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Miiiic, la Ciudad de Mexico, încep campionatele mondiale dc lupte grcco-romanc
La 18 august a.c. s-au înche

iat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicoiae Ceaușeseu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Hua Kuo-fen, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului dc Stat al 
Republicii Populare Chineze.

In cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, stimă și in- 
felegere mutuală, s-a efectuat • 
largă informare reciprocă cu 
Privire la activitatea și reali
zările în construcția socialistă 
in Republica Socialistă România 
și in Republica Populară Chi
neză.

Au fost discutate apoi proble
me privitoare la raporturile din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre care au vechi și bogate 
tradiții.

Examining evoluția relațiilor 
bilaterale, ambele părți și-au 
exprimat profunda satisfacție in 
legătură cu întărirea și dezvol
tarea prieteniei frățești, solida
rității militante și colaltorării 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză, precum și hotărirea de 
a extinde și aprofunda și mai 
mult aceste raporturi pe baza 
principiilor stimei și respectului 
reciproc, independenței și su
veranității, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile 
interne, întrajutorării tovără
șești și solidarității internațio
nale.

In eadrul convorbirilor, s-a 
efectuat un larg schimb de pă
reri cu privire ta evoluția si
tuației internaționale, la pro
blemele complexe care confrun
tă omenirea contemporană.

★
Tovarășul Hua Kuo-fen, pre

ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, 
împreună cu celelalte persoane 
oficiale chineze, a plecat, vineri 
la amiază, intr-o vizită in ju
dețele Prahova și Brașov.

Tovarășul Hua Kuo-fen este 
însoțit de tovarășii Mane3 Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al 
P.CJt.. primul ministru al gu
vernului, Constantia Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Florea Dumitrescu, am
basadorul României la Pekin.

Vizita a oferit inalților oas
peți chinezi un nou prilej de a 
cunoaște nemijlocit realizări 
de seamă obținute de poporul 
nostru in dezvoltarea rapidă și 
multilaterală a patriei, în in

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI 

SPORTIVE DEDICATE 
MARII SĂRBĂTORI

In atmosfera de puterni
că angajare pentru îndepli
nirea sarcinilor de produc
ție in cinstea marii sărbă
tori naționale de la 23 Au
gust, tinerii din întreaga 
țară, numeroși oameni ai 
muncii participă cu însufle
țire și la acțiunile și între
cerile sportive omagiale, 
înscrise sub genericul ,,Da- 
ciadei". Iată eiteva relatări 

. de la corespondenții noștri: 
/ BAIA MARE. Un interesant 
' turneu de fotbal a fost orga
nizat în cinstea marii sărbă
tori de la 23 August de către 
Comitetul județean Maramureș 
al U.T.C., Consiliul județean ai 
sindicatelor și C.J.E.F.S. La 
întreceri au luat parte 20 de 
echipe din Întreprinderile mu
nicipiului. în finală. I.M.M.N. 
— U.U.M.R. , 3—1. De aseme
nea. au fost organizate între
ceri la volei, șah șl alte dis
cipline sportive. (Vasile SASÂ- 
RANU).

dustrializarea țării, in crearea 
unor ramuri modeme, a unei 
economii avansate.

In drum spre Ploiești, un 
mare număr de locuitori ai co
munelor străbătute au făeut • 
caldă manifestare tovarășului 
Hua Kuo-fen. aclamind pentru 
prietenia dintre popoarele ro
mân și chinez.

Aceeași atmosferă caldă, săr
bătorească, pe străzile orașu
lui Ploiești, unde mii și mii de 
oameni ai muncii au ieșit in 
intimpinarea oaspeților.

La intrarea in uzina construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai", 
tovarășul Hua Kuo-ten este sa
lutat cu căldură de primul se
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.CJR., Ion Cîrcei, 
de membri ai conducerii uzinei 
și centralei de specialitate, de 
numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri.

Sînt vizitate, apoi, secțiile de 
bază ale întreprinderii.

După încheierea vizitei 13 în
treprinderea „1 Mai“, coloana 
oficială de mașini străbate din 
nou străzile orașului Ploiești, 
indreptîndu-se spre Brașov.

In drum spre Brașov, coloa
na oficială de mașini străbate 
pitoreștile stațiuni montane de 
pe Valea Prahovei. Locuitorii 
acestor . așezări, precum și oa
meni ai muncii veniți la odih
nă au salutat cu căldură pe 
solii stimați ai poporului chinez 
prieten.

Aceeași atmosferă entuziastă, 
sărbătorească o regăsim la 
Brașov. Zeci și zeci de mii de 
brașoveni au ieșit cu fiori în 
intimpinarea conducătorului 
partidului și statului chinez.

In aclamațiile zecilor de mii 
de localnici, coloana oficială de 
mașini ajunge la porțile cu
noscutei întreprinderi brașovene 
„Tractorul".

Sînt vizitate aici principalele 
secții ale întreprinderii.

De la întreprinderea „Trac
torul", coloana oficială de ma
șini parcurge din nou marile 
artere ale Brașovului, de-a 
lungul cărora cetățenii orașului 
salută, încă o dată, cu multă 
stimă și simpatie, pe tovarășul 
Hua Kuo-fen, i.și reafirmă cu 
căldură sentimentele de trai
nică prietenie și solidaritate 
față de poporul chinez.

In aceeași zi, în onoarea pre
ședintelui Comitetului Cen
tral al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, tovarășul Hua Kuo-fen, 
a celorlalți oaspeți chinezi, pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular județean, 
Gheorghe Dumitrache, a oferit 
un dineu.

BRĂILA. în cinstea zilei de 
23 August, comitetul U.T.C. al 
Șantienilui naval a organizat 
numeroase activități sportive, 
la care au participat aproxi
mativ 2 000 de tineri. La fot
bal s-au înscris 22 de echipe, 
iar la handbal 12.

Competiția s-a adresat și a- 
matorilor de tenis de cimp, 
șah, volei și atletism. între
ceri similare au mai avut loc 
și la Întreprinderea Progresul 
și asociațiile sportive Dinamo 
și Victoria (Traian ENACIIE).

GIURGIU. în organizarea 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport și a 
organelor similare ale sindica
telor și U.T.C., a avut loc o 
competiție de masă dotată cu 
„Cupa Eliberării". Peste 1000 
de participant din asociațiile 
sportive Cetatea, Dunărea. Vo
ința. Textila și de la Clubul 
sportiv școlar s-au întrecut la 
popice, volet, handbal, baschet 
și fotbal. (Tr. BARBALATA).

SPORTIVII ROMÂNI DORESC SĂ-ȘI CONFIRME

VALOAREA Șl PERFORMANȚELE ANTERIOARE

Constantin Alexandru (in stingă fotografiei) are in palmares nu 
mai pufin de 4 titluri de campion european, dar nici unul mon

dial. El speră să-l obțină la Ciudad de Mexico
Foto : Ion MIHAlCA

CIUDAD DE MEXICO, 18 
(prin telex). Duminică, in sa

la gimnaziului olimpic „Juan 
de la Barrera" din capitala 
Mexicului, va suna gongul 
inaugural al campionatelor 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne. întrecere care reunește pe 
cei mai valoroși sportivi ai 
lumii, aspiranți la titlurile și 
medaliile acestei importante 
competiții. în rindul acestora 
se numără și zece sportivi ro
mâni : Constantin Alexandru 
(48 kg). Nicu Gingă (52 kg), 
Mihai Boțilă (57 kg), Ion Păun 
(62 kg). Ștefan Rusu (68 kg), 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg), 
Ion Draica (82 kg). Petre Dicii 
(90 kg). Ivan Savin (100 kg) și 
Roman Codreanu (+100 kg).

La ediția trecută a competi
ției mondiale, sportivii români 
au obținut o medalie de aur 
(Gingă), două de argint (Drai
ca și Dicu). precum și una de 
bronz (Păun). Ei sînt hotâriți. 
de astă dată, să-și îmbogă
țească palmaresul. Dealtfel, 
formația română este (cu nu
mai două excepții : Boțilă si 
Codreanu) aceeași ca la Gote- 
borg (1977).

Luptătorii români și-au în
cheiat pregătirile, se află în- 
tr-o bună dispoziție de concurs 
și în deplină sănătate. Dumi
nică dimineață ei vor trece pri

BRAD. Sub genericul ,.Da- 
ciadei" și în cinstea zilei de 
23 August, pentru minerii din 
zonă a fost organizat un festi
val cultural-sportiv dotat cu 
„Cupa Zarandului". La între
cerile de fotbal, volei, tenis de 
cimp, baschet și popite au 
participat peste 600 de spor
tivi mineri de la Barza, între
prinderea de utilaj minier și 
reparații Crișcior, Exploatarea 
minieră Țebea, precum și elevi 
din liceele și școlile acestor 
localități. Echipa I.U.M.R. Criș
cior a cîștigat la fotbal ; aso
ciația Aurul Brad s-a impus 
la baschet; întrecerea de po
pice a revenit, pe echipe, a- 
sociației sportive I.U.M.R., iar 
la individual lui Viorel Popa, 
de la Aurul Brad ; la tenis de 
cimp și volei primul loc a fost 
ocupat de sportivii din Brad. 
(Alexandru JURCA).

mul examen — cintarul oficial 
—. după care se va efectua o- 
perațiunea — nu lipsită de im
portantă — a tragerilor la sorti. 
Antrenorii Ion Corneanu, Ion 
Cernea. Nicoiae Pavel si Si- 
mion Popescu nutresc sneranta 
că elevii lor vor obține rezul
tate pe măsura prestigiului

10 zile pină ia startul C. E. de la Praga

AIlfTII NOȘTRI ÎN FATĂ CILUI MAI DIFICIL
5 3 >

HAMIN Al CICLULUI IIIIMPIC!
După agitația ultimelor săptâmîni, în atletismul 

nostru s-a lăsat liniștea. De fapt, este liniștea 
dinaintea furtunii pe care, cu siguranță, o vor pro
voca „europenele" de la Praga și care-i va angre
na și pe unii dintre fruntașii atletismului nostru.

După desfășurarea campionatelor naționale ale 
seniorilor, la sfîrșit de iulie, și după recentele Jocuri 
Balcanice de Ia Salonic, care au folosit și drept cri
teriu de înregistrare a standardurilor de partici
pare la C. E. fixate de F.R.A., forul nostru de

specialitate este acum in posesia principalelor date în baza că
rora poate face înscrierile oficiale și definitive la comitetul de 
organizare a campionatelor continentale de la Praga.

Față de cerințele formulate 
de F.R.A., incomparabil mai 
exigente decît cele ale Asocia
ției europene de atletism, și-au 
îndeplinii standardurile de par
ticipare un mițnăr de 16 sportivi. 
Dar, ca și in alte ocazii de 
acest fel, federația noastră nu 
fetișizează aceste standarduri, 
care reprezintă, desigur, un o- 
biectiv important în muncă, ci 
le consideră ca orientative in 
contextul general al atletismu
lui european. De aceea, chiar 
dacă nu și-au îndeplinit stan
dardul, avindu-se in vedere 
forma manifestată în acest se
zon, mai ales în ultimele sâp- 
tămîni, cîțiva atleți au fost in
cluși și ei în lotul pentru „e- 
uropene", cu convingerea că la 
Praga, în afară de faptul că 
vor avea multe de învățat, t>- 
ceștia se vor strădui din răs
puteri să realizeze și cifre cit 
maj valoroase.

CEI DOI LIDERI 
Al LOTULUI NOSTRU

Liderii lotului român, care 
urmează să fie definitivat as
tăzi, în urma unui ultim test 
selectiv la eiteva probe, sînt, 
indiscutabil, Natalia Mărășescu 
și Ilie Floroiu. Recentele lor 
recorduri naționale la 1500 m 
(4:01,2) și, respectiv, la 5000 m 
(13:15,0) reprezintă, In bilanțul 
anului 1978, cele mai bune per
formante europene, cel al Na- 

care se bucură luptele greco- 
romane din tara noastră pe 
pian international.

La ultimele două ediții ale 
campionatelor europene (1977 
si 1978). ca și la campionatele 
mondiale de anul trecut. cei 
mai multi antrenori ai repre
zentativelor naționale au „tes
tat" o serie de luptători tineri, 
cu intenția de a alcătui forma
ții puternice in vederea Jocu
rilor Olimpice de la Moscova. 
Acum, la jumătatea ciclului 
olimpic, majoritatea antreno
rilor s-au stabilit asupra celor 
mai valoroși sportivi. Antre
norii și luptătorii români sînt 
convinși de acest fapt și pre
gătirile s-au făcut corespunză
tor pentru un turneu greu.

întrecerile competiției supre
me de lupte greco-romane vor 
avea loc în zilele de 20. 21. 22 
Si 23 august, iar in perioada 
24—27 august se vor disputa 
campionatele mondiale de 
lupte libere. Reprezentanții tă
rii noastre la stilul greco-ro- 
man sînt deciși ca în ziua fi
nalelor — 23 august — să fie 
prezenti în număr cit mai ma
re pe podiumul de premiere 
pentru a-și dedica succesele a- 
cestei zile de mare sărbătoare 
a poporului remân.

Mihai TRANCA

Natalia Mărășescu și Ileana Si- 
lai sint excelent plasate in ie
rarhia continentală a probei de 

1500 m

taliei fiind, în plus, și cel mai 
bun din lume.

Ocupă poziții fruntașe în di
ferite clasamente din 1978 : 
Ileana Sila» (4:03,1 la 1500m), 
Măriei ca Puică (4:05,1 la 1500 m 
și 8:46,2 la 3000 m), Gina Pa- 
nait (6,71 m la lungime), Cor-

Romeo VlLARA

(Continuare in pag. a 7-a)



PUTERNIC IMBOLD PENTRU STIMULAREA 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI SPORTIVE A TINERETULUI

Cărți noi

VIVAT
SPOHIUL STUDfNHSC!

Azi, județul Arad

Județul Arad a cunoscut o puternică și multilaterală 
dezvoltare in anii socialismului, datorită politicii înțe
lepte a partidului nostru, care asigură progresul general 
armonios al tuturor județelor țării. O evidentă dezvoltare 
cunoaște și mișcarea sportivă a județului, „Daciada" re- 
prezentînd, ca dealtfel în întreaga țară, factorul mobili
zator primordial. Despre modul cum se ocupă factorii 
de răspundere de organizarea și desfășurarea întrecerilor 
marii competiții naționale am discutat eu tovarășul 
Pavel Nadiu, secretar al Comitetului județean Arad al 
P-C.R-, președintele C.J.E.FJS. Arad.

— Ce a Însemnat „Daeiada* 
pentru activitatea sportivă da 
masă din județul Arad 1

— Organizată din inițiativa tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

„Daciada” — acțiune sportivă 
fără precedent — a oonstituit 
pentru mișcarea sportivă ară
deană un puternic imbold in 
revltalizarea și stimularea Inte
resului pentru activitățile de e- 
ducațle fizică șl sport.

în organizarea tuturor acțiuni
lor sportive de masă s-a avut 
In primul rînd In vedere diver
sificarea acestora, orientarea cu 
prioritate spre cele care vin in 
Intîmplnarea dorințelor și pre
ferințelor oamenilor muncii, a 
permanentizării lor in așa fel, 
incit să fie organizate săptămî- 
nal la nivelul unităților activi
tăți sportivePe lingă acțiunile sportive de
venite tradiționale, s-au orga
nizat sub genericul „Daciadei” o 
multitudine de activități care 
vor deveni permanente cum 
slnt „Decada sportului feminin” 
— la handbal, popice, orientare 
sportivă și cros, la care au par
ticipat peste 2 500 de tinere din 
Întreprinderile și instituțiile ju
dețului, „Cupa ștrandului” — 
competiție organizată vara la 
minifotbat tenis de masă, tenis 
de cimp. popice și volei, angre- 
nînd numai anul trecut peste 
15 000 de partlclpanți, Intr-un 
sistem competițional eșalonat pe 
3 luni de zile „Crosul elevilor”, 
organizat In faza pe clasă — 
școală — localitate, a cuprins 
peste 47 000 de participanti.

Județul Arad a fost prezent 
la fazele finale ale „Daciadei”, 
la unele discipline sportive ob- 
țlnînd rezultate meritorii : la 
ediția de iarnă, la schi fond, 
categoria peste 19 ani, avem un 
loc IU, deși Aradul nu este 
favorizat de climă pentru prac
ticarea acestui sport. La finala 
Concursului național de gimnas
tică ritmică modernă Aradul s-a 
clasat pe locul m. din cele 39

Festivalul sportului sătesc teleormănean

ÎN MUNCĂ, PE CÎMP1E, SI PE TERENURILE DE SPORT 
ÎNTOTDEAUNA ÎN PRIMELE RÎNDURI

Lume multă adunată pe in
timul izlaz al comunei Virtoa- 
pe. Tineri și virstntei, băieți și 
fete din întregul ținut, ca in 
zi de mare sărbătoare. Au ve
nit din Orbească și Vrinceni, 
din Lunca si Ciolănești, din alte 
sate si comune. Și fetele slnt 
arse de soare, din zilele de 
muncă, in cimpie, la recoltat, 
la întreținerea culturilor. In 
văzduh stăruie mireasma paie
lor ți a brazdelor de pămint 
de curind intoarse. Cei ce s-au 
întrecut ieri in muncă au venit 
pe izlazul Virtoapelor, să-și 
măsoare măiestria, iuțeala pa
șilor și tăria brațelor, pe te
renurile de sport in întreceri 
dedicate zilei de 23 August.

lzlazu-i mare șt este loc pen
tru toate : pe terenul de fotbal 
au intrat flăcăii din Orbească, 
hotăriți să-i învingă pe gazde, 
iar alături se joacă oină. Au 
inceput întrecerile la handbal 
Si volei, pe șosea s-au adunat 
ciorchine zeci de copii : cicliștii 
se pregătesc de start și micii 
spectatori fac pronosticuri: 
„Eu pun pariu pe 10 mere că 
Nelu îi «ia pe toți»“. „Fugi 
d-aci ! Nu vezi ce Pegas are 
nea Lupu ?“ Și-i zarvă mare...

Organizatorii — oameni de 
spori din Alexandria, de la 
C.J.E.F.S., din Roșiori, profesori 
de la școala din localitate — au 
mult de lucru, dar au și expe
riență, pentru că acest „Festi
val al sportului sătesc", inserts 
sub genericul „Daciadei" ți de
dicat marii sărbători, se află la 
cea de a șasea ediție.

Profesorul Ion Bratu, care 
conduce întrecerile atleților, are 
o clipă de ezitare. La alergări 
vrea să se inscrie ți o fetiță 
doar de o șchioapă — Eugenia 
Nicula. „Dar, ești prea mică" — 
ii spune profesorul, „Da’ am 
zece ani. Și de-aia am venit 

31Sportul

județe, echipa de handbal fete 
din comuna Revetiș a cîștigat 
„Cupa U.T.C.” — ediția 1971 și 
tot „Cupa U.T.C.” a revenit e- 
chipel de tir a județului Arad.

Pnn Inspectoratul școlar s-au 
luat măsuri de extindere a ac
tivității sportive cu preșcolarii. 
Am organizat cursuri de instru
ire la care au luat parte peste 
300 educatoare cu probleme spe
cifice educației fizice și a spor- 

42 000 de participant la „Crosul elevilor* • Locul HI pe 
țară la Concursul național de gimnastică ritmica • Fină in 
anul 1979 - 80% din elevi vor realiia normele de pregătire 
fizică ți sportivă cel puțin la nivelul notei • • 10 000 de 
muncitori vor practica gimnastica in producție • Anual, 
50% din tineri ți oamenii muncii angrenați in întrecerile 
„Daciadei* • Cel puțin 20% din populația satelor in în
treceri sportive

tulul preșcolar. Preșcolarii par
ticipă la o serie de activități 
sportive specifice viratei lor. 
Numai la cele organizate cu 
prilejul „Zilei copilului” au fost 
prezenți peste 2 500 de concu- 
renți.

— In ce ritm se realizează 
cerința ca tineretul, oamenii 
muncii să dobindească de
prinderea practicării sistema
tice a exerclțiilor fizice și 
sportului 3

— considerăm realizată cerin
ța cuprinderii in activitatea 
sportivă doar atunci cind aceas
tă activitate este ritmică, per
manentă. Ne-am propus, prin
tre altele ca. pină In 1979, 80*'. 
din elevi (peste W 000) să rea
lizeze normele de pregătire fi
zică și sportivă cel puțin la 
nivelul notei S. Anual peste 50“.'« 
din tineri și oameni ai muncii 
vor fi angrenați la competițiile 
„Daciadei”. Gimnastica la tocul 
de muncă va cuprinde peste

din Orbească, să alerg" — răs
punde fetița. O inscrie și Jeni- 
ca ia diploma de... „Cel mai 
tinăr concurent".

„Măi, haideți să-l vedem pe 
primarul nostru !“ Și oamenii 
se adună la... cimpul de arun
cări. Primarului Constantin Bu- 
leanu ii place munca, dar ii 
place ți sportul. Și iată-l și 
aici, in fruntea comunei. O da
tă, de două ori, de trei ori și: 
„Locul patru, tovarășe primar!" 
Spectatorii il aplaudă, pentru 
că-i un loc de cinste, printre 
atiția tineri.

Nimeni nu ia în scamă că e 
trecut de ceasurile amiezii. Se 
pregătesc premierile și un a- 
semenea moment nu-i de scă Viorel TONCEANU

MARIN DAN, BUZĂU. Exce
lenta noastră tenlsmană Virginia 
Ruzicl s-a născut la 31 ianuarie 
1955, la Cîmpla Turzil. Un motiv 
in plus pentru cei din Cîmpia 
Turzil să țină pumnii strinși cind 
Joacă ea 1

NORU BOSTAN, BUCUREȘTI. 
„Lovitură liberă indirectă împo
triva echipei Y. Un atacant e-.

10 000 muncitori, față de TOM la 
ora actuală. Ea se practică cu 
rezultate bune la întreprinderea 
„Tricoul roșu”. întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de cea
suri , Victoria”, întreprinderea 
„Libertatea”. în mediul rural se 
va lărgi sfera de cuprindere in 
activitate, astfel ei eel puțin 
20*., din populația satelor va 
participa la : „Cupa mecanizato
rului”, .Cupa C.A.P.”, „Crosul 

tineretului”. Complexul „Sport și 
Sănătate” șl altele.

— Cum apreciați participa
rea profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și a 
celorlalți tehnicieni și spe
cialiști la organizarea și des
fășurarea Întrecerilor „Da- 
eiadei” 3

— Nici nu e de conceput or
ganizarea activităților din cadrul 

„Daciadei* fără participarea di
rectă a acestei categorii de teh
nicieni, de fapt promotorii în
tregii activități, cei care trebuie 
să asigure desfășurarea la un 
nivel calitativ superior atît a 
fazelor la nivelul unităților, cit 
și la cele superioare. Putem a- 
firma că In Arad avem cadre 
competente, dornice să desfă
șoare o activitate susținută șl 
cărora de fapt li se datoresc 
in mare măsură rezultatele ob
ținute de sportivii arădeni, atit 
în activitatea sportivă de masă, 
cit și in cea de performanță.

pat. Virtoapele găzduiesc pen
tru prima dată „Festivalul" și 
clasamentele vor fi afișate la 
gazeta comunală. lată-i ți pe 
ciștigători : fotbal — echipa din 
Orbească ; handbal — Flamura 
roșie din Buzescu ; volei — 
Metalul Frăsinet ; oină — Viață 
Nouă Olteni ; ciclism — Dumi
tru Lupu (Nenciulești) ; 100 m 
Florina Căluș (Buzescu) și Du
mitru Marin (Ciolănești); 800 
m — Constanța Olaru (Virtoa- 
pe); 1 500 m — Tudor Olteanu 
(Paraschia); lungime — Florina 
Căluș ți Dumitru Marin; greu
tate — Ghița Izbiceanu (Lunca) 
ți Alexandru Mihai (Virtoape).

xecută lovitura, mingea B lovește 
pe arbitru și Intră in poarta ad
versă. Eu am susținut eă e gol 
valabil.” Nu 1 întrucit arbitrul 
„face parte din teren” (așa cum 
fac parte barele porții), înseamnă 
că mingea a foot trimisă direct 
(și nu indirect) în poarta adver
să. Ca atare, aut de poartă, și 
nicidecum gol. Dacă însă același 
lucru se întîmplă Ia executarea 
unei lovituri libere directe, a- 
tunci, da : e gol. Arbitrul tre
buie să se plaseze însă astfel, 
incit să facă aproape imposibilă

în activitatea de masă se de
tașează rezultatele obținute de 
profesorii de educație fizică 
Pompei Siboteanu — Lie. ind. 
ur. 1, Adalbert Biro — șc. gen. 
nr. 4, Vaslle Nedea — șc- gen. 
Șiria, Dumitru Sche.egla — șc. 
gen. Gurabonț. Iosif Unterveger 
— țc. gen. Săvirșin, Constantin 
Wunch — șc. gen. Peclca, Petru 
Lengyel — șc. gen. Vinga și al
ții, care au reușit, cu sprijinul 
organizațiilor U.T.C. și de pio- 
hieri, să facă din activitățile 
„Daciadei” o prezență vie și 
permanentă in unitățile școlare.

— Ce credeți că nu s-a 
realizat încă la nivelul ce
rințelor Programului dezvol
tării mișcării sportive 3

— Cu toate rezultatele meri
torii obținute, analizind activi
tatea in lumina exigențelor pu
se In fața mișcării sportive de 
către conducerea partidului 
trebuie să arătăm că se mai 
manifestă o serie de neajunsuri 
pentru a căror remediere tre
buie să acționăm în perioada 
imediat următoare. Astfel, vom 
Insista în primul rînd - pentru 
realizarea caracterului de masă 
al tuturor acțiunilor, insistînd 
pe organizarea acestora la ni
velul clasei, școlii, atelierului, 
secției, Întreprinderii. Vom mili
ta pentru permanentizarea ac
țiunilor în așa fel. Incit acti
vitatea sportivă să devină o o- 
blșnuință a tinerilor și a oa
menilor muncii. Vom stimula 
practicarea de către toate ca
tegoriile de oameni al muncii a 
formelor ușor accesibile. cum 
slnt crosurile, turismul. ciclo
turismul, vom organiza în mod 
diversificat șl ritmic acțiuni 
sportive în zonele de agrement, 
eum slnt Moneasa șl Lipova. 
în vederea îmbunătățirii activi
tății In mediul rural se vor 
lua măsuri de Impulsionare a 
activității consiliilor comunale 
pentru educație fizică și sport, 
organisme care încă n-au reu
șit să cuprindă întreaga arie a 
activității sportive.

Pentru cd mici, vom asigura 
un număr sporit de spații de 
joacă în municipiu șl în județ.

— Cum se materializează 
conlucrarea factorilor cu 
răspunderi și atribuții in re
zolvarea sarcinilor „Dacia
dei” 7

— Sub Îndrumarea Comitetu
lui județean de partid. Biroul 
executiv al C.J.E.F.S., coordona
torul întregii activități sportive 
a județului, are in componența 
sa pe conducătorii organelor cu 
atribuții în domeniul aportului 
șl rezolvă operativ problemele 
imediate șl de perspectivă ale 
activității sportive. Această co
laborare se realizează șl la ni
velul unităților sportive.

Conlucrarea se materializează 
nu numai in organizarea și des
fășurarea Întrecerilor, ci și în 
asigurarea bazei materiale folo
sită intensiv pe baza unui gra
fie eșalonat pe unități sportive.

Avem toate condițiile ca în 
cadrul marii competiții naționa
le „Daciada” Aradul să se si
tueze pe unul din locurile frun
tașe, pe măsura tradițiilor șl 
posibilităților sale.

Mircea COSTEA

Înscrierea unui astfel de gol. Mai 
ales că nu concurează la „Ghea
ta de aur” 1

ADRIANA POP, CLUJ-NAPC- 
CA. Am citit cu viu Interes cele 
4 pagini ale scrisorii dv. N-aș fi 
bănuit că o fată urmărește cu a- 
tita pasiune activitatea fotbalis
tică. In plus, m-a impresionat 
competența dv. Ați ținut cu O- 
landa. Iată adresa pentru scri
soarea de... consolare : Konin- 
klijke Nederlandsche Voetblbond, 
Woudenbergesewg 56—58, Postbus 
515, 3700 A M Zeist Olande.

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. 
Un catren dedicat lui Vasile Dl- 
ba și Ivan Patzaichin, după 
C.M. de caiac-canoe de Ia Bel
grad :
După aur, In pămint, 
De milenii omul sapă. 
Dar și voi, cu mult avlnt, 
Scoateți aurul din... apă 1

ADRIAN ȘARPE, GALATI. 
Faceți o socoteală : ăv. ne ce
reți, nici mal mult nici mal pu
țin decît rezultatele a 5 300 de 
meciuri. Este peste puterile mo
destei noastre rubrici. La cereri 
mai... realiste, răspundem cu 
plăcere.

ÎLIE OPREA, DRAGAȘANI. 
Gloria este prima echipă din 
Buzău care a promovat în Di
vizia A Poate însă că nu va avea 
tracul specific debutantului 1

Bard cu har și fără astimpăr 
al balonului oval, Tudor George 
eintă baladesc :
Poți ca să uiți iubirea ce-a trecut, 
Ori primii bani din leafa ciștigată,
Dar primul pas cu mingea, 

primul șut
Și primul „gol” din viață, 

niciodată !
Toastul versificat al poetului 

Ahoe a sugerat titlul unui inspi
rat volum : „Vivat Sportul stu
dențesc !”, apărut in Editura 
Sport-Turism și consacrat celor 
șase decenii trecute de la con
stituirea primului nucleu de rug
by românesc In rlndunle tine
retului universitar. Colegii noș
tri Tiberiu Stama — cu pană con
secvent pusă in slujba rug- 
byului și Emanuel Făntâneanu
— de asemenea, dar parcă și ca 
un meritat omagiu filial adus ta
tălui său, fost echipier al „Spor
tului studențesc”, confrații noștri 
Intru scris au rctrasat — cu 
multă rivnă documentară și cu 
entuziasmul datorat subiectului
- istoria sexagenară a unei e- 
ehipe pornită în 1916 de la ti
tulatura „Sporting Club Univer
sitar Studențesc”, pentru a ajun
ge (în 1978) la clubul de rugby 
„Sportul studențesc”. Pc acest 
lung traseu se Înșiră fapte și mai 
ales nume, evocate cu stimă de 
către autori, de la savantul ma
tematician Traian Lalescu și pro
motorul sportiv Octav Luchide 
(fondatorii clubului), pină Ia ju
cătorii și antrenorii care i-au slu
jit culorile (Ion Buzoianu, Aurel 
Mărășescu, Ascanio Damian, Ion 
Andrieș, frații lonescu, Gh, Pâr- 
călăbescu, Mihai Nicolescu, Con
stantin Fuglgi, Andrei Bariton, 
Theodor Rădulescu, generații și 
generații de „sportiști”).

Datele statistice, biografiile, 
fotografiile de epocă, suitele de 
amintiri conferă volumului 
valoare de document pentru is
toria sportului românesc, iar 
tema în sine — un vibrant apel 
la înflorirea în continuare a 
sportului studențesc (în rugby, 
dar și în alte discipline) în țața 
noastră.

Victor BANCIULESCU

ALTE APARIȚII
• V. Fă-caș — Educația fi

zică in aer liber ;
• I. Cristescu — Tezaurul 

Cemei ;
i

• I. Scurtu, A« Mlnuț — 
Valea Bistriței ;
• GeorgeU Chirițâ — Acti

vitățile corporale și factorii 
educatori.

NADIA ȘERBAN, PIATRA 
NEAMȚ. Adresa Federației ar- 
gentiniene de fotbal : Asociacion 
del Futbol Argentina, Viamonte 
1366/76, 1053, Buenos Aires — Ar
gentina.

Ilustrații : N. CLAUDIU



ÎN FIECARE CLUB, O ACTIVITATE

CALITATIV SUPERIOARA,
Peregrinările noastre au dus 

concluzia că în multe secții 
ramură de sport cluburile 
axează preferential fie doar 
copii (procesul de inițiere

EFICIENTA!

Pe lacul Ciuperca. In tabăra de caiac-canoe a fiilor Deltei

Timp de mai multe sâptă- 
mîni. redacția noastră a între
prins un raid-anchetă sub tit
lul „In fiecare club, o activi
tate calitativ superioară, efi
cientă trecînd în revistă 
munca desfășurată în citeva 
din importantele verigi primare 
ale sportului nostru de perfor
manță, In diverse orașe ale 
țării. Intenția noastră era de a 
verifica dacă — potrivit cerin
țelor Programului de dezvolta
re a sportului nostru — unită
țile de bază contribuie (și in 
ce măsură) la afirmarea pe o 
scară tot mai largă a talente
lor (atit de abundente în rîn- 
durile tineretului nostru), la 
Îmbunătățirea continuă a re
zultatelor și la reprezentarea 
cu demnitate a sportului româ
nesc în arena internațională.

Nu ne-am mulțumii însă să 
redăm doar tabelele cu perfor
mante. palmaresele cluburilor 
vizitate, pentru că imaginea 
pe care o căutam nu ar fi fost 
integrală. Uneori rezultatele 
sînt întîmplătoare sau pur și 
simplu consecința prestației u- 
nor excepții, precum se pot ra
porta la un trecut mai mult 
sau mai puțin îndepărtat. Or, 
interesa în primul rînd perspec
tiva — deci măsura viitoare a 
muncii, a strădaniilor unui co

la 
pe 
se 
pe 
nefăcînd parte structural din 
pregătirea performerilor !) —
poate pentru că e mai ușor și 
nu se cer rezultate imediate —. 
fie doar pe seniori (categorie 
în care. cel. mai adesea, se a- 
ciuiesc sportivi plafonați, fără 
perspectivă, dar capabili „să 
facă fată"). Din această prici
nă. foarte rar vedem intr-un 
club fluxul complet cure aă ne 
dea imaginea unei „producții 
uzinale*, de la sportivii cei mal 
mici pină la marii campioni.

Concluzii
întreprins

la raidul-anchetă
de ziarel nostru

important domeniu
al sportului de performantă

lectiv.
Iată de ce am dat multă a- 

tentie activității cadrelor teh
nice. urmărind cît de asiduă 
este și dacă se desfășoară la 
un nivel calitativ superior. Din 
păcate, constatările nu au fost 
întotdeauna pozitive pe acest 
plan. Unele cluburi încurajează 
antrenorii „cu ora", desehizind 
astfel portița muncii superfi
ciale. de mîntuiali, care nu 
poate da roade înir-un dome
niu chemat să producă mari 
performeri ! Alți tehnicieni ce 
mulțumesc cu prezența funcțio
nărească la proeram. fără a-si 
face griji deosebite dacă orele 
lor de antrenament — uneori 
placide, stereo ti pe. învechite — 
nu due Ia rezultatele scontate, 
dacă din miinile lor nu ies 
campionii de care sportul nos
tru are nevoie.

Este evident că fără continui
tate (pe seara vîrstelor) munca 
poartă amprenta improvizației 
*i * lucrului nefinisat.

Majoritatea 
te dispun de 
bune. Bazele 
eătoare, deși 
ma întotdeauna ocuparea 
intensivă. Intervine Ce dorin
ța de cîștig (prin Închirieri), 
Ce nerespectarea propriilor 
programe de activitate.

Volumul de muncă înregis
trat la cluburi este uneori ar
tificial încărcat, mai ales ta 
scripte. Nu toți antrenorii se 
arată convinși de necesitatea 
de a intensifica pregătirile, 
multi răminind fideli vechilor 
concepții de antrenament. Con
secința este Crească si se ma
nifestă in grava întirziere a a- 
pariției marilor performeri. Am 
dori să adăugăm aici că dacă 
sportivul are ore limitate de 
antrenament, nu înseamnă că 
munca antrenorului are același

cluburilor vizita- 
condiții materiale 
lor sint satisfă- 

nu putem confir- 
lor

regim orar ! El este retribuit 
și datoria lui este să comple
teze programul de instruire 
cu... propria sa instruire, ceea 
ce înseamnă întregirea cunoș
tințelor tehnice cu studii și 
lecturi din bogata experiență 
internațională, informarea 
rentă cu noutățile in

Firește că pină la 
zultatele practice, din 
se, sînt decisive in 
activității unui club, 
precizăm : nu orice fel de re
zultate. Fiecare elub este che
mat — pentru a-și putea da 
contribuția cit mai eficace — 
să se concentreze asupra dez
voltării ramurilor sportive 
prioritare, care au posibilități și 
perspective reale de afirmare, 
eu * pondere însemnată ta 
programul Jocurilor Olimpice. 
Din păcate, multe cluburi iși 
dispersează atenția. forțele si 
fondurile. în dorința deșartă de 
a se distinge In mai multe ru
muri. Tendința de .gigantism* 
— la urma urmei un fel de a- 
caparare a zestrei sportive a 
gonei — nu are nici s justifi
care, dacă urmărim să creăm 
cluburi puternice, capabile să 
crească performeri. Iată de 
ce. pe alocuri, cluburile mooo- 
sportive — dedieîndu-se unei 
singure discipline, corxlucindu- 
se după principii metodologice 
unitare, cu tehnicieni uniți ta 
jurul aceleiași preocupări — 
obțin rezultate mai bune.

Acestea au fost citeva <£a 
observațiile noastre. mențio
nate cu convingerea că prin- 
tr-un efort comun, util sportu
lui românesc, putem reuși să 
Întărim activitatea duhurilor. 
traasformindu-Ie eu adevărat 
ta puternice nnităii de bază ale 
sportului nostru.

UN ANTRENOR PREDA
MATERIA DE BAZA A PERFORMANTEI

Orientare turistică-sportivă

PRIMELE ROADE

cu- 
domeniu. 

urmă re- 
palmare- 

judecarea 
Dar să

Soarele începuse să se ri
dice roșu din Deltă, anun- 
țind pojarul de peste zi. Pe 
lacul Ciuperca, elevii antre
norului Igor Lipalit isprăvi
seră de mult înviorarea, iar 
la ora 6,30, se pregăteau să 
iasă pe apa care mai păstra 
răcoarea nopții. Cu mișcări 
sigure, domoale. asemenea 
oamenilor care pornesc la 
drum lung, anevoios, caia- 
eiștn ți canoiștii urcau in 
bărcile lor albe, podelele fi 
pagaele împingeau pentru o 
clipi molul. dezlipind ușor 
de țărm ..tabăra de vară* 
« clubului Danubiu-Tulcea. 
In urma începătorilor ve
neau juniori» avansați, in 
dreptul acestora visleau ju
niorii coasacrați, iar la sfir- 
fit „ara“ lacul berea cu 
motor o antrenorului Igor 
Lipalit.

După un timp. cabana 
nautică înconjurată de eor- 
turi-dormiloare începuse *ă 
se micșoreze, semn ci tine
rii sportiv, ajunseseră Ia ca
pitul pistei de control, ta 
hain de start, de unde a- 
eeau si plece ia zeci fi zed 
de sprinturi susținute. Era o 
si obișnuită de antrena ment, 
de lectie-antrenament. in 
care prof. Igor Lipalit pre
da materia de bază a spor
tului de performanță: MUN
CA. In graiul lor concis, d- 
frcle arătau urcușul neinfe- 
rupt al străduinței pe grafi
cul istrecerii, mai avintatâ

MUNCA
acum, in preajma zilei de 23 
August. Cu ani in urmă, in 
bărcile ușoare, mereu mișcă
toare, rinduite zilnic pe la
cul Ciuperca, stătuseră cu
minți. atenți la lecțiile des
pre MUNCA, elevii Vasile 
Diba. Maria Cozma, Nasta- 
sia Buri, Gheorghe Titu ți 
alți campioni.

Astăzi, in catalogul cu co- 
perți inălbite de soare, ma
estrul emerit al sportului 
Igor Lipalit notează cu „10" 
la sirguință și purtare alți 
tineri. Feodor Gurei, de pil
dă, anul trecut medaliat cu 
argint la „europenele" de 
juniori din Franța. Apoi, 
Dobre Nenciu, Ion Luca, 
Ioana Linte, Liviu Dogaru, 
Elena Florea etc. Cu stegu- 
lețe mici, roșii, prof. Igor 
Lipalit punctează seară de 
seară, la lumina focului de 
tabără, cota înaltă a randa
mentului in pregătire a a- 
cestor fii ai Deltei, silitori, 
entuziaști ;i dornici si se 
prezinte cu cit mai bune re
zultate la marea sărbătoare 
de la 23 August.

Așa au crescut campionii 
Deltei, cu starturi matinale, 
cind epa mai păstrează ră
coarea nopții, cu grafice in- 
ehenărate tn culori vii, că
lăuziți eu răbdare spre 
muncă și dăruire exemplară, 
pe drumul marilor perfor
manțe.

Vasile TOFAN

ATLEJII ROMANI IN FAȚA CELUI MAI DIFICIL EXAMEN
(Urmare din pag. 1)

Săptămîna trecută, pădurea 
Gîrboavele de lingă Galați a fost 
gazda Campionatelor naționale de 
orientare turistică-sportivă, proba 
de ștafetă, și a Concursului re
publican de ștafetă pentru copii, 
ambele competiții desfășurate 
sub egida „Daciadei*.

Organizatorii — în principal 
eamisia de specialitate din cadrul 
C.J.E.F.S. Galați, președinte Die 
Drăgan — au asigurat partielpan- 
ților condiții optime de desfășu
rare : trasee ingenios alese, cu 
diferențe de nivel mici, hărți în 
culori, iar controlul parcursului 
s-a făcut în condiții foarte bune, 

““ stațiilor de radio eu 
fost dotați arbitrii de 
La start s-au prezentat 
din 14 județe, o bună 
lăsînd îndeosebi eoncu- 

București,

datorită 
care au 
control, 
echipaje 
Impresie _ _______________
ren ții din municipiul București, 
Județele Cluj și Galați la seniori 
și din județele Neamț, Galați, Ba
cău ș! Bistnța-Năsăud la copil.

Lupta pentru cîștigarea primelor 
locuri șl. implicit, a titlului de 
campion republican la ștafetă și 
campion al „Daciadei* s-a dat 
îndeosebi între reprezentanții a- 
cestor județe. La seniori, primele 
locuri au fost ocupate de concu- 
rențil bucureșteni : C.U. Bucu
rești (Valentina Beriinski, Ani- 
șoara Bacs șl Marioara Băzăvan) 
la feminin și Selecționata muni
cipiului București (M. Tielean, G. 
Maiorescu, A. Ichim și C. Petri- 
șor) La juniori, gălățenai au reu
șit să realizeze o „breșă*, clști- 
gind prin echipa de fete (Adriana 
Blăjuț, Rodlca Faimos, Melania 
Bontaș, de la Casa pionierilor), 
în timp ce la băieți locul întîi a 
fost ocupat tot de reprezentativa 
Bucureștiului (E. îancu, D. Dan- 
clu, S. Grigore, I. Alexan).

■ ■■
In concursul republican de șta

fetă pentru copil, primele locuri 
au fost cucerite la băieți de 
pionierii din Galați (O. Buzuc, 
D. Tudor, N. Gheșa, L. Pascal), 
iar la fete de reprezentativa ju
dețului Bistrița-Năsăud (Manca 
Saivan, Steluța Istrate, Onita Nechiil).

— Față de ediția precedentă a 
campionatelor, in acest *n echi
pele s-au prezentat mai bine pre
gătite tehnic, mal omogene, eu 
calități fizice sporite, ne-a decla
rat tovarășul Paul Simionescu, 
directorul concursului. Aceste 
prime roade wampnfnliii 
metodice și 
a normelor 
federația de .____________
cate, la această competiție 
importanță republicană s-au înre
gistrat citeva absențe nemotlvate 
in catalogul... performerilor : re
prezentanții județelor Maramureș 
și Dolj (la masculin), ea și dis
pariția din „cimpul eompetlțional* 
a sportivilor prahoveni, altă dată 
printre protagoniștii orientării tu- 
ristlce-șportive. Nu știu ee con
cluzie să 
nlorilor 
cunoscut 
Timiș șl 
pepiniere 
pădurilor*.

întrebările acestea iși așteaptă, 
desigur, răspunsul. Sperăm ca el 
să fie dat curind, cu ocazia cam
pionatelor republicane de juniori 
și copii, care se vor desfășura la 
Cheia, în zilele de 15 șl 1« sep
tembrie.

Paul
concursului.

se datorează antre- 
ștlințiflc, orientării 
aplicării eu strictețe 

de control fixate de 
specialitate. Din pă-

tragem din absența Ju- 
timișorenl șl arădeni, 
fiind faptul eă județele 
Arad au fost totdeauna 
valoroase ale „sportului

S. NORAN

H f P I S M
Și reuniunea desfășurată joi 

după-amiază a întrunit atributele 
remarcate de noi In ultimele co
mentarii : alergări disputate, so
siri strinse (in două din ele, pre
miile Ovidlu și Oltina, fiind ne
voie de consultarea fotografiei 
pentru a putea fi stabilit primul 
sosit), cîștigători recrutați din 
rîndul cailor recomandați de e- 
voluțllle anterioare, ceea ce nu 
poate decît să ne bucure. Se 
pare că atmosfera din rîndul dri- 
verilor noștri este (cei puțin deo
camdată) cu totul alta. Se obser
vă mai multă seriozitate, mai 
multă probitate profesională, as
pectul de ansamblu al alergări
lor fiind mult schimbat In bine. 
Simplă întimplare sau ne găsim 
în fața unul reviriment I Reve
nind la alergările de joi trebuie

nclia Popa (1,91 m la Înălțime) 
Adrian Ghiorosie 
triplu), Cornel 
(4:08,02,6 la 50 km marș), 
Tăriță (1:59,4 la 800 m). Fiț» 
Lovin (1:59,3 la 800 m) ș.a. Lis
ta aceasta trebuie completată, 
oricum, cu recordurile realiza
te de cei doi fruntași aj lotu
lui nostru, Natalia Ia 3005 m 
(8:37,6) și Ilie la 10000 m 
(27:47,8).

între tinerii de care amin
team, mai înainte, că li se o- 
feră credit moral, se află Elen* 
Tăriță, Hori» Toboc (la Salo
nic, la Balcaniadă, a înregistrat 
un nou record pe 400 m 
46,06, dar dacă nu s-ar fi 
piedicat, cu siguranță ar fj 
ținut Un record și la 450 
ceea ce va putea face, In 
plică, le Praga), Tudorel Pirvu 
la suliță, trioul de obstacol iști 
Paul Copu, Vasile Biehea, Dan 
Beți ni. Fiecare dintre ei are 
posibilitatea acum să se „vadă* 
într-un concurs greu, cu mulți 
adversari de valoare.

J» 
(16,60 m la 
Patușinschi 

Elen*

irn- 
ob- 

ing, 
re-

NU LIMITA, CI PUNCT 
DE PLECARE !

Fiind vorba de „europenele* 
de atletism, suprema competi
ție continentală a unui sport 
la care cifrele se află totdeauna 
pe prim-plan, este firesc să nu 
considerăm, nici un moment, 
performanțele atleților noștri 
ca o limită. Dimpotrivă, avem 
convingerea 
țării noastre 
pe stadionul 
tot ce le stă 
a îmbunătăți 
din bilanțul acualului sezon.

Atleții noștri s-au pregătit 
sîrguincios, sint animați de do
rința unei clasări cîl maț bune

că reprezentanții 
în întrecerile de 
Strahov vor face 
în putință pentru 
toate aceste cifre

SE POATE VORBI DE UN REVIRIMENT ?
să arătăm că au plăcut In mod 
deosebit sosirile din premiile O- 

*—2_ 1 o
aprigă dispută pe Rivan și Ja- 

(Gascon adus de
vldiu (Plenița învinge după

Oltinanulia).
Avram cu precizia unul metro
nom îi „pune* un cap lui Ho- 
bița) și Oradea, în care Cupa 
reușește să întreacă pe Hogar șl 
Ozoraș, sosiți în ordine. Rezulta
te tehnice. Cursa I : 1. Salata
(D Toduță) rec. 136,4, 2. Samba 
simplu 4 Ordinea închisă. Ordi
nea triplă 412. Cursa a U-a : 1. 
Orestal (Tr. Marinescu) rec. 
1:36.2, 2. Stentor, 3. Jemlia. Sim
plu 2,50. Ordinea 
Cursa a iu-a : 1.
lorga) rec 1:27,5, 
Janulia Simplu 26. 
Event 213. Ordinea

11. Event
Plenița
2. Rivan, 
Ordinea 
triplă 2122.

K. 
(M.

3.
56.

Cursa a IV-a : I. Gascon (G. A- 
vram) rec. 136,8, 2. Hobița. Sim
plu 8. Ordinea 25. Event 486. Tri
plu cîștigător 1854. Cursa a V-a: 
1. Rumiana (Nicolae N.) 
1:30.7, 2. Tabora, 3. Solitar. Sim
plu 7. Ordinea 24. Event 28. Or
dinea triplă 237. Cursa a VI-a •
1. Anicuța (V. Moise) rec. 1:28,9,
2. Rivan. Simplu 5. Ordinea 5. 
Event I. Triplu cîștigător 
190. Cursa a Vn-a s 1. Cupa 
(D. Toduță) rec. 1:29,5, 2. Hogar,
3. Ozoraș. Simplu 3. Ordinea 23. 
Event 8. Ordinea triplă 178. Cursă 
a vm-a : 1. Samara (Nicolae 
I.G.l rec. 131,7. 2. Sllistraru. Sim
plu 2,50. Ordinea 16, Event 14. 
Triplu cîștigător 273.

rec.

Gh. ALEXANDRESCU

in ierarhia continentală, de a 
obține performanțe bune și au 
ei înșiși o anume valoare in
ternațională, competitivă. Toate 
acestea sint in măsură, desigur, 
să-i tacă apțl, pe cei mai buni 
dintre ei, să lupte pentru po
ziții fruntașe, pentru medalii.

La C.E. de la Fraga, în ma
joritatea probelor de alergare 
calificarea se face in cadrul 
unor curse preliminare. La
sărituri șl la aruncări vor

avea loc concursuri de califi
care, în care se cer a fi rea
lizate următoarele performan
țe : lungime : 7,4# m (B) sl _ ...----. Jt M

na — 1,(5 m, 
5,25 m ; greutate : 
- 18.04 m ; disc : 

53.oo m ; suliță : 
57,00 m ; ciocan :

te : lungime _ __
4,44 m (F), triplu 
înălțime : ăl* 
prăjina
19.34
<1.10
«00
70.00

m 
m 
m 
m.

Știm bine că lupta pentru In- 
liietate la Praga va fi deose
bit de grea ,

DRUMUL SPRE PODIUM, 
PLIN DE ASPERITĂȚI...

Pentru ca micul șl totuși 
marele nostru Floroiu să poată 
răzbi pînă in frunte, intre atâ
ția fondiști valoroși, va avea 
de luptat fără nici un mena
jament. El a demonstrat că e 
capabil să obțină rezultate mari 
în curse fără adversari pe 
măsura valorii sale. Să vedem 
ce va face acum la Praga, în 
compania unor concurenți pu
ternici, care-1 vor încurca și 
se vor încurca reciproc, cum se 
întîmplă în astfel de curse. 
Credem eă Ilie va ști să evite 
inerentele busculade și că va 
alege tempoul de alergare 
care-i convine cel mai bine.

La fel stau lucrurile și cu 
Natalia Mărășescu. Natalia, re-

I

£

eordmană națională si la 30<K m, 
a doua performeră mondială a 
anului, după norvegianca Crete 
Waitz (8:32,1), ca și Maricica 
Puică, dealtfel, au fost înscrise 
să concureze mai întîi la 3000 m 
și abia apoi la 1500 in, serii și 
finală. Contrar uzanțelor inter
naționale, și caz fără prece
dent, organizatori, au anunțat 
insă abia zilele trecute modifi
carea programului, în sersul că 
la 3.000 m (înscrise, în princi
piu, 36 de alergătoare !) au fost 
programate și serii (chiar în 
prima zi, la ora cind trebuia 
eă aibă loc finala 1). iar data 
finalei încă nici n-a fost co
municată ! ? în această situa
ție, alergătoarele noastre, și 
nu numai ele, vor fi serios de
zavantajate, atit la 3000 m, cit 
și la 1500 m.

în orice caz, Nalalia lUără- 
țescu, cit și Ileana Silai (cam
pioana europeană de sală) au 
demonstrat, în concursul de 
verificare de vinerea trecută, 
că dețin o bună formă- Am
bele țintesc un rezultat sub 4 
minute, pe care, in condiții 
normale, îl pot realiza la Praga.

Nădăjduim că acum, in ul
tima perioadă a pregătirii, teh
nicienii care se ocupă de pre
gătirea Nataliei, a Ilenei, a lui 
Floroiu vor face totul pentru 
ca ora startului să-i găsească 
pe aceștia în forma maximă, 
gata de luptă pentru locurile 
fruntașe, pentru medalii. La 
Praga, concurența va fi extrem 
de puternică, există pe conti
nent un număr mare de aler
gătoare și alergători valoroși, 
dar și cei pe care îi socotim 
marile noastre speranțe au do
vedit, prin performanțele a- 
cestui sezon, apartenența lor 
la grupul de elită. Praga va fi 
însă examenul care trebuie să 
le confirme adevărata clasă 1

ROMÂNIAFILM prezintă

AVARIA
O PRODUCȚIE

A CASEI DE FILME UNU 
scenariul^ Dorel Dorian 
imaginea : Octavian Basil 
muzica : Gabriel Mărgărint 
decoruri : Victor Țapu, Miliana 
Mitrov 
costume : Gabriela Ricșan 
regia : Ștefan Traian Roman 
cu : Ilarion Ciobanu. Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Emil Hossu, 
Olga Bucătaru, Margareta Po- 
gonai. Constantin Anatol, Cor
nel Coman. Tora Vasiîescu, 
Dan Condurache, Ion Marinescu, 
Constantin Diplan.

Film realizat în studiourile
Cinematografică „București"

Centrului de Producție



POLOIȘTII ROMÂNI DEBUTEAZĂ ASTĂZI LA C.M.,

ÎNTÎLNIND FORMAȚIA MEXICULUI
Pină la primul start,

BERLINt*. OCCIDENTAL, 
ÎS (prin telefon). Delegația 
Rorriâniei la cel de-al 3-lea 
campionat mondial de natație, 
alcătuită din cei 11 jucători de 
polo și înotătoare» Carmen 
Bunaciu. a sosit joi la amiază 
în acest oraș. Sportivii noștri 
se află la hotelul ..Baan Thai", 
situat Ia 5—6 km de piscina 
olimpică unde vor avea loc în
trecerile de înot și sărituri si 
la peste 10 km de bazinul de 
la Spandau-Siid. unde se vor 
desfășura majoritatea partide
lor de polo. Am făcut, așadar, 
o mică ..excursie” pentru a-i 
însoți pe poloiști la primul lor 
antrenament, la cîteva ceasuri 
după sosire. Șansa a făcut ca 
bazinul să fie liber la acea 
oră. pcrmitînd elevilor lui Șt. 
Kroner și AL Szabo sâ înoate 
timp de 30 de minute, iar în 
continuare, aproape o oră. să 
execute mai multe „reprize"

Carmen Bunaciu i}i continuă antrenamentele
de tras la poartă și exerciții 
de superioritate-inferioritate. O 
primă constatare, puțin avanta
joasă pentru jucătorii noștri : 
nivelul apei este destul de 
scăzut în cea mai mare parte 
a terenului de joc.

După antrenament, poloiștii 
români au urmărit un meci 
amical între formația iugoslavă 
(în apărare, mai ales, aceasta 
nici nu trebuia să facă vreun 
efort pentru a înota) și cea 
mexicană, primul adversar al 
„tricolorilor" sîmbătă dimineața 
(ora 10. ora locală) în prelimi
nariile competiției. Scorul a 
fost destul de strîns. mexicanii 
dovedindu-se foarte buni îno
tători si șuteuri periculoși. 
Partida de sîmbătă va fi cea 
de-a 6-a dintre cele două e- 
chipe (pină acum, 4 victorii 
românești si un rezultat egal).

La ora cînd transmitem aces
te rânduri nu se cunosc încă

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
A DOUA VICTORIE A VIRGI-

MIEI RUZICI LA TORONTO

Turneul de tenis de la To
ronto a continuat cu sferturile 
de finală ale probei de sim
plu femei, in care Virginia 
Ruzici a învins-o cu 6—X 7—6 
pe Lesley Hunt (Australia). în 
semifinale. Virginia Ruzici o 
va întîlni pe americanca Zenda 
Liess. care a dispus cu 4—6, 
6—3. 6—4 de Viviana Gonzales 
(Argentina). într-o altă parti
dă Regina Marsikova a între
cu t-o cu 6—2. 6—1 pe Yvonne 
V ermaak.

Rezultate înregistrate in 
turneul masculin (turul III) : 
Gottfried — Okker 6—X 6—1 1 
Lewis — Borowiak 2—6. 6—4. 
6—3 ; Ramirez — Dibley 6—2. 
6—3 ; Taroczy — Krcnk 6—6,
6— 1 : Molina — Gildemcister
7— 6, 4—6. 6—1

TINERELE BASCHETBALISTE

tate înregistrate in grupa pre
liminară A : U.ILS5. — Tunisia 
143—25; Italia — Finlanda 
107—69; Polonia — Scoția 93— 
36; Spania — Olanda 50—38.

ECHIPA ROMÂNIE PE LOCUL

3 IN CURSA OCUSTĂ .TRO

FEUL PĂDUREA NEAGRĂ*

! DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Cursa ciclistâ de trei etape 
..Trofeul Pădurea Neagră* a 
revenit echipei OLandex. ur
mată de R.F. Germania ta 4:00. 
România ta 5:45. UBSS ta 8:14. 
Austria ta 12:11 $î Evepa ta 
21:5*. Ia individual Pe prumri 
Joc s-a ctasat Bert Osterbosch 
(Olanda). Ultima etapă (Wehc — 
Bomadorf. 96 km) a fost câștigată 
de Andreas Lubeck (RFC) in 
2h 48:59JI. Mircea Romașcar.u 
a sosit pe locui 6, in 2h 43:47,9.

V. CIOCALTEA Ș< M. GHINDA

PRINTRE FRUNTAȘI

în ziua a treia a campiona
telor europene de baschet pen
tru junioare (II), care se des
fășoară în localitatea spaniolă 
Cuenca, selecționata României 
a învins cu scorul de 96—45 
formația Israelului. Celelalte 
două partide din grupa preli
minară B s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Bulgaria 
— R.F. Germania 86—17 ; Iugo
slavia — Belgia 75—49. Rezul-

IMERII ELEVI ROMÂNI -

FRUNTAȘI ÎN IEIRATLONIL

ATLETIC „PRIETENIA”
La Sofia a început cea de-a 

21-a ediție a Tetra Honului a- 
tletic internațional „Prietenia", 
competiție rezervată pionieri
lor.

în concursul feminin, după 
prima zi de întreceri, conduce 
Luminița Hurubeș. elevă la 
Școala generală 190 București, 
cu 164 puncte, urmată de Do- 
mokos (Ungaria) — 161 puncte.

La băieți, pe primul loc al 
clasamentului se află Tamer- 
batarin (R.P. Mongolă) — 192 
puncte, urmat de concurentul 
român Adrian Sirbu — 182
puncte, de la Liceul „Nicolae 
Bălcescu", din Craîova.

In rund* a 3-a * turneului 
de la Montilla (Spania). Victor 
Ciocâltea a remizat cu Visier 
(Spania), rezultat consemnat și 
In partida Gligorici — Miles. 
Alte rezultate : Spasski — 
Sanz 1—0, Hort — Rivas 1—0, 
Bellon — Haritver 1—0. în cla
sament conduc Bellon (Spania) 
și Miles (Anglia), cu 2*/i p. ur
mați de Victor Ciocâltea 2 p.

★
în turneul de la Poliauița 

Zdroj. după 10 runde se men
ține lider Zetlin (U.R.S.S.) cu 
7 p. urmat de Dorfman 
(U.R.S.S.) 6'/, p. Mihai Ghindă 
se află pe locul patru cu 5‘/a 
p (1).

INIILMRE 
INTERNAȚIONALĂ 

DE BOX
După ce au evoluat în fața 

spectatorilor din Craiova, bo
xerii din reprezentativele de 
juniori ale României și Bulga
riei vor apărea în fața iubi
torilor acestui sport din Sla
tina. Azi, de la ora 18, pe rin
gul instalat în sala Casei de 
cultură a sindicatelor, pugiliș- 
tii juniori din cele două țări 
vor susține întîlnirea revanșă 
care, după cîte sîntem infor
mați, este așteptată cu deose
bit interes. Reamintim că în 
prima întîlnire boxerii români 
au învins cu 10—1.

arbitru partidei, care vor fi 
trași la sorți din grupa A, în 
care figurează si românii C. 
Mărculecu și R. Timoc. Dumi
nică. poloiștii români vor în
tâlni. în același bazin, formația 
S.U.A. (ora 12).

In timp ce poloiștii se antre
nau la Spandau. Carmen Bu- 
naciu și antrenoarea ei. Cristi
na Șoptereanu. luau un prim 
contact cu piscina Olympia. 
Carmen va continua antrena
mentele și în zilele următoare, 
pentru câ primul ei start este 
prevăzut pentru dimineața zi
lei de 23 august, în seriile 
probei de 100 m spate, la care 
și-au anunțat participarea 31 de 
concurente. Bunaciu va înota 
alături de Salminen (Finlanda). 
Gilyard (Marea Britanic). Stille 
(R. D. Germană). Bolvin (Ca
nada). Indrikson (U.R.S.S.) si 
Asari (Japonia).

în încheiere, două hotărâri 
ale Congresului F I.N.A : anul 
viitor se va desfășura ta Te
heran prima ediție a -Cupei 
Mondiale* ta polo, reunind pri
mele 8 echioe de la CM. Tot
odată s-a decis ca viitoarea 
ediție a CM de natatie să aibă 
loc In 1982 la Santa Clara 
(California), in S.UA

Adrian VASILI U

SFttTffl CBIini
BĂSPtȚI Al TĂ1II hBASTRf

Selecționata de tir a Armatei 
populare chineze de eliberare 
a sosit in țara noastră, unde 
va efectua o pregătire comuni 
ea țin iașii de ta Steaua și alți 
sportivi fruntași români.

între 27 și 29 august. 
tivii dm RP. Chineză tot par
ticipa ta un concurs intema- 
•,K>nal. programat ta patiponui 
Tunari.

Miine. la Zagreb. încep Campionatele Balcanice de călărie

RfPltfZENTANTll TĂRII NOASTRE 
SPERĂ SĂ REEDITEZE 

PERFORMANTELE DIN ANUL TRECUT
ZAGREB, 18 (prin telefon), 

în urmă cu un an la Sibiu, 
cu prilejul conferinței balca
nice, se stabilise ca următoa
rea ediție a Campionatelor 
Balcanice de călărie să se des
fășoare la Zagreb. Atunci, 
Zdravko Marusici, unul dintre 
reprezentanții organizatorilor 
competiției, ne spunea că vor 
fi depuse toate eforturile pen
tru ca sportivii să beneficieze 
de cele mai bune condiții de 
întrecere și de o ambianță cît 
mai plăcută. Lucrul acesta s-a 
confirmat odată cu sosirea în 
acest frumos oraș, la hotelul 
Internațional, gazdele întîmpi- 
nindu-i pe călăreții din Bul
garia, Grecia, R omânia și 
Turcia cu o deosebită ospita
litate. In același timp, baza 
hipică dispune de tot ceea ce 
este necesar pentru ca. în cele 
șase zile de competiție, con- 
curenții să poată evolua la po
tențialul maxim.

Reprezentanții țârii noastre 
sînt optimiști. Ei sînt înconju
rați de multă atenție, avînd 
in vedere că ta ediția prece
dentă au obținut cel mai mare 
număr de medalii (10 din 12 
posibile). De asemenea, de ta 
e_. cunoscuți fiind pentru e- 
voluțiile deosebite avute la 
tradiționalul concurs de ta 
Novi Sad, se așteaptă ca la 
Zagreb să se prezinte la ace
lași niveL Sorin Soveja, cam
pionul en-titre ta dresaj, ne 
spunea : „Va C o întrecere di
ficilă. pentru că an de an va
loarea partenerilor noștri a 
eresent. dar cred că vom avea 
• comportare bonă*. Veteranul 
echipei, multiplul campion 
Ieșit Molnar, adaugă : „Doresc 
să înving, pentrn a le arăta 
tinerilor ci sportul n-are vir- 
stă*. Specialiștii ta obstacole, 
V.exandru Boia*. Oscar Recer 

( oostantân Vtad. lea Popa, au 
de înfruntat adversari puter-

nici din Bulgaria, Iugoslavia 
și Turcia. Anul trecut, ei au 
învins detașat. „Sperăm — ne 
spunea C. Vlad — să ne... re
petăm. Ar fi o frumoasă răs
plată pentru munca depusă".

Spre deosebire de edițiile 
precedente, ta juniori prezentăm 
o garnitură din care trei că
lăreți — Mircea Neagu, Lîviu 
Matran și Gruia Deac — au 
deja experiență competiționalâ 
internațională. Așa că și de la 
ei se așteaptă o bună com
portare. Cele mai emoționate 
sînt fetele. Pentru prima oară, 
proba lor a devenit oficială 
la_ Campionatele Balcanice. 
Gioconda Pînzaru, care și-a 
făcut debutul internațional în 
Iugoslavia, ne spunea că ar 
vrea să cîștige această probă, 
așa cum s-a întâmplat si la 
concursul din 1969. Alături de 
ea, Dania Popescu — care Ia 
Novi Sad a primit premiul 
pentru cea mai bună concu
rentă — și Mariana Moisei 
dispun de calitățile necesare 
pentru a se număra printre 
fruntașele întrecerii.

Duminică după-amiază, în 
fața unui public care se a- 
nunță a fi deosebit de nume
ros. se va da startul în cea de 
a IX-a ediție a Campionatelor 
Balcanice de călărie. ,

Emanuel FANTANEANU ’

NOI RECORDURI MONDIALE LA ATLETISM
MOSCOVA, 18. — în cadrul u 

nui concurs de atletism, spor 
tiva sovietică Vilgelmin» Bar 
dauskene a stabilit un nou re 
cord al lumii în proba de sări 
tură în lungime cu un rezul 
tat de 7,07 m ! Recordul mon 
dial precedent era de 6,99 m și

aperținea campioanei R. D. Ger
mane, Sigrun Siegl-Thon.

*
în Berlinul Occidental, po

loneza Krystyna Kacperezyk a 
stabilit un nou record al lumii 
in proba de 400 m garduri, cu 
timpul de 55,44.

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
MANILA, 1» (Agerpres). — 

Cea de-a 13-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri Anatoli 
Karpov șl Viktor Korcinoi, În
treruptă lntr-o poziție compli
cată la mutarea 41-a nu a lost

continuată vineri, așa cum era 
prevăzut, întrudt șalangerul a 
cerut o amînare de două zile. 
Sîmbătă se va juca partida a 
14-a. iar duminici va fi reluată 
partida a 13-a. Scorul ta prezent 
este egal : 1—1

UN CONCURENT 
NEOBIȘNUIT

La Roma se aleargă 
o cursă tradiționa
lă de masă pe dis
tanta de 22.5 km. Nu 
rare stat ocaziile de a 
vedea familii tatregl a- 
lerglnd. cu reprezen
tanți din mal multe ge
nerații Ediția din anul 
acesta a avut o surpri
ză ta plus. Pierdut prin
tre miile de partici- 
panți. la start s-a pre
zentat ti un... cline. 
Cânttadu-șl. probabil, 
stăptanl inimosul pa
truped * terminat 
parcursul, plasmdu-se 
pe locul 2551 și aceasta 
In ciuda numeroaselor 
opriri. cînd umbra 
deasă a parcurilor 11 
îndemna să se mal o- 
dihneascâ. După ter
minarea cursei, di
nele „de mare fond* 
a fost transportat cu 
o furgonetă la punctul 
de start, spre a fi a- 
dăpostit pină la ivirea 
proprietarului.

ARENE ACOPERITE 
CU OTEL

Pentru acoperirea u- 
nor arene sportive afla
te ta construcție pen
tru „Olimpiada '8#*, ta 
capitala Uniunii Sovie
tice se aplică o meto

dă nouă, care se ba
zează pe principiul 
membranelor pretensl- 
onate. Membranele res
pective se execută din 
oțel, stat foarte subțiri 
și, de aceea, foarte 
ușoare. Prin utiliza
rea acestei noi meto
de se construiește un 
stadion pe Bulevardul 
Păcii din Moscova, zare 
v» avea lungime* de 
224 m șl lărgimea de 
1S3 m. putând ad-ipoztl 
45 004 spectatori. între
gul „cearșaf" din o- 
țel va avea suprafața 
de 33 OM m.p. și o gro
sime de numai j mm.

EXEMPLU 
DE VOINȚA

S-a scris, nu o dată, 
despre energia, ambi
ția. dirzenia cu care 
oameni din lumea 
sportului reușesc să 
atingă culmi ale per
formanțelor fizice. Re
cent, agențiile de pre
să au anunțat că Nor
man Coucher. un en
glez, care cu cîțiva ani 
în urmă îșl pierduse 
ambele picioare ta- 
tr-un accident, a reu
șit să escaladeze vîr- 
ful Huascaran (67S7 m) 
din Munții AnzL inva
lidul englez a putut 
obține această verita
bilă performanță cu 
ajutorul unor proteze

UMOR POLONEZ

Un de... nepătrunt !
(din „Spoctowiec" — Varșovia)

obișnuite. Dar. se 
menționează ta știre, 
șl pe fondul unei diț- 
zenii și ambiții ieșite 
din comun. Ceea ce 
este. fără tadoială. 
demn de lăudat !...

SE VA RETRAGE 
VOGTS î

Sâptămtaa trecută, ta 
cursul unul meci sus
ținut de echipa sa Borussia Mânchenglad- 
bach — în cadrul Cu
pei R. F. Germania — 
cunoscutul Vogts, că
pitanul reprezentativei 
țării sale, a suferit o 
fractură la picior. Se 
pare cl Vogts nu va 
juca tot sezonul. El a 
anunțat Insă că se va 
retrage din activitatea

competițională dacă nu 
va reuși să revină la 
forma sa cea mai bu
nă. Vogts are 33 de 
ani.

ÎMPOTRIVA RECLA
MELOR DE pGARI

Clubul sportivilor de 
performanță din Anglia 
s-a declarat împotriva 
utilizării reclamei Ar
melor de țigări tn 
competițiile sportive de 
orice natură. Președin
tele acestui club, De
rek Johnson, a spus 
că sportivii trebuie să 
sprijine prin orice mij
loc acțiunea de com
batere a fumatului, 
obicei atât de dăunător 
sănătății.

TELEX
AUTO • După disputarea pri

pei etape (Buenos Aires — 
Montevideo 1 333 km), ta „Ra
liul Americil de Sud* conduce 
echipajul Jean Todt (Franța) —
T. rno Makklneu (Finlanda), care 
concurează pe o mașină „Mer
cedes Benz*.

CALAbie • Proba pe echipe 
a-n cadrul campionatului mon
dial de echitație, care se des
fășoară la Aachen. s-a terminat 
ce succesul formației Angliei, 
urmată de Olanda, S.U.A., Ca
nada, kT. German-a, Belgia, 
Elveția și Franța.

CICLISM • In campionatele 
mondiale de la Miinchen proba 
de urmărire individuală (ama
tori) a revenit lui Detlef Macha 
(R.D.G.), Înregistrat pe 4 000 m 
cu 4:43,48- In proba feminină de 
viteză titlul mondial a fost 
cucerit de Galina zareva 
(U.3LS.S.) — 12.M pe ultimii 20# 
m. Pe locul doi s-a clasat Sue 
Novarra (S.U.A.). a După » e- 
tape, ta Turul Slovaciei conduce 
Ferebauer (Cehoslovacia), urmat 
de Guslatnikov (UJLS.S.) la 10 
sec. și De Rooy (Olanda) la U 
sec. Etapa a 0-a, disputată pe 
un traseu ta lungime de 161 km, 
a revenit rutierului sovietic Jar- 
kil, ta 3 h 47,45.

FOTn.lL • La Miinchen, în- 
tr-un med internațional amical, 
selecționata R.F. Germania a în
vins cu 4—3 (2—1) echipa simi
lară a Franței. e Turneul inter
național de la Vigo a fost cîș- 
tigat de echipa braziliană Cru
zeiro Belo Horizonte, care a în
vins In finală cu 2—1 (1—1) for
mația spaniolă Celt* Vigo. Pen
tru locul trei : F.C. Porto (Por
tugalia) — Nottingham Forest 
1—0 (0—0).

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care-1 Întreprinde in
U. R.S.S.. echipa americană „Mis
tic River* a jucat la Kiev în 
compania formației „Aviator*. 
Au ciștigat rugbyștii sovietici cu 
scorul de 50—8 (30—0).

ȘAH e Turneul internațional 
feminin de la Plovdiv a fost ciș- 
tigat la egalitate de maestra bul
gară Boiadjieva și iugoslava Pi- 
hailicl cu 10 p fiecare, din 13 
posibile.

TENIS • în cadrul turneului 
demonstrativ de la Frejus (Fran
ța), Bjorn Borg l-a Învins cu 
7—6, 7—6 pe Guillermo Vilas, In- 
tr-0 altă partidă, C. Barazzutti l-a 
întrecut cu 4—6, 6—1, 6—3 pe P. 
Dominguez. • In turneul de la 
Stowe (S.U.A.), tânărul jucător 
american Eliot Teltscher a reu
șit să-l elimine cu 6—2. 5—7.
6—2 pe compatriotul său Harold 
Solomon, cotat printre lavorițli 
concursului. • Titlul de cam
pion al Finlandei a revenit ju
cătorului Matti Timonen, care în 
finală 1-a învins cu 6—2. 4—2 (a- 
bandon) pe Leo Palln. La fe
minin, titlul a fost cucerit de 
Elina Durdhman. învingătoare cu 
6—4. 2—4. 6—2 ta fața fostei
campioane Pirjo Ojala.

VOLEI p Desfășurat la Buda
pesta, meciul internațional ami
cal dintre selecționatele femini
ne ale Ungariei și Japoniei s-a 
încheiat cu scorul de 3—0 <13.
10. ») In favoarea voleibalistelor 
nipone a Rezultate înregistrate 
in turneul internațional masculin 
de la Harkov : Polonia — Cuba 
3—1 ; Italia — S.U.A. 3—# ; Bul
garia — Cehoslovacia 3—0 : R.S.S. 
Ucraineană — Japonia 3—1.
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