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PREZENȚE ROMANEȘTI IN FINALELE „EUROPENELOR" DE TENIS

Adeziune entuziastă, unanimă 
la

i 

politica externă a României 
expusă de tovarășul 

NICOLAE CEAUSESCU

0 STRĂLUCITĂ PUDOARE
u

Jucătorii noștri Andrei Dirzu și Florin Niță - laureați la dublu 
masculin in primele întreceri continentale de tineret

telefon). In 
finale, care

BRAȘOV, 4 (prin 
preziua starturilor 
vor culmina cu întrecerea pen
tru titlurile continentale de te
nis, bilanțul sportivilor români 
continuă să se situeze la cote 
pozitive. Jucătoarele noastre vor 
fi prezente în amîndouă parti
dele decisive ale probelor femi
nine. După ce cu o zi mai îna
inte Virginia Ruzici și Florența 
Mihai se calificaseră împreună 
în finala de dublu, în care vor 
întîlni redutabila pereche ceho
slovacă Renata Tomanova — 
Regina Marsikova, in dimineața 
de vineri ele au avut din nou 
de tranșat între ele acea veche 
și frumoasă rivalitate, care le 
separă și le apropie în același 
timp, disputîndu-și una din se
mifinalele de simplu. A fost o 
partidă frumoasă poate doar cu 
puțin inferioară ca intensitate 
celor precedente. Totodată, a 
fost momentul în care Virginia 
Ruzici, în evidentă ascensiune 
valorică și de formă, avea să-si 
ia o m uit așteptată revanșă 
în fața celei care o dominase 
în ultimele confruntări. Cam
pioana de la Roland Garros ’78 
a învins în două seturi (6—1. 
6—3) pe finalista ’77 a aceluiași 
mare turneu, care a însemnat o 
treaptă de consacrare pentru a- 
ceste două fruntașe ale tenisu
lui nostru feminin. în finală, 
Virginia Ruzici intilnește pe Re
nata Tomanova, învingătoare 
poate mai puțin scontată asupra 
Reginei Marsikova. la scor 
identic.

La masculin, „cei 4“ în cursa 
directă pentru titlu au fost 
numai reprezentanți ai Uniunii 
Sovietice. Deși s-a arătat un 
adversar dificil pentru Alek
sandr Metreveli, de-a lungul a 
trei seturi eu prelungiri, Du
mitru Hărădău n-a reușit să 
obțină o victorie, care păruse

edința activului cental de partid, convocată din ini
țiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, s-a înscris in 
practica democratică a Partidului Comunist Român, 

promovată cu consecvență de secretarul său general, de 
a analiza și prezenta periodic principalele probleme inter
ne și internaționale, pe baza socialismului științific, pentru 
a orienta membrii partidului, toți oamenii muncii, întregul 
popor, în amplul proces creator pe care-l parcurge țara 
noastră, în complexa realitate a lumii contemporane. Și, 
totodată, ea este grăitoare prin consecvența cu care partidul 
nostru își exprimă poziția principială asupra problemelor 
cardinale cu care se confruntă astăzi omenirea.

Purtînd amprenta gîndirii revoluționare, profund științifice 
și creatoare a secretarului general al partidului, președintele 
României, ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
primită cu multă însuflețire și deplină aprobare, cu profun
dă vibrație patriotică de intregul nostru popor, constituie o 
strălucită analiză a principalelor fenomene și tendințe ale 
vieții internaționale contemporane, a căilor de soluționare a 
complexelor probleme ivite în lume, a activității consecvente 
a României socialiste închinate păcii și colaborării intre 
națiuni.

Cu realismul și luciditatea proprii analizelor pe care le 
face fenomenelor și proceselor lumii contemporane, secreta
rul general al partidului a atras atenția asupra ascuțirii
contradicțiilor în viața internațională, asupra intensificării 
tendințelor de împărțire a zonelor de influență și dominație 
în lume. In deplină conformitate cu întreaga orientare in
ternațională a României socialiste, consacrată cauzei înțe
legerii și păcii internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat din nou necesitatea de a se intensifica eforturile 
pentru diminuarea tensiunilor din raporturile interstatale, 
pentru soluționarea pe calea tratativelor a problemelor liti
gioase dintre state, pe baza respectării independenței și 
suveranității fiecărei națiuni.

întărirea păcii și securității internaționale presupune fapte 
și acte internaționale care să se înscrie cu sinceritate și
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Cele două finaliste ale probei de _ . ____ ____
(România) — in stingă și Renata Tomanova (Cehoslovacia). 

Foto : Dragoș NEAGU

Skronska. Prima, o jucătoare pu
ternică, pe deplin formată (la 
19 ani) a eliminat-o la scor 
concludent pe Lucia Romanov. 

Programul după-amiezii de 
sîmbătă începe la ora 14,30. Di
mineața. un eveniment notabil 
în afara întrecerilor. Are loc 
reuniunea Comisiei de amato-

simplu femei : Virginia Ruzici

atît de aproape. El și-a pierdut 
ghemui de serviciu la reluarea 
setului doi (întrerupt la 5—5) 
și imediat pe cel următor. A 
condus tn setul decisiv pînă în 
prelungiri, cind a cedat unui 
adversar cu adevărat superior.

Reconfortantă a fost, de a- 
ceastă dată, ziua întrecerilor de 
tineret. Reprezentanții culorilor 
românești in proba de dublu 
băieți, talentațij Andrei Dirzu 
și Florin Niță, obțin laurii pri
mei ediții a campionatelor eu
ropene, la această categorie- 
Mai sîntem in cursă și la du
blu mixt, unde Andrei Dirzu și 
Lucia Romanov joacă in semi
finale. în schimb, la simplu fe
te, titlul și-l vor disputa nu
mai jucătoare cehoslovace, anu
me Iva Budarova si Katarina

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe stadionul Metalul din Capitală
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ÎN CADRUL „DACIADEI", FESTIVALUL 
JJNITI ÎN MUNCĂ, SPORT Șl VOIE BUNĂ'

Anul acesta cea de a V-a 
ediție a tradiționalului festi
val „Uniți în muncă, sport și 
voie bună**, organizat de sin
dicatul întreprinderii „23 Au- 
gust" din Capitală, se va des
fășura sub genericul Festiva
lului national „Cîntarea Româ
niei" și al „Daciadei". La actuala 
ediție participă formații artis
tice si sportive din Centrala in
dustrială de utilaj si material 
rulant care, azi și mîine, se 
vor întrece în poezie, cînt și 
sport-

Pe stadionul Metalul vor a- 
vea loc întreceri de fotbal și 
volei (participă Hidromecanica 
Brașov. I.O.B. Bals. întreprin
derea „23 August"). handbal 
(Metalul, I.O.B. Balș), precum 
și demonstrații de box. lupte și 
dirt-track susținute de spor
tivii clubului Metalul.

Azi după-amiază (de la ora 
14) si miine (de la ora 8,30) 
po frumoasa bază bucureșteană 
pește 600 de artiști amatori și 
sportivi vor' apare in fata co
legilor lor de muncă.
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In prima zi a concursului atletic „Prietenia"

on. cojocari (î,5îm) Învingător la lungime!
Tinerele speranțe ale atletis

mului din țările socialiste par
ticipante la cea de-a XH-a edi
ție a tradiționalului concurs 
„Prietenia" și-au început ieri 
după-amiază pasionanta între
cere pe Stadionul Republicii din 
București. Atmosfera festivă, 
de concurs „mare", s-a creat 
prin eforturile competitorilor 
de a reuși performanțe cit mai 
bune, prin disputele dirze, la 
fiecare probă, pentru obținerea 
locurilor de laureați și mai 
puțin prin participarea „tribu
nelor", ieri — din nou — dezo
lant de goale...

Puținii spectatori prezenți au 
avut prilejul de a asista la o 
victorie românească, eveniment 
care se produce pentru a 5-a 
oară în istoria competiției. 
Este un detaliu care spune 
foarte mult despre dificultatea 
examenului pe care îl au în 
față atleții noștri juniori, con-

Gheorghe Cojocaru, cel mai bun săritor in lungime al actualei 
ediții...

fruntați cu reprezentanții unor 
forțe de primă mină ale atle
tismului juvenil. Pentru a se

Peste cileva zile, start in campionatele mondiale

„FLOTILA" CAIACULUI Șl CANOEI PLEACĂ LA BELGRAD, 
CU GlNDUL LA BILANȚUL DE LA PANCEAREVO!

clasa primul la săritura in 
lungime, Gheorghe Cojocaru 
(elev la Liceul de filozofie-isto- 
rie din Cimpulung Muscel, an
trenat de C. Staicu) a sărit 
7,57 m, cu trei cm peste re
cordul său anterior, și cu... un 
centimetru mai mult decît cu
banezul A. Nculand, clasat al 
doilea ! Dintre sportivii noștri, 
bine s-ațj comportat și D. Nis- 
tor, I. Nicolae (1500 m), G.
Marko (5 000 m), Eugenia Ni
cola (1 500 m).

O excelentă impresie au lă
sat atleții sovietici, învingă
tori în 6 din cele 11 probe ale 
primei zile, și cei polonezi. 
Așteptam maj mult — avind în 
vedere tradiția edițiilor anteri
oare — de la sportivele din 
R.D. Germană, care s-au do
vedit sub valoarea generațiilor 
ultimilor ani. (VI. M.)

Ivan Patzaichin t's încerca 
să-și apere titlul mondial la 
CI — 1 000 m cucerit la

Panccarevo

Foto : V. BAGEAC

întrebările care dau titlul a- 
cestei rubrici sub care prezen
tăm. de obicei, ultimele pre
parative aie loturilor noastre re
prezentative înaintea participă
rii la diferite competiții de an
vergură, capătă. în cazul caia- 
ciștilor și canoiștilor. răspun
suri simple. Cine nu știe că 
seriozitatea si sîrguinta consti
tuie nu de ieri-de azi. atri
butele „flotilei'* noastre ’ Cine 
nu știe că aspirațiile maeștrilor 
podelei și pagaci vizează doar

locuri fruntașe, victorii si me
dalii la toate regatele, ince- 
pind cu campionatele mondiale 
și Jocurile Olimpice ?

Șirul neîntrerupt de izbinzl 
ale caiacistilor si canoiștilor. 
strălucitorul blazon făurit de 
generații succesive de perfor
meri. au un singur secret, se
cretul celor C3re reușesc — 
MUNCA.

Munca a fost deviza tuturor 
celor care au intrat vreodată 
pe porțile lotului. Munca „i-a

făcut mari1* pe Rotman. Ismail- 
ciuc. Vernescu. -Patzaichin sau 
Diba. Munca. înaintea Înzes
trării naturale, le-a adus zeci 
de victorii, eforturile dublate 
sau triplate i-a ajutat să-și a- 
pere în alte întreceri onorurile 
cîștigate. Si tot munca, înze
cită. i-a readus în frunte, a- 
tunci cind alții — muncind pe-

Vladimir MORARU

Rezultate tehnice: BĂIEȚI : 109 
m : Soren Schlegel (R.D.G.) 10,75, 
Gh. Murasev (U.R.S.S.) 10,79, Z.
Gietka (Pol.) 10.88 ; 1 500 m I
Leonid Bruk (U.R.S.S.) 3:52.38,
Daniel Nistor 3:53.56, 3-4. ion
Nicolae șl G. Szabo (Ung.) 
3:53,63 ; 5 000 m : Kiril Laktionov 
(U.R.S.S.) 14:33,34, J. Matern
(R.D.G.) 14:39,96, A. Ifraghlnov
(U.R.S.S.) 14:39,24, Gyorgy Marko 
14:40,04... 6. Mihari Mocanu
14:48,50 : lungime : Gheorghe Co-

(Contir.uare in pag. 2—3) (Conlinuare in pag a 4-a)



ÎNTRE POPOARELE LUMII
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(Urmare din par). 1)

consecvență in instaurarea unei politici noi, cu adevărat 
echitabile ți democratice, pe baza colaborării intre state 
suverane, care să promoveze raporturi de prietenie și încre
dere mutuală, care să contribuie la făurirea noii ordini 
economice internaționale. In acest context general se în
scrie situația din Europa, care reclamă imperios intensifi
carea relațiilor economice, științifice, tehnice și culturale și, 
în special, înfăptuirea dezarmării militare. Crearea unor zone 
de înțelegere și pace în Europa, și, în acest cadru, în Bal
cani, presupune noi pași în direcția îmbunătățirii colaborării 
dintre țările balcanice. România are, așa cum s-a subliniat 
și în recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
relații bune cu toate țările din Balcani, fapt ce se reflectă 
și în extinderea contactelor și colaborării pe plan sportiv 
cu aceste țări, în cadrul întrecerilor balcanice, devenite tra
diționale la inițiativa țării noastre, precum și a relațiilor 
bilaterale.

In deplină conformitate cu cele stabilite de Congresul al 
Xl-lea al Partidului ți reafirmate de Conferința Națională, 
partidul și guvernul nostru vor acționa și in continuare cu 
fermitate pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările 
socialiste. Așa cum sublinia in expunerea sa secretarul ge
neral al partidului, „trebuie să acționăm astfel incit să 
demonstrăm in practică, prin fapte ți realități, prin realități 
concrete, superioritatea organizării socialiste a societății*. 
Acționăm, de asemenea, pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială, 
România participînd activ la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de valori.

Valoare perenă a păcii și prieteniei, sportul afirmă capaci
tatea creatoare a tinerei noastre generații, promovează în lume 
idealurile de destindere și pace de care este animat tine
retul român, educat de partid, contribuie la transpunerea 
în viață a politicii externe a țării noastre, printr-o partici
pare tot mai largă la marile competiții internaționale. In 
țara noastră, unde democrația este reală, bazată pe o 
garantare reală a drepturilor fundomentaie ale omului, edu
cația fizică și sportul, ca formă a sănătății și educației ce
tățenilor, indiferent de virstă, este un drept garantat prin 
lege. Intre largile posibilități pe care le are tineretul în 
țara noastră de a-și afirma personalitatea și prin sport și 
puternica afirmare a sportului românesc in arena interna
țională este o legătură indisolubilă. Educația fizică și spor
tul - parte componentă a educației comuniste a tineretului 
nostru — contribuie la formarea omului nou al societății 
socialiste, capabil să acționeze cu spirit de răspundere, 
disciplină și ordine, la locul său de muncă, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

„Putem spune — afirma tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, între
gul nostru popor reprezintă o forță uriașă care, sub condu
cerea partidului, garantează inaintarea României spre co
munism, asigură ca ea să devină tot mai puternică, tot mai 
înfloritoare, să ocupe un loc demn în rîndul națiunilor 
libere ale lumii”.

„FLOTILA"
(Urmare din pag. 1)

semne mai mult sau. probabil, 
mai bine — o luaseră înainte. 
Ivan Patzaichin ar putea spune, 
desigur, multe despre acest a- 
devăr esențial al marii perfor
manțe...

Adevăr pe care marii noștri 
campioni l-au învătat de la cei 
doi .amirali" de numele cărora 
sînt legate cele mai mari si 
cele mai multe dintre victoriile 
flotilei — antrenorii emeriti 
Radu Huțan si Nicolae Nava- 
sart...

★
Așadar, flotila caiacului si 

canoel se pregătește pentru c 
nouă bătălie, ai cărei Învingă
tori vor fi distins! cu titlurile 
de campioni mondiali săptă- 
mîna viitoare, pe apele lacului 
Ada Ciganlija de la Belgrad. 
Va fi. cu siguranță, mai greu 
decît la oricare din edițiile des
fășurate pînă acum. 31 de alte 
.flotile", de pe toate continen
tele. cu peste 500 de ambarca
țiuni — cea mai numeroasă 
participare din istoria campio
natelor ' lumii — vor asalta po
ziția fruntașă ~pe care sportivii 
noștri au cucerit-o anul trecut 
la Pancearevo. Va fi mai greu, 
pentru că întotdeauna este mai 
greu să te menții în frunte 
decît să ajungi acolo. Va fi 
mai greu pentru că termenul de 
comparație .Pancearevo" are 
Înscris. în dreptul său. „cel 
mai bun bilanț din ultimul de
ceniu". Va fi mai greu pentru 
că aria de răspîndire a caia
cului și canoei creste în ritm 
accelerat, iar metodele si mij
loacele cele mai avansate de 
pregătire, experiența țărilor 
fruntașe au devenit aproape u- 
niversale.

★
„Flotila" noastră este gata de

a ieși din radă. La Vidraru, au
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CAIACULUI
fost parcurse ultimele sute de 
kilometri, se trag ultimele piste 
de control, se definitivează e- 
chipajele. Valoarea dovedită in 
anii trecuti. rezultatele primei 
jumătăți a sezonului competi- 
țional, încheiat în prima de
cadă a lui iulie de regata Sna- 
gov. ne dau posibilitatea să cu
noaștem pe cei mai multi din
tre titularii pe care îi vom ali
nia în cele 18 probe ale cam
pionatelor. Vasile Diba va în
cerca să-și apere titlurile cu
cerite la caiac simplu 505 si 
1 000 m ; Ivan Patzaichin va 
„trage" pe distantele sale pre- 
ferate — 1 000 m si 10 000 m. 
cu gîndul de a-si înscrie si el 
prima dublă victorie la un cam
pionat mondial ; Lipat Vara- 
biev este hotărit să dovedească 
că rămîne cel mai rapid ca- 
noist. La fete, Maria Cozma 
(caiac simplu). Agafia Orlov 
și Nastasia Nichitov (caiac du
blu) sînt titulare firești, domi- 
nînd cu autoritate ierarhiile in
terne în ultimii ani. In vara 
trecută, să nu uităm, cele două 
probe ne-au adus tot atîtea 
medalii de argint la Pancea
revo... Triplu învingător la re
gata Snagov (500. 1 000 si 10 000 
m). cuplul fraților Simionov, 
Gheorghe si Toma — cu nu
mai un an de activitate în 
aceeași barcă — a dovedit o 
bună omogenitate, o excelentă 
sincronizare (nici nu e de mi
rare...) și. nădăjduim, o con
stantă valorică Ia un nivel ri
dicat. La Belgrad ei vor lua 
startul atît în probele olimpice 
(500 și 1 000 m). cît si la fond, 
încrezători că vor realiza mai 
mult decît locul patru de anul 
trecut. La caiac simplu fond vom 
fi reprezentat! de debutantul 
Ion Bîrîădeann. o adevărată 
revelație a acestui sezon. Tot 
el se va alinia, alături de

STEAUA A CIȘTIGAT
I»

In

LA CAIAC-CANOE Șl COMPETIȚII SPORTIVE DE MASA
întrecere as fost prezenți

obstacole

Hisch cu
Lăpăduș 
locul al 
(Steaua)

4 Co) — Dina
ra : K 1 (b) — 
(C.S.M. Brăila) 
Dumitru Bețiu 
K 2 — Steaua

Prie- 
com- 
lunii 

parti-

pe 
Moscova. 

Legia 
Potsdam.

Pe agenda „ Daciadei",

UN BOGAT PROGRAM Uf COMISURI
P

Cupa Voința la ciclism

deși N. Savu a repurtat două victorii - consecutive - de etapă

200 de sportivi din toată țara
întrecerile din cadrul Crite

riului olimpic la caiac-canoe 
s-au desfășurat anul acesta la 
Galați, pe lacul Cătușa, cu par
ticiparea a peste 200 de com
petitori din mai toate secțiile 
nautice din țară. A fost un con
curs reușit, cu ambițioase evo
luții în cursele eliminatorii și 
dispute spectaculoase in fina
lele celor 12 probe disputate, 
în clasamentul general sporti
vii clubului steaua au punctat 
mai mult, reușind să ocupe pri
mul loc (98 p), urmați de ca- 
iaciștii și canoiștii de la Dina
mo 88 p, C.S.M. Delta Tulcea 
61 p, C.S. Brăila 49 p, Danubiu 
Tulcea 42 p etc.

Iată primii clasați în ordinea 
probelor desfășurate : 500 m : 
K 1 (b) — Mihai Santo (Dina
mo) 1:53,5, Cl — Nicolae Mi- 
hâilescu (Steaua) 2:08,5. K 1 (f)
— Culina Popov (C.S.M. Delta 
Tulcea) 2:16.3, K 2 (b) — Di
namo (Hazirov, Moșoiu) 1:45,6. 
C 2 — C.S.M. Brăila (Timofte, 
Constantin) 1:59,4, K 2 (f) — 
Steaua (Maria Avram, Dobrița 
Lupul 2:10,1. K 
mo 1:38,0 ; 1000 
Anghel Coman 
3:57,1, Cl—. 
(Steaua) 4:02,9,
(Ionescu, Firigioiu) 3:51,8, C 2
— Dinamo (Hapei, Cardon) 
3:54,5, K 4 — Dinamo (Gre- 
ceanu, Hapei, Iacovid, Cojoca- 
ru) 3:19.1.

T. SIRIOPOL — coresp.

SPORTIVII SIBIENI PE PRIMELE LOCURI
IN PROBELE INAUGURALE LA CĂLĂRIE

Pe baza hipică din Sibiu au 
început întrecerile din cadrul 
etapei a doua a campionatului 
republican de călărie (dresaj și 
obstacole), la care participă 
sportivi de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia, C.S.M. Craiova, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Sibiu, A.S.A. Cluj- 
Napoca, Agricola Lugoj și Agro
nomia Timișoara.

Prima probă a programului 
a fost cea de obstacole (cat. se- 
miușoară), la startul căreia s-au 
prezentat 47 de concurenți. Pen-

ȘI CANOEI
Nicușor Eșcanu. la startul pro
bei de K 2 — 500 m in care au 
fost întrecuți la mare luptă la 
regata Snagov de renumiții Ol- 
bricht — Mattern (R. D. Ger
mană).

...în aceste ultime zile. R- 
Huțan si N. Navasart sînt preo
cupați de definitivarea ambar
cațiunilor „mari". Se caută — 
si se vor găsi — cele mai bune 
formule. Pentru că. pentru a 
da randamentul maxim, de joia 
viitoare pină duminică, flotila 
noastră nu trebuie să aibă nici 
o fisură...

PLOIEȘTI, 4 (prin telefon). 
Vineri dimineața participants la 
competiția ciclistă internaționa
lă „Cupa Voința" au parcurs 
etapa a IV-a, pe ruta Ploiești
— Băicoi — Comarnic — Sina
ia și retur (135 km). Un traseu 
frumos, montan, binecunoscut 
majorității alergătorilor.

Prima acțiune a fost inițiată
— imediat după start — de V. 
Bănescu (Steaua). El a câștigat 
ceva teren, dar plutonul a mărit 
ritmul de rulaj și — in scurtă 
vreme — l-a ajuns. Acest eșec 
nu i-a descurajat pe tinerii ru
tieri. Dovada ne-au adus-o P. 
Pop (Steaua) și F. Burger (Un
garia) care, profitînd de un 
moment de acalmie, au sprin- 
tat și au părăsit plutonul. La 
poalele Posadei, cei doi aveau 
un avans de 2 minute față de

A devenit un fapt obișnuit ca fiecare sfîrșit de săptă- 
mmă să fie punctat, acum, in plin sezon estival, de tot 
mai multe concursuri și competiții înscrise sub genericul 
„Daciadei". Firește, nici acest sfîrșit de săptămînă nu 
face excepție.

La Mangalia, de pildă, finalistele pe tară ale „Cupei 
speranțelor" la oină (categoria 10—14 ani), 20 de echipe, 
iși incep întrecerea, care se va încheia pe ziua de 9 august. 
Printre participante se va afla si echipa Școiii generale 
nr. 1S7 din București, ciștigătoarea ediției precedente si 
prima clasată si anul acesta pe Capitală. în aceeași disci
plină sportivă au loc zonele din cadrul „Daciadei" pen
tru tineri peste 19 ani. programate în 8 localități din tară.

Faze de zonă ale „Daciadei" vor avea loc— sîmbătă si 
duminică — si în alte trei ramuri sportive : fotbal, volei si 
handbal, cu participante de ordinul zecilor. Numai ia 
handbal, de pildă, la startul acestei etape se vor afla 80 
de echipe (băieți si fete). Tot la faza de zonă s-a ajuns 
și in „Cupa U.N.C.A.P." la lupte greco-romane. Mult în
drăgita întrecere rezervată tineretului de la sate va reuni, 
in 5 localități (la Bistrița. Buzău. Hunedoara. Tg. Jiu si 
Vaslui) mai bine de 800 de tineri.

în Capitală, zonele „Daciadei" la handbal, fotbal, volei 
si popice se vor desfășura pe diferite stadioane si terenuri 
(„Voința" va fi unul din centrele de greutate ale acestor 
întreceri). In timp ce echipele de oină isi vor disputa 
zona bucuresteană pe terenul Dinamo Băneasa.

START 1N CAMPIONATUL DE SCRIMA I
Începînd de duminică dimi

neață. sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește Campionatul 
de scrimă al Armatelor 
tene. cea mai importantă 
petiție internațională a 
august. Bucurîndu-se de 
ciparea unor scrimeri reprezen- 
tînd cluburi sportive 
mai cunoscute 
(T.SK.A. 
Budapesta.
Vorwărts
Fraga), această mult 

dintre cele 
continent 

Honved 
Varșovia, 

Dnkia 
așteptată

tru desemnarea învingătorului 
au fost necesare două par
cursuri de baraj, în urma că
rora clasamentul a fost urmă
torul : 1. Gruia Deac (C.S.M. 
Sibiu) cu Șeitan Op (22 s), 2. 
Gheorghe Păsărin (C.S.M. Cra
iova) cu Sturion 0 p (22.3 s), 
3. Cornel Ilin (Steaua) cu Bam
bus II 0 p (22,5 s), 4. Ion Popa 
(Steaua) cu Licurici 0 p (25,6 s).

La dresaj (cat. ușoară) au 
evoluat 26 de călăreți. Juriul a 
apreciat comportarea sportivilor 
sibleni, care au ocupat primele 
două locuri prin Horst 
Decebal 338 p și Aurei 
cu Cerbu 309 p. Pe 
treilea, Sorin Soveja 
cu Dragon 305 p.

La startul probei de
(cat. ușoară) s-au prezentat 47 
călăreți. în urma unor dispute 
strînse, pe primele trei locuri 
s-au clasat (după două baraje) : 
1. Mircea Neagu (C.S.M. Sibiu) 
cu Glorios 0 p (19,3). 2. Marius 
Burtea (C.S.M. Sibiu) cu Ha
zard 0 p (23,3), 3. Gioconda
Pinzaru cu Razbec 82 (C.S.M. 
Iași) 12 p.

întrecerile continuă (I. IO
NESCU, coresp.).

urmăritori. La punctul de căță- 
rare de pe Posada, primul este 
înregistrat Pop, urmat de Bur
ger. A fost răsplata frumosului 
efort de pînă aici, răsplată cu 
care cei doi se mulțumesc și se 
lasă incorporați de pluton. La 
sprintul din Sinaia, Pop cîștigă 
din nou, urmat de colegul său 
de club Șt. Pintecan și I. Cer
nea (Olimpia). La coborîrea Po
sadei, în drum spre Ploiești, I. 
Radu (Steaua) lasă de o parte 
orice prudență și se lansează la 
vale cu peste 70 km pe oră. în 
asemenea condiții se distanțea
ză de grup văzînd cu ochii. Și 
iată, din nou agitație în plu
ton, din nou goană după fugar, 
urmată de inevitabila regrupa
re. Acum este momentul în ca
re se produce o nouă evadare, 
in sfîrșit una soldată cu succes. 

întrecere promite 
la fel ca si edițiile precedente 
— o factură tehnică deosebită 
si să reprezinte o foarte bună 
repetiție in vederea sezonului 
competitional de toamnă.

Clubul sportiv Steaua. în or
ganizarea căruia se desfășoară 
competiția, va alinia formațiile 
sale complete la toate probele. 
Pe planșele de la Floreasca 
vom putea vedea, astfel, citeva 
dintre componentele echipei fe
minine de floretă a României, 
medaliată cu bronz la ultima 
ediție a C.M. de scrimă de la 
Hamburg, o serie de sportivi 
finalisti la aceeași întrecere : 
Mihaî Țiu (floretă). Marin Mus
tață (sabie) etc-

Duminică, competiția debu
tează cu proba individuală mas
culină de floretă. Primele asal
turi din grupele preliminare 
sînt programate la ora 8. Fi
nala probei, in jurul orei 18.

CEI MAI TINERI OINIȘTI - 
IN ÎNTRECERI DECISIVE

„Cupa speranțelor" la oină, 
competiție deschisă celor mai 
tineri jucători, continuă pe sta
dionul din Mangalia. La între
cerile finale participă 22 de e- 
chipe- Iată cele mai importante 
rezultate înregistrate în primele 
reuniuni : Șc. g. Tătărani (jud. 
Dîmbovița) — Șc. g. Frasin 
8—1, Șc. g. Grivița (Galati) — 
Șc. g. Gherăești (Neamț) 6—10, 
Șc. g. nr. 2 Roman — Șc. g. 
Zăvoi (Caras-Severin) 6—0. Șc. 
g. Gherăești — Șc. g. Mogo- 
șoaia 8—2, Șc. g. Broscăuti 
(Botoșani) — Șc. g. nr. 9 Bir- 
lad 10—0. Șc. g. Șuroaia (Vran- 
cea) — Șc. g. Negrilesti (Bis
trița Năsăud) 2—7. Șc. g. nr. 9 
Bîrlad — Șc. g. Rîmnicel (Bu
zău) 2—5. Șc. g. nr. 3 Hm. 
Vîlcea — Șc- g. Ceamurlia de 
Sus (Tulcea) 5—4. Turneul fi
nal se va încheia la 9 august.

Autori : N. Savu (Dinamo) și 
N. Dragne (Voința). Nicolae Sa
vu va câștiga cursa cu 3 h 22:36, 
urmat de Dragne (același timp), 

plutonul condus de V. Teo- 
înregistrat cu timpul de 
24:13.
clasamentul general conti- 
să conducă Vasile Teodor

3 h
în 

nuă 
cu 11 h 21:20, urmat la 11 se
cunde de M. Romașcanu, la 20 
secunde de Tr. Sîrbu (țoti de la 
Dinamo), la 25 secunde de C. 
Szurmi (Ungaria), la 31 sec. de 
V. Marin (Dinamo) etc.

Sîmbătă va avea loc ultima 
etapă, pe ruta Vălenii de Mun
te — Măneciu — Cheia — Bra
șov — Predeal — Sinaia — 
Ploiești (160 km).
L - Gheorghe ȘTEFĂNESCU |



t JUCĂTORI VALOROȘI,
AII REPUTAJI - SARCINĂ 
A FOTBALULUI NOSTRU!

elecție și verificări realizată la Constanța, 
schide un nou orizont pentru depistarea 
i tinerilor fotbaliști tal?nia|i
dezbat problemele evidențiate de ultimul 

i concluziile încep să se contureze. Fe- 
bal a organizat o asemenea discuție cu 
trenorilor principali la recentul trial al 
onare A și B. In ancheta alăturată', fac- 

loturilor noastre reprezentative, prezenți 
punsuri care sintetizează, în general, dis- 
:tri.
și de idei este largă și interesantă. Con- 
Lnitivate și după cunoașterea precizărilor 
I.F.A. vor face obiectul unui Îndrumar 
; fotbalului nostru.
te însă afirma că o concluzie prioritară 
arii și formării de jucători valoroși, de 
care, in număr cit mai mare cu putință, 
ționale puternice, capabile să promoveze 

cupelor și campionatelor europene 
i simplă (și pentru că este simplă 
rată) stă la baza tuturor succeselor 
Jjgte. Cu cit valorile individuale sînt 
Soarea colectivului crește. Prin urmare, 
-dorX valori. Nu-i mai puțin adevărat că 
s-Jor în fotbal. Statisticile arată că din 
ti pregătiți sistematic timp de 8 ani, 
lernațional de valoare. Dar, cel puțin la 
1 nfmeni n-a avut răbdare să lucreze și 
cum. dnd sînt necesare acțiuni grabnice 
laiului nostru, acest termen este desigur 
plan general de pregătire și de întărire 
ve a prevăzut un trial inedit la care au 
ri din diviziile A și B, Impârț-U In cite 
Ă p B care s-au i.ntllnit între e£e și au 
lucem lipsă de tinere talente. La prima 
i din divizia B. s-au remarcat cel puțin 
alități pentru echipele de divizia A și 
Prin urmare, divizia B are un potențial 

lemente de imediată perspectivă șl este 
derației să se repete și mai în adircime, 
campionatului o permit, deoarece divizia 
DO de jucători. Dacă de la bun început 
, continuarea sistematică este obligatorie, 
ste necesar să se extindă și la echipele 

este mai dificilă dar poate fi realizată.
ialuri în unele centre județene. Așa va 
detaliu, întregul potențial al fotbalului

fâundiaiul in interpretarea
tehnicienilor federali:

CONDIȚIA PERFORMANȚEI ? RESTRUCTURĂRI - PE PLAN TEORETIC, 
DAR (mai ales) PRACTIC - ÎN MATERIE DE SELECȚIE, INSTRUIRE Șl JOC

încheiat cu mai bine de o lună în urmă, Mundialul argentinian îsi prelungește ecourile. 
Fapt firesc, datorat uriașei popularități de care se bucură pretutindeni sportul nr. 1, fotbalul.

Ca de obicei la sfîrșitul unei întreceri de o asemenea amploare, în care departajarea protago
nistelor a necesitat o finală cu prelungiri, concluziile competiției supreme, nu o dată contradictorii, au 
interesat la cel mai înalt grad pe iubitorul d„ .......................... ............

în numele acestei firești curiozități, publicăm, 
ale Mundialului, de astă-cLată sub forma unei 
Au răspuns la întrebări : ȘTEFAN COVACI 
trenor coordonator al loturilor reprezentative), 
A), CORNEL DRAGUȘIN (antrenor al lotului 
tineret).

de fotbal, diletant sau specialist in materie.
în continuare, în ziarul nostru materiale-concluzii 

anchete întreprinsă in rîndul tehnicienilor federali, 
(vicepreședinte al F.R.F. cu probleme tehnice, an- 
CONSTANTIN CERNAlANU (antrenor al lotului 
olimpic) și ION VOICA (antrenor al lotului

C. CERNAlANUȘT. COVACI I. VOICA

L ■ <

1. CE IMPRESII MAI PUTERNICE V-A PRILEJUiT

DESFĂȘURAREA MUND1ALULUI ARGENTINIAN ?

en t, patru jucători din divizia B remar- 
la Constanța au fost incluși în lotul o- 

xnirescu de la F.C. Baia Mare, Caraba- 
i. Vîlcea și Bucur de la Steagul roșu, 
evelația lotului B 1, jucătorul Terheș de 
1 din cei mai eficace tineri fotbaliști în 
ial. Terheș are abia 18 ani și ni se pare 
otul olimpic este o eroare. Dacă Terheș, 
:e din 1980 va avea 20 de ani și este de 
>înă atunci din toate punctele de vedere 
eptăm oare de la Beldeanu o medalie 

aproape 30 de ani în 1980 ?
vedere se pune problema unei vechi 
noștri, aceea de a acorda cu greu credit 
ușor la ei chiar dacă la un moment 

lități apreciabile. Cauza principală este 
Țftră înregistrări, fără urmărirea dezvoltării 
dt sprijin In această direcție. Și In trecut 
luri dar n-au fost decît acțiuni efemere 
ii tar ea. iată de oe, în prezent, cînd se 
plă acțiune de depistare a talentelor, ar 
iucători care posedă calități certe și veri- 
nța federației, cu fișe de control și în- 
lor sportive și a progresului realizat

buni dintre ei ar trebui declarați „VA- 
OT NAȚIONAL- și încadrați intr-un
îșire a măiestriei sportive In fotbal, cu 
adecvat din toate punctele de vedere.

uni complexe ale federației care au ca 
mai utile talente din fotbalul nostru, 

al căror cadru este posibil de organi
zare de ,,8 ani“, ar trebui așezate pe 
re din toate punctele de vedere filiera 
I ani în vederea obținerii unei producții 
itru deceniul al 9-lea.
apreciabil și trebuie continuat în forme 

)ilite, cu control și urmărire a dezvol- 
jucători rezultați din selecție.

Aure! NEAGU

ȘT. COVACI • Tendința evasi- 
gen rală pentru un fotbal Gfen- 
s.v, pentru atacuri în valuri — 
g«n Argentina — "
glijeze cu nimic
• Tehnicitatea 

astăzi este egală 
mijlocașilor și a 
car. Amarai, Nelinho. Pass are 11 a. 
Tarar, tini, Soirea, Cabrini Krol 
ș.a.) materializată într-o extraor
dinară circulație a mingii.
• Reușitele în trasul la poartă 

de la distanță, ceea ce confirmă 
o dată în plus teoria că pentru o 
lovire adecvată a balonului și o 
psihoză favorabilă a executantu
lui, la antrenamente trebuie exer
sat îndelung, chiar și de la dis
tanțe mai mari de 30 m.

C. CERNAlANU • Pregătirea su
perioară. organizată, a campioa
nei lumii.
• Rezistența fizică a majorită

ții echipelor, al căror joc a cres
cut în valoare și randament pe 
măsură ce se înainta în întrecere. 
La acest capitol, al pregătirii fi
zice, m-a impresionat în mod 
deosebit rezistența în regim de 
viteză a protagonistelor.
• Precizia paselor care au con

dus la tsiguranța păstrării mingii 
la majoritatea echipelor. Tot din 
punct de vedere al tehnicii, au 
cam dispărut „un-doi“-urile, fă- 
cîndu-și loc combinațiile de doi 
jucători pentru al treilea și lan
sările pe culoare frontale, produ
se cu o remarcabilă știință a jo
cului.
• Sub aspect tactic, am reținut 

în mod deosebit generalizarea sis
temului cu patru fundași, majori
tatea echipelor folosind jucătorul- 
libero. Excepție au făcut Brazilia, 
care a folosit apărarea în scară, 
precum șl Argentina, care a pre
zentat un «libero alternativ-, Sem

fâră sâ se ne- 
a pârarea, 
fundașilor care 
cu virtuozitatea 
înaintașilor (Os-

nalez. de asemenea, revalorificarea 
jocului pe aripi, pnn folosirea spa
țiilor laterale atit de înaintași cit 
șl de al ți jucători din liniile de 
fundași și de mijlocași. A ciștigat 
șl mai mult teren ideea de uni
versalism al posturilor, la acest 
capitol excelind, ca de obicei, re
prezentativa Olandei.
• Sub aspect psihologie, m-a 

impresionat acel monolit de voin
ță intre jucătorii argentinieni și 
spectatorii lor, factor cvasideter- 
mlnant în obținerea titlului de 
campioană a lumii.

C. DRAGUȘIN • Pregătirea fizi
că ia limitele superioare ale orga
nismului, ilustrată prin: ușurința 
deplasării în teren, angajament 
total în lupta corp la corp, echi
libru stabil al fiecărui jucător în 
parte.
• Perfecțiunea tehnică, finețea 

execuțiilor care asigură o circu
lație în viteză a mingii.

0 Abordarea jocului sub aspect 
psihologic cu mult timp înaintea 
primului fluier al arbitrului.
• Pregătire tactică de ansam

blu și, în cadrul ei, rezolvările 
tactice individuale în scopul în
deplinirii ambelor sarcini, de atac 
și de apărare. în acest sens, Ar
gentina, campioana lumii, poate 
fi dată ca exemplu pentru spiri
tul ofensiv în care a abordat ma

j ori ta tea partidelor, iar Italia și 
Olanda îndeosebi pentru marcaj 
F_ respectiv, pentru press! r.gul 
colectiv asupra apărătorilor ad- 
verșL

L VOICA 0 Spiritul supercolec- 
ttv al jocului, transpus In deviza 
«mișcare, mișcare, continuă miș
care în ambele faze".
• Scăderea spectaculoasă a men

ținerii mingii in posesie. îndeo
sebi de echipele-fanion ale Mun
dialului : Argentina, Olanda. Ita
lia.
• Apariția echipei ca vedetă, 

ceea ce nu înseamnă însă că nu 
au fost și jucători de superclass, 
aceștia subordonîndu-se jocului 
echipei. Calitățile fotbaliștilor cu 
personalitate apar îndeosebi la fi
nalizare. Mă refer la Kempes, 
Bertoni, Rossi. Rensenbrinck, Dir- 
ceu.
• Spre deosebire de trecut, în 

conținutul jocului au apărut de 
astă-dată trei categorii mari : 
portarul, un fundaș central și 
... restul jucătorilor.
• în general, fotbaliștii rezolvă 

foarte bine faza de joc, de unde 
rezultă că el cunosc toate secre
tele postului pe care se găsesc 
temporar.
• Suplinirea oportună, exactă a 

coechipierilor aflați provizoriu în 
acțiunea de atac.
• Acționarea și folosirea între

gului teren pentru mascarea in
tenției de finalizare.

0 Dispariția treptată a extre
melor clasice. Excepțiile : Ber
toni, Muniante, Oblitas. Gill.

2. CE CONSIDERAȚI CĂ TREBUIE APLICAT IN FOTBA

LUL NOSTRU DIN LECȚIILE ULTIMULUI CAMPIONAT

MONDIAL ?

CIURI AMICALE

ȘT. COVACI • Sub aspectul jo
cului, tot ceea ce Mundialul a 
demonstrat pozitiv poate și tre
buie aplicat în fotbalul nostru : 
de la tehnica individuală (utilă, 
în viteză), singura care permite 
o bună circulație a mingii, ți

pînă la factorul fizic inclusiv, un 
atu al majorității echipelor par
ticipante 
în baza 
la acest 
poate fi 
căruia n

La turneul final. Numai 
unei excelente pregătiri 
important capitol, fizic, 
conceput fotbalul total, 
este caracteristic parti-

ciparea tuturor componenților e- 
chipei la ambele momente ale jo
cului de atac și de apărare.
• Așezînd acest fotbal total pe 

«masa de disecție-, vom vedea 
că echipele noastre — pentru a 
și-l însuși — vor trebui să aplice: 
a) jocul cu libero ; b) marcajul; 
c) demarcajul sau jocul fără min
ge ; d) creșterea tempoului spre 
finalizare ; e) scheme proprii în 
atac, creatoare de stil. A nu se 
uita, firește, de șutul la poartă, 
inclusiv cel de la distanță, fără 
de care toate celelalte lecții ale 
Mondialului, oricît de bine învă
țate, nu dau notă de trecere fot
balistului performer.

C. CERNAlANU 0 Aproape tot 
ceea ce a demonstrat Mundialul 
impune o restructurare a meto
dicii de pregătire, a criteriilor de 
selecție, în scopul înlăturării lip
surilor și îmbunătățirii calităților, 
apare ca absolut necesară indivi
dualizarea. Apoi pe planul con
cepției de joc, nu se mai poate 
tolera ca echipele noastre de club 
să fie lipsite în viitor de un anu
me tipar, de o anume idee 
călăuzitoare pentru scheme de 
joc variate, ingenioase.
• Participarea activă a tuturor 

Jucătorilor care va fi obținută 
printr-un proces ef.cient de con
știentizare, de fortificare psihică, 
morală.
• După exemplul protagoniste

lor Mundialului, și echipa noastră 
reprezentat.vă. alcătuită pe crite
rii de selecție raționale, viabile, 
va trebui să fie produsul unei 
munci temeinice, centralizate. Ia 
care să concure toate forțele : 
conducători, antrenori, cercetă
tori, jucători, medici.

C. DRAGUȘIN • Schimbarea 
structurală a opticii de tratare a 
pregătirii. jocului și reface
rii, cele trei componente ale 
fotbalului de performanță.
• Restructurarea procesului de 

antrenament în așa fel incit să 
fie mai mult racordat la specifi
cul jocului.
• Pregătirea tehnică multilate

rală cu scop final, formarea ju
cătorului multifuncțional în stare 
să acționeze cu același randa
ment superior în funcție de fază, 
indiferent de zonele pe care le 
ocupă temporar în timpul unei 
partide. Kempes, de pildă, a evo
luat excelent în mai multe ro
luri, fotbaliștii olandezi — de ase
menea.
• Acceptarea Ideii jucătorului- 

vedetă și, în consecință, forma
rea unor fotbaliști cu mare per
sonalitate, al căror spirit crea
tor să servească, firește, echipei, 
așa cum au dovedit că este po
sibil Kempes, Krankl. Rossi, Dir- 
ceu ș.a.

I. VOICA • Activizarea tuturor 
jucătorilor pentru ca în cel mai 
scurt timp posibil să se aplice în 
joc cerința nr. 1 și anume re
zolvarea situației conformă fazei 
respective, imperativ ce implică 
multă mobilitate și clarviziune.
• In sfîrșit, o măsură cu «bă

taie mai lungă**, dar cu aplicabi
litate imediată vizează reconside
rarea totală a conținutului pregă
tirii copiilor și juniorilor care vor 
trebui instruiți după modelul de 
joc al anilor 1980—35. In acest 
scop, selecția va avea, firește, 
drept obiectiv principal abilitatea, 
vigoarea și voința micului fot
balist. Tcate acestea, dublate oe 
cît posibil de un gabarit cit mai 
bun.

AIOVA 
L.AVIA)
Negrilă 
'ipescu 

la
Sța a 
il tur- 
beta — 
t for- 
, Ber- 
nu — 
- Un- 
nu. Au

Po-
CȘAN,

COR- 
(0-2). 

n. 67), 
și Gă-

lan (min. 22). De la 1 august, 
la conducerea divizionarei B Mu
reșul Deva, un nou antrenor. Al. 
Meszaroș, în locul iui Toader 
Pop, care s-a transferat la „U“ 
Cluj-Napoca. (L SEWION, coresp.)

• U.T.A. — CJ.L. BLAJ 4—2 
(2—1) și METALUL AIUD — 
METALURGISTUL CUGIR 2—1 
(0—0). Ambele partide s-au des
fășurat în cadrul turneului dotat 
cu „Cupa Eliberării». (L CRĂ
CIUN coresp.).

• OLIMPIA S. MARE — VIC
TORIA CĂREI 5—1 (1—1). Marca
tori : Sabou, Hațeganu (2), Sma- 
randache (din 11 m). Bathorl n, 
respectiv Rudeșer. (Z. KOVACS, 
coresp.).

•SPORT INFORMEAZĂ
A LA lațl. Județul Prahova — 10 000 lei; 

ZAMFIR MARIA din București — 
10 000 lei.

Nu uitați ! Și cu un Loz In pilc 
se poate cîștiga I Cu mai multe 
lozuri șansele dv. sporesc!

astAzi — ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor la Con
cursul Pronosport din 6 august 
1978 I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 AUGUST 

1978

e joc, 
iu ob- 
cîști- 

ai re- 
VRAM 
— au- 
JGUS- 
90 lei; 
Greci,
CRA- 

ia Co-
10 000 

n Ur-

EXTRAGEREA I : 46 88 54 <5 
48 59 22 3 31.

EXTRAGEREA a H-a : 74 13 26 
68 70 81 78 17 75.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 
1.203,144 LEI, din care 500.000 lei, 
report la categoria 1.

Plata ciștigurilor prin casieriile 
Loto-Pronosport se tace astfel : 
de la 14 august pînă la 4 octom
brie <ln municipiul București), de 
la 17 august pînă la 4 Octombrie 
(In țară) și începînd aproxima
tiv de la 17 august a.c. prin 
mandate poștale.

, RAPID n — F.C.M. GIURGIU 
»—8 (0—1). Au Înscris : Dan 
(min. 38) și Caiian (min. 65). 
(V. TlMtiC, coresp.).
, C.F.R. TIMIȘOARA — F.CJtf. 

REȘIȚA 0—1 (0—1). A marcat 
Oancea (min. 27). (C. CREȚU, 
coresp.).
, MECANICA FINA — AUTO

BUZUL 2—3 (1—1).
, PANDURII TG. JIU — VII

TORUL SCORNICEȘTI 1—0 (0—0). 
A înscris Rădoi (min. 47). (P.
CRISTEA, coresp.).
, TRACTORUL M. C1UC — 

OLTUL SF. GHEORGHE 3—3 
(3—0). (V. PAȘCANU, coresp.).
• INDUSTRIA STRMEI C. TUR- 

ZU - STICLA ARIEȘUL TURDA 
1—0 (1—0). A marcat : Mateș 
(min. 2). (P. ȚONEA, coresp.).
, STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

CHIMIA BRAZI : 4—1 (3—0).
Marcatori : Pană (2), Enceanu și 
Gheorghe, respectiv M. Ion (C. 
GRUIA, coresp.).

AZI ȘI MIINE, NOI JOCURI 
DE VERIFICARE. Și la sfîrșitul 
acestei săptămînl majoritatea e- 
ehlpelor divizionare susțin jocuri 
amicale cu caracter de verificare 
a stadiului actual de pregătire. 
Iată programul :

ASTAZI : F.C. Corvinul — F.C. 
Bihor (ora 17) ; Autobuzul — 
Progresul Vulcan București (sta
dionul Autobuzul, ora 17).

M1INE : Jiul — F.C. Bihor (ora 
17) : C.S. Tirgoviște — F.C. Pe
trolul Ploiești (ora 11) ; U.T.A.— 
F.C.M. Reșița (ora 17,30) ; Aurul 
Brad — F.C. Corvinul (ora • 17) — 
se dispută In cinstea Zilei Mine
rului ; Gloria Bistrița — „U“ 
Cluj-Napoca (ora 11) ; A.S.A. 
Tg. Mureș — C.F.R. Cluj-Napoca 
(ora 11) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Rapid București (ora 11).
• NE VIZITEAZĂ ECHIPA 

HURIEH SPORTING CLUB 
ALEPPO DIN SIRIA. La invitația 
clubului Politehnica Iași, luni 
sosește In țară echipa Hurieh 
Sporting club Aleppo din Siria, 
care va susține mai multe jocuri 
cu echipe de Divizia A și B. In 
prima partidă oaspeții vor Intimi, 
miercuri, la Iași, pe Politehnica.

Cum lesne se poate vedea, opiniile inter
locutorilor noștri conduc, in genere, la 
aceleași concluzii-idei. Întrunește, de 

pildă, unanimitate aprecierea că in fotbalul 
actual, etalat, firește, cu precădere de pro
tagonistele Mundialului. s-au înregistrat pro
grese la toti factorii jocului. „Tehnicitatea 
fundașilor, cum foarte bine subliniază Șt. 
Covaci, este astăzi aproape egală cu virtuo
zitatea mijlocașilor si a înaintașilor"... „Re
zistenta in regim de viteză, element de bază 
al fotbalului, a fost prezentă in jocul ma 
jorității echipelor", remarca C. Cernăianu 
Iar in ceea ce privește aspectul moral-volitiv. 
C. Drăgușin tine să evidențieze faptul că 
„pregătirea psihologică a atins asemenea cote 
incit ea apare nu numai in exemplara mo
bilizare a jucătorilor pe parcursul celor 90 de 
minute, ci si înaintea partidelor sud forma 
declarațiilor — nu o dată eu iz diplomație, 
ascunzind intenții, incercind să creeze de
rută. panică chiar. în tabăra adversă — 
făcute de antrenori si conducători, a confe
rințelor de presă ș.a.

Astfel pregătit, in mod multilateral, jucă
torul prototip al Mundialului a apărut ca un 
fotbalist complet pentru care — apreciază 
Ion Voica — rezolvarea diferitelor faze nu 
mai constituie o dificilă problemă, el evo- 
luind dezinvolt în orice zonă. în orice si
tuație. îndeplinind sarcinile mai multor pos
turi. asemenea acelui actor distribuit, pentru 
aceeași piesă, in multiple roluri.

Permutînd această idee pe planul ECHI 
PEI, vom avea imaginea acelui FOTBAL TO
TAL (în care, in funcție de cele două mo
mente fundamentale, cei 11 component ai 
unei echipe devin atacanti sau apărători), 
apărut ca model, cu patru ani în urmă, la 
Weltmeisterschaft. în jocul finalistelor R. F. 
Germania si Olanda, si etalat. în iunie 1978. 
pe terenurile din Argentina, de un număr 
mai mare de formații reprezentative.

Ce poate fi aplicat din toate acestea în 
fotbalul nostru, atit de doritor de înnoiri, 
de schimbări menite sâ-1 scoată dintr-un 
lung impas ?

Pe planul JOCULUI — absolut totul. Dar 
pentru ca sub acest aspect oglinda Mun
dialului să reflecte fidel jocul actuiL com
petitiv. la înalt nivel, se impune in primul 
tind o RESTRUCTURARE A METODICII 
PREGĂTIRII, în asa fel incit INDIVIDUA
LIZAREA ANTRENAMENTULUI sâ-si gă
sească. între altele, un loc bine stabilit in 
procesul general de instruire si educație.

Sigur. încadrarea echipelor noastre intr-o 
anume concepție de joc este necesară, dar 
ea. această concepție, va putea fi aplicată 
in mod creator doar de jucători multifuncțio
nali pregătiți, rezistenti si puternici, stăpi- 
nind toate procedeele tehnice, gîndind in 
teren, mobilizîndu-se exemplar în scopul rea
lizării victoriei.

Se impune, de asemenea, ca o foarte im
portantă concluzie a Mundialului. o revi
zuire a criteriilor de SELECȚIE. Ea va tre
bui să aibă de aci înainte, ca obiectiv major. 
SPECIFICUL JOCULUI căruia îi este carac
teristic abilitatea, grevată de calități de vi
teză și forță- _

Așezată pe baze științifice. SELECȚIA ri
guroasă va putea permite o restructurare to
tală a conținutului pregătirii si la acest atit 
de important eșalon. AL COPIILOR ȘI JU
NIORILOR. „schimbai de miine" al fotbalu
lui. „în mod obligatoriu, ei vor trebui in- 
struiti (de antrenori excelent pregătiți, cu 
nimic mai prejos de tehnicienii reputati ai 
fotbalului nostru) — apreciază I. Voica — 
după viitorul model de joc. al anilor 1930—8a 
cînd se anticipează că fotbalul va face noj
pași înainte".

Doar imbinînd permanent preocuparea pen 
tru prezent, serioasă, temeinică, cu griia fata 
de „schimbul de miine". fotbalul nostru va 
putea cunoaște, pe toate planurile SELEC
ȚIE INSTRUIRE si JOC — o dezvoltare 
armonioasă la nivelul echipelor ( de club, 
condiție a unei bune reprezentări si la eșa
lonul internațional.

Anchetă rea
Gheorghe
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nume- 
jucăto- 

acest 
special 
a ga- 

situațil

►

VARNA, 4 (prin telefon). A- 
proximativ 30 000 de spectatori, 
prezenți pe stadionul „Iuri 
Gagarin", au urmărit partida 
dintre selecționatele diviziona
re A ale României și Bulga
riei. La capătul unei dispute 
atractive. în ansamblu, și de 
un bun nivel tehnic, gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
2—0, ambele puncte fiind reali
zate în primul sfert de oră al 
meciului cînd fotbaliștii bul
gari au avut aproape permanent 
inițiativa, au construit 
roase acțiuni de atac, 
rii noștri evoluind în 
timp sub posibilități, in 
apărarea imediată, care 
fat de cîteva 
foarte simple.

Scorul a fost 
8. de IVANOV 
poartă, de la 
un șut al lui 

‘dintr-unul _1___
Anterior acestei faze, fotbaliștii 
bulgari au mai ratat două bune 
ocazii, prin Țvetkov și P. 
Stankov. în continuare, gazdele 
rămîn la cîrma jocului și, în 
min. 15 la o nouă greșeală a 
apărătorilor noștri (Ștefănescu

ori în

deschis, în min. 
care a reluat în 
cîțiva metri, la 
Gevizov, ricoșat 

dintre apărători.

„Cupa Mării Negre<< la baschet feminin

ROMANIA A - R. D. GERMANA 82-62,
DUPĂ 0 PARTIDĂ SPECTACULOASĂ

Ceho- 
România tineret 

Baschetbalistelor 
li se 

prea mult, deoa- 
făcut tot ce le-a stat 

pentru o comportare 
Principalele

CONSTANȚA. 4 (prin telefon). 
Cea de a treia zi a turneului 
internațional de baschet feminin 
dotat cu „Cupa Mării Negre* a 
oferit dispute interesante, echi
librate. spectaculoase. în prima 
partidă a zilei tinerele noastre 
sportive au avut ca adversară 
reprezentativa Cehoslovaciei,
care cuprinde 8 jucătoare peste 
1.80 m, dintre care două au 
peste 1,90 m J Cu toată această 
diferență de_ gabarit, tinerele 
noastre baschetbaliste au luptat 
cu curaj, multă vreme scorul 
rămînînd strîns. Româncele au 
cedat pasul spre sfîrșitul între
cerii, atunci cînd a apărut obo
seala și cînd diferența de înăl
țime a devenit determinantă în 
stabilirea Învingătoarei : " '
slovacia — “
72—50 (36—24).
din formația noastră nu 
poate imputa 
rece au 
în puteri 
onorabilă. Principalele realiza
toare : Vîrbîkova 16, Tresnakova 
15, Davidova 15. respectiv Cutov 
12, Sandu 12. Au arbitrat bine 
A. Bednarski (Pol.) și H. Zefc 
(R.D.G.).
în meciul al doilea s-au în- 

tîlnit reprezentativele Poloniei șt 
Ungariei. începutul partidei, con
trar așteptărilor, a aparținut e- 
chipei ungare, care a condus 
pînă în min. 12 (20—18). în 
continuare, baschetbalistele polo
neze au trecut la conducerea 
„ostilităților* și printr-un joc ra
pid au obținut o victorie meri
tată cu 72—57 (42—33). Cele mai 
multe puncte le-au Înscris : 
Storojinska 15, Jaworska 12 de 
la Învingătoare, L am al a 16, Do- 
brosy 12 de la învinse. Bun ar-

CONCURSUL ATLETIC „PRIETENIA"
(Urmare din vag. 1)

jocaru 7.57 m. A. Neuland (Cuba) 
7,56 m. A. Klimaszewskl (Pol.) 
7,49 m ; disc : Serghei Kot 
(U.R.S.S.) 55.28 m, Ryszard Id-
zlak (Pol.) 51,92 m, G. Jacobs 
(R.D.G.) 51,40 m,... 8. Mihai Bîrâ 
46.36 m ; suliță : Eugeniusz Klin 
(Pol.) 72.14 m, G. Weiss (R.D.G.) 
71.32 m, U. Hohn (R.D.G.) 69.96
m.... 5. Ion Buliga 57.30 m ; 110 
mg : Jacek Rutkowski (Pol.) 
14.46, VI. Dluhovy (Ceh.) 14.89, L. 
•Tavor (Ceh.) 15,02 ; FETE : 100 m: 
Natalia Bocina (U.R.S.S.) 11,78,
Ana Tonczak (Pol.) 11.94, Kerstin 
Walter (R.D.G.) 11.94; 1 500 mî

PREZENTE ROMANEȘTI IN FINALELE „EUROPENELOR" DE TENIS
(Urmare din Dag. I)

rism din cadrul Federației in
ternaționale de tenis (F.I.L.T.), 
prezidată de D. Nikolicî (Iu
goslavia).

Rezultate. Simplu bărbați, sfer
turi de finală: A. Metreveli 
(U.R.S.S.) — D. Hărădău (Româ
nia) 5—7, 
bați, 
Slozil 
Bireu 
rany, 
sov. 

7—5, 7—5; dublu băr- 
sferturi de finală: Smid,
(Cehoslovacia) — Ahnăjan, 
(România) 6—4, 6—1; Ba- 
Szolce (Ungaria) — Bori- 

Ahmerov (U.R.S.S.) 6—3,
6—4; Metreveli, Kakulia 

S.S.) — Pampulov, Pampu- 
(Bulgaria) 6—2, 7—6; dublu 

semifinale: Marsikova, To-

_ț'««ia și administrația: cod Î0139 Bucure»», str. V. Conic 16, of. P.f.T.S. 1, tel. canlrali 11 10 05 ; secția eoresp. 11 51 09 ; interurban 437 ; teles 10 350 romsp. Tiparul I. 
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un moment dat — 
tot pe greșeli de 
special de plasa- 

Răducanu intervine 
min. 24 și 26. In

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU PIERDUT CU 0-2
a lăsat să cadă mingea centra
tă în careu de A. Stankov), e- 
zitarea fundașului nostru a fost 
prompt speculată de ARKOV 
care a șutat puternic sub bara 
transversală. Scorul tinde să ia 
proporții la 
în principal 
apărare, în 
ment — dar 
salvator în
ultimul sfert al primei reprize, 
echipa noastră începe să se re
găsească. are o ușoară revenire 
și, pe acest fond, își creează și 
cîteva ocazii bune de a mar
ca, cea mai clară fiind aceea 
din min. 40, cind, la capătul 
unei acțiuni foarte frumoase, 
inițiată de Crișan (ieri, cel mai 
bun jucător al echipei noastre), 
Rădulescu a șutat periculos, la 
colț, dar Staikov a respins, în 
ultimă instanță, in corner.

în partea a doua a jocului, 
echipa noastră se va găsi a- 
proape permanent în 
domina chiar (și 
introducerii lui A. 
cu și. apoi, a lui 
jucători cu o tehnicitate 
bună). Fotbaliștii noștri au în 
această parte a jocului cel pu-

atac, va 
datorită 

Rădules- 
Mulțescu. 

mai

plăcut, 
pauză 

s-au 
clare, 

pentru 
eficace

bitrajul cuplului M. Nahari (Is
rael) șl D. Crăciun (România).

In ultimul joc al serii, echi
pele României A șl R. D. Germa
ne au oferit un spectacol 
agreabil. In care după 
baschetbalistele românce 
detașat în cîștigătoare 
Scor final: 82—62 (43—37) 
echipa română. Cele mal 
jucătoare: Duțu 18, Aszaloș 16, 
Leabu 10, Roșianu 8 de la învin
gătoare, respectiv Starche 21 și 
Lustgard 8,

Paul IOVAN

Mîlnc, la Si. Ghcorghc, motocros international

DOMINA IINEREJLA
Etapa a 4-a a competiției in

ternaționale de motocros „Cupa 
Prietenia" se va desfășura inli
ne, pe traseul de la Sf. Gheor- 
ghe. Participă reprezentativele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Țara noas
tră va fi prezentă cu două 
echipe. Printre oaspeți se află 
nume cu rezonanță în arena in
ternațională : sovieticul P. Ru- 
lev, bulgarul D. Ranghelov (cîș- 
tigătorul ediției anterioare), po-

Nikitina (U.R.S.S.) 4:18,2«,
i Thieleman (R.D.G.) 

Carsta Nehnert (R.D.G.) 
Ekaterina Zelenicevlci

Irina ! 
Kerstin 
4:19,75, 
4:22.79, 
(U.R.S.S.) 4:25,62, Eugenia Nicola 
4:27,29, ‘ ---------- - ---------- —
mg : I 
Milena 
lordanka 
5. Elena
Bădoaia 
Schmuhl 
la Zschintsch (R.D.G.) 15.63 m,
Sylvia Madetzki (R.D.G.) 14.80 m. 
Dorina Șumălan 14,00 m... 6. Ta
tiana Mihalcea 13.19 m.

Astăzi, de la ora 16, se desfă
șoară Întrecerile zilei a n-a.

, Ana Turoczi 4:29.13 ; 100 
Silvia Oia (U.R.S.S.) 13,83,

i Tebichova (Ceh.) 14,09, 
Dankova (Bul.) 14,11... 

Aflorii 14,45... 8. Amalia 
14,64 ; greutate : Liane 
(R.D.G.) 15.96 m. Ange- 

15.63

manova (Cehoslovacia) — Kroșl- 
na, Cimîreva (U.R.S.S.) 3—6, 6—4,
6— 2; dublu mixt, sferturi de fi
nală: Slozil, Tomanova (Ceho
slovacia) — Bosisov, Sevcenko 
(U.R.S.S.) 6—4, 7—6; Metreveli, 
Cimîreva (U.R.S.S.) — Granat, 
Plhova (Cehoslovacia) w.o.; Smid, 
Marsikova (Cehoslovacia) — Bir- 
ner, Bendlova (Cehoslovacia)
7— 6, 7—6; Marcu. Ruzici (Româ
nia) — Kakulia, Kroșina (U.R.S.S.)
6— 4, 6—2.

Tineret, simplu băieți, semifi
nale: S. Gruzman (U.R.S.S.) — 
U. Willms (R. F. Germania) 6—3,
7— 5; R. Reiningcr (Austria) — N. 
Henn (R. F. Germania) 6—2, 6—1; 
simplu fele, semifinale; Iva Bu- 
darova (Cehoslovacia) — Lucia 

țin trei-patru ocazii foarte bune 
de gol, dar, pînă in final, nu 
reușesc să înscrie. Pe de . o 
parte datorită lipsei de inspi
rație a atacanților în momen
tul finalizării, iar pe de altă 
parte, într-o oarecare măsură, 
datorită unor erori ale arbitru
lui care, in min. 47, 49 și 90, 
ne-a refuzat trei lovituri clare 
de la 11 m. Arbitrul bulgar 
Nikola Dudin a condus cu 
multe greșeli formațiile : SE
LECȚIONATA DIVIZIONARA 
A A BULGARIEI: STAIKOV — 
NIKOLOV, P. Stankov. G. Bo- 
nev, Grancearov — SLATKOV 
(min. 70 Kaserov), Arkov, IVA
NOV — A. Stankov (min. 46 
Mladenov), Gevizov (min. 46 
Milkov), TVETKOV. SELEC
ȚIONATA DIVIZIONARA A A 
ROMÂNIEI: RĂDUCANU — M. 
Zamfir, Ștefănescu, MEHEDIN- 
ȚU, Vigu — Romilă (min. 56 
Mulțescu), Iordănescu. Boloni — 
CRIȘAN, Dudu Georgescu (mia. 
84 Sătmâreanu ID, Marcu (min. 
38 A. RADULESCU).

Mihai IONESCU

Balcaniada de natație de la Kranj

CARMEN BUNACIU 64,46 LA 100 m 
SPATE, NOU RECORD NAȚIONAL

KRANJ, 4 (prin telefon). în 
localitate au continuat întrece
rile celei de a X-a ediții a 
Balcaniadei seniorilor la înot și 
sărituri. Dintre sportivii ro
mâni, cea mai bună comportare 
a avut-o Carmen Bunaciu care 
a ciștigat cursa de 100 m spate 
în 64,46 sec., nou record bal
canic și național, superior cu 
35 de sutimi de secundă ve
chiului record. în celelalte pro
be feminine, Irinel Pănulescu a 
pierdut pentru 4 sutimi de se-

<<

Zupa, maghiarul L. 
Stein (R.D.G.) ș.a. 
programează două

lonezul M. 
Czuni, M. 
Concursul 
manșe. Primul start se va da 
la ora 10.

Clasamentul pe națiuni după 
trei etape : 1. U.R.S.S. 45 p, 2. 
Polonia 34 p, 3. Cehoslovacia 
30 p, 4. Bulgaria 19 P, 5. Româ
nia 18 p, 6. R.D.G. 16 p, 7. Un
garia 10 p, 8. Iugoslavia 4 p, 9. 
Cuba 0 p. Lotul nostru repre
zentativ și-a continuat miercuri 
pregătirile în condiții de con
curs, după care s-au alcătuit 
următoarele echipe : România 
A — E. Miilner, L Plugaru, E. 
Laub, R. Diaconu (rezerve : L 
Lăncrănjan, Al. Enceanu) ; 
România B — N. Arabadgi, D. 
Liviu, Gh. Oproiu, C. Gyurka 
(rezerve : C. Vlad, P. Titilencu). 
„Reprezentativele noastre, ne-a 
spus tov. G. Mormocea, secre
tarul F.R.M., sint formate din 
motocicliști aflați la virsta ju
nioratului și din alergători a- 
flați in primii ani de seniorat. 
Știind că duminică vor avea o 
misiune extrem de grea, ei s-au 
pregătit eu multă seriozitate, 
fiind dornici de afirmare in 
compania valoroșilor lor adver
sari și puțind aspira chiar la 
locuri fruntașe". (Tr. I.)

Romanov (România) 6—4, 6—0 ; 
Katarina Skronska (Cehoslovacia)
— Elena Elisenko (U.R.S.S.) 6—3,
5— 7. 7—5; dublu băieți, finală:
DIBZU, NIȚA (România) — La-

• cek, Kulhaj (Cehoslovacia) 4—6,
6— 3, 6—4; dublu fete, finală: Bu- 
darova. Skronska (Cehoslovacia)
— Elisenko, Tkacenko (U.R.S.S.)
4—6. 6—0. 6—4; dublu mixt, sfer
turi de finală: Lacek, Budarova 
(Cehoslovacia) — Bondar, Ka- 
wiszanky (Polonia) 6—4, 6—0;
Gruzman, Elisenko (U.R.S.S.) — 
Reîninger. Ulrich (Austria) 3—6, 
6—4. 6—0; Zalujntl, Tkacenko
(U.R.S.S.) — Kulhaj, Skronska
(Cehoslovacia) 7—6, 6—3; semifi
nală: Dîrzu, Romanov (România)
— Zalujnii, Tkacenko (U.R.S.S.) 
6—4. 3—6, 7—5.

Partida 
cîștigă- 
disputa 
Româ-

Astăzi va avea loc la Harkov 
finala turneului internațional de 
rugby, la care, după cum se 
știe, ia parte și echipa B (de 
tineret) a țării noastre. ~ 
cheie, care va desemna 
toarea turneului, se va 
astăzi între formațiile 
niei și Uniunii Sovietice, ambe
le neînvinse pînă la ora me
ciului. Dintr-o convorbire tele
fonică cu antrenorul federal

Cupa Campionilor Europeni la hochei

ÎN PRIMUL TUR STEAUA ÎNTÎLNESTE 
PE LEVSKI SPARTAK SOFIA

A fost aprobat și comunicat 
echipelor participante progra
mul jocurilor din cadrul C.C.E. 
la hochei. în primul tur se vor 
disputa 7 meciuri, unul dintre 
ele fiind cel al campioanei 
noastre, Steaua, care va intilni 
pe campioana Bulgariei. Levskl 

(b): 1. B. Pe- 
P. Gheorghlev 
Karpouzis (G) 
(R) 2:07,16; S. 

2:13,06; 200 m

cundă (!) cursa de 200 m liber, 
iar Mariana Paraschiv a fost 
întrecută Ia 200 m mixt de cam
pioana bulgară Sonia Dangala- 
kova. în continuare, sub orice 
critică, evoluția Înotătorilor la 
această ediție.

Rezultate tehnice. 100 m spate 
(f): 1. Carmen Bunaciu (R) 64,46 
BB, record; 2. G. Krstici (I) 
68,81; 3. M. Costea (R) 69,33; 100 
m spate (b): 1. K. Petkov (B) 
60,35; 2. A. Horvat (R) 62,14; 3. 
Popov (B) 62,69; 4. Mandache (R) 
62,71; 200 m liber ‘ - - -
tricl (I) 1:57,35 ; 2. 
(B) 1:58,37 ; 3. G. 
1:58,54; ...«. Vișan 
C. Brechner (R) 
liber (f): 1. Daniela Cinkova (B) 
2:10,73 RB; 2. I. Pănulescu (R) 
2:10,77; 3. Separovld (I) 2:11,76; 
...6. D. Georgescu (R) 2:17,53;
200 m mixt <b): 1. G. Dangala- 
kov (B) 2:11,81' RB; 2. E. Kos- 
kinas (G) 2:12,08; 3. Petricl (I) 
2:14,26; ...6. Mitu (R) 2:18,77; 200 
m mixt (f): L S. Dangalakova 
(B) 2:23,10 RB; 2. M. Paraschiv 
(R) 2:25,70; 3. M. Costea (R)
2:27,86; 4 X 100 m mixt (b): 1. 
Bulgaria 4:00,52 RB; 2. Iugosla
via 4:06,52 ; 3. România 4:08,08;
4 X 200 m liber (b): 1. Bulgaria 
7:57,81; 2. Iugoslavia 8:06,80 —
record; 3. Grecia 8:13,94; 4.
România 8:18,05. Clasament fete: 
1. România 98 p; 2. Bulgaria 73 
p; 3. Iugoslavia 61 p; 4. Grecia 
43 p; 5. Turcia 1 p; băieți: 1. 
Bulgaria 121 p; 2. Iugoslavia 79,5 
p; 3. România 60,5 p; 4. Grecia 
59 p; 5. Turcia 17 p; Sărituri de 
Ia trambulină (b): 1. R. Todorov 
(B) 464,50 p; 2. Al. Bagiu (R)
435,35 p; 3. M. Grgurevici (I)
426,90 p; 4. D. Oprean (R) 390,65 p.

TELEX • TELEX S TELEX e TELEX • TELEX
ATLETISM • La Oslo, atletul 

vest-german Michael Wessing a 
stabilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului și un nou 
record național în proba de arun
carea suliței, cu 94,22 m. Alte re
zultate: 10 000 m — Treasy 13:28,3; 
disc — Mac Wilkins 67,20 m ; 
1500 m - Ovett 3:35,8 ; 400 m 
— Wheeler 46,4.

BASCHET • La Szeged a în
ceput „Cupa Prietenia* la juni
oare. Primele trei partide s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Polonia — Bulgaria 82—61 ... ----------- cuba 102—82

l — Ungaria

și Suedia

(36—30) ; U.R.S.S. — < 
(49—43) ; Ungaria (A) 
(B) 79—60 (42—33).

CICLISM • Proba 
contracronometru pe 
cadrul campionatelor 
dice a revenit 
2 h 17:56,0. urmată de Danemar
ca — 2 h 18:21 și Suedia — 
2 h 18:35,0.

FOTBAL • La 
yern Miinchen a 
locală Austria cu 
Ajax Amsterdam, 
neu în R. F. Germania, a susți
nut un joc amical în compania 
formației VfL Bochum, cu care 
a terminat la egalitate : 2—2 (1—2) 
0 La‘ Gelsenkirchen, Schalke 04 a 
făcut meci egal : 1—1 (0—0) cu
Manchester United.

HOCHEI > în cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în R.F. Ger
mania, Ț S.K.A. Moscova a sus
ținut la Iserlohn un meci amical 
cu formația EC Deilinghofen. cîș- 
tigînd cu 9—3 (4—1, 1—2. 4—0).

MOTO • Pe circuitul de la 
Imatra s-a disputat „Marele Pre
miu* al Finlandei, probă contînd

de 100 km 
echipe din 
țărilor nor- 

Norvegiel cu

Salzburg, Ba- 
Invlns echipa 
7—3 (3—2). • 
aflată in tur-

Stănescu
A. Ha- 

— Mar- 
ZafiescuVasile

(Cioriciu), Achira 
Pintea, Urdea — 
Grigore, Țurlea.

Valeriu Irimescu, care conduce 
delegația noastră, am aflat că 
XV-le- care va fi trimis în te
ren va arăta astfel : 
(Podărescu) — Aldea, 
riton, Hofban, Teleașă 
ghescu, Ion 
II, Borșaru 
(Roman) —
Ungureanu,
Arbitrul întîlnirii : italianul B. 
Tavelli.

Sofia. La propunerea 
Steaua, meciurile vor 
la 2 septembrie la So- 
7 septembrie la Bucu- 
așteaptă răspunsul de

Spartak 
clubului 
avea loc 
fia și la 
rești. Se . .
confirmare din partea echipei 
sofiote. în cazul cind se cali
fică, Steaua va întîlni în turul 
al II-lea pe invingătoarea din
tre H.K. Jesenice (Iugoslavia) 
și EHC Biel (Elveția), meciurile 
urmînd să se dispute pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie.

în continuare, pe schema de 
desfășurare a competiției, pen
tru Steaua se profilează ca ad
versară sau campioana R. D. 
Germane, Dynamo Berlin, sau 
cea a Poloniei, Nowy Târg.

ROMA. 4 (Agerprcs). — Vi
neri. la Brescia, a început me
ciul internațional atletic dintre 
echipele feminine ale Italiei si 
Poloniei. Cu acest prilej, cu
noscuta campioană italiană 
Sara Simeoni a stabilit un 
nou record al lumii la săritura 
în înălțime, cu o performanță 
de 2,OL Vechiul record era de 
2,00 m și aparținea atletei 
Rosemarie Ackermann (R.D. 
Germană). j

„CUPA PRIETENIA4* 
LA SĂRITURI ÎN APĂ

La Varșovia se desfășoară 
competiția de sărituri în apă ’ 
pentru juniori „Cupa Priete
nia". în proba masculină de 
platformă, cîștigată de Nikolai 
Drorin (U.R.S.S.) cu 428,34 p, 
sportivul român Cornel Pop s-a 
clasat pe locul 5. în proba femi
nină de trambulină, victoria a 
revenit lui Katrin Alisch 
(R. D. Germană) — 350.52 n. 
Concurenta româncă Daniela 
Cojeanu a ocupat locul ÎL

pentru campionatul mondial. în 
cea mai disputată cursă, la cla
sa 500 cmc, pe primul loc s-a cla
sat olandezul Wil Harton („Su
zuki"), urmat de japonezul Taka- 
zumi Katayama șl venezueleanul 
Johny Cecotto (ambii pe „Ya
maha-).

NATAȚIE • La Woodlands (Te
xas) au continuat campionatele 
de înot ale S.U.A., cele trei fi
nale feminine încheindu-se cu noi 
recorduri : Tracy Caulkins (a 
doua victorie) 1:10,97 la 100 m 
bras, Cynthia Woodhead 1:59,49 la 
200 m liber și Joan Pennington 
60,58 la 100 m delfin. în probele 
masculine : J. Bottom 54,93 la 109 
m fluture (cea mai bună perfor
manță mondială a anului). S. 
Lundquist (al doilea succes) 64.44 
la 100 m bras și B. Forrester 
1:51,67 la 200 m liber.

TENIS • în turul II la North 
Conway, John Alexander l-a eli
minat cu 6—2, 3—6, 7—6 pe Bria» 
Gottfried. Alte rezultate : Solo
mon — Tom Gullikson 6—4, 6—4; 
Mayer — Manson 6—2, 2—6, 6—4 ; 
Gundhardt — Tim Gullikson 6—4, 
6—4. • în optimi de finală la 
Hittfeld (R. F. Germania). Jiri 
Hrebec l-a întrecut cu 6—1, 6—1 
pe vest-germanul Guenter Gnett- 
ner. Alte rezultate : Andersson — 
Loyo Mayo 2—6, 6—3, 6—1 ; Ed
monson — Beermann 6—4, 6—4, 
Proisy — Levai 7—5, 1—6, 6—1. 
• Rezultate de la New Orleans: 
Tanner — Austin 7—6, 7—6 ; Ro- 
cavert — Dibley 1—6, 6—3, 7—6; 
Scanlon—Moor 6—3. *6—3 ; Stock- 
ton — Freyes 6—0. 6—2. © în 
optimi de finală la South Oran
ge : Balasz Taroczy — McNama
ra 3—6, 6—3, 6—4.

P. ..Informația"
• 3, 15165


