
năra, ambiț 
nica format 
șoara- De 
d in tr adobes 
const^^ p 
al primei i 
Handbaliștii 
mație comp 
de timișore 
rora a lips 
mai bine 1 
cînd au ret 
în repriza a 
tar excelent
Alexandru 
nil au pus 
multe probi 
galînd (16—

SPECTA1
Timp de 

mare linișt 
Constanța 
versare" la 
rea, deoseb 
a reunit vi 
și de pe L 
șurat la cl 
Finn. Iată
F D. : 1.
Butucaru
Buc.), 2. Q
CuculsiiL'C
nea, ifflTM

(C.S.U.), 2

stanța) ; 471 
rian Radu.

- ÎNVINGi
1:1. Rur 
emit, 3.
ord. tripli 3 
Crișan (Boa 
tor. Cota : < 
a Hl-a : 1
2. Soneta. O 
Cursa a rr- 
nea) 11 
va. Cota d 
plă 153- Cos 
(Pătrașc. : 
lițaș. Oc*sa 
triplă 25-4. C 
meiuș (BvfiR



A40a AI11VERSRRE»! Pe feme
de actualitate

II APLAUDATE EVOLUȚII LA GIMNASTICA RITMICA
i 

echipe : | QO on „ ■

rr RODAJE" CU EFECTE BINEFĂCĂTOARE

k (prin tele- 
purilor „Da- 
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EUNIUNI

celor mai multe dintre concu
rente.

La ambele categorii de cla
sificare au avut loc dueluri in
teresante pentru primele locuri, 
mai ales între gimnastele din 
Piatra Neamț și Brăila la ca
tegoria a IV-a si între cele din 
Timișoara si Oradea la cate
goria a Iii-a..

Iată rezultatele tehnice : cat. 
a IV-a. individual compus — 
1. Irina Bălănescu (C.S.Ș. 1 P. 
Neamț) 27,50 p. 2. Corina Stan 
(C.S.Ș. Brăila) 27,35 p. 3. Irina 
Todea (C.S.Ș. 1 P. Neamț) 
26,95 p. 4. Daniela Nită (C.S.Ș. 
1 P. Neamț) 26,55 p. 5. Cristina 
Popa (C.S.Ș. Snartac Oradea) 
26,40 p. 6. Heel Astrid (C.S.Ș.

1 P. Neamț) 26,10 p ; <
1. C.S.Ș. 1 P. Neamț 132,90 p.
2. C.S.S. Brăila 130,40 p. 3. 
C.S.Ș. Constanta 125,65 p ; cat- 
a III-a individual compus : 1. 
Elinor Milos (C.S.S. Banatul 
Timișoara) 27,80 d. 2. Mâdăli- 
na Nica (C.S.S. Brăila) 27,20 p.
3. Cristina Juja 27.00 p. 4. Ra
mona Perian 26,90 d. 5. Miha- 
ela Popa 
Banatul).
(C.S.S. 1 
echipe :
153,20 p. 2. C.S.Ș. Snartac 150,30 
p. 3. C.S.Ș. 1 Baia Mare 148,50. 
De remarcat că Elinor Milos a 
terminat învingătoare si în 
toate probele.

Andrei CKIȘAN — coresp.

26,90 o. (toate C.S.S.
6. Claudia Csula 

Baia Mare) 26,80 p ; 
1. C.S.Ș. Banatul

ERE
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/n întrecerile săritorilor in apă

ti), D. Ma-

igust, ora 10, 
k) : M. Tuli 
r (Farul), C. 
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CORNEL POP LA A DOUA VICTORIE I
Ultimele întreceri ale săritori

lor, desfășurate la bazinul de la 
Ștrandul Tineretului, in cadrul 
„Cupei a 40-a aniversare”, s-au 
Încheiat cu victoria Ruxandrei 
Hociotă (C.S.M. Sibiu) la tram
bulină și a lui Cornel Pop (Pro
gresul București) la platformă.

După disputele din prelimi
narii a urmat „finala de 8”, pe 
parcursul căreia sibianca Ruxan- 
dra Hociotă a manifestat con
stanță in evoluții, ceea ce l-a 
permis să se mențină mereu in 
fruntea clasamentului, la o mi
nimă diferență. Principala sa 
adversară, Andreea Dragomir 
(C.S.Ș. Triumf), a avut două să

rituri bine punctate (dublu salt 
și jumătate înapoi grupat —' 
61,60 p, dublu salt și jumătate 
contra — 58,05), dar oscilațiile
la alte sărituri nu i-au permis 
să o depășească pe sibiancă.

Șl la băiet! am asistat la o 
dispută echilihrată, decisă abia 
la ultima săritură. Fină In acel 
moment a condus Adrian Cher- 
ciu (Triumf), dar beneficiind de 
un coeficient mai mare de difi-

cultate și de citeva sărituri co
tate cu note mari (triplu salt 
șl jumătate Înainte — 72 p, du
blu salt și jumătate Înainte cu 
un șurub — 63,45 p), Cornel Pop 
a reușit în final să se distan
țeze și să cucerească cea de a 
doua victorie In această com
petiție.

REZULTATE TEHNICE : tram
bulină fete — L Ruxandra Ho
ciotă (C.S.M^ Sibiu) 47735 p, 2.

(Triumf 
3. Felicia
București)

Andreea Dragomir 
București) 475,20 p, 
Pîntea (Progresul 
484,85 p, 4. Ileana Pîrjol (Triumf) 
460,30 p, s. Isabela Bercaru (Tri
umf) 449,16 p, 6 Cristina Szakacs
(Crișul Oradea) 439,90 p ; plat
formă masculin — L Cornel Pop 
(Progresul) 523,15 p, 2. Adrian 
Cherciu (Triumf) 505,05 p, 3. 
Mathias Kalss (CJS.M. Sibiu) 
474.35 p. 4. Călin Hila (C.S.M. 
Sibiu) 467,95 p, 5. ton Petrache 
(Lie. ind. 37 București) 466,20 p, 
6. Nieolae Lepădusi (Lie. ind. 37) 
445,00 p.

Emanuel FÂNTĂNEANU

OWEHNICA TIMISOARA LA HANDBAL MASCULIN
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a)

cu un Doi- 
numit pe 

timișore- 
în ce mai

e-

18—18 în min. 40) sau menți- 
nînd scorul apropiat, Steaua 
nereușind un avantaj mai mare 
de două goluri. Intr-un final 
pasionant, la scorul de 23—21 
pentru Steaua. Dan Petru a 
fructificat o aruncare de la 7 
m, după care 
pentru Steaua tot o 
de la 7 m. în 
de joc același 
adus egai^rea 
marcaj (23—23).

O imnresie la
furnizat si camnioana tării la 
feminin. Știința Bacău, care a 
evoluat exact, practicând o a- 
Dărare foarte avansată si bine 
pusă la punct. In această echi
pă si-a făcut debutul Mariana 
Oacă, un debut „simțit" pen
tru că ea a marcat nu mai du- 
tin de 12 goluri !

Stingă a ratat 
aruncare 

ultimul minut 
Dan Petru a 

pe tabela de

fel de bună .a

îilitarilor. 
min. 39 și

Rezultate tehnice. Masculin: 
STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 23—23 (14—11). Au 
marcat : Stingă 6. Dumitru 6,

IASĂ ÎNTRECERE LA YACHTING
tămînă, pe o 
avut loc la 
a 40-a ani- 

ing. întrece- 
îpectaculoasă, 
lin București 
și s-a desfă- 
F D, 470 și 
trei clasați : 
Carp, Mihai 

Construcții 
Ldam, Daniel 
3. Giug- 

(WM Con
ul) — 1. Ma- 
i Făgărășanu 
an Rizescu,

Marian Stoicescu (CSU), 3. 
Florin Făgărășanu, Alexandru 
Soci (CSU) ; juniori — 1. Ma
rian Stoicescu, Ciprian Rizcscu 
(CSU), 2. Alexandru Soci, Flo
rin Făgărășanu (CSU), 3. Radu 
Totir, Liviu Doară (CSU) ; 
FINN (seniori) — 1. Filip Cota 
(Știința Constanța), 2. Tudor 
Dărvărăscu (Electrica Constan
ța), 3. Cătălin Luchian (CSU); 
juniori — 1. Tiberiu Iancu (E- 
lectrica Buc.), 2. Bujor Roșea 
(CSU), 3. Cătălin 'Trandafir 
(Știința Constanța).

Cornel POPA core^p.

I
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Daniel 2, Drăgăniță 
_ . Ghi-
pentru Steaua : lân
ii. Fetru 6. Jan to 4, 
3, Giurgea 2, Nagy 
1 — pentru Politeh-

Mirică 3, 
2. Niculae 2, Ionescu 1, 
meș 1 — 
covici 6, 
Dobrescu
1, Tîmpu 
nica.

DINAMO BUCUREȘTI — H.C. 
MINAUR BAIA MARE 29—31 
(16—16) ! Au marcat : Du-
rău 7, Mocanu 6, Dogărescu 
6, Oprea 5, Grabovschi 
Jianu 2, pentru Dinamo, 
roniuc 11, Flangea 9, M. 
nea 5, Covaciu 3, Harta, 
romb și Boroș pentru H. 
Minaur.

Feminin :
ȘTIINȚA BACĂU — HIDRO

TEHNICA CONSTANTA 26— 
18 (15—10). Au înscris Oacă 12. 
Danllof 6. Mozsi 4. Ciubotaru
2, Lunca 1, Găitan 1, respec
tiv Cazacu 7. Gheorghe 5. Ho- 
bincu 2. Mihăilesea 2. Vasila- 
che 2.

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
RULMENTUL BRAȘOV 28—21 
(15—12). Au înscris Verigeanu 
7 Morariu 6. Țipi 5. Torok 5. 
Festrea 3, M. Petre 2, respec
tiv Tache 7, Neiea 5, 
lin 5. Tontsch 2. Pătrut 1. 
rian 1.

Programul de azi :

I
I
I

3, 
Mi- 

Voi- 
Po- 

C.

Că- 
Ma-

Ora 10,30 : DINAMO BUCU
REȘTI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA (m). ora 11.45 : 
STEAUA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE (m) ora 17,30: 
RULMENTUL BRAȘOV — 
HIDROTEHNICA CONSTAN
TA (f), ora 18.45 : STHNTA 
BACĂU — CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA.

Astăzi, finala inter-zone la fotbal

F.C. BAIA MARE-GLORIA BUZĂU

I
I
i
I
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!
1:41 a. 2. Re- 

•a : cîșt. 1,60, 
sa a H-a : 1. 
),0, 2. Percu-

ev. 5. Cursa 
Sandu) 1:35,6, 
It. 2,80, ev. 7. 
(elin (B. Ma
fia 3. Relati- 
r. 8, ord. tri- 
i : 1. Toporaș 
Tumor, 3. Su-

ev. 18, ord. 
Vl-a : 1. He- 
9, 2. Calafat,

3. Krauss. Cota : cîșt. 2,80. ev. 45, 
ord. triplă 158. Cursa a VII-a :
1. Racșa (T. Marinescu) 1:31,5,
2. Vesel. Cota : cîșt. 3, ev. 11. 
triplu IU—V—VII 134. Cursa a 
VlII-a : 1. S-Jbotica (Chiș) 1:29,5,
2. Hrenlța 3. Satim. Cota : cîșt.
3, ev. 34. ord. triplă 556. Cursa 
a IX-a t 1. Negostlna (Enache) 
1:30,3. 2. Secărica. Cota : cîșt. 2, 
ev. 15, ord. 12, triplu VII—VIII— 
IX 157 Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de 25.268 lei șl s-a În
chis. Retrageri : Radna.

A. MOSCU

Astăzi, cu începere de la ora 18. 
va avea loc pe stadionul din 
Baia Mare finala inter-zone din 
cadrul competiției fotbalistice 
dotată cu „Cupa a 40-a aniver
sare”. Vor evolua divizionarele „A” 
F. C. Baia Mare (cîștlgătoarea 
zonei băimărene) și Gloria Buzău 
(învingătoare în Întrecerea zonală 
de la Brăila).

Echipa victorioasă astăzi se va 
califica în finala importantei com
petiții, finală în care va întllni, 
vineri 24 august, la București, pe 
Rapid — cîștlgătoarea „zonei* 
bucureștene.

I
I

I
I

Nimic nu poate fi mai im
portant pentru ascensiunea u- 
nui sportiv pe scara perfor
manței decît prezența in com
petiții puternice, permanenta - 
apariție în întreceri echilibrate 
care să-l stimuleze, să-l obli
ge să se pregătească cu toată 
seriozitatea. Avem unele do
vezi elocvente de ceea ce în
seamnă regimul competițional 
intens asigurat unor jucători 
talentați, care promiteau foar
te mult, dar care, la un mo
ment dat, erau prea „cruzi" 
pentru treapta cea mai înaltă 
a diviziilor noastre și pentru 
care exista riscul de a-și anula 
normala evoluție prin 
lor în partidele de 
consecință, antrenorii 
preună cu conducerile 
lor cărora aparțineau, 
asentimentul celor in 
i-au trecut, pentru un absolut 
necesar „rodaj" în echipe din 
campionatele de „B“ sau „C“. 
„Făcute la timpul potrivit, a- 
dică atunci cînd tinărul jucă
tor a acumulat suficientă ex
periență, asemenea perioade 
de activitate "in echipe de ca
tegorii inferioare s-au dovedit, 
in general, folositoare. Ele au 
readus in cadrul unor loturi 
din prima divizie fotbaliști ca
re crescuseră vizibil după par
ticiparea, de-a lungul unui 
campionat sau a unei jumătăți 
de campionat, in echipe de 
„B“ sau de „C“. Exemplele 
sînt destule..." ne spunea an
trenorul Traian Ionescu, unul 
dintre specialiștii noștri cu 
multe reușite în materie de 
modelare, de lansare a tine
relor talente.

Intr-adevăr, am găsit o se
rie de exemple sugestive de 
„rodaje" în ,.B“ sau „C“ cu 
rezultate convingătoare. Klein 
și Gălan, de exemplu, au re
venit în lotul Corvinului cu o 
bogată experiență competițio- 
nală, cu randament indiscuta
bil superior, după ce au jucat, 

cu Au- 
s-a im- 
ultimul 
de atac

forțarea 
In 

im- 
cluburi- 

avînd 
cauză.

titulari, multe meciuri 
rul Brad. Tulba. care 
pus tot mai mult în 
sezon printre vîrfurile 
ale Diviziei ,.A“. a urcat bune 
trepte ale valorii competițio- 
nale și prin utila școală a 
competiției făcută la Minerul 
Cavnic. Ungureanu a progre
sat vizibil în perioada în care 
a jucat la Eîectroputere. deve
nind apoi un autoritar titular 
al Universității Craiova, tra
seu pe care, speră antrenorii

echipei din „Bănie", il va ur
ma și Cioroianu după perioa
da în care a evoluat la ~ 
structorul Craiova. „Nici 
mai recunosc- pe Buciko ! 
că cu o clasă mai bine 
ce a evoluat în „B“, la C.S.M. 
Reșița, intr-un campionat greu, 
intr-o echipă care a luptat 
pentru promovare. Acum iși 
pune eu justificate pretenții 
candidatura Ia un loc in apă
rarea F.C. Bihorului", ne de
clara antrenorul A. Kun. Bă
căuanii I. Solomon și Elisel 
au „sprintat" in ascensiunea 
lor valorică după sezoanele ju
cate la C.S.M. Borzești. Lazăr, 
un junior de talent din Pitești, 
s-a afirmat la Electronistul 
Curtea de Argeș, în Divizia 
„C“. Acolo l-a remarcat Chi
mia Rm. Vilcea și astfel a a- 
juns pe scena primei divizii. 
Voicu, alt produs al pepinierei 
argeșene, a clștigat sub toate 
aspectele jucînd la Muscelul 
Cîmpulung, de unde a revenit,

Con- 
nu-1 
Joa- 
după

cu toate atuurile,. la echipa 
lui'de origine.

Aceste exemple demonstrea
ză că este indiscutabil mai fo
lositor pentru un tinăr sau 
foarte tinăr jucător, să joace, 
să participe săptămînă de săp- 
tămină la partide cu mize 
importante decît să rămînă o 
permanentă rezervă, să intre 
in teren ici și colo cite 20 de 
minute. Aspra școală a cam
pionatului îi va ajuta mult mai 
mult. Iată motivul pentru care 
atitea „rodaje", făcute la iimp, 
eu grijă și — accentuăm — 
prin asigurarea unei instruiri 
competente, s-au dovedit atît 
de utile. Ele au grăbit sau 
poate că au salvat chiar, une
ori, cariere care au urmat tra
see atît de frumoase mergînd 
pînă Ia echipa națională. Con
ducerile cluburilor noastre, cu 
precădere antrenorii formații
lor de pe prima scenă, pot 
medita și acționa, mai cu sea
mă în cazurile care o impun.

Eftimie IONESCU

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI /✓

In populara competiție fotba
listică „CUPA ROMÂNIEI”, care 
se dispută sub egida „DACIA- 
DE1”, duminică s-a disputat pri
ma etapă cu participarea divi
zionarelor „C*. Iată o parte din
tre rezultate :

Recolta Salonta — Victoria 
Ineu 4—0 (3—0), Minerul Or. dr. ' 
Petru Groza — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 3—1 (0—1, 1—1), în
frățirea Oradea — Voința Oradea
1— 0 (0-0, 0—0), Chimia Găești
— Electrica Tltu 1—0 (0—0, 0—0), 
Minerul Ghelar — Victoria Că- 
lan 2—0 (0—0, 0—0), Rapid Șen- 
drenl — Victoria Tecuci 1—f 
(0—2), Ancora Galati — Victoria 

T. C. Galați 3—0 (3—0). Energia 
Gh. Gheorghlu-Dej — Luceafă
rul Adjud 1—0 (0—0), Inter Vas
lui — Mecanica Vaslui 1—2 
(1—0), Minerul Șunculuș — C.F.R. 
Steaua Cluj-Napoca 1—3 
Bradul Vlșeu
2— 0 (2—0), Șiretul
Cetatea Tg. Neamț 
Minerul Comănești 
Moineștl 1—2 (1—0),
Nădrag — Metalul

(0—3), 
Minerul Borșa 

Pașcani — 
3—0 (1—0),
— Petrolul 

Laminorul 
Oțelu Roșu 

2—1 (1—0), C.S.M. Lugoj — UM. 
Timișoara 3—2 (1—1), Victoria
Cărei — Chimia Tășnad 7—1

(3—2), Unirea Urziceni — Unirea 
Slobozia 1—0 (0—0). Metalul Boc
șa — C.F.R. Victoria Caransebeș 
4—0 (0—0), Dacia Orăștie — Me
canica Orăștie 3—2 (0—1, 1—1), 
Carpatl Sinaia — Chimia Brazi 
0—1 (0—0), Unirea Hida — Rapid

Jibou 4—2 (2—0), Silvania Cehu 
Silvaniei — Minerul Sărmășag 
2—0 (2—0), Chimia Or. Victoria
— Metrom Brașov 2—3 (2—1)
Colorom Codlea — Mobila-Măgu- 
ra codlea 1—0 (1—0), Torpedo 
"* ~ “ - Celuloza Zărnești

1—1, 1—1), Viitorul
— Recolta Stoicănești 

C.S.A. Măciuca — 
(0-0).

Făgăraș — Nitramonia

Zărnești 
5—3 (0—0, 
Drăgășani 
1—0 (0—0), _____  _____
Metalul Rm. Vîlcea 1—2 
Utilajul r'-—--, _______
Făgăraș 1—2 "(0—2), Textila Prej- 
mer — Precizia Săcele 0—2 
(0—I), Unirea Cristuru Secuiesc
— I.C.I.M. Brașov 3—0 (3—0), 
S.N. Tuicea — Delta Tuicea 0—2 
(0—0), Bihoreana Marghita — U- 
nirea Valea lui Mihai 3—5 (0—0, 
0—0, 1—1), Gloria Moftlnu Mare
— Someșul Satu Mare 2—3 (1—0),
Cimentul Medgidia — I.M.U. 
Medgidia 6—5 (0—0. 1—1. 1—1).
Metalul Sighișoara 
nlca Tg. Mureș 1—0 (0—0, 0—0), 
Dunărea Calafat — Progresul 
Băilești 5—0 (2—0). Portul Con
stanța — Voința Constanta 3—1 
(2—1), Electrica Baia Mare — 
CUPROM Baia Mare 3—2 (1—1), 
Mecanica Sighet — Mineral Baia 
Sprie 2—1 (1—0), Minerul Băiuț
— Minerul Bălța 5—4 (0—0. 0—0. 
1—1), Proletarul Bacău — Letea 
Bacău 2—0 (1—0), Voința Beșteoe
— Arrabium Măcin 2—1 (1—0),
Progresul Isaccea — D.V.A. Por
tul Galați 3—2 ■ (2—1) Chimia 
Buzău — Victoria Lehliu 1—0 
(0—0. 0—0), Locomotiva Buzău — 
Metalul Buzău 2—1 ro—0).

1—1.
Metaloteh-

PROGRAMUL JURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
SERIA A III-a--------- ■--------------------------------

ETAPA I
- duminică 2 septembrie

greșul, Chlmpex 
ra — Laminorul.

— Portul, Anco- ETAPA A XI-a
— duminică 11 noiembrie

IMU-CSS Medgidia — Portul 
Constanta, laminorul Viziru — 
Petrolul Ianca. DVA-Portul Galați 
— Arru blum Măcin, Cblmpex 
Constanța — Delta Tuicea, Avln
tul Matca — Cimentul Medgidia, 
Progresul Isaccea — Ancora Ga
lați. Șantierul naval Tuicea — Chi
mia Brăila, Marina Mangalia — 
Voința Constanța.

ETAPA A ll-a
- duminică 9 saptambria

Chimia — Avlntul, Cimentul — 
Progresul, Portul — Laminorul, 
Petrolul — IMU-CSS. Ancora — 
Chlmpex, Delta — Marina. Voin
ța — DVA-Portul. Arrabium — 
Șantierul naval.

EfAPA A lllo
— duminică 16 septembrie

Cimentul — Ancora, DVA-Por
tul — Portul, Chlmpex — IMU- 
CSȘ, Laminorul — Delta, Marina — 
Chimia. Arrublum — Voința. Șan
tierul naval — Petrolul, Progre
sul — Avlntul.

ETAPA A IV-a
— duminică 23 septembrie

Voința — Progresul. Avîntul — 
Arrublum. DVA-Portul — Ancora, 
Portul — Cimentul, Șantierul na
val — Delta, Chimia — Lamino
rul. IMU-CSȘ — Marina, Petro
lul — Chtmpex.

ETAPA A V-o
— duminică 30 septembrie

Avîntul — Șantierul naval, Chl-, 
mia — Voința Cimentul .— Pe
trolul, Delta — DVA-Portul, Arru-' 
blum — IMU-CSȘ, Marina — Pro-

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES 1DIN 15 AUGUST

1 : 1 
și 4 
Cat.

variantă 100% 
variante 25% 

2 : .1 variantă 
și 7 variante 
Cat. 3 ; 42,25

A Vi a
7 octombrie

ETAPA
— duminică _______

Chtmpex — Chimia, Arrublum
— Ancora. IMU-CSȘ — Delta, Vo
ința — petrolul. Progresul — Por
tul, DVA-Portul — Avîntul, Lami
norul — Marina, Șantierul naval
— Cimentul.

ETAPA A VU-a
— duminică 14 octombrie

Progresul — Șantierul navaă, 
Laminorul — Chlmpex, Marina — 
Avlntul. IMU-CSȘ — Cimentul, 
Delta — Voința, Portul — Ancora, 
Petrolul — Arrublum. DVA-Por- 
UX — Chimia.

ETAPA A Vltl-a
— duminică 21 octombrie

Petrolul — DVA-Portul, Delta — 
Progresul. Chimia — IMU-CSȘ, 
Ancora — Șantierul naval, Cimen
tul — Arrublum, Chlmpex — Ma
rina. Avîntul — Laminorul, Por
tul — Voința.

ETAPA_____ A IX-a
- duminică 28 octombrie

Chimia — Portul, IMU-CSȘ — 
Laminorul. Șantierul naval — 
Chtmpex. Voința — Avîntul, Ma
rina — Ancora. Arrubirjm — Del
ta DVA-Portul — Cimentul, Pro
gresul — Petrolul.

ETAPA A X-a 
- duminică 4 noiembrie

Laminorul — Șantierul naval, 
Petrolul — Avîntul. Portul — 
Arrublum. Delta — Chimia. Chlm
pex — DVA”Portul, Progresul — 
IMU-CSȘ, Ancora — Voința. Ci
mentul — Marina.

STAT

Delta —, Cimentul, Chimia — 
Progresul, ’Voința — Chlmpex, An
cora — Petrolul, Arrublum — La
minorul, Avîntul — Portul, Ma
rina — Șantierul naval, IMU-CSȘ 
— DVA-Portul.

ETAPA A Xll-o
duminică 18 noiembrie

Anrubium — Chimia, Portul — 
Delta. Petrolul — Marina, Voința
— Laminorul. Șantierul naval — 
IMU-CSȘ. Cimentul — Chlmpex, 
DVA-Portul — Progresul, Avlntul
— Ancora.

ETAPA A Xlll-a 
duminica 25 noiembrie

Ancora — Delta, Chimia — Pe
trolul, IMU-CSȘ — Voința. Pro
gresul — Arrublum, Chlmpex — 
Avîntul, Șantierul naval — DVA- 
Portul. Marina — Portul, Lami
norul — Cimentul.

ETAPA a XIV a
— duminică 2 decembrie

IMU-CSȘ — Avîntul, Progresul 
— Laminorul Arrublum — Chlm
pex. Chimia — Ancora, Portul — 
Șantierul naval, Delta — Petrolul, 
Voința — Cimentul, DVA-Portul — 
Marina.

ETAPA A XV-a
— duminică 9 decembrie

Cimentul — Chimia, Șantierul 
naval — Voința, Ancora — IMU- 
CSȘ. Chlmpex — Progresul. Ma
rina — Arrublum. Laminorul — 
DVA-Portul. Petrolul — Portul, 
Avîntul — Delta.

LOTO-PRONOSPORT
variante a '1.353 lei ; Cat. 4 : 
96,50 a 592 lei ; Cat. 5 : 190,25 
a 301 Iei : Cat. 6 : 7.890 a 40 lei; 
Cat. 7 ; 256,50 a 200 lei
8 ; 4.403,25 a 40 lei.

Cîștigul de categoria 1 (100%) 
a fost obținut' de participantul 
ION BUZAT'J din București.

; Cat.

l\FORMEAZÂ



A 88 a SESIUNE A COMITETULUI
INTERNATIONAL OLIMPIC

REZULTATE VALOROASE ÎN

avut loc 
a Comi- 
Olimpic 

de zi au 
Comitetelor 

Jocurilor O- 
1984 și 1388. 
grupelor de 
S-a hotărit 

ședințe a

Reprezen'tanți români realeși In
La Los Angeles a 

cea de a 38-a sesiune 
tetului International 
— C.I.O. La ordinea 
figurat rapoartele 
de organizare ale 
limpice din anii 
ale comisiilor șl 
lucru ale C.I.O. 
convocarea unei __
C.I.O. în luna decembrie 1984, 
la Lausanne, in legătură cu u- 
nitatea și solidaritatea olimpi
că. Au fost introduse în pro
gramul olimpic din anul 1938 
noi probe pentru femei: 10 000 

echipe.
Si o

m. ciclism urmărire 
noi distanțe la canotaj 
probă la vele.

în cadrul alegerilor și 
tuirii Comisiei Executive 
C.I-O.. Alexandru Șipereo 
cepreședinte 'al Comitetului 
limpic Român și membru 
C.I.O. pentru România, a 
venit de la această 
prim-vicepreședinte al 
ei Executive a C.I.O. pe O pe
rioadă de doi ani.

în timpul Jocurilor Olimpice

consti- 
a 

vi- 
O- 
al 

de- 
seshine 
Comiai-

De azi, pînă duminică, la Lodz

Incepind de azi și pînă du
minică. în Sala sporturilor din 
Lodz (Polonia) se vor desfășura 
Campionatele europene de lupte 
greco-romane și libere ale ju
niorilor (16—18 ani). Mai întîi 
vor lua startul juniorii de la 
..greco-romane". printre care se 
vor afla și 8 reprezentanți ai 
tării noastre : Cătălin Tudose 
(cat. 52 kg). Nicolae Nitoiu (56 
kg). Costel Coșovan (60 kg), 
Costel Alexandrache (65 kg). 
Constantin Zamfir (70 kg). Ni
colae Tudor (75 kg). Gheorghe 
Gălbinijă (81 kg) și Adrian A- 
lionte (+87 kg). Ei sînt însoțiți 
de antrenorii Cornel Petrescu si 
Ion Dragomir. Azi și miine vor 
avea loc întrecerile din cadrul 
tururilor eliminatorii, iar joi 
seara — finalele la toate cate
goriile de greutate.

Vineri 
sală, vor 
tinentală 
re". Din 
cura Alin Păcuraru (cat. 48 kg). 
Dorinei Bîrcu (52 kg). Florin

dimineața. în aceeași 
începe competiția con- 
juniorii de la „libe- 
tara noastră vor con-

Turul României la motociclism

ALERGĂTORII BUCUREȘTENI LIDERI ÎNAINTEA ETAPEI FINALE
• Astăzi, caravana sosește în Capitală

SIBIU, 20 (prin telefon). Intr-o 
atmosferă sărbătorească șl o or
ganizare ireproșabilă (organele 
locale din Arad merită cele mal 
calde felicitări pentru eforturile 
depuse, dovedindu-se gazde deo
sebit de amabile), cei 54 de moto- 
cicliști rămași in Turul României 
au luat startul in etapa a 6-a des
fășurată pe ruta Arad — Deva — 
Alba Iulia — Sibiu (284 km). Pe 
carnetele de bord ale concurenti- 
lor au figurat. intre cele cinci 
posturi de control, medii orare 
de 47 km, in condițiile unui trafio 
rutier ir.tens pe un traseu ou 
multe urcușuri și pe o vrem» 
surprinzător de rece.

Deci, din nou o etapă extrem 
de grea, care a Început sub sem
nul unui aprig duei intre echipele 
I.M.G. București și Torpedo Zâr- 
nești (despărțite la o diferență 
foarte mică in clasamentul gene
ral) reprezentanții lor fiind cro
nometrați Ia testul de Indemtaare 
cu următorii timpi : D. Ciuraru 
— 42.2 G. BratovicS — «2.5. T. 
Drăghici — 43.», S. Sandu — 434.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA IN TENIS
McEnroe : 6—4. 6—2 cu Fitzge
rald. Warwick.

MAHWAH. în finala compe
tiției feminine desfășurată in 
localitate s-au intilnit Martina 
Navratilova si Pam Shriver. 
Prima a cîștigat cu 6—4. 4—6, 
7—5. A fost a 48-a sa victorie 
consecutivă si al 9-lea turneu 
cîștigat în cadrul -Circuitului 
feminin*.

STOWE. Cehoslovacul Tomas 
Smid s-a clasat primul in tur
neul de la Stowe (Vermont), 
din cadrul ..Marelui premiu 
Volvo* (8—3. 6—2 în finala cu 
Mei Purceii). La dublu, in fi
nală : Vilas. Gomez — Năstase, 
Higueras 7—6. 7—6.

COLUMBUS. Un alt turneu 
din cadrul „Marelui premiu 
Volvo*, cel de la Columbus, 
s-a încheiat cu succesul lui 
Brad Gilbert (6—3. 2—6 6—3
in finala cu Hank Pfister).

titlul continental 
si-1 dispute echipe- 
si Italiei, începînd 
la Lesa.

LESA (Italia). în cadrul se
mifinalelor „Cud* Valerio* 
(campionatul european pentru 
echipe de juniori) s-au intil
nit Franța cu Cehoslovacia si 
Italia cu Suedia. Jocurile au 
fost foarte echilibrate, ambe
le meciuri încheindu-se cu a- 
celasi scor : 3—2. în urma se
mifinalelor, 
urmează să 
le Franței 
de joi, tot

TORONTO. Turneul masculin 
din cadrul „Marelui premia 
Volvo" s-a încheiat cu victoria, 
așteptată, a lui John McEnroe, 
care a dispus, în finală, de 
Vitas Gerulaitis cu scorul de 
6—0. 6—3. Este pentru prima 
oară că McEnroe cîstigă „In
ternaționalele* Canadei. Proba 
de dublu a revenit, de aseme
nea așteptat, cuplului Fleming, 

forurile sportive internaționale

in

au avut loc și Congrese ale 
unor federații internaționale la 
care au fost realeși în condu
ceri și comisii reprezentanți 
români, după cum urmează:

— Nicolae Vieru, vicepre
ședinte al Federației Interna
ționale de Gimnastică. Maria 
Simionescu, membră în Comi
sia tehnică a F.I.G.

— Lia Manoliu. membră 
comisia feminină a Federației 
Internaționale de Atletism A- 
mator. Victor Firea, membru 
in comisia de cros.

— Lazăr Baroga, membru in 
Comitetul Executiv al Federa
ției Internaționale de Haltere 
și președinte al Comisiei teh
nice.

— Ioan Kunst Gbermăneseu. 
președinte al Comisiei tehnice 
a Federației Internationale de 
HandbaL 
membru 
tițit

— Ion
Comisiei

Lucian Grigorescu. 
al comisiei de compe-

Mureșan. președintele 
tehnice a Federației 

Internaționale de Pentatlon 
Modern.

Ioniță (56 kg). Vasile Sălăgean 
(60 kg). Ștefan Vizitiu (75 kg). 
Viorel Serdean (81 kg) și Ale
xandru Ballay (87 kg). In pri
mele două zile se vor desfășura 
meciurile eliminatorii din gru
pe. finalele urmînd să aibă loc 
duminică seara. Juniorii de la 
„libere", cate vor pleca mîine 
la Lodz. sînt însoțiți de antre
norii Ion Crîsnic si Alexandru 
Geantă.
La Suhl (R. D Germană) 
„TURNEUL PRIETENIA’ LA 
LUPTE GRECO-ROMANE

La sfîrșitul acestei săptămîni
— vineri, sîmbătă și duminică
— va avea loc la Suhl (R. D. 
Germană) „Turneul Prietenia" 
la lupte greco-romane- pentru 
juniori (16—18 ani). La această 
competiție vor concura și tine
rii luptători români, printre ca
re Adrian Tudose (cat. 52 kg). 
Ion Cristache (56 kg). Ion Popa 
(60 kg), Viorel Fluierică (75 kg) 
și Ovidiu Popa (+87 kg). Antre
nor — Eugen Hupcă.

un po- 
arbitrul 
aid, N. 
d I a- 
pcegaat 
pentru

respectiv E. Miilner — 44,6, P. 
Titilencu — 46,4, L. Ferenczi — 
48,5 și P. Popescu — 48,6. Intre 
fruntașii probei speciale s-a aflat 
și purtătorul eșarfei roșii, Mihal 
Motol, liderul cursei, el fiind În
registrat cu 45,4. După al treilea 
post de control de La Deva, (km 
152) a început o ploaie măruntă, 
ca apoi pe parcurs să se întețeas
că. Trecerea motocicliștilor prin 
Alba Iulia (km 216) este marcată 
festiv de grupul de tineri lmbră- 
cați kt uniforme albastre purtind 
stegulețe șl dori. Facem 
pas in fața poștei, unde 
postului de control de 
Cojocaru. ne informează 
lergătort, care nu și-au 
corespunzător motoarele 
toate variantele de timp, au venit 
cu in liftiere, primind puncte de 
penali tace. De la Alba Iulia ploa
ia va tosoțr permanent pe moto- 
ocLști. liderul atașamentului ge
neral. M. Motol. împreună eu 
sportivii echipelor I.M.G. Bucu
rești, Torpedo Zărneștl și Steagul 
roșu Brașov, angajați In lupta

• Recordul Irinci Flcszțjnshi — o surpriză ?

anul tre- 
(68,98 m). 
sezon, un 
Meszynski

Irina Meszynski, noua re
cordmană mondială la arunca
rea discului, este cea de a 12-a 
atletă care îsi înscrie numele 
pe lista marilor performere ale 
acestei probe. într-un fel. apa
riția ei ca recordmană a lumii 
poate fi apreciată ca o surpri
ză. proba fiind dominată. în 
ultima perioadă de timp, de co
naționalele sale Gisela Beyer, 
prima performeră a anului cu 
73.10 m si Martina Opitz. cam
pioana mondială de 
cut. de la Helsinki 
care deține. în acest 
rezultat de 72.32 m.
ocupa poziția a treia în bilan
țul mondial al anului 1984. dar 
cu o performantă si ea excelen
tă : 72 02 m !

în concursul de săotămîna 
trecută de la Praga. Meszynski 
a întrecut toate așteptările, a- 
runeînd 73,36 m. cu 10 cm peste 
rezultatul cel mai bun al so
vieticei Galina Savinkova. Ea 
a devenit astfel recordmană a 
lumii ! Meszynski s-a născut la 
Berlin, la 23 martie 1962. Are 
175 cm și aproape 95 kg. Stu
dentă la Berlin, la facultatea 
de drept ea este antrenată de 
Helga Borner Rezultatele ei au 
evoluat astfel : 
1976 — 45.00 m 
1978 — 50.54 m. 
1980 — 64.86 m.

71.40 m 1933

1975 — 44,12 m. 
1977 — 48.48 m 
1979 — 62.42 m. 
1981 — 63,78 m.

1982 — 71.40 m 1933 — nu a 
concurat si 1984 — 73.36 m.

La C.E. ’82 de la Atena s-a 
clasat a opta (63.73 m. in urma 
Florenței Crăciunescu). 
Meszynski a fost campioană 
tematională a României 
1982. cu 66,96 m.

Irina 
in- 
în

CONCURSUL DE LA 
MOSCOVA

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în întrecerile de De 
stadionul Lujniki : 100 m :
Osvaldo Lara (Cuba) 10,17. At
tila Kovacs (Ungaria) 10.18 : 
200 m : VI. Muraviev (URSS) 
20.34 ; 400 m : Viktor Mai kin 
(URSS) 44,78. Aleksandr Troș- 
cilo (URSS) 45,51 m ; 800 m : 
Alberto Juantorena (Cuba) 
1:45,68. Ryszard Ostrowski (Po
lonia) 
dreas 
natoli 
5000 
(Bulg.) 13:26,35. Dmitri Dmitri-

1:45,68 ; 1500 m : An- 
Busse (RDG) 3:36.65. A- 
Kalutski (URSS) 3:37,85: 
m : Evgheni Ignatov

pentru un loc pe podiumul 
premiere, controlind cursa

de 
_______,_ _______________ pînă 

la sosire. La Sibiu, participant; 
la Turul României au fost întîm- 
plnați de numeroși admiratori al 
sportului ou motor, multe aplau
ze fiind adresate șl fetelor a că
ror lideră merituoasă este bucu- 
reșteanca Otilia Panes,

învingătorii etapei a 6-a : Du
mitru Cluraru (I.M.G. Buc.) 
0 p.p. Otilia Panca (C.S.T.A. Buc.) 
68 p.p. și echipa I.M.G. București 
cu 77 p.p.

înaintea etapei finale, care se 
va desfășura marți pe ruta Sibiu 
— Rm. Vîlcea — Pitești — Titu — 
București (275 km), cu sosirea la 
km 10 de pe șoseaua Chitlla, in 
jurul ord 14,30. liderii cursei sînt 
Mihai Motol (Constructorul Buc.) 
cu IM p.p., Otilia Panca cu 539 
p.p. șt echipa I.M.G. București cu 
1224 p.p.

Troian IOANIȚESCU

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL DOI LA BALCANIADA DE POLO-JUNIORI
SOFIA. 20 (Agerpreș). în ul

tima zi a Balcaniadei de polo 
pe apă pentru juniori, selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 7—6 formația Turciei, 
iar reprezentativa Iugoslaviei a

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • „Marele Premiu" de 

ia Zeltweg (Austria), desfășurat 
pe o distanță de 223,883 km, a re
venit lui Nikl Lauda (Austria) 
în 1 h 21:12,851, urmat de Nelson 
Piquet (Brazilia) la 23,525 s și de 
Michele Alboreto (Italia) la 
48,908 s. In clasamentul general al 
C.M.. după 12 curse, conduce 
Lauda cu 48 p, urmat de Alain 
Prost (Franța) 43,5 p.

BASCHET • La Toledo, in C.E. 
de junioare (gr. A): Bulgaria — 
Suedia 81—63, U.R.S.S. — Franța 
76—51, Iugoslavia — Polonia 84— 
62. După două etape, conduc 
U.R.S.S. și Iugoslavia cu 4 p. In 
gr. B : Italia — R.F.G. 91—50, 
Ungaria — Olanda 82—61. Ceho
slovacia — Spania 74—54. Pe pri
mele locuri, după două etape, se 
află Italia și Cehoslovacia cu 4 p.

CICLISM • Turui Belgiei a

Valeri 
(URSS) 

mg : 
Bakos 
13,52 ; 

Aleksandr 
(URSS) 

Vladimir 
(U.R.S.S.) 

3000 m obst.: 
Mamin- 
8:27,15, 
Melzer 

8:27,43 ;
Kons- 

Senîkin 
8,38 m — 

unional, 
Jefferson 

8,37 m — 
național : 

Oleg Proș-

ev (URSS) 13:26,85; 
10000 m : ----
Abramov 
27:55,1 ; 100 
Gyorgy 
(Ungaria) 
400 mg: 
Vasiliev 
48.63, 
Budko 
47,74;
Bohuslaw 
ski (Pol.) 
Hargen 
(RDG) 
lungime : 
tantin 
(URSS) 
record 
Haine 
(Cuba) 
record 
triplu: 
cenko (URSS) 17,46 
m. Aleksandr Ia
kovlev (URSS) 
17,41 m ; prăjină : 
Konstantin Vol
kov (URSS) 5,80 
m. Serghei Bubka 
(URSS) 5,70 m; 
înălțime : Valeri
Sereda (URSS) 
2,25 m. Xavier So
tomayor (Cuba) 
2,25 m ; greutate : 
Serghei Kacnauskas 
21,64 m, Udo Bayer (RDG) 21,60 
m ; disc : Iuri Dumcev (URSS) 
66.70 m ; suliță : Uwe Hohn 
(RDG) 94,44 m. Detlef Michel 
(RDG) 88,32 m : ciocan : Iuri 
Sedih (URSS) 85.60 m. Igor Ni
kulin (URSS) 82.56 m : decat
lon: Grigori Degteariev (URSS) 
8523 p. Torsten Voss (RDG) 
8450 p ; 4 X 400 m : URSS 
3:00.16 — record unional : ma
raton : Nedl Dereide (Etiopia)

Konstantin 
record al

(URSS)

F O T B A L meri d ia ne
U.R.S.S. MEXIC 3-0 (1-0)

La Leningrad, echipa U.R.S.S. 
a dispus în meci amical, de 
reprezentativa Mexicului cu 
3—0 (1—0). după un joc ofen
siv și eficace. Au marcat Ro
dionov (min. 12 si 79) și Blohin 
(min. 82). în fata a peste 60 000 
de spectatori, învingătorii au 
aliniat formația : Novikov (Bi- 
riukov) — Sulakvelidze (Bo- 
rovski), Civadze, Demianenko 
(Pozdniakov), Baltacea — Zig- 
mantovici. Gotsmanov (Lite- 
cenko), Besonov (Vorobicv), 
Aleinikov — Rodionov (Pro
tasov), Blohin.

CAMPIONATE
U.R.S.S. (două meciuri res

tante) : Torpedo — Alma Ata 
2—1. Tașkent — Rostov 4—0. 
în clasament continuă să con
ducă Zenit 
urmată de 
Torpedo cu

ELVEȚIA 
de Fonda ■ 
Aarau — Grasshoppers 1—1.
Basel — Zug 0—2. Lucerna — 
St. Gallen 1—1. ZOrich — Wet- 
tingen 2—1, Sion — Young 
Boys 1—0. Lausanne — Ve- 
vey 4—2. Servette — Neucha- 
tel 5—2. Pe primele locuri : St. 
Gallen. Grasshoppers, Aarau si 
Lausanne cite 3 t>.

Leningrad eu 32 p, 
Dniepr eu 28 p si 
21 p.
(et. 2). La Chaux- 

— Winterthur 2—0, 
Grasshoppers

10—7 echipa Bul-Întrecut cu 
gariei.

Clasament 
via — 8 p. 
Bulgaria — 
3 p, 5. Turcia — Op.

final : 1. Iugosla- 
2. România 5 p. 3. 
4 p. 4. Grecia —

fost cîștigat de belgianul Eddy 
Plankaert Învingător și in ultima 
etapă (182 km în 4 h 33:49). • 
Turul Norvegiei s-a încheiat cu 
victoria lui Dag Erik Pedersen 
(Norvegia), urmat de compatrio
tul său Atle Kvalsvoll și de Ev- 
ghenl Ermacenko (U.R.S.S.). •
Cursa de fond (120 km) din ca
drul C.M. de juniori a revenit lui 
Tom Cordes (Olanda) în 3 h 
05:42. Pe echipe (TO km) a cîști
gat reprezentativa U.R.S.S. • La 
Moscova cursa de 4 km pe velo
drom a fost cîștlgată de Bernd 
Dietert (R.D.G.) in 4:36,47 (cea 
mal bună performanță mondială).

GIMNASTICA RITMICA • In 
concursul de la Sofia, Diliana 
Gheorghleva a terminat învingă
toare la 3 obiecte (cerc, minge, 
măciuci), la panglică victoria re
venind Aneliei Ralenkova (am-

Senîkin a înregistrat
U.R.S.S. la săritura în

Laserfoto : A.P.-AGERPRES 

un nou
lungime

2.10:31 : 50 km mars: And'ei 
Perlov (URSS) 3.43:06.

ÎNTRECERI LA HANOVRA
Poloneza Lucyna 

registrat. cu 12,43 
bună performantă, 
anului, la 100 mg. 
tate : 800 m : Sammy Koskai 
(Kenya) 1:44,80: 400 mg: Ha
rald Schmidt (RFG) 49,63; înăl
țime : Dietmar Mogenburg
(RFG) 2,30 m : femei : 100 m: 
Diane Williams (SUA) 11,38.

Halek a în- 
s. cea mai 
mondială a 
Alte rezul-

(et. 2). Trakia — 
Lokomotiv — 

Cerno More — 
1—0, Etar — Mi-

SCOȚIA (et. 2). Celtic — 
Dundee Utd. 1—1. Dumbarton
— Glasgow Rangers 1—2, F. C. 
Dundee — Hibernian b—1. Mid
lothian — Morton 1—2. St. Mir
ren — Aberdeen 0—2. Pe pri
mele locuri Aberdeen și Mor
ton cite 4 p.

BULGARIA 
Slavia 5—1
T.S.K.A. 1—0. 
J.S.K. Spartak 
nior 3—0. Sliven — Beroe 5—2, 
Levski Spartak — Spartak 
Pleven 3—2. Botev — Cerno- 
moret 2—0. Dunav — Pirin 1—0. 
Pe primele locuri : Trakia, Lo
komotiv, Cerno More cite 4 p.

IUGOSLAVIA (et. 1). Tito
grad — Zeleznicear Sarajevo 
1—4, Pristina — Tuzla Î—1. 
Osijek — Vinkovici 1—1. Sa
rajevo — Niksici 2—0. Mostar
— Steaua roșie Belgrad 1—0, 
Partizan — Dinamo Zagreb 2—0. 
Hajduk Split — Vojvodina 5—1, 
Niș — Rijeka 3—0.

FINLANDA (et. 17). Ilves — 
Keps 1—3, K.U.P.S. — Haka 
Valkeakoski 0—0. M.P. —
H. J.K. Helsinki 3—3. P.P.T. — 
Kuusysi 0-4. R.O.P.S. — K.P.V. 
3—0. T.P.S. — Koparit 4—1 
Pe primele locuri : Haka Val
keakoski 25 p, Ilves 
ultimele : 11.
P.P.T. 8 p.

SUEDIA (et.
Elfsborg 0—1, : 
Goteborg 2—2, 
Malmo F. F. 1—0 Norrkoping — 
Kalmar 2—0. Orgryte — Gefle 
5—1. Oester — Hammarby 0—3. 
Pe primele locuri : A.I.K. 24 p.
I. F.K. Goteborg 22 n. Malmo 
F. F. 21 p ; pe ultimele: 10—11. 
Brage si Elfsborg cite 11 d. 12. 
Gefle 9 p.

24 p; pe
9 p, 12.M.P.

A.I.K. —
— I.F.K.

16).
Brage 

Halmstad

bele din Bulgaria).
ÎNOT a în concursul de la 

Moscova: masculin — 100 m bras: 
Volkov (ULR.S.S.) 1 :03,72 ; 2C0 ra 
liber: Lodzievski (R.D.G.) 1:49,83; 
feminin — 100 m liber : Christine 
Otto (R.D.G.) 55,75 ; 400 m : Elena 
Denderova (U.R.S.S.) 4:43,78. In 
proba de 400 m mixt Peter Berndt 
(R.D.G.) și-a corectat recordul 
european, obținînd timpul de 
4:18,29 (v.r. 4:19,61).

MOTO • C.M. de motocros, din 
Finlanda, s-a încheiat la clasa 
250 cmc cu victoria finală a lui 
Heinz Kinigadner (Austria) cu 
247 p. urmat de Jacky Vimond 
(Franța) — 217 p și Jeremy What
ley (Marea Brltanle) — 195 p.

POLO • Turneiil de la Stock
holm a fost cîștigat de Danemar
ca, învingătoare în finală, eu 
8—6 asupra Marii Britanii.


