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Porțiunea de plajă a Comple
xului turistic pentru tineret de 
la Costinești nu se deosebește 
de celelalte, de la Vama Veche 
și pină sus la Capul Midia, de- 
cit prin media de vîrstă (in 
jurul a 20 de ani) a celor care 
o populează și poate prin fre
nezia vilegiaturiștilor, justificată 
de vîrstă. In anii noștri, fru
musețile Litoralului — cu tot 
ce vrednicia omenească a adău
gat naturii — sint puse la in- 
demina întregului popor. Pe ti
nerii muncitori sau intelectuali 
ii vei găsi cu precădere pre- 
zenti aproape de comuna cu 
nume evocator „23 August", dar 
mai îndepărtată declt orice sta
țiune de șoseaua națională (par
că anume pentru a se izola de 
stressul trepidantelor aglomera
ții moderne, motorizate), acolo 
la Costinești. Acolo unde privi
rea se pierde în imensitatea mă
rii si nu mai intîlnește stavilă 
decit in vechiul far de la Tuzla, 
spre nord, sau impresionantele 
cuburi suprapuse ale hotelurilor 
dinspre lacul Tatlageac, la sud.

Conducerea Complexului turis
tic pentru tineret și-a propus un 
program ambițios, pe toate pla
nurile, pentru ca trecerea de 12 
zile prin uriașa tabără de va
cantă să folosească celor 5 000 
de tineri. Nu în ultimul rind, 
există strădania ca trupurile — 
oricum bronzate sub razele de 
cuarț ale splendidului soare — 
să nu se lenevească, să fie an
trenate, prin exerciții voluntare

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

IOTUL RLPREZEmilV 
DE FOTBAL EVOIUFAIĂ 

MIERCURI EA ATINA
La puțin timp după turneul 

întreprins în Iran, Turcia și 
Maroc, lotul reprezentativ își 
continuă seria jocurilor cu ca
racter de verificare și omoge
nizare în vederea unei cît mai 
bune comportări în partidele 
retur cu Spania și Iugoslavia, 
din preliminariile campionatu
lui mondial. Selecțioriabilii 
noștri vor evolua miercuri la 
Atena în compania cunoscutei 
formații de club Panathinaikos.

Reunirea componenților lotu
lui reprezentativ va avea loc 
duminică seară, în Capitală, 
după jocurile etapei a 3-a.

A 9-a MEDALIE DE AUR PENIRU DELEGAȚIA NOASTRĂ
NOII IWmi MIINIHAII: CIIMPIIMMII tCHIPII Dl SAHIt

DAN IRIMIC1UC MARIN MUSTAȚA

• Pe urmele celui mai tînăr campion european al 
probei de pușcă liberă 60 f.c.? ® Cel mai puternic 
adversar : propria performanță I ® Un prestigiu care 
trebuie apărat în probele colective

ION PANTEL1MONESCU

La Tunari, pe modernul poligon al Capitalei

LA CÎȚIVA PAȘI DE... PODIUMUL „EUROPENELOR"

Rigurozitate, seriozitate, res
ponsabilitate — acestea sînt 
principalele trăsături ale mun
cii pe care o depun în aceste 
zile trăgătorii din loturile națio
nale. Ei se pregătesc pentru cel 
mai mare eveniment al anului : 
campionatele continentale de 
tir, care vor avea loc între 1 

și 4 septembrie, tot la poligo
nul bucureștean Tunari, ca și 
acum doi ani.

Pe standurile de la pușcă 
i-am găsit pe cei 7 componenți 
ai lotului — Codreanu, Nicoles- 
cu, Oncică, Marin, Trăscăveanu, 
Teodoru și Șandor — disputîn- 
du-și unul dintre concursurile-

O Ruzici — Hărâdâu, me
dalie de argint la du
blu mixt

© Poloițtii s-au calificat 
în turneul final

® Luptătorii de la libere 
în cursă spre medalii

Cu două zile înaintea 
închiderii Universiadei, 
delegația României a 
cucerit 27 de medalii (9 
aur, 10 argint, 8 bronz)

test care, în concepția antre
norilor Manciu și Toader, s-au 
dorit tot atîtea mijloace princi
pale de „antrenare a concentră
rii maxime și de eliminare pe 
cil posibil a stress-ului de con
curs". Cei mai în formă 4 puș
cași vor alcătui echipa repre
zentativă. Ne-am amintit că 
înaintea campionatelor europene 
pentru arme cu aer comprimat 
din luna februarie, Ilie Codrea-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

Bilanțul sportivilor români la 
Universiadă se îmbogățește con
tinuu. Joi, două noi medalii 
s-au adăugat făcind palmare
sul și moi impresionant, și mai 
strălucitor.

Echipa de sabie a parcurs 
victorioasă drumul spre fruntea 
ierarhiei, obținind în final — 
grație măiestriei și abnegației 
componenților săi (Cornel Ma
rin, loan Pop, Dan Irimiciuc, Ma
rin Mustață și Ion Pantelimo- 
nescu) — o victorie prestigioasă, 
care s-a soldat cu titlurile de 
campioni mondiali universitari 
și o medalie de aur. Acest suc
ces a fost deosebit de apreciat 
și aplaudat in sala din Sofia in 
care se află elita scrimei inter
naționale.

Virginia Ruzici și Dumitru Hă- 
rădău au fost distinși, in proba 
de dublu mixt, la tenis, cu me
dalia de argint.

Astfel, palmaresul delegației 
sportivilor studenți români la 
Jocurile Mondiale Universitare 
este acum și mai impunător : 9 
medalii de aur, 10 medalii de 
argint și 8 medalii de bronz, 
deci UN TOTAL DE 27 MEDA
LII. Bilanț, de pe acum, net su
perior tuturor participărilor noas
tre la această mare competiție 
a tineretului studios.

Mai sint două zile pină la în
cheierea competițiilor. Alți spor
tivi români asaltează ierarhiile 
și luptă cu ardoare pentru cu
cerirea unor noi medalii. Se află 
în drum spre realizarea unor 
performanțe superioare luptăto
rii de la libere (ei au realizat 
în prima zi 8 victorii) și poloiș- 
tii — calificați în turneul final al 
întrecerii.

Azi și miine, in ultimele zile 
de întreceri, așteptăm, prin efor
tul participanților noștri, noi 
medalii care să încununeze un 
bilanț cu care mișcarea sportivă 
românească să se mîndrească 
după prestigioasa comportare 
avută de reprezentanții ei la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Succes I

Citiți în pagina a 4-a cro
nici și comentarii de la 
întrecerile desfășurate joi 
la Universiadă.

I IMAGINI DE LA DEMONSTRAȚIA SPORTIVILOR
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VIBRANT OMAGIU ADUS PARTIDULUI

de vigoare, robustețe șiParada sportivilor, plină 
optimism, desfășurată în Capitală cu prilejul săr
bătoririi Zilei de 23 August, a constituit o nouă ex
presie a atașamentului, a dragostei fierbinți și a re
cunoștinței nemărginite pe care tineretul sportiv le 
poartă partidului, secretarului său general, tovarășul 
N’COT.AE CEAUSESCU, un angajament ferm de a

munci și de a învăța cu abnegație și dăruire, de a 
nu precupeți nici un efort pentru a transpune 
viață sarcinile de mare responsabilitate civică 
crcdințate mișcării noastre de educație fizică 
sport.

Revenim cu două secvențe din filmul acestei 
nunate demonstrații :

în 
in- 

fi

mi-

• Emblema „Daciadei", marea competiție națio
nală, organizată din inițiativa secretarului general 
al partidului, sugerînd urcușul continuu al sportului 
românesc.

• Tinere sportive din sectorul 1 intr-un grațios 
exercițiu cu ghirlande.

Foto : Dragoș NEAGU



Întrecerile
TEHISMANILOk juniori

tenis
17—18 

re-

Buc.) 6—1, 
(Politehnica 
6—1 cu D. 
și 6—4, 6—3 
Buc.) ; Ed. 

k_______ ____ , _ 6—0
Antonescu (Dinamo Buc.), 

(T.C.
Bucur

6—4.

BRAILA, 25 (prin telefon). — 
Pe terenurile Constructorul și 
Spartacus din localitate au în
ceput întrecerile din cadrul cam
pionatelor naționale de ~
pentru juniori (categoria 
ani). Iată cîteva dintre 
zultatele înregistrate : BAEETI— 
A. Dîrzu (Progresul ” - * " -
6—3 cu T. Kadar
Cluj-Napoca), 6—3, 
Bucătaru (T.C. Buc.) 
cu S. Nisiparu (T.C. 
Pană (Dinamo BucJ 
cu D.
6—4, 6_2 cu L. Man-cas 
Buc.) și 6—2, 6—1 cu L*. 
(Dinamo Buc.) ; FETI 
Lucia Romanov (Tot înain
te Buc.) — Liliana Pop (Po
litehnica Cluj-Napoca) 6—0, 6—1, 
Gabriela Dinu (Dinamo Buc.) — 
— Cristina Mureșan (Progresul 
Buc.) 6—1. 6—2, Ionela Oceanu
(Constructorul Brăila) — Cris
tina Boboc (Tot înainte Buc.) 
6—0, 6—3. (TR. ENACHE — CO-
resp.).

FETE 
(Tot

O----------

REPREZENTATIVA R. P. CHINEZE 
LA TURNEUL DE HANDBAL 
FEMNIN DE LA TIMIȘOARA

La fineie ucx. — . *i,
Timișoara va fi gazda unui 
turneu internațional de hand
bal feminin. Printre participante 
se află reprezentativa R.P. Chi
neze, care efectuează un turneu 
în țara noastră. Celelalte for
mații care se vor alinia la 
startul competiției dotate cu 
„Cupa Constructorul" sînt : 
A.K.S. Chorzow (Polonia), cam
pioana României, Universitatea 
Timișoara, Constructorul Timi
șoara, Șc. sp. Timișoara și divi
zionara B Știința Bacău.

DOUĂ VICTORII ROMÂNEȘTI
LA DINAMOVIADA ATLETICĂ

La Tallin s-au desfășurat în
trecerile Dinamoviadei atletice. 
Sportivii bucureșteni au obținut 
două victorii prin Argentina 
Menis la aruncarea discului — 
63,60 m și Gheorghe Cefan la 
3 000 m obstacole — 8:40,9. Alte 
rezultate ale atleților de Ia Di
namo București : Stelian Vă
duva — 10,46 la 100 m (loc 3) 
și 21,4 la 200 m (3), Nicolac 
Oncscu — 1:50,42 la 800 m (3) 
și 3:48,1 la 1 500 m (2), Cătălin 
Andreica — 29:21,4 la 10 000 m 
(2), Gheorghe Buruiană 29:56,6 1a 
10 000 m (5), Toma Bănișor —

!PE micul ecran
? SÎMBATA 27 AUGUST, 5 
X ora 14,30 : Jocurile Mon- < 
y diale Universitare (selec- 5 
X țiuni înregistrate de la < 
y Sofia). J
y DUMINICĂ 28 AU- > 
£ GUST, ora 14,30 : meciul < 
r de fotbal Petrolul — 5 
6 Steaua (transmisiune di- î 
y rectă de la Ploiești). J

LA TUNARI, PE MODERNUL POLIGON
(l/rmare din pag. I)

nu pronostica o medalie, iar 
previziunea s-a împlinit (Co- 
dreanu a devenit ulterior vice- 
campion european). De astă-dată, 
el a fost mai circumspect : „Va 
fi mult mai greu, pe de o parte 
pentru că toate federațiile eu
ropene acordă o atenție deose
bită probei de pușcă liberă 
68 f.c. iar pe de alta, pentru că. 
în momentul de față, tot mai 
mulți țintași se apropie de li
mita celor 600 de puncte. în 
orice caz, noi vom face tot po
sibilul pentru a avea o compor
tare care să se apropie cit mai 
mult de... trecuta evoluție a lui 
Mircea Ilea, sportivul român 
care devenea, în 1975, cel mai 
tînăr campion european al pro
bei".

în celălalt capăt al standului 
de pușcă candida ții la pistol 
precizie execută teme indivi
duale pentru retușarea amănun
telor de tehnică și pentru 
menținerea tonusului ridicai a- 
tins în ultima perioadă. îl de
ranjăm cîteva secunde pe cam
pionul național al probei, Li- 
vîu Stan, autor, la Balcaniada 
din acest an, al unui nou și va
loros record republican, cu 
566 p: „Nu pot să vă spun ni
mic altceva decît că voi lupta 
din toate puterile cu... propriul 
meu record. Dacă ii voi depăși, 
înseamnă că mulți dintre parte
nerii mei de întrecere vor fi, la 
rindul lor, depășiți".

Ne îndepărtăm, pentru a-i ve
dea la lucru pe sportivii de la 
pistol viteză, și ei angrenați

' MOTOCROSIȘTII NOȘTRI SE MENȚIN
PE LOCUL 4 ÎN „CUPA PRIETENIA"

Echipa națională de moto- 
cros (alcătuită din Paul Fiii- 
pescu, Ernest Miilner, Mihai 
Banu și Nicolae Arabadgi) a 
participat la cea de a 6-a etapă 
a „Cupei Prietenia", desfășura
tă în localitatea bulgară Sama- 
kov, situată la 60 km de Sofia. 
Cursa a revenit alergătorului 
bulgar D. Ranghelov, cunoscut 
publicului din țara noastră. P. 
Filipcscu a sosit pe locul 14. E. 
Miilner pc 17 și N. Arabadgi 
pe 18 (din 32 de concurenți). 
Resimțind dureri acute de pe 
urma unui traumatism mai 
vechi la umărul sting, M. Banu 
a fost nevoit să abandoneze. 
Clasamentul pe echipe : 1. Bul
garia 15 p, 2. Cehoslovacia 12 p, 
3. Polonia 10 p, 4. U.R.S.S. 8 p,
5. R. D. Germană 6 p, 6. Româ
nia 5 p. 7. Iugoslavia 4 p, 8. 
Bulgaria B 3 p.

CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI DUI’A 6 ETAPE : 1.
Polonia 69 p, 2. Bulgaria 65 p, 
3. U.R.S.S. 63 p, 4. România 38 
p, 5. R. D. Germană 38 p, 6. 
Cehoslovacia 37 p, 7. Iugoslavia 
4 p, 8. Ungaria 4 p.

în continuare, sportivii parti
cipant la „Cupa Prietenia" au 
mai luat startul în două con
cursuri, la Pcrnik și Berkovița, 
cîștigate tot de valorosul mo- 
tocrosist D. Ranghelov. Sufe
rind defecțiuni mecanice, aler
gătorii noștri au sosit pe urmă
toarele poziții : M. Banu — 11, 
E. Miilner — 16, N. Arabadgi 
— 20, P. Filipescu (abandonat

14:13,0 la 5 000 m (6), Niculina 
Vasile — 1,80 m la înălțime (3). 
Clasament general : 1. Dinamo 
(U.R.S.S.) 192 p, 2. Gwardia
Varșovia 137 p, 3. Dynamo Ber
lin 125 p, 4. Dinamo București
85 p, 5. Ruda Hvezda Praga 

79 p, 6. Levski Sofia 65 p, 7. 
Dozsa Budapesta 63 p.

Simbătă, la Giulești 
GALĂ DE VERIFICARE 

A LOTULUI DE BOX 
în cadrul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea parti
cipării la Balcaniada de box de 
la Bursa (Turcia), componenții 
lotului național vor susține, 
simbătă seara, in sala Giulești, 
meciuri de verificare și selecție. 
Partenerii de întrecere ai selec- 
ționabilil-or vor fi boxerii clubu
lui Rapid și din alte secții bucu- 
reștene. Gala va începe la ora 
18. Din programul reuniunii a- 
mintâm meciurile : Gh. VLad — 
I. Șandor, I. Miron — D. Petro- 
pavlovschi, C. Chiracu — C. Ghi- 
ță, G. Donciu — C. Florea.

într-un concurs-test, care 
cuprinde nu două, ci 5 serii 
executate la 4 secunde ! Cel 
mai autorizat „purtător de cu- 
vînt" al viteziștilor este Cor- 
neliu Ion, component de bază al 
echipei campioană europeană și 
recordmană mondială (2370 p), 
în 1975, la Madrid. Iată ce ne-a 
spus acesta : „E hazardat să a- 
firm că vom ciștiga neapărat o 
medalie la individual, deși exis
tă șanse. Trebuie însă să păs
trăm prestigiul pe care-I avem 
pe plan mondial în proba co
lectivă : componenții echipei 
noâstre au o valoare sensibil 
egală, Ia înalt nivel, și acesta 
este motivul pentru care sper 
că vom putea reedita succesul 
din 1975".

Cîteva cuvinte și despre „bă- 
trînul" poligon Tunari. Printr-o 
activitate susținută a lucrători
lor I.E.A.B.S. și a unui colectiv 
condus de A. Săvescu, secreta
rul adjunct al F.R. Tir, în ulti
ma vreme au fost montate in
stalații noi de pistol viteză și 
de mistreț alergător, s-a con
ceput și realizat un sistem elec
tric și electronic de semnalizare 
a valorii focurilor, s-au rea- 
menajat aleile și spațiile verzi, 
au fost revopsite toate cabinele, 
standurile, băncile tribunelor 
etc. Așa că, la această oră, „bă- 
trînului" poligon Tunari i se 
poate atribui mai degrabă epi
tetul de „tînăr"... Un poligon 
tînăr, dar și modern, capabil 
să favorizeze performanțe de 
excepție, așa cum sperăm că se 
vor produce Ia apropiatele cam
pionate europene.

în prima manșă) — 25 la Per- 
nik ; 1’. Filipescu — 12, E.
Miilner — 13, N. Arabadgi — 
14, M. Banu (angrenat intr-o 
busculadă) — 16 la Bcrkovița
(din 36 de concurenți).

o Cunoscuții alergători de 
dirt-track Gheorghe Sora și 
Cornel Voiculcscu, însoțiți de 
antrenorul Paul Enescu și arbi
trul internațional Andrei Iliaș- 
cu, se află în Cehoslovacia 
pentru cîteva concursuri.

• Etapa a 3-a a campiona
tului republican de motocros, 
programată la Brașov, în ziua 
de 28 august, a fost amînată 
pentru data de 11 septembrie.

JUNIORII ROMÂNI AII DOMINAT
TURNEUL INIFIINAȚIONAL DE ȘAH 

DE LA TG. MUREȘ
Brașoveanul Constantin Io- 

ncscu (pregătit de maestrul 
internațional Corvin Radovici) 
a înregistrat un frumos suc
ces ciștigind turneul interna
țional de șah pentru juniori 
încheiat miercuri la Tg. Mu
reș. Cu un finiș puternic, el 
a reușit să-i întreacă pc de
ținătorul titlului de campion 
național, ieșeanul Ovidiu Foi
șor și pe puternicul junior 
bulgar Semko Semkov. Cu 
un bun rezultat, printre pre- 
miați, au încheiat competiția 
timișoreanul loan Mărășescu și 
ploieșteanul Adrian Negulcscu.

Iată clasamentul final : 1.
C. loncscu 8’/2 p, 2. O. Foișor 
8 p, 3. S. Semkov 7*Z» p, 4—5. 
I. Mărășescu, A. Negulescu 7 p,
6. J. Reznieek (Cehoslovacia) 
6 p, 7. S. Biro 5«/« p, 8. Cr. 
Ioneseu 5 p, 9. D. Negureanu 
3'/2 p, 10. N. Liirincz 3 p, 
11—12. K. Szabo (Ungaria), D. 
Savin 2>A p.

★
Turneul de junioare, desfă

șurat la Brașov, a revenit ju
cătoarei sovietice Mzia Tsere
teli, care a reușit să se des
prindă în final de reprezentan
tele noastre Judith Kantor și 
Viorica Ilie. Foarte bine s-a 
clasat și Marina Pogorcvici,

LA COSTINESTI, UN PROGRAM SPORTIV AMBIȚIOS ÎN TABĂRA DE
(Urmare din pag f)

dar și printr-o activitate fizică 
organizată. Mai mult, pentru cei 
ce. încep să uite practica spor
tivă din anii de școală, țelul 
organizatorilor este să-i reobiș- 
nuiască, treptat, cu disciplina 
sportului.

In acest scop, de-a lungul ani
lor din urmă, baza materială a 
Complexului a fost continuu 
ameliorată, ajungînd acum la 
un frumos și bogat inventar : 
două terenuri de handbal, 6 de 
tenis, două de volei, două de 
baschet, fără a mai pune la so
coteală numeroasele mese de 
ping-pong și de șah (aflate pe 
culoarele umbrite sau in sala 
clubului). „Fotografia" progra
mului unei singure zile — luată 
la întimplare — arată că toate 
aceste baze sînt intens folosite. 
Prin hărnicie — căci activitatea 
sa începe la puțin timp după 
apariția zorilor, pe la ora 6,15 — 
se distinge „Școala de tenis de 
cîmp" (cum e înscrisă in pro
gram), condusă de un maestru 
recunoscut, Gheorghe Cobzuc, 
asistat de un proaspăt absol
vent al I.E.F.S. cu specializarea 
tenis și viitor antrenor la Dina
mo Brașov, Adrian Badu. Ele
vii lor — ven.ți din toate col
țurile țării — sînt mai ales 
începători care, după 10 zile de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Loto de astăzi va fi 

televizată la ora 18,50. Rezulta
tele vor fi transmise și la radio 
în cursul scrii.

★
CIȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 14 AUGUST 1977. FAZA I : 
cat. 2 : 2 variante 25% a 3750 lei 
și 2 variante 10% a 1.500 lei ; 
cat. 3 : 11,75 a 5.445 lei ; cat. 4 : 
48,10 a 1.330 lei ; cat. 5 : 132,75 a 
482 leicat. 6 : 3.978,75 a 40 lei. 
FAZA a H-a : cat. B : 18,90 a

„CUPA ELIBERĂRII" 
LA HOCHEI

Timp de trei zile, patinoarul 
artificial acoperit din Miercurea 
Ciuc a găzduit tradiționala com
petiție hocheistică „Cupa Elibe
rării". Anul acesta, la întrecere 
a luat parte și formația budapes- 
tană V.S.C. (clasată pe locul 3 
în campionatul ungar).

Trofeul a revenit echipei lo
cale Sport Club care a cîștigat 
toate jocurile : cu Sport C ub 
(II) 10—7, cu Unirea Sf. Gheor
ghe 11—6, cu V.S.C. 10—5. Lo
tul secund al Sport Clubului a 
ocupat locul doi : 7—1 cu Uni
rea și 11—2 cu V.S.C. Pentru 
locul trei Unirea a dispus cu 
8—5 de V.S.C. Peter, de la 
S.C. M. Ciuc, a fost golgetcrul 
competiției cu 20 de puncte.

V. PAȘCANU — coresp.

una dintre cele mai tinere par
ticipante la concurs (16 ani și 
jumătate).

Clasamentul : 1. Mzia Tsere
teli 9* A p, 2. Judith Kantor 8V2 
p, 3. Viorica Ilie 7'A p, 4. Mar- 
len Kalmukova (Bulgaria) 7 p, 5. 
Marina Pogorcvici 6V2 P. 6. Y- 
vona Sweicik (Polonia) 6 p, 7. 
Vesna Velici (Iugoslavia) 4’/2 P. 
8—9. Iuliana Nicola, Edith Cos- 
ma 4 p, 10 Carmen Butt 3V2 p. 
11. Luiza Crăciun 3 p. 12. Bea
trice Kovăcs (Ungaria) U/2 P.

TRIUNGHIULAR INTERNAȚIONAL 
DE POPICE LA BUCUREȘTI

Amatorii de popice vor putea 
urmări de simbătă un intere
sant triunghiular cu participa
rea jucătoarelor și jucătorilor 
unor valoroase formații de 
club : Olimpia, Rapid și Motor 
Karl Marx-Stadt. Iată progra
mul întrecerilor : 27 august, de 
la ora 15,30, Rapid — Motor ; 
28 august, de Ia ora 8, Olimpia 
— Motor ; 29 august, tic la ora 
8 -— concurs individual mascu
lin, de Ia ora 13,30 — concurs 
individual feminin. Triunghiu
larul va avea loc pe arena cu 
patru piste Olimpia din Capi
tală.

exercițiu, deprind mînuirea ra
chetei și îndrăgesc tenisul, cum 
s-a intimplat cu surorile Stela 
și Viorica Angelescu, studente 
la Facultatea de medicină din 
București, tehnicienii Constantin 
Coman și Doru Filip, din Cluj- 
Napoca („De sute de ori tre
ceam pe lingă terenurile cu 
zgură de-acasă, dar nu mi-aș fi 
închipuit că pot juca și eu te
nis. Acum, după a treia lecție, 
am plecat la Constanța și mi-am 
cumpărat rachetă și mingi !“).

în aceeași zi, pe terenurile de 
handbal sau pe terenul amena
jat chiar pe plajă și-au disputat 
întîietatea la mini-fotbal echipe
le „selecționate" ale județelor 
Dolj, Hunedoara, Ilfov, Cluj, 
Iași, precum la baschet s-au în- 
tilniț Ilfovul cu Clujul, iar la 
handbal — Prahova cu Ilfovul. 
In pauzele acestor competiții, 
dacă nu chiar la concurență cu 
ele, multă voioșie stirnesc „jo
curile de plajă" pe care, cu 
multă inventivitate, le imagi
nează și le conduce o veche 
cunoștință a iubitorilor de sport, 
profesorul de educație fizică 
Mihai Stoian (pe care, în anii 
săi de activitate pugilistică, su
porterii îl porecliseră „Pelica
nul"). Răspindind voia bună prin 
cascade de glume, ca un adevă
rat „animator sportiv" (profesie 
de care ducem lipsă !), Mihai 
Stoian formează grupe pentru

3.023 lei ; cat. C : 80,15 a 713 lei; 
cat. D : 2.761,40 a 60 iei.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 19 AUGUST 1977. Cat. 1 : 
2 variante 25% — autoturism 
Dacia 1 300 ; cat. 2 : 4,25 vari
ante a 17.096 lei ; cat. 3 : 29,75 
a 2.442 lei ; cat. 4 : 38,50 a 1.837 
lei ; cat. 5 : 135,75 a 535 lei ;
cat. 6 : 238,25 a 305 lei ; cat.
X : 1.453,50 a 100 lei.
Report categoria 1 : 52.642 lei. 
Autoturismele Dacia 1300 jucate 
25% de la cat. 1 au revenit 
participanțllor Mihail Gheor
ghiu din București și Ilie A- 
ristide din Alexandria. județul 
Teleorman

ELEVEI NOTA
DAR PROFESOAI

Aflindu-ne pe stadionul 
din Sibiu, profesorul Petre 
Mânu ne arată o sportivă, o 
fată înaltă, zveltă, într-ade- 
văr cu alură de atletă, care 
efectua cîteva sprinturi.

— Este interesantă poves
tea Deliei Olteanu. Are 12 
ani și a trecut in clasa a 
Vil-a a Școlii generale nr.
5. ■ Îmi pun mari ______ ______
speranțe in ea. U » WWz ®
Aleargă bine in pro- 
bele de garduri, 
dovedește aptitudini pen
tru săritura in înălți
me și, in mod sigur, va 
putea 
bune și la lungime, 
zi a venit insă plinglnd 
antrenament : 
lena Vîrlan ii 
la educație 
„antimișcare". 
școală, am discutat 
fesoara, am adus-o 
dion și i-am demonstrat că 
eleva ei este un veritabil 
talent sportiv, că la 12 ani 
face probe tehnice cu inde- 
minare deosebită. Pină la 
urmă m-am lămurit care 
era geneza acelui 6. Colega 
mea de breaslă s-a specia
lizat in gimnastică și notele

săritura 
și, in mod

realiza performanțe 
Intr-o 

la 
profesoara E- 
pusese nota 6 
fizică 
Am

pentru 
fost la 
cu pro- 
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Campionatul de viteză i

93 DE AIIKIMIIKII I.ȘH
La cea de a treia etapă a 

campionatului republican de vi
teză în coastă la automobilism, 
ce s-a desfășurat la Oituz, 
s-au prezentat la start 93 de 
piloți dintre care 66 avansați și 
27 începători. După dispute in
teresante, cîștigătorii etapei au 
fost : Ștefan Iancovici și Radu 
Dumitrescu (cl. începători), iar 
pe echipe I.A. Dacia Pitești. Re
zultate tehnice : cl. pină la 1000 
cmc — 1. L. Moldovan (Motor 
IRA Cluj) pe Autobianchi ; 2.
C. Căpriță (U. Tricolor) — Fiat
Abarth 1000 ; 3. P. Creiveanu
(Calculatorul Buc.) — Auto
bianchi ; cl. pină la 1 150 cmc — 
1. M. Rusescu (Tractorul Bra
șov) — Fiat 128, 2. D. Gindu 
(U. Tricolor) — Dacia 1100, 3.
D. Gologan (CSU Brașov) — 
Fiat 128 C ; cl. peste 1300 cmc
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3. George î 
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„alergatul în saci" sau „fuga cu 
oul in lingură" și regretăm că 
nu are mijloace (mănuși de an
trenament) ca să facă și un 
curs de inițiere pugilistică. Des
pre eficacitatea și plăcerea aces
tor jocuri (potecă deschisă spre 
activitatea sportivă adevărată) 
pot da mărturie ultimii ciștigă- 
tori : lăcătușul Constantin Bile 
din Turda sau Mariana Bărbule- 
te, calculatoare la întreprinde
rea textilă din Pitești, elevul 
bucureștean Ovidiu Tolmațchi 
sau învățătoarea Maria Medeșan 
din Blaj.

Cu multă hărnicie se ocupă 
de întreaga activitate sportivă a 
Complexului tinărul comunist 
Gheorghe Oprescu, student în 
anul III la I.E.F.S., care face 
aici o inedită practică pedago
gică, o muncă obștească extrem 
de utilă. Responsabilul cu spor
tul ar fi profesorul de educație 
fizică Eugen Barbu dar dubla
rea sarcinilor acestuia cu grija... 
discotecii îl împiedică probabil 
să acorde mai multă atenție 
sportului.

Programul fizic al Complexu
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ÎNSEMNĂRI
LA IAȘI

A FOST PENALTY !

DIN CARNETUL CRONICARULUI

• Decizia din min. 16 al 
meciului Politehnica Iași — 
Dinamo (acordarea unei lovi
turi de pedeapsă echipei gaz
dă) a fost mult discutată și 
chiar contestată de oaspeți. 
Obiecțiunile aduse se refereau 
fie la faptul că „nu era fază 
de gol", fie că „mingea nu 
era aproape de locul presupu
sei infracțiuni” sau că, dacă 
totuși, ar fi fost ceva, se putea 
acorda cel mult o lovitură li
beră indirectă. Sînt păreri in
spirate dintr-o atitudine subiec
tivă, explicabile în parte 
prin tensiunea întrecerii din 
teren, dar departe de adevăr 
dacă le raportăm la ceea ce 
s-a petrecut în realitate și la 
prevederile regulamentului de 
joc. Concret, în min. 16 al 
partidei de la Iași, D. Ioncscu 
a trimis o centrare în careul 
dinamovist, mingea depășind, 
cu traiectoria sa înaltă, jucă
torii masați in fața porții lui 
Ștefan. în timp ce balonul era 
in aer, Ghiță l-a impins cu 
mina pe Trandafilon, care s-a 
dezechilibrat. A fost o inter
venție neregulamentară, care 
se înscrie in rindul celor 9 si
tuații din art. 12 al regula
mentului de joc, penalizabilă 
cu o lovitură liberă directă ; 
iar dacă aceasta s-a produs în 
careu — cazul în speță de Ia 
Iași — cu o lovitură de pe
deapsă.

Regulamentul nu condițio
nează o astfel de decizie în 
funcție de dificultatea fazei, 
de o anumită conjunctură în 
desfășurarea meciului și nici 
nu dă soluții cu jumătăți de 
măsură. A fost, așadar, 11 m. 
Iar dacă antrenorii și jucăto
rii echipei dinamoviste pot fi 
supărați, nemulțumirea lor ar 
fi trebuit să se îndrepte nu 
împotriva arbitrului N. Rainea, 
ci asupra fundașului Ghiță, 
care a făcut un fault cu lotul 
inutil.

• CE SE INTÎMPLĂ CU 
BUCU ? Portarul Politehnicii 
Iași, Bucu, „speranța" des
pre care s-a vorbit cu a- 
tîta entuziasm în returul ul
timei ediții de campionat, 
a stat în etapa preceden
tă pe tușă. Motivul 1 Bucu 
nu are la începutul acestui 
sezon o formă sportivă bună. 
Și cauzele ar putea fi mai 
multe. Printre acestea s-ar în
scrie, în primul rînd, supra
solicitarea fizică și mai ales 
nervoasă la care a fost supus; 
dar n-am omite nici o anu
mită stare de automulțumire, 
care, se pare, l-a cuprins pe 
Bucu atunci cînd s-a văzut 
prea repede ajuns, pe „scurtă
tură", din campionatul jude
țean la porțile echipei națio
nale. Atenție, deci, Bucu, și 
nu uita că mult mai greu dc- 
cit să urci in virful piramidei 
este să te menții acolo sus !

Pentru aceasta este nevoie 
permanent de muncă multă, de 
pregătire conștiincioasă pe lin
gă ceea ce spun mulți că ai, 
talent.

Mihai IONESCU

DOBRiN CANDIDEAZĂ

DIN NOU...

Nicolae Dobrin, cel mai bun 
produs al pepinierei de fotbal 
piteștene și unul dintre cei mai 
talentați jucători români ai tu
turor timpurilor, împlinește as
tăzi 30 de ani. Vîrsta deplinei 
maturități în sportul cu balo
nul rotund care înseamnă, în 
ceea ce-1 privește pe Dobrin, 17 
ediții ale campionatului primei 
divizii (unde a debutat la vîrs
ta cînd mulți alții nu-și găsesc 
locul într-o formație de juniori) 
și 41 de selecționări în echipa 
națională a României (unde a 
fost, de asemenea, printre cei 
mai tineri titulari ai primei re
prezentative) .

Dar nu aniversarea sa prile
juiește aceste rînduri, ci debu
tul excelent al lui Dobrin în 
noua ediție a Diviziei naționa
le A. In prima etapă, pe teren 
propriu, în compania tinerei și 
talentatei echipe studențești ie
șene, conducătorul de joc al 
formației piteștene s-a numă
rat printre cei mai buni jucă
tori ai echipei sale (fiind notat 
cu 9), înscriind și primul gol, 
care a deschis calea victoriei. 
Miercuri, în partida dispu
tată la Hunedoara, cu Corvinul, 
avînd de suportat comparația 
directă cu doi titulari de marcă 
ai „campaniei mexicane", Lu- 
cescu și Radu Nunweiller, pur
tătorul tricoului cu numărul 10 
de la F. C. Argeș s-a comportat 
din nou remarcabil. Clarviziunii 
sale recunoscute, tehnicii sale 
șlefuite la filigran, Dobrin le-a 
adăugat in acest meci și o dis
ponibilitate fizică de care — ca 
să fim sinceri — nu-1 mai cre
deam capabil. Efortul lui ne
drămuit (a evoluat, după nece
sități, cînd vîrf avansat, cînd 
retras, cînd mijlocaș construc
tor, cînd în fața propriei linii 
de fundași, venind chiar la de
posedare !), lucid, s-a concreti
zat, în prima repriză, în de
clanșarea a două contraatacuri 
ca la carte care au însemnat 
tot atitea goluri. Un capital 
material și moral care s-a do
vedit, apoi, deosebit de prețios 
în economia partidei, fotbaliș
tii hunedoreni trecînd prin re
ale dificultăți pentru a ieși de 
pe teren, în final, neînvinși.

Explicația comportării lui 
Dobrin ? Una singură, credem : 
buna pregătire. Și dacă Dobrin 
va căuta cu seriozitate să nu-și 
ofere nici o „supapă" lăturalni
că, poate se va găsi și o tră
sătură de unire între „campa
nia Argentina ’78” și marele 
nedreptățit al „campaniei Me
xic ’70“...

«. Paul SLĂVESCU

DIVIZIONARELE D ÎN PREAJMA RELUĂRII 
ACTIVITĂȚII COMPETITIONALE

Duminică dimineața, divizi
onarele B își reiau și ele ac
tivitatea competițională. Cele 
54 de formații se prezintă la 
startul primei etape cu spe
ranțe și cu dorința de a con
tribui la ridicarea calitativă a 
întrecerilor eșalonului secund 
al fotbalului nostru. In vede
rea acestui moment important, 
competitoarele au susținut, în 
zilele din urmă, o serie de 
meciuri de verificare a poten
țialului lor. Iată cîteva dintre 
acestea :

• „U“ CLUJ-NAPOCA — 
ARMATURA ZALĂU 2—1 
(1—1). Au marcat : Vidican 
(min. 23), Cîmpeanu (min. 59), 
respectiv Vaida (min. 36). (I. 
Pocol — coresp.).

• GAZ METAN MEDIAȘ 
— NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
4—2 (3—0). Echipa Gaz metan 
este pregătită de un nou an
trenor — Filip Staut.

Cîmpeanu (min. 60), respectiv 
Tamaș (min. 26), Dan Codea 
(min. 80, 85). (C. Iureș — 
coresp.).

• C.S.U. GALAȚI — F.C.M. 
GALAȚI 0—0. (Gh. Arsenie — 
coresp.).

• F.C. ȘOIMII SIBIU — 
VICTORIA CALAN 4—2 (2—1). 
(S. Beu — coresp.).

O CELULOZA CĂLĂRAȘI 
— PORTUL CONSTANȚA 
3—0 (1—0). (N. Constantines- 
cu — coresp.).

SPRINTUL

DIN MINUTUL 90 !

® O notă bună 
pentru A.S.A. Tg. Mureș

„Cel mal mult mi-a plăcut 
în acest meci, în care echipa 
a marcat patru goluri frumoa
se, sprintul de aproximativ 70 
de metri al celor șase jucă
tori din ultimele secunde ale 
partidei !" — afirma, la ves
tiare, dr. Emerich Ilalmagyi, 
medicul echipei din Tg. Mureș.

Despre ce sprint era vorba?
In minutul 90 al partidei 

A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Bi
hor (la scorul de 4—1 pentru 
gazde), un meci jucat pe o 
ploaie măruntă, rece și un 
teren alunecos, fundașul Z. 
Naghi, de la F.C. Bihor — 
avansat pînă în apropierea ca
reului advers — a șutat pu
ternic la poarta lui Solyom. 
Mingea a lovit „transversala”, 
a revenit în careul gazdelor, 
care au declanșat atunci, în 
ultimele secunde, una din cele 
mai rapide faze ale meciului. 
Șase jucători (Fanici, Pîslaru, 
Boloni, Onuțan, Gal și Both II) 
s-au lansat spre poarta biho- 
renilor, parcurgind în mare 
viteză distanța dintre cele 
două careuri ! Cu excepția lui 
Both II, toți ceilalți jucaseră 
(și jucaseră bine) toate cele 
90 de minute !

Prin „sprintul celor șase din 
min. 90", medicul Halmagyi 
vroia să sublinieze de fapt 
BUNA PREGĂTIRE FIZICĂ a 
echipei mureșene —•_ care se 
gîndește fără îndoială (și bine 
face !) și la participarea sa în 
Cupa U.E.F.A. — demonstrată, 
dealtfel, și în prima etapă a 
actualului campionat, la Plo
iești.

Laurențiu DUMITRESCU

DE CE NU JOACA

EXTREMA ZAMFIR ?

A surprins lipsa internațio
nalului Constantin Zamfir din 
echipa sa de club, Steaua, în 
primele două partide ale nou
lui campionat. Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît el de
monstrase o formă bună în re
centul turneu întreprins de lo
tul reprezentativ la Teheran, 
Istanbul și Rabat.

Pentru amănunte legate de 
absența stelistului — solicitate 
de mulți cititori — ne-am adre
sat mai întîi antrenorului fe
deral Constantin Cernăianu, ca
re ne-a declarat : „Zamfir, 
prezent în fiecare din meciurile 
jucate în recentul turneu, a a- 
vut de fiecare dală o prestație 
bună. La Rabat s-a accidentat 
însă Ia o gleznă. A urmat tra
tamentul indicat de dr. Tomes- 
cu, iar acum și-a reluat antre
namentele și, probabil, va fi fo
losit in meciul de duminică".

Iată ce ne-a declarat și col. 
Alexandru Florescu, șeful sec
ției de fotbal a clubului 
Steaua : „Zamfir n-a putut face 
antrenamente împreună cu e- 
chipa după sosirea din turneu 
din cauza unei accidentări la o 
gleznă. A făcut tratamentul in
dicat de medicul lotului repre
zentativ, dr. Dumitru Tomescu, 
și și-a reluat antrenamentele. 
Nu știu însă dacă va juca în 
meciul de la Ploiești cu Petro
lul, pentru că M. Răducanu a 
dat deplină satisfacție ca ex
tremă stingă, iar in partida cu 
Jiul a și marcat două goluri".

JUNIORII LA SZOLNOK

• S.C. TULCEA — F.C. 
BRĂILA 1—1 (0—1). Au în
scris : Manolache (min. 36) 
pentru oaspeți, respectiv Tă- 
nase (min. 74). (P. Comșa — 
coresp.).

C.I.L. BLAJ — METALUR
GISTUL CUGIR 2—3 (1—1). 
Au marcat: Luchian (min. 15),

După cum se știe, la Szol- 
nok (Ungaria) se desfășoară 
tradiționala competiție „Tur
neul prietenia", rezervată e- 
chipelor reprezentative de ju
niori. Echipa noastră, făcînd 
parte din seria a II-a, a fost 
invinsă de selecționata secun
dă a Ungariei cu 1—0 șl a 
cîștigat întilnirea cu reprezen
tativa Bulgariei cu scorul de 
3—0 (au marcat Dumitrașcu, 
Geolgău și Margelatu). In con
tinuare, reprezentativa Româ

niei mai are de susținut me
ciurile cu echipele U.R.S.S. și 
R.P.D. Coreene. In această 
serie s-au mai înregistrat re
zultatele : U.R.S.S. — Bulgaria 
2—9, Bulgaria — R.P.D. Co
reeană 0—0, Ungaria B — 
U.R.S.S. 0—0.

Iată și rezultatele din cea
laltă serie : Cehoslovacia —
Ungaria A 3—0, Ungaria A — 
R.D.G. 2—1, Polonia — Cuba 
1—0, Cehoslovacia — Polonia 
4—0, R.D.G. — Cub» 7—0.

■ Campionatele mondiale de canotajI -------------------- ~ ..
I 4 ECHIPAJE ROMANEȘTI
I ÎN FINALELE FEMININE
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AMSTERDAM, 25 (prin taxei'on). 
Întrecerile celei de a Vf-a ediții 
a C.M. de canotaj au continuat 
joi după amiază pe apele lacului 
Bosbaan, cînd au fost progra
mate recalificările probelor 
feminine. La starturi s-au pre
zentat și patru echipaje ale țării 
noastre — 2 f.c., 4+1 rame, 4+1 vîs- 
le și schif simplu, care trebLiiau să 
se claseze în primele două lo
curi pentru a obține calificarea 
în finale. Trej dintre aceste pa
tru echipaje au reușit să depă
șească faza recalificărilor, așa 
îneît sîmbătă România va fi 
prezentă în finală cu următoa
rele schifuri : 2 f.c., 4+1 rame» 
4+1 vîsle și 8+1.

In întrecerile de joi, desfășu
rate pe o vreme bună schi^is- 
tele românce au cîștigat probele 
de 4+1 vîsle (Jugănaru, Marin, 
Afrăsiloaia, Moșneagu + Giur- 
că) și 4+1 rame (Avram, Petcu, 
Mașca, Zaharia + Giurcă), lo
curile secunde în seriile respec
tive fiind ocupate de echpajele 
Australiei (la vîsle) și, respectiv, 
Ungariei. Așadar, finalele de 
sîmbătă vor reuni ia starturile 
acestor probe următoarele echi
paje ; Bulgaria, U.R.S.S., Româ
nia, R.D. Germană, Australia și 
Canada la 4+1 rame, R.D. Ger
mană, Bulgaria, România, Un
garia, U.R.S.S. și R. F. Germa
nia la 4+1 vîsle. De notat că 
echipajele țării noastre dețin al 
treilea timp (3:26) la rame și al 
doilea timp (3:15) la vîsle.

In proba de 2 f.c. recalificările 
au oferit o dispută extrem de 
dîrză în seria în care au fost și 
reprezentantele țării noastre 
Marlena Predescu și Angelica 
Chertic. Calificarea în finală s-a 
decis abia pe linia do sosire, 
unde au trecut, în ordine, echi
pajele Olandei (3:38,81), Româ
niei (3:39,92), U.R.S.S. (3:40.50) și 
Franței (3:45). Astfel, în timp ce 
schifiste]e noastre și cele olan
deze vor fi prezente în finală, 
echipajul U.R.S.S. va lipsi de la 
ultimul act al competiției, ceea 
ce reprezintă o nouă și mare 
surpriză a acestor campionate 
mondiale. In finală vor mai con
cura Bulgaria, R.D. Germană, 
Canada și S.U.A. La 8+1, unde 
ambarcația României a obținut 
calificarea încă din prima zi, ca 
și echipajul U.R.S.S., finala va 
mai reuni ]a start schifistele tf n 
Canada, R.D. Germană, S.U.A. și 
Olanda.

In fine, proba de schif simplu, 
în care țara noastră a fost re
prezentată de tinăra vîslașă Ma
ria Catană, nu ne-a adus satis
facția înregistrării unui procen
taj de sută la sută de echipaje 
finaliste, sportiva bucureșteancă 
sosind doar pe locul III în se
rie și urmînd să participe sîm
bătă la „finala mică44.

Așteptind de la sehifistele 
românce o comportare cît mai 
bună în finalele de sîmbătă, 
reamintim în încheiere că vineri 
după amiază cele trei echipaje 
masculine ale țării noastre, pre
zente la Amsterdam, vor evolua 
în semifinale.

PUGILIȘTI
PESTE HOTARE
în cadrul pregătirilor pentru 

participarea la Sparlachiada 
armatelor prietene ce va avea 
loc în luna septembrie, la Ha
vana, pugiliștii clubului Steaua 
vor lua startul și la turneul 
de box de la Craiova, „Centura 
Doljului". Competiția a Început 
joi și se încheie duminică. An
trenorul emerit Ion Chiriac a 
selecționat următorul Iot de 
boxeri în vederea întrecerilor 
din capitala Cubei : Teofil Ghi- 
nea (semimuscă). Dumitru Ci- 
pere (muscă), Mihai Ionel (co
coș), Constantin Buzduceanu 
(pană), Florian Livadaru și Pe
tre Leoveanu (semiușoară), Ca
rol Hajnal (ușoară) și Florian 
Ghiță (semimijlocie).

• Cu ocazia turneului pe 
care l-au efectuat în R. F. Ger
mania, pugiliștii clubului Rapid 
au susținut două întîlniri. în 
prima, cu selecționata orașului 
Dachau, scorul a fost egal : 
5—5. N. Popa, M. Lazăr, V. 
Duehin, C. Florea și D. Bubă 
au obținut victorii. In partida 
cu selecționata orașului Dort
mund, boxerii rapidiști au ter
minat victorioși cu scorul de 
17—1.

TURNEUL PRIETENIA//
BRAlLA, 25 (prin telefon). — 

In bazinul descoperit din locali
tate, pe un timp nefavorabil, au 
continuat întrecerile „Turneului 
Prietenia'4 la polo. Cele patru 
partide ale zilei au revenit echi
pelor favorite. Cel mai disputat 
joc a opus selecționatei Cubei 
formația secundă a României. 
A fost un meci echilibrat, în 
care tinerii noștri sportivi au 
ajuns la un pas de o mare sur
priză. Au cîștigat intr-un final 
dramatic poloiștii cubanezi cu 
7—6 (1—2, 3—1, 2—2, 1—1). Punc
tele echipei noastre au fost rea
lizate de : Ciobanu 4, Dumitra - 
che și Kiss.

Victorii categorice au realizat 
în această etapă echipele U.R.S.S. 
și Poloniei. Poloiștii sovietici au 
învins formația Bulgariei cu 
9—2 (1—1, 1—0. 3—1, 4—0), iar 
cei polonezi au întrecut echipa

" LA POLO
Cehoslovaciei cu G—2 (3—0, 1—1, 
1-0, 1-1).

In ultimul meci al zilei s-au 
întîlnit selecționatele Ungariei și 
României. De această dată spor
tivii noștri au avut o evoluție 
mai bună, rezistînd în fața unei 
formații superioare din punct 
de vedere tehnic și fizic. Polo
iștii maghiari s-au distanțat în 
repriza a 3-a, cînd de la scorul 
de 3—3 au transformat trei pc- 
nalty-urj consecutive (6—3) și au 
cîștigat în final cu 8—5 (0—1,
3—2, 3—0, 2—2). Au marcat : Kiss 
X Bogdan, Kuhn, Magyarî, 
Kocha de la învingători și Chi- 
țan 2, Costreș 2, Niță de la 
învinși.

Vineri sînt programate meciu
rile : U.R.S.S. — Cuba, Bulgaria 
— România (B), Ungaria — Po
lonia și România — Cehoslo
vacia. (I. BALTAG-coresp.).
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ATLETISM a In concursul interna
țional de la Zurich, cubanezul Al
berto Juantorena a cîștigat proba 
de 800 m în 1 :43,64, învingîndu-i pe 
ken ionul Mike Boit — 1 :44,64 și pe 
rugoslavul Milovan Savici — 1:46,14. 
Sprintera poloneza Irena Szewinska 
a terminat învingătoare la 200 m
— 22,37 (cea mai bună performanță
mondială a sezonului). Alte rezul
tate : 4X100 m - S.U.A. 36,56; lun
gime — Robinson (S.U.A.) 8,22 m ;
disc — Schmidt (R.D.G.) 66,26 m ;
400 m - Parks (S.U.A.) 45,45 ; 1 500 
m — Khalifa (Sudan) 3:45,83 ; înăl
țime — Stones (S.U.A.) 2,30 m ;
5 000 m - Liquori (S.U.A.) 13:16,0
(record national).

AUTO • In maratonul automobi
listic Londra — Sydney, la punctul 
de control din orașul Kabul (Afga
nistan), pe primul loc în clasament 
a trecut englezul Tony Fowkes (pe 
Mercedes).

CĂLĂRIE • „Marele premiu al 
orașului Rotterdam44 la obstacole a 
fost cîștigat de canadianul John 
Simpson (pe calul „Texas44).

CICLISM a După două etape, in 
Turul Olandei pe primul loc se oflâ 
olandezul Bert Pronk, urmat la 4 
sec. de irlandezul Sean Kelly, a 
In vederea campionatelor mondiale 
din Venezuela, rutierii italieni au 
participat la o cursă care a avut 
loc la Prato, lingă Florența. Primul 
a trecut linia de sosire Claudio Bor- 
tolotto — 227 km în 6 h 12:3.

FOTBAL e Meciuri amicale : Aus
tria — Polonia 2—1 (2—0). Au mar
cat : Stering, Frankl (din penalty), 
respectiv Kmiecik ; Franța — • Ham
burger S.V. 4—2 (3—1). Pentru gazde 
au înscris Platini (3) și Pecout ; 
Real Madrid — Eintracht Brauns
chweig 3-2 (2—1) ; C. F. Barcelona
— Schalke 04 4-1 (3—1) ; Polonia
— Austria (echipe sub 21 de ani) 
3-1 (1-0).

HOCHEI a In cadrul „Cupei cam
pionilor europeni44 (semifinale) e- 
chipa Ț.S.K.A. Moscova a învins, în 
orașul Tampere, echipa locala ,,Tap- 
pora44 cu 5-4 (2-1, 2-0, 1-3).

PATINAJ A S-a încheiat concursul 
internațional de patinaj artistic de 
la Saint-Gervais. La masculin, pri
mul s-a clasat Robert Wagenhoffer 
(S.U.A.) — 141,38 p, iar la feminin 
a terminat învingătoare Kobayashi 
Reiko (Japonia) — 182,06 d.

MOTO a La Salzburg a avut Ioc 
un concurs de viteză pe circuit, în 
cadrul campionatelor mondiale pen
tru clasa 750 cmc. Victoria a revenit 
americanului Steve Baker cu timpul 
de 53:23,11 (medie orară — 182.300 
km).

NATAȚIE a Selecționata S.U.A., 
care va întîlni în zilele de 27 și 28 
august echipa R. D. Germane, se 
antrenează de două zile la Berlin. 
Din lotul echipei americane fac par
te, printre alții, Jack Babashoff, J'm 
Montgomery (100 și 200 m liber), 
Brian Goodell (400 și 1 500 m liber), 
Robert Jackson (100 m spate), Mike 
Bruner (200 m fluture), Wendey 
Boglioli (100 ni liber), Cyntia Wo
odhead (200 m liber).

SCHI a La Bariioche au continuat 
campionatele internaționale a!e Ar
gentinei. Proba de slalom uriaș a 
revenit iugoslavului Boian Krizaj cu 
timpul de 2:43,72, realizat in două 
manșe. Pe locul 2 s-a clasat italia
nul Herbert Piank — 2:46,13, urmat 
de bulgarul Popanghelov — 2:46,35.

ȘAH a D upă 5 runde, în turneul 
de la Montilla (Spania) pe primul 
loc în clasament se află la egali
tate, cu cite 4 puncte, Stean (An
glia) și Gligorici (Iugoslavia). Ur
mează Kavalek, Byrnes (ambii 
S.U.A.) — 3 p, Taimanov (U.R.S.S.) 
- 2</2.

TENIS a A fost fixată ordinea fa- 
voriților în turneul de la Forest Hrlls, 
care va începe la 29 august : Borg, 
Connors, Gottfried, Vilas, Orantes, 
Ramirez, Năs.ase, Gerulaitis, Di’bbs 
etc. La feminin : Evert, Wade, Bar
ker, S:ove, King, Casals, a Rezul
tate din turneul de la Boston : 
Fillol — Warwick 6—3, 6—3 : Smith 
— Munoz 6—2, 2-6, 3—4 (întrerupt
din cauza ploii) ; Lutz — Fleming 
6—1, 5-6 (intr.).



***** SPORTIVII NOȘTRI

ÎN FINALUL ÎNTRECERILOR UNIVERSIADEI 
SPORTIVII ROMÂNI LUPTĂ PENTRU NOI MEDALII

ÎN MECI DECISIV LA SABIE

ROMANIA UNGARIA 9-7

IN ÎNTRECERILE
DE ASTAZI

o LUPTE LIBERE, 
întîlnirile din 
minare pentru 
nai iști lor.

• SCRIMA.

Continuă 
turu-rile preli- 
stobiiirea fi-

VIRGINIA RUZICI - DUMITRU HARADAU

„ARGINT" LA
De două zile aici, la Sofia, 

vremea s-a schimbat complet. 
Miercuri a plouat intens, făcînd 
imposibilă desfășurarea întrece
rilor în aer liber, iar joi timpul 
a fost friguros, cu vînt puter
nic, rece. Acestea au fost con
dițiile în care au avut loc ieri, 
pe terenurile de la Akademik, 
finalele competiției de tenis.

Firește, pe noi ne-a interesat 
în primul rînd finala de dublu 
mixt, în cadrul căreia cuplul 
Virginia Ruzici — Dumitru Hă- 
rădău a întîlnit perechea ceho
slovacă Renata Tomanova — 
Pavel Slozil. Așa cum a înce-

DUBLU MIXT

TURNEELE DE BASCHET 
Șl VOLEI

• în turneul feminin de bas
chet s-a ajuns în faza întîlniri- 
Ior pentru stabilirea clasamen
telor finale. Pentru locurile 1—4 
joacă formațiile U.R.S.S., S.U.A., 
Bulgariei și Cubei; pentru locu
rile 5—8 echipele României, 
R.P. Chineze, Iugoslaviei și Ca
nadei, iar pentru locurile 9—12 
reprezentativele Ungariei, Ita
liei, Cehoslovaciei și Poloniei. 
După cum se știe, în meciul 
disputat .miercuri — în această 
nouă fază a competiției — 
România a întrecut R.P. Chine
ză cu 67—55.

, • La volei feminin România
■— Bulgaria 1—3 (—13, —14, 14, 

masculin 
3—1 (10,

put primul set (apoi și al doi
lea) aveam convingerea că re
prezentanții tenisului nostru 
vor schimba „argintul" pe 
„aur". Ei au condus cu 3—0 și 
4—1, maniera de joc fiind net 
superioară celei a adversarilor. 
Dar, o cădere fără explicații 
(poate doar aceea că în timp 
ce Virginia Ruzici, fără să 
celeze, a făcut un 
bun, partenerul — 
rădău — s-a comportat 
prinzător de slab), a 
soarta jocului : Renata Toma- 
nova și Pavel Slozil au făcut 5 
gheme fără să piardă vreu
nul !... Al doilea set aproape 
că-1 calchlază pe primul : 2—0, 
4—2, 5—7. Și, astfel, clasamen
tul final ia următoarea formă : 
1. Renala Tomanova 
Slozil (Cehoslovacia) ;
GINIA RUZICI
IIÂRÂDAU (România) : 
riukova — Ahmerov

Să o felicităm 
ginia Ruzici care se 
doua „ascensiune" pe

ex-
joc exact, 

Dumitru Hă- 
sur- 

întors

- Pavel 
2. VIR- 

DUMITRU 
3. Bi- 

(U.R.S.S.). 
pe Vir- 

află la a 
podium.

Finala la simplu femei a o- 
cazionat un meci frumos, echi
librat, între sovietica Kroșina 
și cehoslovaca Tomanova. A 
cîștigat jucătoarea sovietică cu 
6—3, 4—6, 7—5. La simplu băr
bați, rezultat final : Smid 
(Cehoslovacia) — Taroczi (Un
garia) 6—3, 6—4, 4—6, 3—6, 6—1.

—12), iar la volei 
România — Brazilia 
—14, 11, 11). SUCCESE

FIȘIER
ÎNOT. 200 m bras (f) : 1. 

Anne Gagnon (Canada) 
2:43,72, 2. A. Merklinger 
(Canada) 2:44,60, 3. A. 
Tasnady (S.U.A.) 2:44,69,...
8. C. Hoțescu (România) 
2:52,88 (în serii 2:46,64) ; 
100 m spate (m) : 1. Ro
mul» Arantes (Brazilia) 
58,45, 2. J. Ballard (S.U.A.) 
58,75, 3. Z. Verraszto (Un- 

----- ; 100 m
Graham

65,17, L 
(Anglia) 66,04, 3. 

(Italia) 66,34 ; 400 
(f) : 1.
(S.U.A.) 

McKinnon

IN PRIMUL TUR,

58,75, 3. Z. X 
garia) 58,79 ;
(b) : 1. ~ ’
(Canada) 
Goodhew 
G. Caile 
m liber 
Glasgow 
2. L.
4:24,04, 3. W.
(S.U.A.) 4:27,75 ;
liber : 1. John

bras 
Smith 

2. D.

Bonnie
I 4:16,53. 
(Canada) 
Weinberg 
1500 m 

Weston 
(S.U.A.) 15:41,32, 2. I. Kus- 
pelev (U.R.S.S.) 15:59,80, 3.
D. Dickler (S.U.A.) 16:10,80; 
4X100 m liber (f): 1. S.U.A.
3:53,70 , 2. Canada 4:01,02,
3. R. F. Germania 4:03,23. 

SĂRITURI. Trambulină 
(m) : 1. Rusten Bulatov 
(U.R.S.S.) 768,28 p, 2. R.
Ruiz (Cuba) 757,53 P, 3. A.

■ Kosenkov (U.R.S.S.) 754,99
platformă (f) : 1. Iri- 

Kalinina (U.R.S.S.)
2. El. Vaițehovs- 

380,76 p, 3.
(S.U.A.)

în sala Festivalna au început 
joi întrecerile la lupte libere. 
Sînt prezenți 121 de sportivi din 
peste 20 de țări. Iată participa
rea pe categorii : 48 kg — 10; 
52 kg — 12 ; 57 kg — 14 ; 62 kg 
— 14 ; 68 kg — 17 ; 74 kg — 
15 ; 82 kg — 12 ; 90 kg — 11 ; 
100 kg — 10 ; +100 kg — 6.

în primul tur, 8 din cei 10 
sportivi români intrați în în
treceri au terminat 
meciurile 
Gheorghe Rașovan l-a învins 
pe Chang (Coreea de Sud) la 
cat. 48 kg,. Gheorghe Bîrcu l-a 
întrecut net pe algerianul Ha- 
chaichi la cat. 52 kg, Petre 
Brîndușan a dispus de Mysnyk

victorioși
susținute. Astfel,

Scrima românească a dobin-' 
dit joi seară la Sofia o nouă 
victorie de prestigiu : echipa 
de sabie a cucerit medalia de 
aur ! Cu acest succes, numărul 
medaliilor de aur cucerite de 
delegația noastră la Univer
siadă se ridică la 9.

începută miercuri, cu între
cerile din grupe, competiția a 
continuat joi, în sala Institu
tului de cultură fizică și sport 
„Gh. Dimitrov" cu fazele 
Așa cum se știe, echipa 
tră a cîștigat grupa D, 
cîndu-se în sferturi de 
în această fază ea a 
Cuba cu 9—6. Celelalte 
tate : Ungaria — Bulgaria 9—4, 
Italia

finale, 
noas- 
califi- 
finală. 
învins 
rezul-

Polonia 9—4 și U.R.S.S. 
— R. F. Germania 9—2. în 
semifinale, echipa noastră 
întîlnit puternica formație a 
Italiei. Condusă înaintea ulti
mului asalt cu 7—8, ea a reu
șit o victorie prin Ioan Pop, a 
egalat scorul și s-a calificat la 
tușaveraj : 53—61. în celălalt
meci. Ungaria a întretut U.R.S.S. 
cu 8—7.

Joi scara, finala campionatu
lui mondial universitar a fost 
urmărită cu emoție de nu
meroși spectatori. Echipa noas
tră — care a întîlnit reprezen
tativa Ungariei — s-a compor
tat admirabil, a luptat cu o 
impresionantă ardoare, reușind 
într-un final dramatic să-și a- 
propie victoria. La 8—7 pentru 
români, tot lui Ioan Pop i-a re
venit misiunea de a susține ul-

a

timul asalt, 
cu 2—4 de 
sit resurse 
și a cîștiga
ROMÂNIA

_ întreceri
grupele prelimin-are din 
drui competiției de spadă 
pe echipe (reprezentativa 
României este alcătuită din: 
Liviu Angelescu, Costică Bă
răgan, Constantin Duțu, Ion 
Popa și Octavian Zidaru).

• BASCHET. Echipa noas
tră joacă în turneul pentru 
locurile 5—8.

în 
ca-

După 8 zile de întreceri, 
clasamentul pe medalii al 
Universiadei de la Sofia, 
transmis de agenția BTA, se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S.
25 de medalii de aur, 23 de 
argint și 26 de bronz ; 2.
Bulgaria 12-7-9 ; 3. S.U.A» 
10-6—11 ; 4. România 9-10-8; 
5. Cehoslovacia 5-3-0 ;
Cuba .
3-6-2 ; 8. Japonia
9. R.F. Germania 2-2-3 ; 10. 
Franța 2—1—2.

4-2-5 ; 7.
«. 

Polonia 
1-3-1 ;

IN SERIE
LA LUPTE LIBERE
(S.U.A.) la cat. 57 kg, Gigei 
Anghel a cîștigat în fața irania
nului Kermanshan la cat. 62 kg, 
Vasile Stănescu a terminat vic
torios în întîlnirea cu Pozo 
(Cuba) la cat. 68 kg, Ion Iva
nov l-a depășit pe Oktay (Tur
cia) la cat. 90 kg, Vasile Puș- 
cașu l-a învins pe Kachariarz 
(Polonia) la cat. 100 kg., iar 
Ladislau Simon a

succes în fața lui 
(R.D.G.) la cat. 

Emilian Cristian a 
pierdut întîlnirea susținută în 
compania bulgarului Mitev la 
cat. 74 kg, ca și Vasile Țigă- 
naș care a luptat cu Liber
man (S.U.A.) la cat. 82 kg.

aplaudat 
Kuhlmann 
+100 kg.

obținut un

OPT DIN ZECE LUPTĂTORI ROMÂNI

Condus cu 0—2 și 
Nagyhăzi, el a gă- 
pentru a remonta 
cu 5—4. Și astfel : 

— UNGARIA 9—7 !
Victoriile noastre au fost ob
ținute de Pop 3, Marin 3, Iri- 
miciuc 2 și Mustață 1, iar cele 
ale partenerilor de Ncbald 4, 
Nagyhăzi 1, Kocsis 1 și Gedo- 
văry 1. Pentru excelenta lor 
comportare, sabrerii merită fe
licitări.

Iată clasamentul final al com
petiției de sabie pe echipe :

1. ROMÂNIA, 2. Ungaria, 3. 
U.R.S.S., 4. Italia, 5. Bulgaria, 
6. Cuba.

întrecerile de scrimă din 
drul Universiadei continuă 
neri și sîmbătă cu proba 
spadă pe echipe.

• VOLEI. încep meciurile 
pentru stabilirea clasamente
lor finale, aitît la băieți cît 
și la fete.

• POLO. Meciul Româ
nia — Iugoslavia din cadrul 
turneului final pentru locuri
le 1-4.

e ÎNOT. întreceri în 
drtrf preliminariilor 
ielor la diferite

si 
probe.

ca- 
fina-

ca- 
vi- 
de

• SĂRITURI, 
trambulină și 
(Mihaela Athanasiu, Mariana 
Marc, Alexandru Bagiu și 
Vasile Nedelcu).

l-cConcurs 
platformă

POLOIȘTII ROMÂNI ÎN TURNEUL FINAL
»

Turneul de polo care a angre
nat 14 formații se apropie de 
sfîrșit. Se cunosc La această oră 
cele patru echipe — primele 
două clasate din fiecare grupă 
semifinală — care se vor în
trece în continuare în turneul 
final. Ele sînt selecționatele 
Iugoslaviei, Italiei (din prima 
grupă). României și Ungariei (din 
cea de a doua). Aceste echipe 
vor juca după sistemul 
cu fiecare", rezultatele 
din grupe contînd și în 
final.

Echipa României a 
trei victorii consecutive, anun- 
țîndu-se printre favoritele com
petiției. Sportivii noștri au în
trecut mai întîi la mare luptă 
(4—3) reprezentativa Uniunii
Sovietice, cîștigătoarea turneu
lui de polo la ediția precedentă, 
apoi au învins categoric (14—1) 
selecționata Japoniei. Cu vic
toria obținută miercuri seara, 
într-un alt meci decisiv, în fața 
echipei S.U.A. (8—6), formația

,,fiecare 
directe 
turneul

obținut

țării noastre și-a asigurat cali
ficarea pentru faza superioară a 
turneului cu o zi înaintea în
cheierii semifinalelor.

Poloiștii români (în rîndul 
cărora evoluează Viorel Rus, 
Dinu Popescu, Adrian Nastasiu, 
Liviu Răducanu, Ilie Slavei, 
Adrian Schervan și Doru Spinu) 
s-au impus în aceste partide 
printr-o bună organizare a sis
temului defensiv și prin acțiuni 
viguroase de contraatac, cu care 
și-au surprins de regulă adver
sarii. Antrenorul Stefan Kroner 
ne declara că jucătorii sînt de
ciși să lupte cu toată ambiția și 
să respecte promisiunea făcută 
— aceea de a se număra prin
tre medaliații acestei ediții a 
Universiadei.

în ultimul meci din grupa se
mifinală România și Ungaria au 
terminat la egalitate : 7—7 
(1—2, 3—2, 2—2, 1—1). în urma 
acestui rezultat ambele echipe 
au obținut calificarea pentru 
turneul final. ,

sus), 
Horin- 

Petre

Gh,.
Nicu Gingă, Ște- 
fan Rusu, 
Ciobotaru (rîn
dul de 
Nicolae 
ceanu.

Ivanov, Tomov (Bul- 
Supron (Polonia), 

Nisavici (Iugoslavia),

P ; 
na 
404,53 p, 
kaia (U.R.S.S.) 
B. Weinstein 
361.65 p.

POLO. Bulgaria 
7—6 : R.F.G. —
7— 2 ; Canada —
8— 5 ; S.U.A. — 
5—3 ; Italia 
7—3.

VOLEI. Feminin r 
nada — Elveția 
Olanda — Algeria 
Cehoslovacia — Polonia 
3—0 ; Franța — Mexic 
3—0 : Italia — Franța 3—2; 
R. P. Chineză — Japonia 
3—0 ; U.R.S.S. — Cuba 
3—1 ; Italia — R.F.G. 3—2.

. Z.U.A. — Ita- 
Cehoslovada — 

3—0 ; Algeria
3—0 ; Liban —

3—0 ; Coreea de 
Iugoslavia 3—1 ;

AU URCAT PE PODIUM !
mare compe-

— Mexic 
Japonia 
Brazilia 
U.R.S.S, 

Iugoslavia
Ca-

3—0 ;
3—0 ;

j—x , xcaiia — xv.r , 
Masculin : S.U.A.

lia 3—2 ;
Mexic 
Kuweit
Sudan 
Sud —
R.A. Egipt — Grecia 3—0 ; 
Cehoslovacia . — Mexic 
3—0 ; Olanda — Belgia 
3—2.

Cea de-a doua 
tiție internațională la care au 
luat startul unii dintre cei mai 
valoroși luptători români în a- 
cest an — Jocurile Mondiale 
Universitare — a constituit un 
nou prilej de afirmare a lupte
lor greco-romane din țara noas
tră. Opt dintre cei zece repre
zentanți ai sportului studențesc 
din România au urcat pe po
diumul de premiere ! Ca și la 
campionatele europene de la 
Bursa, tricolorul românesc a 
fost înălțat de trei ori pe cel 
mai înalt catarg, C. Alexandru, 
I. Păun și I. Draica dovedindu- 
se din nou de neînvins. Alți 
trei reprezentanți ai luptelor 
din țara noastră (N. Gingă, Șt. 
Rusu, Gh. Ciobotaru) au urcat 
pe treapta a doua a podiumului 
de premiere, iar N. Horincea- 
nu și P. Dicu au obținut me
dalii de bronz.

Este un bilanț rodnic. Adre
săm sincere felicitări sportivi
lor care n-au precupețit nici 
un efort ca să-1 realizeze, cît 
și colectivului de tehnicieni 
care i-au pregătit (I. Cornea- 
nu, I. Cernea, N. Pavel, dr. N. 
Ploieșleanu). Acest remarcabil 
succes, ca și cel obținut acum 
trei luni la campionatele euro
pene de la Bursa, demonstrează 
drumul ascendent pe care îl 
parcurg luptele greco-romane 
din țara noastră.

Pentru a sublinia performan
țele obținute de reprezentanții 
noștri la întrecerile de la Sofia 
este necesar să precizăm că 
velul valoric al concursului 
fost foarte apropiat de cel 
turneului olimpic sau cel 
campionatelor mondiale. în rîn
dul concurenților de la Sofia 
s-au aflat sportivi ca Milev,

ni- 
a 

al 
al

Traikov, 
garia), 
Frgici, 
Șaladze, Maitsuradze (U.R.S.S.) 
— reprezentanți aproape per
manent ai țărilor lor în marile 
competiții internaționale, cam
pioni olimpici, mondiali sau eu
ropeni, posesori ai mai multor 
medalii în competiții de anver
gură. Ni se pare semnificativ 
faptul că doi dintre reprezen
tanții noștri, N. Gingă și St. 
Rusu — vicecampioni olimpici 
la Montreal — n-au reușit mai 
mult nici la J.M.U. De aseme
nea, Victor Dolipschi, meda
liat cu bronz • la J.O. de 
Miinchen și chiar la C.E. 
acest an, n-a mai reușit 
Sofia să urce pe podiumul de 
premiere datorită dificultății 
concursului.

Este îmbucurător faptul că în 
rîndul . celor opt medaliați 
români la J.M.U. figurează trei 
nume noi pe lista fruntașilor 
pe plan internațional : N. Ho- 
rinceanu, Gh. Ciobotaru și P. 
Dicu, sportivi tineri, talentați,

la 
din 

la

care datorită seriozității în pre
gătire au realizat progresul ne
cesar pătrunderii în rîndul ce
lor mai buni luptători din lu
me. Succesul acestor tineri 
monstrează că luptele greco-ro
mane din țara noastră dispun 
de suficiente resurse pentru o 
și mai puternică afirmare, 
plus, mai trebuie adăugat 
tul că toți medaliații de 
sînt sportivi tineri (media 
vîrstă a echipei este de 
ani), în plină afirmare, oferind 
premisele altor succese viitoare.' 

Performanțele de la Sofia 
sînt rodul unei munci de per
manentă selecție și pregătire la 
un înalt nivel a celor selecțio
nați, dar, în același timp, sînt 
urmarea activității neobosite a 
unor antrenori pasionați și pri- 
cepuți, ca C. Ofițerescu (Con
stanța), I. Donose, D. Tomescu 
(Galați), V. Gherasim (Ră
dăuți), C. Stan (Pitești). M. 
Belușica (București), D. Gaiță 
(Drobeta Tr. Severin) etc., 
care i-au inițiat în tainele lup
telor pe medaliații de azi.

de-

In 
fap- 

azi 
de 

22,1
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