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AZI, ULTIMELE ÎNTRECERI 
ÎN CARE SPORTIVII NOȘTRI
ASPIRĂ LA NOI MEDALII

Luptătorul român Constantin Alexandru, din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de premiere. Alături de el, Bozin 
(U.R.S.S.) — medalie de argint și bulgarul Hxistov (dreapta) 

— locul 3 Telefoto : B.T.A. — AGERPRES

însemnări de pe harta „Daciadei"

CEI 510 BĂIEȚANDRI Al TABEREI 
DE OINĂ DE LA MEDIAȘ

Succesele obținute pînă as
tăzi de sportivii români par
ticipant! la Universiada de la 
Sofia produc, firește, o inten
să bucurie tuturor iubitorilor 
sportului. Ieri, la Sofia, spor
tivii noștri n-au mai obținut 
medalii însă și-au creat bune 
premise pentru a le obține azi. 
Este vorba de cei cinci lup
tători de la libere și de echipa 
de polo.

Alături de satisfacția înre
gistrării, de pe acum, a unui 
număr record de medalii cu
cerite la J.M.U., îndeosebi de 
aur, se află aceea a afirmării 
puternice a unui mare număr 
de ramuri sportive- Din cele 8 
discipline programate, în 5 
sportivii români au cucerit

Astăzi și mîine, pe Stadionul Republicii

ATLETISMUL ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII... 
...dar nu orice lei de campioni!

Frumoasa serie din această 
vară a atletismului continuă. 
Astăzi și duminică — ambele 
reuniuni vor începe la ora 15,30 
— stadionul din Dealul Spirii 
va găzdui cel mai așteptat și 
cel mai important concurs al 
calendarului intern : campiona
tele republicane ale seniorilor.

îi vom vedea, deci, laolaltă 
în întreceri pentru stabilirea 
ierarhiilor interne, pe atleții pe 
care i-am urmărit în ultimele 
săptămîni la marile competiții 
internaționale ale sezonului — 
Universiada, Cupa Europei, la 
celelalte concursuri ale verii. 
După mal multe evoluții sub 
tricoul reprezentativei, Natalia 
Mărășescu, Maricica Puică, Ilea
na Silai, Fița Lovin și Elena 
Tăriță. Ilie Floroiu, Paul Copu 
și Gheorghe Cefan, Argentina 
Menis, Cornelia Popa, Alina 
Gheorghiu, Erwin Sebestyen 
și ceilalți fruntași ai atletismu

medalii și există certitudinea 
că și polo-ul se va adăuga, 
mărind la 6 numărul lor. La 
atletism, gimnastică, tenis și 
scrimă au urcat pe podium a- 
tît fetele cit și băieții, iar la 
lupte, alături de cei de la 
greco-romane se vor afla prin
tre performeri și specialiștii la 
libere. Doar baschetul și vo
leiul nu și-au asigurat acce
sul la medalii.

Extinderea ariei sporturilor 
care se afirmă la nivel mon
dial are fără îndoială o im
portanță deosebită pentru vi
itor. Ea este urmarea activi
tății susținute de selecție, a 
pregătirii efectuate la un înalt 
nivel științific, este rodul dir- 
zeniei și abnegației cu care 

lui nostru, care ne-au adus în 
concursurile acestei veri satis
facții mai mari sau mai mici, 
vor evolua acum sub culorile 
cluburilor lor, luptînd pentru 
titlurile și tricourile de cam
pioni ai țării.

Ediția din acest an a campio
natelor are, față de precedente
le, o cotă suplimentară de a- 
tractivitate. Clasarea pe primul 
loc intr-o probă nu aduce cu 
sine, automat, decernarea titlu
lui de campion. In intenția de 
a asigura un nivel ridicat fina
lelor, F.R.A. a fixat anumite 
performanțe-standard, a căror 
realizare aduce învingătorilor și 
învestitura cu titlul de cam
pion al României.

Iată ce trebuie să obțină, în 
afara victoriei asupra adversa
rilor, campionii : Masculin : 100 
m — 10,3, 200 m — 20,9, 400 m 
— 47,5, 800 m — 1:48,9, 1 500 m

© 5 LUPTĂTORI 1N FINALELE 
DE LA LIDERE • POLOIȘTII
AU TRECUI $1 DE IUGOSLAVIA
„tricolorii" studenți luptă pen
tru continua creștere a presti
giului sportiv internațional al 
României socialiste. Succesele 
de la Sofia sint o răsplată bi
nemeritată a muncii desfășu
rate, un puternic stimulent 
pentru întreaga noastră mișca
re sportivă de a munci și mai 
intens pentru amplificarea con
tinuă a performanțelor, pentru 
obținerea unui număr și mai 
mare de victorii.

Astăzi, in ultima zi a între
cerilor, realizarea de pînă a- 
cum, de 27 de medalii, ar pu
tea fi ridicată la 30 de meda
lii, ceea ce ar însemna un 
bilanț record deosebit de rod
nic cu care delegația sportivă 
universitară română să se mîn- 
drească Ia festivitatea de du
minică, de închidere a Univer
siadei și Ia sosirea acasă, pe ae
roportul Otopeni, care va avea 
loc luni, în jurul orei amiezii.

Citiți in pag. a 4-a, relatări 
de la întrecerile Universiadei

In mcciul-„cap de aii$" al clapei a III a din Divizia „A“ la fotbal

VALENTIN STĂNESCU IN LATA FOȘTILOR SĂI ELEVI
Maratonul Diviziei A continuă 

mîine cu o nouă rundă — a 
treia — care are, la drept vor
bind, cel puțin patru jocuri de 
mare interes ! Acestea consti- 
tuindu-le tocmai acele întîlniri 
în care participantele noastre 
în competițiile europene vor fa
ce încă o „repetiție generală" 
pînă la 14 septembrie, ziua exa
menelor lor oficiale. Cea mai 
atractivă, așteptată cu sufletul 
la gură de localnici, se anunță 
întîlnirea de la Ploiești, unde 
Steaua, cu echipa sa de inter
naționali, se va afla față in 
față cu ambițiile lui F.C. Pe
trolul, noua revenită în eșalo
nul prim al fotbalului nostru, 
neînvinsă în acest început de 
sezon, care îl are la timonă pe 
Valentin Stănescu, omul care 
cu cîțiva ani. în urmă a pregă-

Un duel așteptat cu mult interes : Cefan (in frunte) — Copu 
la 3 000 m obstacole

— 3:41,0, 5 000 m — 13:50,0,
10 000 m — 28:50,0, 110 mg — 
13,9, 400 mg — 51,5. 3 000 m ob.
— 8:29,0, 20 km marș — 1:29,00,
4x100 m — 41,5, 4x400 m — 
3:13,0, lungime — 7,80 m, înăl
țime — 2,12 m, triplusalt — 
16,40 m, prăjină — 5,10 m, greu
tate — 18,50 m, disc — 60.00 m, 
suliță — 80,00 m, ciocan —

Mediaș. Tirnava Mare, care 
s-a revărsat In 1970 ți 1975, 
este acum un fir de apă care 
nu se încumetă si privească 
mai sus de gleznele oamenilor. 
Pe malul ei drept se afli sta-
dionvl „8 Mai". Aici, 510 băie- 
țandri pină tn 14 ani s-au ali
niat pe 37 de rinduri, repre
zentând tot atitea județe ; au 
lipsit, totuși, „tratînd cu su
perficialitate evenimentul", du
pă cum aprecia Petre Coca, șe
ful comisiei sport turism din 
Consiliul județean Sibiu al or
ganizației pionierilor, .Hune
doara", „Alba" fi „Ilfov". Trei 
placarde uriașe priveau deasu
pra capetelor participanților : 
pe una scria DĂCIADA, pe a 
doua TABARA DE OINĂ, pe 
cea de-a treia FINALA PE 
ȚARA A CUPEI SPERAN
ȚELOR.

Festivitatea de deschidere a 
avut micul ei fast : drapele, 
flori, insemnele organizațiilor 
pionierești, stație de radio-am- 
plificare. Veteranul președinte 
al federației de specialitate, 
Gheorghe Pricop, se gîndea că 
această ediție a X-a, jubiliară, 
merită acest efort. Iși amintea 
cum in 1968, la debut, s-au 
prezentat doar șapte echipe la 
faza finală, iar acum mîngîie 
cu privirea echipamentele mul
ticolore, arătoase, ale celor a- 
proape 40 de școli generale, 
cîștigătoare ale fazei județene, 
reprezentantele celor 1 200 de 
formații angrenate in etapele 
de masă ale „Cupei". Măsoară 
in gînd cele 18 zile de tabără, 
zile de pregătire sistematică, 
revede antrenamentele comune 
ale competitorilor, se gîndește 
la cursul de arbitri deschis tu
turor profesorilor de educație 
fizică prezenți in tabără.

După zece zile de creștere a 
valorilor sportive, după lăuda
bile acțiuni social-culturale, 
pionierul Nicolae Ion, in virstă 
de 11 ani ji jumătate, elev in 
clasa a Vl-a a Școlii generale 
din comuna Modelu, județul 

PROGRAMUL ETAPEI
Ploiești : F.C. PETROLUL

(ora 14,30
Hunedoara : F.C. CORVINUL
Pitești :
Constanța :
Tirgoviște : 
Craiova : 
București :

F.C. ARGEȘ 
FOTBAL CLUB 
CLUBUL SPORTIV 
UNIVERSITATEA 
DINAMO

(stadion
F.C. BIHOROradea :

Satu Mare : F.C. OLIMPIA
Cu excepția partidei de la Ploiești, ora de începere a celor

lalte intîlniri este 17.

tit echipa bucureșteană. Dealt
fel, Ploieștiul anunță că parti
da se va disputa cu casele în
chise, într-atît de mare este in-

67,00 m ; Feminin : 100 m — 
11,6. 200 m — 23,9, 400 m — 
53,8, 800 m — 2:03,0, 1 500 m — 
1:12,0, 3 000 m — 9:18,0, 100
mg — 13,5, 400 mg — 61,0, 4x 
100 m — 47,0, 4x400 m — 3:46,0, 
lungime — 6,35 m, înălțime —
l, 82 m, greutate — 18,00 m,
disc — 60,00 m, suliță — 58,00
m.

Ialomița, scria acasă prie tents- 
lui său Aurel Roman : „Dragă 
Aurică, eu slnt sănătos, mă- 
nînc bine, mă antrenez mult, 
am vizitat locuri minunate, p« 
care tu nu le-ai văzut, ml-am 
făcut mulți prieteni. Mîine În
cep meciurile, echipa joacă din 
ce în ce mai sigur. Nu cred că 
o să pierdem". Fără să vrea,

In comuna Pechea, jud. 
Galați, în zilele de 28—30 
august se vor desfășura în
trecerile finale ale concursu
lui național sătesc de lupte 
grcco-romane din cadrul 
..Daciadei" dotat cu „Cupa 
UNCAP".

Din cei peste 1 500 de 
luptători care au participat 
la etapele de masă — pe 
consilii intercooperatiste, ju
dețene și zonale —, la fi
nală se vor prezenta primii 
doi clasați in fazele zonale 
recent încheiate.

Lupta pentru ocuparea lo
cului I și a „Cupei UNCAP” 
angrenează in întreceri, cu 
șanse egale, pe luptătorii din 
județele Olt, Bihor, Bacău, 
Brăila» Prahova și Galați.

Nicolae Ion se făcuse purtăto
rul de cuvint al celor 500 de 
copii-sportivi prezenți in tabăra 
de oină de la Mediaș.

Și marile întreceri au inceput 
intr-adevăr, după ce echipele 
s-au împărțit in cinci serii. 
S-a jucat sistem turneu, fiecare 
cu fiecare, iar primele două au 
format o serie decisivă „de ze
ce", care a reluat lupta pentru 
locul intîi. Învinsele nici ele nu 
și-au oprit disputele, evoluind 
pină la stabilirea unei ierarhii 
integrale. Cu alte cuvinte, fără 
a socoti activitatea sportivă din 
perioada premergătoare finalei,

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)

- STEAUA
- meci televizat)
- U.T.A.
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C.M. REȘIȚA
- S.C. BACĂU
- POLITEHNICA IAȘI
- SPORTUL STUDENȚESC 

Dinamo)
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- JIUL

teresul suporterilor petroliști. 
De un deosebit interes se bucu
ră și partidele Dinamo — Spor
tul studențesc (meci de tradi
ție, în care suporterii echipei 
„Ghetei de aur" așteaptă pri
mul semn al revirimentului di- 
namovist), F.C. Argeș — A.S.A. 
Tg. Mureș (oaspeții, de regulă, 
au obținut aici, în anii trecuți, 
rezultate surpriză), Universita- 

CLASAMENTUL
1- 2. Univ. Craiova 2 1 1 0 4-1 3

A.S.A. Tg. M. 2 1 1 0 4-1 3
3. Olimpia 2 1 1 0 3-1 3
4. F. C. Argeș 2 1 1 0 3-1 1
5. Steaua 2 1 0 1 5-3 2
6. F.G Constanța 2 1 0 1 3-2 2

7- 9. Jiul 2 1 0 1 4-4 2
Pol it. lași 2 1 0 1 4-4 2
U.T.A. 2 1 0 1 2-2 2

10-11. S.C. Bacâu 2 0 2 0 1-1 2
Petrolul 2 0 2 0 1-1 2

12. C.S. Tirgoviște 2 1 0 1 1-2 2
13-14. F.C. Bihor 2 1 0 1 1-3 2

Sportul stud. 2 1 0 1 1-3 2
15—16. Dinamo 2 0 1 1 1-2 1

Corvinul 2 0 1 1 2-3 1
17. ,,Poli*  Timiș. 

F.C.M. Reșița
2 0 1 1 2-4 1

18. 2 0 1 1 1-4 1

tea Craiova — Politehnica Iași 
(al treilea derby studențesc al 
campionatului).

Concomitent cu aceste „repe
tiții generale", dinaintea jocu
rilor din cupele europene, se 
continuă și rodajul selecționabi- 
lilor echipei naționale de la 
care Ștefan Covaci, antrenorul 
echipelor reprezentative, așteap
tă evoluții cit mai edificatoare.



CAMPIONATE MONDIALE CAMPIONATE BALCANICE

SCHIFUL 2 + 1 (BULARDA, CEAPURA + LOVRENSCHI) 
A OBȚINUT CALIFICAREA ÎN FINALA

Echipajele de 2 f. c. și 4 rame f. c. vor evolua In „finalele mici“

„NICI UN OBSTACOL NU TREBUIE SA FIE
x\\\\\\\\\\\\\\\\x

AMSTERDAM, 26 (prin tele
fon). Din cauza timpului nefa
vorabil — ploaie torențială, vînt 
puternic și frig — semifinalele 
masculine din cadrul Campiona
telor mondiale de canotaj au 
fost decalate vineri cu peste o 
oră dar, întrucît timpul nu s-a 
Îmbunătățit, ele s-au desfășu
rat, totuși, în aceste condiții vi
trege.

Dintre cele trei schituri ale 
României care ajunseseră pînă 
In această penultimă fază a 
competiției, doar unul singur — 
cel de 2+1 — a reușit perfor
manța de a obține calificarea în 
finalele de duminică. Spunem 
performanță întrucît și în aceas
tă zi s-au consemnat o sume
denie de surprize, între care se 
află și ratarea calificării de 
către echipajele de 2+1 și 4 
rame te. ale U.R.S.S.!

Săptămina viitoare, la Sofia

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII IAU STARTUL 
PE LACUL PANCEAREVO

Săptămîna viitoare, pe Iacul 
Pancearevo de lîngă Sofia, în
cep Campionatele mondiale de 
caiac-canoe. Marea întrecere va 
reuni la start așii padelei și 
pagaei din 27 de țări, printre 
cei înscriși figurînd numeroși 
campioni olimpici și mondiali. 
Incepînd cu disputele din serii, 
vor lupta pentru cucerirea unui 
loc în finale 385 de sportivi și 
sportive din cinci continente — 
o adevărată flotilă alcătuită din 
306 echipaje : 48 la caiac fete, 
91 la canoe și 167 la caiac bă
ieți.

La acest puternic concurs, ca
re încheie un bogat sezon nau
tic, caiaciștii și canoiștii români 
se prezintă cu un frumos pal
mares. El cuprinde o splendidă 
colecție de medalii cucerite la 
diferite Jocuri Olimpice și cam
pionate mondiale. Firește, în 
fruntea lotului se află tînărul 
Vasile Diba, de două ori — anul 
trecut — pe podiumul de pre
miere de la Montreal : locul I 
în proba de caiac simplu — 
500 m și locul III în finala de 
caiac simplu — 1 000 m. Cam
pion național și în anul 1977,

DECI, SE POATE SI AS A !
Se pare câ aprecierile critice fă

cute de noi în ultimul comentariu 
fi-au găsit ecoul dorit, fiindcă pro
tagoniștii reuniunii de joi au ținut 
să ne arate câ sînt capabili de lu
cruri mai bune. Intr-adevăr, deși 
organizatorii au recurs din nou ia 
soluția „hiturilor", numărul partan- 
ților fiind șl de data aceasta des
tul de mic, alergările au avut darul 
să satisfacă din plin exigențele ce
lor prezenți. A plăcut mult lupta 
dintre primele „mîinî“ ale hipodro- 

,G-, Tânose »' M. Stefânescu, 
In nitul doi al Premiului Orșova (a 
cîștigat G. Tănase cu Hoya). Au 
mai plăcut, de asemenea, sosirile 
din premiile Ograda (Tr. Dinu a 
luptat mult pentru a putea cîștiga 
cu Organist), Olănești și Oituz, 
adjudecate de Recurs șl respectiv 
Kulaj (I. Oană continuă să ,,sprin- 
teze“ spre titlu). O excepție : în 
premiul_ Ozana, Egreta, convingător 
susținută de G. Popescu, a trecut 
prima _ potoul, fiindcă Ruja - con
curentă avînd teoretic prima șansă 
v aD-?st trasâ fără jenă de aprantiul 
v. ratrașcu. Cu această excepție, o 
reuniune așa cum am dori să ve
dem cit mai des.
/QRe~,tat® tehnice. Cursa I : Maura 
(5. Onache), rec. 1:50,5, 2. Huria, 
3. Honorica. Simplu 8,70, ordinea 
83, ordinea triplă 573. Cursa a 
ll-a : Organist (Tr. Dinu) rec. 1:38,1,

ÎNTREPRINDEREA 
DE TURISM, HOTE
LURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI 
organizează cursuri de 
pregătiri pentru ghizi — 
însoțitori în activitatea 
de turism intern.

înscrieri și informații 
în perioada 29 aug. și 2 
sept, și 5—9 sept. între 
orele 14—17, la sediul 
filialei de turism din 
Bd. 1848 nr. 4 (vizavi 
de spitalul Colțea).

Seria a II-a a probei de 2+1, 
în care s-au aliniat și repre
zentanții țării noastre Gabriel 
Bularda, Petre Ceapura + La- 
dislau Lovrenschi, a fost mai 
rapidă decît prima serie, dar și 
mai dîrz disputată. Pînă Ia 1000 
de metri nu mai puțin de cinci 
echipaje se găseau cam la ace
lași nivel, printre ele numărîn- 
du-se și favoritele seriei — 
Cehoslovacia, România și 
U.R.S.S. După trecerea de 
1500 m schifiștii din Cehoslo
vacia ridică cadența, acomodîn- 
du-se evident mai bine cu con
dițiile atmosferice și cu valu
rile mari. Ei sînt urmați în
deaproape de reprezentanții 
României și de schitul... Olan
dei, care atacă spectaculos în 
ovațiile publicului. La trecerea 
liniei de sosire ordinea va C 
următoarea : 1. Cehoslovacia

Vasile Diba nu a pierdut în ac
tualul sezon nici o cursă, indi
ferent dacă Regata s-a numit 
Tampere, Moscova sau Snagov. 
El speră — îndreptățit de mun
ca asiduă depusă la antrena
mente — să obțină primul loc 
și la Pancearevo. Bineînțeles, în 
proba lui preferată, cea de vi
teză pe distanța de 500 m.

O altă stea de primă mări
me — Ivan Patzaichin — va 
lua, de asemenea, startul la 
campionatele mondiale din Bul
garia. Victorios la Jocurile O- 
limpice din Mexic și de la 
Munchen. Ivan Patzaichin va 
căuta să urce noi trepte în 
ierarhia mondială a canoei.

Antrenorii emeriți Radu Hu- 
țan (de la clubul Dinamo Bucu
rești) și Nicolae Navasart (de la 
clubul Steaua) vor trimite la 
startul apropiatelor campionate 
mondiale și alți caiaciști și ca- 
noiști valoroși, cu experiență, 
precum și cîteva echipaje tine
re. cu frumoase perspective. Ne 
referim la cunoscuții caiaciști și 
canoiști Lipat Varabiev, Gheor- 
ghe Simionov, Cuprian Maca- 
rencu, Roman Vartolomeu, Po-

H I P I S M
2. Hebreea. Simplu 1,80, ordinea
23, event 8. Cursa a lll-a : Kera
(M. Ștefănescu) rec. 1 ’.26,9, 2. Cu
bista, 3. Kaliu. Simplu 5,70, ordinea 
47, event 7, ordinea triplă 224. 
Cursa a IV-a : Recurs (I. Oană), 
rec. 1 ’.36,6, 2. Kandahar, simplu
2.10, ordinea 25, event 19, triplu
cîștigător 46. Cursa a V-a : Egreta
(G. Popescu) rec. 1:31,5, simplu
5.10, ordinea 19, event 20, ordinea
triplă 269. Cursa a Vl-a : Hoya
(G. Tănase) rec. 1:30,1, 2. Kera. 
Simplu 2,20, ordinea 4, event 12, 
triplu cîștigător 136. Cursa a VII-a: 
Rulaj (I. Oană) rec. 1:26,7, 2. Iola,
3. Sugestia. Simplu 3,50, ordinea 63, 
event 21, ordinea triplă 589. Cursa 
a VllI-a : Zapolia (Ion Niculae) 
rec. 1:37,7, 2. Ilia. Simplu 11, or
dinea 6, event 64, triplu cîștigător

Cîmpul de curse trăiește în pre
zent momente de tristețe : a încetat 
din viață loșca Szabo, un vechi și 
valoros driver-antrenor.

Gh. ALEXANDRESCU

ÎNSEMNĂRI
(Urmare din pag. 1)

fiecare mic oinar a disputat, la 
Mediaș, circa 15 meciuri ofi
ciale. Partide aprige, multe e- 
chilibrate, stropite cu lacrimi 
de copil, atit la bucurie cit și 
la necaz. Cu cei 500 de parti- 
cipanțl, cu întreceri non-stop, 
cu larma infantilă, stinsă nu o 
dată in gravitatea momentelor 
de mare tensiune sportivă, sta
dionul „8 Mai" din Mediaș a 
semănat cu o insulă invadată 
parcă la un semn de tot ceea 
ce reprezintă viitorul sportului 
nostru national.

7:19,57 ; 2. ROMANIA 7:21,03 ; 
3. Olanda 7:21,65 ; 4. R.F. Ger
mania 7:22,99; 5. Irlanda 7:24,69; 
6. U.R.S.S. 7:36,57. In seria în- 
tîi, primele locuri au fost ocu
pate de R.D. Germană (7:21,90), 
Bulgaria (7:24,27) și Polonia 
(7:26,03).

La 2 f.c. Simion și Gali au 
sosit pe locul V (6:55,26) în 
seria cîșțigată de echipajul 
U.R.S.S- cu 6:38,29 iar la 4 rame 
f.c. Albeș, Grumezescu, Popa 
și Chihaia s-au situat, de ase
menea, pe penultima poziție 
(6:31,02), seria fiind cîștigată 
de R. D. Germană (6:12,15).

Așadar, schiful românesc va 
fi prezent la finalele celei de 
a Vl-a ediții a C.M. cu 4 am- 
barcații feminine (care luptă 
pentru medalii sîmbătă) și una 
masculină.

licarp Malihin, Niculai Simio- 
cencu ș.a., la caiacistele Maria 
Cozma, Agafia Orlov, Nastasia 
Nichitov, Maria Ivanov, Adria
na Mihala, Nastasia Buri, la 
mai tinerii Toma Simionov, Ma
rian Ciobanu, Constantin Ghe- 
ba.

Vasile TOFAN

UNDE MERGEM?
SIMBATA

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora 15,30 : Campio
natele republicane de seniori.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 14 : meciuri în cadrul 
,,Turneului Prietenia” la juniori.

BOX. Sala Giulești, de la ora 
18 : gală de verificare a lotului 
național.

JUDO. Sala Olimpia, de la 
orele 9 și 17 : ,,Cupa Olimpia”, 
cu participarea echipei poloneze 
Gwardia Olsztyn.

POPICE. Arena Olimpia, de 
ora 15,30 : triunghiularul Olim
pia — Rapid — Motor Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană).

DUMINICA

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 15,30 : Campionatele 
republicane de seniori.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 14 : Meciuri în cadrul 
,.Turneului Prietenia”.

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 15 : Dinamo — Sportul stu
dențesc (juniori), ora 17 : Di
namo — Sportul studențesc 
(Div. A) ; Stadionul Republicii, 
ora 11 : Rapid — Chimia Tr. 
Măgurele (Div. B) ; stadionul 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Celuloza Călărași (Div. B).

JUDO. Sala Olimpia, de la 
ora 10 : „Cupa Olimpia”.

POPICE. Arena Olimpia, de 
la ora 8 : Triunghiularul Olim
pia — Rapid — Motor Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană).

RUGBY. Stadion Steaua, de 
la ora 9 : Steaua — C.S.M. Si
biu ; stadion Parcul Copilului, 
de la ora 9 : Rapid —
T.C.I. Constanța ; teren Tel,
de la ora 9 : Sportul stu
dențesc — C.S.M. Suceava ; sta
dion Olimpia, de la ora 10 : 
Dinamo — Grivița Roșie (me
ciuri în cadrul Diviziei A).

DE PE HARTA
Pină la urmă a cîștigat, cu

24 p. Școala generală nr. 128 
Mogoșoaia (București). Au ur
mat-o Școala generală Tătărani 
(Dîmbovița), 23 p și Școala ge
nerală Turnu Roșu (Sibiu), 21 p. 
Dar marii beneficiari au fost 
toți concurenfii, in primul rînd 
aceia care ău reprezentat jude
țe încă netr adiționale intr-un 
sport pe care l-au iubit părinții 
părinților noștri. Posibila revi- 
talizare a oinei, o propagandă 
certă făcută acestui sport, iată 
impresiile, la încheierea taberei 
din Mediaș. Atmosfera densă 
„de oină" și nivelul calitativ al

CAlARtlIlOf! NOȘTRI !“
• ÎNTRECERILE ÎNCEP MARȚI LA SIBIU • PARTICIPA SPORTIVI 
DIN CINCI ȚARI • „CUPA ZIARULUI SPORTUL" PENTRU CEL 

MAI TEHNIC CĂLĂREȚ

sa-

Si- 
lua 

călăreți din Bulgaria, 
Iugoslavia și Turcia,

în 1970 la Craiova aveau 
loc întrecerile primului Cam
pionat balcanic de călărie, a- 
cum este rindul bazei hipice 
din Sibiu să găzduiască cea 
de a VIII-a ediție a acestei 
competiții, programată intre 30 
august și 4 septembrie, com
petiție care a adus multe 
tisfacții sportivilor noștri.

Pentru întrecerile de la 
biu, la care vor mai 
parte 
Grecia, 
reprezentanții noștri s-au pre
gătit cu multă conștiinciozitate, 
principala dorință fiind, după 
cum ne spunea „veteranul” 
Constantin Vlad, să „ne men
ținem și să ne întărim pozi
ția fruntașă de la precedentele 
ediții și să onorăm încrederea 
care s-a pus în noi toți, indi
ferent de gradul de experi
ență". Intr-adevăr, o serie de 
rezultate bune realizate la con
cursurile internaționale din a- 
cest sezon, precum și com
portarea la etapele campiona
tului național oferă speranțe 
într-o evoluție la un nivel su
perior atît în ceea ce privește 
probele de obstacole, cit și in 
cele de dresaj. Dealtfel, în 
concurs vor intra Alexandru 
Bozan, Dumitru Velea, Oscar 
Rccer, Constantin Vlad, Cor
nel Ilin, Ion Popa, Radu Mi- 
halcea și Victor Demian la 
obstacole, Iosif Molnar, An
gliei Donescu, Sorin Soveja, 
Horst Hisch, Dumitru Lonean, 
Radu Marcoci la dresaj.

Spre deosebire de ediția 
precedentă, în competiția juni
orilor prezentăm 
uă, majoritatea 
firmîndu-se în 
competițional ca 
ranțe, dovedind 
lități și o bună 
nlcă. Gruia Deac, Mircea Nea- 
gu, Petre Fleischer, Romulus

o echipă ne
sportivilor a- 
ultimul sezon 
autentice spe- 
frumoase ca- 
pregătire teh-

AVIATORII NOȘTRI VOR SA FIE... LA ÎNĂLȚIME
In ceea ce-i privește pe pla- 

noriști, printre care se numără 
nume cunoscute ca Mircea FL- 
nescu, Mihai Bîndea. Arpad Mat
ta, Elena Coțoveanu și alții, ei 
pot să ne ofere, de asemenea, 
surprize plăcute. în clasa stan
dard vor pilota planoare de tip 
Foka 5 iar In clasa liberă pla
noare de construcție româneas
că, de tip IS 29 d. Antrenorul 
lotului, pilotul Titi Enăchescu, 
este optimist Un examen deo
sebit de greu vor avea de sus
ținut parașutiștii, conduși de 
antrenorul Ion Roșu, ținînd 
seama că vor evolua în compa
nia unora dintre cel mal buni 
sportivi din lume, cum sînt pa
rașutiștii bulgari și Iugoslavi. 
Printre cei care au făcut pri
mele salturi de acomodare se 
numără Ilie Neagu, Vasile Mi- 
hanciu, Eva Lutsch, Florica U- 
ță. Maria iordănescu...

Programul modeliștilor cuprin
de probe de aeromodele șl ra- 
chetomodele, ultimele cu șanse 
reale pentru sportivii noștri. 
„Este o întrecere deosebit de 
grea — ne spune comandantul 
Aeroclubului central român, col. 
Aurel Caloianu, conducătorul de
legației. Slntcm convinși câ, In 
urma temeinicilor pregătiri care 
«-au efectuat, sportivii noștri 
vor obține rezultate bune, înde- 
plinindu-și cu succes misiunea, 
aceea de a reprezenta cu cinste 
culorile aeronauticii noastre*.

ASTĂZI, ultima zi cînd vă 
mai puteți procura bilete pen
tru tragerea excepțională Pro- 
noexpres de mîine, 28 august 1977

Tragerea excepțională Prono- 
expres de mîine, 28 august a.c. 
va avea loc la Clubul Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 
la ora 17,00. Rezultatele vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii.

NU UITAȚI, MARȚI, 30 AU
GUST 1977 — O NOUA TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO !

Se acordă: autoturisme „Dacia 
1 300“ și „Skoda S 100“, excursii 
în U.R.S.S., R.P. Ungară. Grecia 
— Turcia — R.P. Bulgaria, pre
cum și cîștiguri în bani de 
valoare fixă (50.000, 25.000, 10.000 
lei etc.) și de valoare variabilă.
• Se efectuează 5 extrageri re

partizate pe 2 faze.
Se participă pe bilete de 5 
15 lei varianta, cu preciza- 
că biletele de 15 Iei parti
ta toate cele 5 extrageri, 

poate juca integral (100%)

■le 
„Jocurile balcanice de 

, în organizarea Aero- 
națlonal al Bulgariei, 

la cea de-a n-a ediție 
s-a desfășurat cu doi 
urmă, în Iugoslavia), 

aeronautică*

KAZANL1K, 26 (prin telefon) — 
Mîine (azi n.n.) se va da startul 
în una dintre cele mal de sea
mă competiții aeronautice 
anului : ”
aviație* *,  
clubului 
Aflată 1 
(prima 
ani în 
„Balcaniada aeronautică*  reu
nește în întreceri pe cei mai 
valoroși piloți de zbor cu mo
tor, planoriștl, parașutiștl și mo- 
deliști din Iugoslavia, Grecia, 
Turcia, România și Bulgaria, a- 
nunțînd o dispută spectaculoasă, 
deosebit de dîrză. Probele de 
zbor cu motor — acrobație, pro
gram obligatoriu șl liber ales 
— și parașutism — salturi in
dividuale șl în grup cu ateri
zare la punct fix șl salturi a- 
crobatice — se vor desfășura 
pe aerodromul sportiv din pito
reasca regiune a Kazanlîkului, 
unde se află șl comandamentul 
„Balcaniadei*  ; Șumenul (o re
giune prielnică zborurilor fără 
motor) va găzdui planorismul, 
iar întrecerile de modelism vor 
avea loc la Plovdiv.

Sportivii aviatori din România 
slnt prezenți la marea competi
ție în toate probele, componen- 
ții loturilor fiind hotărlți, cu 
toții, să lupte cu dîrzenie pen
tru un loc cît mai bun în ierar
hia valorilor. Botul de piloți de 
avion, de pildă, are de apărat 
prestigiul de „cei mai buni a- 
crobați din Balcani*,  cîștigat la 
prima ediție, cînd Mihai Albu 
a cucerit locul I iar Cezar Rusu 
locul al n-lea pe podium. Lor 
li se alătură acum Ion Trucmel 
și fetele Dorina Gutsch și Nina 
Ioniță, de la care antrenorii 
Bănică Enciulescu și Ștefarj Ca
lotă, ca și noi toți, așteaptă 
rezultate bune.

„DACIADE1"
întrecerilor îndreptățesc aceste 
concluzii. Profesorul Ion Drăc- 
sineanu de la Școala generală 
Blăjani (Buzău) ne declara : 
„Calificarea noastră în finala 
Cupei speranțelor a însemnat 
un reviriment sportiv în comu
nă. Oameni care au și uitat de 
cînd n-au mai pus mîna pe bă- 
tac și pe minge au bătut la 
ușa primarului Dumitru Miles- 
cu și i-au cerut permisiunea să 
amenajeze trei terenuri de oină 
în comună. Primarul a încuvi
ințat cu mare bucurie".

Și cite alte roade, neștiute, 
a dat această tabără de oină... 

Fașcovschi, Paul Gașpar, Cris
tian Grigore, Aurel Lipăduș, 
Liviu Matran, Dumitru Stancu 
bat acum la porțile marii perfor
manțe. în ceea ce-i privește 
pe oaspeți, secretarul federa
ției de specialitate, Dumitru 
Nedelea, afirma că „mai mult 
ca oricînd, Ia actuala ediție 
va exista un pregnant echili
bru, datorită unei evidente 
creșteri valorice, în special a 
călăreților din Grecia și Tur
cia la obstacole și a celor din 
Iugoslavia la dresaj. Cu toate 
acestea, sintem încrezători In 
posibilitățile sportivilor noștri 
de a cuceri noi titluri balca
nice. Nici un... obstacol nu 
trebuie să fie o barieră de 
netrecut în calea succesului 
reprezentanților noștri !“

Baza hipică de la Sibiu este 
complet reamenajată. Prin 
transformările aduse pistei, 
prin celelalte lucrări efectua
te, concurenții vor avea con
diții optime de întrecere din 
toate punctele de vedere, fe
derația de specialitate și or
ganele locale acordînd un larg 
sprijin pentru ca această bază 
hipică să se prezinte la ni
velul cerințelor internaționale.

Se așteaptă, așadar, dispute 
strînse, de o bună valoare 
tehnică și spectaculară. Pen
tru a răsplăti pe cel mai teh
nic călăreț, ziarul nostru va 
acorda o frumoasă cupă de 
cristal.

Să notăm, de asemenea, că 
la Sibiu va avea loc șl reuni
unea reprezentanților federați
ilor participante pentru a lua 
în discuție o serie de proble
me privind îmbunătățirea re
gulamentului campionatului și 
stabilirea datei viitoarei ediții 
care va avea loc in Iugoslavia.

BRAI LA, 26 
nul descoperit 
tlnuat întrece 
nla" la polo 
din cele dou 
pă, U.R.S.S. 
11-7 (3-2, 2 
8aria a într

omâniei cu 
0—2). Cla 
U.R.S.S. 6 p 
Bulgaria 2 p 
In cealaltă 
gări ei, una
Iul, a cîștiga 
8-6 (2—1, 2- 
pele Români 
terminat la 
2-1, 1-2, 0-1
zuTtate claso

LA

A IN
înaintea 

cadrul „Tu 
baschet co 
fășoară în 
tuația p 
ța echiț 
țla Uniunii 
adăugat în 
și tot la u 
80—48 (46— 
cu repreze 
L-am rema 
celentul co 
Alexandr 
despre care 
rînd în ma 
seniorilor . 
maghiari n 
fășura jocu 
unele parti 

Cel mai 
de ieri s-a 
chipele Cub 
ma repriz 
culoasă, 
baschelbaliș

Emanuel FANTANEANU

Viorel TONCEANU

SIBIU, 26 
inaugurală a 
fășurată vin 
— Codlea — 
(132 km), a 
pră decît se 
șui de la p 
vana multic 
mișcare la o 
amenința, p; 
chide din n< 
Pentru cicliș 
imbuciirJoai 
șui nedorit 
goană ca de 
țle. Sprintur 
Hărțuieli. A 
sovietici, car 
tr-o foarte 
concurs. De; 
polonezi. Sp 
lea și Șerca 
către ’s< 
țărarea de' 1 
D. Bonciu ( 
la Brad 1 
(U.R.S.S.).

Pînă la Sil 
km. Acum 
zvîcnituri și 
opt cicliști, 
rienikov, cai 
de colegii c 
etapa.

CLASAMEN 
Barienikov 
(medie orari 
Cernea (Olirr 
Nicolae (Voi 
Anghel (Din 
(Metalul Ploi 
(Metalul Ploi 
(Steaua). 8. 
9. N. Andro 
peni) — toți 
cui secund.
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Categorie 

17.258 ’
lei ; Cî 
5 : 220,
1.378 a 100

REPORT 
126.046 lei.

NUMERELE 
TRAGEREA

AU<
FOND GE1 

GURI : 60&
52.642

Extragerea 
54 53 15

Extragerea 
72 57 17 44 29

Plata cîștig 
tragere se 
municipiul 
septembrie p 
1977 ; în țar 
brie pînă la 
iar prin mane 
cu data de



E PRIETENIA» '
|eT JUNIORI: ROMANIA | 

fflOSLOVACIA CU 97-88 |

ajunul etapei a 3-a din Divizia A

NICI N-A ÎNCEPUT BINE CAMPIONATUL...

lartide din 
letenia” la 
be se des- 
leasca, si- 
[tnjprivin- 
L Jțorma- 
| fi-a mai 
p victorie, 
cludent — 
intilnirea 
Ungariei.

lou pe ex- 
de joc, 

jucător 
uzi In cu- 
btiții ale 
fchetbaliști 
putut des- 
harcat din 
lare.
pci al zilei 
|t Intre e- 
rarici. Prl- 
[in specta- 
thafă de 
zi. Ei au

și condus dealtfel la pauză cu 1 
42—37. Dar Începutul părții a I 
doua a meciului ne-a arătat o ■ 
echipă, a Bulgariei, complet . 
schimbată in bine. Ca urmare, I 
scorul a devenit mai Iutii egal I 
(min. 28:60—60), pentru ca in 
min. 31 el să fie favorabil bas- | 
chetbaliștilor bulgari: 65—60 ! |
Dar a urmat din nou o cădere 
a acestora : în ultimele 6 minu- ■ 
te ei n-au reușit decît 6 puncte. I 
Cubanezii s-au impus grație ■ 
presingului prelungit și eficace 
și au obținut o victorie merita- I 
tă : 83—75. I

Prestînd un joc adeseori foar
te bun, tinerii noștri baschet- | 
baliști s-au impus în fața pu- I 
ternicei echipe cehoslovace : 1 
România I—Cehoslovacia 97—88 . 
(45—39). Alte rezultate : Bui- I 
garia — Ungaria 76—69 (48-35), I 
Polonia — România II 87—64 
(48—37).

Radu TIMOFTE

LO, FAZA FINALA
In). In bazl- 
pte au con
ului Priete
nie meciuri 

prima gru-
I Cuba cu 
p, iar Bul- 

secundâ a
2—0, 2-1, 
trupei : 1.

[ 4 p ; 3.
la (B) 0 p. 
nația Un- 
tele turneu- 
IPoIoniei cu 
b, iar echl- 
klovaciei au 
14—4 (1-0,

acestor re
lată astfel :

1. Ungaria 6 p ; 2. Polonia 4 p ; 
3. România 1 p ; 4. Cehoslova
cia 1 p.

Formațiile U.R.S.S., Cubei, Unga
riei ți Poloniei se vor întrece în 
continuare în turneul pentru locurile 
1—4, în timp ce echipele Cehoslova
ciei, Bulgariei și cele două selec
ționate ale României vor Juca pen
tru locurile 5—8.

Programul ultimelor meciuri : sîm- 
bâtâ, de la ora 15 : România — 
România (B), Bulgaria — Ceho
slovacia, U.R.S.S. — Polonia șî Unga
ria — Cuba ; dumlnlcâ, de la ora 
9 : România (B) — Cehoslovacia,
Bulgaria — România, Polonia — Ce
hoslovacia și Ungaria — U.R.S.S.

L. BALTAG, coresp.

I 
I 
I
I
I 
I
I
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va des- 
robinetele. 

:tivă deloc 
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rulajul. O 
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7 Cicliștii 
i a fi în- 
joziție de 
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e la Cod- 

de 
Că- 
lui

ar cea de 
Barienikov

nt doar 15 
n cîteva 
î se „rup*  
re și Ba- 
-a detașat 
* cîștigînd

’El: 1. E. 
3h 16:38 

cm), 2. I. 
7:41, 3. C. 
ti), 4. M. 
L. Bobeică 
1. Zaroschi 
. Dulgheru 
(Dinamo), 

italul Plo- 
np cu lo-

Sîmbătă înainte de masă are 
loc etapa a 2-a — contratimp 
individual (20 km) pe șoseaua 
Sibiu — Agnita, apoi după-amla- 
ză se desfășoară etapa a 3-a pe 
traseul Sibiu — Agnita — Me
diaș — Sighișoara, iar duminică 
se dispută etapa a 4-a pe ruta 
Sighișoara — Odorhei — Miercu
rea Ciuc.

Gheorghe ȘTEFANESCU

revine

■AZĂ
I JUCATE 
BILITAȚI!
II LOTO-2 
1977 :

E ClȘTI-

;ia 1 :
.SE LA
DIN 26

65 22 21 26

la această 
istfel : în
de la 5 
octombrie 

8 septem- 
nbrie 1977 
5 înccpînd 
rie 1977.

In campionatul de rugby ■
DINAMO-R.C. GRIVITA ROȘIE

Campionatul de rugby este în 
fața etapei a doua. Capul de 
afiș, firește, partida de mîlne 
dintre Dinamo și R.C. Grivlța 
Roșie. Dacă ne gîndim la tra
diție — un adevărat derby ; as
tăzi însă o partidă care nu ar 
putea căpăta decît calificativul 
de... „miniderby*.  Așadar, o în- 
tîlnire cîndva cu multă sonori
tate în lumea balonului oval a de
venit doar... un meci de clasament. 
Șl asta fiindcă Grivița Roșie a 
încetat de cîțiva ani Încoace de 
a mai juca vreun rol de prota
gonist, în ciuda prezenței în 
formația feroviară a lui Pop, 
Dinu, Bărgăunaș, Fălcușanu, 
Simion, toți internaționali încer
cați, astăzi însă fără mari ve
leități. Speranța vine din partea 
tineretului, i-am numit pe Stroe, 
Scarlat, Pena, Codoi, Pasache, 
Volcu, Vlad Vasile, Nego- 
escu etc., dar ei se lasă 
încă așteptați. Dacă nu cumva 
mîine, pe Olimpia...

Dacă nu, atunci Dinamo, o 
formație serioasă, echilibrată și 
bine pusă la punct, rămîne fa
vorita certă a întîlnirii, cu atît 
mai mult cu cît pe teren vor fi 
prezenți și Nica și Constantin și 
Dragomirescu, Aldea, Roman, 
Baciu. Borș, Țurlea, ca și ti
nerele talente Florin Ionescu 
(fundaș), Corneliu Gheorghe, Ma
rian Zafiescu, Marin Iordan 
(dintre înaintași). Va absenta, în 
schimb, în continuare exce
lentul mijlocaș la grăma
dă Mircea Paraschiv (înlo
cuit cu destul succes ae 
Chiricenco), care suportă conse
cințele unui mai vechi accident 
(1 mai, meciul cu Italia). Ori
cum. în perspectivă un joc a- 
tractiv (teren Olimpia, ora 10).

Iată și celelalte partide ale 
etapei : Rapid — T.C. Ind. Con
stanța ; Steaua — CSM Sibiu 
(grupa A) ; Sportul studențesc — 
CSM Suceava; Farul — Rulmen
tul Bîrlad (grupa B) ; Agrono
mia CIuj-Napoca — Olimpia Buc. 
(grupa C) ; Universitatea Timi
șoara — Minerul Gura Humoru
lui ; Știința Petroșani — poli
tehnica Iași (grupa D).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

„BULETINUL DE ȘTIRI" DIN CELE 18 TABERE
• PETROLUL — STEAUA. 

Arbitri : I. Igna (Arad) — R. 
Șerban (Craiova), FI. Cenea 
(Caracal). Ploieștenii anunță a- 
ceeași formație ca tn jocul de 
la Reșița. Steaua are unele in
certitudini în privința utilizării 
lui Zamfir. Mare interes pentru 
jocul de la Ploiești, toate bile
tele epuizîndu-se in cîteva 
ore 1 • CORVINUL — U.T.A. 
Arbitri : C. Petrea — N. Pețri- 
ceanu (ambii din București), I. 
Peto (Mediaș). Gazdele îi au 
mai departe indisponibili pe 
Economu și Șurenghin. La 
U.T.A., antrenorul Ion Ionescu 
este decis să-i acorde credit de
plin tînărului Coraș, începînd 
partida cu el. • F. C. ARGEȘ 
— A.S.A. TG. MUREȘ. Arbi
tri : T. Balanovici (Iași) — C. 
Bărbulescu, N. Păvălugă (am
bii din București). Piteștenii 
nu-i au în lot pe Radu III (în
că nerefăcut) șl D. Nicolae 
(care nu s-a prezentat nici pînă 
acum la echipă 1). Ei îl 
sărbători, la acest joc, pe 
brin care împlinește 30 de 
Este de presupus că 
spectatorii îl vor onora pe . _ 
chiul și valorosul internațional 
piteștean printr-o prezență nu
meroasă pe stadion. Mureșenii 
efectuează deplasarea fără Gli- 
gore, accidentat. e F. C. CON
STANȚA — F.C.M. REȘIȚA. 
Arbitri: Al. Ghigea (Bacău) — G. 
Fodor (București), N. Rainea 
(Bîrlad). întregul efectiv de 
fotbaliști constănțeni este apt 
pentru joc. Antrenorul Ion 
Reinhardt intenționează să facă 
unele schimbări față de „ll“-le 
prezentat în etapa de miercuri. 
• C. S. TIRGOVIȘTE — S. C. 
BACAU. Arbitri : Gh. Retezan 
(București) — S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin), T. Andrei 
(Sibiu). Antrenorul Nicolae 
Proca are unele dificultăți în 
alcătuirea formației deoarece 
Ene, Sava și Tănase sînt indis
ponibili, incertă fiind și pre

vor 
Do- 
ani.

Și 
ve-

zența căpitanului echipei, 
Gheorghe. în schimb, Ni- 
cușor nu are — în afara lui 
Șoșu — vreo altă absență în 
lotul său. e UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — POLITEHNICA 
IAȘI. Arbitri : N. Georgescu — 
I. Urdea, Gh. Dumitru (toți din 
București). La craioveni rămîn 
mai departe neutilizabili Lung, 
Constantinescu și Berneanu, în
că nerefăcuți. De asemenea, 
Boldici, accidentat la Timișoa
ra, nu va juca ; dr. V. Frîncu- 
lescu — medicul echipei — fa
ce eforturi pentru recuperarea 
lui Bălăci și a lui Purima, ac
cidentați și ei în etapa de 
miercuri. Politehnica Iași nu 
dispune, în continuare, de Dă- 
nilă. Nu este sigură nici pre
zența lui Nemțeanu, accidentat 
miercuri. • DINAMO — SPOR
TUL STUDENȚESC. Arbitri : 
C. Dinulescu — R. Stîncan, 
Max. Popescu (toți din Bucu
rești). La Dinamo, numai I. 
Marin mai este indisponibil. 
Nu este însă certă utilizarea 
lui Cheran, care a suferit de 
gripă, motiv pentru care nu a 
jucat la Iași. Sportul studențesc 
anunță aceeași echipă care a 
întrecut pe F. C. Constanța. • 
F. C. BIHOR — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA. Arbitri : O. 
Anderco (Satu Mare) — C. Szi- 
laghi (Baia Mare), I. Rus (Tg. 
Mureș). La orădeni, absenți din 
lotul pentru partida de mîine : 
Kun II, Popovici, Petrovici, 
Georgescu. La Politehnica Ti
mișoara, Păltinișan, Petrescu și 
Floareș. Nu este sigură prezen
ța în teren nici 
Catona, accidentat 
cu Universitatea
OLIMPIA SATU 
JIUL. Arbitri :
(Rm. Vîlcea) — M. Moraru, A. 
Avramescu (ambii din Ploiești). 
Nici una dintre echipe nu a- 
nunță indisponibilități.

...în diviziile A și C, și 
iată că, joi seara. Comisia 
de disciplină a și trebuit să 
intre în acțiune pentru a 
sancționa o serie de abateri 
și a preveni altele. Astfel, 
pentru bucata de pămînt a- 
runcată în teren, de către 
un spectator, la meciul C. S. 
Tirgoviște — F. C. Corvinul 
Hunedoara, echipa nou pro
movată în prima divizie a 
primit un avertisment, 
supra celor din 
planat perspec
tiva 
vedea 
suspendat, 
că de la primul 
pas în Divizia 
ei l-au depistat 
autorul acestui act necu
getat și, în felul acesta, fi
ind și la prima abatere, au 
beneficiat de o anumită pre
vedere a Regulamentului de 
organizare a activității fot
balistice. Din acest moment 
însă, orice nouă deficiență 
organizatorică 
din Tirgoviște 
stare de recidivă, sancțio
nată cu asprime. Dar mă
car șă-1 cunoască spectatorii 
din Tirgoviște, care vin la 
stadion să-și încurajeze în 
mod sportiv echipa favori
tă, pe cel care jignește. în 
fapt, publicul tîrgoviștean, 
prin asemenea atitudini. El 
se numește Stelian Băleanu 
și va plăti pentru gestul lui 
o amendă de 500 lei. In

de a-și 
terenul 

în-

ȘTIRI • ȘTIRI

A-
Tîrgoviște a

mației 
terenul 
fost

plus, timp de un an, ii este 
interzis accesul pe un teren 
de fotbal. Și nu se poate 
spune că nu e și aceasta o 
pedeapsă !

în Divizia C, la meciul 
Progresul Odorhei — IRA 
Cimpina, un oarecare I. 
Palfi (amendat Și el cu 500 
lei) l-a lovit cu o piatră 
pe unul din arbitrii de li
nie, punîndu-1 pe conducă
torul jocului în situația de 
a opri meciul în min. 82.

Urmarea ? Sco
rul . partidei nu 
va mai fi 
ci 3—0 
favoarea 

Cimpina, 
din Odorhei 

suspendat pe

a formației 
o pune In

1—1, 
în 

for- 
iar 

a 
o 

etapă. încă un fapt : Iuliu 
Bereș, CĂPITANUL echipei 
Progresul Odorhei. a fost 
suspendat pe 8 etape pentru 
lovirea adversarului, în timp 
ce mingea se afla în altă 
parte. Oare nu este chiar 
nici o legătură între atitu
dinea jucătorilor în teren și 
comportarea publicului în 
tribune? Noi credem că da! 
Și oare nu putem pretinde 
ca să avem — după ani de 
repetate apeluri și după 
kilograme de cerneală folo
site in acest scop — pe toa
te terenurile de fotbal un 
climat civilizat. sportiv ? 
Noi credem că da !

Jack BERARIU

a portarului 
în întîlnirea 
Craiova. • 
MARE — 

N. Dinescu

• ȘTIRI • ȘTIRI
• Miercuri, la Codlea (jud. 

Brașov), s-a desfășurat dubla In- 
tîlnlre internațională Măgura 
Codlea — Al Aln Sport club 
Abu-Dhabi (Emiratele Arabe U- 
nite). In primul meci, disputat 
între echipele de juniori, *u  clș- 
tigat oaspeții cu 3—2 (2—1). In

meciul seniorilor, victoria a 
venit gazdelor cu 4—1 (2—1) 
Gruia — coresp.).

O DACIA ORAȘTIE - 
SZEGED (Ungaria) 1—0 (0—0).
Singurul gol al medului a rost 
marcat de Ureche în min. 50. 
(B. Crețu — coresp.)

re- 
<C.

S.O.K.

Cronicarul 
lui

meciu-
Sportul studențesc 
F.C. Constanța își

va aminti cu plăcere 
de . . .
miercuri, de cele două 
echipe. Un joc dina
mic, de mare angaja
ment fizic, în pofida 
terenului mustind de 
apă și a tribunelor 
goale. Dezolanta am
bianță nu i-a demobi
lizat însă nici o clipă 
pe fotbaliști. „Actori" 
conștiincioși, dorin- 
du-și tribune pline în 
viitor, ei și-au jucat 
rolurile potrivit cu in
dicațiile... regizorale 
șl, astfel, spectacolul 
oferit pe scena verde 
de la „Republicii" a 
fost unul de calitate.

Momentele ulterioa
re minutului 90 — la 
cabine — aveau să fi-

jocul prestat,

xeze și mai mult în 
memorie partida mai 
sus-amintită. Acu- 
zînd efortul depus, ju
cătorii se dezechipau 
cu mișcări lente, apoi 
se îndreptau spre bi
nefăcătoarele dușuri 
fierbinți, menite să e-

MÎINE, START Șl ÎN DIVIZIA „
Mîine, start și în Divizia B, cu 54 dc echipe. Eșalonul secund 

oferă și el multe puncte de atracție, fie că e vorba de lupta pen
tru promovare sau pentru evitarea retrogradării. Dincolo de 
rezultate și configurația finală a clasamentelor celor trei serii ale 
Diviziei B, sperăm ca această nouă ediție să marcheze saltul va
loric mult așteptat și în eșalonul secund. în ianuarie, Ia cursul 
cu antrenorii, ținut Ia Snagov, s-a insistat asupra aplicării carac
teristicilor de bază ale fotbalului modern și in eșalonul nr. 2, dar 
in returul ediției trecute prea puține echipe au aplicat indica
țiile primite. De aceea este necesar ca trăsăturile de bază 
fotbalului modern să devină o notă comună a Diviziei B.

PROGRAMUL Șl ARBITRII PRIMEI ETAPE
SERIA I :

• C.F.R. Pașcani — Steagul 
Cruțescu
Suceava 

Mateescu 
Vaslui —

roșu Brașov : M. 
(București) • C.S.M.
— F.C.M. Galați : C. 
(București) • Viitorul 
Portul Constanța : V. Măndescu 
(București) • Gloria Buzău — 
Relonul Săvinești : Gh. Drago- 
mir (București) o I.C.I.M. Bra
șov — Nitramonia Făgăraș : AI. 
Ioniță (București) • Ceahlăul 
P. Neamț — Oltul Sf. Gheor
ghe : I. Pop (București) • C. S. 
Botoșani — F. C. Brăila : A. 
Ianus (București) • C.S.U. Ga-

ne tă încerci „bucăți" 
de 30 de metri cu ru
peri de ritm", îi spu
nea Gheorghe Ola lui 
Mircea Rădulescu, ul
timul numit, de cu- 
rînd, antrenor princi
pal al Sportului stu
dențesc. Un timp dia-

COLABORAREA...
limine oboseala. Dar 
antrenorii ? Ce făceau 
ei ? I-am descoperit, 
retrași, intr-un colț al 
culoarului care duce 
la vestiare. Discutau 
cu aprindere. Nu des
pre meci, întrucît ri
valitatea sportivă din
tre formațiile lor înce
tase odată cu ultimul 
fluier al arbitrului, ci 
despre o problemă a- 
nume. „...Ți-aș propu-

RIVALILOR
logul a continuat; de
loc infatuat în urma 
succesului proaspăt, 
M. Rădulescu, antre
norul „alb-negrilor" 
— dornic să se edifice 
complet într-o chestiu
ne solicitată de el — 
venea mereu cu noi 
Întrebări ; deloc su
părat in urma lnfrîn- 
gerii — deoarece e- 
chipa lui nu-și dră- 
muise efortul — Gh.

Ola împărtășea 
experiența sa 
nărului coleg 
serie.

...Culoarul 
scăldat într-o 
aparte. De atîtea ori 
un loc al reproșurilor, 
culoarul prilejuise de 
astă dată o intîlnire 
de altă natură. între 
doi antrenori 
să conlucreze, 
laboreze în a 
o problemă de 
specialitate, I 
ce rivalitatea 
echipele lor se 
lase.

Un asemenea 
de muncă — 
șese, sănătos - 
tribuie cu adevărat la 
dezvoltarea mai rapi
dă a fotbalului nostru.

din 
mai ti
fle me-

părea 
lumină

dornici 
să co- 
lămuri 
strictă 

imediat 
dintre 
înche-

climat 
tovără- 
— con-

G. N1COLAESCU

B"

ale

C.lăți — Victoria Tecuci : 
Bizinichi (București) • S. 
Tulcea — Tractorul Brașov : 
Fr. Coloși (București).

SERIA A II-A :
• Rapid București — Chimia 

Tr. Măgurele : O. Ștrcng (O- 
radea) e Autobuzul București
— Celuloza Călărași : Gh. A- 
vram (P. Neamț) • Pandurii 
Tg. Jiu — Metalul Plopeni : N. 
Raab (Cimpia Turzii) • Carpați 
Sinaia — Unirea Alexandria: 
I. Ciolan (Iași) o F.C.M. Giur
giu — Electroputcre Craiova : 
D. Arndt , (Iași) • Muscelul 
Cîmpulung — Chimia Rm. Vîl
cea : C. Teodorcscu (Buzău) • 
Prahova Ploiești — F. C. Șoi
mii Sibiu : Gh. Ispas (Con
stanța) e Dinamo Slatina — 
Progresul București : C. Ghiță 
(Brașov) • Gaz metan Mediaș
— Metalul București : P. Sil
vestru (Focșani).

SERIA A III-A :
• Dacia Orăștie — Minerul

Lupeni : V. Constantinescu
(București) • Mureșul Deva —■ 
C.F.R. Timișoara : V. Ciocîltcu 
(Craiova) • Chimica Tîrnăveni
— „U“ Cluj-Napoca : I. Chili- 
bar (Pitești) • Minerul Moldo
va Nouă •— -Metalurgistul Cu- 
gir : C. Manușaride (Bucu
rești) • Gloria Bistrița — F. C. 
Baia Mare : M. Fediuc (Su
ceava) o Victoria Cărei — 
C.I.L. Sighct : V. Popovici (Bo
toșani) « C.F.R. Cluj-Napoca
— Aurul Brad : Gh. Racz (Bra
șov) • U. M. Timișoara — Ar
mătura Zalău : I. Taar (Satu 
Mare) • Avîntul Reghin — 
Victoria Călan : M. Abramiuo 
(Suceava).

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
REINTRAREA 

LUI IDE NASTASE

înaintea startului la Forest 
Hills, Ilie Năstase și-a făcut 
reintrarea în activitatea de 
turneu, participînd la un con
curs organizat de clubul de 
tenis „West-Chester" din loca
litatea Harrison, lingă New 
York. în primul meci susținut, 
tenismanul român l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe americanul Bruce 
Manson (nr. 48 în clasamentul 
S.U.A.).

FINIȘ iN TURNEUL 
DE ȘAH 

DE LA POLIANIȚA ZDROJ

Turneul internațional de șah 
de la Polianița Zdroj (Polonia) 
a fost cîștigat de marele maes
tru cehoslovac Vlastimil Hort 
care a totalizat 12 puncte, din

17 posibile. El a fost urmat în 
clasament de Ghenadi Kuzmin 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte și Boris 
Gulko (U.R.S.S.), cu 10’/i punc
te. Pe locurile 8—9, la egalita
te, s-au clasat Theodor Ghițes- 
cu (România) și Eugen Torre 
(Filipine), cu cite 8'/2 puncte.

VOLEIBALIȘTII 
TIMIȘORENI EVOLUEAZĂ 

LA NITRA
La Nitra (Cehoslovacia) a în

ceput un turneu internațional 
masculin de volei, Ia care par
ticipă și formația Politehnica 
Timișoara. Iată rezultatele în
registrate în primele două zile : 
Ruda Hvezda — Red Star Leu- 
nen (Belgia) 3—0 ; Politehnica 
Timișoara — Red Star Leunen 
3—0 ; Sel. Budapestei — Poli
tehnica Timișoara 3—0; VZHKG 
Ostrava — Politehnica Timi
șoara 3—0.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Edinburg a 

început dubla întîlnire Anglia — 
U.R.S.S. Scorul este egal la mas
culin : 53—53, Iar la feminin
oaspetele conduc cu 38—32. Re
zultate mai importante : 100 m 
— Wells 10,68 ; 110 mg — Mias- 
nikov 13,88 ; 10 000 m — Stewart 
28,03 ; greutate — Capes 20,02 m; 
suliță — Gromov 78,24 m ; lun
gime — Mitchell 7,78 m : 3 000 
m (f) — Bondarciuk 9:07,10 ;
disc (f) — Veleva 66,82 m.

AUTO o Participant! la „ma
ratonul*  automobilistic Londra — 
Sydney au parcurs etapa New 
Delhi — Bombay (1 420 km), 
unde a fost înregistrată sosirea 
a 45 de echipaje. Lider al clasa
mentului a redevenit polonezul 
Sobieslaw Zasada (pe .,Porsche 
Carrera")

CICLISM ®în orașul San Cris
tobal (Venezuela) au început 
campionatele mondiale. Medalia

de aur în proba de 1 000 m 
(start de pe loc) a revenit ci
clistului Lothar Thomas (R.D.G.) 
cu timpul de 1:04,85. Pe locurile 
următoare : Gunther Schumacher 
(R.F.G.) — 1:06,94 și Hans Le
derman (Elveția) — 1:07,07. a 
A 3-a etapă a Turului Olandei 
(Hoogerheide — Goes, 187,500 km) 
a fost cîștigată de belgianul 
Freddy Maertens, cu timpul de
4 h 39:12. în clasamentul gene
ral se menține lider olandezul 
Bert Pronk « „Premiul Agos- 
toni“ a revepit italianului Fran
cesco Moser — 209 km in
5 h 02:05.

TENIS • In turneul de la Bos
ton : Smith — Munoz 6—2, 2—6, 
7—5 ; Lutz — Fleming 6—1, 5—7, 
6—4 : Alexander — Kuki 6—4, 
6—2 ; Fillol — Mcnamee 6—3, 
6—3 ; Dent — Proisy 6—2, 6—1 ; 
Dibbs — Pfister 6—1, 6—2 ; Tan
ner — Gebert 6—0, 6—1 ; 'Jonnors 
— McEnroe 5—7, 6—2, 7—5.

ROSEMARIE ACKERMAN : 2,00 M LA ÎNĂLȚIME I
în cadrul unui concurs internațional atletic desfășurat vineri în 

Berlinul occidental, cunoscuta sportivă Rosemarie Ackerman din R.D. 
Germană a stabilit un nou record mondial în proba de săritură în înăl
țime, cu performanța de 2,00 m. Vechiul record era de 1,97 m și aparți
nea aceleiași sportive.



PRIM-PLAN
AZI, ULTIMELE ÎNTRECERI ÎN LUPTA
PENTRU UN LOC PE PODIUM

CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI ÎN CURSA 
PENTRU MEDALII LA LIBERE

Un nume nou pe lista spor
tivilor de mare performanță : 
Ion Draica. Cu trei luni în 
urmă, la campionatele euro
pene de lupte greco-romane 
de la Bursa, juniorul roman 
realiza o mare surpriză : cu
cerirea titlului de campion 
continental — Intr-o compa
nie deosebit de valoroasă 
la prima sa participare
tr-o competiție de acest ni
vel. Calmul, siguranța

în-

© Debutanții Gh. Bircu și I. Ivanov au depășit așteptările ® Ladislau
Simon are asigurată o medalie

Vineri, în sala Festivalna din 
Sofia, au continuat întrecerile 
din cadrul turneului de lupte 
libere, disputîndu-se meciurile 
tururilor al II-lea, al III-lea și 
al IV-lea. Odată cu apropie
rea finalelor, partidele au de-

bună formă sportivă. Spre sa
tisfacția noastră, în rîndul lup
tătorilor care vor evolua sîm- 
bătă, în ziua finalelor — deci 
angajați direct în lupta pentru 
medalii — vor concura și cinci 
sportivi români : Ghcorghe

l-a învins prin descalificare pe 
polonezul Przewlocki, apoi l-a 
depășit la puncte pe Beiler 
(Canada), iar în turul patru 
l-a făcut tuș pe cubanezul Ar- 
bolaez.

Tînărul gălățean Ion Ivanov
venit mai dificile și echilibrate, 
rămînînd în concurs numai 
sportivii care au manifestat o

FIȘIER
BASCHET. Masculin : Spa

nia — Brazilia 83—80 ; Turcia
— Grecia 87—77 ; Cuba — 
Bulgaria 67—51 ; S.U.A. — 
Cehoslovacia 85—69 ; Italia — 
Franța 94—76 ; Belgia — An
glia 69—61 ;

Feminin : Italia — Cehoslo
vacia 55—53 ; R.F.G. — Fran
ța 55—42 ; S.U.A. — Bulgaria 
87—84 ; Polonia — Ungaria 
71—47 ; R. P. Chineză — Iu
goslavia 85—74.

VOLEI. Masculin : Brazilia 
Mexic 3—0 ; Cuba — Iugosla
via 3—1; Canada — Olanda 
3—1 ; Cehoslovacia — U.R.S.S. 
3—1 ; Belgia — Algeria 3—1 ; 
Japonia — Italia 3—2 ;

Feminin : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—2 ; Franța — R.P. 
Mongolă 3—1 ; R.P. Chineză
— Polonia 3—0 ; Cuba — Bul
garia 3—1 ; Japonia — R.F.G. 
3—o :

ÎNOT. 200 m bras (m) : 1. 
Graham Smith . (Canada) 
2:23,43, 2. Dementiev (URSS)
2:24,10, 3. Kudis (URSS)
2:24,73 ; 200 m mixt (f) : 1.
Bonnie Glasgow (SUA) 
2:20,66, 2. J. Franks (SUA) 
2:23,82, 3. D. Balia (Canada) 
2:27,82, ...6. A. Miclăuș (Româ
nia) 2:30,62 ; 400 m mixt (m): 
1. Andras Hargitay (Unga
ria) 4:32.91, 2. Z. Verraszto 
(Ungaria) 4:34,19, 3. Richey 
(Canada) 4:35,30 ; 100 m bras 
(f) : 1. Marion Stuart (Cana
da) 1:15,60, 2. A. Tasnady
(SUA) 1:16,66, 3. A. Skolar-
czyk (Polonia) 1:16,83, ... 8. C. 
Hoțescu (România) 1:19,44 ; 
200 m delfin (m) : 1. Michael 
Kraus (RFG) 2:02,81, 2. A. 
Avtușenko (URSS) 2:03,73, 3. 
Rogers (Canada) 2:05,24 ; 4X 
100 m mixt (m) : 1. S.U.A. 
3:51,67, 2. Canada 3:53,67, 3.
U.R.S.S. 3:54,54.

sărituri. Platformă (m) : 
1. Kent Vossler (SUA) 835.66 
P, 2. Troșin (URSS) 770,16 p, 
3. Bengam (SUA) 753,96.

POLO. Mexic — S.U.A. 7—6; 
Ungaria — Italia 5—5 (2—0,
1—1. 2—1, 0-3) ;

Gh. Bircu si I. Ivanov sînt cei doi tineri care au avut o fru
moasă comportare in

Bircu (52 kg), Gigei Anghel 
(62 kg), Ion Ivanov (90 kg), 
Vasile Pușcașu (100 kg) și La
dislau Simon (+100 kg).

Brașoveanul Gheorghe Bircu, 
pentru prima oară într-o e- 
chipă reprezentativă a țării 
noastre, a dovedit o deosebită 
putere de luptă, voință și o 
excelentă pregătire. în turul 
doi, el a reușit să-l învingă la 
puncte, într-un meci foarte dis
putat, pe Gamboldi (Mongolia), 
sportiv care era apreciat ca u- 
nul dintre principalii favoriți 
la un loc pe podiumul de pre
miere. în partida următoare, 
sportivul român l-a fixat cu 
umerii pe saltea pe mexicanul 
Sanchez, iar vineri seara, în 
turul patru l-a depășit la 
puncte șl pe polonezul Krud- 
lewski, intrînd în turul cinci 
cu numai două puncte penali
zare.

Gigei Anghel, promovat la 
o categorie superioară de greu
tate, s-a dovedit mult mai re
dutabil în întrecerile interna
ționale. După patru tururi, spor
tivul român are un singur punct 
penalizare. In turul II, Anghel

primele patru tururi 

a evoluat surprinzător de bine 
la prima sa selecție în echipa 
națională. După succesul din 
prima zi, el a obținut o vic
torie surprinzătoare în fața 
mongolului Ichgen (tuș min. 3), 
iar în turul trei l-a dominat cu 
autoritate pe Molnar (Ungaria), 
obligîndu-i pe arbitri să-1 des
califice pe acesta pentru luptă 
pasivă.

Și Vasile Pușcașu se men
ține în lupta pentru o meda
lie. El l-a învins prin tuș pe 
canadianul Mc. Gregor, apoi a 
obținut aceeași decizie în par
tida cu Stmisko (Cehoslovacia) 
șl în turul patru a fost depă
șit la puncte de Mahmedov 
(U.R.S.S.). Deși învins prin des
calificare de bulgarul Ghercev 
(turul II), Ladislau Simon a 
luptat in continuare cu deose
bită decizie și l-a învins prin 
tuș pe Bowlsby (S.U.A.), call- 
ficîndu-se în finala de trei, 
ceea ce înseamnă că Simon are 
asigurată o medalie. Ceilalți 
sportivi români (Gh. Rașovan, 
P. Brîndușan, V. Stănescu, E. 
Cristian și V. Țigănaș), acumu- 
lînd cele șase puncte de pena
lizare, au fost eliminați în tu
rurile III și IV, unii dintre

ECHIPA DE SPADĂ
ei păstrînd totuși șanse să se 
califice între primii șase.

cu 
care executa procedeele teh- 

cu foști 
mon-

nice în meciurile 
campioni olimpici sau 
diali de talia lui Nazarenko 
(U.R.S.S.), Hegedus (Ungaria) 
sau Hristov (Bulgaria), dar 
mai cu seamă lipsa de tea
mă în fața unor adversari de 
o asemenea valoare, au atras 
repede atenția tuturor spe
cialiștilor. Miercuri seara, la 
Sofia, tînărul din Constanța, 
în vîrstă de 19 ani (s-a năs
cut la 21 ianuarie 1958) a ur
cat din nou pe prima treaptă 
a podiumului de premiere, 
devenind șl campion mon
dial universitar. Practică lup
tele de la vîrsta de 9 ani 
(!)» la Șc. sp. 2 Constanța, 
îndrumat de antrenorul Con
stantin Oflțerescu.

ÎN SFERTURI
în sala Institutului de cul

tură fizică și sport „Gh. Di
mitrov» se dispută ultima în
trecere a competiției de scri
mă : proba de spadă pe echi
pe. Reprezentativa României 
este alcătuită din Liviu Ange- 
lescu, Costică Bărăgan, Con
stantin Duțu, Ion Popa și Oc
tavian Zidaru.

în prima fază a întrecerii, 
cea pe grupe, echipa României 
a cîștigat întîlnirea cu Bulga
ria (10—6) și a pierdut meciul 
cu Elveția (7—9). Din această 
grupă s-au calificat pentru fa
za sferturilor de finală forma-

DE FINALĂ
țiile Elveției și României. Ală
turi de ele vor evolua repre
zentativele Uniunii Sovietice, 
Tunisiei, Poloniei, Statelor U- 
nite, Ungariei și Franței.

în sferturile de finală, care 
au loc sîmbătă dimineață, e- 
chipa țării noastre va susține 
o dificilă întîlnire în compania 
formației Ungariei. în celelal
te partide : Elveția — Franța, 
U.R.S.S. — S.U.A. șl Polonia — 
Tunisia. Echipele învingătoare 
vor susține în reuniunea de 
după-amiază semifinalele, iar 
cîștigătoarele își vor disputa 
finala.

• Corespondentul a- 
genției Prensa La
tina transmitea din 
Sofia : ,,Alina Go-
reac a fost pentru 
întrecerile de gimnasti
ca ale Universiadei 
ceea ce a fost Nadia 
Comâneci pentru com
petiția de gimnastica 
din cadrul Jocurilor O- 
limpice de la Mont
real

q Una dintre con
ducătoarele lotului
sportivilor din R. P. 
Chineza la cea de a 
VIII-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Univer
sitare este Cen Fen-iun. 
Vâ amintiți, desigur, 
câ a fost atleta, re
cordmana mondiala la 
săritură în înălțime 
(1,77 m) și una dintre 
adversarele cele mai 
redutabile ale lolandei 
Balaș.

O Performera compe

tiției de tenis este so
cotita cehoslovaca Re
nata Tomanova — pre
zenta în trei finale ale 
Universiadei.

A Victoriile sportivi
lor români sînt înde
lung aplaudate, Iar e- 
voluțiile lor susținute

BREVIAR
cu entuziasm. Cei mai 
înflâcârați suporteri ai 
„tricolorilor" sînt tinerii 
veniți la Sofia cu ex
cursia organizata de 
B.T.T., marea lor ma
joritate studenti. Acum 
e greu sâ stai de vor
ba cu vreunul, pentru 
câ toti sînt... răgușiți.

A Poate câ perfor
manțele la triplusalt 
v-au impresionat în 
mod deosebit. Nu vrem

sâ vâ dezamăgim, dar 
trebuie sâ vâ atragem 
atenția câ in timpul 
desfâșurârii probei vîn- 
tul a avut o viteză de 
5 m pe secundâ.

A Cea mal „strînsâ" 
sosire în probele de a- 
lergârl ale Universiadei 
a fost înregistrată la 200 
m (f) : între prima
clasată — Chivas — și 
cea de a doua — Si
dorova — diferența fiind 
de o sutime de se
cundă I
• La încheierea pro

bei de sabie pe echi
pe, Cornel Marin ne-a 
spus : „Trebuie sâ re
cunoașteți câ pronosti
cul meu a fost exact". 
Și am recunoscut, pen
tru câ după victoria sa 
la individual ne spu
sese : „Vom învinge și 
la echipe 1“ Și, după 
cum se știe, au învins.

Sabrerul Ion Pantelimones- 
cu, component al reprezen
tativei României care a do- 
bîndit recent titlul de cam
pioană mondială universitară, 
se află cu acest prilej la 
primul său mare succes In
ternațional. Născut la Bucu
rești, la 15 mai 1956 (1,80 m 
înălțime, 63 kg greutate), tî- 
nărul sportiv a început scri
ma la Școala sportivă nr. 1 
din Capitală, sub îndrumarea 
prof. Cornel Pelmuș. Re- 
marcîndu-se de timpuriu prin 
aptitudinile sale deosebite în 
această armă neelectrică, e- 
voluția sa a fost firească : 
campion de juniori, de tine
ret șl, în 1975, campion na
țional de seniori, învingînd 
toată elita probei. La ediția 
de anul trecut a Balcania
dei, de la Atena, unde țara 
noastră a aliniat un cvartet 
de perspectivă, tînărul dina- 
movist bucureștean s-a do
vedit sabrerul nr. 1 al ge
nerației, obținînd și medalia 
de bronz în proba individu
ală. Ion Pantelimonescu și-a 
depus candidatura pentru un 
loc în prima reprezentativă a 
țării, în perspectiva J.O. din 
1980.

TURNEELE DE VOLEI Șl BASCHET
• Echipele noastre de volei 

au susținut noi întîlniri în 
grupele pentru desemnarea o- 
cupantelor locurilor 5—8. Bă
ieții au învins S.U.A. cu 3—0 
(12, 12, 9) la capătul unui meci 
echilibrat, în care au dovedit 
mai multă forță și luciditate 
în final. în schimb, fetele 
s-au comportat slab în partida 
cu S.U.A. pe care au pierdut-o 
cu 1—3 (11, —10, —10, —9). 
A fost evident că voleibalistele 
noastre nu pot depăși o anu
me crispare, că nu-și pot eta
la valoarea și forța colectivă 
din cauza excesivei emotivi
tăți.

• La baschet am asistat, în
sala Universiada, la meciul 
dintre formațiile feminine ale 
României și Canadei. Sporti
vele canadience au cîștigat cu 
67—57 (42—25). Poate că ne
repetăm, dar trebuie să sub
liniem faptul că baschetbaliste

le noastre au în fiecare joc a- 
ceeași manieră : încep slab, 
apoi forțează dar nu mai pot 
să refacă handicapul. în gene
ral recuperarea — atît în atac, 
rit și în apărare — a fost de
ficitară. Punctele echipei noas
tre au fost marcate de Roșianu 
18, Golan 6, Mihalik 12, Duțu 
10, Andreescu 6 și Giurea 5.

După 9 zile de întreceri cla
samentul Universiadei de Ia 
Sofia, transmis de agenția 
BTA, se prezintă astfel : L 
U.R.S.S. 25 medalii de aur, 
26 argint, 23 bronz ; 2. S.U.A. 
13—8—12 ; 3. Bulgaria 12—7—9; 
4. România 9—10—8 ; 5. Ceho
slovacia 5—3—0 ; 6. Canada 
4—6—4 ; 7. Cuba 4—2—5 ; 8.
Polonia 3—6—4 ; 9. Japonia 
3—3—1 ; 10. R.F. Germania 
3—2—3.

SPORTIVII ROMÂNI IN ÎNTRECERILE DE ASTĂZI
BASCHET. Echipa feminină susține ultimul meci pentru sta

bilirea clasamentului final.
LUPTE LIBERE. Turul 5 In care evoluează și sportivii româ

ni Gh. Bîrcu (cat. 52 kg), Gigei Anghel (cat. 62 kg), ion 
Ivanov (cat. 90 kg), Vasile Pușcașu (cat. 100 kg) șl Ladislau Si
mon (cat. + 100 kg).

TNOT. Serii și finale Ia diferite probe.
POLO. Meciul România —• Italia, decisiv pentru stabilirea 

campioanei mondiale universitare.
SCRIMA. în sferturile de finală ale probei de spadă pe echi

pe, meciul România — Ungaria. în cazul cînd cîștigă, sportivii 
noștri vor evolua în semifinale și finale.

VOLEI. Echipele noastre — feminină și masculină — susțin 
ultimele întîlniri pentru stabilirea clasamentului final.

★
Duminică după amiază, pe stadionul „Vasil Levski*  din Sofia 

are Ioc festivitatea dc închidere a celei de a 8-a ediții a Uni
versiadei.

UN NOU SUCCES REMARCABIL AL POLOIȘTILOR: 
ECHIPA ȚĂRII NOASTRE ÎNTÎLNEȘTE ASTĂZI ITALIA 

ÎNTR-O PARTIDĂ DECISIVĂ PENTRU TITLUL 
DE CAMPIOANĂ

DINV POPESCU

Poloiștii români continuă se
ria evoluțiilor remarcabile în 
turneul final. Vineri seara, în
tr-o partidă extrem de echili
brată, echipa României a înre
gistrat o splendidă victorie, de 
această dată în fața redutabi
lei formații a Iugoslaviei, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
6—5 (1-2, 2-0, 3—2, 0—1).

Scorul a fost deschis de Dinu 
Popescu, dar adversarii au reu

șit să egaleze (Gavrilov) și să 
preia conducerea (Slokovici) 
pînă la încheierea primei re
prize. în cea secundă, „7“-le 
României a atacat cu multă vi
goare, realizînd două goluri 
frumoase prin D. Popescu și 
Viorel Rus : 3—2. La acest scor, 
în cea de a treia repriză, Flo
rin Slavei a reușit să apere o 
lovitură de la 4 metri ! A fost 
un moment decisiv, care a dat 

parcă aripi întregii echipe. Pe 
rind, Nastasiu, I. Slavei și din 
nou D. Popescu au mai înscris 
trei goluri, în timp ce poloiștii 
iugoslavi nu au mai reușit să 
marcheze decît de două ori prin 
aceiași Gavrilov și Slokoviri.

Astfel, echipa României a in
trat în ultima repriză cu un 
avantaj de două goluri (6—4), 
care s-a dovedit suficient pen
tru obținerea unui prețios suc
ces. Iugoslavii au atacat pu
ternic în ultimele 5 minute, dar 
n-au reușit să mal înscrie de
cît un singur gol (Gavrilov), FI. 
Slavei reușind să apere cîteva 
mingi foarte periculoase. Au 
arbitrat Martinez (Cuba) și 
Gaidarov (Bulgaria).

în celălalt meci din turneul 
final, Ungaria și Italia au ter
minat la egalitate (5—5), după

6-5 CU IUGOSLAVIA

FLORIN SLAVEI

ce italienii au condus cu 5—2 
în repriza a patra. Clasamentul 
înaintea ultimelor meciuri de 
sîmbătă : 1. Italia 3 p (12—8), 
2. România 3 p (12—11), 3. Un
garia 2 p (11—11), 4. Iugoslavia 
0 p (8—13).

Sîmbătă este programată par
tida decisivă a turneului între 
echipele Italiei și României 
pentru titlul de campioană 
mondială universitară.
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