
ÎNTlLNIRE PRIETENEASCĂ
ÎNTRE TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl LEONID BREJNEV

Lnnl dimineața, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
tovarășului Leonid Hid Brej- 
nev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

★
La sosire, pe aeroportul 

Simferopol, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost salutat cu 
căldură de Viktor Sergheevici 
Makarenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Crimeea 
al P. C. din Ucraina. Trofin Ni- 
kolaevlci Cemodurov. vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R. S. S. Ucrai
nene. președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului regional 
Crimeea. de alti conducători al 
organelor locale de partid si de 
stat.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi spre reședința re
zervată.

'★
La 1 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușcscu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit, 
in Crimeea, cu tovarășul Leo
nid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

In cadrul convorbirii a avut 
loc un schimb de păreri asu
pra direcțiilor și perspectivelor 
de dezvoltare pe multiple pla
nuri a legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre popoarele ro
mân și sovietic. Tovarășii 
Nicolae Ceaușcscu și L. I. 
Brejnev au arătat eă există 
mari posibilități pentru dez
voltarea colaborării reciproc a- 
vantajoase în diverse domenii, 
in special pentru extinderea și 
adineirea în continuare a re
lațiilor economice, în legătură 
eu programele speciale de co
laborare pe termen lung adop
tate la cea de-a XXXII-a se
siune a CAER.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și L. I. Brejnev au acordat o

atenție deosebită problemelor 
de politică externă. Ei au re
marcat că in condițiile actuale 
au o însemnătate primordială 
eforturile indreptate in direc
ția dezarmării, în primul rînd 
a dezarmării nucleare. Pornind 
de la aceasta, s-a subliniat ne
cesitatea de a se acționa pe 
toate căile pentru transpunerea 
în viață a prevederilor docu
mentului final al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a
O. N.U., consacrate problemelor 
dezarmării.

Un obiectiv important al po
liticii ambelor țări a fost și 
este dezvoltarea procesului des
tinderii pe plan mondial, com
pletarea destinderii politice 
prin măsuri concrete de dezan
gajare militară. S-a relevat, de 
asemenea, marea importanță a 
coeziunii tuturor forțelor iubi
toare de pace, democratice in 
lupta pentru respectarea drep
turilor inalienabile ale popoare
lor la libertate și independen
ță, împotriva oricărui amestec 
din afară în viața lor internă.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o ijmosferă sinceră și prie
tenească.

La convorbiri au participat : 
Din partea română — Ștefan 

Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, Constantin 
Mitea, membru al C.C. al
P. C.IL, consilier al secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintelui Republi
cii Socialiste România;

Din partea sovietică — A. A. 
Gromiko, membru al Biroului 
Politie al C.C. al F.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. K. V. Cernenko, mem
bru supleant al Biroului Poli
tie, secretar al C.C. al P.C.UJS., 
A. I. Blatov, consilier al secre
tarului general al C.C. al 
P.C.U.S.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a Înapoiat luni seara din 
Uniunea Sovietică.

Aeronava prezidențială a ate
rizat la era 22,30 pe aeroportul 
Kogălnlceanu din Constanța.

OBIECTIVA
> Testarea reprezintă de multă 
vreme o practică indispensabilă 
în științe biologice, în psiholo
gie și sociologie, în economie 
etc., pentru cunoașterea unor 
anumite stări, pentru surprin
derea tendințelor de dezvoltare, 
pentru explicarea evoluției sau 
involuției unui fenomen, pen
tru a compara două stadii ale 
aceluiași fapt, pentru a pă
trunde în intimitatea unui pro
ces complex. Efectul prospec
tiv, constatativ și mai cu sea
mă cel demonstrativ constituie 
încă o treaptă urcată pe calea 
uneori atit de ascunsă a cu
noașterii procesului, dar atit de 
necesară dirijării lui ..la pas 
mărunt" către finalizarea ur
mărită.

în educația fizică și activi
tatea sportivă, pentru toate a- 
ceste rațiuni se folosește in 
ultimele decenii tot mai frec
vent testarea, eficiența ei re- 
comandînd-o ca pe un instru
ment obiectiv, indiscutabil prin 
datele și concluziile ei. Progra
mul de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980 prevede 
expres elaborarea și introduce
rea in practică a probelor și 
normelor de control, a teste
lor și aparatelor de măsură. în 
ultimii ani Centrul de cercetări 
al C.N.E.F.S. a înregistrat po
tențialul biomotric al populației 
noastre școlare, testînd cîteva 
sute de mii de elevi din lu
mea orașelor și satelor, din 
cîmpie, de la deal și munte, 

• evidențiind raportul dintre dez
voltarea lor fizică și motrică, 
efect nemijlocit al aplicării 
exercițiului fizic generației în 
creștere. învățămintele culese

au produs îmbunătățiri în con
ținutul programelor didactice, 
în metodologia predării și a 
aprecierii calității procesului, 
concretizată în valorile motțice 
ale școlarilor. Cu ajutorul aces
tor date am elaborat un sistem 
suplu și în același timp stimu
lator de criterii după care va 
trebui să opereze procesul se
lecției și pregătirii timpurii a 
copiilor și juniorilor. în stăru
ința pe care o depunem pentru 
a stabili o legătură favorabilă 
între profilul pregătirii sporti
vilor noștri de excepție și mo
delul campionului Jocurilor O- 
limpice din 1980 am intensificat 
investigația lor, imaginînd și 
folosind tehnologii noi sau ve
rificate de practica internațio
nală înaintată. Pornind de la 
viziunea antropologică asupra 
complexității și unității ființei 
umane, am căutat să pătrun
dem în intimitatea proceselor 
fiziologice și biochimice, psiho
sociale și pedagogice care sînt 
provocate de angajamentul atit 
de total al organismului și per
sonalității sportivului, 
să le judecăm corelat, 
secință. toți sportivii, 
rent de specializare, 
suita probelor 
profil fizie, 
testelor de 
manta fiind 
cumulați in

în ceea
piui pregătirii fizice generale, 
acesta structurează de mai bine 
de o jumătate de veac pregăti
rea sportivului de înaltă per
formanță. Indispensabil oriunde, 
dar mal ales în zona jocurilor 
sportive, acest principiu. iz- 
vorit din considerațiuni biolo-

căutind 
In con- 
indife- 

parcurg 
de control eu 

tehnic și tactic a 
laborator, perfor- 

rodul atitor factori 
cote diferite.
ce privește princi-
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După încheierea C. E. de la Brașov

SUCCESE CARE CERTIFICĂ REALE 
POSIBILITĂȚI ALE TENISULUI ROMÂNESC

Totodată. ele certifică

■

jsfe

/• ;

Andrei Dîrzu (stingă) și Florin Niță, campioni europeni in proba 
de dublu băieți, din competiția rezervată „speranțelor".

Foto ; Dragos NEAGU

O frumoasă întrecere a ra
chetelor intră in file de croni
că. pe fișele statisticii. A X-a 
ediție a Campionatelor europe
ne de tenis pentru amatori va 
purta mențiunea Brașovului ca 
Ioc de desfășurare și cea a 
echipei României, premiată cu 
„aurul" clasamentului pe meda
lii, pentru prima oară remar- 
cîndu-se în această competiție 
ce a împlinit un deceniu de 
existență. Tenismanii români 
obțin, la capătul unei săptămîni 
de luptă aprigă, un onorabil 
bilanț de succese. Coloana per
formantelor începe cu Virginia 
Ruzici — triplă campioană eu
ropeană. Florența Mihai si Tra
ian Marca, colaureați în pro
bele de dublu, continuînd eu 
tinerii Andrei Dîrzu și Florin 
Niță — campionii probelor 
„speranțelor”, pentru a se in-

cheia eu alte locuri fruntașe sl 
un total de 8 medalii cucerite 
in fata a 12 țări competitoare.

Sînt succese care au darul 
de a aduce satisfacție oricărui 
iubitor de sport din tara noas-

gice, urmărește să ridice nive
lul tuturor calităților motrice 
ale sportivului (viteză, forță, 
rezistență și indeminare), pe 
al căror piedestal să se edifice 
și să se mențină continuu pro
cesul specializării sale. Rațio
namentul este de o simplitate 
absolută: nu se poate realiza, 
indiferent de sport, un proce
deu tehnic (oricit de automa
tizat și subtil ar fi însușit) cu 
o eficiență egală dc-a lungul

Conf. dr. NICU ALEXE
Directorul Centrului

de cercetări al C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. 2—3)

tră.
realele posibilități ale tenisului 
românesc care, intr-un moment 
al schimbului de generații, 
poate menține sus stindardul in 
confruntarea cu adversari pres
tigioși. Este suficient să spu
nem că specialiști străini pre
zent! la „europenele" de la 
Brașov ne mărturiseau că o 
partidă ca aceea ciștigală de 
Virginia Ruzici in fața tinerei 
jucătoare sovietice lrina Scv- 
cenko. in sferturi de finală, 
putea figura oricind ca finala 
unui turneu de Mare 
din acest an.

Despre meritele celor 
reprezentat cu cinste
naționale, cucerind lauri 
competiția recent încheiată, am 
avut ocazia să scriem în repor
tajele transmise de-a lungul 
celor sase zile de joc- Ar trebui 
subliniat si efortul celorlalți 
echipieri ai noștri, tineri sau 
mai vîrstnfci. care și-au mobi
lizat forte'» într-o luptă adesea 
dificilă. Ca si aportul celor

Premiu

care au 
culorile 

in

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 1-a)

La Combinatul chimic de la Tlrnăveni

AL PASIUNII [i 

PENTRU SPORT
Cine spune Tîrnăveni adaugă 

imediat Combinatul chimic, de 
ani de zile fruntaș pe ramură, 
iar cine spune Combinatul chi
mic nu uită, mai ales dacă este 
cunoscător al sportului, să a- 
mintească, tot atit de repede, 
de asociația „Chimica", Dacă 
cineva care ar fi mai puțin fa
miliarizat cu acest domeniu ar 
întreba —• nu fără a stîmi o 
oarecare uimire — prin ce s-a 
făcut remarcată „Chimica", 1 
s-ar răspunde. și pe bună 
dreptate, cu riscul de a nu se 
prezenta niște rezultate care 
„să ia ochii", că ceea ce se 
realizează valorează mai mult, 
adică aici, la combinatul chi
mic, se face intr-adevăr sport 
de masă, fără a fi neglijat nici 
cel de performantă.

Lăcătușul Petru Dragoș este 
trecut de prima tinerețe. Lu
crează în secția carbid, acolo 
unde temperatura arcului vol
taic face să curgă un veritabil 
fluviu de magmă vulcanică. 
Lucrează în secția carbid, acolo 
unde se află mari pasionați ai 
sportului. „11 facem pentru că 
ne place, pentru că simțim ne
voia să ieșim în aer liber, să

„ARCUL VOLTAIC

/I9-4-4-1978

rs reconfortăm după orele de 
muncă — ne spune Petru Dra
goș și ne explică, apoi, pe În
delete, ce efect are o partidă 
de popice, spre exemplu, asu
pra lui și a colegilor săi, sau 
una de tenis, sau volei, sau 
handbal, după preferință, pen
tru că fiecare vrea (și poate) 
să practice ce discipline doreș
te. Și aceasta pentru că stadio
nul, terenurile de handbal, vo
lei, tenis de cîmp, popicărla, 
ștrandul cu cele două bazine 
se află in permanență eu por
țile deschise.

Nu este o glumă cind ți se 
spune că în disputele intersec
ții vin „mai mulți spectatori 
decit la cele in care evoluează 
fotbaliștii din divizie". O afir
mă M. Horvath, președintele 
comitetului sindicatului, căruia 
problemele sportului ii sînt 
foarte cunoscute și care nu se 
oprește numai la „a cunoaște" 
ci se află direct implicat și ca 
practicant, dar și cu importan
te răspunderi în acest sena.

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

De astăzi, in Sala sporturilor din Constanta

BOXERI DIN 8 ȚĂRI LA „MĂNUȘA LITORALULUI*
Peste 170 de pugiliști din 8 

țări vor participa, începind de 
astăzi, la cea de a 7-a ediție 
a tradiționalei competiții „Mă
nușa litoralului", care se desfă
șoară în Sala sporturilor din 
Constanța (zilnic de la ora 19). 
Vor urca în ring boxeri dip 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
Germania, Indonezia, 
via, Ungaria, U.R.S.S.,

Printre pugiliștii români în
scriși pe foile de concurs 
remarcă : Dragomir Ilie, 
Cercel, Ion Budușan, M. Sta- 

Duminică, Sandu 
C. Chiracu, Fare- 
Sali Adem, N. 
Boancă și alții.

se
Titi

R. F.
Iugosla- 
precum 

și numeroși sportivi de la clu
burile românești Dinamo, Me
talul București, B.C. Galați, 
CSM Reșița, ASA Cluj-Napoca, 
Delta Tulcea, Litoral Mangalia, 
CSmentul Medgidia. CFR Cra
iova, I.A. Pitești, Farul și Por
tul Constanța.

matescu. Șt. 
și Ilie Tîrilă, 
din Ibraim, 
Chioveanu, I.
Categoriile mici sînt cele mai 
populate : cîte 8—12 partici- 
panți.

Dintre concurenții străini, 
ținem cîțiva participanți 
campionatele mondiale de 
Belgrad din acest an, cum 
fi Werner Schăfer (R.F.G.) sau 
Anwar Samsul Harahap (Indo
nezia). Dealtfel, prezenta bo
xerilor indonezieni oferă și po-

re- 
la 
la 
ar

sibilitatea unei interesante re
vanșe, după campionatele 
mii, cind Faredin Ibraim 
învins in primul tur (5—0 --la 
puncte) pe Johanny Ribera.

Ca de obicei în ultimii ani, 
boxul sovietic va fi reprezen
tat de puternicele formații ale 
cluburilor Burevestnik din O- 
desa și Rezervele de muncă 
din Moscova. Din Iugoslavia se 
prezintă o selecționată a Box- 
clubului din Skoplje, în frunte 
cu David Asanov.

Finalele turneului 
nică de la ora 18.

lu— 
l-a

dumi-

Cornel POPA, coresp-
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ic ede 1 medalii oDfinutc la concursul „Prietenia

ATLETII NOȘTRI JUNIORI TREBUIE
SĂ ASPIRE LA MARILE PERFORMANȚE

Concursul „Prietenia" a reprezentat, la 
Secare ediție, o piatră de încercare pentru 

r.ostru juvenil. Dificultatea intre- 
eer.. reiese chiar din simpla enumerare a 
țârilor cu ai căror reprezentanți trebuie să 
se confrunte speranțele atletismului nostru: 
U.R.S.S , R. D. Germană, polonia, Ungaria, 
Cuba, Cehoslovacia, Bulgaria. Să recunoaș
tem, adversari deloc comozi, nu numai pen
tru juniorii noștri.

Nu se poate spune că atletismul românesc 
n-a avut, în ultimul deceniu, cîteva gene
rații talentate, unele elemente de excepție. 
Și totuși, la primele 10 ediții ale concursu
lui „Prietenia", din 1967 pînă tn 1976, doar 
două victorii românești figurează in palma
res : Petre Lupan (2 000 m obstacole) și 
Mariana Filip-Suman (400 m), ambele în 
1968. Au fost șl ani în care juniorii noștri 
nu au reușit să cîștige nici o medalie l

Prin această prismă cele două succese 
înregistrate la ediția găzduită de Stadionul 
Republicii, celelalte cinci medalii — două 
de argint și trei de bronz 
moment de vlrf, - - - • 
îmbucurător. Avem, așadar, cițiva’ atleți — 
numărul lor este chiar mai mare decît al 
celor 7 laureați, gîndindu-ne la cei clasați 
în vecinătatea podiumului —, capabili să 
ce întreacă de la egal cu cele mai bune 
produse ale unor școli atletice renumite.

Enumerăm, în avancronica întrecerilor, o 
•erie de juniori români ale căror rezultate le 
dădeau dreptul să spere In ocuparea unor 
poziții fruntașe. Spuneam că este nevoie, 
pentru aceasta, ca ele să fie repetate sau 
chiar îmbunătățite. Rezultatele concursului 
ne arată că tocmai acei sportivi care s-au 
autodepășit au reușit cele mai bune clasări. 
Doina Maxim și Gheorghe Cojocaru, cei doi

cinci medalii
reprezintă un

un bilanț-record, desigur

ciștigători, și-au corectat recordurile perso
nale, la fel Mihai Ene, la triplusalt, sau 
Mihai Drăgoi la 2 000 m obstacole.

Cele 7 medalii puteau fi insă mai multe, 
chiar mai strălucitoare, dacă și alți frun
tași al generației ar fi evoluat Ia nivelul 
maxim. Așteptam mai mult de la Cristina 
Cojocaru — nu s-a calificat în finală 
800 m —, Iulian Grumăzescu (doar 4,40 
la prăjină !), Gyorgy Marko (departe 
recordul de juniori pe care il deține, 
5 000 m) și chiar Sorin Tirichiță, atleți 
care 11 consideram cele mai sigure valori 
ale lotului. Ei au concurat însă slab — ca
lificativul este real indiferent de opoziția 
întâlnită — la cel mai important concurs 
al sezonului, desfășurat acasă. Faptul că 
n-au corespuns acum așteptărilor, că nu 
și-au adus aportul la o reprezentare supe
rioară, nu înseamnă că nu pot ajunge 
atleți valoroși. Știm foarte bine că alți 

juniori, mai buni decît ei, mai talentați, 
nu avem deocamdată. Avem încredere in 8 
și li alăturăm, în perspectiva C.E. de ju
niori de anul viitor și, in general, a deve
nirii lor atletice, medaliaților de Ia ..Pre- 
tenia", cărora le-am putea adăuga și alte 
nume : Cristina Popescu. Nicoleta Lia, Mi
titica Junghiata, Eugenia Nicola.

Ce ne-a mai arătat, dincolo de bilanțul 
cifric, de unele împliniri sau eșecuri indi
viduale, concursul „Prietenia" 7 Ne-a arătat 
unde ne situăm la nivel de ansamblu, tn 
raport cu ceilalți participant:. Trebuie sâ 
recunoaștem că imaginea de ansamblu a 
prezenței românești în ccmpeti-.îe nu este 
întrutotul optimistă. Dimpotrivă. Au fost 
multe probe — prea multe — in care re
prezentanții noștri n-au contat in lupta pen
tru primele locuri. Au fost prea multe 
probe de alergări scurte în care nu am

Mihai Ene (15,60 m la triplusalt) 
din surprizele plăcute ale concursului 

.Prietenia" Foto : Dragoș NEAGU
avut aileți in finale — Intre primii I deci 
—, prea multe probe de sărituri si arun
cări In care juniorii români Incheiau plu
tonul, cu rezultate modeste, departe de ale 
protagoniștilor. Și nu neapărat pentru că 
juniorii noștri au concurat slab, ci pentru 
ci aceasta le este, de fapt, valoarea.

Ar ti greșit, prin urmare, să se creadă 
ci atletismul nostru tinăr a făcut in corpo
ra un salt de cantate, că viitorul este asi
gurat. Avem cițiva tineri talentat!, cîteva 
excepții — cum a avut mal mereu atletis
mul românesc — dar in ansamblu, sintem 
iacă departe de fruntași. Aceasta trebuie să 
Ee adevărata concluzie a întrecerilor „Pri
eteniei'
bun

_ , chiar dacă avem în față cel mal 
bilanț reușit vreodată...

Vladimir MORARU 
cadrul unui concurs desfășurat la Po- 
Brașov, Nicolae Bindar a stabilit un 

record de seniori la 
nului, eu performanța de 
record îl aparținea cu 79,34

în 
tarv?

aruncarea eioea-
m. Vechiul 

m.

De azi, pe terenurile Progresul

CA'iPioxunr de tenis
REZERV UE SENIORILOR
După o pauză de o singură zi, 

activitatea competițională la te
nis se reia astăzi cînd, pe tere
nurile din parcul sportiv Pro
gresul. se va da startul in Cam
pionatele naționale ale României, 
întrecere rezervată seniorilor. Pe 
tablourile de concurs sînt înscri
se, printre altele, numele Flo
renței Mihal, Marianei Simiones- 
cu, Luciei și Măriei Romanov, 
precum și ale lui Dumitru Hă- 
rădău, Andrei Dîrzu, Florin Se- 
gărceanu. Meciurile vor Începe 
la ora 9.

TESTAREA
(Urmare din pag. 1)

CAM
Cu deo 

mărită p> 
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O FRUMOASĂ VICTORIE A BASCHETBALISTELOR, LA AVANPREMIERA „MONDIALELOR"
PROMISIUNE PENTRU VIITOARE AFIRMĂRI

Duminică seara, în Sala sporturilor din Constanța, s-a încheiat 
cea de a 17-a ediție a „Cupei Mării Negre" ia baschet femi-.i», în
trecere la care au fost prezente cinci reprezentative A: Ceho
slovacia, Polonia, R. I). Germană, Ungaria și România, precum și 
echipa de tineret a țării noastre. După cum se știe, trofeul pus 
in joc a revenit primei noastre reprezentative, câștigătoare a tu
turor partidelor susținute ta cadrul acestei tradti.iorutie competiții, 
după evoluții ce i-au atras aprecieri elogioase din partea specia
liștilor prezenți la Constanța. Echipa noastră a practica: tn toate 
meciurile un joc de bună valoare, in care atacurile poziționale au 
tost folosite judicios, jar contraatacul întrebuințat cu excelente 
rezultate, un ritm alert, la care doar formația Cehoslovaciei a 
opus o rezistență deosebită.

Desigur, actuala echipă reprezentativă a demonstrat un poten
tial ridicat, care o face competitivă în multe întreceri de am
ploare. Fetele noastre nu au mai fost timorate în fața unor adver
sare redutabile, cum sînt formațiile Cehoslovaciei și Pozoruei. 
Pivoții Mariana Andreescu și Sodica Gotan sînt jucătoare de 
clasă, dovada fiind făcută in «pedal in medul cu Cehoslovacia, 
echipă cu valori recunoscute (liana Peklova — 1,97, Hana Hojsa- 
kova — 1J)1, Paula Davidova — 1,89), în fața cărora s-au compor
tat foarte bine. Un ciștig pentru echipa noastră a fost Cameha 
Filip, integrată perfect ta angrenajul reprezentativei. Liliana 
Duțu, Ana Aszaloș și Maria Roșianu au confirmat buna lor va
loare. Dar lor li se pot alătura cîteva baschetbaliste cu bune pres
tații în turneul de la Constanța, Ce că au jucat în prima echipă 
•au în cea de tineret. Nu vor trebui să lipsească din lotul repre
zentativ sportivele Maia Cuțov, Magdalena Szekeli, Mariana San
du, Măndica Ciubăncan, Mihaela Radu, Gheorghița Bolovan.

Cu actualul lot de baschetbaliste, echipa reprezentativă poate 
aborda cu multă încredere marile întreceri, iar confirmarea o aș
teptăm la Balcaniada de la Craiova, precum și la turneele de ca
lificare pentru J.O. de la Moscova.

La încheierea competiției de la Constanța l-am solicitat pe an
trenorul reprezentativei cehoslovace, Vladimir Heger, să-și spună 
părerea despre acest turneu internațional : „Sînt supărat doar că 
am pierdut, in două săptămîni, ambele partide susținute cu echi
pa României, la Burgas și la Constanța. Dar, trebuie să recunosc, 
aveți fete foarte bine dotate, cu multă fantezie și putere de luptă. 
Elevele mele, cu care voi aborda marile întreceri, deși au gabarit 
acceptabil, nu au încă ritmul formației României, echipă ce poate 
aspira oricind la locuri fruntașe în orice competiție".

DOAR CARMEN BUNACIU S-A IMPUS

Paul IOVAN

MAEȘTRI AI SPORTULUI IN MIJLOCUL SPORTIVILOR
PARTICIPANT! LA „DAC1AD.V

Cea de a x-a ediție a întrecerilor balcanice de natație pentru seniori 
• confirmat ierarhiile stabilite încă în urmă cu doi ani. Reprezentati
vele României s-au Impus categoric In probele fem-nine tie înot, ea 
șt în concursul de sărituri, Iar selecționata Bulgariei a cîștigat la tnot 
masctatin, în timp ce formația noastră, una dintre cele mai slabe pe 
care le-am aliniat în ultimii ani. a rămas pe poziția a Ln-a. Din cele 
13 titluri cucerite la Kranj, opt aa aparținut înotătoarelor, trei sărito
rilor șl unul singur Înotătorilor.

Orgamzate cu aproximativ acul săptăminl înaintea campionatelor 
mocirle <tn Beritnul Occidental, Întrecerile balcanice au reprezentat 
șt un ultim test al celor prezenți înaintea marelui examen al sezonu
lui- In cele patru tie <Je concurs, singurele performanțe de valoare 
internațională care pot fi competitive șl în piscina olimpică din Berli
nul Occidental au fost realizate de Carmen Bunaciu. Ea a încheiat 
competiția cu 4 titluri : două tn probe individuale și două la ștafete. 
Multipia noastră campioană ■ corectat ambele recorduri tn probele de 
spate și a contribuit efectiv șl la cete două recorduri ale ștafetei ro
mâne.

După cum ne-a rejata: teietrr~ie Tîberiu Munteanu, antrenorul coor
donator al KX'ar-Jor, Carmen s-a mișcat de aceesU <tatâ mult mal bene 
deci-, »a ultima ei ieșire tn pubte (campionatele naționale desfășurate 
In urmă cu o lună), rentizmd recordurile pe care și Je propusese tocă 
pentru luna iulie : de la 44.31 la 64 *8 pe distanța de IM m șl de la 
2:17-94 la 2:17,23 pe cea de SOC m. Unde o plasează cele două rezultate 
pe Bunaclu la ierarhiile celor mal bune specialiste din lume 7

144 m —
S3 23 Treiber (RDG) 
43,54 Jezek (SUA) 
43,64 Stille (RDG) 
•4.32 Bosga (Olanda) 
64,38 — —
64.46 
64,56 
64,63 
64,85 
64,87 _ ___ _____ ___ . ___ ________ _________ ,

Pozițiile sînt desigur onorante pentru campioana României dar, după 
părerea noastră, rezultatele nu reflectă tocă posibilitățile ei reale. Pen
tru a Intra efectiv tn lupta ce se va da peste două sâptămlnl pentru 
medaliile „mondialelor", Carmen ar trebui să-și repete performanțele 
din primăvară, așa cum au făcut-o fără excepți® toate înotătoarele 
aflate în listele de mai sus.

Va fi capabilă Bunaciu și de acest evident tur de forță, ăvtod în 
vedere că, practic, numărătoarea inversă a Început 7 Așa cum ne re
lata T. Munteanu, după ce a reușit vineri noul record la „sută" — 
31,3 pe primii 50 m și 64,46 în final — simbătă ea a făcut o nouă ten
tativă în cadrul primului schimb al ștafetei mixte. De această diftă ea 
a plecat mai rapid (30,8), a înotat viguros șl pe a două lungime, în 
același ritm, toată lumea fiind convinsă că va realiza un timp sub 
64 de secunde. La sosire insă, în loc să „atace" puternic, s-a Întins pe 
apă, așteptînd parcă... să vină peretele bazinului spre ea. Greșeală ele
mentară, care a costat-o cel puțin 5 zecimi de secundă (a obținut 
64,50).

Să sperăm că talentata noastră recordmană va ști să învețe și din 
greșeli, sc va concentra In scurtul timp care l-a mal rămas asupra 
perfecționării starturilor și Întoarcerilor, va încerca poate (în repetări) 
și o mai bună dozare a efortului pentru cursa de 200 m, astfel ca la 
C.M. să se poată prezenta în plenitudinea forțelor și sâ dovedească, 
prin performanțe de înaltă valoare, că munca ei asiduă de peste 10 
luni n-a fost in zadar.

Hogg (Canada) 
BUNACIU (ROMANIA) 
Gibson (Canada) 
Fodor (Ungaria) 
Edelijn (Olanda) 
Foster (Australia)

290 m
Treiber (RDG) 
Stille (RDG) 
Jerek (SUA) 
Robertson (Australia) 
Gibson (Canada) 
Browne (SUA) 
BUNACIU (ROMANIA) 
Forest (Australia)

303.74 
2:13,81 
3:14,39
2:16.79 
2:16.03
307,11 
3:17,28
3:17,74
2:17,89 Bosga (Olanda) 
3:13,54 Fodor (Ungaria)

în mai multe localități 
din țară s-au desfășurat între
cerile de oină ale sportivilor 
neclasificați, din cadrul etape
lor de zonă ale marii compe
tiții naționale „DACLADA". Fe
derația română de oină a luat 
frumoasa inițiativă de a delega 
un număr de maeștri ai spor
tului la zonele respective, pen
tru a ajuta în mod efectiv la 
desfășurarea acestora.

Maeștrii spoitului Gh. Vla-

se
na _ __ _ ___ _______
Dincă (Tg. Jiu), Mihai Androș- 
ca (Slatina), Traian Perșinaru 
(Bistrița-Nâsăud), Ion Păsărică 
(Vaslui). Ion Fundățeanu (P. 
Neamț), Iosif Minac (Bucu
rești) au dat un sprijin 
prețios organizatorilor si au 
stimulat pe tinerii sportivi par
ticipant!.

Prof. George POPA

si Tudor Sîrbu (la zo- 
de Ia Giurgiu). Florian

Adrian VASILIU

desfășurării competiției (mal 
ales cînd ea este relativ pre
lungită — 90 de minute In fot
bal, 80 de minute în rugby, 60 
de minute în handbal 
dacă nu are un suport 
biologic corespunzător, 
tatea, frecvența, forța, 
nitatea lui (judecată în sutimi 
de secundă) scad ori se mențin 
în joc in raport direct propor
țional cu pregătirea și condiția 
fizică. Valoarea unui jucător nu 
se stabilește doar prin momen
tele sale de sclipire, ci prin 
randamentul lui de-a lungul în
trecerii. Ciți jucători din fot
balul nostru, deși extrem de ta- 
lentați și dotați cu o tehnică 
excepțională, nu dispar real
mente din joc prin absența lor 
mai cu seamă către sfîrșitul 
lui ? Recentul campionat mon
dial din Argentina a dezvăluit 
și celor mai naivi iubitori ai 
acestui sport concepția fotba
lului total, care a dus aproape 
la anularea spațiului de joc, 
întrucît 
țiunilor 
namica 
lor au 
renului 
micșorat, Ce 
jucători care 
tă în aceste 
putut să ___
porte nn astfel de tempou al 
jocului a _ 1 _
Valoroasa echipă a Italiei, că
reia pe plan tehnic nu 1 se 
poate reproșa aproape nimic, 
n-a reușit din cauza pregătirii 
fizice insuficiente să acționeze 
la nivelul real al 
sale decit o parte 
de joc. Or, acesta 
ptaă la ultima sa 
aparține celui mai 
mai îndepărtat de frontiera ul
timelor resurse fizice. Desigur, 
fotbalul nu se confundă cu 
Ietismul. dar alergarea și 
ritura, chiar și aruncarea 
sînt proprii numai acestei 
muri sportive, ale aparțin 
comoției umane fără de care 
nici un joc sportiv, nici o pro
bă sportivă n-ar putea exista. 
Virtuozitatea purtării balonului 
nu este un act motric izolat, el 
se integrează intr-o acțiune 
motrică, in sute de acțiuni mo
trice care compun dialectica u- 
nuj joc. Diagrama succesiunii 
și tempoului lor explică valoa
rea acestuia și separă pe în
vinși de învingători. Pentru a- 
ceastă simplă și accesibilă ju
decată și noi și alții în lume 
(Polonia, Ungaria, R.D.G., 
U.R.S.S. etc.) folosesc suite de 
teste care urmăresc, la anumi
te intervale, să desfacă sinteti
cul jocului, globalul său în 
momentele care îl alcătuiesc. 
Or, probele de control, indife-
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Continuă succesele la tragerile 

obișnuite

PRONOEXPRES
Participantul ARDELEAN STE- 

LIAN din Arad a cîștigat la tra
gerea din 26 iulie un AUTOTU
RISM „Dacia 1300". Șl dv. vâ 
puteți număra printre marii cîș- 
tigâtori dacă veți participa la tra
gerea PRONOEXPRES de mîiue 
9 august 1978 care beneficiază și 
de un report La categoria 1 în 
valoare de 20 083 lei. Vă reamin
tim că la aceste trageri : « se 
extrag 12 numere din 45 • se 
pot obține cîștiguri cumulate pe 
aceeași variantă simplă * se a- 
tribule cîștiguri pentru 5 și 4 nu
mere din cele 12 extrase și pen-

tru 3 numere din S. Rețineți ! Ju- 
dnd pe bilete combinate și com
binații „cap de pod" vă sporiți 
șansele, aceste bilete oferindu-vă 
posibilitatea obținerii ușor suite 
de cîștiguri. Nu uitați ! ASTAzi 
este ultima ZI 
rea biletelor la

pentru proctira- 
această tragere.

TRAGERII
_________  DIN 2 AUGUST
Cat. 1: 1 variantă 25% (au- 

I Dacia 1300); cat. 2: 3,75 
lei; cat. 3: 18,75 a 3.67â

. 4: 64 a 1.077 lei; cat, 5: 
i 384 lei; cat. 6: 6.248 a 
cat. 7: 173 a 200 lei; cat.

C1ȘTIGURILE
PRONOEXPRES
1978.
toturlsm 
a 18.376 
lei; cat. 
179,50 a 
40 lei; i
8: 3.177 a 40 lei. Report la ca
tegoria 1 : 18,992 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300- a revenit parti
cipantului NICOLAE GEORGES
CU din București.

PASIUNEA PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1)

Discutați cu muncitorul Ștefan 
Torok, cu tehnicianul Grigo- 
re Dobrin, cu maistrul Gheor- 
ghe Laszlo, cu inginerul Florin 
Oprea, cu muncitorul Constan
tin Arjoca sau cu oricare din
tre cele cîteva mii de oameni 
ai muncii despre activitatea 
sportivă și vi se va vorbi cu 
ardoare despre „Cupa chimis
tului" si locurile fruntașe ocu
pate în disputa cu alte unități, 
despre campionatul asociației, 
la care, spre exemplu, la fot
bal, fiecare atelier participă eu 
echipa sa... Muncitorul Petre 
Măricel este acum pensionar. 
A lucrat ani multi în combinat, 
cîștigîndu-și stima și prețui
rea colegilor. Și azi. ca si ieri, 
cînd venea punctual la locul de 
muncă, se prezintă la combinat, 
îl aduce acum pasiunea pentru 
sport. Este, după spusele lui 
D. Groza, vicepreședinte al a- 
sociației, un „om bun la toa
te", înțelegîndu-se prin aceas
ta că fără el aproape nu s-ar

putea imagina organizarea și 
desfășurarea unei întreceri 
sportive. Și de la Petre Mări
cel cei tineri învață nu nu
mai dragostea pentru muncă, 
ci și iubirea pentru exercițiul 
fizic, pentru sport. Poate că 
în inițiativele diferitelor secții 
se află și un grăunte din cele 
semănate de neobositul pensio
nar. Joacă, deci; lăcătușii cu 
sudorii, operatorii cu mecanicii, 
cazangii cu reparatorii !

Pe M. Hurubean, directorul 
adjunct al combinatului, nu 
este ușor să-l găsești în birou. 
Este fie într-o secție, fie în 
alta, acolo unde o cer sarcini
le de producție, dar și la baza 
sportivă, pentru că nu uită 
nici un moment că este și vice
președinte al asociației „Chi
mica". în ziua vizitei noastre, 
l-am găsit la stadion. Venise 
să vadă cum se lucrează, de ce 
mai este nevoie ea noua sală 
de sport să fie cit mal curînd 
și cît mai bine gata. Ne este, 
mărturisim, foarte dificil să re
producem toate detaliile ofe-

rite de interlocutor despre ac
tivitatea sportivă a chimiștilor. 
Fără dosare, fără ezitare, di
rectorul M. Hurubean ne-a fă
cut, fără exagerare, să epui
zăm... filele carnetului de re
porter. Vom reproduce doar o 
singură frază, am zice conclu
dentă, pentru tot ce am văzut 
la Combinatul chimic: „Fiecare 
om care lucrează aici, de la 
muncitor la director, simte ne

voia să fie prezent și pe tere
nul de sport, pentru a lua par
te la întreceri sau pentru a fi 
spectator. Sintem o familie mare 
și unită, cu gînduri și te
luri comune, români și ma
ghiari, toți cu dorința fermă 
de a urca umăr la umăr, lao
laltă, treptele bunăstării".

Marea sărbătoare a poporu
lui nostru a mobilizat, în a- 
ceste zile, si mai multe energii. 
Oamenii 
pasiune, cu 
fac pentru 
Si. nu uită, 
viață nouă 
un crîmpei 
tului-

muncesc cu rîvnă si 
conștiința vie că o 
propria bunăstare, 
în același timp, că 
înseamnă a acorda 
de vreme si spor-
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Bal cal,

Victor Demian cu Volpone, Ma- I 
rian Simîon cu Păulică, Constau- I 
Un Vlad cu Stolnic — au mers I 
în continuare foarte bine, ad- 
Judecîndu-și primul loc. Ei au I 
fost urmați de C.S.M. Sibiu 4 p, I 
Olimpia 8 p, Steaua 12 p. A.S.A. I 
Cluj-Napoca 23 p.

Probele pentru juniori au de- I 
butat cu întrecerile de dresaj, la I 
startul cărora s-au prezentat 15 
concurenți. O frumoasă compor- ■ 
tare a avut Irina Petrescu (Stea- I 
ua), care a ocupat cu caii Del- ] 
viș (588 p) și Epigon (561 p) pri
mul loc și, respectiv, locul al ■ 
treilea. Pe poziția secundă s-a I 
situat Peter Fleischer (C.S.M. I 
Sibiu) cu Epigon 566 p. întrece
rile continuă, (I. IONESCU — I 
coresp.). |

T IMPORTANT
rezintă fotbalului competitiv mondial și 
re «c ale sportivilor români olimpici
și mai care dețin supremația sau

lodernă locuri de frunte in ierarhiile
rește să Internaționale. Rezistența față
e core- de obligativitatea testării este
ică și nu numai veche, sau numai
ercițiile mută, dar de multe •ori este
i/și fi- rostită și apărată cu x-ehemen-
tx-Pen- ță în diferite ocazii și de une-
im tetv le comentarii. Deranjează poa-

ri de te mai puțin limbajul, dar mai
in tre- mult gîndirea care stă în spa-
ntru a tele lui. Evident, est® vorba
:t cau- doar de „gîndirea fotbalistică"
>ținerea care ne uimește prin simplis-

și să mul ei, prin ușurința cu care
ei la anulează un fapt atît de expli-
;înt ele cat și verificat in practica in-

mulți ternațională. Tezele celor care
ru con- resping sau minimalizează tes-
Iții cu tarea de orice fel sint crude
r pînă (in sens adolescentin), ecoul
■ditatea bocetelor acelora acoperiți de
i alcă- stratul gros al lenei și irespon-
Cine o sabilitățil. Ei n-au pudoarea
copiii 1 unor performanțe neîncetat sub-
i entu- mediocre, dar au insolența pro-
•e dată: testelor și abilitatea subterfu
gii an- giilor de la îndatorirea elemen-

pseu- tară de a reprezenta cu dem-
seamă nitate colectivitatea din care

ed ta fac parte așa cum reușesc
nai au mulți alți sportivi români ta
si in- competiții de prestigiu. Aceas-

ăgădu- tă falsă tânguire n-ar trebui să
n-o pătrundă în nici o ureche și să

vident, n-aibă rezonanță în nici un
o „di- condei, oricît de polemic ar fi

sau el.
nostru La nivelul atît de înalt de 
testa- competitivitate la care s-a a-
fizice juna (și nimeni nu se va opri

x^mai aci) se recomandă, poate mai
bazată mult decît în oricare alt do-

• care meniu, o evidență riguroasă a
spozi- investițiilor făcute, o obiectivl-
: doar zare a oricăror componente
I, din care se adaugă in performan-
înde- ță, tocmai pentru a-1 judeca

opune valoarea și a i-o spori plnă
aten- la hotarul ultimei sale lntin-
indi- deri. Pentru aceste motive a-
eali- părăm testele și, implicit, apor

ie ale tul românesc.
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astă fa automobilism

VICTORIOS LA MĂGURA '
i ju- toți pe Dacia 1100 ; cl. peste I
t cea 1300 cmc — 1. E. Ionescu-Cris- 1
iona- tea, pe Lancia (Unirea Trico- ■
ă în lor București), 2. Gh. Morasse I
biliș- pe Renault 12 Gordini (I. A. I

Dacia Pitești), 3. M. Gheorghe. _ 
ită pe R. 12 Gordini (ITA Caraș-Se- I
te verin) ; el. Dacia 1300 (grupa I
'ri. L) — L L. Balint (CâU Bra-

An- șov), X M. Popescu (CSU Bra- I
legul șov), 3. V. Hirschvogel (ITA I
nțio- Caraș-Severin) ; cl. Dacia 1300 •
iilor (gr. a H-a) — 1. A. Bellu, 2. .
fost N. Grigoraș, 3. C. Căpriță (U- I
șină nirea Tricolor). Clasament ge- I

neral : L A. Bellu, 2. N. Gri-
; goraș, 3. E. Ionescu-Cristea ; I
L. ț' pe echipe — 1. CSU Brașov, |
Qk LA- Dacia Pitești, X Unl-
Gh. rea Tricolor București. (Hie I

— IANCU, coresp.).

FILEULUI
) de 
curs 
nice, 

și 
ialist

loc 
rima 
ape- 
iline 
Baia 
ver

și 
e-

de 
di- 

i î 1
1978
1979 
ieul 
îas- 
:m-

5 a- 
irile

1—4) ; Divizia B (masculin și 
feminin) ; 22 octombrie — 19 
noiembrie 1978 (turul I), 26 
noiembrie — 24 decembrie 1978 
(turul II), 28 ianuarie — 25 fe
bruarie 1979 (turul III), 18 martie 
— 15 aprilie 1979 (turul IV); 11—13 
mai — turneul de baraj ; Divizia 
națională de juniori și școlari : 
22 octombrie — 17 decembrie 1978 
(turul li), 28 ianuarie—25 februa
rie 1979 (turul III), 18 martie—15 
aprilie 1979 (turul IV) ; 11 — 13
6—10 aprilie (feminin), 12—16 a- 
prilie (masculin) ; Divizia de 
juniori II : 15—18 martie 1979
(faza de zonă), 29 aprilie — 2 
mai 1979 (faza finală).

O La „Trofeul Tomis*, rezer
vat echipelor masculine, care va 
avea loc între 28 august și 4 sep
tembrie la Constanța, participă 
reprezentativele Braziliei, Bulga
riei, R. P. Chineze, Cubei, R. D. 
Germane, Franței, Ungariei ți 
României.
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I
I
I
I
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După triaturile și testele de la Constanța

TINERII JUCĂTORI EVIDENTIAL
VOR H PROMOVAȚI 

1N LOTURILE REPREZENTATIVE
Organizarea seriei de antrena

mente comune ale componenților 
loturilor A șl olimpic la Con
stanța, participarea acestora la 
jocurile de verificare disputate 
In aceiași oraș — ca șl la Var
na — și, în tine, trialurlle me
nite să treacă în revistă, alături 
de componențli loturilor, pe cel 
mal talentați jucători din eșalo
nul secund și din grupul promo
vatelor în A au dus la o serie 
de concluzii și măsuri ale foru
lui de specialitate. Prima dintre 
acestea este PROMOVAREA unei 
serii de tineri fotbaliști care 
s-au evidențiat în trialurile de 
la Constanța in loturile A, olim
pic și de tineret. Plnă la 20 au
gust, grupul de tehnicieni ai 
F.R.F. va da formă definitivă lo
turilor respective, angajate — 
după cum se știe — în sezonul 
de toamnă în Importante com
petiții Internaționale.

Pînă la datele jocurilor oficiale 
ale echipelor A, olimpică și de 
tineret vor fi organizate cîteva 
antrenamente comune ale com- 
ponenților loturilor amintite. Pri
mul dintre acestea este proiectat 
pentru data de 29 august, eînd 
se vor reuni la București jucăto
rii lotului „A“. F.R.F. a mai ho- 
tărit ca, in scopul unei cit mai 
atente și intense pregătiri a com- 
ponenților loturilor, ca și a ju
cătorilor din cele patru formații 
de cluț> prezente in cupele eu- 
ropHW antrenamentele acestora 
sa fie urmările Îndeaproape de 
antrenorii din cadrul forului de 
specialitate, de component! al 
activului federal. Celor patru e- 
chipe prezente în competițiile 
continentale 11 s-a repartizat cite 
un tehnician care va coordona și

MECIURI
COMPETIȚIE ÎN CINSTEA ZI

LEI DE X3 AUGUST. Orașul 
Vaslui a găzduit, la sfîrșitul săp- 
t&mînli trecute, o competiție do
tată cu „Cupa Eliberării*, la care 
au participat divizionarele B Vi
itorul Vaslui, I.C.I.M. Brașov, Mi
nerul Gura Humorului, precum 
și divizionara C Constructorul 
Vaslui. în primele jocuri, Viito
rul a învins Constructorul cu 
<—9 (4—9), iar I.C.I.M. a ciști- 
gat în fața formației Gura Hu
morului cu scorul de 1—0 (1—0). 
în finală, Viitorul Vaslui a în
vins pe I.C.I.M. Brașov cu 3—1 
(1—9), cîștigînd trofeul. în me
ciul pentru locurile 3—4, Minerul 
Gura Humorului a dispus de 
Constructorul Vaslui cu 1—0 
(1—0). (M. MOGA — coresp.).

CUPA „DROBETA 2000*. com
petiție aflată la a Iii-a ediție, a 
fost cîștigată, ca și în edițiile 
anterioare, de divizionara A Uni
versitatea Craiova. Studenții au 
învins ta finală formația locală 
CJS.M. Drobeta Tr. Severin cu 
1—0 (0—0), unicul gol fiind mar
cat de Ungureanu. Craiovenii au 
folosit următorul „11“: Boldici — 
Negrii ă, Tilihoi, Bern ea nu, Puri- 
ma — Bumbescu, Donose. Ungu
reanu — Vlad (min. 63 Irimescu), 
Cîrțu, ciobanu. Alte rezultate din 
meciurile preliminare: C.SJH.
Drobeta Tr. Severin — U.M. Ti
mișoara 4—1 (0—0). Au marcat: 
Dumitrăcuță, Costea (2), Chioldăr, 
respectiv Belanov; U.M.T. — F.C. 
Gerdap (Iugoslavia) ,1—0 (0—0). A 
înscris: Bostan. (M. FOCȘAN — 
coresp.).

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
PENTRU JUNIORI DOTAT CU 
„CUPA PETSCHOVSCHI*. desfă
șurat timp de trei zile la Arad, 
a fost cîștigat de formația V.S.S. 
Kdkice (Cehoslovacia) cu 6 p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine, Selecționata Româ
niei (juniori de perspectivă) — 
4 p, formațiile U.T.A. și F. C, 
Bihor — cu cite 1 punct, iată re
zultatele consemnate în cele trei 
zile de întreceri: U.T.A. — V.S.S. 
Kosice 0—2 (0—2); F. C. Bihor — 
Sel. României (juniori de per
spectivă) 1—5 (1—3) ; U.T.A. —
F.C. Bihor 0—0; Sel României — 
V.S.S. Kosice 0—1 (0—1), V.S.S.
Kosice — F. C. Bihor 1—0 (0—0); 
U.T.A. — Sel. României 0—1 
(0—0). (N. STRAJAN — coresp.).

AURUL BRAD — F.C. CORVI- 
NUL HUNEDOARA 3—3 (0—3),
partidă desfășurată în cinstea 
„Zilei Minerului*. Au marcat: 
Dumitriu IV (min. 17, din pe
nalty), Georgescu (min. 31), Eco
nomii (min. 43) pentru oaspeți. 
Ghiță (min. 48, din penalty și 
min. 73), Giurgiu (min. 80) pen
tru gazde. Hunedorenii au folo
sit formația: Bologan — Bucur, 
Gălan, Merlâ, Bogdan — Dumi
triu IV, Dina, Georgescu — Lu- 
cescu, Agud, Văetuș. Au mai 
fost folosiți: Miculescu, Econo- 
mun, Șurenghin, Nicșa și Petcu. 
(Al. JURCA — coresp.).

AUTOMECANICzX BUCUREȘTI 
— CETATEA TR. MĂGURELE 
4—2 (3—1). Golurile au fost rea
lizate de Neagu (2), Cristea și 
Hurdubaia, respectiv Cărbunari și 
Nețoiu. (I. MICULESCU — co
resp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA TR. MĂGURELE 1—0 (1—0). 
A înscris Ioreanu. (C. GRUIA — 
coresp.).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
METALURGISTUL CUGIR 2—1 
(1—0). Pentru făgărășeni a în
scris Ciutac (2). iar pentru oas
peți Stanciu. (V. LAZAR — co
resp.). 

controla întregul proces de pre
gătire. Aceștia sint: la Steaua — 
Ștefan Covaci; la Universitatea 
Craiova — Constantin Cernăianu; 
la F. C. Argeș — Cornel Drăgu- 
șin; la Politehnica Timișoara — 
Ion Voica.

Observațiile prilejuite de tes
tele și trialurile de la Constanța 
au evidențiat pregătirea superioa
ră a jucătorilor cluburilor din 
cupele europene care au efec
tuat antrenamentele în comun la 
Poiana Brașov. De pildă, Crișan, 
jucător care începea sezonul cu 
o pregătire insuficientă, datorită 
deselor absențe sau sustragerii 
de la antrenamente, a arătat acum 
o formă bună. Sau un fotbalist 
cu ani și ani de competiție, Vi- 
gu, care a efectuat integral pro
gramul de pregătire, a manifes
tat șl el un ridicat potențial de 
joc. Iordănescu, care nu a parti
cipat decît la o parte din pre
gătiri (din cauza examenelor), 
n-a deținut gradul de formă al 
celor ce au parcurs în totalitate 
„graficul* antrenamentelor repre
zentantelor noastre în cupele eu
ropene. De aici se desprinde con
cluzia că, efectuate intens și cu 
multă conștiinciozitate, pe baza 
unui program riguros respectat, 
fotbaliștii pot atinge potenția
lul necesar la startul sezonului. 
Constatarea nu este, din păcate, 
valabilă pentru toți fotbaliștii 
primului eșalon, dintre care unii, 
fie în cadrul loturilor fie ta 
cursul jocurilor de verificare la 
cluburi, au arătat destule rămî- 
neri in urmă. Zilele care au mai 
rămas pînă la startul sezonului 
oficial trebuie să fie folosite cu 
eficacitate și cu toată răspun
derea.

AMICALE
PROGRESUL BRAILA — VIC

TORIA TECUCI 2—1 (1—0). Au
marcat: Ologu și Cațaroz pentru 
învingători. Roșu pentru oaspeți. 
(Tr. ENACHE — coresp.).

F.C.M. GIURGIU — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 2—1 <2—«);
PANDURII TG. JIU — C.F.B, 
CRAIOVA 1—0 (2—0).

ȘOIMII SIBIU — CHIMICA 
TIHNA VENI 4—2 (2—0). O par
tidă interesantă, cu multe su
turi Ia poartă. Autorii goluri
lor : Schvartz (min- 5), Marea 
(min. 32), Oprea (min. 55 si 
60), respectiv Șchiopu (min. 
T5) si Banei (min. 85). (I. BO- 
TOCAN — coresp.).

DACIA PITEȘTI — ELEC
TRO PUTE RE CRAIOVA 2—2 
(0—1). Au marcat : Boștoacă și 
Tănase, respectiv Călin si Ra
du. (I. FETEANU —’ coresp.)*

GLORIA BISTRIȚA — „U" 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (3—1). Au 
marcat : Butuza, Georgescu (2). 
respectiv Uifăleanu- (L TOMA
— coresp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG
— DELTA TULCEA 3—2 
(1—1). Autorii golurilor : Pam- 
fil (2) si Gîngu. respectiv Bă- 
descu și Ioncscu. (P. MATE- 
OIU — coresp.).

POIANA CÎMPINA — FLA- 
CARA automecanica mo- 
RENI 4—0 (1-0).

PROGRAM.Ul TURULUI RIVIZIEI C -
ETAPA I, 27 august : Voința Con

stanța — Azotul Slobozia, Docta 
Unirea Brâila — Granitul Babadag, 
Electrica Constanța - Pescărușul 
T ulcea, I.M.U. Medgidia — Unirea 
Eforie, Marina Mangalia — Victoria 
Țândărei, Arubium Macin — Cimen
tul Medgidia, Tractorul Viziru — 
Unirea Tricolor Brăila, Șoimii Cerna
vodă — Chimpex Constanța.

ETAPA A ll-a, 3 septembrie : 
Chimpex Constanța — Dacia Unirea 
Brăila, Unirea Tricolor Brăila — 
Electrica Constanța, Cimentul Med
gidia — Voința Constanța, Granitul 
Babadag — Arubium Macin, Pescă
rușul Tulcea — Tractorul Viziru, Vic
toria Țândărei — I.M.U. Medgidia, 
Azotul Slobozia — Șoimii Cernavo
dă, Unirea Eforie — Marina Man
galia.

ETAPA A lll-a. 10 septembrie : 
Electrica Constanța — Șoimii Cerna
vodă, Granitul Babadag — Chimpex 
Constanța. Unirea Eforie — Azotul 
Slobozia, Victoria Țândărei — Trac
torul Viziru, Voința Constanța — 
I.M.U. Medgid’a, Arubium Măcin — 
Pescărușul Tulcea, Dacia Unirea 
Brăila — Marina Mangalia, Cimen
tul Medgidia — Unirea Tricolor 
Brâila

ETAPA A IV-a, 17 septembrie s 
Pescărușul Tulcea — Cimentul Med
gidia, Arubium Măcin — Azotul Slo
bozia, I.M.U. Medgidia — Dacia 
Unirea Brăila, Voința Constanța — 
Chimpex Constanța, Marina Manga
lia — Electrica Constanța, Unirea 
Tricolor Brăila — Victoria Ță.ndărei, 
Tractorul Viziru — Granitul Babadag, 
Șoimii Cernavodă — Unirea Eforie.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : 
Unirea Tricolor Brâila — Arubium 
Măcin, Cimentul Medgidia — Grani
tul Babadag, Chimpex Constanța — 
Unirea Eforie, Electrica Constanța — 
Victoria Țândărei, Șoimii Cernavo
dă — Dacia Unirea Braila, Pescăru
șul Tulcea - Voința Constanța, Azo
tul Slobozia — I.M.U. Medgidia, 
Tractorul Viziru — Marina Mangalia.

Țoală grija schimbului de miine I

FINAL ÎN „ACȚIUNEA 1000“, 
DAR ACTIVITATEA CONTINUĂ

In tabăra de juniori de la Bistrița
Zilele trecute s-a încheiat 

acțiunea de depistare a ele
mentelor tinere și talentate în
treprinsă de Federația de fotbal. 
In tabăra de la Bistrița, comi
sia de selecție (alcătuită din E. 
Mladin, D. Popescu. Al. Paș- 
canu. A. Măndoiu. V. Băluțiu, 
dr. M. Georgescu și. pentru o 
scurtă perioadă. M. Pigulea) 
și-a început activitatea la 12 
iulie, în fața ei prezentindu-se 
— grupați in patru serii — 
peste 200 de tineri, născută în
tre 1 august 1960 și 31 iulie 1962.

Examenul a cuprins două 
probe : una fizică — constind 
în alergare pe distante de 30 m, 
60 m, 3 200 m si o cursă cu 
obstacole, alia pentru calitățile 
lehnico-taciice, de a juca cel 
puțin două reprize pe postul 
preferat.

.La această ultimă selecție 
din cadrul „acțiunii 1000“ s-au 
prezentai tineri mai bine dez
voltat! fizic, cu talie apropiată 
cerințelor internaționale, ne-a 
declarat E. Mladin — antreno
rul coordonator al taberei. 
Printre cei selecționați se află 
Mânu (Dinamo București) — 
pentru postul de libero. Suciu 
(„U“ Cluj-Napoca) — mijlocaș, 
Jiga (Nitramonia Făgăraș) — 
mijlocaș. Gabor (F. C. Corvi- 
nul Hunedoara) — înaintaș. A- 
eesta din urmă, deși este născut 
In anul 1962, avind calități deo
sebite, a fost trecut In prima 
grupă, in aceea a lotului națio
nal aciuai de juniori".

•Acțiunea a fost deosebii de 
utilă, a completat antrenorul D. 
Popescu. Dacă inainte de ince- 
Perea taberei erau in vederile 
noastre unii juniori — ea por
tarii Aîexa (Liceul nr. 2 Iași), 
Jăger (C.I-L. Sighei) si mijlo
cașul Hie (A.S.A. Tg. Mureș) — 
în timpul selecției am putut 
depista și alte elemente talen
tate. cu perspectivă. Voi da un

AZI Șl MIINE, TESTAREA JUCĂTORILOR DIVIZIONARI „B"
După cum am mal informat, 

astăzi și miine se va desfășura 
în opt orașe ale țării testarea ju
cătorilor din echipele divizionare 
B. iată cum este programată a- 
ceastă importantă acțiune: LA
GALAȚI — jucătorii de la echi
pele F.C.M. Galați, F.C. Brăila, 
Victoria Tecuci, Progresul Bră
ila (dimineața), F.C. Constanța, 
Portul Constanța, Delta Tulcea 
(după-amiază); LA BRAȘOV — 
Steagul roșu, I.C.I.M., Tractorul, 
Oltul Sf. Gheorghe (dimineața), 
Nitramonia Făgăraș, Minerul 
Gura Humorului, Șoimii Sibiu, 
Gaz Metan Mediaș (după-amia- 
za); LA BUCUREȘTI — Auto
buzul, Progresul, Rapid, Meta
lul (dimineața). Chimia Tr. Mă
gurele, F.C.M. Giurgiu. Ș.N. ol
tenița, Unirea Alexandria (după- 
amiază); LA CRAIOVA — Elee-

SERIA A IV-a
ETAPA A VI-a, 1 octombrie : 

I.M.U. Medgidia — Tractortri Viziru. 
Victoria Țândărei — Șoimii Cerna
vodă, Voința Constanța — Unirea 
Tricolor Brâila, Granitul Babadag — 
Marina Mangalia, Azotul Slobozia — 
Chimpex Constanța, Arubium Mâ- 
cki — Electrica Constanța, Unirea 
Eforie — Cimentul Medgidia, Dacia 
Unirea Brâila — Pescărușul Tulcea.

ETAPA A Vll-a, 8 octombrie : Uni
rea Eforie — Granitul Babadag, 
I.M.U. Medgidia — Cimentul Med
gidia, Pescărușul Tulcea — Victoria 
Țândărei, Dacia Unirea Brăila — 
Unirea Tricolor Brăila, Marina Man
galia — Arubium Măcin, Șoimii 
Cernavodă — Voința Constanța, 
Chimpex Constanța — Tractorul Vi
ziru, Electrica Constanța — Azotul 
Slobozia.

ETAPA A Vlll-a, 15 octombrie î 
Pescărușul Tulcea — Marina Manga
lia, Electrica Constanța — Voința 
Constanța Tractorul Viziru — Unirea 
Eforie, Cimentul Medgidia — Azotul 
Slobozia, Uni’-ea Tricolor Brăila — 
Șoimii Cernavodă, Victoria Țăndă- 
rei — Chimpex Constanța, Arubium 
Măcin — Dacia Unirea Brâila, Gra
nitul Babadag — I.M.U. Medgidia.

ETAPA A IX-a, 22 octombrie : 
I.M.U. Medgidia — Arubium Măcin, 
Marina Mangalia — Unirea Tricolor 
Brăila, Azotul Slobozia — Pescărușul 
Tulcea, Șoimii Cernavodă — Granitul 
Babadag, Chimpex Constanța — Ci
mentul Medgidia, Dacia Unirea 
Brăila — Unirea Eforie, Voința Con
stanța — Victoria Țândărei, Tractorul 
Viziru — Electrica Constanța.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Vic
toria Țândărei — Azotul Slobozia, 
Pescărușul Tulcea — Șoimii Cernavo
dă, Arubium Măcin — Tractorul Vi
ziru, Dacia Unirea Brăila — Voința 
Constanța, Unirea Eforie — Unirea 
Tricolor Brăila, I.M.U. Medgidia — 
Chimpex Constanța, Electrica Con- 

exemplu : elevul Ucidău, năs
cut în anul 1961, din comuna 
Tărtășești, județul Ilfov, a ieșit 
în evidentă de la primele 
probe și, firesc, a fost reținut 
in tabără".

Din păcate, au fost și două 
excepții. Silviu Moraru. de la 
Industria sîrmei C. Turzii, și 
Nicolae Naghi, de la Sticla 
Turda, s-au prezentat în ziua 
de 20 iulie, pentru ca după 
cîteva ore să plece fără să 
spună antrenorilor nici un cu- 
vint! ?! Ce părere au asociațiile 
sportive respective și Comisia 
de juniori a federației despre 
acești doi..« turiști ?

Selecția celor mai talentate 
elemente s-a încheiat, dar ac
tivitatea în tabăra de la Bis- 
tr.ța va continua pînă la 20 
aumst. In urma selecției, s-au 
format patru grupe, pe crite
riul vîrstei. a cite 13 juniori 
(născuti în 19G1 — A și B ; 
născuți în 1962 — A și B). 
Treptat, de Ia 26 iulie, în 
programul taberei au interve
nit unele modificări, in sensul 
că cei 72 de juniori au inceput 
• pregătire intensă, volumul 
antrenamentului crcscînd sim
țitor, pentru ca toți să asimi
leze temeinic cit mai multe ele
mente tehnico-taetice, iar pre
gătirea fizică să înregistreze 
parametri superiori.

De fapt, ..acțiunea 1000" nu 
S-a încheiat odată cu această 
ultimă selecție, ci a constituit 
prima fază a drumului ce 11 au 
de parcurs acești tineri pentru 
a deveni fotbaliști de perfor
mantă. Cei 72 de tineri se vor 
număra printre elevii Centrului 
national do pregătire a junio
rilor, unde sperăm că — prin- 
tr-o activitate conștiincioasă,’ 
susținută — vor deveni jucă
torii valoroși de care fotbalul 
nostru are atîta nevoie.

Pompiiiu V1NTILA’ 1

troputere, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Dinamo Slatina, Viitorul 
Scornicești, Muscelul C. Lung; 
LA PLOIEȘTI — Petrolul, Metalul 
Plopeni, Poiana Cimpina. Chimia 
Brazi; LA CLUJ-NAPOCA — U- 
niversitatea, C.F.R., Industria «îr- 
mei C, Turzii, Chimica Tîrnăveni 
(dimineața). Minerul Cavnic, Glo
ria Bistrița, C.I.L. Sighet. înfră
țirea Oradea (după-amiază); LA 
TIMIȘOARA — C.F.R., U.M.T^ 
F.C.M. Reșița, Minerul Moldova 
Nouă; LA DEVA — Mureșul, Vic
toria Călan, Minerul Anina (di
mineața), Aurul Brad, Metalur
gistul Cugir, Dacia Orâștie (după- 
amiază). Toate acestea vor fi tes
tate în cursul zilei de azi iar 
miine, la Galați, vor fi supusl 
testării jucătorii echipelor Con
structorul Iași, Ceahlăul P. Neamț, 
Viitorul Vaslui și C.S.M. Suceava.

1D1JIA 1978/1979 
stanța — Granitul Babadag, Marina 
Mangalia — Cimentul Medgidia.

ETAPA A Xl-a, 5 noiembrie s Vo
ința Constanța - Marina Mangalia, 
Cimentul Medgidia — Electrica Con* 
stanța, Unirea Tricolor Brâila — 
I.M.U. Medgidia, Chimpex Constan
ța — Arubium Măcin, Azotul Slobo
zia — Dacia Utirea Brăila, Șoimii 
Cernavodă - Tractorul Viziru, Unirea 
Eforie —Pescărușul Tulcea, Granitul 
Babadag — Victoria Țândărei.

ETAPĂ A Xli-a, 12 noiembrie : Vic
toria Țândărei — Unirea Eforie, Aru
bium Măcin - Voința Constanța, Ma
rina Mangalia — Șoimii Cernavodă, 
Dacia Unirea Brăila — Cimentul 
Medgidia, Granitul Babadag — Uni
rea Tricolor Brăila, I.M.U. Medgi
dia — Pescărușul Tulcea, Tractorul 
Viziru — Azotul Slobozia, Chimpex 
Constanța — Electrica Constanța.

ETAPA A XIII a, 19 noiembrie : 
Pescărușul Tulcea — Granitul Ba
badag, Electrica Constanța — Dacia 
Unirea BrăilaCimentul Medgidia — 
Victoria Țândărei, Voința Constan
ța — Tractorul Viziru, Azotul Slo
bozia — Marna Mangalia, Unirea 
Tricolor Brăila - Chimpex Constanța, 
Șoimii Cernavodă — I.M.U. Medgi
dia, Unirea Eforie — Arubium Măcin.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : 
Tractorul Viziru — Cimentul Medgi
dia, Unirea Tricolor Brâila — Azotul 
Slobozia, I.M.U. Medgidia — Marina 
Mangalia Ch'mpex Constanța — Pes
cărușul Tulcea, Șoimii Cernavodă — 
Arubium Măcin, Unirea Eforie — E- 
lectrica Constanța, Victoria Țăndâ- 
rei — Dacia Unirea Brăila, Granitul 
Babadag — Voința Constanța.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie : Pes
cărușul Tulcea — Unirea Tricolor 
Brăila, Electrica Constanța — I.M.U. 
Medgidia, Arubium Măcin — Victo
ria Țândărei, Marina Mangalia — 
Chimpex Constanța, Voința Constan
ța — Unirea Eforie, Azotul Slobo
zia — Granitul Babadag, Cimentul 
Medgidia - Șoimii Cernavodă, Da
cia Unirea Brăila — Tractorul Viziru.



In Campionatul de scrimă al Armatelor prietene

KROVOPUSKOV (U.R.S.S.). ClȘTIGÂTOR LA SABIE
Kilca, cel mai bun dintre scrimerii noștri, a ocupat locul 2

Cea de a doua probă din ca
drul Campionatului de scrimă 
al Armatelor prietene — sabia 
— a dat cîștitf de cauză lui 
Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.), 
cu 5 victorii în turneul final. 
Cel mai bine situat dintre sa- 
brerii noștri a fost Alexandru 
Nilca : locul 2, cu 3 victorii.

Pînâ Ia eliminările directe, 
cîteva surprize : ieșirea din 
competiție a sovieticului Iliuk, 
a polonezului Jankowski si a 
ungurului Varga- în grupul ce
lor 16 angajați direct în dis
puta pentru un loc în turneul 
final am avut nu mai puțin de 
6 scrimeri : Nilca. Pop, Mus
tață, C. Marin, Oancea si Chi- 
culiță. Din parate, evoluția lor 
n-a fost pe măsura așteptări
lor ; doar unul, Nilca, a reușit 
să ajungă in finala de 6. El a 
debutat promițător în elimină
rile directe, cu o victorie 
(10—5) la Miiller (R.D.G.). A- 
noi l-a intilnit oe Krovopuskov, 
într-un asalt încheiat cu un 
rezultat destul de strîns : 10—3 
pentru Krovopuskov. Nilca a 
ajuns, astfel. în recalificări. Un 
10—5 la ungurul Frolich l-a 
netezit calea spre turneul final. 
Ultimul obstacol. întîlnirea cu 
Pop. Din nou victorie, cu 10—C 
si calificarea în finală. împreu
nă cu sovieticii Krovonuskov, 
Sidiak. Burtev si Ismailov, 
care au ajuns direct in ultimul 
act al probei. Prin recalificări 
a aiuns în finală si ungurul 
R- Nebald.

Ceilalți sabreri români au

Secvență din asaltul Nilca (in stingă) — Krovopuskov, sub semnul 
echilibrului pini aproape de final...

...CAZUL DWIGHT STONES
Dwight Stones, „copilul teribil* al atletismului american, n« 

mai are voie să concureze | Vestea a-a ridicat cu mult peste 
ștacheta ridicată de fostul recordman mondial al săriturii în 
înălțime, producînd o senzație mai mare decit eșecurile sale 
(nescontate) de la ultimele două ediții ale J.O. clnd, deși por

nea ca mare favorit. Stones n-a putut obține decit „bronzul* 
la Miinchen și Montreal.

Ce s-a Intlmplat, de fapt 7 Federația de specialitate nord-ame- 
ricanâ (A.A.U.) l-a suspendat pe Dwight Stones din activitate, 
pe timp nelimitat, pe motiv că acesta a încălcat regulile ama
torismului, participlnd, luna trecută, la un concurs televizat al 
„superstar“-urilor, refuztnd apoi să depună la federație pre
miul obținut, în valoare de 33 400 dolari. Odată cu Stones au 
mal fost suspendate, pentru același motiv atletele Kate Schmidt 
(recordmana mondială la aruncarea suliței), Frânele Larrieu șl 
Jane Frederick. Numai Dwight Stones a reacționat însă ime
diat. Și nu pe calea explicațiilor sau a concilierii, ci adresln- 
du-se direct justiției. El a cerut Curții de apel din California 
anularea suspendării, acuzînd, la rindul său, A.A.U. eă ar fi 
„coruptă, depășită și servind doar propriile interese* șl afir
mând că în cazul în care federația nu-șl va retrage suspenda
rea el va face dezvăluiri compromițătoare pentru forul de spe
cialitate al atletismului american. Cit despre miezul disputei — 
banii — Stones afirmă că. așa cum l-a informat tn prealabil 
și pe secretarul general al Federației internaționale de atletism 
(lAA.F.), John Hoit, e4 i-ar fi cedat clubului său. Oasis Track 
Club („Clubul Atletic Oaza- — n.tr.), care are un singur mem
bru. da, ați ghicit : Dwight Stones ! „Acești bani — a declarat 
împricinatul — trebuie să servească dezvoltării clubului si an
gajării altor atleți*. Evident, nu prea mulți, căd prin împărțire 
suma n-ar mai merita judecata...

Judecătorul Robert Keil a acordat federației termenul de răs
puns la cererea lui Stones pînă la M august, fostul recordman 
al lumii spunînd că nu intenționează să se Împiedice de 
„monopolul* A.A.U., el voind să concureze pînă după J.O- ” n 
1980. Tn așteptarea răspunsului, combate de pe „oaza* tn oare 
și-a îngropat dolarii, la umbra palmierului altruismului...

Paul SLAVESCU

ATLETISM a La Jablonec (Ce
hoslovacia) . atletul cehoslovac Ja
roslav Brabec a cîjtigat proba de 
aruncarea greutății cu 19,89 m, ioc 
Joachim Krumpold (R.D. Germană) 
s-a clasat pe primul loc în proba de 
săritură cu prăjina, cu 5,25 m. Alt» 
rezultat», masculin : 400 m s Kolar
(Cehoslovacia) 46,9 ; săritură în înăl
țime : Vondra (Cehoslovacia) 2,15 m; 
feminin : săritura în lungime : Jar- 
irvîla Nygrvnova (Cehoslovacia) 6,48 
m ; 200 m : Jutta Rossler (R.D. Ger
mană) 23.9 : 100 m aarduri : Kerstin 
Klaus (R.D. Germană) 13,5 • Des
fășurat Io Veneția, meciul Internațio
nal d'ntne echipele masculine ala 
Poloniei, Spaniei și kaliei s-a înche
iat cu următoarele scoruri : Polonia 
— Italia 105—105 p. Polonia — Spania 
133—79 p $* ha!ia — Spania 127—83 p. 
Cîteva dintre principale!» rezultate — 
200 m : Men nea (Italia) 20,61 ; pră
jină : Buciarski (Polonia) 5,30 m ; 
grefate : Monte’, atici (ftaVia) 2C 13 
m (nou record național) ; 3 000 m 

rămas in corpore în recalifi
cări. Cel mai aproape de fina
lă a fost, totuși. M. Mustață, 
scos din cursă în ultimul tur al 
recalificărilor, de către R. Ne
bald (7—10).

Turneul final a evidențiat, de 
la început, vigoarea lui Krovo
puskov. cel mai activ dintre cei 
4 sabreri sovietici aflati ta 
turneul final (5—2 la Burtev si 
Sidiak si 5—4 la Ismailov). Cu 
aceste 3 victorii Krovopuskov a 
făcut, chiar la jumătatea tur
neului. o serioasă opțiune la 
primul loc.

în urmărirea sa. reprezen
tantul nostru. Nilca. Sabrerul 
român a avut o pornire foar
te bună : 5—0 la Nebald. apoi 
5—3 la Ismailov și un excep
tional 5—2 la Sidiak, fostul 
campion mondial si olimpic ! 
în continuare, insă. Nilca n-a 
putut trece de rafinatul Burtev 
(3—5), în timp ce în asalt di
rect cu Krovopuskov a riscat, 
fără acoperire. în frazele fina
lului de asalt, pierzind. astfel, 
tot cu 3—5...

Clasament final : 1. V. Kro
vopuskov (U-R.S.S.) S V.. 2. Al. 
Nilca (România) 3 v. (+6). 3. 
V. Burtev (U.R.S.S.) 3 v. (+2). 
4. V. Sidiak (U.R S.S.) 3 v 
(+1), 5. R. Nebald (Ungaria) 
1 v., 6. U. Ismailov (U.R.S.S-) 
8 v.

Marți, competiția continuă cu 
probele de floretă bărbați si 
sabie echipe, non-stop. începind 
de la ora 8,39.

Tibariu STAMA

TELEX
obstacol» î Volpl (folia) 8:29,9 ; 
10 000 mt Ortfa (foita) 29:10,4 J 
suliță : Bielozyk (Polonia) 81,30 m : 
400 m garduri : Akxvso CSpanta)
51,04.

BOX • La Wroclaw, Polo.Mo - 
S.U.A. 14-8. In cel mal spectaculos 
meci, Srednicki (Pol.) b.p. Morales 
la cat. muscă. Alte rezultate : Bry- 
dak (Pol.) b.p. Nete, Davek (Pol.) 
b.p. Monte, ambele la cat. semlmii* 
loci» ; Taylor (S.U.A.) b.p. Gotfryd 
fa cat. pană ; Johnson (S.U.A.)b.k.o. 
Janowski la cat. ușoară.

NATAȚIE • |n ultima z! a campio
natelor S.U.A., tînâra înotătoare Tra
cy Caul kins a cucerit cel de-ol 5-lea 
titlu, cîștigînd proba de 200 m bras 
cu timpul de 2:35,23 (nou record na
țional). In proba feminină de 100 m 
spate, victoria a revenit L ta del J»- 
zek, in 1:03,50. Alte rezultate : feme

Turnee internaționale de șah

TREI LIDERE
Turneul international feminin 

de sah de la Sinaia a continuat 
cu desfășurarea partidelor run
dei a 2-a. După o luptă foarte 
animată, a fost decisă o sin
gură partidă : Dana Nuțu (în
vinsă surprinzător, cu o zi îna
inte, de poloneza Gradzina 
Szmaczinska) a cîștigat la Bri- 
gilta Slnka. Timisoreanca. au
toarea unei note de maestră in
ternațională, obținută recent, o 
vizează acum pe cea de a doua. 
Pentru aceasta ea are nevoie 
de 7!/i puncte. Sau, mai exact, 
6*/j din 9 partide, cite mai tre
buie să susțină în turneu.

Celelalte întilniri ale rundei 
au fost remize. Egalitatea 8-a 
Înregistrat in partidele Corry 
Vreeken — Elisabeta Polihronla- 
de (după întrerupere). Marga
reta Mureșan — Ligia Jicmaa, 
Lia Bogdan — Viorica Iile si 
Tereza Stadler — BrigiUa Slnka. 
Tatiana Lemaciko a întrerupt 
in poziție egală cu Gabriela 
Olteana.

Lia Bogdan a cîștigat între
rupta din prima rundă cu Ligia 
Jiemao, iar Viorica Ilie a între
rupt pentru a doua oară cu 
Tereza Stadler, într-o poziție 
care rămîne foarte complicată. 
Este aminată partida din prima 
rundă. Brigitta Sinks — Tatia-

DUPĂ ÎNCHEIEREA
(Urmare din pag. 1)

care-i îndrumează. antrenori si 
conducători. Dar spațiul nu ne 
permite să-i enumerăm pe toți. 
Am face, totuși, o excepfe 
pentru doi dintre tenismanii 
noștri cu vechi stagii de acti
vitate, care vor intra curînd in 
rindul asa-numitilor „veterani" 
ai rachetei. Ne gîndiin, in pri
mul rind, la Traian Mareu. care 
gustă satisfacția unul dubla 
succes (medaliat eu aur la dublu 
mixt si argint la dublu bărbați) 
ia fata spectatorilor din orașul 
său natal, care l-au încurajat 
eu frenezie. Apoi, la Dumitru 
llărădău. coechipierul primului 
ia obliaerea unui prețios loc doi 
ia Întrecerea perechilor mascu
line, același jucător inimos, 
muncitor si total dăruit ciad 
este vorba de a apăra prestigiul 
echipei.

Considerațiile de fată sint 
făcute și în intenția unor edi
ficatoare comparații, căci pină 
acum jucătorii români au avut 
prezențe mai curînd discrete ia 
această Întrecere, ce poartă În
vestitura oficială de campionat 
al continentului A fost, mai cu 
seamă, prețul unei orientări 
greșite a forului nostru de spe
cialitate. Abia recent s-a acor
dat importantă unei competiții 
de care sîntem organic legați 
și care. într-o zi. poate deveni 
realmente poarta de intra
re a tenisului în rindul 
disciplinelor olimpice. Iar isto
ria sportivă va păstra pentru 
totdeauna mențiunea acestor 
succese românești înscrise pe 
răbojul ediției ’78.

Rămînînd tot în domeniul re
feririlor statistice, putem apre
cia. fără teama de a greși, că 
a fost cea mai amplă competi
ție internațională de tenis or
ganizată vreodată în tara noas
tră. Firește, a pune pe picioare 
un turneu (mai exact două, 
desfășurate simultan) cu 10 
probe și un total de 152 de 
meciuri disputate, nu este deloc 
o treabă ușoară. Ea s-a făcut, 
totuși, in condiții satisfăcătoa
re. pînă la capăt O asemenea 
organizare se sprijină. Întotdea
una. pe multiple detalii. Iar dacă 
unul din mecanismele de amă
nunt nu funcționează cum tre-

nîn, 800 m : Kim Ltnehoe 8:31.90 ; 
moseuNo. Î00 m bros : Jeff Freemaa 
2:21,78 ; 100 m spate : Bob Jacksoe 
57.22 ; 1 500 m : Ed. Ryder 15:24,84.

POLO • In ziua a doua a tume» 
M de la Dubrovnik : tugostovta “ 
Spania 11-7 (4-0. 2-2. 3-2. 2-3).
U.R.S.S. — R.F. Germania 5-5 (2—2. 
2-0, 1-3. 0-0).

SĂRITURI IN APA a Competiție 
laSemoționolă pentru junlort „Cupa 
Prietenia* s-o încheiat la Varșovia 
cu proba masculină da t’wnbullna, 
cîșflgată de Igor Kokmon (U.R.S.S.), 
cu 408 p. Proba feminină d» platfor
mă a revenit Marttaei Prober (R.D. 
Germană) cu 376,80 p.

TENIS • In orașul cehoslovac Pre- 
rov cu kio* sfîrșrt întrecerile campio
natelor europene pentru juniori, lată 
cîștigătoril în probele de simplu : 
băieți (cot. 16 ani) S’rmonsson (Sue
dia) ; cot. 18 a.M — Lendl (Cehoslo
vacia) ; fete — (cat. 16 ani) Man
di ikova (Cehoslovacia) ; cat. 18 ard 
— Strahonova (Cehoslovacia).

LA SINAIA
na Lemaciko. Ea se va juca in 
ziua liberă,

în clasament, după două 
runde, conduc Corry Vreeken, 
Gradzina Szmaczinska si Lia 
Bogdan cu l'/i puncte.

★
La actuala ediție, turneul in

ternational de juniori de la 
Ploiești se bucură de o parti
cipare valoroasă. Sînt prezent! 
in Întrecere tineri jucători din 
șase țări.

După trei runde conduce ta 
clasament D. Lalev (Bulgaria) 
cu 2‘/i puncte, urmat de G. 
Fogacs (Ungaria) și Cr. Ionesco 
cu 2 puncte, A. Negulescu 1*Z» 
puncte si o partidă întreruptă 
ta poziție superioară la Vokae 
(Cehoslovacia).

ROMÂNIA - R. P. 0. COREEANĂ 101-79, 
ÎN TURNEUL DE BASCHET DE LA PEKIN

PEKIN, 7 (Agerpree). — Se
lecționata României a obținut a 
doua victorie consecutiv* tn ca
drul competiției Internaționala 
masculine de baschet de la Pe
kin, cîștigînd cu scorul de 101—7» 
(57—39) meciul susținut cu re
prezentativa R.P.D. Coreene, ta 
aceeași grupă preliminar* (B) 
echipa Iugoslaviei a întrecu* eu

CE DE TENIS
buie. suferă întregul aparat Din 
păcate, a fost cazul și cu ediția 
brașoveană a întrecerilor conti
nentale de tenis. Greutățile 
ivite si din carențe organizato
rice au fost rezolvate, adesea, 
pe loc, prin efort si soluții a- 
decvate.

Dar ultima ediție a „europe
nelor" s-a situat din toate ce
lelalte puncte de vedere, la 
inălțime. Pentru brașoveni, ea 
nu va rămîne numai ca o fru
moasă amintire a tuturor celor 
văzute pe terenul de întreceri. 
Ei sînt beneficiarii unei moște
niri concrete, acest frumos sta
dion din incinta clubului Dina
mo. ridicat prin strădania unor 
entuziaști ai sportului și pe 
care își vor face ucenicia, de 
aici Încolo, alți campioni al ra
chetei. care vor fi chemați să 
reprezinte tenisul brașovean, 
sportul românesc, pe plan na
tional si international.

JTAUA - IN AȘTEPTARE
După cum se știe, transferă

rile au fost „înghețate- deo
camdată ta fotbalul peninsular. 
Se anunță insă aprobarea cîtor- 
va. De pildă. Anâstasi va trece 
de la Intemazionale la Ascoli, 
Bergamaschi este anunțat (de la 
Foggia) la A.C. Milan. Pruzzo. 
unul din golgeterii campionatu
lui de acum doi ani, va trece 
de la Genova la A.S. Roma, iar 
Chianigi de la Napoli la Samp- 
doria, ta Divizia B.

CHIVERS REVINE 
IN ANGLIA

Cîteva noutăți și din fotba
lul elvețian. Astfel, după ce a 
jucat cîțiva ani sub culorile 
formației Servette Geneva, en
glezul Chivers, fost la Totten
ham Hotspur, echipă cu care a 
vizitat și țara noastră, s-a îna
poiat în Anglia. S-au retras din 
activitatea competițională și 
două mai vechi cunoștințe ale 
noastre, din timpul „campaniei 
mexicane" : Raznsaier (F.C. Ba
sel) și Stierli (F.C. Zurich). Să 
notăm, de asemenea, prezența 
internaționalului francez Hervă 
Revelll. fost la A.S. St. Etienne, 
ca antrenor la Chenois. ta nri- 
ma divizie.
BRAZILIA : ÎNAINTEA TURNEU

LUI FINAL
Corinthians șl Vasco da Gama 

șl-au asigurat prezența ta tur
neul final al campionatului Bra
ziliei. La rindul el, Botafogo se 
afl* ta luptă pentru un loc ta a- 
cest turneu și demonstrează o 
formă foarte bună, cîștigînd cu 
2—1 ta fața formației Palmeiras 
șl terminlnd fără infrtagere cea 
de-a 51-a partidă consecutivă. Ul
tima etapă a fost favorabilă e- 
chlpelor din Rio. In afara lui 
Corinthians șl Vasco da Gama, 
toate celelalte au cîștigat : Ame
rica a întrecut cu 2—1 pe Seo 
Paulo, Flamengo cu 3—1 pe Curi
tiba, iar Fluminense cu 2—1 pe 
Operario. Gremio din Porto Ale
gre, revelația anului, a obținut 
încă o victorie la scor : 6—0 cu 
Nordeste

15 TINERI ÎNOTĂTORI LA 

„CONCURSIL PRIETENIA"
Pentru întrecerile concursului 

internațional „Prietenia", pro
gramate la Varșovia intre 10 și 
13 august, F. R. Natație a se
lecționat un lot de 15 înotătorii 
Carmen Alexe, Cristine Seidl, 
Carmen Mihăilă, Maria Toth, 
Luciela Mihăilescu, Edit Kugliș, 
Octana Mladin, EnikS SzSke, 
Sorin Plev, Cristian Ungureanu, 
Horia Rusovici, Mircea Cioda- 
ru, Laurențiu Tache, Viorel Mi- 
halcea și Cornel Neagrău.

• Două modificări de date ta 
calendarul competițiilor de înot. 
Campionatele naționale ale oo- 
piilor, care anul acesta se des
fășoară sub egida „Daciadei", 
vor avea loc la Reșița între 11 
și 20 august. De asemenea, 
campionatele naționale ale ju
niorilor înotători se vor desfă
șura la București între 25 și 31 
august.

scorul de 86—63 selecționata ora
șului Pekin. Partidele disputate 
ta grupa preliminară A s-au În
cheiat cu următoarele rezultate : 
R.P. Chinez* — Fiii pine 154—79I 
olanda — Japonia 65—04.

JOCURILE SPORTIVE

AIE COMMONWEALTH ULUI
MONTREAL, 7 (Agerpres). — 

La Bdmonton (Canada) au con
tinua* Întrecerile celei de-a 11-a 
ediții a Jocurilor sportive ale 
Commonwealth-ulul. tn prima fi
nal* a concursului de atletism — 
cea a probei de 10 000 m, cunoe- 
cutul fondist englez Brendan Fos
ter și-a adjudecat victoria, cu 
timpul de 28:13,7, fiind urmat da 
kenya nul MichaeS Musyold — 
28:18.1. Proba de pentatlon a tos» 
cîștigat* de atleta canadian* Dia
ne Jones, ou un total de 4708 p 
(nou record al Jocurilor), Iar ta 
proba de aruncarea ciocanului 
pe primul loc s-a situat australia
nul Peter Farmer, cu 71,10 m. 
Competiția feminin* de gimnas
tic* s-a încheiat cu succesul »■ 
chlpet Canadei (113,250 p), pa
locurile următoare dastndu-ee 
formațiile Angliei (107,400 p) șl 
Noii ZeeJande (106.350 p). Rezul
tate Înregistrate tn finalele oon- 
curauhd de toot : 100 m liber
bărbați : Morgan (Australia) — 
32.70 ; 100 m fluture femei: Quirk 
(Canada) — 1:01,92 (nou record 
al Jocurilor). Tn finala turneului 
masculin de badminton. Anglia — 
Canada 3—1. ,

ÎNCEP CAMPIONATELE i

în Europa a sosit ora cam
pionatelor naționale. Cea mal 
grăbită în declanșarea competi
ției pentru titlul pe 1978—79 * 
fost Franța : cele 20 de echipe 
din prima divizie au inceput 
campionatul la 19 iulie. Dumi
nică 30 iulie s-au aflat față In 
fată, în prima etapă, și echipela 
din Polonia. Iată, in continuare, 
datele de începere a unor cam
pionate din Europa : R. D. Ger
mană — 19 august. Ungaria — 
26 august. Bulgaria — 11 au
gust, Cehoslovacia — 16 august. 
Iugoslavia — 13 august, R. F. 
Germania — 11 august.
F.C CARL MARX STADT - 

S.C BACĂU 1-1
In cadrul turneului pe care-1 

întreprinde ta R.D. German*, S.C. 
Bacău a terminat la egalitate. 
1—1 (0—0). cu formația F.C. Cari 
Marx Stadt. Fotbaliștii români 
au deschis scorul in minutul ss 
prin Chltaru, golul egalizator fi
ind marcat de MOller (min. 84).
DEBUT IN „CUPA PRIETENIA"

Rezultate înregistrate în com
petiția internațională pentru e- 
cfilpe de juniori „Cupa Priete
nia*, care se desfășoară ta aceste 
zile la Gera (R.D, Germană) : 
R. D. German* — Ungaria 4—* 
(0—3) ; U.R.S.S. — România 4—1 
(1—1) ; Cuba — Cehoslovacia 1—1 
(0—0) ; Polonia — R.P.D. Coreea
nă 1-0 (0—9).

ECHIPELE DIN LODZ, 
FRUNTAȘE IN CLASAMENT

După disputarea a trei etapa, 
în campionatul Poloniei conduce 
L.K.S. L«odz, cu 5 p, urmată do 
Widzew Lodz (5 p) șl WisLa Cra
covia <4 p). Rezultate înregistra
te in etapa a 5-a : G.K.S. Kato
wice — Legia Varșovia 1—1 ; 
Slask Wroclaw — Widzew Lx>dz 
0—1 ; Odra Opole — Stal Midec 
3—2, Gwardla Varșovia — Ruch 
Chorzow 2—1 ; Pogon Szczecin — 
Zaglebie Sosnowiec 1—2 ; Polonia 
Bytom — Arka Gdynda 1—1 ; 
Wisla Cracovia — Szombierki By
tom 1—1 ; L.S.K. Lodz — Lech 
Poznan 2—41.

I. P. ,,Informația*
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