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în prima reuniune^ a C. M. de caiac-canoe

TOATE ECHIPAJELE ROMÂNIEI
S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
• Ivan Patzaichin, in

al zilei
mare formă, a realizat cel mai bun timp 

la canoe simplu 1000 m
BELGRAD, 10 (prin telefon). 

Joi dimineață, pe o vreme fru
moasă, intr-un cadru natural 
foarte plăcut, au Început pe 
lacul Sava de la Ada Ciganlija

că acest drept In recalificări. 
Evoluind bine, la Înălțimea 

așteptărilor și a valorii lor, toa
te cele 7 echipaje românești care 
s-au aliniat la start s-au cla-

ungurul Z. Sztanity. Clasament: 
1. Diba 4d».M; 2. Sztanity
4:03.34; 1 Kojo (Finlanda)
4.0A35. Cel mai bun timp al

Dacă numele asociației spor
tive .URBIS* revine cu insis
tentă in paginile ziarului, ex
plicația trebuie căutată in rod
nica si susținuta activitate a 
acestei unităti-etalon a sportu
lui muncitoresc bucurestean.

Condusă si îndrumată Îndea
proape de comitetul de partid 
(secretar — ing. Flores Dună), 
sprijinită activ de comitetul 
sindicatului si de organizația 
U.T.C.. asociația organizează 
sistematic acțiuni de masă în 
cadrul -Daciadei*, slujind cu a- 
devărat menținerii si întăririi 
sănătății si puterii de muncă a 
personalului muncitor de la 
IR.LMO.A.S. ca si de la alte 
întreprinderi de pe platforma 
industrială a sectorului 7 al Ca
pitalei (LT.C.B., Semănătoarea. 
CESAROM. Nufărul. Frigocom 
S.S.). Totdeauna -Pe 
se spune In sport, 
initiative, cu forme 
noi și complexe de 
oamenilor muncii
de sport. consiliul asociației 
-URBIS* ne dă o nouă dovadă 
de hărnicie. de înțelegere 
profundă a menirii lui.

fază*, cum 
mereu cu 

si mijloace 
atragere a 
pe terenul

VhxTmir MORARU

(Continuare I» paj a 4-a)

îndată
carea programului de reducere 
treptată a săptămînii de lucru 
In întreprindere, asociația s-a 
și grăbit să invite personalul 
muncitor să petreacă simbătă 
liberă împreună cu familiile, în 
excursii sau pe frumoasa bază 
sportivă de care dispune.

Simbătă trecută, de pildă, pe 
terenurile de la _UKBIS“ s-au 
aflat, pînă seara tîrziu. circa 
5000 de persoane, oameni ai 
muncii cu familiile, de la 
LR.E.M.O.A.S. și întreprinde
rea de confecții si tricotaje 
București. După un program de 
muzică de promenadă, oferit de 
Școala militară de muzică, a 
urmat meciul de fotbal URBIS 
— Viscoza si turnee-fulger de 
volei si handbal (masculin si 
feminin), demonstrații de lupte, 
box si haltere. susținute de 
secțiile de performantă ale aso
ciației. care se mîndreste cu un 
component al lotului olimpie de 
haltere (Petre Pavel), cu meda-

Mirceo RAHOVEANU

(Continuare tn pag. 2—3)

12 PROBE ÎN ZIUA DE DEBUT 
A J.B. DE ATLETISM DE LA SALONIC

Frații Toma și Gheorghe Simionov au realizat cel mai bun timp 
' de canoe dublu 1000 m.

Foto : D. NEAGU
al zilei in senile probei

întrecerile celei 
ții a C.M. de 
care participă sportivi din 30 
de țări. în prima zi a compe
tiției au fost programate pre
liminariile curselor pe distanța 
de 1 000 m. în fiecare dintre 
cele 7 probe s-au desfășurat 
cite trei serii, primii trei so
siți calificîndu-se direct pen
tru semifinale, restul concu- 
renților urmînd să-și cucereas-

de a 14-a edi- 
caiac-canoe, la

sat In primele trei —■ cu toate 
că In unele serii au avut ad
versari dintre cei mai valoroși 
— și s-au calificat in semifina
lele de simbătă dimineață.

Primul dintre sportivii noștri 
care au luat startul a fost du
blul campion mondial de la 
Pancearevo, Vasile Diba, în
scris in seria a 3-a la caiac 
simplu. Fără să forțeze, Diba 
s-a detașat cu două secunde de

POLOÎSTII ROMANI DECIȘI 
SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA 

PENTRU JOCURILE OLIMPICE
„Plecăm la C.M. să cîțtigăm fiecare meci, in prelimi
narii ți semifinale" - declară antrenorul Ștefan Kroner

La Bazinul Dinamo din Ca
pitală 15 jucători și doi antre
nori pregătesc apropiata cam
panie a celui de al 3-lea cam
pionat al lumii la polo. Atmos
feră de lucru intens. Se repetă 
în condiții cit mai apropiate de 
cele ale jocului situații de ge
nul celor care într-o singură 
clipă pot urca (sau coborî) o 
echipă cite două-trei locuri in 
clasament. Ștefan Kroner șl 
Alexandru Szabo par mulțumiți 
de promptitudinea cu care ju
cătorii răspund la comenzi. Și 
aceștia, la rîndul lor. se strădu
iesc să ajungă cit mai rapid la

— Cu ee eoncluxii v-ati în
tors de la Budapesta 7

— în primul rînd, m-am 
convins că echipa poate juca 
de la egal la egal, patru și 
chiar șase reprize, cu reduta
bila sa parteneră. Ca un amă-

Adfion VASIUU

(Continuare in pag. 2—3)

SALONIC, 14 (prin telefon). Un val puternic de 
călduri a coborit asupra orașului care găzduiește 
Balcaniada atletică Miercuri, termometrele arătau 
36 de grade la umbră și nici o adiere nu venea 
dinspre mare. Cerul mediteranean, de un albastru 
aproape nefiresc, încremenise parcă fără nici 
petec de nor. Pentru 
dere a temperaturii, 
mai ales că s-a și 
de ploaie.

Ziua de joi a fost

un 
joi se prevedea o ușoară scă- 
cum dealtfel s-a și intîmplat, 

înnorat puțin, dar fără semne
pentru atleții și atletele noas

tre una de acomodare, dar și de lucru, 
au avut loc antrenamente pe stadionul din 
o construcție modernă, frumoasă, așezată 
orașului, Intr-un parc care găzduiește 
expozițional unde se organizează tradiționalele tir- 
guri de mostre de la Salonic.

După-amiază a avut loc ședința tehnică, reparti
zarea numerelor de concurs și 
seriilor și a ordinii de intrare 
în concurs. Vineri la ora 19 
(ora 18 ora României) va avea 
loc festivitatea de deschidere 
a celei de a 37-a ediții a Jocu
rilor 
care 
facă 

în
vor decerna 12 
pioni balcanici 
probe : lungime, disc, 100 ni, 
800 m, 400 m.g. și pentatlon (fe
mei), Înălțime. 100 m, 800 m, 
400 m.g., ciocan și 10 000 m 
(bărbați). în toate se așteaptă 
o întrecere echilibrată și inte
resantă. La lungime femei, de 
pildă, se vor afla în concurs 
opt sportive cu performanțe de 
peste 6 metri, lidera lor fiind 
Gina Panait cu 6.66 m, consi
derată 
discului 
pioana 
bulgară 
pentru întîietate urmînd 
dea între Argentina
(62.50 m) și cele două 
rente din Bulgaria :
Hristova (62,88 m) și 
Srelova (61,04 m). Fi ța Lovin 
deține cel mai bun timp la
800 m eu un rezultat sub 2 mi
nute. Dar, foarte aproape se

Valeriu CHIOSE

Balcanice de 
organizatorii 

fastuoasă, 
prima zi

atletism pe 
doresc să o

concurs sede 
titluri de cam- 
la următoarele

favorită. La aruncarea 
femei lipsește 

de anul trecut,
Maria Vergova.

cam- 
atleta 
lupta 
să se 
Menis 

concu- 
Tonea

Lena

(Continuare in pag. a 1-a)

tragerea la sorți

Dimineața 
localitate. 
In nardul 
complexul

încă înaintea des
chiderii oficiale, 
decatloniftii — in 
fotografie, Vasile 
Bogdan — vor in
tra in focul între

cerilor

Sîmbată și duminică, la Deva și București

ROMANIA BULGARIA
LA GIMNASTICĂ (juniori)
Simbătă și duminică, la De

va si. respectiv. București, gim
nastica noastră este angajată 
in două confruntări internațio
nale. marcind — de fapt — în
ceperea sezonului competițional 
de toamnă ; este vorba de du
bla intilnire dintre echipele de 
juniori ale României si Bulga
riei. criteriu de selecție si ve
rificare pentru ambele repre
zentative in vederea apropiatu
lui concurs de la Havana dotat 
cu -Cupa Prietenia*. Echipele

feminine 
întilnesc 
(ora 17) în sala Sporturilor din 
Deva, iar cele masculine — du
minică dimineață (ora 
sala de gimnastică de 
neretului“.

Din selecționatele 
urmează a face parte
Eberle, Gabi Gbeorghiu, Mari- 
Iena Vlădărău, Cristina Itu. 
Simona Noja. Viorica Gyfltli, 
precum si Octavian Ionașiu. 
Dan Odorhean. Aurel Ghergu.

ale celor două țări M 
simbătă după-amiazd

10) ia 
la „Ti-

noastre 
Emilia

forma maximă, care să le per
mită să abordeze eu curaj di
ficilele partide ale „mondialu
lui*. încrederea este reciprocă 
si aceasta inlesneste buna cola
borare între antrenori și spor
tivi — una din cheile succesu
lui.

Pofta de lucru este mani
festă. Aproape că nici nu știi 
cînd trec orele dimineții în ba
zin. De ce ale dimineții ? Ste
fan Kroner ne explică : „Toate 
cele 3 meciuri — în ordine, cu 
Mexic, S.U.A. și Cuba — din 
grupa preliminară le vom juca 
dimineața. Dacă vom intra in 
turneul semifinal, vom evolua 
tot înainte de amiază. Iată de 
ce săptămîna trecută, cînd am 
fost la Budapesta pentru a 
susține 6 partide de verificare 
eu campionii olimpici și euro
peni, am jucat numai dimi
neața*.

IN fiecare club, o activitate CALITATIV SUPERIOARA, EFICIENTĂ!
în urmă cu cîteva luni, du-' 

bul brașovean Tractorul a ani
versat jumătate de veac de la 
înființare, prilej cu care, pen
tru activitatea depusă, această 
unitate a fost distinsă cu -Di
ploma de onoare* a C.N.E.F.S. 
și cu Diploma U.G.S-R. Clubul 
Tractorul se Înscrie, așadar, 
printre cluburile care beneficia
ză nu numai de o frumoasă 
tradiție, ci. In anii din urmă 
mal ales, si de condiții foarte 
bune de activitate, dispunind, 
după afirmațiile celor de aid, 
de „cea mai bună bază mate
rială din județul Brașov și un 
excelent cadru de lucru pentru 
toate secțiile*. Acest fapt a 
determinat, desigur, o creștere 
calitativ superioară a muncii, 
ceea ee a făcut ea dintr-un 
club de nivel IT, In urmă cu 
patru ani. să devină în pre

Astăzi, despre „Tractorul4* - Brașov

zent o unitate de nivel I. prin
tre realizările notabile inscriin- 
du-se cele 15 titluri de cam
pioni naționali, adică jumătate 
din totalul obținut de cluburile 
sindicale brașovene.

Este insă suficient 7 Răspun
sul la această întrebare am 
căutat să-l aflăm vizitindu-1 
pe sportivii și tehnicienii de la 
„Tractorul*.

VERBUL AȘTEPTA* 
PREA DES CONJUGAT

Vom începe cu o constatare 
care aparține vicepreședintelui 
Petre Dumitrescu : „Trebuie să 
dăm mal mult, să facem tot

posibilul să ridicăm activitatea 
sportivă la nivelul produselor 
întreprinderii. Deocamdată nu 
sintem mulțumiți. Se poate mai 
mult, dacă avem in vedere con
dițiile de care dispunem ; s-au 
făcut eforturi deosebite pe plan 
material, dar ele nu sint încă 
răsplătite corespunzător de 
munca depusă si de rezultatele 
obținute*.

La club există doar 6 antre
nori cu normă întreagă, in 
schimb 11 cu jumătate de nor
mă și 3 instructori care se o- 
cupă de pregătirea celor peste 
400 de sportivi care activează 
în lecțiile de atletism, automo

bilism. bob. handbal, patinaj, 
schi, scrimă, sanie, tenis da 
masă, volei si radioamatorism.

Dintre cadrele tehnice inves
tite cu răspunderea creșterii 
performerilor, se detașează 
printr-o activitate cu bune re
zultate Ladislau Rohoni, Șer- 
ban Vlad (scrimă), Ernest Ur- 
lich (patinai viteză), Dumitru 
Popescu-Colibași (handbal), Tă- 
nase Tănase (volei), dar în an
samblu drumul sportivilor pini 
la afirmarea în marile compe
tiții internaționale este încă 
lung. Iar performantele la ra
murile prioritare se află mult 
sub nivelul cerințelor. Atletis
mul. reorganizat In urmă cu 
un an. așteaptă roadele muncii

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)



157 ASPIRANȚI „GIGANTI" Pf DRUMUL ASPRU AL PERFORMANTEI
• „Virlurilc" din Botoșani și Teleorman • surorile Pușcatu din Neamț aruncă

greutatea • sorin Popescu pe urmele tatălui său
Pînă la proba 

contrarie (abia tes
tele riguroase de 
la Centrul de cer
cetări vor stabili 
adevăratele măsuri 
antropometrice), cei 
mai înalti adoles
cenți prezenti. ieri 
dimineață, la pri
ma oră de convo
care a taberei cen
trale a „gigantilor", 
s-au arătat a fi : 
Lăcrămioara Brih- 
dușa Bălan (1.85 
m). elevă de 14 
ani. de la Liceul 
textil din Botoșani, 
fiica unui mecanic 
de betonieră din 
satul Ionăseni. co
muna Vîrful Cîmpu- 
hii, ale cărei pre
ferințe merg spre 
handbal, si Sandu 
Păsărică (1,99 m), 
un tînăr lăcătuș 
de 19 ani. originar 
din comuna Smîr- 
dioasa. jud. Teleor
man. acum mun
cind la Alexandria 
Si jucind baschet. 
Aceste „vîrfuri", de 
fapt, abia se deo
sebesc — pe planul
Înălțimii — de co
legii lor de tabără. I-am po
menit ca niște excepții, dar de 
fapt în grupul de uriași pe care 
l-au constituit ieri cei 157 de 
tineri sosiți la București te 
simți mic. inferior chiar taliei 
la care-ti dă dreptul măsură
toarea...

Din cei peste 8000 de tineri 
trecuti prin filtrul testărilor 
locale si județene, au ajuns la 
acest prim „purgatoriu" 43 de 
fete si 114 băieți. Citi dintre 
ei vor face pasul — mic. cu 
urmări mari. cum spunea 
Armstrong pe Lună — spre a- 
devărata performantă sportivă ? 
Cine știe. La prima vedere, 
chiar si cei mai experimentați 
antrenori (si ei n-au lipsit la 
lntîlnire) se pronunță greu.

Surorile Pușcatu din satul 
Tîrpești. comuna Petricani. jud. 
Neamț, fiice de țărani coopera
tori. eleve amîndouă. si-au mai 
Încercat puterile la aruncarea 
greutății : dar cine știe dacă — 
pe temeiul cercetărilor științifi
ce ulterioare — nu se va do
vedi că Maria și Rodica au 
cumva mai multe aptitudini 
(necunoscute pînă acum) pen
tru handbal sau canotaj... In

ÎN FIECARE CLUB, 0 ACTIVITATE CALITATIV SUPERIOARĂ
(Urmare din pag. 1) 

aruncătorilor din grupa condu- 
■ă de Ana Sălăjan. nici un 
sportiv nefiind încă inclus în 
lotul olimpic. De asemenea, și 
la schi fond se... așteaptă și 
credem că se va mai aștepta 
Încă o vreme, din moment ce 
antrenorul loan Sumedrea lu
crează destul de puțin în ra
port cu normele pregătirii mo
derne. Același lucru s-ar pu
tea spune și de Nicola Țupa 
(sabie) sau Mihai Ancei (tenis 
de masă) care dispun de con
diții. dar nu și de... energia si 
dinamismul necesar, obligatorii 
pentru o astfel de activitate.

Să mai adăugăm că o serie 
de sportivi (Coloman Merza — 
scrimă. Iosif Lorincz — tenis 
de masă. Ioana Foriko. Lucica 
Benga — schi fond. Victor Ga- 
lescu. Traian Folosea — hand
bal) manifestă el înșiși delă
sare în muncă, atitudine ce 
constituie, desigur, o frînă în 
procesul instructiv-educativ.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 12 AUGUST, or» 

15,40 : Telerama sport — e- 
misiune de Dumitru Tănă-

DUMINICA 13 AUGUST 
ora 15 : „Fantezii de vară" 
—- emisiune de jocuri spor
tive șl distractive, transmi
siune de la Rochefort (Bel
gia) — comentator : Cristian 
Topescu : ora 16,50: „Dacia- 
da“ — reportaj din marea 
competiție națională (realiza
tor : Virgil Stoian) ; ora 17: 
„Cupa Voința" la ciclism 
(reportaj de Eugen Schaffer); 
ora 17,10 : „Marele premiu 
automobilistic" de la Hocken
heim (cursă pentru Campio
natul mondial al piloțllor 
de formula I). comentator 
Andrei Bacalu. Intre orele 
17,20 și 17,50 : transmisiuni
directe de 1a Belgrad: fina
lele Campionatelor mondiale 
de caiac-canoe.

La sosirea în București, „giganții' răspund
»»prezent" la apel

Foto : N. DRAGOȘ 
stalatorul de gaze bucurestean 
Ștefan Brad, de la ICRAL Foi
șor. înalt de 1,945 m, nici nu 
și-a conturat încă, la 19 ani. 
opțiunea pentru vreun sport : 
handbal. volei. baschet sau 
poate scrimă ? Sorin Popescu, 
băiatul rotofei de 19 ani din 
Vin tu de Jos. jud. Alba, ar fi 
trebuit (cu 1.96 m si 129 kg) 
să si pornească pe un drum, 
poate chiar pe acela al tatălui 
său. fostul campion de arunca
re a suliței. Gheorghe Popescu, 
dar el nu prea pare împăcat 
cu viata ascetică a sportivului 
de performantă... Elena Mun- 
teanu (1.815 m). elevă de nici 
15 ani la Liceul industrial nr. 
9 din Buzău, fiica unui meca
nic de locomotivă, a venit în
soțită de mama ei care dorea 
să se asigure că fata e talen
tată și că nu a ales voleiul doar 
dintr-un capriciu. Scopul tabe
rei. care va tine 10 zile, este 
tocmai de a nu l&sa la voia 
intîmplării preferințele acestor 
tineri candidați la gloria spor
tivă. ci de a le orjenta după 
criterii științifice. Deci, ce vor 
face : Iuliu Codrea. student la 
Institutul de mine din Baia

Așa cum spuneam, există an
trenori pricepuți. sportivi (Paul 
Neagu. Gabor Bara. Viorel Flo
re». Leonard Azzola. Elena 
Gîuban, Bogdan Krutîi, Marius 
Negrea etc.) cu frumoase per
spective, dar și lor li se cere o 
muncă mai susținută, pentru a 
urca ștacheta performantelor 
la nivelul posibilităților. în a- 
ceastă direcție, credem că și 
cabinetul metodic ar putea ac
ționa mai eficient, dezbaterile 
sale menținindu-se prea mult 
în sfera teoriei sportive gene
rale și mai puțin în domeniul 
„concretului", prin aceasta în- 
țelegînd activitatea instructivă 
la nivelul clubului.

BARIERE ARTIFICIALE PE RUTA 
„COPII-JUNIORI-SENIORI"

Activitatea care se depune în 
cele 40 de grupe de copii și 
juniori (atletism, handbal, pati
naj, schi, scrimă, sanie, tenis 
de masă, volei), pentru a se 
asigura un eficient schimb de 
generații, se dorește a fi bună. 
Prin această „filieră" au trecut, 
spre exemplu. Dacian Tunară, 
Daniel Costin. Alexandru Co- 
vaciu, Zoltan Adorian, Mariana 
Chițu. Manuela Bâdițoiu. Mag
da Szolosi. Ion Opincaru, Elena 
Lagusis, Elena Urs, care se a- 
firmă din ce în ce mai mult. 
De asemenea, „porțile" clubu
lui sînt zilnic deschise tuturor 
copiilor care se prezintă în ve
derea selecționării pentru o 
disciplină sau alta. Și pentru 
că am amintit de selecție, să 
menționăm că la scrimă au fost 
testați în ultima perioadă 2 200 
de copii, iar la atletism 600. 
din care au fost reținuți 150 
și, respectiv. 12 tineri care 
manifestă aptitudini. Desigur, 
aceste acțiuni continuă.

Discutînd, însă, despre aceas
tă categorie de sportivi ni s-a 
mai spus : „Trebuie să recu
noaștem că trecerea de la un

Mare ; eleva Maria Simion, de 
la Liceul industrial „Victoria" 
din Iași : ospătarul Gheorghe 
Opriș, de la restaurantul „As
tral îs" din Zalău; eleva Leo
nore Schorsch din jud Timiș ; 
eleva Lucia Bor dea din corn. 
Bocșa Gud. Sălaj) ; eleva Elena 
Carmen Belciug de la Școala 
gen. nr. 2 din Boldesti-Scăeni 
și toti ceilalți 1

Răspunsul e greu de dat a- 
cum. Ei pornesc toti pe un 
drum aspru, dar la capătul că
ruia stă frumusețea victoriei 
sportive, un drum despre care 
le-a vorbit ieri cu căldură o 
campioană olimpică — Lia Ma- 
noliu, vicepreședinte al Comi
tetului olimpic român. Un drum 
pentru care vor fi temeinic 
pregătiți si la care vor avea 
timp să mediteze în cursul ta
berei inaugurate ieri în incinta 
Liceului industrial nr. 18 din 
București. Conducerea taberei, 
avind în frunte un alt fost cam
pion de atletism. Victor Firea, 
a pregătit un program din care 
se desprind următoarele acti
vități : testarea complexă a ca
lităților fizice, controlul medi
cal. antrenamente eu caracter 
general, familiarizarea cu spe
cificul sportului de mare per
formantă. intilniri eu sportivi 
fruntași ai tării, orientarea fi
nală spre ramurile de sport si 
probele cele mai adecvate apti
tudinilor manifestate de aspi
ranți.

Chiar dacă nu vor apărea 
peste noapte 157 de campioni, 
sintem siguri că tabăra va da 
roadele firești, pe măsura ini
țiativei.

Victor BĂNCIULESCU

POLOIȘTII
(Urmare din pag. 1)

nunt, pot să vă spun că victo
riile au fost impârțite ; de trei 
ori au învins gazdele și de trei • 
ori noi. Desigur, un meci de 
antrenament este... un meci de 
antrenament. Dar. am observat 
că băieții noștri au o pregătire 
fizică bună, înoată la fel ca 
adversarii, se dovedesc tot mai 
maturi în rezolvarea unor pro
bleme de apărare sau de atac. 
Un alt fapt care îmi sporește 
încrederea : omogenitatea lotu
lui. Sincer să fiu, va trebui să 
chibzuiese îndelung împreună 
cu prietenul meu AL Szabo

eșalon la altul este încă destul 
de greoaie". Am pus, firește, 
intrebarea : de ce ! In primul 
rînd. ni s-a spus, există „ba
riere" ridicate de părinți, de 
unii profesori (care Încarcă ar
tificial programul școlar al ele
vilor), ceea ce împiedică des
fășurarea unei munci de calita
te în acest sector- La o analiză 
mai atentă s-a ajuns, insă, la 
concluzia că : „se lucrează, to
tuși, puțin la nivelul copiilor și 
juniorilor". Iată, așadar, unde 
trebuie de fapt căutate soluțiile 
pentru înlăturarea barierelor 
care blochează cu adevărat dru
mul tinerilor spre performanță.

REZULTATELE SE CER 
PE MĂSURĂ CONDIȚIILOR

La ora actuală clubul Trac
torul dispune de un stadion, de 
Sală de jocuri, săli de scrimă 
și tenis de masă, una de /orță, 
un grup de refacere (care nu 
este încă suficient folosit), ba
zin. terenuri de handbal și te
nis de cîmp. o popicărie. o 
pistă de start pentru sanie, a- 
vind în perspectivă realizarea 
unei piste de bitum pentru pa
tinaj. o pistă din. plastic pentru 
schi fond, o popicărie cu 4—6 
piste, o piscină. Pe măsura 
condițiilor materiale sînt si o- 
biectivele ce si le-au propus 
sportivii brașoveni, care nu se 
mulțumesc numai cu cele rea
lizate în primele șapte luni ale 
acestui an (cîstigarea „Cupei 
României" la patinaj artistic,
5 titluri naționale Ia patinaj vi
teză și artistic, 8 recorduri na
ționale la patinaj viteză, locul
6 la campionatele europene de 
bob), ei dorind să aibă o com
portare mereu mai bună.

Deocamdată, trebuie să recu
noaștem, mai sînt multe de 
făcut. în special la sporturile 
prioritare, la a căror afirmare 
cit mai prestigioasă clubul 
„Tractorul" are datoria să con
tribuie din plin.

Campionatele Raționale de tenis UJPUTORI

AZI, ATRACTIVE PARTIDE DE SIMPLU
BĂRBAȚI ÎN SFERTURI DE FINALĂ

Campionatele naționale de 
tenis ne oferă — cu fiecare zi 
care le apropie de sfirșit — 
tot mai multe partide a căror 
durată se prelungește pe par
cursul cite unei întregi dimi
neți. Așa s-a lntîmplat joi. 
Două dintre meciurile optimilor 
de finală, deși Începute înainte 
de ora 9, s-au încheiat după 
ora 13. rezistenta nervoasă, ca 
și condiția fizică a sportivilor 
fiind supuse unor grele exame
ne. La capătul uneia dintre a- 
ceste eonfruntări-maraton. Ma
rian Mirza și-a Înscris numele 
ea Învingător pe tabloul de 
concurs. dar învinsul său. 
Castel Curcă, are meritul de 
a-i fi opus o rezistentă neaș
teptat de dîrză. Nu aceeași 
forță a dovedit-o Eduard Pană 
in confruntarea eu Lucian Bol
dor. Acesta din urmă, eu 
o tactică superioară, a reu
șit să domine elanul tine
resc al lui Pană, eîștigind 
pe merit o aplaudată par
tidă. în rest, victorii conform 
„calculului hirtiei" ale lui Du
mitru Hărădău. Bebe Almăjan, 
Andrei Dirzu și Florin Segăr- 
eeanu. Doar Traian Marca a 
trecut, in al doilea set cu Flo
rin Nită. prin eiteva emoții, 
mai tinărul său adversar ce- 
dind destul de greu.

Rezultate. Simplu masculin, 
optimi : D. Hârădău (Steaua) 
— D. Nemeș (Jiul Petroșani) 
6—3, 6—2, 6—3 ; B. Almăjan 
(Jiul Petroșani) — Ș. Nisiparu 
(Politehnica București) 1—6, 

ROMÂNI
pentru a alege pe cei 11 care 
ne vor reprezenta in Berlinul 
Occidental. în privința portari
lor, lucrurile sînt clare, florin 
Slavei și Doru Spinu neavind 
la această oră contracandidat. 
Cine vor fi ceilalți 9 jucători ? 
îmi este foarte greu să răspund 
acum la această întrebare.

— Ce v-ati propus să reali
zați la C.M. ?

— Echipa trebuie să confir
me evoluțiile din acest an, cind 
am ciștigat 4 din cele 5 tur
nee la care am luat parte. Am 
jucat in 1978 cu toate partici
pantele la campionat, mai pu
țin echipele S.U.A., Mexic, R.F. 
Germania. Canada și Israel. 
Primele două ne vor fi chiar 
adversare in preliminarii. Noi 
vom aborda competiția cu ghi
dul să cîștigăm fiecare meci. 
Este singura cale care itj oferă 
certitudinea de a ajunge in „ca
reul de ași*, așa cum s-a in- 
timplat și in urmă cu doi ani, 
la J.O. de la Montreal. Un tur
neu de o asemenea amploare 
ridică, desigur, multe probleme. 
Noi mizăm insă pe experiența 
unor jucători care se apropie 
cu pași repezi de al 200-lea 
meci internațional (Dinu Po
pescu, Viorel Rus, Claudiu 
Rusu, Adrian Nastasiu), alături 
de poloiști mai tineri (Ilie 
Slăvei, Lăviu Răducanu. Adrian 
Schervan, Radu Mirea, Ivan 
Feher, George Gaiță, Adrian 
Munteanu), la fel de dornici să 
atingă deplina consacrare. A- 
ceștia vor trebui să confirme 
și de această dată valoarea 
polo-ului românesc, să obțină 
calificarea pentru J.O. din 1980. 
Cu alte cuvinte, clasarea între 
primele șase echipe la C.M.

REȚINEȚI
report la categoria

LOTO

$

de duminică 13 august 1978
• Se efectuează in conti

nuare 3 extrageri de cite 4 
numere fiecare.

Nu uitați I Vînzarea biletelor __----- -- ----- ---------- —
gust a.c. PROCURATI-VĂ CIT MAI MULTE BILETE I VA SPO
RIȚI ASTFEL ȘANSELE DE A VA ÎNSCRIE PE LISTA MARI
LOR CÎSTIGATORI I

6—4, 6—0. 6—0 ; L. Boldor (Po
litehnica Cluj-Napoca)—E. Pa
nă (Dinamo București) 6—3, 
3 6, 6—2, 3 6, 6—3 ; M. Mirza 
(Steaua) — C. Curcă (Politeh
nica București) 6—0, 9—11. 6—0, 
6—2 ; A. Dirzu (Progresul) — 
R. Hărnutiu (Politehnica Cluj- 
Napoca) 6—4, 6—1. 6—0 ; FL 
Segărceanu (Dinamo București)
— Al. Siito (Cuprom Baia 
Mare) 6—3, 6—3, 6—3 ; T. Mar- 
cu (Dinamo Brașov) — F. Nită 
(Politehnica București) 6—4, 
8—6, 6—1 ; dublu bărbați, turul 
I : Curcă. Nită — Sălăgean (Po
litehnica Cluj-Napoca), Begu 
(Electrica Timișoara) 6—1, 6—2, 
6—0 ; Mureșan (Jiul). Mîrza — 
Dărăban. Nagy (Sănătatea Ora
dea) 6—1, 6—0. 6—1 ; A. Viziru 
(Sănătatea Satu Mare). Nemeș
— Manea (Jiul). Țiței (Steaua)
6—4, 4—6. 7—5, 6—3 ; Almăjan, 
Dumitrescu (Jiul) — Siito, Ne
meth (Cuprom) 6—1. 6—1, 6—4; 
Leonte, Tomescu (Steaua) — 
Pavel. Nisiparu (Politehnica 
București) 6—2, 6—4. 6—4.
Dublu mixt : D. Nemeș. Danie
la Nemeș — V. Sălăgeanu. Lu
minița Sălăjan 6—2. 6—2 ; C. 
Curcă, Rodica Gheorghe — FI. 
Segărceanu, Lunela Orășanu 
6—4. 7—5 ; A. Viziru. Mariana 
Hadgiu — Ed. Pană, Dorina 
Brăștin 9—7, 6—0.

Azi. începînd de la ora 9, pe 
terenurile de la Progresul se 
dispută sferturi de finală in 
probele de simplu bărbați : 
Hărădău — Almăjan ; Boldor
— M. Mirza ; Segărceanu — T. 
Marcu.

DE CAJ
începînd d< 

a sporturile*- 
iește prima e 
telor individe, 
co-romane al 
se desfășoară 
del. Timp de 
valoroși tineri 
noastră — m 
ținători ai un 
pe plan inter 
Întrece pentn 
rilor de cam; 
cele două ca 
și ai Daciadei
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Ieri dinune 
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niel — Tcod 
Romașcanu, 
Traian Sirbu 
Constantinul 
Nicolae Voie] 
R. F. German 
pa la cîteva d 
de 12 și 13 au] 
vor concura I 
ganizată la I 
15 și 17 augil 
la startul I 
Benndorf. SI 
gătitoare îna 
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după cum si 
de la Niirbul 
rul program I 
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august — fi 
km. După 4 
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I echipe, aceelIon GAVRILESCU

ELEVII DIN GHERÂIEȘTI AU
„CUPA SPERANȚELOR" L

MANGALIA, 10 (prin telefon). 
Ajunsă la a XI-a ediție, „Cupa 
speranțelor" la oină — competi
ție organizată sub genericul „Da
ciadei" — a reunit la start 33 
de echipe, din tot atitea județe 
ale țării. Meciurile s-au desfășu
rat în cadrul a 4 serii prelimi
nare, S dintre formații calificîn- 
du-se pentru turneul final.

Elevii din comuna Gherăiești 
— antrenați de inimosul Învăță
tor Vasile Ciuștea, de 30 ani in
structor voluntar, siguri In pase, 
inspirați în trecerile prin cele 
două culoare și buni „țintași" — 
au reușit să termine neinvlnșl 
competiția.

Clasament.
GHERA1EȘ'
Școala gene 
19 P, 3. Șc 
eelu (Buzăi 
generală 7
1S p, 
Iești 
Școala 
stanța) 
Crtngu 
Școala 
bovița) 
lane a 
Școlii

s.
(Bistri] 

g«M 
11 -fi 

(Tă 
genei 
7 pl 
fost 
gen]

(Botoșani).

CE FACEM IN SlMBÂT
(Urmare din pag 1)

liati la competițiile naționale, 
cum sint boxerii Nicolae Dragna 
și Marin Culincac ș.a. Ansam
blul „Mugurel de cintec româ
nesc". al sindicatului Întreprin
derii. a prezentat un mult a- 
plaudat program artistic, la care 
si-au dat concursul Ionela Pro
dan, cintărețul de folk Adrian 
Antonescu si artistul de estradă 
Alexandru Lulescu.

Iubitorii de sport au fost in
vitați. bineînțeles, pe terenuri, 
unde s-au desfășurat numeroa
se acțiuni. Apoi... dans. Printre 
participantii la această zi de 
neuitat, datorată asociației spor
tive. s-au aflat maistrul Nicolae 
Raț cu toti tovarășii săi de a- 
telier. împreună eu familiile.

ca si instal 
sora, sudori 
Ion Diacon 
rin Ivan, el 
tarău, Dutn 
radiatoare, 
fruntași în 
la această 
Soare, preș 
sindicatului 
avut cuvid 
cele văzutei 
în care oari 
trecut cu v 
au legat pi 
din alte înj

Iar dac] 
revine acun 
luL o face 
turisită de 
menea actij 
tii sportive 
tară.
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12

pe

beneficiază tragerea
• Se extrag în total 

numere din 75.
Se pot obține autoturisme 

„Dacia 1300“ și mari premii 
in bani.

Ciștigurile se atribuie
6 categorii.

Se acordă ciștiguri și 
tru 2 numere din 4 
uneia din extrageri și 
tru 3 numere din cele 
extrase.

Participarea se face 
bilete seria „R“ de 10 
completate cu 1

I După ren: 
eîștig de 41 
participant! 
București 1 
sport din 3 
următorul 
VASILE N 
Vtlcăneștî, 
efștigat un 
rezultate ea 
41 272 let 
eficiența cd 
pa de Var 
deratia ron] 
laborare cj 
sport.

Ce alte p| 
participant 
acestei atr 
cărei meci] 
Concursul 1 
gust, concd 
în întregim

I. Laminl 
hlăul Piatrl

II. Nicolii 
rul Iași.

III. Oțeld 
Galați.

IV. Victol 
loza Călăra

V. Ș. N. I 
București. I

ipen
ale

pen-
12 I

pe 
lei, 

variantă 
simplă achitată 100% sau cu 
4 variante simple achitate 
25%.

se face pinâ simbătă 12 au

8



IN DISPUTA PLNTRU TiniJRILE I Pe teme de meditație
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Nicolae Fasoli (48 kg). Nieolae I 
Zamfir (52 kg). Ștefan Negri- | 
fan (62 kg), Gheorghe Mines 
(68 kg), Lazăr Tipa (74 kg). Ion I 
Ridufescu (90 kg). Ion Stignei I 
(100 kg). Firește, aceștia slnt " 
numai cei care au reușit să se | 
afirme, pină in prezent. Dar I 
Întrecerile de la Arad, ca si I 
alte ediții ale campionatelor . 
juniorilor, vor aduce în prim- I 
planul concursului si alti ju- | 
niori talentati care au realizat 
Însemnate creșteri valorice. 1 
Noii campioni naționali si ai I 
.Daciadei” vor fi cunoscuti du- 1 
minică. ■

CORESPUNDE „CARTEA DE MUNCA“A ANTRENORILOR
CU INTERESELE DE FOND ALE FOTBALULUI NOSTRU?

*
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Campionatul Balcanic : Teodor 
Vasile. Mircea Romașcanu, 
Marin Valentin si Traian Sirbu.

TEODOR VASILE - PREMIILE 
GO.R. Șl F.R.C.

Marți după-amiază a avut loc 
• emoționantă festivitate. Pen
tru performante deosebite rea
lizate în «Cursa Păcii” din acest 
an (de 9 ori intre primii zece 
clasați in etape) si in Campio
natul Balcanic (locul I in proba

ală
s.

Ira)

Ma
u)
ri-«.
i.

de fond), precum si pentru 
abnegația si sirguinta sa în pre
gătire. Teodor Vasile (Dinamo 
București — antrenor Nicolae 
Voicu) a primit din partea to
varășului Pavel Novăcesen, pre
ședintele F.R. Ciclism, premiile 
oferite de C.O.R. si F.R.C.

Hi

pi

L
Iri
La

1»

LOTURILE DE FOND Ș! VELO- I
DROM ALE R. P. CHINEZE | 

LA BUCUREȘTI
O delegație de .cicliști chinezi I 

(6 pistarzi si 5 fondiști) se află • 
de cîteva zile în Capitală pen- ■ 
tru pregătire în comun cu ci- I 
cliștii români. Sportivii — se- I 
lectionati din Pekin, Șanhai si . 
din alte centre ale R.P. Chi- I 
neze — se antrenează împreună | 
cu pistarzii si rutierii clubului 
sportiv Steaua.

CAMPIONATELE 
DE VELODROM

Intre 14 si 20 august au loc, | 
pe velodromul Dinamo din Ca
pitală. finalele campionatelor I 
republicane de pistă, organizate I 
în cadrul marii noastre compe- * 
titii naționale „Datiada”. în ■ 
primele zile sînt programate I 
următoarele probe : viteză-se- I 
niori si 1 000 m cu start de pe 
loc — juniori mari (luni. 14 I 
august), viteză si urmărire in- | 
dividuală — seniori, urmărire 
pe echipe — juniori mari I 
(marți), urmărire individuală— I 
seniori, și viteză — juniori mari * 
(miercuri). ■

O referire a unui cititor eu 
privire la foste centre si echi
pe divizionare de fotbal din 
tară care, in ultimii ani, au 
regresat si nu mai .prind tre
nul” Diviziei A, ne-a sugerat o 
scurtă incursiune, pe această 
temă. în fotbalul ultimului de
ceniu. Printre echipele aflate 
într-o asemenea situație. Uni
versitatea Cluj-Napoca, Rapid 
București. Steagul roșu Brașov, 
F.C.M. Galați, Progresul Bucu
rești si Șoimii Sibiu ne-au a- 
tras atenția de la bun început. 
Deci, centre de fotbal cu mare 
tradiție cum sînt Cluj-Napoca, 
Brașov sau Galați, orașe mari, 
cu pondere însemnată în geo
grafia si economia tării, nere
prezentate in Divizia A, fie 
echipe cu nume de mare cir
culație în fotbalul nostru cum 
tint Rapid, Progresul sau Șoi
mii. absente din prim-planul 
fotbalului nostru, arată din 
capul locului că aceste echipe 
au conduceri slabe, nepregătite 
pentru o competiție la nivel 
superior eu celelalte partenere 
din tară. Cauzele sînt numeroa
se. înșirate pe o gamă largă, 
de la dezinteres la incapacita
te. Pe acest traseu se află con
ducătorii cluburilor, antrenorii 
si jucătorii. Din acești trei fac
tori hotăritori. în privința ni
velului de joc și realizării obiec
tivelor echipelor, antrenorii de 
fotbal sint prunii responsabili 
deoarece prin profesiunea, ca
lificarea și. eventual, prin eti
ca lor. ar trebui să se impună 
atît jucătorilor pe care ii au in 
pregătire cit și conducătorilor 
cluburilor.

Ce se Întimplă insă in reali
tate ?

La prima vedere constatăm 
că. in ultimii zece ani. la echi
pele la care ne-am referit (si 
nu sînt singurele din fotbalul 
nostru) s-au perindat intre șase 
și 10 antrenori. Făcînd o medie, 
nici unul din ei nu a stat doi 
ani la o echipă deși, printre a- 
cești specialiști apar nume 
reputate.

Dar iată situația perindărilor 
de antrenori la echipele în cau
ză. din anul 1968 și pină în 
prezent, in ordinea angajărilor :

Universitatea Cluj-Napoca ț 
C. Teașcă. St Cîrjan. Andrei 
Septi. St Onisie. Silviu Avram, 
V. Băluțiu. Remus Cîmpeanu, 
Paul Popescu, dr. C. Rădulescu, 
P. Moldoveanu (actual antre
nor).

Steagul roșu Brașov : V. Stă- 
nescu. N. Proca. Al. Meszaroș, 
Traian Ivănescu, T. Pop. C. 
Teașcă (actual antrenor).

F.C.M. Galați : Ștefan Vasi
le, Valeriu Neagu. D. Oprea, 
C. Teașcă, Gută Tănase, St 
Coidum. P. Dudas, Gh. Nuțes- 
cu. V. Tîlmaciu, Gh. Constan
tin. M. Nedelcu (actual antre
nor).

Șoimii Sibiu : M. Negru. Li- 
viu Coman, V. Mureșan, Ion 
(Puiu) 
Teașcă. 
Coidum

Rapid
Bărbulescu, Bazil Marian, Ta- 
che Macri, I. Urechiatu. I. Mo- 
troc, Bazil Marian. Teofil Co- 
dreanu. L Motroc (actual antre
nor).

veroasă * unor 
își iau angaja

și ca urmare 
avantajoase, de

Ionescu, Gh. Ola. C. 
I. Uțu, P. Bratu, St 
(actual antrenor).

București : Marin

Progresul București : V. Stăn- 
culescu, P. Moldoveanu, E. Ior- 
dache, Viorel Mateianu, D. Ba- 
boe, N. Oaidă. Viorel Popescu 
(actual antrenor).

Ce arată această situație, ce 
se ascunde in spatele unei fluc
tuații, in mod sigur din cele 
mai rare in fotbalul mondial, 
mai ales dacă avem în vedere 
faptul că mulți dintre acești an
trenori, în intervalul 1968—1978, 
au trecuț și pe la alte echipe 
care nu fac. pentru moment, 
obiectul preocupării noastre ?

In primul rind o nepermisă 
ușurință în tratarea probleme
lor fotbalului din partea clu
burilor, a forurilor lor tutelare, 
a colegiului central de antre
nori și. in ultimă instanță, din 
partea federației de fotbal. în 
ultimul timp, tot mai multi ci
titori ne scriu și ne Întreabă 
cum este posibil să fie tolerați 
antrenori plimbăreți și dacă a- 
eest procedeu nu cumva este 
una din cauzele principale ale 
stagnării pe plan general a fot
balului nostru.

In al doilea rind este vorba 
de mentalitatea 
antrenori care 
mente solemne 
obțin contracte
obicei plusate de sume impor
tante la semnarea contractelor, 
pentru ca atunci cind constată, 
spre finalul campionatului, că 
nu-si pot tine cu vin tul. să gă
sească pretexte pentru a părăsi 
echipa. Și apoi reiau toiul de 
la capăt, cu altă echipă, eu noi 
contracte supraonorate. eu noi 
angajamente, declarații pom
poase etc.

în al treilea rind, unele clu
buri nu au răbdare să aștepte 
termene pentru maturizarea 
unei echipe. Iu fugă după pro
movare sau performante eit 
mai rapide, schimbă antreno
rul.

Astfel de fenomene sint in 
totală contradicție 
ția temeinică din 
te domenii 
vieții 
listii 
spirit 
ment 
ducției. Ce s-ar întimplă oare 
dacă în fabrici și Întreprinderi 
ar exista asemenea practici, in
ginerii. de pildă. mutîndu-se 
cind doresc si cum doresc de 
la o imitate la alta, ca in ca
ruselul multor antrenori de fot
bal ? Din ee in ce mai mult, 
asemenea comparații intre viata 
sportivă si viața economică nu 
mai par nepotrivite și exagera
te. din ee in ce mai multi 
iubitori ai sportului, oameni al 
muncii transferă exigenta din 
producție 
care este 
fotbal în 
oare un 
Brașovul 
trei ani 
Divizia A, de ce 
ca. centru universitar atît 
puternic, să lipsească preocupa
rea. efortul pentru revenirea in 
prima divizie a tării ? Sînt în
trebări care se adresează colec
tivelor din aceste centre (la 
care activează antrenori cu pre
tenții de buni tehnicieni ai

cu construc- 
toate celelal- 
activitate ale 
care specia- 
eompe tentă,

de 
noastre. în 

asigură cu 
de răspundere și devota- 
creșterea continuă a pro-

la atelierul sportiv 
secția sau elubul 
cazul nostru. De 
centru 
să nu 
echipă

de
ce 
ca 
de 
in

industrial 
mai aibă 
de fotbal 

în Cluj-Napo- 
de

și din alte orașe 
și răspunsurile a- 

in măsură să con- 
rezoivarea proble- 

pot veni deeit de la
antrenori și jucători, 
nu toate centrele din 
fi în Divizia A și nici 
Divizia B. dar ce alt- 

o întrecere cu multe 
nivel superior. eu

permanentă pentru 
nouă, poate folosi

fotbalului) 
din țară 
devărate, 
tribuie la 
melor. nu 
cluburi. 
Firește, 
tară pot 
chiar în
ceva decît 
echipe de 
străduința 
o calitate 
mai bine întregului nostru fot
bal, în scopul de a părăsi sta
rea mediocră in care se află ?

Este prin urmare in interesul 
federației de fotbal să treacă și 
la rezolvarea unor probleme de 
genul celor expuse mai sus in 
scopul evitării lor pe viitor. Si. 
ea prim pas, ar fi necesară re
organizarea pe baze noi a co
legiului central al antrenorilor 
de fotbal care nu se bucură in 
prezent de autoritate, prestigiu 
șl eficiență, in stare să aducă 
la ordine pe antrenorii care 
nu-și fac datoria și pun inain- 
tea sarcinii de redresare a fot
balului interese personale, mes
chine.

•Cartea de muncă” a unui 
antrenor de fotbal trebuie să 
fie oglinda de cristal a activi
tății Iui pusă in slujba «ervirii 
fotbalului românesc, de Ia echi
pele mici de asociații sportive 
si cluburi pină la loturile re
prezentative.
ceasta «carte 
să Ce curată 
de vedere.

DUMITRIU IV IN CONFLICT 
CU SPECTATORII DIN DEVA»

Cu multi ani In urmă am 
activat și eu in domeniul 
sportului și nu pot să spun 
că n-am fost intransigent 
ZatS de orice abatere de la 
nescrisa regulă a falr-play- 
ului. Rindurile de față au 
fost cauzate însă de o in
tim plare petrecută la un 
meci disputat recent pe sta
dionul „Cetate” din Deva. 
Au jucat Mureșul Deva și 
Corvinul Hunedoara. La un 
moment dat, Văetuș de la 
Corvinul l-a faultat destul 
de tare pe jucătorul Papiță 
de la Mureșul. Publicul s-a 
manifestat zgomotos, apos- 

Văetuș. Eu
manifestat 
trofindu-1 pe

Tribuna
u-

suporterului
de acord cu o 
răzbunare. Dar,

Si de aceea, a- 
de muncă” trebuie 
din toate punctele

Aurel NEAGU

nul nu sînt 
astfel de... . ___ .
nici eu și nimeni nu poate 
fl de acord cu gestul inad
misibil ai lui Dumitriu IV, 
care a ieșit pe pista de 
zgură pentru a înjura și 
scuipa spre cei aproximativ’ 
1 500 de spectatori din tribune.

Acest gest ne-a indignat 
profund, produclndu-ne repul
sie. Sigur că. fiind vorba de 
un meci amical, n-a fost 
nimeni de la federație ca să 
consemneze bădărănia lui 
Dumitriu IV și să decidă 
sancționarea lui. Acolo, pe 
marginea terenului, s-au aflat 
tasă atit antrenorii Corvi- 
BUlul. cit și conducătorii a- 
eestui club, cei care n-ar 
trebui să Închidă ochii ; cei 
ta drept să ia măsurile co
respunzătoare pentru ca pe 
viitor — și mal ales in cam
pionat — Dumitriu IV să-și 
vadă de treaba sa. Adică să 
joace fotbal. Șl să joace 
bine, nu ca pină acum.

AUREL VRACIU
Deva

4-0 cu Austria Viena în finală I

PENTRU CISTIGAREA TURNEULUI DE LA ATENAj.
ATENA. 19 (Agerpres). Stea

ua București a cîștigat turneul 
internațional de la Atena, la 
care au participat campioanele 
României. Austriei, Greciei și 
Cehoslovaciei, invingînd în fi
nală. cu scorul de 4—6 (2—9), 
formația Austria Viena, finalis
tă a ultimei ediții a „Cupei cu
pelor”. Golurile au fost marca
te de Troi (min. 9). Iordăncscu 
(min. 45. din lovitură de la 11 
m) și Marcel Răducanu (min. 
60 și 82).

Au jucat formațiile : STEA
UA : N. Răducanu — Anghe- 
lini. Fl. Marin. Sameș. Vigu — 
Dumitru. Stoica. Iordănescu — 
Troi. M. Răducanu. Zamfir.

AUSTRIA : Baumgartner — 
Sara I. Zorre. Obermayer, 
Baumeister (Pospichil) — Pro- 
haszka. Sara II. Kaselisch — 
Parits, Borgan, Schachner. (Du
pă cum se poate vedea. Aus
tria Viena a jucat cu for
mația etalon, in frunte cu ti
tularii din ..Mundial” Prohas- 
zka, Sara I, Obermayer. plus 
rezervele Baumgartner si Bau- 
meisier, care au figurat In Io
tul de 22. De asemenea, a evo

luat noua achiziție Schachner) 
care a fost transferată recent. 
Tinărul Schachner este cel ca
re a deschis scorul 
cu Spania).

Steaua a practicat 
viteză. îndeosebi 
ceea ce a determinat înlocuirea 
lui Baumeister. adversarul di
rect al lui Troi. Ziarele gre
cești apreciază jocul echipei 
românești, remareîndu-i in mod 
special pe Dumitru si Iordă
nescu. Cotidianul „Apoeghma- 
tini” subliniază prezența în 
bloc a întregii echipe atît in a- 
tac cit și în apărare. 
„Vradini” remarcă faptul 
•fotbaliștii români au 
tot terenul, neutralizînd 
de pase al 
.Ta Nea” 
că echipa 
efectiv cea 
lui demonstrînd că victoria din 
prima zi asupra echipei gazdă, 
A.E.K.. n-a fost deloc întîm- 
plătoare.

în partida pentru locurile 
3—4, A.E.K. Atena a întrecut 
Zbrojovka Brno, cu scorul de 
3—2 (1—9).

în partida

un joc în 
extremele.

austriecilor”, 
menționează 

română s-a 
mai bună a

Ziarul 
că 

ocupat 
iocul 

Ziarul 
faptul 

dovedit 
tumeu-

ORT INFORMEAZĂ
VI. Electronica București — 

Metalul București.
VII. T. M. București — Voința 

București.
Vin. C.F.R. Craiova — Electro- 

putere Craiova.
IX. Dierna Orșova — Pandurii 

Tg. Jiu.
X. Unirea Drobeta Tr. S. — 

C.S.M .Drobeta Turnu Severin.
XI. U. M. Timișoara — Vulturii 

Lugoj.
XII. Strungul Arad — C.F.R. 

Timișoara.
XIII. Rapid Arad — Gloria 

Arad.
Tragerea Loto de astăzi va fi 

televizată la ora 19.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 AUGUST 1978. Categoria 
2: 5,50 variante a 39.366 lei; Ca
tegoria 3: 13,25 a 6.128 lei; Ca
tegoria 4: 31,50 a 2.578 lei; Cate
goria 5: 125,25 a 648 lei; Catego
ria 6: 251,50 a 323 iei; Catego
ria X: 1.623,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 500.000 
I lei.

Jucînd pe bilete 100%, ION 
| NEGOIȚĂ, din Vînju-Mare (Tra- 
| ian) — Mehedinți și IOSIF 

SCHMIDT, din Timișoara, cîști- 
gă fiecare, cite 39.366 lei.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — M.TJC. BUDAPES
TA IN CUPA U.E.FA. In 
urma desfășurării „Cupei 
Ungariei”, s-a stabilit că e- 
chlpa care va întîlnl pe Po
litehnica Timișoara în Cupa 
UiFA. este M.T.K. Buda
pesta. După cum se știe., pri
ma intllnire va avea loc la 
13 septembrie la Timișoara 
iar returul la 27 septembrie 
la Budapesta. Clubul buda- 
pestan a anunțat că va tri
mite un antrenor să urmă
rească meciul de campionat 
Poiltehnica — Sportul stu
dențesc (9 septembrie).

»
au plecat ta Grecia pentru două 
Jocuri, Astă-seară ei vor juca 
eu valoroasa formație Panathi- 
nalkos, iar sâmbătă sau dumini
că eu Olimpiakos.

ROMANIA — R.P.D. CORE
EANA 2—1 IN „CUPA PRIETE
NIA”. în turneul pentru ju
niori „Cupa Prietenia” ce se 
desfășoară în orașul Gera 
(R.D.G.), selecționata României 
a întrecut eu scorul de 2—1 
fi—1) formația R.P.D. Coreene. 
Pentru echipa română au mar- 
sat Zamfir șl Geolgău. Alte

(Oană) — Vlad, M. Olteanu, 
Stoicescu, Nedelcu — Constanti- 
nescu, Bureea, Cramer — Radu 
Dan (Orac), Fierea Țolea. (T. 
Siriopol, coresp.).

POLITEHNIOA LAȘI — HURI- 
YEH SPORTING CLUB ALEPPA 
SIRIA S—1 (3—•). Peste 5009 de 
spectatori au asistat la un joc 
în eare gazdele s-au impus eu 
autoritate. Au înscris : Simto-
naș (min. 15 și 30), Dăntlă (min. 
21), Romilă (min. 53). Nemțea- 
nu (min. 59), respectiv Ahmet 
Assi (min. 32). POLITEHNICA

ȘTIRI... TURNEE... MECIURI AMICALE...
• SPORTUL STUDENȚESC 

INTRE DOUA TURNEE. Divizio
nara A Sportul studențesc s-a 
reîntors, la începutul acestei 
săptămînl, din turneul întreprins 
in Turcia. în primul joc, dis
putat la 5 august cu echipa 
Adanaspor (participantă in Cupa 
U.E.F.A.), bucureștenli au cîștigat 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin go
lul marcat de Iorguiescu. Două 
zile mai tirziu, Sportul studen
țesc a întflnit a doua formație 
a orașului Adana (Demirspor — 
tot din prima ligă) pe care a 
Invins-o cu 4—3 (1—1). Au în
scris : Grosu (2), Stroe și Șer- 
bănică. Formația de bază folo
sită : Moraru — Tănăsescu, Gri- 
gore, Cazan, Cățoi — Munteanu, 
O. Ionescu, A. Rădulescu (Șer- 
bănlcă) — Stroe, Iorguiescu (M. 
Sandu), Grosu. Chihaia n-a ju
cat, fiind ușor accidentat. Ieri, 
la prînz, studenții bucureșteni

rezultate : R. D. Germană — 
Bulgaria 2—0 ; Ungaria — Cuba 
2—0 ; U.R.S.S. — R. S. Vietnam
4— 6.
• F.C.M. GALAȚI A REVE

NIT In ȚARA după turneul pe 
care l-a întreprins în R.P.D. 
Coreeană și R. P. Chineză. Ju
cătorii gălățeni au susținut pa
tru meciuri, încheiate cu urmă
toarele rezultate : 2—3 (2—0) cu 
selecționata orașuljii phenian 
(au marcat Țolea și Fio rea), 
0—3 (0—1) cu reprezentativa
R.P.D. Coreene, 0—i (0—6) cu 
reprezentativa R. P. Chineze pe 
Stadionul Central din Pekin, 
meciul disputîndu-se în prezența 
a peste 126 600 de spectatori, și
5— 6 (2—6) cu selecționata orașu
lui Tientsin (au marcat Florea 
— 2, Radu Dan, Constantinescu 
și Țolea). A fost utilizată ur
mătoarea formație : Catona

a aliniat formația : Bucu — So- 
fian, Anton, Mureșan, Cioc tr Lan

— Banu, Romilă, Simionaș —
C. Ionescu, Dănilă, Costea. Au 
mai jucat : Naște, Ciobanu,
Cernescu, Nemțeanu, D. iones
cu, Mihalcea. (D. Diaconescu, 
coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — Z.K.F. 
ZRENIANIN (IUGOSLAVIA) 4—6 
(2—6). Autorii golurilor Stoișin,
— din 11 m, Șonda, Roșea și 
Hard. (C. Crețu) — coresp.)

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
PANACHAIKI G.E. PATRAS 
(GRECIA) 4—3 (3—1). Joc fru
mos, dinamic, cu multe faze de 
poartă. Au marcat : Gîngu (2), 
Ancuța, Miuțu, respectiv, Ga vru- 
sis (2 — un gol din. 11 m) și Pa- 
nosotiropoulos. (P. Mateoiu — 
coresp.)

• PATRU DIVIZIONARE A 
ÎN COMPEnȚIA „CUPA ELI-

BERARII- LA TG. MUREȘ. Aso
ciația sportivă Armata din Tg. 
Mureș organizează, începînd de 

o atractivă competiție do
cil „Cupa eliberării" la

startul căreia se vor alinia pa
tru divizionare A : U.T.A., Poli
tehnica Iași, Gloria Buzău și< 
bine Înțeles, A.S.A. din localitate. 
Iată programul complet al tur
neului : astăzi : A.S.A. — Glo
ria Buzău și U.TA. — Politehni
ca Iași ; miine : A.S.A. — Poli
tehnica Iași și U.T.A. — Gloria 
Buzău ; duminică : Politehnica 
Iași — Gloria Buzău și A.S.A. 
— U.T.A. Jocurile se vor dispu
ta in cuplaj, pe stadionul „23 
August” cu începere de la ora 
16,30.

• C.S.U. BRAȘOV — C.S. 
TtRGOVIȘTE 2—3 (2—1). Meciul
s-a desfășurat pe Stadionul Mu
nicipal din localitate și s-a în
cheiat cu rezultatul " *
(1—2) in favoarea 
A C.S Tîrgoviște. 
fost marcate de Albotă 
19), Crăciun (min. 39), respectiv 
Dumitrescu (min. 43), Pitaru 
(min. 64) șl Grigore (min. 66). 
C.S. Tîrgoviște a prezentat for
mația : Coman — Gheorghe, Ene, 
Alexandru, Pitaru — "
Tătaru, Dumitrescu — 
Marinescu, Kallo. Au 
cat : Stancu, Greaca, 
ștefănescu, Tănase, Tsaia. 
Stanca, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 (0—0).
Meci de factură tehnică medio
cră, rapidiștii remareîndu-se prin 
ambiția cu care au jucat. Au în
scris : Donose (min. 61) pentru 
craioveni, respectiv, Cristache 
(min. 65). (St. Gurgui — coresp.)

de 3—2
divizionarei 

Golurile au 
(min.

Furnică, 
Grigore, 
mai ju- 
Enache, 

(Ilie



Campionatul de scrimă al Armatelor Prietene

PE LOCUL I LA SPADĂ-BORIS LUKOMSKI (Ț.S.K.A. Moscova)
In ciuda unor incertitudini, optimismul 

DOMINĂ SPERANȚELE OLIMPICE
Ultima probă individuală din 

cadrul Campionatului de scri
mă al Armatelor Prietene, cea 
de spadă, a avut drept eîș- 
tigător pe Boris Lukomski 
(Ț.S.K.A. Moscova), cu 4 vic
torii în turneul final. Calificat 
Si el in finală, reprezentantul 
clubului Steaua, loan Popa, a 
ocupat locul IV cu 2 victorii. 
Cu un plus de mobilitate (așa 
cum era de așteptat), Popa 
s-ar fi putut afla chiar pe 
podium. Totul anticipa o evo
luție frumoasă a spadasinului 
nostru. El a pornit bine în 
concurs, în eliminări directe 
reușind să treacă cu mult a- 
plomb de.., cîștigătorul probei, 
cu 10—8. apoi de Douba (Du- 
kla Praga), cu 10—7.

în turneul final, care a an
gajat, prin calificare directă, 
alături de Popa pe sovieticul 
Mojaev și pe polonezii Jani
kowski și Matweejew, iar după 
recalificări pe alți doi trăgă
tori sovietici, Lukomski și A- 
bușahmetov, spadasinul nostru 
n-a mai reușit insă să se re
pete decît în ultimele asalturi. 
Ei a dispus fără drept de apel 
de Abușahmetov, cu 5—0, apoi 
de Lukomski — pentru a doua 
oară ! — cu 5—1 I Dar Infrin
ge rile înregistrate în prima 
parte a turneului final (1—5 la 
Matweejew și 3—5 la Janikow
ski și Mojaev) l-au situat toc
mai pe poziția a 4-a în cla
samentul general, care arată 
astfel : 1. Boris Lukomski
(T-S.K.A. Moscova) 4 v.. X A- 
lexandr Mojaev (Ț.S.K.A- Mos
cova) 3 v. (+7). 3. Alexandr 
Abușahmetov (Ț.S.K.A. Mos
cova) 3 v. (—1). 4. loan Popa 
(Steaua) 2 v. (+1), 5. Jerzy 
Janikowski (Legia Varșovia) 
2 v. (—3), 6. Zbygniev Mat
weejew (Legia Varșovia) 1 V.

Ceilalți spadasini români au 
rămas — cei mai mulți — în 
eliminările directe. Angeleseu 
a fost scos din cursă în ulti
mul tur al recalificărilor de 
Lukomski (5—10). Bărăgan și 
Iorgu în turul II de recalificări

J.B. DE ATLETISM
(Urmare din r>ao f)

află Mariana Suman (2:01.0) și 
atletele bulgare, adversare re
dutabile. deși din lot lipsește 
alergâtoarea nr. 1, Tonca Pe
trova.

Spectatorii din patria mara
tonului adoră alergările lungi, 
proba de 10 000 m fiind aștep
tată cu mare interes. în ab
sența lui Ilie Floroiu, mult re
gretat aici, plutonul este con
dus, în lumina rezultatelor di
naintea startului, de Cătălin 
Andreica, dar ambii atleți greci 
sînt creditați și ei cu perfor
manțe sub 29 de minute. La 
înălțime bărbați șase aspiranți 
la primul loc cu rezultate pes
te 2.15 m. iar patru cu X18 m 
in acest an ! Adrian Pro'easa 
are 2.16, iar Constantin Cirste* 
(campion în 1976) a sărit X12 
m.

Dar nu numai medaliile se 
numără la Balcaniadă 1 Foarte 
prețioase sînt si victoriile 
obținute în clasamentele ge
nerale pe echipe. Un motiv în 
plus pentru atletele si atleții 
noștri de a se mobiliza spre a 
cuceri primele locuri, așa cum
și-au propus.

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH» 9
SINAIA 10 (Agerpres). — A- 

seară. în runda a 5-a a turneu
lui internațional feminin de 
șah de la Sinaia. Dana Nuțu a 
cîstigat la Stadler, Tatiana Le- 
maciko a învins-o pe Bogdan, 
iar Margareta Muresan a obți
nut victoria la Sinka. In cla
sament pe primul loc se află 
Dana Nuțu cu 4 puncte urma
tă de Elisabeta Polihroniade cu 
3.5 puncte. Szmaczinska — 3.5 
puncte. Viorica Iile. Tatiana 
Lemaciko si Lia Bogdan cu 
cite 3 puncte. Astăzi are loc 
runda a 6-a.

BRAȘOV. 10 (prin telefon), 
în aula Casei de știintă și 
tehnică a tineretului se desfă
șoară întrecerile celei de a IlI-a 
ediții a turneului international 
de șah al tinerelor ..speranțe", 
la care participă junioare din 
sase țări. După desfășurarea a 
6 runde, în clasament conduce 
jucătoarea sovietică Nina Mc- 
lașvili, cu 5 puncte (și o parti
dă amînată), iar pe locurile ur
mătoare sînt clasate Voiska Bo- 
ianova (Bulgaria) 5 p. Marina 
Pogorevici (România) 3*/> P (2),

L Popa (in stingă) în primul 
Adversar — Matweejev (Polonia) 
de Abușahmetov (7—10) șl res
pectiv Douba (7—10), In timp ce 
Zidaru a ..căzut* în primul tur 
al recalificărilor (6—10 la An- 
gelescu). Un alt spadasin ro
mân. Mihai Pepa, după o e- 
voluțlc foarte sigurii In pri
mul tur al preliminariilor (cap 
de serie !) , n-a mai obținut 
nici o victorie—

De notat că din turneul fi
nal au lipsit — fiind eliminați

„Mănușa litoralului11 Ia box

2000 DE SPECTATORI URMĂRESC 
GALELE UNUI TURNEU FIERBINTE...

CONSTANȚA. 10 (prin tele
fon). Turneul internațional 
de box găzduit in locali
tate nu-și dezminte tradiția. 
Din nou am asistat la par
tide interesante, de bun ni
vel tehnic. fără obstrue- 
tti. fără lovituri neregulamen
tare. Toate acestea i-au de
terminat pe cei peste 2000 de 
spectatori prezenți în Sala 
Sporturilor să aplaude marea 
majoritate a meciurilor.

în ultimele partide prelimi
nare. care au desemnat semi- 
tinaliștii. am remarcat in pri
mul rind surpriza realizată de 
juniorul AH Izmail (Farul). În
vingător. la categoria mijlocie, 
în fata rutinatului Ionel Dima- 
che (Litoral Mangalia). Cei doi 
sportivi au oferit o dispută de 
mare tensiune, cu lovituri foar
te dure, cărora Dimache nu 
le-a putut face față, fiind nu
mărat de două ori. O frumoasă 
impresie a lăsat, de asemenea, 
boxerul B. Vasiliev (Iugo
slavia). a cărui tehnică l-a a- 
dus o categorică victorie la 
puncte în fata lui M. Imre (Li
toral Mangalia). S-a remarcat 
din nou Al. Tirboi (Farul). În
vingător Înainte de limită 
(ab. 3) In fața pugilistului so
vietic G. Rumeantev. După o 
perioadă în care s-au aflat în 
eclipsă de formă, frații Ilie șl 
Sandu Ttrllă (B. C. Galați) se 
impun cu autoritate atenției. 
Luptlnd în stilul lor agresiv, 
foarte eficace, ei au obtinut ca
lificarea în semifinale prin 
victorii categorice în fata Iul 
C. Ghitu (Dinamo) șl. respec
tiv. A_ Sevciuk (U.R.S.S.).

Martha Kovacs (Ungaria) 3 p 
(1), Libusa Zaharowska (Ceho
slovacia) 2*/i p, Stela T‘gău și 
Edit Cosma (ambele România) 
— 2 p etc. Rezultate din runda 
a 6-a: Melasvili — Brkic 1—0, 
Boianova — Costea 1—0. Po- 
gorevici — Zaharowska remiză. 
Țigău — Kovacs remiză.

C. GRUIA — coresp.

ATLETISM • La Berlin, Wolf
gang Schmidt (R.D. Germani) 
a stabilit un nou record mon
dial la aruncarea discului — 
71,16 m (v.r. — Mac Wilkins
70,86). • Rezultate din concursul 
de la Viareggio: 100 m — Men- 
nea (Italia) 10,34 : 110 mg — 
Miasnikov (U.R.S.S.) 13,64; 400 m
— Moses (S.U.A.) 48,72 ; 3000 m
— Mamede (Portugalia) 8:01,2; 
10 000 m — Smith (Anglia) 
20:09,9.

BASCHET • Turneul interna
țional de junioare de la Szeged 
pentru „Cupa Prietenia" a pro
gramat noi tntllnirl : Polonia — 
Ungaria 11 70—54 ; Cuba — Româ
nia n—80 ; Ungaria A — Ceho
slovacia 80—75,

asalt din turneul final de spadA. 
Foto : Vasile BAGEAC

— o serie de spadasini dintre 
cei mal bine cotați pe conti
nent. în primul rind ungurul 
Kolezonay, polonezul Barbul- 
■kl. precum și Jurka (Ceho
slovacia).

Vineri. în ultima zi a com
petiției. se va desfășura proba 
de spadă pe echipe, precum și 
cea de floretă pentru formați
ile feminine.

Tibarw ST AMA

ALTE REZULTATE : Semi mij
locie : N. Chioveanu (Litoral) 
b.p. N. Mocanu (Metalul buc.), 
L Engy (Ungaria) b. nepr. L 
Gurgu (Dinamo). Mijlocie ; 
N. Radan (ASA CIuj-Napoca) 
b.p. W. Gomies (Indonezia). 
Semigrea : C. Chiracu (B. C. 
Galați) b.p. M. Uta (Cimentul 
Medgidia). Grea : D. Micu 
(B. C. Galați) b.p. L Pîrjol 
(Dinamo). K. Sumbaga (Indo
nezia) b.p. K. Anghelov (Bul
garia).

Vineri și sîmbătă, de la ora 
13. vor avea loc semifinalele.

Cernel POPA — coresp.

PRIMA REUNIUNE A C.M. DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

zilei l-a obținut campionul o- 
limpic Rudiger Helm (R.D.G.) 
cu 3:56,03. Cu aceeași autori
tate și-a dștigat seria și Iv*« 
Paizaichin, la canoe simplu. Cu 
4:24,08, deși a avut vint con
trar care l-a incomodat, Patzal- 
chin a realizat cel mai bun 
timp al seriilor, sosind cu 5 se
cunde înaintea sovieticului Ser- 
ghei Antipov.

O cursă excelentă au făcut 
și frații Tom» și Gheorghe Si- 
mionev la canoe dublu. Intr-o 
serie In care i-au avut ca ad
versari pe renumițil canoiști 
unguri Tamas Buday și Oszkar 
Frey, reprezentanții noștri au 
dominat permanent, sosind pri
mii după 3:55,X de asemenea 
cel mai bun rezultat al zilei. 
O bună impresie au lăsat, in
tr-o altă serie, sovieticii Iuri 
Lobanov și Serghel Postrihin. 
Și cuplul Agafia Orlov — Nas- 
tasia Nichitov a dștigat seria 
preliminară în 1:58.77, al 3-lea 
timp după cele obținute de e- 
chipajele R. D. Germane și 
U.R.S.S,

într-o companie foarte selec
tă, alături de Roswitha Eberl 
(R.D.G.) și Olga Makarova 
(U.R.S.S.), Mari* Cazma s-a 
clasat pe locul doi (2:07,21), 
după campioana R. D. Germa-TELEX

FOTBAL * In turneul de 
la Madrid. River Plata Bue
nos Aires a Învins cu 1—0 for
mația spaniolă Rayo Vallecano.
• Turneul de la Zamora (Spa
nia) a fost ctștîgat de Radnickl 
(Iugoslavia), care a Întrecut e- 
chipa locală cu 4—1. Intr-o altă 
partidă, Sevilla a dispus cu 3—2 
de echipa engleză Chelsea.
• Aflată tn turneu în R.D. Ger
mană, echipa bulgară Levski 
Spartak Sofia * Jucat eu Dy
namo Berlin, victoria revenind 
gazdelor cu 2—2 (0—1). • Cu
noscutul international francez

Conferință de presă ca vicepreședintele C.l 0., Willy Daume, In legătură 
cu renunțarea crașului Los Angeles de a organiza J.O. din 1S84

O știre sosită cu dtva timp 
în urmă de la Los Angeles — 
orașul căruia i s-a încredințat 
organizarea J.O. din 1984 — a 
produs o anume neliniște in lu
mea olimpică. Și nu fără mo
tiv. Era vorba de imposibilita
tea orașului american de a mai 
organiza aceste întreceri.

La Hamburg, dl. Willy Daume 
— vicepreședintele C.LO. și 
președintele comitetului olimpic 
din R.F.G. — a participat, ca 
invitat a peste 70 de ziariști 
din 34 de țări (prezenți acolo 
cu prilejul recentelor campio
nate mondiale de scrimă), la o 
conferință de presă, organizată 
tocmai in ideea de a da unele 
lămuriri și de a prezenta inten
țiile C.LO.

De la început. Interlocutorul 
a precizat că. Intr-adevăr, Los 
Angeles, datorită unor proble
me locale, nu poate să-și des
fășoare în mod normal pregăti
rile In vederea organizării edi
ției din 1984 a J.O.

.Co posibilități există pentru 
ca în următoarea perioadă or
ganizarea J.O. din 1984 să fie 
preluată de alt oraș și. desigur, 
care sînt intențiile C.LO. pen
tru rezolvarea acestei impor
tante probleme T“. a fost între
barea firească șl unanimă a 
celor prezenți. Willy Daume a 
răspuns că prima acțiune ini
țiată de forul internațional a 
fost convocarea într-o sesiune 
extraordinară a Comitetului 
Executiv al C.I.O., Ia 25 august, 
la Lausanne, pe ordinea de zi 
aflîndu-se un singur punct, și 
anume rezolvarea problemei 
referitoare la gazda J.O. din 
1984. La această oră există mal 
multe propuneri și anume: 
primirea de noi candidaturi din 
partea unor orașe care ar putea 
organiza Întrecerile în timpul 
care a mai rămas ; în cazul In 
care nu ar mai apare asemenea 
candidaturi, C.I.O. să apeleze 
la una din gazdele ultimelor 
ediții șl care au deja o bază 
materială care poate asigura o 
bună desfășurare a competiției 
(este vorba de orașele Roma, 
Tokyo, Ciudad de Mexico. Mttn- 
chen și Montreal) : dacă nici 
în acest sens nu s-ar găsi o 
rezolvare acceptabilă, atunci 

ne. cronometrată in 2:06,69. Deși 
nerodat încă, dubloul eaiaciști- 
lor N. Țica și L Milașcu (care 
l-a înlocuit pe M. Ciobanul a 
ocupat locul HI (3:33,75). fiind 
devansat de caiacele R. D. Ger
mane (3:31,73) și Bulgariei 
(3:33,80). în sfirșit. In ultima 
probă a reuniunii, caiacul de 
4 al României (N. Eșeanu, L 
Birlădeanu, M. Zaflu, AL Gta- 
ra) s-a clasat al doilea, rea- 
lizînd 3:17,75. Seria a fost cîști- 
gată de sportivii din R. D. Ger
mană in 3:14,09.

Vineri dimineață slnt progra
mate seriile probelor pe dis
tanța de 500 m. iar după-amia- 
ză — recalificările.

La Indianapolis SURPRIZELE CONTINUA..
Fruntașele tenisului european 

au avut de suportat rigorile u- 
nui start dificil In noua serie 
de turnee internaționale din 
S.U.A. La Indianapolis, după 
eliminarea in primul tur a 
campioanei iugoslave Mima 
Jausovec, o surprinzătoare in- 
fringere suferă Virginia Ru- 
zici. care a pierdut cu 3—6, 
4—6 in fața tinerei americance 
Dana Gilbert în alte partide, 
s-au înregistrat rezultatele : 
Caroline Stoll — Ruta Gerulai-

Michel Platini s-a accidentat 
grav (fractură a peroneului) în 
cursul meciului de campionat 
Nancy — St. Etienne. Se crede 
că Platini va li indisponibil 
timp de trei luni.

NATAȚIE * Echipa Iugosla
viei a învins cu 6—5 formația 
R. F. Germania, iar selecționata 
U.R.S.S. a dispus cu același scor 
de cea a Olandei, tn ziua a 4-a 
a turneului international de 
polo de la Dubrovnik.

ȘAH • Turneul zonal de șah 
de la Cuenca (Ecuador) a reve
nit marelui maestru cubanez 
Guillermo Garcia, cu 18 p (din 
12) urmat de A. Fernandez 
(Venezuela) 8*/> p. In ultima 
rundă Garcia a remizat cu Fer
nandez.

C.LO. ar trebui să apeleze la 
comitetul olimpic american 
pentru a face toate eforturile 
ca alt oraș din S’U.A. să poată 
găzdui aceste J.O. Nu este ex
clus însă — a ținut să adauge 
W. Daume — ca întrecerile o- 
limpice din 1984 să fie organi
zate de către un oraș de pe 
continentul african, continent 
In care sportul se află în pli
nă ascensiune și care, după 
cum se știe, nu a găzduit pină 
acum nici o ediție.

La Întrebarea în ce măsură 
acceptă ideea vehiculată In ul
timele zile ale J.O. de la Mont
real *76, cu privire la orga
nizarea permanentă a acestor 
întreceri de către orașul Atena, 
cu contribuția tuturor țărilor 
participante, W. Daume a spus 
că. probabil, și această alterna
tivă va fi pusă in discuție șt 
nu ar fi exclus ca In viitor ea 
să capete noi dimensiuni, care 
să ducă la o acceptare unani
mă. Pe marginea propunerii ea 
J.O. să se desfășoare pe trei 
categorii : J.O. de iarnă, ala 
•porturilor în aer liber, si ala 
celor din sală, răspunsul a foști 
„Această formulă ar face. In
tr-adevăr. să dispară gigantia>> 
mul Întrecerilor, care generea
ză greutățile de organizare, dar, 
pe de altă parte, ar diminua 
efectiv interesul general, șl mt 
acesta este scopul. Cu totii tre
buie să procedăm In așa M 
Incit ideile care vor prinde con
tururi definitive să fie în fa
voarea fenomenului olimpic st 
să ntl ducă la compromisuri*.

Vicepreședintele C.I.O. l-a a-' 
sigurat pe toți cei prezenți. șt 
prin el Întreaga lume sportivă,’ 
că se vor depune toate efor
turile ca J.O. să-și continua 
ciclurile lor cvadrienale șl ca 
flacăra olimpică să strînră în 
jurul său tineretul întregii lumi,' 
nu numai pentru stabilirea lau- 
reaților în întreceri pașnice, dar 
șl pentru o mal bună cunoaș
tere. ca promotoare a Idealuri
lor de pace șl prietenie. Desj 
Incertitudinea planează în levă-’ 
b’ril cit garda Jocurilor dtn 
1984. optimismul este toturi ed 
care se află doasunra tuturneî

OCTAVIAN VINTILÂ ’

la CM. dc șan

DUPĂ 11 PARTIDE

SCOR EGAL: 1-1
MANILA, 1# (Agerpres). — 

La Baguio (Filipine) a conti
nuat, cu desfășurarea partidei 
a 11-a, meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre campio
nul lumii, Anatoli Karpov, și 
șalangerul său Viktor KovcinoL 
Partida s-a încheiat la mutarea 
a 51-a cu victoria lui KordnoL 
Scorul meciului a devenit egal! 
1—1, celelalte nouă partide fi
ind remiza.

tis 6—0, 6—3 ; Jeanne Evert —
Marcie Louie 7—5, 6—2.

în proba masculină de sim
plu, Ion Țiriac a fost învins 
de iugoslavul Zeliko Franulo- 
vici in trei seturi : 7—5. 2—6. 
2—6. Alte rezultate : Connors
— Gunthardt 6—4. 6—4 ; Vilas
— Noah 6—1, 6—0 ; Barazzuttl
— Kriek 6—2, 7—6 ; Orantes
— Fagel 6—2, 7—5-

MtNOTTI ÎN IMPAS...
Antrenorul Luis Menotti. cel 

care a condus selecționata Ar
gentinei la victorie In ultimul 
campionat mondial de fotbal, 
are dificultăți in alcătuirea u- 
nei echipe a restului lumii, ce 
urmează să joace la 30 august 
cu formația Cosmos din New 
York. în primul rind. echipa 
River Plata din Buenos Aires, 
angajată într-un turneu euro
pean, nu se poate dispensa de 
portarul Fillol, apărătorul Pa- 
sarella și atacantul Luque, toți 
trei solicitați de Menotti. Ri
ver Plata ar urma să evolueze 
la 31 august în Anglia, în com
pania echipei Sheffield United.


