
La întreprinderea „Republica" din Capitala

LAMINORUL SĂ NU STEA 0 CLIPĂ- 
ASA ACȚIONEAZĂ „OAMENII DE SPORT"

J J ' 7

Maistrul Dumitru Tudor, din 
secția mecano-energetic, este în 
concediu de odihnă, dar il gă
sim, totuși, în uzină. Omul a- 
cesta a crescut aici, în marea 
întreprindere bucureșteană .Re
publica", la dogoarea cuptoare
lor rotative. în scrîșnetul tagle- 
lor subțiate în „mosoarele“ la- 
minoarelor, a urcat drumul 
omeniei muncind și învățînd. 
de la ucenic pînă la maistru. 
Este în concediu, dar a trecut 
pe aid și azi. Să vadă cum 
merg treburile, să rezolve niș
te probleme „de timp liber*, 
cum spune, pentru că Dumitru 
Tudor se numără printre cei ce 
își dăruiesc ceasurile libere ac
tivității sportive de la „Repu
blica".

Pentru reporterul de sport

nid nu s-ar fi putut afla un 
însoțitor mai bun, fiindcă pen
tru a-i cunoaște pe cei care 
s-au afirmat pe terenurile de 
sport, trebuie să străbați între
prinderea de la un capăt la 
altul ; să ocolești stivele de 
țevi gata pentru drumul lor 
lung spre nenumărate țări ale 
lumii, sau să aștepți ieșirea din 
schimb a celor urcați pe impu
nătoarele agregate ; să tred pe 
sub poduri rulante, ori să zăbo
vești în căldura metalului în
cins. „Vedeți dv„ nu știu cum 
o fi in alte părți, dar Ia noi 
oamenii de sport, oamenii care 
au făcui și fac sport, sînt brațe 
de nădejde și în muncă. Sint 
in posturi-cheie ale producției*
— spune Dumitru Tudor. No
tăm din mers această înșiruire: 
„Să vă dau doar cîteva exem
ple : Leon Dogaru, fost rugbyst. 
este maistru la cuptoarele de 
tratament termic, Vasile Boie- 
rescu. jucător de oină — lăcă
tuș de întreținere la laminor, 
Gheorghe Ursache, polisportiv
— specialist în aparate de pre
siune, Mihaj Șerban, antrenor 
de rugby — specialist în trans
porturi uzinale. Gheorghe Du
mitrescu, fost jucător, iar acum 
antrenorul echipei de popice — 
maistru strungar...*

Printre cele mai Importante 
secții este și cea în care intrăm

Viorel TONCEANU
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După turneul victorios de la Harkov

UN TEST UTIL PENTRU ALCĂTUIREA 
ECHIPEI NAȚIONALE DE RUGBY

- Interviu cu antrenorul federal Takrlu Irimcscu -

De vineri, la Salonic In vederea participării

CEA DE A 37-a BALCANIADĂ ATLETICĂ, 18
ULTIMA „ESCALĂ" ÎNAINTEA EUROPENELOR caiaciștii și canoiștii
• Un ultim prilej de 

realizare a standar-

durilor pentru CE. de 

la Praga • Mulți ti

neri in echipele noas

tre • întrecerile vor

avea loc in nocturnă

• Primul lot a plecat 

ieri spre Salonic

„Stadionul olimpic* 
din Salonic va găzdui, 
la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cea de a 
37-a ediție a Jocuri
lor Balcanice de atle
tism. la care iau par
te echipele feminine 
și masculine ale Bul
gariei. Greciei. Iugo
slaviei. României șl 
Turciei.

Loturile noastre și-au

în prima confruntare inter
națională a sezonului de vară- 
toamnă, rugbyștii noștri s-au 
reîntilnit cu succesul. De astă- 
dată frumoasa performantă vine 
din partea echipei B (de tine
ret). care, după cum se știe, a 
cîștigat — fără a cunoaște in- 
frîngerea — turneul internatio
nal de la Harkov. Prin această 
victorie rugbyștii români au in
trat în posesia Cupei ziarului 
„Industria socialistă*, organiza
torul turneului, clasîndu-se pe 
locul întîi cu 8 puncte (din 4 
partide): ne următoarele locuri: 
2. U.R.S.S. eu 8 p ; 3. R.S.S. 
Ucraineană — 4 p : 4. Ceho
slovacia — 2 p : 5. Polonia — 
0 p.

Iată ceea ce arată că sportivii 
noștri îi domină, prin clasa lor 
superioară, pe ceilalți rugbyștl 
din această parte a Europei, ur- 
mind a-și disputa în continuare 
supremația continentală cu

Dimitrie CALLIMACH1

încheiat pregătirile în 
vederea tradiționalei 
întreceri care — în favorite 
acest an — reprezin
tă și o importantă 
etapă de verificare înaintea 
Campionatelor europene de la 
Praga. Firește, atleții si atlete
le care n-au Îndeplinit încă 
standardurile pentru competiția 
continentală au acum un ultim 
prilej de a le realiza.

După cum ne declara secre
tarul Federației române de a- 
tletism, Gheorghe Zimbreștea- 
nu. echipele României sînt bine 
pregătite, luptlnd pentru primul 
loc, atît In Întrecerea masculi
nă (pe care a cîștigat-o anul 
trecut), cit șl In aceea femini
nă (unde a ocupat locul II in 
1977).

în formațiile noastre au fost 
incluse o serie de elemente 
tinere, de perspectivă, chiar și 
cîtiva juniori.

La Salonic, concursul se a- 
nunță foarte puternic, forma
țiile Bulgariei și Iugoslaviei

Excelentul rezultat obținut de Maridca
Puică la 2000 m o recomandă printre 

în probele de 1500 ți 3 000 m 
N. DRAGOȘFoto :

loc în nocturnă, toate reuniu
nile incepind la ora 19.

Un prim lot de atleți și atle
te din România a plecat spre 
Salonic ieri, cu autocarul. Cei
lalți vor pleca astăzi după- 
amiază, pe calea aerului.

Printre cei care vor concura 
la Salonic se numără Gheor
ghe Ghipn (1500 m). Cătălin 
Andreica (5000 și 10 000 m), 
Cornel Patnșinchi (20 km marș), 
Hori» Toboc (400 m g), Carol 
Corbu (triplu). Dumitru Iorda- 
che (lungime). Paul Copu și 
Vasile Bichea (3 000 m obs.), 
Mariana Suman și Fița Lovin 
(800 și 1500 m). Maricica Puică 
(1500 si 3000 m). Doina Bădes- 
cu (400 m g). Gina Panait (lun
gime). Argentina Menis (disc), 
Eva Raduly-Z3rgo (suliță).

ROMÂNI AU PLECAT IERI 
LA BELGRAD

în vederea participării la 
cea de-a XlV-a ediție a cam
pionatelor mondiale de caiac- 
canoe — care se vor desfă
șura la Belgrad, pe apele la
cului Ada Ciganlija — lotul 
reprezentativ a părăsit Capita
la ieri după-amiază, pe calea 
aerului.

..Flotila* caiaciștilor și cano- 
iștilor noștri va alinia echipaje 
ta toate cele 18 probe ale cam
pionatelor. în fruntea delega
ției se află cei trei campioni 
ai ediției trecute, desfășurată 
la Pancearevo : Vasile Diba, 
Ivan Patzaichin și Lipăi Vara- 
biev. Iată probele care figu
rează ta program și sportivii 
români care se vor alinia la 
start : probele pe 500 m : K li 
Vasile Diba, K 2 : Nicușor E- 
șeanu — Ion Bîrlădeanu, C 11 
Lipat Varabiev, C 2 : Gheor
ghe Simionov — Toma Simio- 
nov, K 4: Ion Dragulschi — 
Larion Serghei — Hie Laban o v 
— Vasile Simiocenco, K 4 F 1 
Agafia Orlov — Nastasia Nl- 
chitov — Adriana Mihala — 
Nastasia Buri (Maria Nicolae); 
probele pe 1000 m : K 11 
Diba, K 2 : Nicolae Ticu — 
Marian Ciobanu. C 1 : Ivan 
Patzaichin, C 2 : frații Simio
nov, K 1 F : Maria Cozma, 
K 2 F; Orlov — Nichitov, K 4: 
Eșeanu — Bîrlădeanu — Mihai 
Zafiu — Alexandru Giura, 
probele de fond (pe 10 000 m): 
K 1 : Bîrlădeanu, C 1: Patzai
chin. K 2: Eșeanu — Grigore 
Constanți nov, C 2 : frații Si
mionov, K 4: Ștefan Popa — 
Cuprian Macarencu — Ticu — 
Ciobanu (Ionel Milașcul). Re
zerve sînt : Beniamin Borban- 
di. Radian Filipov. Policarp 
Malîhin (la caiac) și Gheorghe 
Titu (canoe). Lotul este însoțit 
de antrenorii Radu Huțan, Ni- 
colae Navasart, Maria Nava- 
sart, Stavru Teodorov (antre
nori emeriți) și Alexandru 
Șcurca.

(Continuare în pag. a 4-a)

Trofeul oferit rugbyțtilor ro
mâni pentru ciftigarea turneu

lui de la Harkov

fiind aspirante traditionale la 
primele locuri. Iar atleții greci 
și turci excelînd si ei într-o 
serie de probe. Cu atît mal 
prețioase vor fi. deci, victoriile.

Dună cum au comunicat or
ganizatorii, întrecerile vor avea

Campionatul republican de călărie

DISPUTE STRÎNSE IN ÎNTRECERILE JUNIORILOR
Dr. GHEORGHE RĂZNICU, director in Ministerul Sănătății:

„SPORTUL - CALE RAPIDĂ, SIGURĂ 
SPRE UN TRAI CUMPĂTAT, FĂRĂ VICII
• Sănătatea impune combaterea ferma a abuzurilor alimentare, fumatului, con
sumului de băuturi alcoolice 9 Alarmă : bolile cronice, specifice civilizației, afec
tează din ce in ce mai mult generațiile tinere I • Viața echilibrată, o materie ce 

trebuie predată încă din copilărie
In continuarea discuțiilor pe tema princi

piilor vieți raționale a omului modern, as
tăzi răspunde solicitării redacției noastre 
dr. GHEORGHE RÂZNICU, directorul Direc
ției coordonare, control, personal și invăță- 
mînt din Ministerul Sănătății.

— Conceptul de viață ra
țională este foarte vechi. 
Cum explicați reactualizarea 
sa atît de puternică în acest 
deceniu de civilizație ?

— în condițiile marelui avînt 
al civilizației tehnice, care mă
rește ponderea activităților se
dentare și limitează mișcarea 
fizică, în care se produc, insă, 
numeroase abuzuri alimentare, 
iar consumul de alcool șl fu
matul se men(in la un nivel ri
dicat, se înregistrează o creș

tere a bolilor cronice cardio
vasculare, neuropsihice, a can
cerului, a diabetului. De sub
liniat că aceste boli nu cresc 
proporțional cu mărirea pon
derii populației vîrstnice, ca 
urmare a creșterii duratei me
dii de viață, ci afectează din 
ce In ce mai mult populația tl- 
nără. De aceea, educația in 
sensul unui regim echilibrat de 
viață, pentru organizarea odih
nei active, pentru respectarea 
principiilor unei alimentații ra

ționale. pentru stimularea e- 
xercițiilor fizice, sportului și 
turismului, dar și pentru com
baterea unor deprinderi total 
neigienice, periculoase, ca se
dentarismul, fumatul sau con
sumul de alcool — are o im
portanță cu totul deosebită 
pentru păstrarea și Întărirea 
sănătății poporului.

— Ce loc atribui ți educa
ției fizice și sportului in a- 
plicarea Legii cu privire la 
ocrotirea sănătății, adoptată 
de Marea Adunare Națio
nală T

— în Legea privind asigura
rea sănătății populației, al cărei 
principiu fundamental 11 con-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag. 2—3)

Sibianul Mircea Neagu, învingător in proba juniorilor de 18 ani 
Foto : V. CÎRDEI-Sibiu

SIBIU, I (prin telefon). Cu 
probele de obstacole rezervate 
juniorilor de II jl II ani, etapa 
a doua a campionatului republi
can de călărie se apropie de fi
nal.

Dimineața, tn proba rezervată 
Juniorilor de 1« ani, s-au prezen
tat la start Z3 de conc-.iresițl. Pen
tru cei mai multi dintre el. par
cursul n-a avut dificultăți deo
sebite astfel că 17 concurențl 
l-au terminat fără nici o penali
zare. Prima triere mal serioasă 
s-â tăout In cei (Until baraj, ta

urma căruia doar 6 călăreți au 
terminat cu 0 puncte penalizare. 
Pentru stabilirea clasamentului 
final a fost necesar un al doi
lea baraj. Dinamovlstul Uvlu Ma- 
tran cu Succes șl siManul Otto 
Fablch cu Saray s-au arătat cd 
mal constanți fiind aplaudați pen
tru buna lor evoluție.

Clasament : 1. I.iviu Mat ran
(Dinamo) eu Succes • p (233 «)•

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)



In preajma Campionatelor internaționale de judo ale României Au început campionatele naționale de t

99
PREGĂTIM NOI MEDALIAȚI CONTINENTALI"

subliniază antrenorul lotului reprezentativ Sabin Lucea
De citeva zile. în fiecare di

mineață. la ora cînd aleile 
Complexului sportiv „23 August" 
din Capitală încă nu-s străpun
se de razele soarelui, un grup 
de tineri aleargă fără popas 
nenumărati kilometri. Sînt spor
tivii lotului reprezentativ de 
judo, care se pregătesc pentru 
Campionatele internaționale ale 
României, programate simbătă 
si duminică în sala Dinamo. 
Printre ei se află sportivi cu- 
noscuti ca Arpad Szabo, vice- 
eampionul european al catego
riei superușoară. Mihalache 
Toma, Loghin Lazăr. Cornel 
Roman si Iacob Codrea, care au 
urcat pe podiumul de onoare 
al unor importante întreceri 
Internationale. în sala de an
trenament. componentii lotului 
primesc indicațiile de pregătire 
tehnico-tactică de la antrenorii 
Sabin Lucea si Aurelia Barbu. 
în continuare, sportivii susțin 
partide pe parcursul cărora fie
care dintre ei schimbă parte
nerii unul după altul. Toată a- 
tenția este îndreptată spre fi
nalizarea dt mai aproape de 
perfecțiune a dificilelor proce
dee tehnice într-un timp eît 
mai scurt. Apoi au loc meciuri 
pe categorii de greutate.

„Ne pregătim cum credem că
• mai bine — ne spune, intr-o 
pauză, antrenorul Lucea Sabin 
Efortul sportivilor este conside
rabil. oină aproape de capătul 
puterilor lor. Dar altfel nu se 
mai pot obține azi puncte teh
nice. fără a mai vorbi de vic
torii. in concursurile internațio
nale. Altfel n-am fi luat nici
• medalie la campionatele eu
ropene. Din cite știu — a con
tinuat S. Lucea — la apropia
tele campionate internaționale 
vor veni concurenți din Bulga
ria, Iugoslavia. Ungaria și Uniu
nea Sovietică. Se anunță deci 
meciuri dificile pentru sportivii 
noștri si de aceea pregătirea 
tor cere eforturi deosebite din

Pe tatami (saltea), in tala 
tiv „23 August', lotul de

de antrenament de la Complexul tpor- 
judo te pregătește, in aceste zile, cu 
multă rivnă.

^toate punctele de vedere, 
facem cite 

zt Trebuie să 
mult. Fină a- 
sinrur sportiv 

medalii ta 
dar eu

Pen- 
doaă

Lazăr si E. Lăcătușu : grea — 
L Codrea. D. Udvari. L Arse- 
noiu. M. Ciochlr si D. Rădescu.

Text si foto 
Costin CH1RIAC

CAMPIONATUL REPUBLICAN

tru aceasta 
antrenamente pe 
ne afirmăm mai 
ram. doar un 
român a obținut
campionatele europene, 
am convingerea eă sint si alții 
eu reale posibilități de a se 
număra printre laureațt încre
derea in șansele lor o capătă 
la asemenea concursuri eura 
este eel organ list de federația 
noastră".

Iată ti lotul pe care O vor 
prezenta antrenorii 3. Lucea si 
A Barbu : cat. sopernsoară — 
A Szabo. L Domnar. V. Roșu. 
M. Zamfir. St Pop și L Năs- 
tăilă ; semiușoară — C- Nico
lae, N. Vlad. M. Nutu. Gh. 
Centiu si AL Filip ; uscări —
L. Lazăr. C. Roman. L Petrof.
M. NotopoL L Ianosi și G Ma
rinescu ; semimiJloeie — M. To
ma. M. Frățică. D. Sapta. FL 
Ciuciu și V. Dusu : mijlocie — 
Gh. “ - -
ma. 
leki 
D.
DrSgoi. R. Sărac. L Melinte. L

Nache. C. Năftică. St. To- 
L Pal. C. Sauciue. M. Te- 
Si C. Gotcă ; semigrea — 
Alexandru. C. Stirbu. P.

DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

n

RUNDA CALIFICĂRILOR NU A OFERIT S
• Azi

„Rachetele" s-au întîlnit din 
nou în parcul sportiv Progre
sul. Sint prezenți aproape 100 
de jucători și jucătoare, care, 
timp de o săiptămînă, își vor 
disputa întîietatea în cadrul 
probelor clasice pentru cîștiga- 
rea celor 5 titluri de campioni 
ai țăriL Așadar, mai devreme 
ca în anii trecuți, campionate
le naționale de tenis, rezer
vate seniorilor și senioarelor, 
sint în plină desfășurare.

De pe tablourile de concurs 
lipsesc citeva nume care, fără 
Îndoială, ar fi conferit întrece
rilor o tentă și mai atrăgă
toare. Ne gindim, ta primul 
rind, la Virginia Ruzid, al că
rei program internațional pare 
foarte încărcat Probabil că 
nici deținătoarea titlului, Flo
rența Mihai, nu va putea să 
și-l apere, ea acuzind dureri la 
braț. După Florența Mihai, fa
vorita nr. 1, in ordine, 
blou figurează^ Mariana 
neseu, Maria ~ 
Trifu, Lucia 
Jecu, Dorina 
Ghccrghe.

în concursul seniorilor, capii 
de serie stat : Dumitra Hără-

Romanov, 
Romanov, 
Brăștin și

pe ta- 
Simio-

Elena 
Elena 

Rodi ca

ÎNTRECERILE CELOR MAI MICI RADIOAMATORI

Județul

■r «a

intră in luptă favorifii
dău, Traian Marcu, Octavian 
Vîlcioiu, Marian Mîrza, Iosif 
Kerekeș, Andrei Dîrzu, Ale
xandru Suto, Bebe Almăjan, 
Adrian Viziru, Florin Segărcea- 
nu, Aurel Dărăban, Lucian Bol
der, Constantin Popovici, Mihai 
Tăbăraș, Florin Niță și Lauren- 
țiu Țiței.

Ziua de marți a fost rezer
vată rundei calificărilor, ur- 
mind ca primii 16 de pe tabloul 
de 64 să fie transferați pe ta
bloul favoriților, ale căror nu
me le-am înșirat mai sus.

Rezultate din calificări. Sim
plu bărbați : A. Marcu (Hune
doara) — M. Șovar (Oub sp. 
șc. 2 Buc.) 6—2, 6—2 ; L Ovits 
(Tg. Mureș) — L Neagoe (Ti
mișoara) 8—6, 6—4 ; N. Iusmen 
(Constanța) — C. Ștefănescu 
(Iași) 6—4, 6—3 ; V. Tomescu 
(Steaua) — Gh. Giurgiu („Poli" 
Cj-N.) 0—6, 6-d, 6—2 ; M. 
Ciuntea (Jiul Petroșani) — M. 
Paar (U.TA..) 6—2, 6—2 ; S. 
Popa (Dinamo Buc.) — V. A- 
ghion (Iași) 6—3. 6—2 ; S. Boe- 
rică (Constanța) — D. Morariu 
(Iași) 1—6, 6—1. 6—1 ; V. Di
ni cu (Progresul) — D. Ioano- 
vici (Dinamo Buc.) 6—3, 6—4 ; 
V. Begu (Timișoara) — R. Bă- 
<Sn GJ’oîi'* Buc.) 4—6, 6—0,
6—1 ; B. Toma (Constanța) — 
Șt Mihăilescu (Craiova) 6—0, 
‘ ‘ V. Sălăjan (Cluj-N.) — L 

(Craiova) 6—1, 6—2 ; M. 
(Constr. Brăila) — N. 

(Cjgir) 6—2, 6—0 ; T. 
(Cluj-N.) — B. Pudu

5—0 ;
Oojan 
Mălaia 
Mihai 
Radar 
(T.C.B.) 6—0, 6—0 ; FL Manea 
(Jiul) — AL Greabu (Sănăta
tea București) 6—1, 6—1 ; R. 
Vintilă (Cluj-N.) — L Mărgi
nean (Cugir) 7—5. 6—2.

Tot iert au intrat in concurs 
șl senioarele. în primul tur, cei 
al calificărilor, trebuie mențio
nate victoriile Gabrielei Ciorae 
(Club sportiv școlar Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) și Gabrielel 
Precup (Club sportiv școlar 
Gbeorghieni). Prima a lntre-

a. Otto Fabich (CA.M. Sîbto) eu 
Soray * p (23,7 s). X Florin Stoi
ca (Steaua) cu Norbert 4 p (26,2 
a). 4. Radu Ursu (A.S.A. CJuj- 
Napoca) cu Neva 4 P (30,0 s), 
I. Constantin Alboiu (C.S.M. Si
biu) eu Hazard 4 p (31,5 s). t. 
Teodor Pancă (Steaua) cu Meda
lion 0 p.

O dispută echilibrată au oferit 
Șl juniorii de ÎS ani. Dintre cel 
M de concurenți lntrați in probă 
door I au terminat fără penali
zare, prezenttndu-ee 
baraj al probei. După 
Mircea Preda (C.S.M. 
eu Palermo șl Florian 
(Dinamo) cu Balcal au 
et din cursă, lăslnd ta 
pentru primul loc pe

(Urmare din pag. 1)

cut-o cu 6-1 
Ferfelea (T 
iar cea de-l 
cu 6—7, 7—1 
(Politehnica

O mențiu 
vește organ 
la ora 9, J 
fără întrerj 
derea înturj 
ar fi indica 
Înceapă mJ 
tru ca in I 
prinz (13— 
nefideze dl 
după păreri

INTRE
PE V
La PetfS 

cel de al 1 
bllcan de 
din rîndul 
nare. Prii 
Minerul* J 
Mîrza (Stei 
rechii B. I 
șani) — | 
Brașov) la 
tele, încep] 
finală: O.l 
pu (Jiul) I 
Jan — C.| 
6-4. 6—3 
greșul) — | 
2—6. 7—6. 
D. Nemeș | 
Almăjan 4 
Mîrza — I 
Mîrza —! 
Finală la I 
ciolu — | 
6—L

LA ÎNTREPRINDEREA „REPUBLICA
(Urmare din pag. 1)

II

la primul
acesta, 

Craiova) 
Potmol 
ieșit și 
disputa 

___ _  ___    fevoriții 
probei, sibienii Gruia Deac eu 
Nâzdrăvan, Peter Fleischer eu 
Opaiț, Mircea Neagu cu Marchl- 
aa și clujeanul Radu Ursu cu 
Neva. Spre surprinderea specta
torilor, Gruia Deac și Petre Fleis
cher (mal ales ultimul) stal pe
nalizați, astfel că după evoluția 
lui Radu Ursu (o veritabilă sur
priză) cresc emoțiile localnicilor. 
Dar Mircea Neagu ou Marchiza 
■ avut o evoluție precisă, exactă 
la flecare obstacol, astfel că, ta 
aplauzele publicului, a teșH ta- 
vtagător

Clasamentul probei : L Mircea 
Neagu cu Marchiza 0 p, Z Radu 
Ursu cu Nerve 4 P, X Gruia Deac 
eu Năzdrăvan 1 p, 4. Petre Fleis
cher cu Opaiț 3O‘/< p — după do
uă baraje, 5. Florin Formol ra 
Baicai I p. 8. Mircea Preda eu 
Palermo 16’/» p.

stituie grija pentru om. educa
ția fizică șl sportul sini prinse 
ca parte integrantă din măsu
rile privind dezvoltarea fizică 
armonioasă și păstrarea sănă
tății poporului. Conducerile 
unităților socialiste au obliga
ția să impulsioneze practica
rea sportului, a turismului de 
masă, să participe efectiv la 
organizarea excursiilor și dru
mețiilor, fai scopul dezvoltării 
fizice și morale armonioase a 
fiecărui cetățean, al călirii și 
fortificării organismului. Uni
tăților sanitare și Întregului 
personal sanitar le revine obli
gația să sprijine și să orien
teze activitatea de educație fi
zică și sport a cetățenilor, ți- 
nînd cont de specificul muncii 
acestora, de starea de sănătate 
și capacitatea lor de muncă.

— Ziarul nostru se adre
sează în general unor cate
gorii de cititori tineri. Viața 
rațională poate fi învățată 
încă din primele ctipe ale 
vieții r

— Este obligatoriu ea deprin
să 

De 
edu- 
Să- 

tine-

derile unei vieți raționale 
fie Învățate din copilărie, 
altfel, prin planul unic de 
rație sanitară, Ministerid 
nătățil prevede educarea

rei generații în vederea pro
movării sănătății fizice, mo
rale și mintale și dezvoltării 
armonioase a personalității, ta- 
cepind cu preșcolarii, conti
nuând <51 elevii, studenții, și cu 
tineretul muncitor. într-un an
samblu de măsuri pregătitoare 
pentru viață, considerăm că 
educația fizică are o pondere 
deosebită : nu putem concepe 
un proces educațional complet 
fără această componentă. Spor
tul, mișcarea, exercițiile fizice 
constituie unul dintre cele mai 
scurte drumuri spre un trai 
echilibrat

— Cum vedeți promova
rea unor norme de viață ra
țională. pentru combaterea 
abuzurilor de orice fel, îm
potriva furnalului și a con
sumului de băuturi alcooli
ce ?

— Organizația Mondială a 
Sănătății definește sănătatea 
într-un sens larg, tridimensio
nal, nu numai ca absență a 
bolii, ci și ca o bună stare fi
zică și mintală și ca • corectă 
integrare socială, țlnlnd seama 
de complexitatea, «fiversitatea 
și mobilitatea interdependenței 
dintre organism și mediul am
biant, ocrotirea sănătății este 
• sarcină a întregii populații, 
a fiecărui cetățean. Ca atare,

PINA CIND ÎNGĂDUINȚĂ ? . H I PI S M

colectivitatea, toate organele 
și organizațiile de stat și ob
ștești, fiecare cetățean trebuie 
să contribuie activ, cu com
petență și responsabilitate, pen
tru apărarea și promovarea să
nătății proprii și a colectivi
tății. Din toate direcțiile, ta 
vederea instaurării unor prin
cipii de viață cît mai sănă
toase, asupra individului uman 
trebuie să se abată un foc 
concentric de demonstrații con
vingătoare. Organele șț organi
zațiile centrale și locale tre
buie să folosească orice oca
zie pentru a demonstra nocivi
tatea abuzurilor alimentare, a 
fumatului, a consisnului de 
băuturi alcoolice, prin mijloa
ce audio-vizuale convingătoare, 
care să se adreseze direct ra
țiunii. Considerăm, de aseme
nea, că mișcarea, exercițiile fi
zice și sportul reprezintă ele
mente de o importanță deose
bită ta promovarea unei con
cepții generale de viață echili
brată, rațională, alături de cei
lalți factori menționați, cum 
slot alimentația rațională, res
pectarea programului de muncă 
și odihnă, îmbinarea muncii fi
zice cu munca intelectuală, 
practicarea odihnei active. De 
altfel, în sarcina Ministerului 
Sănătății, în colaborare cu 
C-N.E.F^„ cad elaborarea de 
norme igienioo-sanitare pentru 
domeniul sportului și dezvol- 

■tarea continuă a cercetărilor 
privind creșterea capdrităUJcr 
fizice ale organisntAn.

I [ Vâ invităm la următoarele acțiuni turistice
] i Mării Negre :
'I • cu trenul (durata : o zi șl jumătate), la
i; brie ;
,1 • cu autocarul (durata : 2 sau 3 zile), la
; i de săpiămină ;
! [ • cu autocarul (durata : 3 rile, induzînd
]i o ri pe litoralul bulgăresc al Mării Negre), la 
'I brie (oferită de Agenția pentru turism Constant'll. 

SE ASIGURĂ:
I' — cazare hotel cat. I 
[! — mese la restaurant cat I
i[ — cină festivă Ia restaurant cu program artistic.
!' Relații și înscrieri se primesc la filialele de turism din 
'! București :
i| — bd. Republicii nr. 68, tel. 14.08.00.

— bd. N. Bălcescu nr. 35, tel. 15.74.11.
;l - bd. 1848 nr. 4, tel 13.75.33.

— cal. Griviței nr. 140, tel. 18.02.37.
] unde vă rugăm să consultați și programele excursiilor.

— laminoarele de 6 țoii — un
de lucrează V'asile Boierescu. 
Omul inalt, robust, mu-și ia 
ochii de la aparatele de control, 
de la barele de metal prinse în 
cleștii puternici aj agregatelor. 
„Important este ca laminorul să 
nu se oprească nici o clipă. Mai 
ales acum, în această „săptă- 
mină-record”, în care uzina va 
da peste plan peste 400 de tone 
de țevi fără sudură. Este an
gajamentul nostru in cinstea zi
lei de 23 August" — ne spune 
Vasile Boierescu. „Toți răs
pundem pentru aceasta, ca in
tr-un meci. Toată echipa, dar 
in același timp fiecare răspun
de de postul său in echipă**.

Ce înseamnă sportul pentru 
dv„ tovarășe Boierescu ? — îl 
întrebăm. „Eu cred eă H dă 
omului simțul răspunderii pen
tru treaba care i se încredin
țează. Așa simt eu. Ce înseam
nă sportul ? Păi, ce-am face 
fără el 7“

Răspunderea sportivului Bo
ierescu aici, în orele de muncă, 
este ea laminorul să nu se o- 
prească. în secția a 2-a lami
noare 11 găsim pe un alt iubi
tor al sportului, lăcătușul Oc
tavian Guțu. Răspunderea sa 
este aceea de a asigura secția 
CU scule, la timp și de bună 
calitate. Și, ca pe terenul de 
sport, lși onorează sarcina în
credințată. Tinărul Nicolae Ni- 
cula, colegul său de muncă, a 
fost primit ieri în rindurile 
membrilor de partid. Aflăm că 
la sfîrșitul ședinței a spus e- 
moționat: -Ak să-mi onorez 
postul de care răspund". Așa-

dar. să-ți 
re-1 ocupi

Maistryd 
punde dej 
merit 
trase, 
gența 
talul

tern 
De 
În 

si I 
depinde d 
nit. „Pent 
hotăritor 
dică, tova 
ucenic — 
cînd maid 
«Mă, în d 
biție, nu 
te și jod 
are să-ți d 
fost! Să I 
bază sînt 
Tache, Aii 
ne că ani 
muncitori] 
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»-o luațîJ 

La corni 
tre prinderi 
blica* a I 
anului, pl 
în valoara 
lei, că ij 
tori de l3 
deplinite, ] 
tantele si 
toți indici 
alizarea 3 
de seamă | 
de sport,! 
cum spur! 
Tudor. I

L

2<ri după-amiază am fost — spre 
regretul nostru — martorii unei 
scene care ar trebui să dea se
rios de gîndit conducerii hipodro
mului. fiindcă repetarea el ar 
pune tntr-o lumină destul de 
urltă pe cel desemnați să ve
gheze la asigurarea unul climat 
sănătos pe cîmpul de curse. 
Fără nid un fel de Jenă șl ta 
văzul întregii asistențe, șapte dri
ves! au făcut tot ce au putut 
pentru a o „trimite” la dștig pe 
Bella în premiul Mureș. Ascun- 
zîndu-se unul in spatele celuilalt 
(M. Ștefănescu a „excelat” in a- 
oeastă privință), ei au dat posibi
litate Iul Helâa să-șl regleze sin
gură trena și să cfștige astfel aler
garea. Se aleargă și ultima cursă 
șl spectatorii privesc la fel de 
stupefiațl cum Iapa Tabora, 
inexistentă în reuniunile ante
rioare, dștigă dezinvolt de data 
aceasta, recordul înregistrat — 
1:31,9 — fiind greu de anticipat. 
Cum însă Sandu Nicu îșl permi
sese cu -numai citeva zile înainte 
să „scoată” unul alt cal (Nuni- 
șoara) peste 13 secunde fără ca

nea triplă 269. Cursa a m-*: 1. 
HeraJdina (G. Popesou) rdSl 1:3X5. 
X Stilat. Stmpta X Ordtaea 3S. 
Event W. Triplu efștigător 443. 
Cursa a IV-a : 1. Hartz (L Nlcu- 
Meț rec. 135.5, X Balerin. X He- 
deric. Simplu 1.50. Orrti-^-a X T- 
vrat n. Ordinea tripăi 54. Cursa 
* V-a : 1. Fiâotira (S. Haraâam- 
ble) rec. lzZOA X Ftesta. Simplu 
14. Ordinea 171. Event 40. Cursa 
a Vl-a : x Hurta (S. Ooache) 
rec. l^S.L X Tita. X Diatom. 
Simplu 4. Ordinea 26. Event 333. 
Ordinea triplă 133. Cursa a VD-a: 
1. Artizan (M. Ștefănescu) rec. 
1:17,3, 2. Hertz. Simplu 5. Ordinea 
46. Event 266. Triplu cîștlgător 
Închis. Cursa a VTÎI-a s 1. Ostil 
(AL Nacu) rec. 1:29,L, 2. Palicar, 
X Văluța. Simplu 5. Ordinea 2X 
Event M7. Ordinea triplă 83. 
Cursa a IX-< : 1. Superb (G. Va- 
sBe) 1:31,3, X Femdna. Simplu 
1,30. Ordinea 10. Event 9. Triplu 
cîștigător 567. Pariul austriac t-a 
ridicat la suma de 41131 lei și 
s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU

1197.

fiecare sfir^’t

și deplasarea
8-10 septem-

pa litoralul

9-10 septem-

de Dl

3 extra 
oare
• ta

din 15

Atractiv* 
se bucură 
rindurile 
*<xară bih

So găsed 
pile Loto-, 
tru noua ti



După cursul de perfecționare a arbitrilor de la Suceava
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I MÂI MUIE CURAJ, MAI MULTĂ FERMITATE ÎN APLICAREA REGULAMENTULUI!
Ca si în alți ani. Federația 

de fotbal a organizat un curs 
de perfecționare a arbitrilor din 
lotul A, acum, cind se apropie 
data începerii competițiilor ofi
ciale. Acest curs a avut loc 
la Suceava și, pentru prima 
oară, arbitrilor consacrati din 
lotul A li s-au alăturat tinerii 
arbitri din lotul de perspectivă, 
compus din foști jucători eu • 
îndelungată activitate competi- 
tională, dornici să se afirme și 
in domeniul arbitrajului.

Unul din punctele de pe or
dinea de 
raportul i 
arbitrilor. 1 
su. care i 
cavalerilor 
pionatul trecut, relevînd aspec
tele pozitive — fără a ignora —, 
fhsistînd chiar asupra celor ne
gative. Colegiul central al ar
bitrilor a apreciat. In ansamblu, 
ca bună calitatea arbitrajelor 
din campionatul trecut, retinîn- 
du-se faptul că greșelile comi
se n-au influențat rezultatele 
finale, atît In ceea ce privește 
stabilirea echipei campioane, rit 
și a celor trei formații care au 
părăsit Divizia A. Printre arbi
trii evidentiati 
Hainea, 
lori. C. 
Deieanu 
chiar ți 
tit unele prestații mai slabe. 
Raportul s-a oprit Îndelung a- 
supra meciurilor in care arbitrii 
au comis erori evidente, erifl- 
cind atit greșelile de ordin teh
nic, cit, mai ales, pe cele care

I
I
I
I
I
I

zi a cursului a fost 
colegiului central al 
prezentat de VL Gro- 
a analizat prestațiile 

fluierului în cam-

I
I
I
I
I

figurează N.
C. Bărbulescn. Fr. Co- 

Jarja, M. Adam, A. 
Si Al. Comăneseu ; dar 
acestora li s-au amin-

I
I
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ului fi
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STEAUA, IN FINALA TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA ATENAI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Formația noastră campioană 
Steaua, care evoluează In a- 
ceste zile in cadrul unui tur
neu la Atena, alături de echi
pele campioane ale Austriei 
(F. C, Austria), Cehoslovaciei 
(Zbrojovka Brno) și Greciei 
(A.E.K.), a realizat o frumoasă 
victorie, învingînd, în primul 
meci, luni seara, la lumina re
flectoarelor, pe reprezentanta 
tării gazdă, puternica formație 
ateniană A.E.K., cu scorul de
2—0 (1—0). Golurile bucurește- 
nilor au fost marcate de Troi, 
în min. 38 și M. Răducanu, în 
min. 81, cu capul. în min. 31 
A.E.K. a ratat o lovitură de la 
11 m, acordată in urma unui 
henț în careu comis de FL Ma
rin. La meci au asistat 15 000 
de spectatori. Cei mai buni Ju
cători din echipa noastră au 
fost M. Răducanu, Iordănescu 
ți Dumitru. Iată și formația a- 
Bnlată de antrenorul Gh. Con
stantin : N. Răducanu — An- 
ghelini, FL Marin, Sameș, VIgu
— Stoica, Dumitru, Iordănescu
— Troi, M. Răducanu, C. Zam-
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ȘTIRI, ȘTIRI
RAPID EVOLUEAZĂ LA 

CRAIOVA ȘI ALEXANDRIA. 
Contannind seria jocurilor de ve
rificare, echipa Rapid București 
ma evolua mline la Craiova, în 
compania (^vizionarei A Univer
sitatea și duminică la Alexan
dria, avtnd ca parteneră pe 
proaspăta divizionară C Dinamo.

a ETAPELE „CUPEI ROMANI- 
KI* DIN ACEST SEZON. Pentru 
„stagiunea- de toamnă, „Cupa 
României- are prevăzute cinei e- 
tape, primele ftind in program : 
28 august (ora 16,30) — participă 
echipele din Divizia C și județe; 
14 septembrie (ora 1^,30) — pac- 

- * * ‘ t din Divizia C fttldpă echipele 
Județe,

IOSPORT INFORMEAZĂ
agen- 
pen-

REȚINEȚI ! Se pot obține «a- 
toturisme „Deda 1300- ți na>ri 
dștlguri In bani.

Se atribuie eîștLgurl ri pentru 
1 numere dm 4 ale uneia dm ex
trageri ri pentru > numere din 
cele lî extrase.

Se participă pe MLete seria ^* 
de ÎS lei, completare eu 1. varian
tă simplă achitată MCV. aaa ea 
I variante simple achitate J5%-

NU UITAȚI ! StMBATA 12 AU
GUST este ULTIMA ZI cSnd mal 
puteți cumpăra bilete pentru »• 
ceestă tragere.

Tragerea Pnonoexpres de astfizl 
Va fi televizată la oia 1R.10.

1 C1ȘTIGURILB CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN « AUGUST

197S
197»

B cere 
fes In 
Ideslă- 
krageri 
anuare 
be fie-

imere

i
Categoria 1 (13 rezultate): 1

variantă 100% a 41.272 lei.
Categoria 2 (12 rezultate): 26,25 

variante a 1.887 lei.
Categoria 3 (11 rezultate): 4X3 

variante a 178 lei.
Cîștigul de categoria 1 în va

loare de 41.272 lei a fost obținut 
de Vasile Necula din comuna 
VUcănești — Prahova. 

tin de aplicarea fermă a regu
lamentului, de maniera de ar
bitraj, de favorizarea echipelor 
gazdă.

în cadrul expunerilor, s-a 
insistat asupra unor probleme 
de arbitraj, care au intervenit 
în partide si au dat loc la dis
cuții In teren si in tribune. 
Este vorba de sesizarea ofsai
durilor. atacul asupra 
lui. avertismentele si 

portara- 
elimină-

LOTUL A DE ARBITRI
I. Igna (Arad), AL Ghlgea (Bacău), C. Szflagyl (Bala Mare), 

C. Guița, c. Ra.cz (Brașov), N. Hainea (Btrlad), C. Bărbulescu, 
M. Buzea, C. Dinulescu, C. Dragomir, N. Georgescu, C. Jurja, 
Fr. Coloși, N. Pctrlceanu, Gh. Retezan, V. Roșu, B. Stlncau 
(București), Cr Teodorescu (Buzău), Fl. Cenea (Caracal), N. 
Raab (Cîmpia Turzii), V. Topan (duj-Napoce), V. Ispas (Con- 
staința), C. Ciodlteu, B. Șerban (Craiova), S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin), V. Tatar (Hunedoara), T. Balanovici (Iași), C. Ju- 
ean (Mediaș), L Rus (Tg. Mureș), O. Ștreng (Oradea), L ChUl- 
par (Pitești), M. Moraru (Ploiești), O. Anderco (Satu Mare), T. -j Dinescu pun vncea).Andrei (Sibiu), M. Fediuc (Suceava) șl N,

rile etc. Toate acestea au for
mat subiectul unor dezbateri 
largi pe grupe, în care, de 
pildă, s-a arătat că uneori ar
bitrii recurg cu ușurință la car
tonașele galbene, iar alteori, 
dimpotrivă.- le uită în buzuna
rul de la bluză-

Un capitol important al 
eorsului de perfecționare de la 
Suceava l-a constituit testarea 
fizică ți teoretică a arbitrilor, 
pornlndu-se de 1* Idee» eă un 
srMtru, dacă nu e prezent „pe 
fază*, deciziile sale mi vor fl

F. C. IL GALAȚI ÎNVINGĂTOARE
la L P. CTHiEZ*

PEKIN, 8 (Agerpres). 
chipa de fotbal F.C-M. 
aflată în turneu in RJ». 
zâ. a susținut un med______
în orașul Tlensin, in compania 
unei selecționate locale. Parti
da. disputată în prezenta a 
100 000 de spectatori, s-a În
cheiat cu victoria fotbaliștilor 
români cu scorul de 5—0 (2—6).

— E- 
Galatf. 
Chine- 
amical

Startul la 20 august

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B... IN LINIA DREAPTĂ

meciuri 
Zărnesti 
Zărnestl
Cîmpu- 
ln lot:

- Gheorgbe Făiniță. 
antrenamente s-au 

Tarnița. unde s-a 
pe pregătirea fi
ri unde, totodată, 
titeva meciuri a-

VIITORUL VASLUI. Echipa 
antrenorului Vladimir Grosaru 
s-a pregătit două săptămîni la 
Bran, sustinlnd ți trei 
amicale : cu Celuloza 
(3—0). cu Torpedo 
(2—lj ți cu Muscelul 
lung (2—3). Noutăți _ _____
Mihai ți Rusu (de la Construc
torul Vaslui). Hageruc ți Ama- 
randei (Zimbrul Suceava). Mol
dovan (Politehnica Iași) ri A- 
lexandru (Forests Fălticeni). (C. 
Chiriac, coresp.).

MINERUL GURA HUMO
RULUI. Pregătirile au fost re
luate sub conducerea unui nou 
antrenor 
Primele 
desfășurat la 
pus accentul 
zică generală 
»-au disputat_____ ________ __
mLeale. în continuare, pregăti
rile se vor desfășura la Gura 
Humorului, unde echipa are o 
frumoasă bază sportivă (teren 
gazonat, tribune cu o capacita
te de aproximativ 5000 de 
locuri) ri condiții bune create 
de conducerea întreprinderii 
miniere _Lesul Ursului*. Lotul, 
care a activat în ediția trecu
tă în Divizia C, a fost com
pletat cu Andrei (de la Fălti
ceni). Bilancă (A vin tul Frasin), 
Florea (A.S-A. Cîmpulung Mol
dovenesc), Iosep (C.S.M. Su
ceava) ri Popovici (Tractorul 
Brașov).

_U- CLUJ-NAPOCA. Forma
ția studențească ri-a completat 
recent lotul cu următorii ju
cători : Ciocan, Batacliu. Mânu, 
L. Mihai (toti de la C.F.R. «n 
localitate) ri Stolan (Industria 
sîrmel C. Turzîi). Sub condu
cerea cuplului de antrenori Pe- 

conforme cu realitatea. Bineîn
țeles că nu este de ajuns ca un 
arbitru să fugă, să fie la fata 
locului. EL TREBUIE TOT
ODATĂ SA INTERPRETEZE 
RAPID FAZELE DE JOC PEN
TRU A DA DECIZIA CEA 
MAI CORECTĂ. în general, 
arbitrii s-au arătat a fi bine 
pregătiți la ambele capitole, 
dintre ei remareîndu-se T. Ba- 
lanovici. O,. Ștrcng, M. Fediuc,

M. Morara, V. Ciocîl- 
Retezan, M. Buzea, Al- 
S. Drăgulici. Evident, 

din lotul de perspecti- 
abordat cu mai multă

L Rus, 
teu. G. 
Ghinea, 
arbitrii 
vă au 
ușurință testele fizice, nefiind 
prea departe vremea cînd ei 
alergau pe gazon ca jucători. 
Astfel. Grama a parcurs 400 m 
in 60 de secunde, ceea ce re
prezintă un certificat de garan
ție In privința resurselor sale 
fizice, putința de a alerga rit 
jucătorii și uneori chiar mai 
mult decit el

Evident, acum rind ne mai 
despart destul de puține zile 
de primul fluier al arbitrilor in 
campionatul Diviziei A, aceste 
valențe fizice si teoretice ale 
cavalerilor fluierului* nu pot 
decit să ne bucure, ele ivind 
un rol de prim ordin In buna 
conducere a jocurilor de fotbal. 
Dar, în teren — și nu la cursu
rile de perfecționare — arbi
trii trebuie să facă fată unui 
test și mai important : eel al 
curajului, al fermității, al de
plinei imparțialități. Să sperăm 
că-1 vor trece cu succes ți pe 
acesta !

Publicăm mai sus și numele 
celor 36 de arbitri component! 
ai lotului A. Ar fi o eroare însă 
să se creadă că. odată cu pu
blicarea acestei liste, porțile lo
tului A s-au înschis. • Arbitrii 
ar greși cel mai mult dacă ar 
crede acest lucru. Porțile rămîn 
deschise, in ambele sensuri, tre
cerea din eșalonul secund in 
eel fruntaș, dar și schimbul in
vers de locuri depinzind. de 
fapt, de arbitri, de felul cum 
vor conduce meciurile, din toa
te punctele de vedere-

Joclt BERARRJ
Pompiliu V1NT1LA

la Minerul 
i Dacia O- 
. Adam la 

au venit : 
Corvinul),

tre Moldoveanu — Toader Pop, 
jucătorii ț-au pregătit la Ne
grești — Oaș. în primele me
ciuri de verificare studenții 
clujeni au obținut următoarele 
rezultate : 1—0 cu Minerul Baia 
Sprie si 0—1 cu F.C, Olimpia 
Satu Mare. în continuare, au 
perfectat următoarele jocuri : 
la 10 august cu F.C. Bihor, la 
13 august cu Ind. slrmei C. 
Turzii si la 16 august cu F.C. 
Olimpia Satu Mare, toate pe 
teren propriu.

AURUL BRAD. După o 
scurtă perioadă de pregătire la 
Sovata. noul antrenor Ladislau 
Vlad a programat antrenamen
tele la Brad. în lot s-au produs 
mai multe modificări : Bogdan 
a fost promovat la F.C. Cor
vinul Hunedoara, Gostian ri C. 
Adam au plecat I 
Ghelar. R. Stoica la 
răștie, Gabor si M. 
Explorări Deva ;
Klein (de la F.C.
V. Stoica și Giurgiu (Lamina- 
torul Metalul Hunedoara). Rusu 
(Dacia Orăstie). Curcă (Minerul 
Ghelar) ți Șchiopu (Victoria 
Călan). în program este pre
văzută susținerea mai multor 
partide amicale. (AL Jurcă, 
eoresn.).

INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR
ZII. Noua divizionară B s-a 
pregătit la Suceava, sub con
ducerea antrenorului Titus Far- 
eaț. Tînăra echină (media de 
vîrstă 21 ani) a disputat jocuri 
de verificare cu Metalul Ră
dăuți (7—3). cu Minerul Gura 
Humorului (1—0 si 0—0). cu 
Avîntul Frasin (2—3) șl cu Fo
resta Fălticeni (1—1). (C. A- 
lexa, coresp.).

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C-
EDIȚIA 1978/1979

SERIA A V-a
ETAPA I, 27 august : Electron’ca 

București — Celuioza Colâroși, Auto
matica București — Abatorul Bucu
rești, Sirena București — Luceafărul 
București U Tehno metal București — 
Flacăra roșie București, Vise© za 
București — Victoria Lehliu, T.M. 
București — I.C.S.I.M. București, Lu
ceafărul București H — AutomeconSco 
București, Voința București — Meca
nica fina București, Unirea Boîrntfo- 
Vale — Unirea Tricolor București.

ETAPA A D-a, 3 septembrie : Lu
ceafărul | — Voința, Victoria LehMu
— T.M.B., Abatorul — Unkea BoBn- 
tm-VaJe, Mecanică fină — Electro
nica, Celuloza Călărași — Luceofâruf 
■t Automeconica — Automates, Fla
căra roșie — Vîscoza, Unr-ea Tricolor
— Sirena, I.C.S.I.M. — Tebnometc'.

ETAPA A ID-a, 10 septembrie : 
I.CLS.I.M. — Flacăra roșie, Unrrea 
BoHnt io-Vaie — Vîscczc, Victoria Leă- 

— Automatica, Voințe — Celuloze 
Călărași, Bectron’co — Unirea Trico
lor, Mecanică fină — Luceafărui t, 
Tehnometal — Sirena, T.M.B. — Au- 
tomecanice, Luceafărul W — AbctonH.

ETAPA A IV-a, 17 septembrie : Au
to mecanica — Victoria LehHu, Auto
matica — Unirea Tricolor, Voința — 
Lecefărul I. Flacăra roșie — Meca
nică fină, Teh no metal — Unirea Bo- 
Mntin-Vate, Skene — Bectrorrce, Ce- 
Woza Călărași — Aboto-ui, Loeecfă- 
rai I - LGS.IJ4.. V.sccza - T.M.B.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Aba
torul - Sirene. I.C-SXM. - Vsctnc. 
Automecon'raa — Mecanică fină. L»- 
eeofârui N — Rccăra roșie, T.MJJ. — 
Voințe, Victoria Lehfiw - TeLuxxeeta’. 
Un tree Tricolor — Luceafărui L Uni
rea Bofintte-Vole — Electronica, Ae- 
toetafico — Cei uioza Călărași.

ETAPA A VLo, miercuri 27 septem 
brie : TehnometoL — Automatica, Lw- 
eecfănW R — Luceafărul I, Sirena — 
Victoria Leblm, Urrrea Bofmtin-Vale
— Ceiuioza Călărași, Mecanică fină
— LOS.LAU Vomta - Abatorul, Bec- 
tronrcc — Automeconica, Unirea Tri
color — Vîscoza. T.M.B. — Bocâra 
roșie.

ETAPA A VIl-a. 1 octombrie: Vîscoza
— Luceafân*! N, Sirena - Mecanică 
fină, Luceafărul I — T.M.B., Autome- 
canrca — Unirea Tricolor, Flacăra 
roșie — Abatorul, Celuloza Căi arași
— Tehnometal, I.C.S.I.M. — Unirea 
BoHntin-Vale, Automatica - Electro
nica, Voința — Victoria Leht-iu.

ETAPA A Vîll-c, 8 octombrie : Uni
rea Boliirfin-Vale — Voințo, Unirea 
Tricolor — Celuloza Călărași, Lucea
fărul R i— Sirena, Victoria LehHu — 
LC.S.I.M., Mecanică fină — Automa
tica, Vîscoza — Auto mecanica, T.M.B.
— Teh no metal, Abatorul — Luceafărul 
U Se-ctronica — Flacăra roșie.

ETAPA A IX-a, 15 octombrie : Me
canică fină — T.M.B., Abatorul — 
Electronica, Celuloza Călărași — Ao 
tomecanica, Sirena — Unirea Bofin-

SERIA
ETAPA I, 27 august : Dada Pitești

— Electronistul C. de Argeș, Răsări
tul Caracal — Chimia Găești, Ceta
tea Tr. Măgurele — Cimentul Flerri, 
MetaFui Mija — Progresul Corabia, 
ROVA Roșiori — Petrolul Videle, Fla
căra Automeconica Moreni — Recolta 
Stofcăneșt*, Dinamo Alexandria — 
Progresul Pucioasa, I.O.B. Balș — 
Constructorul Pitești-

ETAPA A B-a, 3 septembrie : Chi
mia Găești — Dinamo Alexandria, 
Ctanentul Fienî - Dacia Pitești, Elec
tronistul C. de Argeș — Flacăra Auto- 
meconfca Mc reni, Recolta Stoică- 
nești — Cetatea Tr. Măgurele, Con
structorul PMeștf — Răsăritul Caracal, 
Progresul Corabia — ROVA Roșiori, 
Petrolul Videle - I.O.B. Bcls, Pro
gresul Pucioasa — Metalul Mija.

ETAPA A lil-a, 10 septembrie : 
ROVA Roșiori — Cimentul Fieni, Me- 
taixrl Mija — Chimia Găești, Dacia 
Pitești — Progresul Corabia, Electro
nistul G de Argeș — Răsăritul Cara
cal, Flacăra Automeconica Mo reni — 
Progresul Pucioasa, Dinamo Alexan
dria — Petrolul Videle, Cetatea Tr. 
Măgurele — Constructorul Pitești, 
LO.B. Balș — Recolta Stoicâneșfi.

ETAPA A IV-a, 17 septembrie : Con
structorul Pitești — Metalul Mija, Ce
tatea Tr. Măgurele — Dinamo Ale
xandria, Chimia Găești — Progresul 
Pucioasa, ROVA Roșiori — Dacia Pi
tești, Progresul Corabia — I.O.B. Bols, 
Recolta Stoicănești — Electronistul C, 
de Argeș, Răsăritul Caracal — Ci
mentul Fieni, Petrolul Videle — Fla
căra Automeconica Mo reni,

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Pro
gresul Pucioasa — Recolta Stoicănești, 
Racăra Automeconica Moreni
— Constructorul Pitești, I.O.B. Balș
— Răsăritul Caracal, Cimentul Fieni - 
Chimia Găești, Dacia Pitești — Pe 
trolul Videle, D:namo Alexandria — 
ROVA Roșiori, Bectronistul C. de 
Argeș — Progresul Corabia, Metalul 
Mija — Cetatea Tr. Măgurele.

ETAPA A Vi-a, 1 octombrie : Pro
gresul Corabia — Cetatea Tr. Măgu
rele, Progresul Pucioasa — Electronis
tul C. de Argeș, Constructorul Pî- 
toșfi — Dinamo Alexand-ia, Răsăritul 
Caracal — Metalul Mija, Chimia 
Găești — Flacăra Automeconica Mo
reni, Recolta Stoicănești — Dacia Pi
tești, ROVA Roșiori — I.O.B. Balș, 
Cimentul Fieni — Petrolul Videle.

ETAPA A Vll-a, 8 octombrie : I.O.B. 
Bals — Cimentul Fieni, Meta+ul Mija
— Recolta Stoicănești, Cetatea Tr. 
Măgure'e — Electronistul C. de Ar
geș, Chimia Găești — Constructorul 
Pitești, Progresul Corabia — Dinamo 
Alexandria, Petrolul Videle — Progre
sul Pucioasa, Dacia Pitești — Flacăra 
Automeconica Moreni, Răsăritul Ca
racal — ROVA Roșiori.

ETAPA A Vlll-a, 15 octombrie : Di
namo Alexandria — Răsăritul Cara
cal, Flacăra Automeconica Moreni — 
I.O.B. Balș, ROVA Roșiori — Recolta 
Stoicănești, Petrolul Videle — Ceta
tea Tr. Măgurele, Dacia Pitești — 

tin-Vale, Luceafărul ! — Victoria Leh
Hu, I.C^.I.M. — Luceafărul II, Fla
căra roșie — Unirea Tricolor, Tehna- 
metal — Voința, Automatica — Vîs
coza.

ETAPA A X-a, 22 octombrie : 
I.C.S.I.M. — Sirena, Voința — Unirea 
Tricolor, Tehnometal — Electronica, 
Victoria LehHu — Abatorul, Auto me
canica — Flacăra roșie, Vîscoza — 
Mecanică fină, T.M.B. — Luceafărul 
K, Unirea BoHntin-Vale — Automa- 
ficc. Luceafărul I - Celuloza Călă
rași.

ETAPA A XJ-a, 29 octombrie : Uni
rea Tkco'w — Tehnometal Flacăra 
roșie — Luceafărul I, Luceafărul D — 
Unirea BofintK-Vaîe, Celuloza Călă
rași — T.M.B. Abatorul — Vîscoza, 
Automatica — I.C.S I.M., Electronica
— Voința, Mecanică fină — Victoria 
LebHu. Sirena — Automeconica.

ETAPA A XILa, miercuri 1 noiem
brie : Vîscoza — Celuloza Călărași, 
I.C-S.I.M — Abatorul, Automeconica
— Luceafărul I. Luceafărul H — Elec
tronica, T.M.B. - Si re na, Victoria 
LehHu — Unirea Tricolor, Tehnametal
— Meearvcă fină. Voința — Automa- 
fiec. Unirea BolintH-Vale — Flacăra 
roșie.

ETAPA A XHka, 5 noiembrie : 
T.M.B. - Uniroc Bolbrim-Vole, Si
rena — Rocora roșie. Unirea Tricolor
— LC-SJ.M.. Abatorul — Auto mec a- 
■rce. Luceafărul | — Tehnometal, Ce- 
taîozc Călărași — Mecanică fină, 
Bectronica — Victoria Lehliu, Airto- 
■BOtica — Laeeofârui N. Vîscoza — 
Voința.

ETAPA A XJV-a, 12 noiembrie : 
Voinic — LC-S.l.M., Tehnometal — 
Automeconica, Srrena — Vîscoza, 
UVrea BoHntin-Vale — Victoria Leh
Hu, Mecanică fină — Abatorul, Au
tomatica — T.M.B., Luceafărul U — 
Unirea Tricolor, Rocora roșie — Ce
luloza Călărași, Electronica — Lucea
fărul I.

ETAPA A XV-a, 19 noiembrie : Lu
ceafărul I — Vîscoza, Flacăra roșie
— Automatica, Automeconica — Voin
ța. I.C-S.I.M. — Electronica, Victoria 
Lehliu - Luceafărul II, Mecanică fină
— Unirea Bolintin-Vate, Abatorul — 
Tehnometal. Unirea Tricolor — T.M.B., 
Celuloza Călărași — Sirena.

ETAPA A XVI-a, 24 noiembrie : Uni
rea Tricolor — Abatorul, Vîscoza — 
Tehnometal, Automatica — Sirena, 
Voința — Flacăra roșie, Unirea Bo- 
Mntin-Vale — Luceafărul l, T.M.B. • 
Electronica, Victoria Lehliu — Celu
loza Călărași, I.C.S.I.M. — Autome
conica, Luceafărul N — Mecanică fină.

ETAPA A XVII-a, 3 decembrie t 
Bacara roșie — Victoria Lehliu, Celu
loza Călărași • — I.C.S.I.M., Electro
nica — Vîscoza, Luceafărul I — At> 
tematica, Sirena — Voința, Mecanică 
fină — Unirea Tricolor, Tehnometal
— Luceafărul R, Abatorul — T.M.B.* 
Automeconica — Unirea BolintivVale.

A Vl-a
Constructorul Pitești, Electronîstuf C. 
de Argeș — Chimia Găești, Progresul 
Pucioasa — Progresul Corabia, Ci
mentul Fieni — Metalul Mija.

ETAPA A IX-a, 22 octombrie : Chi
mia Găești — I.O.B. Balș, Progresul 
Corabia — Răsăritul Caracal, Dinamo 
Alexandria — Flacăra Automeconica 
Moreni, Metalul Mija - Electronistul 
C. de Argeș, Cetatea Tr. Măgurele
— ROVA Roșiori, Constructorul R- 
teștî — Cimentul Fieni, Recolta Stoi
cănești - Petrolul Videle, Progresul 
Pucioasa — Dacia Pitești.

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Petro
lul Videle — Constructorul Pitești, Ci
mentul Fie.il — Flacăra Automeconica 
Moreni, ROVA Roșiori — Metalul 
Mija, Dacia Pitești — Chimia Găești» 
Recolta Stoicănești — Progresul Co
rabia, Răsăritul Caracal — Progresul 
Pucioasa, Electronistul C. de Argeș
— Dinamo Alexandria, I.O.B. Balș — 
Cetatea Tr. Măgurele.

ETAPA A' Xl-a, 5 noiembrie : Fla
căra Automeconica Moreni — Progre
sul Corabia, Constructorul Pitești — 
ROVA Roșiori, Cimentul Fieni — 
Electronistul C. de Argeș, Răsăritul 
Caracal — Cetatea Tr. Măgurele, Pe
trolul Videle — Metalul Mija, Chimia 
Găești — Recolta Stoicănești, Progre
sul Pucioasa — I.O.B. Bals. Dinamo 
Alexandria — Dacia Pitești.

ETAPA a XH-a, 12 noiembrie : Da
cia Pitești — I.O.B. Balș, Cetatea Tr. 
Măgurele — Chimia Găești, Progresul 
Corabia — Petrolul Videle, ROVA 
Roșiori — Progresul Pucioasa, Recolta 
Stoicănești — Răsăritul Caracal, Di
namo Alexandria — Cimentul Fieoi, 
Metalul Mija — Flacăra Automecanica 
Moreni, Electronistul C. de Argeș — 
Constructorul Pitești.

ETAPA A XIH-a, t9 noiembrie : 
Racăra Automeconica Moreni — 
ROVA Roșkxi, Qmeatul Fieni — Pro
gresul Corabia, Răsăritul Caracal — 
Dacia Pitești, Metalul Mija — Dinamo 
Alexandria, I.O.B. Balș - Electronis
tul G de Argeș, Constructorul Pi
tești — Recolta Stoicănești, Chimia 
Găești - Petrolul Videle, Cetatea 
Tr. Măgurele — Progresul Pucioasa.

ETAPA A XlV-a, 26 noiembrie : Re- 
eo'rta Stoicănești — k Dinamo Alexan
dria, I.O.B. Balș — Metalul Mija, 
Progresul Pucioasa — Cimentul Fieni, 
Progresul Corabia — Constructorul 
Pitești, ROVA Roșiori - Chimia 
Găești, Petrolul Videle — Electronis
tul C. de Argeș, Dacia Pitești — 
Cetatea Tr. Măgurele, Flacăra Auto- 
mecarriea Moreni — Răsăritul Cara
cal.

ETAPA A XV-a, 3 decembrie : Con
structorul Pitești — Progresul Pu
cioasa, Chimia Găești — Progresul 
Corabia, Electronistul C. de Argeș — 
ROVA Roșiori, Răsăritul Caracal — 
Petrolul Videle, Cetatea Tr. Măgu
rele — Flacăra Auto mecanica Moreni, 
Cimentul Fieni — Recolta Stoicănești. 
Dinamo Alexandria — I.O.B. Botfc 
Metalul Mija — Dacia Pitești.



O NOUA VICTORIE A BASCHETBALIȘT1LOR 
ROMÂNI ÎN TURNEUL Dl LA PEKIN

La Campionatul de scrimă al Armatelor Prietene

STEAUA: LOCUL 2 LA SABIE
<® Echipa noastrâ

în turneul international mas
culin de baschet de la Pekin, 
selecționata României a între
cut cu scorul de 83—74 (31—43) 
formația R. P. Chineze, la ca
pătul unui joc echilibrat, cu 
numeroase faze spectaculoase. 
Meciul a fost urmărit de pes
te 15 000 de spectatori.

învingătoare în toate cele

Peste 100 de boxeri la Constanța

INTERESANTE MECIURI INAUGURALE 
LA „MĂNUȘA LITORALULUI"

CONSTANTA, 8 (prin tele
fon). — Sala sporturilor din 
localitate a cunoscut din nou 
atmosfera marilor evenimente 
pugilistice, odată cu inaugura
rea' — marți seara — a impor
tantei competiții internaționale 
„Mănușa litoralului”, ajunsă 
acum la cea de a 7-a ediție, 
în aplauzele a peste 2000 de 
spectatori, au fost prezenți — 
cu prilejul festivității de des
chidere — boxeri din 7 țări, 
participant la întrecerile tur
neului. Pe listele de concurs fi
gurează peste 100 de sportivi, 
majoritatea — firește — apar- 
ținind cluburilor și asociațiilor 
sportive din țară.

Iată primele rezultate obținu
te în gala inaugurală : eat 
cocoș : Mustafa Kemal (Fa
rul) b.p. Ion Motroc (C.S.M. 
Reșița) ; Nicu Popa (Metalul 
Buc.) b.p. (după un med en- 
tuziasmant) pe David Asanov 
(Iugoslavia) ; Igor Glavenko

Turneul feminin de la Sinaia

START BUN AL SAHISTELOR NOASTRE
V

Runda a 3-a a turneului in
ternațional feminin de ta Si
naia a prilejuit tinerei jucătoa
re românce Dana Nuțu o fru
moasă victorie în fața marii 
maestre bulgare Tatiana Lema- 
ciko. A fost o partidă de mare 
luptă, timișoreanca descurcin- 
du-se mai bine în complicațiile 
de pe tablă si obțintnd in final 
o poziție ușor cîstigată. Vic
torioasă a fost și colega sa de 
club, Ligi» Jicman. care a rfști- 
gat (după întrerupere) o parti
dă lungă si grea ta maestra 
internațională, olandeza Cony 
Vrecken. Elisabeta Polîhronia- 
de a învins-o pe Gabriela Ol
teana. iar Tereza Stadler pe 
Brigitta Sinka. întîlnirile Viori
ca Ilie — Margareta Maresaa 
si Gradzina Szmaczinska — Lâa 
Bogdan au fost remize.

După două reluări, junioara 
Viorica Ilie a cîștigat întrerupta 
cu marea maestră Tereza Stad
ler, iar Gabriela Olteana a re
mizat cu Tatiana Lemaciko.

în runda a 4-a Nuțu a câș
tigat la Olteana, Bogdan a ln- 
vins-o ne Sinka. iar Szmaczin
ska a obtinut victoria la Mu- 
rcșan. Polihroniade a întrerupt

JOCURILE SPORTIVE 
ALE COMMONWEALINULUI

La Edmonton (Canada), tn ca
drul concursului atletic al Jocu
rilor sportive ale Commonwealt- 
hului, Henry Rono (Kenya) a 
cîștigat proba de 3000 m obsta
cole tn 8:26.5. fiind urmat de 
compatriotul său James Munyala 
— 8:82,2. Sprinterul Jamaican
Don Quarrie a terminat învingă
tor în proba de 109 m în 10.03, 
iar tn proba similară feminină 
victoria a revenit Sonlei Lanna- 
man în 11,27. Alte rezultate : 400 
m (f) — Donna Hartley (Anglia) 
51,69; 400 m (b) — R. Mitchell (Aus
tralia) 46.34 : 110 m g — Price
(Anglia) 13,70. In competiția de 
natație, canadianul Graham Smith 
a cîștlgat două probe : 200 m
bras — 2:20,88 și 200 m mixt — 
2:05,25. Alte rezultate : feminin : 
100 m spate — Debra Foster (Aus
tralia) 1 103.97 ; 200 m liber — Re
becca Perrott (Noua Zeelandă) 
2:00,63 ; masculin : 400 m liber — 
Ron McKeon (Australia) 3:53,43.

După 4 zile de întreceri, în 
clasamentul pe medalii conduce 
Canada cu 19 medalii de aur, 12 
de argint și 12 de bronz, urmată 
de Australia (12—16—15).

in turneul final!
trei partide susținute pini în 
prezent, echipa României s-a 
calificat în turneul final (locu
rile 1—4) ale competiției.

Alte rezultate : Japonia — 
Mexic 82—74 (45—40) ; Olanda 
— Filipine 92—84 (55—41) ; 
R.P.D. Coreeană — Selecționa
ta orașului Pekin 82—72 
(40—36).

(U.R.S.S) b.k.o.1. Johanny
Ribera (Indonezia) — trimis 
de două ori la podea în pri
mele două minute ale parti
dei ; cat. pană : Zaharia Pri- 
cochie (Delta Tulcea) b.p. LI- 
viu Lupșan (C.S.M. Reșița) J 
Iuseim Memet (Farul) b.p. 
Octavian Oprea (C.F.R. Craio
va) ; Săli Iuseim (FaraD b.p. 
Dumitru Enache (Cimentul 
Medgidia).

Turneul continuă cu meein- 
rile preliminare. în două gale 
zilnice, miercuri și jai (de 1a 
orele 15.30 și 19). apoi eu 
semifinalele tn zilele de vineri 
și simbătă (de ta orele 19). 
pentru ca cele 11 finale (fără 
ziua obișnuită de pauză) să se 
desfășoare duminică (începlnd 
de la orele 18), tind vor ti de
cernate și tradiționalele tro
fee, acordate de Federația ro
mână de box. CJZ.F5 Con
stanța și Loto-Pronospoft

Cornel POPA, eoresp.

partida cu Jicmaa. De aseme
nea. Hie Viorica a întrerupt 
cu Vreekea.

După desfășurarea a 4 run
de. pe primul loc în clasament 
se află ta egalitate cu câte 3 D. 
Li* Bogdan, Dana Nața si 
Gradzina Szmaczinska. Urmea
ză Elisabeta Polihroniade 2 D. 
și o partidă întreruptă. Viorica 
Hie 2 (1) p. Stadler 2 p. etc.

Astăzi este zi liberă.
TURNEUL DE JUNIORI

DE LA PLOIEȘTI

în turneul international de 
juniori, care se desfășoară la 
Ploiești, s-au disputat 4 runde, 
în fruntea clasamentului, cu 
cite 3 puncte, se află A. Ne- 
guleseu, D. Lalev (Bulgaria) șl 
C. Ionescu, urmați de Z. Sturua 
(DASÂ) î’A p, G. Forgăcs 
(Ungaria). L. Maxi (Iugoslavia) 
și L. Oltean eu cite 2 pane
le. (L Tănăsescn, coresp.).

DIN NOU REMIZĂ lN MECIUL
KARPOV - K3RCIN01

manila, I (Agerpres). — A 
10-a partidă * meciului de șah 
pentru titlul mondial dintre cam
pionul lumii AnatoU Karpov și 
șalangerul său Viktor Kocclnot. 
care se dispută in orașul fSipt- 
nez Bagulo, s-« terminat remiză 
la mutarea 44. Scorul răxntae 
1—4 în favoarea ltd Karpov.

ATLETISM . ta cadrul 
concurs la Heidenheim, K. H. 
Rlehm (R.F.G.) * stabilit un nou 
record mondial la aruncarea cio
canului ou 80,32 m (vx. — 80,14 m 
aparținea sovieticului B. Zaiciuk). 
• La Potsdam, recordmanul mon
dial Udo Bayer (R.D. Germană) 
a terminat învingător la arunca
rea greutății cu 21, 89 tn. • Con
cursul de decatlon de la Spala 
.(Polonia) a fost cîștigat de po
lonezul Ryszard Katus cu 7 689 p. 
La pentatlon, victoria a revenit 
olandezei Sylvia Barlag — 4 348 p 
(record național).

CICLISM * După 3 etape, ta 
turul R. D. Germane conduce 
Bernd Drogan (R. D. Germană) 
care a cîștlgat etapa a 3-a (1«2 
km ta 4 h 12:01,0).

HOCHEI • La Braunlage (R.F. 
Germania) ȚSKA Moscova a în
trecut ca 5—2 (3—2, 1—0, 1—0) se
lecționata Poloniei.

Proba de sabie a rămas și 
marți in centrul atenției par- 
ticipanților la Campionatul de 
scrimă al Armatelor Prietene, 
zi în care a fost programată 
întrecerea pe echipe. Antrenorii 
noștri considerau o bună șansă 
pentru sportivii de la Steaua 
de a reedita comportarea bună 
din ziua precedentă (locul 2 In 
proba individuală) și chiar de 
a forța ocuparea locului L

După felul in care sabrerii 
bucureșteni au evoluat, în pri
mele trei tururi, o asemenea 
perspectivă era tot mai mult 
justificată. După 9—1 cu Du- 
kla (Pop 3 v. Marin, Oancea și 
Mustață cîte 2 v). a urmat 9—3 
cu Honved (Marin 3 v. Pop,

Mihai Tiu (ia dreapta), intr-o acțiune ofensivă. Adversar : Evghenî 
Nefiodov. (frază din meciul de floretă Steaua — T.S.K.A. Moscova) 

Foto : Dragoș NEAGU

UN TEST UTIL
(Urmare din pag. 1)

XV-le Frântei, rival tradițional, 
batanta taclintad ta ultimii ani 
când tatr-o parte tind in alta, 
ta funcție de locul de disputa
re a partidei.

în acest context. Creste, tur
neul de ta Harkov a căpătat 
valențele uniri test, soldat cu 
rezultate mai mult decit mul
țumitoare.

— Cum apreciată comportarea 
-tricolorilor” pe parcursul celor 
patru partide, disputate in in
tervalul scurt de numai o săp- 
lâmini 7 — l-am Întrebat pe 
antrenorul federal Valeria Iri- 
mcscu.

— As nota-o cu un califica
tiv situat între bine și foarte 
bine. A marca 119 puncte si a 
primi doar 13 este o notă exce
lentă pentru o reprezentativă 
B. care a lntîlnit trei echipe 
naționale. Totuși, am si unele 
rezerve, deoarece pe parcursul 
unor meciuri au fost momente 
mai slabe, care ne-au arătat că 
mal avem de muncit. (Foarte 
bune : partida cu selecționata 
R.S.S. Ucrainene șl repriza se
cundă din medul cu U.R.S.S.). 
Pentru a completa răspunsul, 
vom spune că am plecat ta 
Harkov în îdeoa de a realiza 
un dublu obiectiv : a) pe planul 
performantei — obținere» loca
lul I. lucru care s-a reușit st 
b) eîndind ta perspectivă — 
verificarea unor jucători mal 
tineri și eventual» lor promo
vare in prima garnitură, care 
va Dleca la finele lunii viitoare 
în turneul britanie. Iată ceea ce 
am urmărit Împreună ea cole
gii L Țuțuianu și AL Pop.

— Ce elemente au venit ia 
intîmpinarea gândurilor dv. î

— Asa cum am mai sous, 
victori» de la Harkov este in 
primul riod • victorie a echi

MOTO . Concursul de moto- 
eros de la Namur (Belgia), con- 
ttad pentru CJL clasa 50* cmc, 
a fost cîștigat de finlandezul 
Heikkl Mikkola („Yamaha”) ur
mat de americanul Brad Lackey 
(„Honda”). ta clasamentul gene-

TELEX
ral al C.M. continuă să conducă 
Heikkl Mikkola, eu 252 p.

FOTBAL • Cu prilejul aniver
sării a 109 de ani de la Înființa
rea clubului. Manchester United 
a susținut un Joc amical eu Real 
Madrid, dștiglnd cu 4—0 (3—0) 
• La Cairo, ta med tur pentru 
preliminariile „Cupei Africii” (e- 
chipe de Juniori), Tunisia — Re
publica Arabă Egipt 1—0 (1—9).

POLO * în turneul de la Du
brovnik, Iugoslavia a întrecut cu

Azi, proba individuală la floretă femei
Nilca și Mustață cîte 2 v) și a- 
poi 9—2 cu Vorwărts (Mustață 
și Nilca cîte 3 v. Marin 2 și 
Oancea). De cealaltă parte, 
Ț.S.K.A. Moscova, principala 
adversară a formației noastre, 
înregistrase și ea tot trei vic
torii : 9—2 cu Vorwărts și Du- 
kla și 9—3 cu Legia.

în acest fel rămînea să ho
tărască meciul direct, din turul 
IV, Steaua — Ț.S.K.A. Startul 
sabrerilor noștri a fost slab, 
neconvingător, ei fiind conduși 
cu 3—1 șl 6—2. Abia la acest 
«cor «-a conturat o ușoară re
venire. ajungîndu-se la 6—4 
pentru T.S.K.A. Meciul, evi
dent, nu era „jucat”, motiv pen
tru care sabrerii bucureșteni 

pei ! Formația de bază folosi
tă : Stăaesea — Alde*. A. Ha
nlon. Holbau. Teleașă — Mar- 
ghescu, Vasile Ion — A china, 
Glorias. Ramau (M. Zafiescu 
»-a accidentat) — Urdea. Fin
iră — Turle*, Grigore. Un ră
reau* a dat randamentul aștep
tat. Dintre acești băieți U vom 
retine în continuare. în vederea 
turneului din Marea Britanie. 
pe înaintașii Urdea, Grigore 
(avem, se vede, mari resurse 
ta nivelul postului de taloner), 
pe pilieril Turle* și Ungurea- 
nu. pe mijlocașul ta deschidere 
ălargfaescu. pe centrii A Hari- 
tou si Holbau. pe Podireseu, 
jucător polivalent In linia de 
treisferturL Cu toții vor fi pre- 
zenti ta următoarea -sită” a 
verificărilor. din 30—31 au
gust.

— O ultimi întrebare : ce 
noutăți a adus acest turneu $1 
eum apreciati jocul echipelor 
lntHnîte. eu deosebire cel *1 
formațiilor Uniunii Sovietice șl 
Poloniei, cu care ne vom rein- 
tîlnl In cadrul campionatului 
european, făeind toți parte din 
grupa A 7

— Din punct de vedere teh- 
nico-tactie, noutățile stat ne
esențiale. Rugbyștii sovietici 
l-au prezentat bine si au ară
tat că tal justifică prezenta în 
grupa A. comparindu-1 cu cei 
poloneti pi eehoslovacL Jocul 
lor. In creștere, mal are imper- 
fecțianL De pildă, deși au ju
cători înalt! (doi aveau peste 
3 m) ei nu profită de acest 
lucru «ore a prinde balonul în 
tușă, neasigurînd protecția prin- 
zătoruhil în margine. Se adună 
greu în grămezile spontane. în 
eurînd însă vor alcătui o for
mație redutabilă. în ceea ee-1 
privește pe polonezi, el au venit 
eu • echipă întinerită, dar slab 
pregătită, faot eare explică po
ziția codașă în clasament

6—4 (Ș-4, 4—2, 3—1, 2—I) Olanda, 
Iar R.F. Germania a dispus cu 
1»—5 (6—«, 1—î. 1 L »—3) de 
Spania. In clasament conducă e- 
ehipa Iugoslaviei eu 4 p.

TENIS a Primele partide la în- 
dtanapolis : Connors — Frawley
5— a. 5—2 ; Fillol — Tolleson 6-3,
6— 1 ; Dupră — Jauffret 6—4, 7—6; 
Fagd — Moretton 6—4, 6—2 ; Ma
yer — Kary 6—3, 7—6 ; Dent — 
Soalon 6—x (—1. ta turneul fe
minin, Viviana Gonzales (Argen
tina) a obținut o surprinzătoare 
victorie cu 1—4. S—i. s—o tn fața 
Mimd Jausovee. a Turneul de la 
South Orange (New Jersey) s-a 
încheiat cu victoria lui Vilas, 
care l-a întrecut ta finală cu 
6—t, 6—3 pe Caere, tn semifinale : 
Vila» — Taroczy 7—«. 6—1 ; Clere 
— McEnroe 6—2, 4—«, 9—3.

VOLQ a La Reutlingen 
(R.F.G.). Cehoslovacia — R. F. 
Germania (feminin) î—0 (15—13, 
15—5, 15—9). 

au... strîns rindurile, apropiin- 
du-se pinâ la . 8—7 de adversa
rii lor ! înaintea ultimului a- 
salt : Mustață — Burțev, nu 
rămînea decit o carte de jucat j 
victoria sabrerului nostru cu 
cel puțin 5—2. Orice alt scor 
ar fi complicat lucrurile (ta 
5—3 pentru Mustață, egalitate 
perfectă ; la 5—4 pentru scri- 
merul nostru, victoria lui-_’ 
Ț.S.K.A.). Toate aceste calcule 
nu au mai avut, însă, sens, din 
moment ce Mustață a „pilotat” 
prea mult în fața impetuosu
lui său adversar, pierzînd 4 
tuse, la rînd ! Meciul n-a mal 
avut nici un farmec. Totuși. 
Mustață s-a apropiat pînă la 
4—3 de Burțev și a pierdut, 
dintr-o neatenție, cu 5—1 
T.S.K.A. a cîștigat astfel me
ciul cu 9—7. în ultimul tur. 
Steaua — Legia 9—2.

Clasament final : 1. T.S.K.A. 
Moscova 5 v, 2- Steaua Bucu
rești 4 v, 3. Honved Budapesta 
3 v.

în paralel cu întrecerea sa
brerilor au evoluat și echipele 
de floretă bărbați. Steaua a ob
tinut o primă victorie, cu 9—8 
ta Legia, după care au urmat 
trei înfrîngeri consecutive 3 
8—9 la T.S.K.A.. 7—9 la Hon- 
văd și 5—9 la Vorwărts. în 
ultimul, meci : 9—5 cu Dukla. 
Clasamentul final : 1. Ț.S K.L 
Moscova 5 v, 2. Vorwărts 4 vi 
3- Honvăd 2 v. Steaua a ocu
pat locul 4—5, la egalitate eu 
Legia : 2 v (—2).

Miercuri, proba individuală 
de floretă femei. Nefilnd decît 
24 de concurente, s-a renunțat 
la sistemul clasic, cu tururi 
preliminare șl eliminări direc
te pînă la turneul final, progra- 
mîndu-se direct sferturile de 
finală.

Tiberîu STAMA

CINE ESTE CAMPIONUL
MONDIAL AL GPEILOD

LA DOX î
CIUDAD DE MEXICO (Ager- 

prea). — Consiliul mondial al 
boxului (W.B.C.), cu sediul la 
Ciudad de Mexico, a alcătuit cla
samentul celor mal buni „grei” 
din lume. Pe primul loc a fost 
trecut campionul lumii Larry 
Holmes (S.U.A.), urmat de Kea 
Norton (S.U.A.), Cassius Clay 
(S.U.A.), Jimmy Young (S.U.A.), 
Alfredo Evangelista (Spania) etc. 
Aceat for nu-1 recunoaște cam
pion mondial pe Leon Spinks, 
învingătorul lui Cassius Clay, tn 
schimb, după cel de-al doilea 
for al boxului mondial — W.B.A. 
— campion mondial oficial este 
L. Spinks, care la 15 septembrie 
îl va întnnl ta med revanșă pe 
Cassius Clay. i

BREVIAR 

ȘTIINȚIFIC
• „Cutia neagră" a nota
ției • Analize ultra-rapide

UN NOU SISTEM DE CRONO
METRAJ ȘI DE COMUNICARE 
A REZULTATELOR va fi a- 
pUcat in premiera la campio
natele mondiale de natație (lft— 
23 august, în Berlinul Occidental}. 
Toate aceste operații vor fi asi
gurate de un sistem electronic 
miniaturizat, de mărimea unei po
șete de damă. Stabilind timpurile 
concurenților cu o precizie de • 
mlime de secundă și fără să cîn- 
tărească mai mult de 1200 g, noua 
„cutie neagră* a natațiel conține 
un ordinator legat, simultan, cw 
pistolul starterului, cu plăcile pe 
care le ating, la sosire, concu
rență și cu tabela electronică de 
afișare a rezultatelor. Pe acest 
circuit, echipamentul denumit 
„Swim-O-Matic" va calcula timpii 
intermediari, stabilind cu o ma
re rapiditate clasamentul sosirii.

O METODA ULTRA-RAPIDA 
de investigare în domeniul spor
tului face vllvă, stîmind intere
sul specialiștilor în acest do
meniu. Pe baza cîtorva picături 
de sînge extrase din lobul urechii 
la intervale de 1. 3, S. 7 și 1® 
minute (aceasta dacă sînt nece
sare date multe șl complexe) se 
poate stabili cu multă precizia 
gradul de antrenament, stadiul de 
oboseală, felul tn care organis
mul va răspunde la efort în 
continuare. Cum este posibil T 
Simplu, prin analize rapide rea
lizate cu ajutorul unul mini-com
puter în care se determină can
titatea de acid lactic în țesutul 
muscular, numărul de globule 
roșii și raportul dintre aceste 
cantități. Computerul, programat 
special, stabilește apoi cu exac
titate ritmul în care trebuie să 
înoate un sportiv sau, dacă este 
necesar, gradul de intensitate a 
antrenamentelor unui atlet sau al 
unui canotor I


