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In aceste zile, cînd țara întreagă se pregătește să oma
gieze marea sărbătoare de la 23 August prin fapte de 
muncă, prin cit mai multe succese obținute in toate do
meniile de activitate, sportivii români s-au aflat și ei an
gajați în reprezentarea cu cinste și demnitate a Româ
niei socialiste în mari întreceri internaționale, cele mai 
importante fiind, desigur, campionatele mondiale de ca- 
lac-canoe. care au reunit peste 500 de sportivi din 30 de 
țări.

Finalele, încheiate ieri, pe apele lacului Ada Ciganlija 
de la Belgrad au prilejuit caiaciștilor și canorștilor noștri 
o nouă și prestigioasă afirmare pe plan mondial. Ei au 
cucerit două titluri de campioni ai lumii, prin VASILE 
DIBA (Dinamo) și IVAN PATZAICHIN (Dinamo), în total 
două medalii de aur, 4 de argint și 7 de bronz - obți
nind simbătă și duminică pentru România cel mai mare 
număr de medalii dintre toate țările participante la a- 
cecstă deosebit de importantă repetiție preolimpică.

PERFORMERII ROMÂNI Ai ACESTEI EDipi A CAMPIO
NATELOR MONDIALE DEDICA DIN TOATA INIMA ACEST 
STRĂLUCIT BILANȚ APROPIATEI ANIVERSĂRI A ZILEI DE 
23 AUGUST.

Ii felicităm pe ei și pe toți cei care au contribuit la 
acest nou succes al școlii românești de caiac-canoe.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

V. OÎBA Șl I. PATZAICHIAI, 0IH00 CAMPiOM MW!

BELGRAD, 13 (prin telefon). 
Duminică, în ultima zi a în
trecerilor am trăit mari satis
facții. Vasile Diba s-a dovedit 
din nou cel mai rapid dintre 
caiaciștii lumii, ciștigind de o 
manieră entuziasmantă cursa 
de 500 m. Pentru marele nostru 
campion a fost cea de a l-a 
victorie pe această distanță (la 
C.M. și J.O.) din ultimii 5 ani, 
performanță cu lotul deosebită. 
Ca și în ziua, precedentă. Dîba

GHEOR2IIE SIMIONOV

a plecat lansat din start, s-a 
detașat de principalii săi ad
versari din U.R.S.S. si R. D. 
Germană și a încheiat cursa 
cu padela ridicată, în aplau
zele numeroșilor spectatori.

Cel de al doilea titlu suprem 
la această ediție l-a adus de
legației române vajnicul coechi

„INTERNAȚIONALELE44 DE JUDO

SPORTIVI! ROMÂNI: 4 VICTORII SI LOCUL II PE ttfflPf
Simbătă și duminică s-au des

fășurat, in sala Dinamo din 
Capitală, întrecerile celei de a 
V-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de judo aie Româ
niei, la care au participat spor
tivi din Bulgaria, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România. 
Reprezentanții .țării noastre au 
ieșit învingători la 4 categorii 
de greutate în întrecerile indi
viduale : Arpad Szabo (super- 
ușoară), Constantin Nicolae (se- 
miușoară), Mihalache Toma 
(semimijlocie) și Gheorghe Na- 
che (mijlocie). In confruntările 
pe echipe prima selecționată a 
țării noastre s-a clasat pe locul 
secund.

Cum era de așteptat, la „super- 
ușoară" tînărul sportiv român 
A. Szabo a ocupat primul loc 
în grupă calificîndu-se în semi
finale și apoi in finală. în a- 
cest ultim meci l-a întâlnit pe 
M. Zamfir care reușise o spec
taculoasă victorie în semifinale 
în fața sovieticului A. Emire. 
Dealtfel, în grupă M. Zamfir 11 
întrecuse surprinzător și pe A. 
Szabo prin yusei-gachi (supe

pier al lui Dîba, Ivan Patzai- 
chin. Deși angrenat într-o bus
culadă, chiar in prima parte 
a cursei, campionul tării noas
tre pierzând aproape 20 de me
tri. Patzaichin a „tras" în con
tinuare cu multă vigoare, și-a 
ajuns adversarii la 7 000 m și 
a trecut irezistibil pe lingă ei, 
îndreptîndu-se cu ușurință sote 
o nouă victorie în proba de 
10 000 m. Este cel de al 4-lea 
titlu de campion al lumii pe

TOMA SIMICNOV

care îl cucerește Ivan Patzai- 
chin și cea de a 17-a medalie 
care se adaugă impresionantu
lui său palmares.

O luptă pasionantă a oferit 
si finala caiacelor de dublu pe 
distanta de 590 m. N. Eșeanu 
și I. Birlădeanu s-au aflat per
manent in disputa pentru titlu, 

rioritate tehnică). în finală, in
să, A. Szabo ți-a luat revanșa 
într-o manieră categorică invin- 
gîndu-1 pe M. Zamfir prin ippon 
(înainte de limită). Peste toate 
așteptările a concurat semiușo- 
rul C. Nicolae, învingînd toți 
adversarii cu care s-a intilnit. 
Cel mai aplaudat succes al său (Continuare in pag. 2—3)

A. Szabo Cîștigă finala cu M. Zamfir, obținind victoria prin ippon 
Foto : Dragoș NEAGU
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VASILE DÎBA

dar au fost întrecuti în final 
de ambarcațiunea sportivilor din 
R. D. Germană, Olbricht și 
Helm. Tot N. Eșeanu, dar fă- 

!' AUR : Vasile Dîba (K1 500 m) ; Ivan Patzaichin (CI ]' 
]i 10 000 m). J
!' ARGINT: Gheorghe Simionov și Toma Simionov (C2 J1 
■| 1 000 m și C2 10 000 m) ; Nicușor Eșeanu, Ion Birlădeanu, i|
Ji Mihai Zafiu, Alexandru Giura (K4 1 000 m)Nicușor Eșeanu ]' 
Iși Ion Birlădeanu (K2 500 m). i!

BRONZ : Ivan Palzaichin (Cl 1 000 m) ; Maria Cazma |> 
(K1 500 m) ; Agafia Orlov și Nastasia Nichitov (K2 500 m) ; ij 
Agalia Orlov, Nastasia Nichitov, Adriana Mihala. Nastasia 
Buri (K4 500 m) ; Gheorghe Simionov și Toma Simionov i[ 
(C2 500 m) ; Cunrian Maearencu. Marian Ciobanu. Nicolae 
Ticu, Ștefan Popa (K4 10 000 m) ; Nicușor Eșeanu și Gri- > [ 
gore Constantinov (K2 10 000 m). 'i

cînd pereche cu Gr. Constanti- 
nov s-au clasat pe locul trei 
si în proba de caiac dublu 
10 000 m. Cîte două medalii 
și-au adjudecat in această ul
timă zi și frații Gheorghe și 
Toma Simionov. Cu un start

ATLETELE SI ATLETil NOȘTRI AU CUCERIT
14 TITLURI BALCANICE LA SALONIC

SALONIC, 13 (prin telefon). 
Desfășurate timp de trei zile 
pe impunătorul stadion din lo
calitate, întrecerile celei de a 
37-a ediții a Jocurilor Balca
nice de atletism s-au încheiat 

l-a obținut in meciul final cu 
P. Popomariov (U.R.S.S.). Ne
îndoios, comportarea cea . mai 
bună a avut-o semimijlociul M. 
Toma Învingător prin ippon in 
toate partidele susținute ! Chiar

Costin CHIRIAC
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IVAN PATZAICHIN

mai slab, ei au fost nevoiti să 
se mulțumească doar cu „bron
zul" probei de canoe dublu 500 
m : în schimb pe distanța de

10 000 m ei au cucerit din 
nou medalii de argint, fiind de
vansați, după o luptă intere-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

Maricica Puică 
învingătoare in 

duminică seara cu victoria re
prezentativei României in com
petiția feminină și cu cea a 
Greciei in disputa băieților. Re
prezentanții atletismului nostru 
au cucerit 14 titluri de cam
pioni balcanici, reușind să se im
pună în numeroase probe, să ob
țină victorii mult aplaudate, su
bliniate de elogiile specialiștilor.

Firește, ceea ce ne-a produs 
bucurie in această competiție de 
mare tradiție a fost comporta
rea atletelor. Deși au lipsit Na
talia Mărășescu și Ileana Silai, 
fetele noastre s-au distins prin 
performanțe prestigioase, cuce
rind locul I in întrecerea pe 
echipe, Maricica Puică a Lăcut 
două curse — 1 500 m și 3 000 
m — entuziasmante, la fel, de
altfel, ca și Elena Xăriță — în
vingătoare merituoasă la 800 m 
și 400 m. Doina Anton, Corne
lia Popa ca și alte colege ale 
lor merită, de asemenea, aplau
zele iubitorilor de atletism.

Desigur, și o parte dintre atleți 
au corespuns așteptărilor, chiar 
dacă Hie Floroiu a fost absent. 
Ne referim la Cătălin Andrei- 
ca, Nicolae Bindar. Paul Copu, 
Constantin Staicu, Tudor Pirvu, 
Vasile Bogdan, de pildă. Dar, 
în general, comportarea atleți- 
lor n-a fost la nivelul exigen
țelor. Prea multe probe sint de
ficitare, prea multe performanțe 
— chiar din cele înscrise pe 
tabloul învingătorilor — sint 
departe de a fi competitive pe 
plan internațional_

Balcaniada găzduită de acest

In vederea raecâiluj de fotbal 

de nUine seară cu A S Monaco

STEAUA
A SOSIT IERI 

LA MONTE CARLO
MONTE CARLO, 13 (prin te

lefon). în vederea importantei 
partide pe care o va susține 
marți pe stadionul Louis II, în 
nocturnă (intîlnirea va începe 
la ora 20,30, ora României), e- 
chipa noastră campioană. 
Steaua, a sosit duminică după 
amiază în orașul meciului. A 
făcut deplasarea efectivul obiș
nuit, mai puțin Agiu care, ac
cidentat, a rămas la București. 
Elevii antrenorilor Gh. Con
stantin și V. Zavoda vor face 
luni după amiază un antrena
ment pe stadionul unde se va 
desfășura partida. Au făcut 
deplasarea următorii jucători : 
N. Răducanu. Iordachc, Anghe- 
lini, Nițu, FI. Marin, Sameș, 
Vigu. Dumitru, Stoica, Ion Ion, 
lordăneseu. Zahi'J, Troi, Ad. 
Ionescu, M. Răducanu, C. Zam
fir și Aelenei.

Starea de spirit a echipei 
bucureștene este bună, ulti
mele sale rezultate internațio
nale demonstrînd calitatea 
pregătirilor făcute pină acum. 
Steaua dorește ca aceste rezul
tate să fie încununate de unul 
bun și în compania campioanei 
Franței. Dar același lucru in
tenționează și A. S. Monaco, după 
cum declara antrenorul său, Lu
cien Leduc, într-un interviu 
la televiziune. Simbătă, da
torită partidei amicale de la 
Paris dintre reprezentativa 
Franței și formația belgiană 
Anderlecht (1—0 în favoarea 
gazdelor), nu a fost etapă de 
campionat.

Constantin FIRĂNESCU

și Elena Tărifă 
cite două probe

frumos oraș al Greciei s-a 
bucurat de o excelentă orga
nizare și de un nivel tehnic în 
creștere. Se poate spune pe

MARICICA PUICA

drept cuvînt că echipele parti
cipante au făcut o bună repe
tiție în vederea campionatelor 
europene care se vor desfășura 
Ia sfîrșitul acestei luni la Fra
ga. Să sperăm că pină atunci

Valeriu CHIQSE

(Continuare în pag. 2—3)



CAMPIONATELE MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

Luna august programează, în cadrul marii competiții naționale 
„Daciada", finalele unor importante și numeroase competiții- 
campionate și concursuri republicane — Ia care iau parte mulți 
dintre sportivii fruntași ai țării noastre. Rubrica noastră va găz
dui, incepind de astăzi, principalele manifestări din activitatea 
de performanță desfășurată sub însemnul „Daciadel".

CAMPIONII LA LUPTE
GRECO-ROMANE (juniori)

CAMPIONII „SPORTULUI ALB“
ȘI-AU ÎNCHEIAT întrecerea
S-au încheiat campionatele 

naționale de tenis, Ediția a 
64-a. Seria întîlnirilor deci
sive, care au desemnat pe de
ținătorii titlurilor, a început 
sîmbătă cu două finale de du
blu. Partide contrastante, ca 
nivel tehnic și spectacular. Pri
ma încheiată, cea a fetelor, n-a 
putut oferi decit unele impli
cații tactice, mizind pe evitarea 
jocului la fileu, incomod pen
tru toate cele patru adversare 
prezente în teren. Situație în 
care surorile Lucia și Maria 
Romanov au avut ultimul cu- 
vînt, după ce insă suportaseră 
handicapul de un set, revenit 
surprinzător învinselor, Lunela 
Orășanu — Dorina Brâștin : 
2—6, 6—1, 6—3.

In compensație, interesantă 
și plăcută de urmărit a fost 
finala de dublu masculin. Lui 
Dumitru Hărădău și 
Marcu le-au trebuit mai 
de trei ore de joc, pentru 
putea departaja de tinerii 
adversari, Andrei Dirzu și 
rin Segărceanu. Aceștia au luat

-------- LAUREAȚII 1978 ---------
SB : Dumitru Hărădău

(Steaua)
SF : Maria Romanov (Poli

tehnica)
DB : Dumitru

(Steaua)—Traian Marcu 
namo Brașov)

DF : Lucia și Maria 
nov (Politehnica)

DM : Traian Marcu 
mo Brașov) —Lucia 
(Politehnica)

Hărădău 
(Dl-

Rom.v

(Dina-
Romanov

Traian 
bine 
a se 

lor 
Flo-

Rămine campion al țârii — 
pentru a 4-a oară — Dumitru 
Hărădău. Finala sa cu Traian 
Marcu nu s-a deosebit cu ni
mic de precedentele întilniri 
între acești doi jucători. Marcu 
a strălucit cu unele lovituri 
de autentic maestru, dar a fost, 
în ansamblu, inferior adversa
rului său. Hărădău cîștigă cu 
6—4. 6—1, 7—5. Mai frumoasă 
a fost semifinala, din ziua pre
cedentă. in care campionul a 
trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru 'a trece de rezis
tența lui 
începuse

Timp de trei zile. Sala poli
valentă din Arad a găzduit în
trecerile celor 262 de tineri 
luptători de greco-romane an
gajați in lupta pentru desem
narea învingătorilor la ‘ cele 
două categorii de vîrstă. Par
tidele au fost de un nivel teh
nic apreciabil, majoritatea con- 
curenților dovedind o bună 
pregătire. Dintre aceștia o re
marcă specială se cuvine junio
rilor mici T. Cristea (Petrolul 
Ploiești). I. loja (C.S.Ș. 2 Con
stanta). I. Stignei (Steaua) și 
vicecampionilor europeni N. 
Zamfir (Dinamo). Șt. Negrijan 
(Farul), la juniori mari.

La juniori mici au devenit 
cam o ioni următorii, in ordinea 
categoriilor: T. Cristea, Gh. 
Savu (C.S.Ș. Rădăuți). I. loja. 
C. Rădulesca (C.F.R. Brașov), 
T. Cercel (C.S.Ș. Viitorul Buc.). 
Gh. Sică (Rulmentul Alexan
dria). A. Pălrașca (Steaua). P. 
Unu (C.S.Ș. Galați), M. Ro- 
daru (C.S..Ș. Suceava). I. Siig- 
nei. Clasamentul pe județe la 
juniori mici se prezintă astfel : 
1. Mun. București 40 p. 2. Bra
sov’ 18 p. 3. Argeș 18 p, 4. Su- 

15 p,

NICUȘOR EȘ.MIHAI ZAFIU

sântă, de sportivii Buday si 
Vaskuty din Ungaria. Bilanțul 
zilei pentru flotila românească 
a fost completat de alte două 
medalii de bronz obținute de 
echipajul feminin la caiac 4 pe 
500 m și de cel masculin pre
zent in cursa de caiac 4 pe 
10 000 m.

Prima finală de simbătâ s-a 
încheiat cu succesul caiacistu- 
lui Rudiger Helm din R. D. 
Germană. secondat, în mod 
neașteptat, de iugoslavul Ja- 
nici. ” 
start 
pină 
După 
rat că in cursul dimineții, in 
semifinale, a trebuit să se în
trebuințeze serios pentru a se 

sute 
mai 
a-și

Vasiie Diba a avut un 
bun, s-a aflat in frunte 
la 600 m. cind a cedat.
cursă. Diba ne-a decla-

fost

Marian Mirza. care 
excelent partida, ciș-

5. Galati 
15 p.

mari au 
ordinea

ăl-/ V

ceava 17 p.
6. Maramureș

La juniori 
campioni, 
riilor : N. 
ceava). N. 
(Farul). Șt. Ncgrișan. M. 
(Steaua). L. 
ceava). N. 
cău). I. Rădnțescu (C.S.Ș. 
t'na). M. Petrescu 
I.

califica, iar pe ultimele 
de metri din finală nu a 
avut forța necesară de 
păstra poziția fruntașă.

Și mai surprinzătoare a
victoria canoistului iugoslav 
M. Ljubek in proba de 1 000 
m. mai ales că acesta nu mai 
cistigase in ultimii doi ani nici
o cursă in cadrul vreunei re
gate internaționale. Reprezen
tantul tării noastre. Ivan Pat-
zaichin. a fost
fiind nevoit că 
culoarul I. acolo
vînt puternic din 
avut un finis foarte puternic, 
terminind in final pe locul III, 
Ia 73 de sutimi de secundă de 
învingător. „Dacă mai aveam 
10—15 metri de parcurs aș fi

dc za van ta j at, 
concureze pe 
unde a avut 
stingă. El a

cîștigat și această cursă" — a 
declarat la sfirșiț I. Patzaichin 
ziariștilor.

Maria Cozma, la caiac sim
plu 500 m, a avut o evoluție 
bună, dar a ratat (pentru 21 de 
sutimi de secundă !) medalia 
de argint în favoarea sportivei 
sovietice Makarova. Învingă
toare detașată în această probă 
— caiacista R. Eberl din R. D. 
Germană. Tot pe locul trei s-a 
clasat și dubloul caiacistelor 
noastre Agafia Orlov — Nas- 
tasia Nichitov.

O finală dintre cele mai fru
moase a fost cea de canoe 
dublu 1 000 m. Ungurii Buday 
și Frey au avut cel mai bun 
start, dar frații Toma și Ghcor- 
ghe Simionov au luptat cu dir- 
zenie pentru a reface handi
capul. La mijlocul cursei, ad
versarii lor mai aveau, totuși, 
un avantaj de o barcă. Dife
rența a început să scadă insă 
cu fiecare metru, dar echipajul 
ungar a rezistat pină la final.

depășind 
de satir 
doar mi 
tru frați 
împreun 
cu o me 
cheiat. c 
caiacului 
de 1 000 
Zafiu și

La, ac 
Români? 
re numi 
lalte țăr 
Ungaria 
Iugoslav 
nă a 
măr del

REZULȚI 
1. Rudig 
Milan Ja 
tali Tru'kșl 
ni o Ms-nJ 
Vasiie Di] 
Anders /I 
C 1 1000 
4:05,26 ; 
4:05,62 
nia) A :05] 
(URSS) | 
(Bu!g.) I 
(Sued.) ] 
Ro&witha ] 
Oigct Mo] 
Moria Cl 
Barbara I 
Eva Ed.h] 
Bea'.;ice I 
m : 1. I 
Vladimir I 
gia (Ein.1 
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(Ionel M 
C2 1030 I 
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(G'neorqhl 
3. U.R.Sj 
banov) J 
pa rc—An J 
Cehos.'ovtl 
bar) 31 
Schuch - J 
503 m (I 
siger-M J 
U.R.S.S. I 
mila Doi 
(Agafia I 
1 :50,02 J 
Velicicf jj 
(Klara I 
1 :52,69 ; I 
Ann Doi 
1. R.D.Gl 
Marg) 31 
B i rl ă d ; c rl 
Span a I 
Ramos) I 
5. U.R.S 
3:10,27. I 
(Român-J 
novici (■ 
Hempel I 
Aiders sol 
lermc DB 
John Sul 
500 m : I 
1 :57,14 ; I 
1 :57,30 ;| 
(u.r.s.sB 
(Românii

devenit 
cateso- 

Su-
in
Fasolă (C.S.Ș.
Zamfir. Gh. Anghel 

Luță 
Su- 
Ba- 
Sla- 

(Steaua). 
Ilanu (C.S.Ș. 2 Constanta). 

Clasament pe județe : 1. Mun. 
București 56 n 2. Constanta 29 

Argeș 21.5 d. 4. Suceava 
Bacău 17 n. 6. Timiș 

IOANA. coresp.).

Tipi (C.S.M. 
Zobu (A.S.A.

primul set (Hărădău și-a pier
dut de două ori serviciul), au 
condus cu 4—2 în al doilea și 
cu o posibilitate de a face 5—2, 
ratată de Segărceanu. In al 
treilea, nici trei ghemuri în a- 
vans nu le-au fost însă sufi
ciente pentru a prelua condu
cerea. Ca în sfîrșit, soarta 
luptei să se decidă în setul al 
cincilea, după spectaculoase 
schimburi de mingi. Se poate 
reproșa doar alura lentă, în u- 
nele execuții, a voleurilor care 
nu găseau „breșa" in cîmpul 
advers. Scor : Hărădău, Marcu 
— Dîrzu, Segărceanu 3—6. 6—4, 
11—9. 4—6, 6-4.

Dacă în aceste două prime 
finale campionii de anul trecut 
își păstrează titlurile, în schimb 
avem un nume nou în rindul 
laureatelor Ia simplu feminin. 
Confirmînd opinia celor care 
consideră că pentru Lucia Ro
manov cea mai dificilă adver
sară este sora ei geamănă, Ma
ria Romanov, a treia finală o 
consacră pe aceasta din urmă 
învingătoare în două seturi : 
6-3, 7—5.

Dumitru Hărădău și Maria Romanov, dsț-nător'ii titlurilor 
de simplu

tigată pînă la urmă de Dumi
tru Hărădău (exagerat de ner
vos, în joc și în afara lui) cu 
3—6, 9—7, 6—2, 6—0. în cea
laltă semifinală, de asemenea 
foarte disputată, Traian Marcu 
învinge pe Andrei Dîrzu cu 
6—3, 2—6. 4—6, 6—4, 6—0. Meci 
pentru locurile 3—4 : M. Mîrza 
— A. Dîrzu 6—1, 6—2.

Duminică, ultima finală a 
fost cea de dublu mixt, în care 
Traian Marcu și Lucia 
nov au dispus de Bebe 
jan și Elena Trifu cu 
6—2. în semifinale: Tr. 
Lucia Romanov — M. 
Simona Nunweiller 3—6, 
6—1 ; B. Almăjan, Elena Trifu 
— FI. Niță, Elena Popescu 
6—4, 6—2.

Roma- 
Almă-

6- 3, 
Marcu, 
Mir za,

7— 5,

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

DUBLĂ

La Ștrandul Tineretului din 
Capitală s-au desfășurat timp 
de trei zile intrecerile cam
pionatelor naționale de sărituri 
rezervate juniorilor. Au fost 
prezenti în concurs peste 50 de 
tineri sportivi din 4 centre ale 
tării. Iată primii trei clasați in 
probele respective.

Trambulină fete : 1. Isabela 
Bercaru (C.S.Ș. București) 294,80 
p ; 2. Anca Beres (C.S.M. Cluj- 

283,20 p ; 3. Luiza Ni- 
(Progrcsul București) 

: trambulină băieți : 1. 
Pop (Progresul Bucu-

Napoca) 
colaescu 
281,50 p
Cornel
rești) 336.30 p ; 2. Valentin Urse 
(Progresul București) 296,80 p ; 
3. Dan Lucaciu (C.S.M. Cluj- 
Napocn) 294,15 p ; platformă 
fete : 1. Isabela Bcrcaru (C.S.Ș. 
București) 238,30 p ; 2. Luiza 
Nicolaescu (Progresul Bucu
rești) 238.25 p ; 3. Cristina Ti
mar (C.S.Ș. București) 208,15 p.

TINERII YACHTMENI

DE ASTAZI, IN COMPETIȚIE
CANOTAJ. Peste 300 de tineri canotori din Timișoara, Arad. 

Tg. Mureș, Deva, Piatra Neamț, Orașul Gh. Gheorghiu Dej, 
Constanța, Orșova/ Bacău și București iși vor disputa titlurile de 
campioni la - --
tăzi, de la 
natorii, iar 
finalele.

j uni ori I (17—18 ani) și juniori II (15—16 ani). As- 
ora 16 sini programate la Snagov Întrecerile elimi- 
marți, de la ora 9 semifinalele și de la ora 16 —

Șl AU DESEMNAT CAMPIONII Pe velodromul Dinamo din Capitală încep astăzi fi- 
Re-

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
(Urmare din paa I)

numărul atletelor și atleților 
noștri capabili de a urca pe 
podiumul de premiere al C.E. 
va crește considerabil.

REZULTATELE ZILEI A DOUA: 
femei : 200 m — 1. Liliana Iva
nova (B) 22.89. 2. Maria Samungi 
2X61, 3 Djana Socaci (1) 24,01
...5. Ibolia Korody 24.26 ; 1500 m
— 1. Maricica Puică 4:05,13, 2.
Fița Lovin 4:13,52. 3. * Romiar.a 
Ceavdarova (B) 4:15,31 ; greutate
— 1. Virginia Vesselin ova (B) 
19,16 m, 2. Mihaela Loghin 18,92. 
3. Mioara Boroș 17,98 ; 400 m —
l. Elena Tăriță 52,06, 2. Mariana
Suman 53,44, 3. Iordanka Filipova 
(B) 53.53 ; pentatlon — 1. Breda 
Lorenci (I) 4351 p, 2. Gabriela
Ionescu 4310 p. 3. Corina Tilrea 
4160 p ; bărbați : 1500 m — 1.
F. Kourtis (G), 3:41,39, 2. T. Ser- 
met (T) 3:42,14. 3. V. Kanev (B) 
3:42,32, 4. G. Ghipu 3:42,59, 8. N. 
Voicu 3:45.47 ; 3000 m obstacole
— 1. P. Copu 8:27,47, 2. V. Bichea 
8:28,35, 3. F. Filippou (G) 3:44.34; 
lungime — 1. N. Stekici (I) 8,02
m, 2. D.. _ Delifatis (G) 7.74, 3. 1. 
Tuparov (B) 7,60, 4. V. Costaehc 

D. Iordache 7,43 (acci
dentat după încercarea a doua) ; 
prăjină — 1. E. Sachellariad’s 
(G) 5,10, 2. A. Tîrev (B) 5,10, 3. 
I. iancev (B) 5,05 ... 5. N. Ligor
5.00 ; 20 km marș : 1. C. Staicu 
111 30:37,0, 2. A. Karagiorgios <G) 
lh 31:51,0, 3. I. Kamenov (B) 
lh 31:58,2 (al doilea concurent ro
mân G. Patușinschi a abandonat»; 
suliță — 1. T. Pîrvu 81,02, 2. L. 
Marginianis (G) 77,84, 3. N. Donev 
(B) 77,82,... 6. C. Raduli 72,38 ;

greutate — N. Hristov (B) 19,76 2. 
L. Loukas (G) 19,60, 3. V. Milici 
(I) 19,26 ; decatlon — 1. V. Bogdan 

7734 p, 2. R. Iankov (B) 7685. 3 
V. Kourellos (G) 7186, 4. D. Goia 
7122.

REZULTATELE ZILEI 
TREIA : femei : 100 m.g. 
Lidia Gușeva (B) 13,27 ; 2. 1 
la Dumitrescu 13.33 ; 3. 
Pantazi (G) 13.58; 4.
Crăciun 14.01 ; 3 000 m 
cică Puică 8:47,51 ; 2. 
Stere va (B) 9:00,38 : 3.
Gâzi bara 9:01.81 ; suliță : 
ka Vaneeva (B) 60.38 m 
Zorgd—Raduli 59.86 m ; 
Sa k o rata (G) 59.76 m ;
Pccec 56.76 m ; înălțime 
nelia Popa 1,91 m ; 2. _
loan 1,84 m ; 3. Staaka PreleJ (I)

7,57 ... 7.

1.
A.

4.

A 
— 1. 
Mihas- 
Lisbetn 

Eleonora 
: 1. Man- 

Nikolina 
‘ Georgeta 

1. Ivan- 
; 2. Eva 
3. Sofia 
5. Ioana 
î 1. Cor-
Virginia

m ; 4X100 m : 1. iugoslavia
m ; 2. Romania (Anghel, 

Somănesc.u, Ciolan) 
1X400 in î 

Suman, Ko- 
2. Bulga- 

3:44,3.
Toboc

1.84
45,86
Samungi,
46,14 ; 3. Grecia 46,26 :
1. România (Țărîță, 
rodi, Bădescu) ~ 
ria 3:35,17 ; 3.
Bărbați : 400
46,04 n.r. ; 2. S. Tziotzis (G) 46.61_;
3. Z. Knapici (I)
Nagy 43,54 ; 200 m : 
nov (B) 20,89 ; 2.
21,01 : 3. P. Pavlov
...6. H Bălțat 21,46 ; 
duva 22,25 ; disc : 1.
rov (B) G0,36 m ; 2. I. Zamfirache 
58,38 ; 3. P. Prohaska (B) 57,08
(am prezentat un singur con- 

Lecev 
N. Uriel (i) 
Cilikov (B) 

Vicol 2h.29:30

3:34.21 ;
Iugoslavia 
m : 1. H.

46,51 ; ...7. S.
1. V. Iva-

D. Zapici (I) 
(B) 21.25 ;

...8. S. Vă- 
E. Vladimi-

-- ,---111 , 6. A. ^CUllL
3. P. Prohaska (B) 

prezentat un singur 
curent) ; maraton : 1. V.
(B) l;..------ “ ‘
2h.25:50 ;
2h.26:40 ;
(al doilea concurent român, Gh. 
Buruiană, a abandonat) ; 5 000 m:
1. M. Koussis (G) 13:42,43 ; 2. C. 
Andreica 13:44.25 ; 3. A. Nicdet 
(T) 13:52,94 ; 4. FI. Sandu 13:59,88; 
triplu : 
m ; 2.
Totcev
16,39 ;
3:04,60 ; 2. Grecia
România 3:10,43.

Clasamentele finale
ale celei de a 37-a ediții a Jocu
rilor Balcanice :

FEMEI : 1. ROMANIA 149 p ;
2. Bulgaria 114 “ ’ '
62 p ; 4. Grecia 
2 p ; 6. Turcia

bArbați : 1.
2. Bulgaria 119
118 p ; 4. iugoslavia 113 
Turcia S3 p ; 6.

, llldl
2F1.24 :20.

3.
4.

2. 
I.

M.

1. M. Srejovici (I) 16,75
A. Ghicrroaie 16,60 ;
(B) 16,45 ; 4.

4X400 m : 1.
; 2.

3. A. 
C. Corbu 
Iugoslavia 

3:09,74 ; 3.

pe echipe

p ; 3. Iugoslavia 
32 p ; 5. Albania 
1 P ;
GRECIA 130 p ; 
p ; 3. România 

p ; 5.
Albania 4 p.

DANA NUTU CONTINUA 
ÎN TURNEUL DE

Ordinea clasamentului 
suferit modificări _________
după disputarea rundei a 7-a, 
in turneul international femi
nin de șah de la Sinaia. Iată 
rezultatele înregistrate : Nutu — 
Muresan 1—0, Stadler — Bog
dan 0—1. Szmaczinska — Jic- 
man 1—0. Sinka — Polihroniade 
0—1. Lemaciko — Vreeken 1—0, 
Ilie — Olteanu 1—0. Conduce 
Dana Nuțu (România), cu SVî

nu a 
deosebite.

puncte 
lihronii 
Români 
ska (I 
macikd 
Li» B 
Terezal 
Margai 
și Cori 
2‘/a p. I 
2 p, d 
nia) 1 I

La Constan,a au luat sfîrșit 
întrecerile campionatelor națio
nale de yacnting pentru juniori 
la care au participat 70 de am
barcațiuni din București, Orșo . a 
Si din localitate. în două din 
cele trei probe au dominat ca
tegoric tinerii sportivi de la 
C.N. ASE București, cea de a 
treia cursă fiind cîștigată de e- 
chipajul Științei Constanta. Re
zultate tehnice : Clasa Finn : 1. 
Mihai Butucaru 6 p ; 2. Adrian 
Romașcu 6 p ; 3. Cătălin Lu- 
chian (toți trei de Ia C.N. ASE) 
22.4 p ; clasa optimist : 1. Răz- 
van Adam 9 p ; 2. Mihai Fă- 
gărășan 11.7 p ; 3. Florin Fă- 
gărășan (toți trei de la C.N. 
ASE) 18 p ; clasa F.D. : 1.
Florea Adrian și Tudor Sandu 
(Știința Constanța) 6 p ; 2. Mi
hai Coșcreanu și Traian Roșea 
(Proiectantul București) 8,7 p ; 
3. Marian Radu — Silvian Po- 
povici (C.N. ASE Buc.) 16,7 p.

p ; F.D.

CICLISM, 
nalele campionatelor naționale de seniori și juniori mari, 
uniunea începe la ora 16,30 și programează cursele de viteză se
niori (serii, recalificări și sferturi de finală) și 1000 m cu start de 
pe loc juniori.

SCRIMA. Primii 12 sportivi calificați în etapele precedente vor 
fi prezenti astăzi și miine în disputa pentru titlurile de campioni 
Ia toate cele 4 arme. Programul finalelor este următorul: astăzi, 
de la 
marți, 
sabie

ora 9 : floretă masculin ; de la ora 16: floretă feminin ; 
de la ora 9 : finala de spadă ; de la ora 16 : finala de

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA ,LOTO-2« DIN

GUST 1978
Extragerea I : 52 12 5 

tragerea a Ii-a : 22 37 58 
tragerea a IlI-a : 45 64 35 63.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
685.165 lei din care 162.019 lei re
port la categoria 1.

Plata clștigurilor se va face ast
fel : în municițfiul București In- 
cepînd cu data de 22 august 1978 
pină la 13 octombrie 1978. în țară

13
TRA- 

AU-

ii
74

; ex- 
; ex-

incepind aproximativ de la 26 
august 1978 pînă la 13 octombrie 
1978 inclusiv, iar prin maniate 
poștale începînd de la 26 august 
1978.

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, E- 
TAPA DIN 13 AUGUST 1978

I. Lamin. R—Ceahlăul P.N. 
n. NicoJina Iași—Constr. Iași 

HI. Oțelul Gl.—Ancora Gl. 
IV. Vict. Țăndărei—Cel. Căi.

1
2 

X
2

NIVEL VALORIC MODEST IN CAM
DE ATLETISM ALE JUNIORIL

Campionatele republicane de a- 
tletism ale juniorilor de cat. I 
au luat slirșit pe Stadionul Re
publicii din Capitală. Cu unele 
excepții — din păcate, prea pu
ține — nivelul rezultatelor a fost 
destul de modest și. In orice caz, 
nu cel pe care-1 așteptam de la

Ș.N. Oltenița—Aut. Buc. 1 
Electron. Buc.—Met. Buc. X
T. M. Buc.—Voința Buc. 
C.F.R. CV.—Electr. ANULAT 
Dierna Orș.—Pand. Tg. J. 1 
Un. Dr. Tr. S—C.S.M. Dr. 1
U. M. Tim.—Vulturii Lugoj 1 
Strung. Arad—C.F.R. Tim. X 
Rapid Arad—Gloria Arad 1

de cîștiguri : 197.072 lei. 
câștigurilor de la acest 
se va face astfel : fn mu- 
București de la 18 au-

1

v.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
Fond
Plata 

concurs 
niciplul 
gust pină la 13 oct. 1978 ; In tară 
de la 21 august pînă la 13 oct. 
1978.

„schimbul de miine* al actuali
lor noștri fruntași.

Iată cîteva rezultate : BA1EȚT: 
100 m : N. Ioniță (LCEA C-lung> 
11,13 ; 200 m: D. Petrescu (Dina
mo Buc.) 22,53 ; 400 m : V. Du- 
mitrașcu (Tînărul Petrolist Cim- 
pina) 49,35 ; 800 m : D. Nistor 
(Liczi. B. Mare) 1:51,8; 1500 m: 
P. Levițchi (Lie. 2 Iași) 3:54,5 ; 
5000 m : Al. Chiran (CS Tîrgo- 
viște) 14:19,8 ; 4X100 m : Dinamo 
42,2 ; 4X400 m : Dinamo 3:20,5 ; 
10 km marș : M. Adam (CSM 
Reșița) 46:11,4 ; 110 mg : A. Tar- 
bă (LCEA) 15,04 ; 400 mg : D-tru 
Iacob (CSS Brașov} 53,06 ; 2000 m 
obst. : M. Drăgoi (Metalul Buc.) 
5:45,4 : lungime : S. Rizea (Uni
rea Alba Iulia) 7,27 m ; triplu ; M. 
Ene (LCEA) 15,44, L. Andrei (CSS 
Deva) 15,35 ; înălțime : L. Maftei 
(Lie. 2 iași) ‘“ 
I. Grumăzescu 
greutate : S.
Buc.) 16,47 m 
(LCEA) 49,38 m, M. Bîră

2,11 m ; prăjină
(CSM Iași)
Tirichiță

; disc : D.

4,80 m; 
(CSSA 
Grasu 
(Olim-

pia CvI 
rin (P 
ciocan 
57,34 n] 
Popesc] 
12,24 r] 
24,79 ; | 
N. Băl 
Cri s tini 
2:07,3, I 
L. Fid 
1500 nil 
rad) 41 
datov I 
mg : d 
14,55 ; I 
limpia I 
63,53 ; I 
4X400 I 
— reci 
lungimi 
B. Mal
na 
greul al 
Tîrgovl 
Badea I 
Doina I 
19 li ml
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FINAL IN CAMPIONATUL

gariaj 
hnovici 
rabiev 
Blazik

Germană
R.D.G.

3. 
Vo ro b ’ e v—A! e < sa rufr

Cv.) 
eseu 
(Lie.
m :

confruntare : 2—1

4. Un-

; 6. Franța
1. Ison Pat-

cu 35 
Așadar 

pen- 
vîslesc 
n. Tot 
-au în- 
onentii 
proba 
eanu,

). ce- 
.S. 12, 
nă 8,

:54.36 ; 
(lug.) 

(Ung.) 
(Româ- 
Antîpov

K 2 1000 
iuhiai— 
Norve- 

oytand) 
Baxo— 

omânia
3:33,17; 
as Bu- 
omonia 
:46,35; 
luri Lo
rry O-

54 , 5. 
orak Li- 
ksa.ider

K2 
n Ros- 
; 2. 
a—Lud-
omo tia 
ichitov) 

sera— 
ogor ia 
rvath) 

loway— 
m : 

gncau, 
țeanu, 
,73 ; 3. 
Lopez, 

:09,00 : 
Igeria 
Diba 
Parii- 
Peter 

Anders 
Guil- 

45 ; 0.
: Cl

:08,8, 
A- 
Fi- 
100 

eva)

B,3 ; 
:47,0 
ub ; 
c. 1 
Ele
ni : 
css 
aria

V J

înaintea deschiderii sezonului compclițfoiidl

BOGAT PROGRAM DE JOCURI AMICALE
• DINAMO IN FINALA TUR

NEULUI DE LA HUELVA (Spa
nia). Finala turneului interna
țional de fotbal pentru Trofeul 
Huelva se va disputa intre echi
pele Dinamo București și Stal 
Mielec (Polonia). In semifinale, 
fotbaliștii dinamoviști au 
cu scorul de 2—0 (0—0) 
spaniolă Huelva.

învins 
echipa

F.C,
GIURA

(Cehoslovacia) 1:59,87 ; 6. Hans Jar
gon Tode (R.D.G.) 1 :59,99 ; K 4 500 
m (f) : 1. R.D.G. (Rcssiger, Fischer, 
Ghenaus, Eberl) 1:38,00 ; 2. Bulgaria 
(Geșeva, Minceva, Janakieva, Niko- 
lova) 1:40,88 ; 3. România (Agafia 
Orlov, Nastasia Nichitov, Adriana 
Mihala, Nastasia Buri) 1:40,91 ; 4.
U.R.S.S. 1:42,02 ; 5. Ungaria 1:43,32; 
6. Polon-a 1:43,86; JC 2 500 m: 1. 
R.D.G. (Olbricht-Helm) 1 -.36,12 ; 2. 
Românca (Eșeanu-Bîrlâdeaou) 1:37,34;
3. U.R.S.S. (Ciuhrai—Tainikov) 1:37,81;
4. Ungaria 1:33,16; 5. Spania 1:39429;
6. Norvegia 1 :39,41 ; C 2 500 m î 1. 
Ungaria (Laszlo Foltan—Istvan Vas- 
kuty) 1 :46.50 ; 2. U.R.S.S. (Sergnei 
Petrenko— Piotr Grigonis) 1:46,96 ; 3.
România (Gheorghe și Toma S.mio- 
nov) 1:48,10 ; 4. Poion a 1:49,72 ; 5. 
Bafgana 1:49,96 ; 6. R.D. 
1:50,72 ; K 4 550 m : 1.
1:29,26 ; 2. Spania 1:30,10 ; 3. Po.o- 
n:a 1:30,19 ; ... 8. România 1:32.44 ; 
K4 10 OvO m : 1. U.R.S.S. (Sapareirio, 
Nikolski, Morozov, Avdeev) 35:43,39 ; 
2. Polonia (Klimasze*SKi, Lepionka, 
Torzecki, Szubski) 35:59,55 ; 3. Ro- 
mqn'a (C. Macarencu, M. Ciobavu, 
N. Țicu, Șt. Popa) 36:32,21 ; 4. Un
garia 36:37,07 ; 5. Austria 36:33,43 ; 
6. Norvegia 36:47,83; C2 10 000 m:
1. Ungaria (Tamas Buday—Istvan Vas-
kuty) 42:53,15 ; 2. Român’o (Gheor- 
ghe și Toma Simionov) 43:15,73 ; 
U.R.S.S. (Viktor .......................
Belii) 43:21,99 ; 4. Bulgaria 43:46,20;
5. Cehoslovacia 44:17,05
44:44,39 ; C 1 10 00 m : 
zaichin (România) 47:03,33 ; 2. Tsmas 
Wichman (Ungaria) 47:15,40 ; 3.
Matija Ljubek (Iugoslavia) 47:18,03; 
4. Ilkov (Bulgaria) 47:42,01 ; 5. Ver- 
lovec (Cehoslovacia) 47:55,05 ; 6.
Liminovici (U.R.S.S.) 49:26,29; K2
10 000 m : 1. Ungaria (Bako—Szabo);
2. Franța (Lebas—Hanquier) ; 3. Ro
mânia (Ețeanu—Gr. Constantino/) ; 
Kl 10 000 m : 1. Milan Janici (lug.); 
2. Nikolai Stepanenko (U.R.S.S.) ; 3. 
Istvan Joos (Ungaria),

• C SEP EL BUDAPESTA 
OLIMPIA SATU MARE 3—1 (0—1). 
Meciul s-a disputat simbătă la 
Budapesta. Golul echipei sătmă
rene a fost înscris de Smaran- 
dache.

• AZI, MECI INTERNATIONAL. 
ÎN GIULEȘTI. Divizionara B Ra
pid susține azi un joc amical pe 
stadionul din Giulești, cu începe
re de la ora 17, In compania for
mației grecești PanachaiKi Patras.

.INTERNAȚIONALELE 
DE JUDO

• A.S.A. PE 
TLBNtUL DE 
La Tg. Mureș _ __ ____
bătâ și duminică ultimele __
ciuri din cadrul turneului dotat 
cu „Cupa Eliberării-. Slmbătă 
s-au Înregistrat următoarele re
zultate : A.S.A. — Politehnica
Iași 2—o (1—0). Golurile au fost 
marcate de Biro I (min. 37) și 
Onuțau (min. 81 — din penalty), 
U.T.A. — Gloria Buzău “ ‘
(1—0). Au -marcat : Vaczj 
37) și Coraș (min. 50).

în primul meci al zilei < 
s-au intilnit Gloria Buzău 
htehnica lași. Victoria a 
noii promovate in Divizia A, care 
a cîștigat cu 2—1 (0—1), prin go
lurile înscrise de Tulpan (min. 
67) și Toma (min. 75). Pentru ie
șeni a marcat Simionaș (min. 
35). Au fost utilizate următoa
rele formații : GLORIA : Cristian 
— Nan, Neculce, Tulpan, Ghiz- 
deanu — Simion, Oprișan, Ne- 
goescu — Stan, Toma, Dumitru. 
Au mai jucat Petreanu și M. 
Constantin. POLITEHNICA : Bu- 
cu — Mihalcea, Anton, Ciobanu, 
Mureșan — Simionaș, Dănilă, C. 
lonescu — D. lonescu, Costea, 
Cemescu. A mai jucat Nemțea- 
nu. Partida vedetâ a cuplajului 
a opus pe A.S.A. Tg. Mureș și 
U.T.A. în prima repriză A.S.A. 
a jucat foarte bine și a marcat 
prin Boloni (min. 30) și Bozeșan 
(min. 33). La reluare, U.T.A. a 
echilibrat jocul și a redus din 
handicap prin Broșovschi (min. 
58). A.S.A. : Biro II — Onuțan, 
Isipir, Unchiaș, Gali — Pîslaru, 
Bozeșan, Boloni — Fazekaș, Biro 
I, Both n. A mai jucat Fanici. 
U.T.A. : Jivan — Bîtea, Kukla, 
Gașpar, Giurgiu — Schepp, Bro
șovschi, Leac — Domide, Vaczi, 
Coraș. Au mai jucat Bubela, 
și Tamaș.

Turneul a fost cîștigat 
A.S.A. Tg. Mureș, clasată

PRIMUL LOC ÎN 
LA TG. MUREȘ, 
s-au disputat sim- 

me-

2—0 
(min.

de ieri 
și Po- 
revenit

Gai

și în finală, cu sovieticul I. Se- 
meonov, el a pus capăt partidei 
înainte de limită după ce reu
șise o întreagă suită de pro
cedee tehnice. La „mijlocie" 
a fost o finală între doi spor
tivi români, Gh. Naehe — I. 
Pali, victoria revenindu-i pri
mului prin yusei-gachi. în com
petiția pe echipe 
fost reprezentată 
lecționate : A și 
chipă română a 
treacă Bulgaria cu 5—1, a dis
pus categoric (7—0) de forma
ția noastră secundă dar a pier
dut ultima 
eu U.R.S.S.

Clasamente
1. A. Szabo

țara noastră a 
de două șe
fi. Prima e- 

reușit să în- I
1

de

primul loc neînvinsă. (I. PAUȘ, 
A. SZABO — coresp.).

cat. superușoară : 
(România), 2. M. 

Zamfir (România), 3. A. Emire 
(U.R.S.S.) și V. Roșu (România); 
semiușoarâ : 1. C. Nicolae (Româ
nia), 2. P. Popomariov (U.R.S S.), 
3. N. Vlad și — “ ' ----------
nia) ; ușoară 
(U.R.S.S.), 2. 
Petrof și C. 
România) ;

Gh. Cențiu (Boml-
1. V. Razolkin 

L. Loghin, 3. L 
Roman (toți din 

nuiiidiLxi) , semimijlocic : 1. M,
Toma (România), 2. I. Semeonov 
(U.R.S.S.), 3. M. Frăției (Româ
nia) și P. Penev (Bulgaria) ; mij
locie ; 1. Gh. Naehe (România) 2. 
I. Pali. 3. C. Dumitru și C. Sau- 
ciuc (toți România) ; semigrea : 
1. V. Betknov (U.R.S.S.), 2. C. 
Știrbu (România), 3. E. Lacătușu 
(România) și G. Pomikalsky (Un
garia) ; grea : 1. B. Beridze
(U.R.S.S.), 2. G’n. Dumbravă (Ro
mânia), 3. V. Șkalov (U.R.S.S.) și 
I. Codrea (România).* Pe echipe: 
1. U.R.S.S., 2. România A, 3. Ro
mânia B, 4. Bulgaria.

în cea de a cincea și ultima 
etapă a campionatului republi
can de viteză pe șosea la mo- 
tociclism desfășurată ieri în 
Capitală au cîștigat, în ordinea 
categoriilor: Tiberiu Troi a 
(Centr. moto-IIRUC), Ladislau 
Ferenczi (Voința Oradea), Cor
nel Boboescu (CSM Reșița), 
Gunther Seuchenstein (CSM 
Reșița), Attila Viktor (Voința 
Oradea), Dragoș Panaitescu 
(C.M.-IIRUC), H. Pankratz — 
H. Dovids (Voința Sibiu).

Clasament general al campio
natului, clasa 50 cme (începă
tori) — 1. Eduard Schultz 
(C.M.-IIRUC), 2. Viorel Gane 
(C.M.-IIRUC). 3. Tiberiu Troia 
(C.M.-IIRUC) ; cl. 50 cmc (a- 
vansați) — 1. Ladislau Ferenczi 
(Voința Oradea), 2. Gh. Penciu 
(C.M.-IIRUC). 3. Constantin 
Șerb (Torpedo Zărnești) ; cl.

• CHIMIA RM. VILCEA — 
CORVINUL HUNEDOARA J—1 
(2—0). Meci-final disputat tn ca
drul competiției „Cupa Munici
piului Rm. Vilcea“. Au marcat : 
Coca (min. 3 șl 70), Negrea (min. 
28) și Cincă (min. 57 — autogol). 
Formații folosite : CHIMIA : Roș
ea — LepădsUu, Bazno, Iordan, 
Cinci — Savu, Vergu, Carabageac 
— Negrea, Coca, Stanca (au mai 
jucat : Teleșpan, G. Stan, Rădu
canu, Pintilie) ; CORVINUL : Bo- 
logan — Miculescu, Gălan, Merlă, 
Bogdan — Dumitriu IV, Ange- 
lescu, Economu — Luceseu, Șu- 
renghin, Petcu. Alte rezultate din 
cadrul acestei competiții : Corvi- 
nul — Nitramonla Făgăraș 3—1 
(2—0), Chimia Rm. Vilcea — Me
talul Plopeni 1—0 (0—0), Metalul 
Plopeni — Nitramonia Făgăraș 
3—2 (1—1). (P. GlORNOIV-coresp)

• C.S. TTRGOVIȘTE — CJS.U. 
BRAȘOV 3—0 (3—0). Joc frumos, 
dominat copios de gazde. Au mar
cat : Tătaru (min. 10, 30 și 57), 
FI. Grigore (min. 20), Kallo (min.

MICUL 
a cam* 
divizii,

CAMPIONATUL PE 
ECRAN. Din prima etapă 
pionatului primei noastre 
programată in 24 august, va fi
transmisă pe micul ecran parti
da Sportul studențesc — A.S.A. 
Tg. Mureș. Din etapa a doua 
(duminică 27 august) se Ta 
transmite repriza secundă a me
ciului C. S. Tlrgoviște — Poli
tehnica Timișoara.

DE VITEZA LA MOTOCICLISM
125 cmc — 1. Cornel Boboescu 
(CSM Reșița), 2. Petre Pascotă 
(Progresul Timișoara), 1 Attila 
Viktor (Voința Oradea) ; ci. 
175 cmc — 1. Ionel Pascotă
(Progresul Timișoara), 2. 
ther Seuchenstein (CSM 
ța), 3. Marian N icul eseu 
IIRUC); cl. 250 cmc — 1. 
Viktor (Voința Oradea), 
noi Pascotă (Progresul 
șoara), 3. Dumitru Pop 
Tg. Mureș) ; cl. 500 cmc

Gun- 
Reși- 

(C.M.- 
Attila 

2. Io- 
Timi- 
(IRA 
— Io 

Peter Lukacs (St. roșu Brașov), 
2. Dragoș Panaitescu (C.M.- 
IIRUC), 3. Nicolae Bondoc (E- 
nergia Cîmpina) ; ataș, pînă la 
1300 cmc — 1. Deak Wenzel — 
Nicolae Cioboată (Voința Si
biu), 2. Helmuth Pankratz — 
Heinz Dovids (Voința Sibiu), 3. 
Petre Popescu — Aurel Popa 
(Torpedo Zărnești).

52 și 60), Tănase (min. 70) 
Isaia (min. 75). Antrenorul 
Proca a început jocul cu urmă
torul „11“ : Coman — Gheorghe, 
Ene, Alexandru, Pitaru — Tătara, 
Furnică, Kallo — FI. Grigore, 
Marinescu, Isaia. (Au mal fost 
folosiți : Miu. ștefănescu. Greaca, 
Enache și Dumitrescu). (M. A- 
VANU-coresp.).
• F.C. BIHOIt — JIUL PETRO

ȘANI 2—0 (1—0). O partidă utilă 
pentru ambele formații. Au mar
cat : Lupău (min. 43) și Bigan 
(min. 73). F. C. BIHOR : Albu
— Patâki, Bîgan. Zare, Petro vi ci
— Naom, Georgescu. Kiss *— 
Lupău, Ghergheli, Fildan. Au 
mai jucat Dumitrescu, Molnar 
șl Negrea. JIUL : Cavai — P. 
Nicolae, Ciupitu, Rusu. P. Gri
gore — Stoica. Stoichiță. Toma
— Sălăjan, Mulțescu. Topor. Au 
mal jucat loniță. Bok>ș și Plu
tea. (L GHIȘA, coresp.).
• ^MEMORIALUL ȘTEFAN PI

LOTE-. Această competiție a reu
nit la start echipa siriană Huri
yeh S.C. Aleppa, F.C. Constanta, 
precum și Fotbal Club și Pro
gresul, din Brăila. Turneul a 
foșt cîștigat de F.C. Constanța, 
care a învins în meciul final pe 
F.C. Brăila cu 3—2 (1—0). Au

Peniu 
72).

F.C. Brăila cu 3—2 
marcat : Petcu (min. 34). 
(min. 57), Drog eanu (min. __T. 
respectiv Moroianu (min. 75) șl 
Petrache (min. 89). Celelahe re
zultate : F.C. Brăila — Huriyeh 
S. C. Aleppa 3—0 (1—0).\ F. C. 
Constanța — Progresul Brăila 2—1 
(0—1), Progresul Brăila — Huriyeh 
S.C. Aleppa 5—1 (2-0). (N. COS- 
TIN-coresp.)

e„U* CLUJ-N.APOCA — IN
DUSTRIA SIRMEI C. TURZH 4—1 
(1—1). Au înscris : A. Mureș an
(min. 39 și 74), Vidican (min. 59). 
Mânu (min. 67 din penalty), res
pectiv Vesa (min. 
CLUJ-NAPOCA —
NATA
4—2 (1—1).
(min. 15), Horvath (min. 59), 
Pașcalău (min. 65).Șchiopu (min. 
85), respectiv K. Saleh (min. 20 
si 83). (I. LESPUC-coresp.)

• DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 1—2 
(0—1). Au marcat : Bondrea (2), 
pentru craioveni și Furnea pentru 
dinamoviști. Miine, Dinamo 
chips antrenată în acest sezon 
de Virgil Blujdea — joacă cu 
divizionara A C.S. Tîrgoviște. (D 
MIHAIL-coresp.).
• C.S.M. SUCEAVA — C.F.R.

CLUJ-NAPOCA 3—0 (0—0) — fi
nală în cadrul competiției „Cupa 
Sucevei* organizatâ în cinstea zi
lei de 23 August. Au marcat ! 
Grosaru (min. 63), Chiriță (mm. 
69) și Avădanei (min. 81). Cele
lalte rezultate din meciurile ante
rioare ; c.s.M. — ’ “
Humorului 1—0, 
poca — "r___________
nerul G.H. — Zimbrul 3—1. 
MÎNDRESCU-coresp.),
• DINAMO ALEXANDRIA

RAPID BUCUREȘTI 1—1 (0—1).
Aproximativ 4 000 de spectatori 
au urmărit această partidă In

BRAȘOV

fost

Sameș

Si 
N.

Jurja și I. 
următoarele

Au 
Sima

73).

ajutat Ia 
Pop, a 
formații!

• CARP AȚI SINAIA — PANA- 
CHAIKI PATRAS (Grecia) 
(1—0), A marcat : Ene (min.

57 Gh. 
(min.
(min. 

57 Ad. 
Zamfir

N. Răducanu

1—0
40.

care proaspăta divizionară C Di
namo a jucat de la egal la egal 
cu experimentata echipă bucu- 
reșteană. Au marcat Ifrim (min 
85), respectiv Șutru — (min. 5) 
(AI, BIZON-coresp.).

• TRACTORUL 
CHIMIA BRAZI 3—2 (1—2). 
marcat : Roșu (min. Jl), 
(min. 62). Chioreanu (nvn 
pentru gazde, respectiv Bratosin 
(min. 10) și Stere (min. 65).

• MINERUL MOLDOVĂ NOUĂ 
— F.C.M. REȘIȚA 1—1 (•—«}. AJ 
marcat : Irimie (min. S3) și Vi
zitiu (min. se d_n penalty).

SELECȚIONATA

Simbătă după-amiază, 
dionul „Steaua" în fața a circa 
10 000 de spectatori. Steaua a sus
ținut o partidă amicală interna
țională cu Selecționata Japoniei, 

•- turneu prin Europa.
cu o formație tînără 
de experiență, au dat 
modestă.
forțeze, campionii au 

realizat un scor fluviu, 8—1 (3—1), 
care vorbește de la sine despre 
neta lor superioritate pe toate 
planurile în acest joc. lordănescu 
a înscris patru goluri (min. 28, 
23, 52 și 55). Alte trei au 2 1
opera Iui Zahiu (min. 62, 74 și 
63). M. Răducanu fiind cel care 
a deschis scorul in min. 19. Sin
gurul gol al oaspeților a fost de 
fapt un autogol al lui 
(min. 45).

Arbitrul C. Dinulescu, 
linie de C. 
condus bine

aflată in 
Oaspeții, 
și lipsită 
o replică

Fără să

STEAUA :
57 Iordache) — Anghelini
57 Nițu). FI. " 
(min.
Stoica
nescu 
(min.
canu.

(min.' 
(min. 

Marin, Sameș, Vigu 
Ion) — Dumitru. 

57 Ion Ion), Iordă-
57 Zahiu) — Troi 
lonescu). M. Râdu-

(min. 57 Aelenei).

30) : C.M.
SELECTIO- 

EMIRATELOR ARABE 
Au înscris : Popa 

Horvath (min.

• AURUL BRAD
REA OR.WF.A 0—0.

ÎNFRĂȚI-

SELECȚION ATA JAPONIEI: Mo- 
ehiruky — Sugiyama, Koshida, 
Yanagishita, Tanaka — Sasaki, 
Niyauchi (min. 57 Yasui), Jinbo 
(min. 68 Yosh.mural — Mizunu- 
ma, Emoto (min. 23 Ozaki), Ta
kahashi.

Duminică dimineața, fotbaliștii 
de la Steaua au plecat pe calea 
aerului spre Monaco, pe ruta 
Paris — Nisa și Iși vor face 
miine, la Monte Carlo, debutul 
In noua ediție a C.C.E. jucînd cu 
campioana Franței, A.S. Monaco.

e-

- Minerul Gura 
. C.F.R. Cluj-Na- 

Zimbrul Suceava 2—0, Ml- - - - n

• METALUL OTELU ROȘU 
VICTORIA CALAN

ț hOtK J
-S-o-xSg

Iordănescju, autor a 4 goluri, „slalomind" dezinvolt printre apă
rătorii niponi. Faza a fost surprinsă de fotoreporterul nostru DRA
GOȘ NEAGU in timpul partidei dintre campioana noastră Steaua 

și Selecționata Japoniei
I I

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
în ziua de 12 august a avut 

loc ședința Biroului F.R.F. în 
cadrul căreia au fost analizate 
principalele aspecte ale activi
tății fotbalistice de performan
ță, în spiritul hotărîrilor adop
tate de plenara Comitetului 
federal din luna mai a acestui 
an. De aici au rezultat o serie 
de aprecieri, concluzii și mă
suri, după cum urmează :

1. CU PRIVIRE LA PREGĂ
TIREA ÎN VEDEREA NOULUI 
SEZON COMPETITION AL. în 
vara aceasta, procesul instruc- 
tiv-educativ al echipelor divi
zionare și jucătorilor fruntași 
s-a desfășurat în baza urnii 
plan — aprobat de Biroul 
F.R.F. și Biroul executiv al 
C.N;E.F.S. — judicios întocmit, 
mai bine dozat și în deplin a- 
cord cu obiectivele de realizat 
in viitorul sezon de toamnă. 
Față de anii precedenți — în 
care rolul F.R.F. se rezuma, în 
principal, la o activitate de în
drumare și control — anul a- 
cesta s-a acordat o mai mare 
atenție și s-au creat condiții 
mai bune de pregătire echipe
lor participante in competițiile 
europene, cărora, după ce au 
efectuat un stagiu de instruire 
centralizată și dirijată la mun
te, le-a fost asigurat, în conti
nuare, un program de jocuri, 
în țară și peste hotare, cu ad
versari puternici din fotbalul 
continental. De asemenea, com- 
ponenții loturilor național A 
și olimpic s-au pregătit în co
mun pe durata a două sâptă- 
mîni, la Constanța, timp în 
care au susținut și o serie de 
jocuri de verificare în compa
nia unor parteneri valoroși ; a 
fost organizat un trial cu cei 
mai talentați jucători divizio
nari B în scopul îmbunătățirii 
fondului de selecție la nivel 
reprezentativ. Efectele directe 
și imediate ale acestor măsuri 
s-au reflectat în rezultatele 
bune obținute pe ansamblul ac
țiunii de testare fizico-tehnică, 
în cîștigurile înregistrate în

ceea ce privește capacitatea de 
efort și pe planul jocului co
lectiv, in comportarea frumoa
să ți rezultatele bune realizate 
de echipele noastre de club 
(Steaua, Dinamo, Politehnica 
Timișoara, Sportul studențesc. 
Sport Club Bacău) în cadrul 
turneelor efectuate peste hota
re. Toate acestea — departe de 
de a constitui un motiv de 
timpurie automulțumire — re
prezintă, fără îndoială, un 
început promițător, un stimu
lent pentru o activitate și mai 
consistentă, o dovadă că s-a 
pornit pe un drum bun care 
trebuie continuat cu aceeași 
sîrguință, seriozitate și perse
verență.

2. CU PRIVIRE LA UNELE 
MASURI ORGANIZATORICE. 
Pentru o bună desfășurare a 

■ muncii de instruire a loturilor 
reprezentative, acestea au fost 
încadrate cu următorii tehnici
eni : C. Cernăianu — Gh. Con
stantin (lotul A), C. Drăgușin 
— I. Nunwciller (lotul olimpic), 
I. Voica — V. Kraus (lotul de 
tineret), T. Ozon — M. Cior- 
noavă (lotul de juniori). De 
menționat că fiecare cuplu de 
antrenori cuprinde un cadru 
permanent al F.R.F. și un „se
cund", participant la activita
tea loturilor respective numai 
in perioadele în care sînt pre
văzute acțiuni de pregătire și 
competiționale ale acestora. Ca 
șef al Centrului național de 
juniori a fost desemnat antre
norul federal C. Ardeleanu. 
Coordonarea întregii activități 
a loturilor va fi asigurată de 
vicepreședintele F.R.F. cu pro
bleme tehnice, Ștefan Covaci.

Au fost reorganizate, in ra
port cu creșterea responsabili
tăților care le revin, colegiile 
centrale de antrenori 
precum și comisiile 
ale F.R.F.

A fost definitivată 
rea, la București, a clubului de 
îna’tă performanță pentru ju
niori, „Luceafărul", care in

'și arbitri, 
centrale

organiza-

viitorul an competițional va 
participa la întrecerea uneia 
din seriile Diviziei C. în ca
drul acestui club vor activa cei 
mai buni juniori ai țării — 
componenți ai lotului național 
— precum și cei selecționați 
cu ocazia „acțiunii 1000 de 
speranțe" din primăvara aces
tui an.

S-a stabilit statutul organi
zatoric al cursului intensiv al 
antrenorilor, prevăzut să în
ceapă la 1 octombrie 1978.

3. CU PRIVIRE LA TRANS
FERĂRI. S-a constatat că anul 
acesta, datorită noului regim 
de transferări, fluctuația de 
jucători in perioada dintre 
două campionate a scăzut în 

- mod simțitor față de trecut. 
Astfel, dacă în 1977 au fost 
1743 de cazuri de trecere de la 
un colectiv la altul, în 1978 nu
mărul acestora a scăzut la 951. 
S-a asigurat în acest fel o mai 
mare stabilitate a jucătorilor, 
a fost frînatâ tendința de mi- 
grație a tuturor acelora care 
se complăceau pînă acum în 
situația de „păsări călătoare", 
în același timp, însă, consta- 
tîndu-se că o serie de jucători 
valoroși din cadrul unor echi
pe de categorie inferioară nu 
au condiții bune de pregătire 
care 
greș, 
tă fi 
tive.
ție, 
spre 
tiv al C.N.E.F.S.

Apreciind că prin măsurile 
de îmbunătățire a cadrului de 
pregătire și organizatoric al 
fotbalului nostru s-au creat 
condițiile necesare unui real 
salt calitativ în viitorul apro
piat, Biroul F.R.F. recomandă 
tuturor cluburilor (asociațiilor), 
antrenorilor și jucătorilor să 
acționeze cu și mai multă res
ponsabilitate și fermitate pen
tru îndeplinirea sarcinilor care 
le revin, pentru ca fotbalul 
nostru să realizeze obiectivele 
de performanță propuse.

să le asigure un real pro- 
s-a hotărît ca ei să poa- 
transTerați la alte colec- 
Aceste cazuri, de excep- 
urmează a fi prezentate 
aprobare Biroului Execu-



SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ÎNVINGĂTOARE 

ÎN AMBELE ÎNTILNIRI CU BULGARIA
București au avut 
dintre reprezen- 

__ iu- 
ale Româ- 
în ambele 

victoriile au fost

DIN TARILE SOCIALISTE

La Deva si 
loc intilnirile 
tativele de gimnastică 
nioare și juniori - 
niei și Bulgariei, 
confruntări 
obținute de echipele României 
cu 189.20—174.75 la 
265.30—259.55 la băieți.

★
DEVA, 13 (prin telefon). 

După cc în toamna trecută a 
găzduit campionatele republi
cane ale maeștrilor, iată că o- 
rasul de pe Mures a debutat 
si în organizarea întîlnirilar in
ternaționale : în fata unui nu
meros public s-au prezentat 
sîmbătă dună-amiază. in cadrul 
unei întilniri amicale, cu ca
racter de verificare. echipele de 
junioare ale României și Bulga
riei.

Aliniind o formație alcătuită 
atit din gimnaste consacrate 
(Cristina liu. Emilia Eberle, 
Gabi Gheorghiu, Marilena Vlâ- 
dărău) cît si din debutante 
(Viorica Gyiito. Angela Juja, 
AncaKis). reprezentativa Româ
niei a obținut o victorie netă, 
ca urmare a unei comportări 
de ansamblu mult superioare 
celei a adversarelor, exercițiile 
sportivelor noastre purtind am
prenta tehnicității, complexi
tății și. deseori, virtuozității.

Aproape 
noastre au 
„Tsukahara" 
Date sau întinse), cu aterizări 
sigure. Concursul ne-a arătat 
că gimnastele românce au nre- 
sătit si numeroase 
noi. cum ar fi de exemplu 
dublul salt înapoi la încheie
rea exercițiului de la birnă etc. 
La individual compus a învins 
Emilia Eberlc. care Drin exer
cițiile nrezentatc poate deveni 
una dintre do frunte
pio tării. REZULTATE tvu. 
NICE ; echipe : ROMÂNIA 
— BULGARIA 189.20—174.75 ;

toate gimnastele 
prezentat sărituri 
(cu salturi eru-

elemente

1 Emilii
2. Gab: Ghecr- 

Anca Kis 37.65, 
37.40. 5. Angela 
Marilena VJă-

Aurel Ghergu, erolu-.nd la paralele, unul dintre posibilii noțtri 
reprezentanți la „Concunul Prietenia' dm Cuba

Foto : V. BAGEAC

individual compus : 
Eberle 37.85 p, 
ghiu 37.75. 1 
4. Cristina Itu 
Juja 37.35. 6.
dărău 37.25.

Conslcrrtm MACOVS

na fie si mai categoric. Evo- 
lutuie unor sportivi ne-au im
presionat plăcut. remareîndu-se 
in special Daa Odorhean (a ra
tat primul loc la individual la 
ultimul auarat) cn foarte bune 
exeieiUI la sol si sărituri. Ga
briel Alexr. constant la toate 
aparatele. Octavias laaasia cu 
bune execuții la cal cn minere. 
Aurel Ghergu remarcat la să
rituri si inele. REZULTATE 
TEHNICE : echipe : ROMÂ
NIA — BULGARIA 265.30— 
259.» : individual compus : 1. 
Gabriel Alexe 53 60. 2. Dan
Odorhean 53.40. 3. Borislav Hu
tov (Bulgaria) 52.55. 4. Octavian 
Ionasiu 52.45. 5. lanos Csatlos 
52.25. 6—7. Dumitru Sirbu si 
Ivan Taskov (Bulgaria) 52.00.

fărind ca succesul S3 Paul IOV AN

POLOISTII AU OBTIMJT 0a ■» DUBLA
VICTORIE IN FAȚA SELECȚIONATEI BULGARE
Poloiștii români care ne vor 

reprezenta la cel de al 3-lea 
campionat mondial și-au în
cheiat pregătirile susținind sîm
bătă și duminică la bazinul 
Dinamo, dimineața, două parti
de amicale de verificare în 
compania primei reprezentati
ve a Bulgariei, o formație ex
trem de ambițioasă, avînd la 
conducerea tehnică pe fostul 
internațional sovietic Aleksandr 
Dreval, de asemenea calificată 
pentru turneul final al C.M.

în ambele meciuri victoria a 
revenit tricolorilor la același 
scor ; 6—4 (2—0, 1—1,
2—1) — sîmbătă șl 6—4

1—2, 
_ _______ (2—0,

2—1, 1—1, 1—2) — duminică. 
Cu toate acestea, prima dintre 
cele două partide ni s-a părut

n. C. MINAU» A TlȘIIOAT 
TERNEI! IN» «NAȚIONAL 

BILA MAPEDE IA
MARE, 13 (Agerpres). — 
internațional * masculin de 
de la Baia Mare a fost 
de echipa locală H. C. 

Minaur care in meciul decisiv a 
învins cu scorul de 31—21 (13—8) 
formația iugoslavă Krlvaja 
vidovici. ln.tr-un alt joc 
Vardar Skoplie a jdiapus 
rul de lfr—15 (12—9) de
Spartakus Budapesta.

BAIA 
Turneul 
handbal 
cîștigat

Za- 
echiipa 

cu scc- 
echipa

La Barcelona, ia competiția 
de tenis pentru juniori „Cupa 
Vasco Valerio", echipa Româ
niei a învins cu 5—0 formația 
Portugaliei, iar Austria a între
cut cu 3—2 selecționata Spa
niei. Jucătorii români și aus
trieci s-au calificat pentru ur
mătorul tur eliminatoriu.

.MEMORIALUL SAVIN'1
LA VOLEI

echipa R.S.S. U- 
cîștigat cu

7—15,

POPULARITATEA ÎNTRECERILOR
DE GIMNASTICĂ IN R. P. CHINEZĂ

La Harkov 
craineană a 
(15—13, 18—16, 
15—8) meciul susținut cu selec
ționata României în cadrul 
competiției masculine de volei 
„Memorialul Savin".

3—2
6—15,

cor.dus cu 3—0. 3—1. car au 
și ratat (in- special V. Rus) o- 
cazii clare, iar oaspeții au e- 
galat in ultima repriză (4—I). 
Au fost suficiente însă două 
acțiuni individuale ale lui Cla- 
udiu Rusu (cel mai bun jucă
tor al echipei), în ultimul mi
nut de joc, pentru ea echipa 
română să obțină un succes 
logic. Au înscris : CI. Rusu 4, 
Răduconu. Rus de la învingă
tori, Tomov 3, Gadjev de la 
învinși.

Jocul de duminică a fost 
timp de două reprize la dis
creția reprezentanților noștri, 
care au condus cu 4—0. De la 
acest scor formația bulgară 
și-a strins rîndurile în defen
sivă — pe de o parte, iar Vio
rel Rus și coechipierii săi au 
început din nou să se întreacă 
în... a rata din poziții cît mai 
clare. Oaspeții au reușit astfel 
să remonteze și să încheie me
ciul cu un scor onorabil. Au 
marcat: CI. Rusu 4, Râducanu,

Rus, I. 
Feher.

FI. Slavei — por- 
Fopescu. Scbervaa, 

Nastasin. CI. Ruso, 
Slavei, A. Munteana

A. VASILIU

La Jocurile mondiale uni
versitare, care s-au desfă-. 
șurat la Sofia in luna august 
1977, gimnastul chinez Li 
Iue-ciu, in vîrstă de 20 de 
ani, a ocupat locul II la sol. 
El și-a început evoluția prin 
duble sărituri în aer, cu 
răsturnare și răsucire de 360 
grade, aterizînd pe planșa 
de exerciții cu o desăvîrșită 
precizie. Nici un alt con
curent nu a avut un ase
menea exercițiu la această 
competiție. Punind în evi
dență precizie, echilibru și 
tehnică desăvîrșite, el a ter
minat o serie întreagă de 
exerciții dificile, printre ca
re salturi cu răsucire în aer, 
smulgind ropote de aplauze 
din partea miilor de spec
tatori. Sportivii chinezi au 
ocupat la această competiție 
locul IU pe echipe, la gim
nastica masculină. Li Iue- 
ciu a obținut medalia de 
bronz la proba sărituri la 
cal, iar Tai Huan-țun, me
dalia de bronz pentru exer
cițiile la paralele.

De ta Întemeierea Chinei 
noi in 1949, gimnastica a 
cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă. Gimnaștii chinezi au 
luat parte pentru prima da
tă la o competiție interna
țională cu prilejul celui de-al 
XIV-Iea campionat mondial 
de gimnastică care a avut 
loc în anul 1958. Patru ani 
mai tîrziu. ei s-au impus a- 
tenției forurilor interna
ționale de gimnastică, ocu- 
pînd locul VI pe echipe la 
feminin la cel de-al XV-Iea 
Campionat mondial de gim
nastică. La cea de a Vil-a 
ediție a Jocurilor Asiatice, 
care au avut loc in 1974. 
sportivii chinezi au obținut 
opt medalii de aur la pro
bele de gimnastică, atit in 
clasamentul pe echipe, la 
masculin și feminin, cit și in 
clasamentul individual.

Țai Huan-țun, unul dintre 
■ cei mai reputați gimnaști din 

China a cucerit timp de cinci 
ani consecutiv, din 1973 in. 
1977, titlul de campion na
țional absolut. El a ocupat 
primul loc la alte patru pro
be individuale la întrecerea 
națională de gimnastică des
fășurată in cursul anului 
1977.

Un grup de tinere gimnas
te, care promit o evoluție 
de excepție, a început să se 
impună in viața sportivă a 
Chinei. La campionatul na
țional din 1977. Ciu Cen, Ma 
Ven-eln, Van fin și Ho Siu-

min, toate în jurul virstei 
de 15 ani, au prezentat o 
serie de exerciții cu un ma
re grad de dificultate, foarte 
rar executate pină atunci de 
gimnastele chineze. Ciu Cen 
a cîștigat titlul de campioa
nă absolută învingind-o pe 
Liu Ia-ciun, o tînără gim
nastă de mare valoare care 
cîștigase campionatul cu un 
an în urmă. Ciu Cen, care 
debutase la 11 ani în cadrul 
campionatului national de 
gimnastică pentru juniori, 
s-a remarcat in anul

Ciu Cen, campioana 
tă............................de gimnastică 

Chineze

absolu- 
a R. P.

Jocuri-la a IlI-a ediție a 
lor naționale.

De la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze, gim
naștii chinezi au susținut 
numeroase competiții între- 
prinzind turnee în 48 de 
țări din Asia, Africa, Ame
rica Latină, Europa și Ame
rica. Ei au luat parte în nu
meroase ocazii la competi
țiile sportive internaționale. 
Aceasta a contribuit la în
tărirea prieteniei și unității 
dintre sportivii chinezi și 
sportivii celorlalte țări. în- 
vățind mult de la partenerii 
lor străini, gimnaștii chinezi 
au elaborat noi și dificile 
exerciții în stilul caracteris
tic gimnasticii chineze.

HUA CIEN-M1N

SUCCESUL BÂSCHETBALIȘTILOR NOȘTRI LA PEKIN
Turneul masculin de baschet 

desfășurat la Pekin s-a înche
iat cu victoria reprezentativei 
României. In finală. echipa 
noastră a mtflnit selecționata 
Iugoslaviei pe care a ir.trecut-o 
cu 100—71 (43—39». Cu c n in 
urmă, baschetbal .știi români au

PUGILIST!! DOBROGENI AU DOMINAT 
TURNEUL „MÂNUSA LITORALULUI"

(prin tele-CONSTANȚA, 13 „ 
fon). — Cum era de așteptat, 
Sala sporturilor din localitate 
a fost neincăpătoare duminică 
seara: 2500 de spectatori au 
urmărit finalele turneului „Mă
nușa litoralului" (ediția 7). In 
decursul a 6 zile, în 8 gale, 
s-au întrecut peste 100 de bo
xeri din 7 țări.

Iată rezultatele tehnice ale 
finalelor, în ordinea categorii
lor : semimuscă — Săli Adem 
(Farul) b.p. Ion Boboc (A.S.A. 
Cluj-Napoca) ; muscă — Gh. 
Jipa (Litoral) b.p. Francisc 
Koszor (A.S.A. Cluj-Nap.): cocoș 
— Faredin Ibraim (Farul) b.p. 
Alex. Barbu (Litoral) ; pană — 
Mihai Ploieșteanu (Metalul 
Buc.) b.p. Memet Iuseim (Fa
rul) ; semiușoară — Iosif Șan- 
dor (Farul) b.p. Iusein Kadri 
(Iugoslavia) ; ușoară — Drago- 
mir Ilie (Dinamo) b.p. Șt. Tu- 
dorache (Litoral) ; semimijlocie 

Budușan (Metalul 
Aleksandr Jurko 
mijlocie mică — 
(Farul) b.p. Nic.

— Ion 
Buc) Ț>.p.
(U.R.S.S.) ; 
Al. Tîrboi

Chioveanu (Litoral); mijlocie
— Sandu Tiriiă (B. C. Galați) 
b.ah. 3 Aii Ismail (Farul) ; se
migrea — Costicâ Chiracu 
(B. C. Galați) b.p. Kurt Seiler 
(R. F. Germania) : grea — Ion 
Boancă (Litoral) teab. 2 Dumi
tru Micu (B. C. Galați).

In cursul galei semifinale de 
sîmbătă 
toarele 
fante : 
(A.S.A. ....
bert Pak (U.R.S.S.) ; pană — 
Memet Iuseim (Farul) b.p. Al. 
Kosuhov (U.R.S.S.); ușoară — 
D. Hie (Dinamo) b.p. M. Miha- 
lache (Farul) ; mijlocie mică
— Al. Tîrboi (Farul) b.p. Ilie 
Tiriiă (B. C. Galați) și N. Chi
oveanu (Litoral) b.p. J. Engy 
(Ungaria) ; semigrea — K. Sei
ler (R.F.G.) b.p. Fănică Ciocoiu 
(Dinamo) si C. Chiracu (B. C. 
Galati) b.p. Val. Soloviov 
(U.R.S.S.) ; grea — I. Boancă 
(Litoral) b.p. C. Văran (C.S.M. 
Reșița) si D. Micu (B.C. Ga
lați) ’ b.a.b. 2 C. Sumbago (In
donezia). Cornel POPA — coresp.

9
dispus cu 73 66 (39—32) de se
lecționata orașului Pekin. In 
meciul pentru locurile 3—4, 
echipa reprezentativă a arma
tei chineze ..1 August" a în
trecut cu 72—60 (44—26) forma
ția Olandei ; pentru locurile 
5—6: R- P- Chineză — Japo
nia 96—54 (44—32).

Spectatorii din Pekin au fă
cut o caldă primire sportivilor 
români, manifestindu-și admi
rația față de evoluția lor.

în continuare, echipa de bas
chet a României va susține cî- 
teva partide amicale la Șanhai 
și Hanciou.

TELEX

s-au înregistrat urmă- 
rezultate mai impor- 
muscă — Fr. Kaszor 
Cluj-Napoca) b.p. Ro-

NOU RECORD MONDIAL LA DISC (f): 
EVELYN JAHL (R.D G.) 70,72 m!

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfățurd la Dresda, sportiva 
Evelyn Jahl (R.D. Germană) a stabilit 
un nou record ol lumii în oraba de 
aruncarea discului cu 70,72 m. (v.r. 
70,50 m aparținea atletei sovietice 
Faina Melnik). Noua recordmală, in 
vîrstă de 22 de ani, medaliată cu 
aur la J.O. de la Montreal, a obți
nut acest excepțional rezultat chiar 
din prima încercare.

PAUZA IN MECIUL
KARPOV — KORCJNOI

La cererea Iul Anatoli Karpov, cea 
de a 12-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah ce se dispută 
la Baguio (Filipine) a fost aminată 
șl se va disputa la 15 august. Sco
rul, după cum se știe, este egal : 
1-1.

ATLETISM « Proba de marâ- 
ton (42,195 km) ’ 
Comm on weal th-ului 
(Canada) a revenit 
Gidemas Shanhanga 
Alte rezultate: disc , . 
bal (Canada) 39,78 m : 
(f) — Gibbs (Australia) 
prăjină — Simpson 
5,10 m.

FOTBAL a La Paris, 
nata Franței a dispus de echipa 
belgiană Anderlecht cu 1—0 (0—6), 
prin golul marcat de Six în 
min. 56. • In prima etapă a eam- 
pionatului vest-german : Fortuna 
Dtisseldorf — Bremen 3—1 ; Bo
russia Dortmund — Bayern Mun- 
chen 1—0 ; Hamburg — Borussia 
Monchengladbach 3—0 ; Brauns
chweig — Kpln 1—0 • Tragerea 
la sorți a meciurilor din turul 
doi al cupelor europene va avaa 
loc la 29 septembrie la Ztirich a 
F.C. Liverpool a învins la Viena 
pe F.C, Austria, cu 1—0 (0—0) a 
La Bremen : Werder — Dukla
Praga 4—3. • Echipa Cosmos din 
New York a învins cu 5—2 formația 
Seattle Sounders din cadrul cam
pionatului ligii nord-americane, 
prin golurile înscrise de Boghice- 
vici (2), Beckenbauer. Dimitri-e- 
vici și Hunt. a In turneul de la 
Rotterdam : Feyenoord — Benfica 
Lisabona 2—0 ; Everton 
Bruges 4—1.

TENIS e Proba de simplu 
mei din cadrul turneului de 
Indianapolis a fost cîștigată 
jucătoarsa americană bana Gil
bert (18 ani), oare a întrecut în 
finală pe argentiniana Viviana 
Gonzales, cu 6—2, 6—3. In semi
finale : Gilbert — Newberry 7—5, 
6—I ; Gonzales — J. Evert 1—6, 
6—2, 7—5. Surpriză în „sferturile" 
masculine : Higueras — Vilas
4—6, 6—4. 6—3. a In clasamentul . 
Marelui Premiu FILT conduce B. 
Borg — 1325 p, urmat de J, 
Connors — 1285 p, E. Dibbs — 
1161, R. Ramirez — 1194 p, B. 
Gottfried — 837 p. -

la JocurUa 
la Edmonton 
tanzanjanulid 
In

(m)
2h 19:3*. 

— Criam- 
înălțima 
1.93 m ; 

(Canada)

selecțio-

F.

Ie-' 
la 
de


