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LA „OLIMPIADA SPORTULUI ROMANESC"
MAREA PERFORMANTA NU 0 REPREZINTĂ CIFREEE STATISTICI, 
CI PĂTRUNDEREA REALĂ A SPORTULUI ÎN
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acțiune prioritară in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive

Azi, județul Dolj
Zonă aflată in plină înflorire 

social-economică, avînd o pon
dere tot mai mare in produc
ția industrial-agricolă a țării, 
cu vechi și bogate tradiții spi
rituale, județul Dolj se afirmă 
puternic și in sport, atit pe 
planul activității de masă, cit 
și al performanței, sub impul
sul marii-^_competiții naționale 
„Daciada".

în cadrul amplei dezbateri 
inițiate de ziarul nostru pe 
tema rolului și locului ocupat 
de „Daciadă" in preocupările 
organelor și organizațiilor spor
tive, dăm-" astăzi cuvintul tova
rășului prof. Ion Rinderu, 
președinte al C.J.E.F.S. Dolj.

— Pentru început, am dori să 
ne spuneți ce socotiți că a adus 
nou „Daciada" in activitatea 
CJ.E.F.S., a cluburilor si aso
ciațiilor sportive din perimetrul 
județului dv ?

— Antevorbitorii mei la a- 
ceastă atit de interesantă „ma
să rotundă" au arătat ecoul pu
ternic și profund pe care l-a 
avut „Daciada". o adevărată 
„olimpiadă românească", com
petiție cu totul inedită in spor
tul nostru, organizată din ini
țiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Firește, acest e- 
cou puternic și profund s-a 
simțit și în sportul doljean 
angajat plenar pentru a-și adu-

ce contribuția la Îmbunătățirea 
și progresul general al activi
tății sportive. In această ordine 
de idei, ..Daciada" a constituit 
un imbold, conținutul ei obligă 
la luarea unor măsuri pentru 
traducerea in fapte nu numai 
a cifrelor, ci. mai ales, a sar
cinilor care revin sportului in 
educația maselor. Aș mai adău
ga că in județul Dolj, de pildă, 
un prim efect al „Daciadei" a 
fost acela că această mare com
petiție a avut darul să ducă la 
permanentizarea ideii de sport, 
a exercițiului fizic, ca un ad
juvant puternic în marile efor
turi ce se fac pentru continua 
îmbunătățire a stării de sănăta
te a populației, a potențialului 
său fizic și spiritual.

— Ce s-a întreprins concret 
în acest sens ?

— Lista acțiunilor desfășurate 
in domeniul educației fizice a 
populației este lungă. Aș amin
ti, de exemplu, că normele 
„Complexului Sport și Sănătate" 
au fost trecute pînă acum de 
aproape 130 000 de persoane, 
din 163 000, cit a fost plani
ficat pentru acest an. La între
cerile „Daciadei" au participat 
aproape 190 000 de tineri și ti
nere, dar cifra va fi considera
bil depășită în județ funcțio
nează 12 centre de învățare a 
înotului, frecventate pînă acum

VIAȚA OAMENILOR
de 1 700 preșcolari și de 11 000 
de elevi. Am Întreprins anul 
trecut o vastă acțiune de testa
re fizică a 25 000 de copii, din 
care am reținut, inițial. 160, 
pentru ea in final 32 să fie re
partizați in secțiile de perfor
mantă ale liceului „Nicolae 
Bâlcescu". In sErșit, 202 școli 
generale sătești, repartizate pe 
32 de centre, sint angrenate ia 
campionatele județene de atle
tism și fotbal, cu etape regula
te și atent urmărite.

— Fără îndoială că o aseme
nea acțiune cum este .Daciada" 
reclamă ua corp numeros și 
valoros de specialiști și tehni
cieni. Ce se întreprinde din a-

Vaier» CH1OSE

(Continuare in pag. 2—3)

LA BALCANIADA DE TENIS
Campionatele balcanice de te

nis — competiție ce de aproape 
două decenii reunește în între
cere cele mai bune rachete din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România și Turcia — au cres-

DUMITRU BARADAa

cut in notorietate cu fiecare 
nouă ediție. La aceasta a con
tribuit în primul rind faptul că 
jucători și jucătoare ale căror 
nume au intrat in palmaresul 
tenisului mondial (ne gindim la 
campionii români Ion Tiriac și

Ilie Năstase, iar acum la exce
lenta noastră Virginia RuzicU 
la iugoslavii Pilid, Iovanovid, 
Franulovici și Mima Jausovecț 
la grecul Kalogheropoulos. sau 
la frații Pampulov, din echipa 
bulgară) au trecut cu toții prin 
focul Balcaniadelor, conferind 
disputelor acea notă de seriozi
tate și autentic spectacol spor
tiv.

Caracteristicile amintite nu 
au lipsit nici ediției din acest 
an, a XlX-a. Prezența la start 
a numeroși campioni de valoa
re, condițiile în general supe
rioare de desfășurare a întrece
rilor, ca și ambianța deosebită 
a acestora, au îndemnat pe lo
cuitorii Plovdiv ului să umple 
pînă la refuz tiibunele comple
xului sportiv ..9 Septembrie", 
modernă construcție dedicată 
tenisului, cuprinzînd 14 tere
nuri. dintre care 2 cu instalații 
de iluminare in nocturnă.

Atenția spectatorilor s-a con
centrat adesea asupra partide
lor susținute de reprezentativa 
feminină a României. Fapt ex
plicabil. în rîndurile ei evo- 
luind Virginia Ruzici, campioa
na ultimului turneu de la Ro
land Garros, ca și finalista edi
ției trecute. Florența Mihai. Con
tribuția celor două valoroase 
jucătoare, cărora li s-a adăugat

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

TABERELE DE VACANȚA, ȘCOALA
A PERFORMANȚEI SPORTIVE

Cineva a spus că după ce ai ieșit din apă este bine să faci putină 
gimnastică. Și copiii, aflefi la Ștrandul Tineretului din Capitală, 
cu fost imediat de acord Foto ; Ion MIHĂICĂ

Tineri din întreaga țară folosesc vacanța de vară pentru 
desăvîrșirea talentului lor sportiv, sub îndrumarea unor 
antrenori de înaltă calificare, a căror grijă este să pre

gătească noi și noi performeri, capabili să poarte tot mai sus 
culorile sportive ale patriei.

Publicăm astăzi amănunte despre o serie de tabere din di
verse ramuri sportive, avînd convingerea că rezultatele unei 
vacanțe active de acest fel nu se vor lăsa mult așteptate.

,,Gigăn|u“
Am scris In repetate rtnduri 

despre frămlntărlle federației 
noastre de baschet pentru rezol
varea vechii și spinoasei probleme 
a „giganților", subliniind efortu
rile depuse atit de forul dirigui
tor al acestui joc sportiv, cit și 
de unele cluburi sportive școlare, 
unele secții ale cluburilor spor
tive, de antrenori șl profesori de 
educație fizică, pentru depistarea 
șl pregătirea prezumtivilor 
former!. Astăzi avem 
să consemnăm sprijinul 
F. R. Baschet, de astă 
partea unul for care, 
sarcini prioritare In

baschetului... cresc
lemente eare. la o virată fragedă, 
au talie înaltă șl manifestă apti
tudini superioare) Ii vom aminti 
pe Marian Dumitru (2,67 m — 
născut ta 1961 — elev la Liceul 
de construcții civile din Pitești), 
Victor Giuraaiue (2,04 m — 1361 
— Lie. electrocontact Botoșani), 
Oliver Ko pândi (2,00 m — 1963 —

Lie. industrial Unirea Brașov), 
Lennța Trică (1,87 m — 1961 — 
Lie. electroaparataj București), 
Bodies Chepețan (1,85 m — 1361 
— Șc. gen. 24 Timișoara), Ml- 
hacla Pană (1,35 m — 1963 — 
Lie. 2 București). Aceștia, Împreu
nă cu ceilalți participanțl la ta
bere, se vor pregăti sub îndru
marea a doi profesorl-antrenorl 
care au obținut rezultate buno 
ta munca depusă ptnă acum cu 
jucătorii eu talie Înaltă : Nicolao 
Danețiu de la C.S.Ș. Steaua șl 
Ion Pasnlcu de la Progresul 
București.

Adăugtadu-se celorlalte acțiuni 
Întreprinse In ultima vreme pen
tru pregătirea „giganților-, tabe
rele organizate sub egida C.C. al 
U.T.c. constituie un sprijin real 
dat baschetului nostru de per
formanță. (Dumitru STANCU- 
LESCU).

per- 
satisfacția 
primit de 
dată din 
deși are 

___ ___ domeniul 
sportului de masă, nu a pregetat 
să susțină și baschetul de per
formanță.

Concret, este vorba de inițiati
va Secției sport și pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei 
din cadrul C.C. al U.T.C. de a 
organiza, Împreună cu federația 
de baschet, două tabere de per
fecționare a jucătorilor cu talie 
înaltă, ele urmlnd să-șl desfă
șoare activitatea, ta vara aceasta, 
la Complexul turistic pentru ti
neret de la Costinești (băieții) și 
la tabăra sportivă de la Gurghiu- 
Mureș (fetele).

Dintre foarte tinerii participanți 
la aceste tabere (să mention&rn 
că au fost selecționate numai »-

Tsukahara la schimb de experiență
Valorificlnd condițiile pe care le 

oferi orașul Bistrița, precum șl 
interesul deosebit care se mani
festa aici pentru gimnastică, fe
derația de specialitate a progra
mat in acest craș — In perioada 
7—33 august — o tabără de pre
gătire, la care an fost chemați 
tineri gimnaști de perspectivă de 
la secțiile de performanță care 
s-au evldecțiat. In anil dm urmă, 
prin rezultate bune în competițiile 
cu caracter republican organizate 
de federație sau de Ministerul 
Educației șl InvățămintuluL

Astfel, au fost convocațl în ta
băra de la Bistrița gimnaști de 
la C-S.Ș. Reșița. Olimpia Craiova, 
C.S.Ș. Arad, C.S.Ș. Brașov, CJS.Ș.

Gheorghienl, C.S.M. Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Lugoj, C.S.Ș. Buzău, pre
cum și sportivi de la clubul gaz
dă, C.S.Ș. Bistrița. Fiecare echi
pă va fi însoțită și de antrenori, 
aceiași cu care formațiile respec
tive au muncit șl s-au pregătit 
ta tot cursul anului.

Cele trei săptămlni de activitate 
comună a numeroase echipe frun
tașe din Întreaga țară vor fi. ta 
primul rind, un excelent prilej 
de schimb de experiență, de Îm
părtășire reciprocă a celor mal 
bune metode de muncă șl de În
vățare a elementelor grele, da

(Continuare in pag. 2—3)

Azi, in patru orașe ale țării

„Radiografia“ de ia Hamburg și J. 0. ’80 TESTELE DIVIZIONARELOR A, LA FOTBAL
DUPĂ UN SEZON PROMIȚĂTOR IN REZULTATE, 

SCRIMERII NOȘTRI AU EȘUAT TOCMAI LA „MONDIALE
Scrimerii români au plecat 

la Hamburg cu îndreptățite 
speranțe pentru cea de a 34-a 
ediție a Campionatelor Mon
diale. Speranțe îndreptățite 
pentru că, exceptind spada, ce
lelalte trei arme obținuseră în 
acest an rezultate bune și foar
te bune, atit în probele indi
viduale cit și în cele pe echi
pe. Se miza în continuare pe 
menținerea echipelor de flore
tă feminin și sabie pe locu
rile medaliatelor (incercindu-se 
chiar depășirea locului 3 la 
prima și a celui secund la a 
doua), pe ascensiunea floretiș-

tilor, astfel incit să avem la 
aceste trei arme și cite un fi
nalist la probele individuale.

Acestea fiind obiectivele fe
derației de specialitate, să Ie 
comparăm cu rezultatele obți
nute de scrimerii noștri pe 
planșele de la Sporthalle din 
Hamburg : medaliile de bronz 
în întrecerea echipelor femi
nine de floretă, locul 4 in cea 
a sabrerilor și 8 in competiția 
formațiilor masculine de flo
retă, cite un reprezentant în 
finalele „individuale" de flore
tă masculin, feminin și sabie 
(Mihai Ti» — locul 4, Viorica

Țurcan — locul 5, Marin Mus
tață — locul 6).

Ce au însemnat aceste re
zultate ? Chiar dacă pentru 
prima dată in istoria partici
pării sportivilor români la 
C.M. de scrimă s-a putut con
semna prezența lor în trei fi
nale individuale, iar, statistic 
vorbind, delegația scrimerilor 
români a fost... aproape de 
îndeplinirea obiectivelor pro
puse. BILANȚUL ESTE NE- 
SATISFACATOR, el consem- 
_ _____________Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. • 4-a)

în patru orașe ale țării, la 
Constanța (cu componenții lo
turilor A și olimpic), la Bucu
rești, Arad și Bacău are loc, 
in cursul zilei de azi, testarea 
fizico-tehnică a jucătorilor din 
echipele divizionare A.

Cuprinsă în planul de măsuri 
al Comitetului F.R.F. (reorga
nizai in luna mai a acestui 
an), această acțiune își pro
pune să verifice gradul de pre
gătire individuală a fotbaliști
lor noștri din primul eșalon, 
la doi dintre factorii jocului 
și antrenamentului sportiv, cu 
o pondere hotărâtoare in defi
nirea jucătorului modern — 
pregătirea fizică și pregătirea 
tehnică. Se poate spune că 
testarea fizico-tehnică repre
zintă un moment important în 
viața fotbalului nostru divizio
nar, in condițiile în care și

cerințele performanței pe plan 
competițional intern și inter
național sint mai mari.

în această idee, sperăm ca 
și rezultatele examenului de 
azi al fotbaliștilor fruntași să 
fie pe măsura așteptărilor, a 
eforturilor care s-au făcut pînă 
acum în această etapă a pre
gătirii vizînd o mai bună com
portare în campionatul care 
se apropie. Cu alte cuvinte, să 
nu fie nici corigenți și nici 
restanțieri. Să fie numai pro
movați, ceea ce ar însemna, 
de fapt, un prim pas pe calea 
integrării reale a jucătorilor 
noștri fruntași în adevăratul 
spirit al performanței sportive.

Așadar, azi testele la fotbal. 
Un examen, al seriozității, al 
responsabilității, al muncii In 
pregătire.



Marginalii la Campionatul de pentatlon modern O preocupare lăudabilă

UN CAMPION NOU, NOI PROMISIUNI I
> I A S

Programate la scurt timp 
după „Cupa Euiopei*. întrece
rile campionatului republican 
de pentatlon modem au consti
tuit un excelent prilej de a 
menține în actualitate acest 
«port complex, care se bucură 
din ce in ce mai mult de o tot 
mai largă participate, dovadă și 
faptul că la actuala ediție au 
tost prezenți la start un număr 
record de concurențt De ase
menea, medalia de bronz cuce
rită în disputa cu cele mai 
bune echipe de club de pe con
tinent, precum și rezultatele 
Individuale ale pentatloniștilor 
noștri fruntași arată că ei sint 
pe un drum ascendent, că au 

plan 
le-ar 
unor 
este, 
cam-

evoluții competitive pe 
internațional. ceea ce 
permite să facă față și 
examene mai grele, cum 
spre exemplu, apropiatul 
pionat mondial, programat luna 
viitoare în Suedia.

După cum se știe. Olimpia 
București a reușit să-și păs
treze titlul de campioană, ea 
reunind dealtfel și pe majorita
tea componenților lotului na
tional. ceea ce ii permite, desi
gur. să se detașeze în confrun
tarea cu principala si tradițio
nala sa rivală. Universitatea Ti
mișoara. Trebuie subliniat fap
tul că sportivii care activează

sub culorile acestor cluburi se 
bucură de un frumos sprijin, 
lor revenindu-le obligația de a 
răspunde prin obținerea unor 
rezultate tot mai bune. Credem 
că în aceasta rezidă atît succe
sul bucureștenilcr în întrecerea 
pe echipe, cit și al lui Iuliu 
Galovici, pregătit pe meleagu
rile timișorene de tinârul antre
nor Marian Cosmescu.

Victoria repurtată de L Ga
lovici 
unei 
munci 
du-se 
s-a situat 
Campionatele internaționale ale 
României. I. Galovici a adău
gat zi de zi noi valențe măies
triei sale sportive. în întrecerile 
încheiate duminică el fiind sin
gurul care a reușit să termine 
învingător in două probe — tir 
(record personal) și cros (aler
gat într-un ritm foarte bun). 
Evident, in aceeași măsură, se 
cuvine să arătăm că Dumitru 
Spîrlea. care a deținut multă 
vreme supremația, a pierdut 
teren tocmai in aceste două 
probe-cheie. ei trăgind si a- 
lergind sub posibilități. Se cere, 
deci, ca în această direcție fo
stul campion să pună mai mult 
accent pe pregătire. Afirmam, 
în cronica finală, că această e-

nu este nicidecum rodul 
intîmplări. ci al unei 
perseverente, el afirmin- 
încă de anul trecut, cînd 

pe primul loc în

CUPA STEAUA” LA CĂLĂRIE
Pe baza hipică, a hergheliei din 

Mangalia s-a desfășurat con
cursul de călărie (obstacole), 
dotat cu .Cupa Steaua”, la care 
au luat parte sportivi de la 
Dozsa Budapesta, Dinamo, Ve
nus Mangalia și Steaua, în în
trecerea individuală pe prime
le locuri s-au clasat Cornel 
Tinel (Steaua) cu Rondel 4 p, 
Dania Popescu (Steaua) cu 
Piersic 8 p (96 s) și cu Epigon 
8 p (104 s), iar în cea pe echipe 
victoria a revenit călăreților de 
la Steaua cu 12 p, urmați de

cei de la Dinamo
Dozsa Budapesta 32

întrecerile din ca
Litoralului* s-au i 
succesul echipe; S 
urmată de C-SAf. Sibiu 24 p și 
Dinamo 27 p. (L POC11 AN — 
coresp).
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ambiția și puterea de luptă a 
celei de a treia echipiere, fini
ră Elena Popescu, au netezit 
calea spre victorie a formație: 
române, pentru a treia oară 
consecutiv laureată a întrecerii 
balcanice. Succes scontat, dar 
care merită a fi subliniat și 
pentru că jucătoarele noastre 
fruntașe s-au achitat în mod 
exemplar de misiunea avută, 
au jucat cu aceeași concentrare 
fiecare partidă, nu și-au subes
timat niciodată adversarele. în 
rindul acestora din urmă ar fi 
de menționat citeva noi talen
te. în frunte cu tinerele jucă
toare bulgare Velceva si Kon- 
dova. A decepționat in schimb 
iugoslava Jausovec. care nici 
n-a mal apărut in înfilnirea cu 
echipa noastră.

O frumoasă impresie a lă
sat și reprezentativa masculi
nă a țării noastre, deși clasată 
doar pe locul doi. O formație 
Întinerită, care a fost la un pas 
de a obține la rindul ei victoria 
In turneu, învinsă la limită in 
meciul decisiv cu Bulgaria. Re- 
marcările ar trebui începute cu 
campionul național Dumitru 
Hărădău, care a dus greul lup
tei, terminînd neînvins în par
tidele de simplu susținute. El a 
fost bine 
te tinerii 
drei Dirzu 
zi ce trece 
joc) și Florin Segărceanu (poa
te cel mai aplaudat jucător al 
Balcaniadei). Amlndoi au exce
lat în dublu, amintind parcă de 
acea „pereche de aur“ Țiriac- 
Năstase din zilele ei de afirma
re — cum spunea, cu dreptate, 
căpitanul nejucător, prof. Ște
fan Georgescu. Sub conducerea 
lui, echipa României Înregis
trează un cert progres, care se 
cere continuat în evoluțiile 
sale viitoare. Este în joc 
prestigiul recunoscut al tenisu
lui românesc in arena interna
țională.

cest punct de vedere la nivelul 
județului Dolj?

— Pregătirea și perfecționa
rea cadrelor, profesionalizarea 
lor se află mereu in atenția 
noastră și a celorlalte organe 
cu atribuții.- împreună cu care 
colaborăm fructuos. Organizăm 
cu regularitate lectorate ale 
profesorilor de educație fizică, 
la care iau parte toate cadrele 
didactice din județ. Nu de mult, 
250 de profesori au participat la 
un simpozion pe tema „Tendin
țe și orientări noi in educația 
fizică școlari”. El s-a desfășu
rat la școala generală nr. 
din Craiova, expunerile 
ținute de prof. univ. Ion 
van, rector al I.E.F.S., 
univ. Marin Bărjega și 
univ Petrică Dragomir, de 
I.KF5 Ca exemplificare prac
tică a avut loc o lecție bazată 
pe lucrul diferențiat cu 3 gru
pe de elevi, de performanță, de 
educație fizică generală și scu
tiți medical pentru care a fost 
prezentat (în colaborare cu Po
liclinica pentru sportivi) un pro
gram de gimnastică medicală.

— Sub aspectul performanței 
care sint la această oră aspira
țiile Doljului ?

30 
fiind 

Șiclo- 
conf. 

lector 
la

ca 
pe 
pe 
in

PENTRU VIITOARELE COMPETIȚII
ditie a fost mai echilibrată 
precedentele. Expeptindu-i 
L Galovici. care s-a clasat 
primul loc în două probe,
rest, nici unul dintre concu- 
renți n-a putut să se impună 
decisiv : E. Csabo a ciștigat că- 
lăria. datorită unui timp mai 
bun. la scrimă D. Spîrlea a a- 
vut doar două tușe in plus față 
de C. Călina, situat pe poziția 
următoare, iar Cezar Răducanu. 
la natație. n-a acumulat decit 
44 de puncte mai mult decit cel 
aflat pe locul secund. Acest 
fapt a dat desigur întrecerilor 
un caracter mai dinamic, mai 
spectaculos, fiecare probă pro- 
ducînd modificări de ierarhie. 
Echilibrul manifestat este, cre
dem. urmarea unei mai bune 
pregătiri generale a sportivilor, 
ceea ce a influențat in bine va
loarea campionatului. In acest 
sens, trebuie să subliniem pre
zenta in plutonul fruntaș a tu
turor componenților lotului na
țional (L Galovici. D. Spîrlea. 
Șt Cozma). precum si evoluția 
meritorie a juniorilor V.
țeanu. C. Răducanu. T. Halasz 
Si Eug. Pop. care 
plutonul „speranțelor”.

în sfirșit. să nu omitem pre
zenta pentatloniștilor de la 
C. S. Tg. Mures, care au dove
dit mai ales la călărie, reale 
disponibilități. Acestea ar pu
tea fi mai bine valorificate, 
printr-un sprijin mai eficient. 
In ceea ce-i privește pe spor
tivii de la C.S.S. 1 București, 
veritabilă pepinieră, de unde a- 
cest dificil sport iși poate re
cruta elemente de va'oare. este 
de reținut că ei au evoluat. în 
multe probe, curajos, promiță
tor.

Nome-

constituie

Constantin MACOVEI
Emanuel FANTANEANU

J.VVU 1

Profitînd de vizita la redacție 
automobilistului ing. Cataiina

Tutunaru, in prezent responsa
bil tehnic al Federației române 
de automobilism și karting, am 
discutat cu el despre unele pro
bleme ale acestui sport din ce 
in ce mai îndrăgit.

— Automobilismul românesc 
s-a dezvoltat mult in ultimii 
ani Avem in țară, în plină des
fășurare, trei campionate repu
blicane, alergătorii români sini 
prezenți la startul a numeroase 
concursuri internaționale. in 
diferite județe au loc între
ceri automobilistice cu starturi 
neașteptat de populate. Ce ne 
puteți spune despre preocupări
le tehnice ale automobiliștilor 
noștri ?

— In primul rînd. este de 
dorit ca in concursuri să apară 
numai mașini bine puse la 
punct tehnic. Pentru securitatea 
concurenților — pe de o parte, 
pentru obținerea unor perfor
manțe — pe de alta. Cum „Da
cia 1300” s-a lansat in ultimii 
ani si intr-o serie de întreceri 
de peste hotare, în Belgia și 
Suedia, dorim ca in țară, la 
startul diferitelor concursuri, să 
aflăm numai mașini bine puse 
la punct, aș spune chiar știin
țific puse la punct...

— Adică?...
— Semnalăm in ultima vre

me o preocupare demnă de 
toată lauda. Apar in competiții 
o serie de mașini cu motoare 
pregătite special, in med știin
țific. nu empiric, „artizanal”, 
cum fac unii piloti mai mult 
sau mai puțin priccpuți. Mă 
refer la autoturismele realizate 
de inginerii (automobiliști in 
același timp) N. Grigoraș. A. 
Bellu. O. Scobai — de fapt și 
cercetători științifici la Institu
tul de proiectări și cercetări al 
întreprinderii din Pitești — ca

foarte bine, sînt su- 
cu ele se 

Re-

re rulează 
perioare celorlalte, 
ciștigă regulat concursuri, 
cent, o altă mașină, tot „Dacia
1300‘. pregătită experimental 
de un grup de ingineri de la 
Institutul național pentru mo
toare termice din București și 
condusă de inginerul 
Liioaie. a participat ia 
Unirea Tricolor” și a 
Motorul acesteia, aflată 
prima dată intr-un concurs, a 
ajuns de la 56 HP la 90 HP.

— Deci automobiiiștii. atunci 
cind lucrează cu discernâmint, 
pot contribui la consolidarea 
prestigiului Întreprinderii pro
ducătoare. Ne puteți spune ceva 
și despre alte întreprinderi care 
ar putea contribui la dezvolta
rea automobilismului ?

— Evident că da. In 
Întreprinderii din Pitești, 
sint și altele care ar putea aju
ta. făcîndu-și astfel reclamă in 
țară și peste hotare. Mă refer 
la PECO, „Danubiana” — pen
tru cauciucuri. „Sintcrom” — 
pentru bujii. Din păcate, ulti
mele două ignorează automobi
lismul. această bună cale da 
publicitate. Iată, de pildă, anul 
acesta. în Suedia, cauciucurile 
cu crampoane pe care le avem 
noi au făcut 
automobiiiștii 
du-se foarte 
Avem piloți 
„Dacia 1300“ 
cu o „ținută 
cabilă. Pentru progresul auto
mobilismului românesc este ne
voie de o preocupare susținu
tă. științifică, de pregătirea au
toturismelor care participă in 
concursuri.

Unind, am spune noi intere
sul multor factori, cu inteli
gență, pasiune și pricepere teh
nică.

Mircea 
„Raliul 
învins, 
pentru

afara 
mai

o bună impresie, 
străini arătîn- 

interesați de ele. 
buni, o mașină 
cu motor reușit, 

de drum” remar-

Modesto FERRARIN1

REALĂ A SPORTULUI IN VIAȚA OAMENILOR
— Țînind seama de posibili

tăți. de baza materială și de 
cadrele tehnice pe care le a- 
vem. ne-am concentrat eforturi
le spre citeva ramuri tradițio
nale. in care reprezentanții ju
dețului au și obținut succese. 
Este vorba. în primul rînd, de 
atletism, disciplină care cunoaș
te un puternic impuls la Cra
iova. Am aminti de rezultatele 
Nataliei Mărășescu, în 
României, campioană i 
de cros, Cristinei 
(campioană națională 
de clasarea echipei 
„Nicolae Bălcescu” pe 
în campionatul național școlar, 
în promovarea atletismului dol- 
jean, in ridicarea lui pe trepte 
calitative superioare, merită a 
fi evidențiată în mod deosebit 
activitatea profesorului Nicolae 
Mărășcscu, soțul și antrenorul 
Nataliei. Printre alte ramuri 
sportive în plină ascensiune se 
numără boxul, luptele, tenisul 
de masă, scrima și voleiul. 60 
de sportivi doljeni fac parte din 
diferite loturi reprezentative 
care se pregătesc pentru între
cerile internaționale. Nutrim 
speranța că in 1980 primele me
dalii olimpice vor poposi în vi
trinele cu trofee sportive ale 
Craiovei.

i echipa 
mondială 
Cojocaru 
la cros), 
Liceului 
locul 2

— în această atmosferă de 
efervescență, care nu poate 
scăpa unui nou venit la Craio
va, ce neajunsuri socotiți, totuși, 
că mai există și care sînt căile 
pentru eliminarea lor ?

— Consider că, cu toate suc
cesele obținute, avem încă o 
serie de lipsuri care vor trebui 
lichidate. Mă refer la caracterul 
oarecum formal pe care îl mai 
au, pe alocuri, unele întreceri 
de masă, mai ales la sate. De 
asemenea, rămîne nesatisfăcă
tor numărul acțiunilor turistice, 
ca și al cetățenilor pentru care 
drumeția să constituie o obiș
nuință a sfîrșitului de săptă- 
mînă. Pe planul performanței a- 
preciem că progresul sportivilor 
și al echipelor noastre este încă 
lent în comparație cu ritmurile 
Înregistrate pe plan național și 
— mai ales — mondial. în 
sfirșit, va trebui să depunem 
eforturi sporite pentru dezvol
tarea bazei materiale, pentru o 
folosire mai eficientă a celei 
existente.

— In încheiere, cum aprccîați 
că sc realizează colaborarea
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( A PATRA LUNA A VERII - SEPTEMBRIE
Litoralul - primul gind spre locul de concediu

secondat de foar- 
săi coechipieri An- 

(care ciștigă pe 
aplomb ®i forță de

După cum precizează meteorologii. luna septembrie, prin 
temperaturile sale anormal de ridicate, se înscrie ca o lună 
excepțională pentru concediu la mare. Cele mai călduroase 

g ținuturi vor fi sudul si vestul țării unde vom avea intre ZI 
ș și 28 de zile cu temperaturi de vară. Din acestea 12—20 de 
0 zile vor fi eu temperaturi tropicale (mai mari de 30 de gra- 
J; de la umbră).
J; Alte argumente care pledează pentru 
Șj rai în septembrie : bogatul program de 
-5 artistice si posibilități de divertisment  —.  

țiunile (tenis, volei, minigolf, plimbări cu trăsura, canotaj, 
S; baruri de zi si noapte, restaurante in c_rc f—
5; mâții orchestrale și soliști de renume, excursii in împre- 

jurimi și... peste hotare — la Varna in R. P. Bulgaria).
Rețineți din timp bilete și nu uitați : de la 1 septembrie 

se beneficiază de însemnate reduceri de prețuri in toate 
ș stațiunile de pc litoralul Mării Negre. Astfel, un loc. cazare 
g; și masă la un hotel cat. IA, care in lunile iulie-august costă 
g; cca. 100 lei. vă va costa intre 1—15 septembrie doar 70 Iei 

și 57 lei pentru intervalul 16—30. Intr-un sejur dc 12 zile 
jg realizați astfel o economie de circa 400 lei și. respectiv, 550 
g lei.

Nu uitați. Ia transportul pe calea ferată se acordă redu- 
g- cere de tarif.
gg Informații suplimentare si rețineri de locuri, la agențiile 
0 și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și ale 

I.T.H.R. BUCUREȘTI.

un concediu pe lito- 
manifestări cultural- 
oferite în toate sta-

care evoluează for-
8

5

5

dintre organele cu atribuții în 
domeniul sportului din 
Dolj 1

— înainte de toate 
să subliniez îndrumarea 
jinul permanent primit 
partea Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., Biroul județean 
de partid analizind in trei șe
dințe activitatea sportivă. Cola
borarea cu celelalte organizații 
cu sarcini și atribuții în dome
niul mișcării sportive se desfă
șoară în bune condițiuni. La 
marele volum al acțiunilor ce 
se organizează în județ nici n-ar 
fi posibil altfel. Există un cli
mat de întrajutorare reciprocă, 
scopul final fiind acela al înde
plinirii sarcinilor, a planului ce 
ni l-am propus. Socotesc că, in
diferent cine girează o acțiune, 
C.J.E.F.S., sindicatele, organiza
ția de tineret sau de pionieri, 
inspectoratul școlar, succesul 
ei este în ultimă instanță rodul 
efortului comun, după cum 
orice nereușită este, de obicei, 
rezultatul unei colaborări insu
ficiente.

județul

a$ dori 
și spri- 

din

TABERELE DE VACANȚĂ, ȘCOALA 
A PERFORMANȚEI SPORTIVE

(Urmare din pag. 1)

mare dificultate (cum ar fi sări
tura Tsukahara), care asigură azi, 
lntr-o tot mai mare măsură, cla
sarea pe locuri fruntașe în ma
rile întreceri. Va fi, apoi, un bi
nevenit start tn activitatea intensă 
de pregătire a viitorului 
competițional, extrem de

sezon 
bogat

In mari și importante competiții. 
Sub directa ‘ ' 

lor calificate 
SO de tineri 
electiv, mai 
mini, pentru .
iestriei lor pentru pregătirea — 
la un nivel superior — a viitoa
relor lor evoluții in concursurile 
interne și internaționale. (C. MA
COVEI)

îndrumare a cadre- 
ale federației, peste 
gi mixa ști vor munci 
bine de trei săptă- 
perfecționarea ma

470 de speranțe fotbalistice
Federația română de 

organizat și în această 
în fiecare an, tabere de 
pentru juniori și copii, 
interval de numai 3—4 zile și-au 
început activitatea trei asemenea 
tabere. In prima dintre ele, cea 
de la Bistrița, au fost convocați 
203 juniori. în prima parte a 
timpului afectat taberei, Marcel 
Pigulea — noul antrenor al repre
zentativei de juniori, echipă care 
are ca proxime obiective turneul 
„Prietenia- (3—14 august, în 
R.D.G.) și Campionatul balcanic 
(16—24 septembrie, în Turcia) — 
Vasile Băluțiu, Dumitru Popescu, 
Eugen Mladin vor testa, din 
punct de vedere fizic și tehnic, 
juniorii convocați, după care se 
vor alcătui loturile de juniori I 
și n. La Sighișoara se află pre
zenți 94 de juniori mici, jucători 
născuți în anii 1962 și 1963. In 
sfirșit, La Simeria au fost eon- 
rAntrați *173 de jucători născuți 
îff anii 1964 șl 19bb. Silii lepl'ezen- 
tanții uneia dintre cele mai ta-

fotbal a 
vară, ca 
pregătire 

Intr-un

tentate promoții, în care antreno
rul Constantin Ardeleanu, directo
rul taberei, iși pune mari nădejdi. 
Ca și la Bistrița, primele zile vor 
fi rezervate selecției pentru a fi 
menținuți în continuare în tabere 
numai jucătorii deosebit de în
zestrați pentru fotbal. Și șanse 
vor avea destul de mulțl, dacă 
ținem cont de faptul că majori
tatea celor 470 de participant! la 
cele trei tabere provin din „1000 
de speranțe”, cea mai vastă ac
țiune de selecție fotbalistică în
treprinsă vreodată la noi în țară, 
acțiune desfășurată la nivelul ju
dețelor, apoi pe zone geografice 
și la care au participat și au de
cis cei mai buni tehnicieni al 
fotbalului nostru, descoperitori 
de talente cum sint Ioan Kluge, 
Leonte lanovschl, Nicolae Gorgo- 
rin, Franclsc Fabian, Ion Morâ- 
răscu. ■ Gheorghe Scăeșteanu etc., 

’precum și antrenorii divizionare
lor A și al Federației române de 
fotbal. (L, DUMITRESCU)
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mânesc reprezentativ ieri, azi, mime Cum au absolvit

NTUl CA ECHIPELE SI JUCĂTORII NOȘTRI 
HĂSPUNDĂ PRIN ALTE

jDcătorîi lui S. C. Bacău

FAPTE,
Tf REZULTATE, EVIDENT

, unde a urmărit pregătirea centralizată 
ite în cupele europene, Ștefan Covaci a 
el olimpic la Constanța, pentru un sta- 
pînă la 5 august. Intre o sosite și b 

i cu vicepreședintele F.R.F. cu proble- 
[ o „punere sub reflector", pentru ci- 
fotbalului românesc reprezentativ — 
ică) precum și formațiile de club care 
ne. Tema discuției : care sint 1) stadiul 
e de lucru 7, 3) problemele de rezolvat?, 
pale ?

/
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să

obosești la antrenament. tre
buie să si înveți — iată o di
recție viitoare de lucru a fot
balului nostru. Fiecare antre
nament va avea si caracter tac
tic.

— Se apropie toamna, se 
apropie meciurile cu iugo
slavii și cu spaniolii din 
Campionatul european...

— Știu, mă gindesc în fiecare 
zi la acest lucru...

— E bine că vă gindiți, 
eu însă vă rog să-mi spu
neți ce se întreprinde ta 
perspectiva lor 7

— Cu loturile — A și olimpic 
— cu care plecăm la Constanța

De vorbă cu ȘTEFAN COLACI, 
vicepreședinte al E. R. F. 

ca probleme tehnice
»\\\\\\\\\\\\\^^^^^
urmărim realizarea unei omo
genizări și a unei creșteri a po
tențialului de joc. Apoi, trialu- 
rile care vor avea loc în orașul 
de pe malul mării au fost ini
țiate și din credința că ele ne 
pot furniza jucători suscepti
bili de a fi selecționați, și eu 
mă gindesc în primul rind la 
ceea ce ne doare cei mai mult, 
la o extremă stingă, la fundași 
laterali, la un vîrf central pu
ternic. bătăios, la un portar...

— Trebuie înțeles că por
țile echipei naționale stat 
în continuare deschise ?

— Fără îndoială. Inclusiv foș
tilor titulari accidentați pe par
curs — Cheran și Sameș —, in
clusiv lui Dumitru, dacă va 
recupera întîrzierea la pregăti
re și va ajunge la un stadiu de 
formă corespunzător valorii 
sale și exigențelor lotului nos
tru.

motiv Plovdiv, Carl Zeiss 
Jena și cu o selecționată di
vizionară bulgară la Varna) 
care au, bănuim, și menirea 
pregătirii unei calități su
perioare de joc. Ce obiective 
veți urmări in aceste parti
de ?

- în primul rind, să aplicăm
rfteva din lecțiile Mundialului : 
reconsiderarea extremelor, folo
sirea șutului de la distanță și 
din unghi, participarea eficientă 
a îiberoului în atac, creșterea 
angajării jucătorilor pe tot te
renul, și pe tot parcursul parti
dei etc. Firește că vom conti
nua procesul de consolidare 
jocului echipei, care trebuie 
fie mai limpede, mai simplu 
mai eficace.

— Ce urmează după 
giul Constanța*?

— Echipele de club vor 
ni în prim-planul atenției
tre. Firește, in primul rind cele 
care vor juca in cupele europe
ne; cărora le-am asigurat un 
program internațional de calita
te, adecvat stadiului precompe- 
tiționaL Steaua va evolua ln- 
tr-un turneu în Grecia (unde va 
in ti Ini 
A.E.K. 
si ta tea 
turneu 
auri), 
turneu 
.Poll
ed uri).

a 
să 
ți

_sii-

reve- 
noas-

puternicele echipe 
și Dukla Praga), Univer- 
Craiova va juca intr-un 
la Barcelona (4—5 
F.C. Argeș va
In Turcia (3 

— In U.R.S.S.

me
anface 

meciuri), 
(3 me-

bilanț... 
viitorul

— La un prim 
oral, se poate privi 
eu mai multă liniște și mai 
ales cu mai multe speranțe.

— Speranțe am, liniște voi 
avea — nădăjduiesc — la bilan
țul partidelor. Oricum, a sosit 
momentul ca echipele și jucă
torii să răspundă prin alte fap
te. prin alte rezultate, evident 
mal bune, așteptărilor înde
lungate ale numeroșilor iubitori 
al fotbalului nostru.

— Intr-adevăr, iubitorii 
fotbalului așteaptă !

Marius POPESCU

I • • •

n pe- 
ă.s.A. 
npeti- 
(11- la 
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[ Iași, 
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BAN- 
piești, 
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loca'.i-

— Lotul national are în 
programul imediat următor 
trei meciuri-test (cu Loko-

ȘTIRI

„perioada montană ?

TESTELOR...

Controlul balonului din alergare. Un exercițiu la „ordinea 
efectuai de jucătorii băcăuani

UN PRIM RĂSPUNS
ASTAZI, LA TRECEREA

Ca și in alte veri, echipa 
S. C. Bacău a rămas fidelă a- 
celeiasi stațiuni. Slănic Moldo
va. pentru efectuarea pregătiri
lor. «Aici, la poalele munților 
Nemira — spunea antrenorul 
secund Nieolac Vătafu — ne 
simțim ca la noi acasă". Și. in
tr-adevăr. jucătorii 
la Slănic Moldova 
time de pregătire 
De la 9 iulie, de 
posit la Slănic pentru aprofun
darea primei părți a perioadei 
pregătitoare. antrenamentele 
duble ale fiecărei zile se des
fășoară pe două stadioane, 
mineața. lotul băcăuan se 
plasează, cu autocarul, la 
Ocna, acolo unde ședințele 
instruire au un conținut ptfr fi
zic. După-amiază. pe stadionul 
din Slănic. antrenamentele au 
un caracter tehnico-tactic. cu
pondere pe primul factor. In
tre cele două antrenamente. în
treg lotul de jucători trece pe 
la sanatoriul de balneologie al 
stațiunii, 
masorului 
buie la 
muscular.

Cel mai 
cători din Divizia A s-a adap
tat destul de repede la exigen
tele noului antrenor principal. 
Traian Ionescu. Dar să vedem 
care sint concluziile la care a 
ajuns antrenorul Traian Iones
cu după două săptărnîni de 
„cunoștință" cu noii lui elevi. 
„Am preluat din mers un lot 
tinăr, omogen și ambițios, in 
care îmi pun mari speranțe. 
Spun din mers, pentru că, du
pă primele antrenamente, 
ml-am dat seama că predece
sorul meu Dumitru Nicolae-Ni- 
eușor a făcut treabă bună la 
Bacău, jucătorii fiind Ia curent

băcăuani au 
condiții op- 
și refacere, 

cind au po-

Di- 
de-

acolo unde mîinile 
Sandu Iacob contri- 
refacerea tonusului

tînăr nucleu de ju-

en principiile de bază ale fot
balului modern. Mai avem însă 
de lucru pentru a putea elimina 
unele deficiente semnalate pe 
parcursul campionatului trecut. 
Problema nr. 1 rămine îmbună
tățirea jocului apărării, com
partiment care a primit neper- 
mis de ușor foarte multe go
luri : 57 ! Dealtfel, din consta
tările mele de pină acum, față 
de ideea tactică pe care preco
nizăm să o aplicăm in cam
pionat — joc constructiv, ofen
siv, purtat in viteză, cu parti
ciparea tuturor jucătorilor in 
faza de atac și apărare — re
iese că și in celelalte linii, la 
mijloc și la înaintare, sint posturi 
care nu și-au aflat.
Să vedem ce soluții vom 
pe parcurs. Cert este că 
buie să le găsim".

S. C. Bacău s-a pregătit
comun la Slănic Moldova pină 
luni, cind lotul ..tinereții" a re
venit Ia Bacău pentru trecerea 
probelor fizico-tehnice. Care 
vor fi jucătorii ce se vor ali
nia azi la startul testelor ? Ur- 
sache (handicapat din cauza u- 
nei contuzii la articulația scapu- 
lo-humerală). Mindrilă și Man- 
geac (transferat de la C.S.M. 
Borzești) — portari ; Andrieș, 
Catargiu, Lunca, Elisci, Agachi

titularii, 
găsi 
tre-

in

și Timofi (revenit de la Letea 
Bacău) — fundași ; Cărpuci, 
Soșu, I. Solomon. Panaite. Va- 
manu, C. Solomon (revenit de 
la Letea Bacău) 
Chitara. Pană,
Florea.
de la juniori) și Mihu (de la 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej) — 
atacanți. Margasoiu este în con
valescentă de pe urma unei 
viroze pulmonare, iar tînărul 
fundaș Albu (de la Letea Ba
cău) se află în tabăra naționa
lă de juniori de la 
mai fac parte din 
nu și Pruteanu.

Cu acest efectiv
S. C. Bacău va pleca _
lie într-un turneu de șase jocuri 
peste hotare. Primele trei în 
R. F. Germania, la Baden Ba
den, Pforzheim și Meinheim, 
ultimele trei în R. D. .Germană, 
unde va întîlni trei 
puternice din .Liga 1, pe 
Marx Stadt, Wismut Aue 
nion Berlin.

Două turnee în care
Bacău va oferi tinerilor săi ju
cători posibilitatea de a-și ve
rifica forțele înaintea startului 
oficial în Divizia A.

— mijlocași ; 
Botez. Antohi, 

Verigcanu (promovat

Bistrița. Nu 
lot Muntea-

de jucători, 
la 29 iu-

formații 
Kail 

și U-

S. C. /

Gheorghe NERTEA
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ȘTIRI...
noului sezon la Rm. vîlcea, avind 
un nou antrenor în persoana lui 
Dumitru Anescu. pe lingă antre
namentele obișnuite, Viitorul 
Scornicești a susținut și citevia 
partide amicale, cu caracter de 
verificare a stadiului actual de 
pregătire, încheiate cu următoa
rele rezultate : 2—1 cu Chimia
Rm. Vtlcea (juniori), 1—1 cu Chi
mistul Rm Vileea (Divizia C) și 
4—1 cu Oltul Rm. Vllcea (cam
pionatul județean). (P. Giornoiu 
— coresp.)
• ȘI F. C B RAI LA LA CO- 

VASNA. Sub conducerea antre
norului Robert Cosmoc, divizio
nara B F. c. Brăila și-a în
ceput antrenamentele la Covasna, 
undg va rămine pină la 3 august. 
Față de vechiul lot de jucători, 
sint citeva noutăți : Ion Nlcușor 
(de la Unirea Tricolor Brăila) și 
juniorii N. Marinică, A. Marin și 
T. Neacșu promovați din pepi
nieră proprie. (N. Costin — co
resp).
• SELECȚIE LA STICLA TUR

DA. Pe stadionul Municipal din 
Turda va avea loc, in perioada 
1—31 august selecții pentru de
pistarea unor tinere talente eu 
copii născuți între anii 1962—1969. 
Doritorii se vor prezenta zilnic, 
la stadion intre orele 3—11 șl 
15—18. Inițiatorul acestei acțiuni 
este antrenorul Francisc Fabian.

• • •

ETAPA I (duminică 20 august)
Metalul Buc. 
Viit. Scornicești 
Progresul Buc.
Ș.N. Oltenița 
Metalul Plopeni 
Chimia Brazi 
Poiana Cimpina 
Chimia Tr. Măg. 
C.SJW, Drobeta T.S.

Progresul Buc. 
Chimia Brazi 
Petrolul Ploiești

ETAPA A VII-A

SPORT INFORMEAZĂ
LTI-
’EȚ1 
riTA

O-
DEZ- 
:rea 
lansa

treștl
[unul 

De

menționat că cei doi partlripanți 
au obținut acest succes pe bilete 
achitate în cotă de 25%.

De remarcat șl faptul că la ca
tegoria 2 cîștigurile au fost de 
peste 18 006 lei.

ȘI DV. PUTEȚI OBȚINE ASE
MENEA SUCCESE DACA VEȚI 
JUCA 1

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi se va transmite la televiziune 
la ora 17,20
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 IULIE 1978

Categoria 1 : (13 rezultate) —
48,75 variante a 1.157 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) —
964,25 variante a 146 lei.

Intrucit cîștigurile de categoria 
a 3-a (11 rezultate) au avut va
loarea sub minimum de 40 lei, 
fondul acestei categorii a fost 
atribuit, conform regulamentului, 
categoriilor 1 și 2. ___

— Unirea Alexandria 
— Gaz metan Mediaș 
— Șoimii Sibiu 
— F.C.M. Giurgiu 
— Petrolul Ploiești 
— Electroputere Cv. 
— Rapid București 
— Dinamo Slatina 
— Autobuzul Buc.

ETAPA A 0-A (duminică 27 august)
— Poiana Cimpina 
— C.S.M. Drobeta T.S. 
— Metalul București 
— Viit. Scornicești 
— Progresul Buc.
— Chimia Tr. Măg. 
— Chimia Brazi 
— Ș.N. Oltenița 
— Metalul Plopeni

l

— Ș.N. Oltenița 
— Metalul Plopeni 
— Viit. Scornicești

(duminică 1 octombrie)
— Șoimii Sibiu
— C.S.M. Dr. T.S.
— Dinamo Slatina 
— Petrolul Ploiești 
— Chimia Brazi 
— Progresul Buc.
— Chimia Tr. Măg. 
— Gaz metan Mcdi 
— Metalul Buc.

— Dinamo Slatina
— Ș.N. Oltenița
— C.S.M. Dr. T.S.
— Șoimii Sibiu
— Unirea Alexandria
— Metalul Buc.
— Petrolul Ploiești

— Rapid Buc.
— Petrolul Ploiești
— Unirea Alexandria
— Electroputere Cv.
— Dinamo Slatina
— F.C.M. Giurgiu
— Șoimii Sibiu
— Autobuzul Buc.
— Gaz metan Mediaș

F.C.M. Giurgiu 
Poiana Cimpina 
Autobuzul Buc. 
Ș.N. Oltenița 
Rapid București 
Metalul Plopeni 
Viit. Scornicești
Unirea Alexandria 
Electroputere Cv.

ETAPA A VD1-A (duminică 8 octombrie;
Chimia Tr. Măg. 
Unirea Alexandria 
Șoimii Sibiu 
Metalul Plopeni 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Petrolul Ploiești 
Metalul Buc. 
Progresul Buc.

ETAPA A IX-A (duminică 15 octombrie)
Autobuzul Buc. 
Electroputere Cv. 
C.SJW. Drobeta T.S. 
Ș.N. Oltenița 
Dinamo Slatina 
Chimia Tr. Măg. 
Rapid Buc.
Gaz metan Mediaș 
Chimia Brazi

ETAPA A X-A (duminică 22 octombrie)

Gaz metan Mediaș 
Ș.N. Oltenița 
Poiana Cimpina 
Autobuzul Buc. 
Metalul Plopeni 
Șoimii Sibiu 
F.C.M. Giurgiu 
Rapid Buc. 
Viit. Scornicești

ETAPA A Xl-A (duminică 29 octombrie) 

Metalul Buc.
Electroputere Cv. 
Unirea Alexandria 
Progresul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Chimia Tr. Măg. 
Dinamo Slatina 
Petrolul Ploiești 
C.S.M. Dr. T. S.

— Ș.N. Oltenița
— Autobuzul Buc.
— Gaz metan Med
— Poiana Cimpina
— Electroputere Cv.
— Rapid Buc.
— Chimia Brazi
— Viit. Scornicești
— C.S.M. Dr. T.S.

Metalul Plopeni 
Autobuzul Buc. 
Viit. Scornicești 
Electroputere Cv. 
Poiana Cimpina 
F.C.M. Giurgiu 
Chimia Tr. Măg.

ETAPA A Xlll-A (duminică 12 noiembrie) 
Petrolul Ploiești 
Ș.N. Oltenița 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Gaz metan Mediaș 
Metalul Buc. 
Chimia Brazi 
Rapid Buc. 
Unirea Alexandria 
Dinamo Slatina

ETAPA A XIV-A (duminică 19 noiembrie)
$.N. Oltenița 
Șoimii Sibiu 
F.CJH. Giurgiu 
Progresul Buc. 
Viit. Scornicești 
Petrolul Ploiești 
Metalul Plopeni 
Metalul Buc. 
Electroputere Cv,

ETAPA A XV-A (duminică 26 noiembrie)

— Electroputere Cv.
— Viit. Scornicești
— Chimia Tr. Măg.
— Metalul Plopeni
— Progresul Buc.
— F.C.M. Giurgiu
— Autobuzul Buc.
— Șoimii Sibiu
— Poiana Cimpina

Petrolul Ploiești 
Electroputere Cv. 
Gaz metan Mediaș 
Rapid București 
F.C.M. Giurgiu 
Autobuzul Buc. 
Dinamo Slatina 
Unirea Alexandria 
Șoimii Sibiu

ETAPA A IU-A (duminică 3 septembrie)
Ș.N. Oltenița 
Metalul Buc. 
Metalul Plopeni 
Progresul Buc. 
C.S.M. Drobeta T.S. 
Viit. Scornicești 
Chimia Tr. Măg. 
Chimia Brazi 
Poiana Cimpina

ETAPA A IV-A (duminică 10 septembrie)
Șoimii Sibiu 
Unirea Alexandria 
Gaz metan Mediaș 
Dinamo Slatina 
Electroputere Cv. 
Metalul Plopeni 
Autobuzul Buc. 
Petrolul Ploiești 
Rapid București

ETAPA A V-A (duminică 17 septembrie)
C.S.M. Drobeta TJS. 
Progresul Buc. 
Viit. Scornicești 
Șoimii Sibiu 
Metalul Buc. 
Ș.N. Oltenița 
Chimia Brazi 
F.C.M. Giurgiu 
Unirea Alexandria

ETAPA A VI-A (duminică 24 septembrie)
Poiana Cimpina 
Dinamo Slatina 
Chimia Tr. Măg. 
C.S.M. Drobeta T.S, 
Gaz metan Mediaș 
Metalul Buc,

— Viit. Scornicești
— Chimia Brazi
— Ș.N. Oltenița
— Metalul Buc.
— Poiana Cimpina
— Chimia Tr. Măg.
— F.C.M. Giurgiu
— Progresul Buc.
— C.S.M. Dr. T.S.

— Gaz metan Mediaș
— Rapid Buc.
— Metalul Plopeni
— Petrolul Ploiești
— Autobuzul Buc.
— Electroputere Cv.
— Chimia Tr. Măg.
— Poiana Cimpina
— Dinamo Slatina

— Autobuzul Buc.
— Electroputere Cv.
— Rapid
— Unirea
— F.C.M.
— Șoimii

Buc. 
Alexandria 
Giurgiu 
Sibiu

— Progresul Buc.
— Metalul Plopeni
— F.C.M. Giurgiu
— Șoimii Sibiu
— Viit. Scornicești
— Unirea Alexandri..
— Metalul Buc.
— Petrolul Ploiești
— Poiana Cimpina

— Dinamo Slatina
— Metalul Buc/
— Chimia Tr. Măg.
— Electroputere Cv.
— C.S.M. Dr. T.S.
— Chimia Brazi
— Petrolul Ploiești
— Unirea Alexandria
— Progresul Buc.

— Metalul Plopeni
— Viit. Scornicești
— F.C.M. Giurgiu
— Poiana Cimpina
— Rapid Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Ș.N. Oltenița
— Autobuzul Buc.
— Chimia Brazi

ETAPA A Xll-A (duminică 5 noiembrie)
Chimia Brazi 
Rapid Buc.

— Progresul Buc.
— Gaz metan Mediaș

— C.S.M. Dr. T.S.
— Poiana Cimpina
— Dinamo Slatina
— Chimia Tr. Măg.
— Autobuzul Buc. 1
— Unirea Alexandria
— Rapid Buc.
— Chimia Brazi
— Gaz metan Mediaș

Rapid Buc.
Unirea Alexandria 
Antobuzul Buc. 
Dinamo Slatina 
Poiana Cimpina 
Chimia Tr. Măg.
Chimia Brazi 
Gaz metan Medias 
C.S.M. Drobeta T.S.

— F.C.M. Giurgiu
— Electroputere Cv.
— Metalul Plopeni
— Petrolul Ploiești
— Ș.N. Oltenița
— Metalul Buc.
— Viit. Scornicești
— Progresul Buc.
— Șoimii Sibiu

ETAPA A XVI-A (duminică 3 decembrie)
Viit. Scornicești 
Gaz metan Mediaș 
Electroputere Cv.
Ș.N. Oltenița 
Petrolul Ploiești 
Șoimii Sibiu 
F.C.M. Giurgiu 
Metalul Buc. 
Progresul Buc.

ETAPA A XVII-A (duminică 10 decembrie)
Dinamo Slatina 
Rapid Buc.
Chimia Brazi 
C.S.M. Drobeta T.S.
Metalul Plopeni 
Unirea Alexandria 
Poiana Cimpina 
Chimia Tr. Măg. 
Autobuzul Buc.

— Unirea Alexandria
— Chimia Brazi
— Rapid Buc.
— Metalul Plopeni
— C.S.M. Dr. T.S.
— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Măg.
— Poiana Cimpina
— Dinamo Slatina

— Șoimii Sibiu
— Petrolul Ploiești
— Ș.N. Oltenița
— Metalul Buc.
— F.C.M. Giurgiu
— Progresul Buc.
— Viit. Scornicești
— Electroputere Cv.
— Gaz metan Mediaș



De azi, in sala sporturilor din Constanfa

:o NOUA EDIȚIE A „TROFEULUI TOMIS" 
LA VOLEI FEMININ

Ca în fiecare an în preajma 
marilor competiții voleibalisti- 
ce, în Sala sporturilor din Con
stanța au loc tradiționalele tur
nee internaționale dotate cu 
„Trofeul Tomis". Acum, echipe
le se pregătesc pentru campio
natele mondiale, cel feminin 
programat luna viitoare în 
U.R.S.S. și cel masculin în 
toamnă în Italia. Deocamdată 
atenția se îndreaptă spre apro
piata întrecere a fetelor, fapt 
care explică și numeroasele 
partide de verificare din aceas
tă perioadă.

După ce săptămîna trecută 
mai multe reprezentative au 
fost prezente la turneul de la 
Varna, acum o parte din aces
tea se vor deplasa la Constan
ța pentru a începe azi o nouă 
rundă de pregătiri. Astfel, iubi
torii voleiului din acest oraș 
vor putea vedea cîteva echipe

DIN TARILE SOCIALISTE

HAVANA SE PREGĂTEȘTE SĂ PRIMEASCĂ OASPEȚII CELUI 
DE AL XI lea FESTIVAL MONDIAL AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR

Peste două zile, capitala Cubei 
va trăi un eveniment de impor
tanță deosebită. Are loc des
chiderea oficială a celei de a 
Xl-a ediții a Festivalului mon
dial al tineretului și studenți
lor, grandioasă manifestare in
ternațională pusă sub semnul 
păcii și al prieteniei între po- 
poare. Spectacolele cultural-ar- 
tistice, expozițiile și seminari- 
ile, reuniunile cu caracter ști
ințific și profesional, serbările 
populare. în sfîrșit pasionantele 
dispute sportive în stadioane și 
săli — iată, în linii mari, punc
tele de program al acestui fo

• CAMPIOANA CONTINENTULUI ELIMINATĂ 
In preliminariile c. e. oe polo juniori i
I In întrecerile preliminare ale 
campionatului european de polo 
juniori ce se desfășoară la 
Budapesta s-a înregistrat un 
nou rezultat surprinzător: Ita
lia — Bulgaria 2—2 (1—0. 1—1, 
0—1, 0—0). Astfel, trei echipe 
au ajuns la egalitate de puncte 
(4) în grupa D, ele fiind depar
tajate de golaveraj : 1. Bulga
ria 4 P (15—9) ; 2. România 4 p 
(15—11); 3. Italia, fosta cam
pioană a Europei, 4 p (12—16). 

1 Derby-ul grupei A s-a înche
iat cu victoria echipei ungare : 
9—6 (3—1, 1—2, 2—0, 3—3) cu 
R.F. Germania. Alte rezultate :

SCRIMERII
(Urmare din pag. 1)

nînd un regres față de pre
cedenta ediție a C.M. (cînd 
s-au obținut două medalii)
și. mai ales, in raport cu 
performantele acestui sezon,
cînd floreta și sabia ro
mânească s-au plasat printre 
Iaureații marilor competiții 
internaționale.

Un statu quo in ceea ee 
privește echipa feminină de 
floretă, devenită proverbială 
în lumea scrimei prin „bron
zul" obtinut de ani și ani în 
întrecerea supremă, „căderea" 
cvintetului de sabie de pe po
dium tocmai atunci eînd dc-a 
lungul unui sezon ne-a lăsat să 
credem că-șî poate depăși con
diția de vice-campioană a lu
mii, precum și poziția perife
rică a floretiștilor, nu pot, e- 
vident, mulțumi, nici ca re
zultat al simplei operații de 
adunare, nici ca premisă pen
tru viitor.

Fără a încerca să escamotăm 
cauzele de fond ale ratărilor 
scrimerilor noștri, nu putem, 
totuși, să nu aducem. în dis
cuție datele concrete ale dis- 
putelor-maraton de la Sport- 
halle, în care stabilirea ierar
hiilor finale a depins adesea 

care vor încerca la sfirșitul Iul 
august să lupte pentru o pozi
ție cît mai bună In ierarhia 
mondială a voleiului feminin : 
Bulgaria, Canada, Cuba, Polo
nia, cărora li se vor adăuga re
prezentativa României si Peni
cilina Iași, vicecampioana noas
tră națională care se pregăteș
te pentru viitoarele confruntări 
din „Cupa cupelor".

Antrenorii S. Chiriță și
Bartha vor utiliza în acest tur
neu pe Mariana Ionescu, Victo
ria Banciu, Doina Săvoiu, Iulia- 
na Enescu, Doina Popescu, Ma
ria Rusu, Doina Rusu, Marilena 
Grigoraș, Doina Stoian, Irina 
Petculeț, Carmen Cadar si Nl- 
culina Stanică.

Azi, de la ora 17. se vor des
fășura următoarele meciuri : 
România — Penicilina Iași, Ca
nada — Bulgaria, Tolonia — 
Cuba.

G.

rum al tineretului, devenit tra
dițional.

întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului vor sta în atenția 
tuturor celor reuniți, in zilele 
viitoare, la Havana. în vede
rea unei depline reușite a a- 
cestor manifestări, Comitetul 
internațional de pregătire a 
programului sportiv a făcut toa
te eforturile necesare. Stadionul 
„Pedro Marrero", una din cele 
mai frumoase construcții spor
tive ale capitalei cubaneze, iși 
va deschide porțile pentru con
cursurile atletice și cele ale 
boxerilor. Pe alte piste, cele

Iugoslavia — Cehoslovacia 
10—4 (2—8, 3-1. 1—1, 4—2);
Austria — Suedia 5—3 (3—1, 
0—0, 1—1, 1—1) in grupa B ; M. 
Britanic — Danemarca 9—6 
(1—3, 2—1. 2—1, 4—1) ; în gru
pa A ; U.R.S.S. — Spania 5—4 
(1—1, 2—0, 2—2, 0—1), joc ar
bitrat de românii C. Mărcules- 
cu și R. Schilha ; Polonia — 
Franța 10—5 in grupa C. Iată 
și echipele calificate în grupele 
semifinale : GRUPA A : Unga
ria, R.F. Germania, Bulgaria și 
România ; GRUPA B : Iugosla
via, Cehoslovacia, U-R-S.S. și 
Spania.

NOȘTRI AU a
de fracțiuni de secundă, după 
multe ore de tras pe planșe.

Toți specialiștii prezenfi ta 
Hamburg au fost unanimi in 
a considera recent încheiata e- 
ditie a C.M. drept cea mai 
echilibrată din istoria acestei 
discipline olimpice, chiar și 
surprizele care au pigmentat-a 
fiind un argument in acest 
sens. Pentru că niciodată nu 
s-au mai înregistrat turnee de 
baraj pentru desemnarea cam
pionului (cu trei, patru sau 
chiar cinci finaliști din șase !) 
la toate cele patru probe in
dividuale, pentru că foarte 
multe intilniri din fazele fina
le ale probelor pe echipe s-au 
încheiat la egalitate (8—8), 
doar tușaverajul sau asalturile 
de baraj determinînd califica
rea sau medaliile (România — 
Ungaria la floretă feminin și 
sabie. Polonia — U.R.S.S. și 
Franța — R.F.G. la floretă 
masculin, toate in semifinale, 
Ungaria — U.R.S.S. în* finala 
de sabie, fiind doar cîteva e- 
xemple).

Surprize ne-au oferit și re
prezentanții noștri. Și bune și 
rele. De fapt. în nici una din 
zilele campionatului n-am pu
tut scăpa de emoții, scrimerii 
români comportindu-se pre
cum vremea de pe meleaguri
le vechiului port hanseatic : 
cînd soare, cînd ploaie, dar tot 
timpul vînt... Mihai Țiu, Vio-

NUMEROȘI CAMPIONI PE AFIȘUL
„EUROPENELOR" DE TENIS

Pe adresa Federației române 
de tenis au început să sosească 
ultimele confirmări de partici
pare la apropiatele campionate 
europene pentru amatori, pro
gramate la Brașov între,31 iulie 
și 6 august. Din rîndul delega
țiilor participante se distinge 
puternica reprezentativă a 
Cehoslovaciei, care va avea în 
frunte pe jucătorii Tomas 
Smid și Pavel Slozil (din echi
pa de „Cupa Davis"), alături 
de cunoscutele jucătoare Regi
na Marsikova și Renata Toma
nova. în formația prezentată de 
U.R.S.S. se disting multiplul 
campion unional Aleksandr Me- 
treveli și actuala deținătoare a 
titlului continental de amatoa
re, Marina Kroșina. La star
tul întrecerilor feminine va fi 
prezentă și cunoscuta tenismană 
iugoslavă Mima Jausovec. fostă 
campioană europeană și finalis- 

ultimei ediții a turneului de 
Roland Garros. Ungaria va 
reprezentată, printre alții, de 
SzSke, S. Baranyl și R. Ma- 

ta 
la 
fi
P.
chan, iar Bulgaria ■ anunțat 

nautice, se vor desfășura între
cerile vâslașilor și canoiștilor, 
iar in săli special amenajate 
se vor înfrunta scrimerii, lup
tătorii, halterofilii, voleibaliștii, 
ca și specialiștii gimnasticii. în 
sfirșit, un loc < deosebit va fi 
acordat turneului de base-ball, 
sportul național al Cubei.

La Festival au fost invitați 
sportivi de renume din aproape 
toate țările lumii, a căror pre
zență va da amploare și stră
lucire întrecerilor. Delegația 
sportivă cubaneză va cuprin
de 31 de nume. printre 
care unele foarte bine cu
noscute. ca acelea ale atle- 
tilor Alberto Juantorena si 
Silvio Leonard, Teofilo Steven
son (box). Daniel Nunez (hal
tere). Ana T. Diaz (volei), Pe
dro Rodriguez (base-ball). Un 
punct de atracție îl va consti
tui proba atletică populară pur- 
tind titlul „Cursa celor 1978 
metri", marcind anul desfășură
rii festivalului de la Havana, 
întrecerile de la data de 2 au
gust se vor desfășura sub devi
za „Zilei olimpice", prefigurând 
ediția viitoare a J.O. de vară, 
din 1980, de la Moscova.

în pregătire sînt o serie de 
expoziții dedicate sportului și 
educației fizice, precum și o 
gală de filme sportive care vor 
prilejui tuturor oaspeților Fes
tivalului o cunoaștere mai apro
fundată a realizărilor pe acest 
tărim ale tineretului Cubei, ob
ținute in anii construcției socia
liste.

EȘUAT LA „MONDIALE"
rica Tutcm. după ee au ajuns
in finale, după chinuitoare re-' 
calificări, aa „c.fhrtat* cu me
daliile. dar nu le-au ‘cîștigat ; 
Marin Mustață s-a mobilizat 
pilduitor pentru a ajunge 
printre primii 6 sabreri ai lu
mii, dar s-a mulțumit apoi eu 
acest obiectiv minimal, făciad 
figurație in finală ; Ioan Pep 
s-a dovedit a fi cel mai con
stant sabrer al nostru la C.M„ 
pivot al echipei, dar tot el, co
pleșit de responsabilitatea ee-i 
revenea, a „clacat" în asaltul 
de baraj cu ungurul Hamman;, 
irosind șansele echipei la un 
loc în finala probei ; Dan Iri- 
miciuc, sufletul echipei de sa
bie, nepregătit la nivelul unei 
asemenea dure confruntări, 
s-a accidentat, privind echipa 
de un trăgător valid ; Marcela 
Moldovan și Alexandru Nilea, 
doi dintre protagoniștii mari
lor întreceri internaționale ale 
sezonului. n-3u ieșit din ano
nimat ; floretistă cu experien
ță. Suzana Ardeleana n-a pu
tut contracara niște adversare 
cu bagaj precar, ca floretis- 
tele japoneze, sau s-a pierdut 
în momente critice ; sabrerii 
Marin Mustală și Corneliu 
Marin au avut ieșiri nespor
tive față de arbitri și ad
versari, cedînd nervilor atunci 
cînd asalturile nu evoluau 
conform așteptărilor lor ; Pe
tru Kuki — ale cărui speran
țe într-o finală s-au năruit 

formația recent câștigătoare a 
titlului balcanic masculin, avînd 
ca titulari pe frații B. și M. 
Pampulov, alături de L. Ghe- 
nov. Lista viitorilor participant! 
cuprinde numeroase alte nume 
cunoscute, ca M. Burgener (El
veția), R. Rcininger (Austria), 
T. Nowicki (Polonia), A. Mar
torell și C. Andrade (Spania), 
E. Ruling (R.F. Germania) si 
alții.

Reprezentativele de seniori și 
senioare ale țării noastre vor a- 
vea în frunte pe campionul na
țional Dumitru Hărădln și mul
tipla noastră campioană Vir
ginia Ruzici, iar la categoriile 
de tineret vor evolua, printre 
alții. Andrei Dirzu și Lucia Ro
manov.

CUPA „ĂNIIE SOISBAULT" 
LA TENIS

Competiția de tenis „Cupa 
Annie Soisbault", rezervată e- 
chipelar de tineret (jucătoare 
pină in 21 de ani), s-a înche
iat Ja Le Touquet (Franța) cu 
victoria echipei U.R.S.S.. care 
a întrecut in finală cu 3—0 
formația Elveției. Rezultate în
registrate în meciurile pentru 
clasament: Locurile 3—4 : A- 
ustralia — Anglia 3—0 ; locu
rile 5—6 : Cehoslovacia — 
Suedia 3—0 ; locurile 7—8 : 
România — R.F. Germania 2—1.

C. E. de tenis de masă

JUNIORII ROMÂNI IA A 4-a VICTORIE CONSfCUTIVĂ
Bulgaria 5—2 ; Ungaria — Spa
nia 5—1 ; Belgia — Finlanda 
5—1 ; Scoția — Grecia 5—1 j 
Norvegia — Portugalia 5—0 ; 
Luxemburg — Olanda 5—0 ; 
junioare : Cehoslovacia — Un
garia 3—1 ; Suedia — Austria

MADRID, 25 (Agerpres). — 
La Barcelona, au continuat în
trecerile din cadrul carnpi ochi
telor europene de tenia de masă 
pentru juniori. Echipa masculi
nă a României a învins — in 
turneul final — cu 5—3 pe cea 
a R-F. Germania Alte rezis
tate : Suedia — Polonia 5—0 ; 
U.RJS.S. — Anglia 5—1 ; Ceho
slovacia — Austria 5—1 ; Olan
da — Ralia 5—1 ; Iugoslavia — 
Danemarca 5—2; Franța —

SURPRIZE LA JOCURILE SPORTIVE AFRICANE
ALGER, 25 (Agerpres). — 

Proba de 400 mg dia cadrul 
concursului atletic al Jocuri
lor sportive africane, competi
ție care se desfășoară la Al
ger, s-a Încheiat cu victoria 
surprinzătoare a sportivului 
kenyan Daniel Kimaiayo — 
49,48, care l-a întrecut în fi
nală pe fostul campion olim
pic John Akii Bua (Uganda), 
clasat pe locul doi, în 49,55. în 
proba feminină de 800 m a ter
minat învingătoare Teda Che- 
mambwai (Kenya) — 2:04,84, 
in timp ce atleta nigeriana 
Modupe Oshikoya a cîștigat 
săritura în înălțime cu 1,77.

Ln turneul de tenis, proba de 

chiar ia fata fostului campion 
mondial. Romankov. pe care 
l-a condus eu 6—2 — nu s-a 
mai regăsit nici la „echipe", 
unde nici Țiu n-a mal fost la 
Înălțime, după ce a fost frus
trai da medalie ta finala in
dividuală.

Comportări fără mari oscila
ții so avut doar Viorica Țur- 
ean și mezinul lotului, flore- 
tistul Florin Nicolae. care au 
evoluat peste așteptări, ei con
stituind, după părerea noastră, 
trăsătura de unire între C.M. 
din 1978 și J.O. din 1980.

Aflată la cumpăna actua
lului ciclu olimpic. ediția 
de la Hamburg a C.M. a avut 
menirea să înfățișeze în ce 
măsură s-au realizat eforturi
le federației pentru formarea 
și afirmarea unor loturi de 
certă valoare internațională, la 
nivelul primelor 6 echipe din 
lume, pentru lansarea unor ti
nere valori individuale, în 
vedere^ reprezentării scrimei 
românești la J.O. din 1980. Cu 
alte cuvinte. Hamburg ’78 tre
buia să arate pe cine se poate 
conta în perspectivă, care tre
buie să fie drumul de urmat 
în selecție și pregătire, ținîn- 
du-se cont de actualul raport 
de forte din scrima mondială. 
Or, din acest punct de vedere, 
răspunsurile oferite de între
cerile de ta C.M. "78 nu sînt 
promițătoare.

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
ÎN TURNEUL

DE LA CRACOVIA
în penultima zi a turneului 

masculin de handbal de la 
Cracovia, selecționata Româ
niei a întâlnit formația Italiei 
in fața căreia a cîștigat cu 
scorul de 43—29 (18—12). Co
mentatorul agenției „PAP" 
subliniază eficacitatea echipei 
române, din rîndul căreia evi
dențiază pe Grabovschi și Mi- 
roniue, care au înscris 11 și, 
respectiv. 7 goluri.

Celelalte partide s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : Polonia (A) — U.R.S.S. 
31—18 (16—8) ; R.D. Germană 
— Polonia (B) 31—14 (13—5).

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL
FEMININ DE VOLEI

DE LA VARNA
Turneul internațional de vo- 

lei feminin desfășurat Ia Var . 
na, la care au participat se
lecționatele Japoniei, Ungariei; 
Bulgariei, Poloniei, R.D. Ger
mane, Canadei, Cubei (tineret),1 
R.S.F.S. Ruse, României B și 
Iugoslaviei, a fost cîștigată de 
formația niponă, urmată de 
echipele Ungariei și Bulgariei.

Selecționata noastră secundă,' 
învingătoare în partida cu Iu
goslavia, s-a clasat pe locul 9.

3—0 ; Belgia — Polonia 3—0 ; 
Raita — Irlanda 3—2 ; Angli» 
— Țara Galilor 3—0 ; Luxem
burg — Scoția 3—0 ; Danemar
ca — Norvegia 3—0. j 

simplu femei a revenit jucă
toarei kenyene Jane Davies, 
care a dispus în finală cu 6—1, 
6—2 de compatrioata sa Su
zanne Wakhungus.

REZULTATE BUNE IN CONCURSUL 
DE ATLETISM AL JOCURILOR 

AMERICI! CENTRALE Șl CARA1BIL0B
BOGOTA, 25 (Agerpres). — 

1q orașul columbian. Medelin au 
continuat întrecerile Jocurilor 
sportive ale Americii Centrale șt 
Caraibilor. în concursul de atle
tism continuă să se evidențiez* 
sportivii cubanezi, care au obți
nut alte patru victorii prin Silvio 
Leonard — 20,49 la 200 m, David 
Giralt — 7,82 m la lungime, Silvia 
Chivas — 23:0i la 200 m șl Au
relia Penton — 2:01,38 la 800 m.

In concursul de ciclism, prob* 
de fond a revenit rutierului ve- 
nezuelean Juan Arroyo (171 km — 
4h S5:10,0).

Alte rezultate : baschet (mascu
lin) : Mexic — Columbia 116—98 
(54—38) ; Panama — Venezuela 
104—70 (55—48) ; volei (feminin) : 
Cuba — Porto Rico 3—0 ; Mexic 
— Bahamas 3—0.

4

TELEX
ATLETISM e Cu prilejul unul 

concurs desfășurat în localitatea 
iugoslavă Celje, atletul chinez 
Sieh Pao-cian a stabilit un nou 
record național în proba de 5 000 
m, cu timpul de 14:08,9 • Rezul
tate în ultima zi a campionatelor 
Franței : 200 m — Barre 21.28 ; 
800 — Militau 1:48,5 ; 10 000 m — 
Bouster 28:29,7 ; ciocan — Suri- 
ray 71.54 m ; prăjină — Houvion 
5,40 m ; 200 m (f) — Rega 23.25.

ȘAH • A patra partidă a me
ciului pentru campionatul mon
dial dintre deținătorul titlului, 
Anatoli Karpov, și șalangerul său, 
Viktor Korcinoi s-a încheiat re
miză la mutarea 19-a. Pînă în 
prezent toate cele patru partide 
s-au încheiat la egalitate.

TENIS a Rezultate din prima 
zi a turneului de la Louisville : 
Higueras — Eric Friedler 6—1, 
6—2, Gildemeister — Gunthardt 
3—6, 6—4, 6—3, Saviano — Gilti- 
nan 4—6, 6—4, 6—4, Fagel —
Kronk 6—4, 6—2, Manson — Ro- 
caverț 7—6, 6—3 • Uli Pinner a 
terminat învingător în turneul de 
la Stuttgart, în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—2, 6—2, 7—6 pe
Kim Warwick.


