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CU BUCURIA CELUI MAI VALOROS BILANȚ, 
CU GÎNDUL LA GLORIA OLIMPICĂ

Sportivii noștri medaliați la C. M. de lupte greeo-romane 
au £ost primiți sărbătorește la sosire

ILSilueta suplă a avionului 
62 cu însemnele românești YR- 
IRD a poposit pe pista aero
portului internațional Otopeni 
aducînd din Mexic pe cotnpo- 
nenții echipei de lupte greco- 
romane a României care, oma
giind prin performanțe de ră
sunet marea sărbătoare de la 23 
August, s-a acoperit de strălu
cire la recent încheiatele cam
pionate mondiale. In întîmpi- 
narea tinerilor sportivi români 
au venit membri ai conducerii 
C.N.E.F.S. și Federației române 
de lupte, reprezentanți ai clu
burilor și asociațiilor sportive 
cu secții de lupte din București, 
numeroși membri de familie, 
prieteni și simpatizanți ai celor 
care au făcut să răsune Ia Ciu
dad de Mexico de trei ori im
nul țării noastre, ai celor care au 
urcat de șase ori pe podiumul 
de onoare al acestei importante 
competiții mondiale. Ei s-au bu
curat de o primire sărbătorească, 
meritată din plin.

Numai privindu-i, îți dai sea
ma că luptătorii noștri fruntași 
sint flăcăi tineri cărora 
nateie condiții create, de 
le permit, fără îndoială, 
gîndească, de pe acum,
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Pe scara aeronavei coboară fericiți luptătorii noștri laureați la 
campionatele mondiale ' 'de la Ciudad de Mexico

Foto : Ion MIHĂICA
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in etapa a ll-a a Diviziei A de fotbal

AȘTEPTAM
ȘTACHETEI
Ca un magnet, fotbalul a in

trat din nou in acțiune — joi, 
odată cu deschiderea stagiunii 
de toamnă 
re A. care 
inaugurală 
campionat, 
țional care 
los, furtunos chiar. Peste 150 000 
de spectatori s-au revărsat in 
tribunele celor nouă stadioane, 
trăind primele momente fier
binți ale jocurilor, cu bucurii și 
decepții. Aceasta ar fi prima 
constatare plăcută a startului 
campionatului, publicul nostru 
demonstrînd că rămine pe mai 
departe atașat fotbalului — ceea 
ce pentru echipe și jucători în
seamnă obligația de a le satis
face dorințele la cote înalte. 
Recordul de spectatori l-a 
stabilit orașul Timisoara (30 000), 
urmat de Baia Mare (20 000), 
localitate care se reîntoarce du
pă mai bine de un deceniu in 
prima divizie a țării. Se spune 
că băimărenii ar fi dobori t toate 
recordurile in materie, că s-ar 
fi dus cu mic și mare la me
ciul de debut al echipei lor fa-

a celor 18 diviziona- 
și-au disputat etapa 
a celui de al 61-lea 
Un campionat na- 
a inceput spectacu-

RIDICAREA
VALORICE!

vorite cu Dinamo, dar capaci
tatea stadionului nu Je-a îngă
duit. Această afluență n-a fost 
numai o revitalizare de public, 
dar și o dorință de a-i vedea la 
lucru pe propriii jucători in 
compania dinamoviștilor bucu- 
reșteni, pentru că orice meci cu 
Dinamo reprezintă o mare a- 
tracție ; cu atit mai mult cu ât 
fosta campioană venea după un 
turneu de peste hotare, cu mul
te reușite dobindite acolo. Și 
orașul minerilor din nordul ță
rii, acest oraș care a descoperit 
și în sport frumusețea și no
blețea sufletului, a trăit sărbă
torește evenimentul revenirii în 
Divizia A printr-o victorie spec
taculoasă, datorită unui joc mo
dem imprimat de acel antrenor 
din noua generație talentată, 
care se afirmă pe numele său, 
Viorel Mateianu. Evident, deși 
este 
câți

prematur să facem jude- 
de valoare — maratonul

Stelian TRANDAFiRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

PROGRAMUL JOCURILOR DE MÎINE

minu- 
partid 
să 
Și

se 
la

gloria olimpică. Aceasta este Și 
ideea pe care o sublinia, la 
sosire, antrenorul Simion Po
pescu : „Competiția de la Me
xico a fost foarte grea, pentru 
că toate țările au prezentat nu
mai valori reale, îndelung se-

Ecouri din presa mexicană

„SPORTIVII ROMÂNI AU ARĂTAT
0 MAGNIFICA PUTERE DE LUPTA

Comentînd pe larg desfă
șurarea campionatelor mon
diale de lupte greco-roma- 
ne. presa mexicană subli
niază în unanimitate ex
celenta performanță a spor
tivilor români care au 
reușit să cumuleze un nu
măr 
Iii. 
aur. 
din 
pildă.
sa faptul că „România — 
cu recunoscuta sa școală de 
lupte — a reușit nu numai 
să culeagă medalii, ci să se 
și claseze pe locul 2 în 
lume, depășind țări cu ve
che tradiție in acest sport 
și consolidîndu-și pozițiile 
la fiecare categorie".

Deseori, in aceste zile, 
ziarele locale au publicat

impresionant de meda- 
dintre care trei de 
Cotidianul „Excelsior* 
Ciudad de Mexico, de 

remarcă în cronica

44
•••

fotografiile sportivilor ro
mâni în diverse ipostaze. 
Una dintre cele mai reușite 
— apărută in „El Sol de 
Mexico" — îl reprezintă pe 
..super-greul Roman Codrea- 
nu“ intr-unui din 
finale, „înceroînd 
lorifice greutatea 
comun".

Cotidianul „El u>u
Ciudad de Mexico consacră 
un amplu reportaj primului 
campion mondial al_ acestei 
ediții, sub titlul : 
Constantin 
medalie 
rată că 
tate nu 
faptului 
stantin

meciurile 
să-și va- 
ieșită din

Dia* din

„Românul 
eiștigă prima 

de aur". Autorul a- 
această primord ali- 
se datorește doar 
că luptătorul Con- 
Alexandru concu-

(Continuare in pag. a 4-a)

lecționate, cu gindul in primul 
rind la turneul olimpic de la 
Moscova din 1989. Trebuie să 
adaug — pentru toți europenii 
(care au excelat în Mexic) — 
dificultățile concursului la alti
tudine și Ia o distanță atit de 
mare. Eu însumi am fost cu 9 
ani in urmă campion mondial

(Continuare in pay a 4-a)

Satu Mare : OLIMPIA - CHIMIA RM. VÎLCEA
N. Georgescu (Buc.), Gh. Jucan (Mediaș). Gh. Racz (Brașov)

Hunedoara : CORV1NUL - SPORTUL STUDENȚESC
I. Igna (Arad), M. Moraru (Ploiești), N. Raab (C. Turzii) 

Petroșani : JIUL - F. C. BAIA MARE
FI. Cenea (Caracal), V. Ciocilteu și R. Șerban (Craiova) 

Oradea : F. C. BIHOR - STEAUA
T. Balanovlci (Iași), M. Fediuc (Suceava), V. Tătar (Hunedoara) 

Tg. Mureș : A. S. A. - GLORIA BUZĂU
T. Andrei (Sibiu), N. Dinescu (Rm. Vîlcea), V. Topan (CJ.-Nap.) 

București : DINAMO - U. T. A.
(stadionul Dinamo)

O. Anderco (Saitu Mare), O. Ștreng (Oradea), I. Bus (Tg. Mureș)
Pitești : F. C. ARGEȘ - S. C. BACĂU

C. Bărbulescu, R. Stincan șl C. • Dinulescu (București)
Craiova : UNIVERSITATEA - POLITEHNICA IAȘI

A. Gbigea (Bacău), Gh. Ispas (Constanța), C. Teodorescu (Buzău)
Tirgoviște : CLUBUL SPORTIV - POLITEHNICA TIMIȘOARA 

(repriza secundă se televizează)
N. Hainea (Birlad), C. Jurja și V. Roșu (București)

Miine, start in campionatul de rugby

FARUL Șl STEAUA DAU REPLICA NOILOR PROMOVATE
Miine, pe 8 terenuri din țară, 

reîntîlnire cu cele 16 echipe 
participante la campionatul Di
viziei naționale A de rugby. 
Socotim acest al 62-lea campio
nat deosebit de important sub 
mai multe aspecte. In primul 
rind deoarece s-a realizat. In 
perioada inter-sezoane, o apre
ciabilă echilibrare a valorilor 
rugbystice, răspîndite acum pe 
mai tot teritoriul, ceea ce ne 
conduce la concluzia că lupta 
pentru intiietate va fi mai as
pră, mai pasionantă ca in ulti
mii doi-trei ani, cind, de fapt, 
întrecerea s-a redus la un duel 
(Farul — Steaua). Un al doilea 
argument generator de optimism 
este furnizat de buna pregătire

de care au dat dovadă unele 
formații divizionare, rodate, ca 
să spunem așa, sub faldurile 
„Dadadei". Așadar, ne așteptăm 
la un start lansat și (de ce n-am 
spera ?) agrementat de virtuți. 
In fine, un alt temei — puter
nic stimulent pentru toți rug- 
byștii fruntași — ar fi sezonul 
internațional autumnal, care se 
anunță deosebit de interesant și 
bogat, plin de răspunderi. Nu 
poate fi o mai bună bază de 
plecare decît campionatul, a că
rui calitate și valoare se răs
frâng negreșit și asupra echipe
lor reprezentative.

Ce ne rezervă prima etapă ? 
Jocuri tari In toate cele patra 
grupe. Judecați și dv. : Rapid

— C.S.M. Sibiu (A) ; Rulmentul 
Birlad — Politehnica Iași (B) ; 
Universitatea Timișoara — R.C. 
Sportul studențesc (C) ; Poli
tehnica Cluj-Napoca — Știința 
Petroșani (D), toate presupuse 
partide cu un posibil pronostic 
triplu (1, X, 2). La fel de in
teresante sint și întllnirile din 
orașele celor două promovate 
(C.F.R. Brașov și Racemin Baia 
Mare), care întîlnesc primele 
două clasate : Farul, respectiv 
Steaua. Aite două partide au loc 
Ia Gura Humorului (Minerul — 
Dinamo) și București (R. C. 
Grivița Roșie — T. C. lud. 
Constanța), șansele fiind aid 
de partea bucureștenilor. (D.C.).

VIBRANTA NANIEESIARE A ATAȘAMENTULUI TINERETELEI SPORTIV ElfA DE PATRIE SI PARTID
5 ■" it* ' M

y 1 I1 1j-' * t

Marea paradă a sportivilor, adevărata revărsare de 
tinerețe, optimism șt vigoare, care a încheiat de
monstrația oamenilor muncii din Capitală cu prile
jul sărbătoririi Zilei de 23 August, s-a constituit ca 
o nouă și vibrantă manifestare a atașamentului tu
turor fiilor țării față de partid, față de secretarul 
său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. o

listă tn care tineretului, tuturor oamenilor muncii 
Ie sint deschise căile spre realizarea celor mai în
drăznețe vise, spre treptele cele mal înalte ale afir
mării. Evoluțiile pline de grație și măiestrie, de 
înaltă ținuta artistică și sportivă au constituit, toto
dată, angajamentul tineretului, călit în muncă și pe

pentru ca, participind la acțiunile și întrecerile marii 
competiții naționale cu denumire scumpă inimilor 
noastre — „Daciada* —, să ridice toi mai su3 ștacheta 
rezultatelor, spre gloria sportului românesc, a patriei 
noastre socialiste. Imaginile de mai sus sint grăitoare 
în ce privește entuziasta participare a tineretului



„PE SPORTIVI NE BIZUIM IN ACȚIUNILE MAI GRELE
Aflați în Focșani, tema ma

terialului de față ne-a fost su
gerată insistent de foarte mulți : 
„Treceți și pe la Grupul șco
lar de construcții, să discutați 
cu inginerul Dumitru Bosîncea- 
nu, directorul. O să aflați lu
cruri interesante". Am intrat 
Intr-o unitate de învățămînt 
deosebită. O curte frumoasă, 
asfaltată, cu alei, flori și o fîn- 
tînă arteziană la mijioc. înăun
tru, multe, foarte multe flori, 
plante : în hol, în cantină, in 
cancelarie, în bucătărie, in 
clase...

Cine-i ing. D. Bosînceanu ? 
S-a născut în satul cu rezonan
ță istorică — Flămînzi. Au fost 
7 frați. La 14 ani a plecat să 
Învețe meserie, a devenit strun
gar, a urmat cursurile liceu
lui și, imediat, pe cele ale In- 
gtitutului Politehnic, primind 
diploma de inginer. Firesc, au 
urmat anii de producție și — 
apreciindu-se calitățile sale pe
dagogice, omenia sa — în ur
mă cu patra ani, numirea sa 
ca director la Grupul școlar din 
Focșani.

— Vă rugăm, tovarășe 
director, să ne vorbiți des
pre elevii grupului școlar pe 
care îl conduceți. Cum se 
formează ei ca oameni, ca 
muncitori destoinici ?

— La scurtă vreme după ab
solvire, ei devin adesea munci
tori fruntași pe șantierele de 
construcții, ceea ce constituie o 
probă concludentă a maturității 
lor. Brigada de elevi care a lu
crat pe șantierul național de la 
Năvodari, de pildă, a ocupat 
locul I. a cucerit și drapelul de

CONCURENȚI DIN ÎNTREAGA
ȚARĂ IN FINALELE „DACIADEI"

LA POPICE

,Dacia-

loc azi 
pe are- 
piste au 

aco-

în spartul popicelor, acest 
sfirșit de săptămină este mar
cat de Un eveniment cu o deo
sebită importanță — întrecerile 
finale ale marii competiții na
ționale „Daciada" pentru spor
tivi nelegitimați. începute cu
luni in urmă, concursurile de
popice ale „Daciadei" au atras 
pe arenele de joc din toate ju
dețele țârii zeci de mii de tineri 
și vîrstnici, pnacticanți ai acestui 
sport. Acum, cei mai buni din
tre ei, campionii celor 39 de 
Județe și ai municipiului Bucu
rești, se vor intîlni in confrun
tarea decisivă pentru cucerirea 
titlurilor și medaliilor — 
tfei* *.

In aceste zile, pină la 1 sep
tembrie, în masivul Bucegi și 
Cheile Bicazului, are loc cea 
de a patra ediție a Balcaniadei 
de alpinism la care participă 
sportivi din Bulgaria, Iugosla- 

tematică sportivă și turistică.
• LA SUCEAVA a avut loc 
testarea corpului județean de 
arbitri. Toți cei 100 de cava
leri ai Cuierului la fotbal au 
trecut eu bine examenul res
pectiv. • LA A.S. Vivigal. care 
funcționează pe lingă între
prinderea județeană a viei și 

vinului Galați, 
moașă activitate, 
primul rînd, muncii 
de foștii sportivi de 
manță care lucrează 
sînt ing. Virga Curt 
secție) și Florian Haiazi (pre
ședintele asociației). Secent, o 
bună parte din membrii aso
ciației s-au Întrecut, în cadrul 
„Daciadei*, la tenis și la șah. 
Vivigal are o frumoasă bază 
sportivă compusă din terenuri 
de tenis, volei și baschet. a 
In organizarea a.s. 
P.T.TJt. Tlrgoviște și C.J.E.F.S. 
Dîmbovița a avut loc un con
curs pe biciclete pe ruta Jlr- 
govlște — Gura Ocnlței —

întrecerile vor avea 
și mîine la Brașov, 
na Rulmentul, ale cărei 
fost recent modernizate, 
perite cu material plastic, ceea 
ce va cere un plus de preci
zie în lansarea bilei din partea 
concurenților. S-au calificat pen
tru finală cite o fată și un bă
iat din fiecare județ. Se va juca 
la probele de 100 lovituri mixte 
— băieții — și 60 lovituri — 
fetele.

Federația de specialitate, îm
preună cu C.J.E.F.S. Brașov, a- 
sigură condiții dintre cele mai 
bune ce întreceri finaliștilor. 
Pentru conducerea meciurilor 
au fost delegați cei mai. - buni 
arbitri din București și Brașov. 
Totodadă, vor fi prezenți la 
Brasov o serie de tehnicieni ai 
F.R.P. care vor urmări între
cerea finaliștilor, în vederea de
pistării celor mai talentați din
tre ei. care vor fi îndrumați 
•pre activitatea de performanță.

• LA RECENTA SĂRBĂTO
RIRE a „Fiilor satului-, de ta 
Săliște (jud. Sibiu) a luat par
te șl maestrul sportului ta 
motociclism, Ion Bobtlneanu. 
Cu acest pcilej, cunoscutul 
motocicltat a prezentat ta o 
expoziție omagială, organizată 
cu această ocazie, trofeele ctș- 
tigate de-a lungul anilor la 
întrecerile de dirt-track, a ÎN 
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ s-a dat în folosin
ță un nou stadion, aparținind 
de C.S.M. Borzești, de pe 
lingă Combinatul petrochimic. 
Noua bază sportivă — ta care 
tinerii au prestat peste 1« ceo 
de ore de muncă patriotică — 
are un teren de fotbal gazo- 
nat, vestiare, cabinet medical, 
diferite anexe și o tribună, 
care — pentru Început — are 
2 000 de locuri. a IN ANUL 
COMPETIȚIONAL 1978—79 In 
județul mov vor activa 180 
de echipe de fotbal (seniori șl 
Juniori) in campionatele zona
le, de promoție și onoare. Nu
mărul jucătorilor legitimați a 
ajuns acum la 9 500, iar cel al 
terenurilor omologate ta 70, 
la care se vor mai adăuga, in 
ctirfnd, încă 35 de spații de 
joc oficiale a SUB GENERI
CUL „Foto-sport *78*  a avut 
loc la Brașov, In holul Sălii 
sporturilor, o frumoasă expo- 
ziție-concurs de lotogradu cu

fruntași. Am cucerit un loc I la 
Festivalul național „Cintarea 
României"... Elevii noștri au 
dat de curind un spectacol cu 

teatrului

desigur, 
frumoase.

„Siciliana", în sala 
din localitate...

_  Acestea sint, 
realizări foarte 
Dar activitatea sportivă ?

— După opinia mea, există 
motive să fim mulțumiți de 
ceea ce am făcut și în acest

PE TEME
DE EDUCAȚIE

domeniu. Avem o sală de gim
nastică frumoasă, bine întreți
nută, solicitată în permanență. 
La no se practică sportul lupte
lor. Fiindcă place, nu fiindcă eu 
sint.. președintele comisiei ju
dețene de lupte. Este iubit te
nisul de masă, plac și drume
țiile... Echipa noastră de hand
bal a cucerit. în 1978. locul I in 
concursul de handbal organizat 
pe ministerul nostru... De fotbal 
ce să mai vorbim ! ?...

— Se spune că vă pasio
nează in mod deosebit edu
carea tinerei generații...

— Este drept. Consider că 
pentru un cadru didactic este 
o datorie de mare răspundere 
de a se ocupa in permanență de 
educația tineretului. Tinerii 
sint... tineri, așa că orice aju
tor dat in direcția formării lor

ȘCOLARII BUCURESTENI DOMINA CICLISMUL JUNIORILOR
» ’
De cițiva ani buni. Federația 

de rid: vn face importante in
vestiții pentru dezvoltarea 
sportului nostru cu pedale la 
nivelul juniorilor. Evident, in
tenția mărturisită este aceea de 
a crea acestei discipline o bază 
de masă cit mai largă și de a 
se da posibilitatea antrenorilor 
lotului să depisteze elemente 
talentate.

Care este, iasă, producția a- 
eeslor unități ? Care este efici
ența lor economică, ținind sea
ma de faptul că fieca.e dintre 
secții are un buget propriu și 
antrenori retribuiți ? Lată între
bări la care am încercat să gă
sim răspuns cu ajutorul per
formanțelor realizate de tine
rii rutieri și pistarzi în cadrul 
recent încheiatelor campionate 
naționale, desfășurate în cadrul 
marii noastre competiții națio
nale „Daciada". Cu puține ex
cepții, performanțele au fost 
modeste, departe de nivelul e- 
xigențelor internaționale. Doar 
Clubul sportiv școlar nr. 1 
București, Petrolul Ploiești și 
Clubul sportiv școlar nr. 2 
București, care, dealtfel, dau 
și majoritatea componenților e- 
chipelor naționale de juniori, 
sini mai aproape de năzuințele 
federației. In rest... Acesta ar 
fi punctul cel mai important 
pe care ar trebui să-1 analizeze 
F.R.C. și. firește, să tragă con
cluziile de rigoare. Printre ele 
și pe aceea autocritică că se

A IV a EDIȚIE A BALCANIADEI DE ALPINISM
Hristoche NAUM

există o fru- 
datorită, In 

depuse 
perfor

ai ci. cum 
(șef de

să-i tac 
prezintă-ți

aiit de mult 
dv. ?

evident, și 
am strins

este binevenit. Caut întotdea
una să-i învăț să fie harnici, 
drepți, cinstiți, curajoși. Să le 
formez caracterul, să-i tac 
dîrzi. Le spun . -
punctul de vedere, dacă crezi 
in el !

— De sportivi vă ocupați 
cu aceeași atenție ?

— Da, fiindcă de la ei aștept 
mai mult. Cei care fac sport 
sînt mai disciplinați, mai tenace, 
cu mai multă personalitate. Pe 
ei ne bizuim, în toate acțiunile 
noastre mai grele.

— Cui îi plac 
florile in școala

— Tuturor și, 
m-îe. Cum de 
atîtea ? Le-am adus cum am 
putut și acum numărul florilor, 
al plantelor, este în jur de 
1500. Iată o cale de „achizi
ționare" a lor : cine comite o 
cit de mică abatere primește și 
„sancțiunea" de a aduce o floa
re. Elevii s-au învățat : cind îi 
admonestez, ascultă supuși și, 
în final, dacă eu uit, spun sin
guri : am șă aduc și o floare, 
tovarășe director. Acest mod de 
a sancționa, care pare să răs
toarne unele principii pedago
gice. a avut și are un efect 
extraordinar. In primul rlnd. 
asupra copiilor. Și dnd n-o să 
mai existe motive de a aduce 
o floare, elevii mei vor con
tinua să împrospăteze, sint si
gur. straturile din curtea șco
lii noastre cu fiori proaspete. 
Din sensibilitate, ca urmare a 
unei calități noi de OAMi-NL

Modesto FEXHAXÎNJ

fac foarte puține eforturi pen
tru a pune la dispoziția antre
norilor (îndeosebi a celor din 
provincie) materiale metodice 
de mare actualitate și că in- 
dramarea și controlul de spe
cialitate sint sporadice, inefi
ciente.

Pentru a estima cit mai e- 
xact producția secțiilor am al
cătuit clasamente. Ele sint rea
lizate pe baza punctajului acor
dat primilor 6 clasați la cam
pionatele naționale. Iată-le :___

Șosea : L CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI 
(antrenori : Ion Stoica, Con
stantin Bariu Francise Gera) 
46 D : 2. C.S. Brăila (antrenor : 
Mihail Simian) 45 p ; 3. Petrolul 
Ploiești (antrenori : Sima Zorim 
și Ion Ardeleanul 26 p ; 4. O- 
limpia București (antrenori : 
Marin Niculescu și Vasile Se- 
lejan) 16 p ; 5. Voința Bucu
rești (antrenor : Gh. Neagoe) 
14 p ; 6. CIBO Brașov (antre
nor : Martie Ștefănescu) 9 p.

Pistă : 1. CLUBUL SPORTIV 
ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI 
89 p ; 2. Voința București 40 p ; 
3. Olimpia București 37 p ; 4. 
Clubul sportiv școlar nr. 2 
București (antrenori : Dan Bu- 
dișteanu și Gh. Negoescu) 29 p ;
5. Clubul sportiv școlar Steaua 
(antrenor: Ion Vasile) 23 p ;
6. Dinamo București (antrenor : 
Mircea Mihăilescu) 8

Clasament general 
pistă) : 1. CLUBUL

p.
(șosea și 

SPORTIV

via, Grecia și România. Prima 
ediție a acestei reuniuni a al- 
piniștilor din țârile balcanice a 
fost organizată In 1975 în Bul
garia, edițiile următoare avlnd 
loc în Iugoslavia și Grecia.

Săcueni — Tlrgoviște, cîștigat 
de Daniel Dobra din VUorita.
• ETAPA PE LOCAWTATEa 
„Festivalului sportului munci
toresc- de la Curtea de Argeș, 
la care au participat peste >oo 
de tineri, a fost ciștigată de 
Electroarges — la handbal șl 
volei lete, Energia — la voi-el 
băieți și tenis, Fabrica de con
fecții — ta fotbal și tenis de 
masă șl Avtntul forestier — 
ta popice. • BADMINTONUL, 
acest frumos joc înrudit eu 
tenisul de clmp, are din ce In 
ce mai mulți adepți la Baia 
Mare. Zilele trecute a avut loc 
un reușit concurs, tn cadrul 
„Daciadei*.  organizat de Co
mitetul municipal al U.T.C. 
Cîștigătorii concursului de 
badminton au lost Ro/alia To
ma (Sănătatea) și Iuliu Brad 
(Lie. ind. nr. 1). • LA ASO
CIAȚIA SPORTIVA de pe 
lingă C.A.P. Bărcănești (jud. 
Prahova) a luat ființă o secție 
de volrt, care In curind va fi 
afiliată la federația de spe
cialitate. Președintele secției 
ți, totodată, antrenorul echipei 
este conducătorul auto, Gh. 
Rădoiaș.

RELATĂRI DE LA : I. lo- 
nescu, Gh. Grunzu, D. Mora- 
ru-Slivna, C. Gruia, I. Mln- 
dresou, T. Siriopoi, M. Avanii, 
F. Steresen, V. Săsăranu șl M. 
Bedroslan.

BASCHETBALiSTELE JUNIOARE 
PE LOCUL IV IN C.E.

MADRID. — Campionatul 
european de baschet pentru ju
nioare II desfășurat la Cuenca 
a fost cîștigat de echipa U.R.S.S., 
urmată de cele ale Italiei și 
Bulgariei. Selecționata Româ
niei a ocupat locul 4. La com
petiție au participat 14 echipe, 
în ultima zi au fost înregistra
te următoarele rezultate : Bul
garia — România 107—84 ; Po
lonia — Iugoslavia 73—53 ; 
Franța — Finlanda 79—62 ; 
Olanda — Belgia 53—42.

ROMA. — La Roseto și Te- 
ramo au continuat meciurile 
campionatului european de bas
chet pentru juniori. Iată rezul-

Astăzi după-amiazâ, la Snagov
DE A

FINALELE „CONCURSULUI PRIETENIA * LA CANOTAJ
ieri după-amiazâ, tn decorul 

splendid al lacului Snagov, au 
Început întrecerile de canotaj din 
cadrul „Concursului Prietenia*.  
Competiția reunește la start ju
niori din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Polonia, B. D. Germană, 
Ungaria, C.Z.S.S. șl România. Re
uniunea, care a debutat cu între
cerile eliminatorii din serii, a 
Io« Tiu disputată, urmărită cu 
deosebit interes de un public nu
meros, avizat.

întrecerea a fost inaugurată eu 
proba de 4 + 1 rame, desfășu-

ciclismul românesc
— este 

____ duhului 
1 București. Nu

ȘCOLAR NR. 1 BUCUREȘTI 
135 p ; L Voința București 
54 p ; 1 Olimpia București
53 p ; 4. C.S. Brăila 45 p ; 5. 
Clubul sportiv școlar nr. 2 
București 33 p ; 6. Petrolul 
Ploiești și Clubul «portiv șco
lar Steaua 26 p.

Așadar.
— la nivelul junierili 
dominat de școlarii 
sportiv nr.
este de mirare. Acolo sint reu
niți antrenori pricepuți. har
nici. ambițioși, iar in club e- 
xistă o atmosferă propice dez
voltării ciclismului, un sprijin 
continuu, calificat. Remarcabilă 
este — in continuare — pres
tația brăileanului Mihail Si- 
mion. Capitolul ..evidențierilor*  
este, insă, sărac. O seamă În
treagă de secții (Mureșul Tg. 
Mureș, Voința Ploiești, Hidro
tehnica Constanța, Voința Arad. 
C.S.M. Clnj-Napoca ș.a.) lip
sesc dintre formațiile aflate pe 
primele locuri la campionatele 
naționale, eficiența muncii lor 
(și — in primul rînd — a in
vestițiilor) fiind extrem de sla
bă. O temeinică analiză ar 
scoate în evidență necesitatea 
unor măsuri drastice, precum 
și aceea de a canaliza In mod 
prioritar investițiile spre acele 
secții în care se activează, In 
care sint palpabile dovezile de 
seriozitate și sîrguință.

Nădăjduim că F.R.C. nu va 
trata cu îngăduință lipsurile 
ciclismului juvenil.

NIMIC DEOSEBIT

fi reținut otențo in mod deosebit, 
dimpotrivă. Alergările ou 
de sărace în coocurențj 
fi mereu docă nu se vo 
hituri). nu s-o olergot nici 

clasică soe semictasică.

fost ki 
(»i așa 
renunța 
o pro- 

n-aubă ___ ____________ ____
abundat nici fazele de mare spec
tacol (doar sosirile din premiile 
Oslo și Omăt fiind ceva mai ,,incan
descente") și atunci ne întrebăm : 
ie ce a constat cadrul festiv î Lă
sam pe ce< in drept să răspunde. 
Pină otunci, citeva cuvinte despre 
curse. A plăcut mult victoria reali
zată de Ti Ca în hitul doi al „Premiu
lui Oslo-, a mai plăcut, de aseme
nea, cursa de așteptare făcută de 
G. Avram cu Gascon, dar nu ne-a 
plăcut deloc felul în care op rant iul 
D. Voinea a înțeles sâ-l susțină pe

CLASE SPECIALE DE POLO
Liceul Industrial „D. Bolin- 

ttneanu*  din Capitală (Calea 
Rahovei nr. 355) primește — 
pini la 31 august — înscrieri 
pentru clasa specială de polo 
(a IX-a). Elementele talentate 
— din Întreaga țară — se pot 
adresa zilnic secretariatului 
liceului. Ue. Ind. ,J>. Bolin- 

țațele înregistrate : Spania — 
Grecia 90—71 ; Italia — Belgia 
91—64 ; U.R.S.S. — Franța 100— 
80 ; Turcia — P.omânia 94—80 
(44—35) ; Cehoslovacia — Polo
nia 92—85 ; Iugoslavia — Bul
garia 88—73.

UN

VICTORII LA REGATELE 
DE YACHTING PE DUNĂRE

La un concurs internațional 
desfășurat pe Dunăre in Iugo
slavia, în apropiere de orașul 
Donji Milanovac, echipajul 
român Gruia Ionescu și Cristian 
Parîncă de la „Proiect" Bucu
rești a cîștigat două regate la 
clasa 470. întrecerile au avut 
loc pe o distantă de 6 5 mile, 
pe un vînt de gradul 6.

Repfl 
baschet 
compor 
turneul 
R. P. < 
într-o 
desfășu 
ment 
Iugosla 
matei 
Olanda 
ponia. ' 
reeană.

PiLO

rată — ca *1  celelalte curse — pe 
distanța de 1 500 m. în prima se
rie, pe primul loc s-au clasat 
sportivii din R. D. Germană cu 
4:55,7 care s-au calificat, astfel, 
direct pentru finală. Ei au fost 
urmați de: 2. România I 4:56,06, 
3. Cehoslovacia 4:54,4, 4. Polonia 
5:02,5, 5. România n 5:18,2, toate 
tceste echipaje urmind să concu- 

în seria a 
primii au 

: schifiștii
în 

următoare:
Cuba 4:56,1,

reze tn recalificări. 1 
Il-a a acestei probe, 
trecut linia de sosire 
din Ungaria, cronometrați 
4 :S0,4. Pe locurile 
Bulgaria 4:55,8, 
UJI.S.S. 5:03.9.

Alte rezultate: 2 
Ungaria 5:00,6, 
U.R.S.S. 5:05.1, 
5:10.9; seria a Il-a: R. D. Germa
nă 5:06,7, Bulgaria 5:16,8, Polonia 
5:20,0, România 6:07,0; schi! sim
plu: seria I: Al. Fomecenko
(UJI.S.S.) 5:30,0, W. Buclnskl (Po
lonia) 5:32,0, C. Bonne (Cuba) 
5:».2.— 5. D. Anghel 6:00,5; seria 
a n-a; L. Oder (Ungaria) 5:31,5. 
L Neubaer (R.D.G.) 5:35,9, J. Du- 
șek (Cehoslovacia) 5 38,4.

Astăzi dimineața (ora 10) au loc 
recalificările, iar după-amiaza, de 
la ora 17, se dispută finalele.

Vasile TOFAN

vtsle: seria I:
Cuba 5:04,l 
Cehoslovacia

La complexele sportive „23 
August*  (telefon 21.61.15) Ti
neretului (1*39.25)  și Flo- 
reasea (79.3735) se organi
zează noi corsari de inițiere 
la inot pentru copii. În
scrierile au început.

Săpti 
pe în 11 
vice ( 
Campid 
crobați 
mai da 
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și mull 
cele ml 
aeronal 
sportivi 
piloții I 
și Ioni 
cunosc] 
Manola 
lui, și

Spori 
să „caJ 
la faps 
cerit ți 
mele d 
balcanii 
Rusu ti 
de catl 
in corni 
actualii 
cum si 
norul I 
nolachl 
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zilele I 
~~ I 
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zr>r.a.--tl 
da stal 
zboart. I

LA „NAȚIONALELE DE IN
Desfășurate la modernul bazin 

descoperit din incinta complexu
lui ..23 August*,  primele finale 
ale ediției 1978 a campionatelor 
naționale de înot pentru juniori 
s-eu bucurat de succes datorită. 
In primul rînd, disputelor capti- 
vanie date tn unele probe pentru 
cucerirea primelor locuri. Așa s-a 
petrecut, de pildă, In proba inau
gurală. 10c m liber băieți, In care 
reșițeanul Sorin Plev a fost per
manent talonat de 
și Florin Mustață, 
cucerească titlul 
foarte mic. Timpul 
constituie un nou 
copii cat. 14 ani. 
cuvine să menționăm că la aces-

Flavius Vișan 
el izbutind să 
cu un avans 
său —57,85 — 
record pentru 

Dealtfel, se

rec.

Hederic în hitul cîștigat de Tîta. Re
zultate tehnice : cursa I : 1. Siliita 
(G. Ciobonu) rec. 1:36,1, 2. Orga
nist. 3. Attica. Simplu 4, ordinea 28, 
ordinea triplă 270 ; cursa a ll-a : 1. 
Fonero (N. Simior») rec. 1:37,4, 2.
Solitara. Simplu 7, ordinea <9, event 
32 ; cursa a Ml-a : 1. Hederic (D. 
Voinea) rec. 1:27,8, 2. Marțian, 3. 
THa. S4mplu 11, ordine» 32, event 59, 
ordinea triplă 228 ; cursa a iV-a :
1. Frugal (N. Boîtan) rec. 1:30,1, 2. 
Solitar. Simplu 1,60, ordinea 13, e- 
vent 20, triplu cîștigător 762 ; cursa 
a V-c î 1. Jug (Al. Nocu) rec. 1:26,8,
2. Turei, 3. Iridium. Simplu 8, ordi
nea 162, event 29, ordinea tripla 
924 ; cursa a Vl-a : 1. Tita (I. Ocnă), 
2. Marțian. Simplu 2,50, ordinea 7, 
•vent 42, triplu cîștigotar 592 ; cursa 
a Vlka : 1. Sonia! (C. Mihai), 2. 
Raion, 3. Fundy. Simplu 4, ordinea 
27, event 33, ordinea tripla 394 ; 
cursa a VIII a: 1. Gascon (G. Avram) 
rec. 1:26,8, 2. Indian, 3. Rujnița. Sim
plu 8, ordinea 21, event 72, ond’mec 
triplă 165, triplu cîșCigătar 1320, 
cursa a IX-a : 1. Turban (N. Srmion) 
rec. 1:36,5, 2. Vameș. Simplu 3, 
dinea 26, event 53.

Gh. ALEXANDRESCU

te cari 
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record!

tineanu*  dispune de două ba
zine acoperite șl de condiții 
excelente de pregătire pentru 
această ramură sportivă. De 
asemenea, dementele talentate 
din Capitală se pot adresa se
cretariatului Heeulul pentru 
ins crieri In clasele a V-a șl a VI-a.

bani :
25 ooo 
loare V

De d 
gurilor] 
excurs! 
sau în 
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Partid 
variant! 
partida

Juctn] 
combini 
obține I



baschetbaliștilor români in R. P. Chineză
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Sălile
și „Muncitorească”

Wpă de 
avut o 

n eursul 
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LNIA, 2. 
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păți de 
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sportu-

10. Filipine) și objinind 
patru victorii in meciurile sus
ținute Ia Șanhai în compania 
echipei Japoniei (102—75) și a 
Selecționatei orașului gaz !ă 
(113—80) și la Hang-tcheu în 
fața Selecționatei orașului (96— 
68) și a Selecționatei militare 
a regiunii (75—69).

La înapoierea din R. P. Chi
neză, o succintă convorbire eu 
prof. Dan Niculescu, antrenor 
principal al lotului național, 
ne-a furnizat amănunte intere
sante.

— Doresc să subliniez, ne-a 
declarat antrenorul Niculescu, 
condițiile deosebit de bune de 
participare la întreceri. 
„Capitala'' 
sini dotate cu instalații tehnice 
optime, iar cei 18 000—20 000 de 
spectatori competent! și entu
ziaști prezenți la dispute au cre
at un puternic stimulent pentru 
sportivi. Echipa noastră a luat 
un start bun (victorie asupra 
formației Iugoslaviei), care a 
mobilizat-o pentru următoarele 
partide.

— Care a fost valoarea 
participantelor 7

— Marea favorită. Iugoslavia, 
a prezentat echipa a doua, d.n 
care a făcut insă parte șî inter
naționalul Zarko Koprivița. Lo
tul iugoslav a cuprins 8 jucă
tori de peste 2 m, dintre care 
3 și chiar 4 se aflau permanent 
in teren. Formațiile din țara

gazdă s-au prezentat bine pre
gătite și au avut prestații de 
ridicat nivel. Un amănunt in
teresant : in Selecționata Ar
matei chineze „1 August" au 
evoluat doi a de vâra ți giganți, 
măsuri nd 2,30 m și — respectiv 
— 2,20 m. Olanda a venit cu 
cea mai bună selecționată, din 
care nu au absentat baschetba- 
liștii nord-americani naturali
zați.

— Care an fost atuurile 
reprezentativei române ?

— Disciplina, sub toate as
pectele, ireproșabilă, procenta
jele ridicate la aruncările la 
coș, numărul mic de greșeli de 
tehnică, combativitatea și con
știinciozitatea in apărare. Cei 
mai buni jucători : Niculescu, 
Cernat, Oczelak, Uglai ; utili : 
Ivaaceocu, Mihuțâ. Opșitaru ; 
inegali : Căpușan și David.

— Succesul acesta — re
marcabil — a creat unele 
premise. Cum le veți folosi 
in perspectiva CJE. 
1F7ST

— Cesor 6—7 jucători 
bază li se vor adăuga Popa, 
Ermuraehe, Caraion, Brăaiștea- 
nu ji Zgriban, uimind ca pmă 
in primăvară să muncim pen
tru a forma un lot omogen, 
combativ, capabil să lupte cu 
Micces pentru calificarea in 
grupa A a campionatului euro
pean.

D. STANCULESCU

flliNE, LA TÎRCOVIȘIT

DECERNAREA „TROFEULUI
0 NOUA COMPETIȚIE LA NIVELUL 
PRIMULUI EȘALON: CUPA LIGII
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Săptămîna trecută, la Craio
va și Slatina, lotul boxerilor ju
niori a susținut două meciuri 
amicale în compania sportivilor 
din reprezentativa Bulgariei. 
După cum se știe, in ambele 
partide victoria a revenit tine
rilor noștri pugiliști 
7-3).

Juniorii 
pregătire 
Gheorghe 
Potea, au 
sportivilor 
tate evidentă (scorurile înre
gistrate sînt elocvente), boxul 
practicat de tinerii noștri spor
tivi fiind calitativ mai bum. Unii 
dintre elevii antrenorilor To
mescu și Potea au făcut do
vada unor însușiri care, per
fecționate cu atenție în viitor,

(10-1 P

noștri, de 
se ocupă
Tomescu și George 
demonstrat In fața 
bulgari o superiori-

a căror 
antrenorii
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In care Edith Kugliș s-a impus 
pe a doua ,.sută“, datorită frec
venței ridicate a brațelor.

Rezultate : 100 m liber (b) : S. 
Plev (C.S.Ș. Reșița) 57,85, Fl. Vi- 
șan (C.S.Ș. Ploiești) 58,23, FI. Mus
tață (C.S.Ș. Brăila) 53,68 ; 100 m 
liber (f) : Maria Măglașu (Dina
mo) 1:02,46, Carmen Alexe (C.S.Ș. 
Timișoara) 1:02.71, Dana Panteli- 
mon (Dinamo) 1:02,78 ; 200 m bra» 
(b) : Gh. Bencslk (Crișul) 2:36,51 
O. Cocenescu (L.FJ. 2 Buc.) 
2:36,60, Andrei Toth (C.S.Ș. Timi
șoara) 2:37,20 ; 200 m bras (I) :
Mariana Parascbiv (Dinamo) 
2:48,63, Cristine Seidl (C.S.Ș. Ti
mișoara) 2:52.27, Mlrela Lupu 
(C.S.Ș. Timișoara) 2:59.46 : 200 m 
spale (b) : O. Mladin (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 2:16,63, D. Ținea (Crișul) 
2:20 92. C Banu (L.F.L 4 Galați) 
2:21,94 ; 200 m spate (f) : Edita
KugUș (Crișul) 2:2B,00, Mariana 
Marin (C:S.Ș. Reșița) 2:31,16, Enl- 
k<5 Szoke (C.S.Ș. Tg. Mureș) 
2:32.36. (D. St.).

vor face din boxerii respectivi 
sportivi de valoare.

Trecind in revistă lotul nos
tru trebuie să spunem că Emil 
Giorcă (muscă) și Florin Tir- 
comnicu (cocoș) au lăsat o bu
nă impresie prin modul in care 
conduc lupta in ring, prin fe
lul cum folosesc mijloacele de 
apărare și atac, ambii avindun 
stil curat, cu un box In linie, 
eficace și sigur. Mihai Nicu
lescu (ușoară) este un pugilist 
cu calități fizice deosebite, vite
za și indeminarea fiind atuuri- 
le sale principale. Cînd își va 
îmbogăți mijloacele de apărare 
(este incă vulnerabil), el poate 
deveni un „ușor" de temut pen
tru orice senior. Dumitru 
Vîlcu (semimijlocie) este pose
sorul unor lovituri năpraznice 
— absolut indispensabile pen
tru marea performanță —, are 
un fizic ideal pentru această 
categorie — înalt, suplu —, dar 
calităților native el are obli
gația să le adauge și elementele 
tehnice necesare (ne referim în 
special la mijloacele de apăra
re). Petre Bornescu (semigrea) 
încheie lista celor care au de
monstrat că pot realiza rezul
tate notabile in arena interna
țională. Ceilalți membri ai lo
tului, deși posedă unele calități, 
fie că au o statură necorespun
zătoare categoriei in care evo
luează (prea scunzi), fie că sînt 
lipsiți de curaj, stare de neîn
țeles pentru practicanții acestei 
ramuri sportive.

Paul IOVAN
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lucurețti sintem informați că

lembrie 1978 se vor primi noi cereri 
■ ghizi — colaboratori pentru excursii

scrierii și alte relații se pot lua de 
;d. 1848 nr. 4.

SPORT INFORMEAZĂ

ilă

Lpan- 
iguri

ASTAZI este ULTIMA ZI pen
tru proeuiarea biletelor la trage
rea LOTO-2 de miine, DUMINICA 
rt AUGUST, care va avea loc ta 
sala Clubului sportiv Progresul, 
din str. dr. Staicovici, la ora 
Panoul cu rezultatele tragerii 
fi televizat în cursul serii.

ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
Concursul Pronosport din 
august 1978.
I

H.
va

la 
Zi

șl iii in 
I 000. 
> va-
■țgrfj- 
i>rdă 
treia 
ența

lei 
t de 
file.
sau 
kețl

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

25 AUGUST 1978
Extragerea I : 22 14 17 M I 

83 18 84.
Extragerea a n-a : «7 S4 84 13 

89 28 72 85.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1.008.450 lei din care 4S5 790 iei 
report la categoria L

Plata câștigurilor se va tace 
in Capitală Inceplnd din 4 sep
tembrie pini ța 26 octombrie, ta 
țară aproximativ din 7 septem
brie pini la 25 octombrie, iar 
prin mandate poștale aproxima
tiv din 7 septembrie 1078.

495 790

SI
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în scopul asigurării unei activități continue a tuturor echi
pelor divizionare A in perioadele de întrerupere a campio
natului, ocazionate de disputarea unor meciuri internaționale 
oficiale sau amicale. Federația Română de Fotbal organizea
ză, incepind cu anul competițional 1978—79, Cupa Diviziei A 
(Cupa Ligii A).

Spicuim din regulamentul de organizare și de desfășurare 
a acestei competiții, întocmit de F.R.F. : Alcătuire*  seriilor 
și formula de disputare. în prima fază a Cupei Ligii A vor 
participa 16 echipe (fără echipa campioană și ciștigătoarea 
Cupei României), împărțite in patru serii după cum urmează : 
F.C. Baia Mare. Olimpia Satu Mare, F.C. Bihor și C.TA 
(seria 1), Politehnica Timișoara, Caninul Hunedoara. Jiul 
Petroșani și A-S-A. Tg. Mureș (seria a 2-a), F.C. Argeș. 
C.S. Tirgoviște, Sportul studențesc și Chimia Rm. Vîleea 
(seria a 3-a), Dinamo. Gloria Buzău, Politehnica lași și 
Sport dub Bacăa (seria a 4-a). la faza a doua a competiției 
ciștigătoarele celor patru serii împreună cu echipa campioană 
(Steaua) și ciștigătoarea Cupei României (Universitatea 
Craiova) vor participa la un turneu simplu. urmlnd ca pri
mele două clasate să-șl dispute finala pe teren neutru. • De
talii de participare. Deoarece unele cluburi (secții) divizio
nare A au efectivele diminuate din cauza selecționării jucă
torilor lor in loturile A, olimpic sau de tineret echipele pot 
folosi cite doi jucători legitunați ia alte formații de cate
gorie inferioară din Județul respectiv, eu avizul duhurilor 
(asociațiilor) la care aceștia «taț leg ti mâți Legitimarea ju
cătorilor Împrumutați se face pe baza carnetului de legiti
mare și a avizului secției de care ei aparțin. • Datele și 
local de disputare a meciurilor. Jocurile vor avea loc in 
orașele de reședință a ehfourUcr (asociațiilor) la următoarele 
date : 30 august, 4 octombrie. 11 octombrie (turui compe
tiției) și 25 octombrie. 12 noiembrie. 15 noiembrie (returul). 
Faza finală a Cupej se va disputa in perioada martie-iulie 
1979.

Iată programul primei etape din M august (era 14) : F.C 
Baia Mare — F.C Bihor și U.TJL. — Olimpia Satu Mare 
(seria 1). Corvi nul Hunedoara — Politehnica Timișoara și 
Jiul — AJS-A. (seria a 2-a). Chimia Rm. Vileea — Sportul 
rtudențese și C-S. Tirgoviște — F.C Argeș (seria a 3-a), 
Gloria Buzău — Dinamo și Politehnica lași — Sport dub 
Bacăa (seria a 4-a).

Miine, la Tirgoviște, cu oca
zia meciului pe care echipa lo
cală îl va susține in compania 
formației Politehnica Timișoara 
în cadrul etapei a Il-a a Divi
ziei A. va avea loc decernarea 
„Trofeului Petschovschi" (acor
dat anual de ziarul nostru ce
lui maj sportiv public) specta
torilor tîrgovișteni, clasați pe 
primul loc — cu media 9.29 — 
fn ediția trecută, a IX-a, a aces
tei tradiționale întreceri. Per
formanța spectatorilor din Tîr- 
goviste este cu atît mai remar
cabilă eu cit ei au fost anul 
trecut debutanti in această com
petiție a sportivității.

ȘTIRI, ȘTIRI
• LOTUL A — LOTUL OLIM

PIC. Miercuri, de la ora 11, pe 
Stadionul Republicii, se va disputa 
un meci de antrenament între 
prima reprezentativă a țării și 
lotul olimpic.

• TURNEUL DE LA CURTEA
De ARGEȘ, joi s-a încheiat la 
Curtea de Argeș turneul La care 
au participa' echipele locale Elec
tronistul, Porțelanul și Confecția 
șl formația Levski Odene Pleven, 
din. Bulgaria. In finală s-au în- 
fflnit ..............
Curtea 
Levski 
▼enind 
de 2— 1 
ceres o).
• INCEPIND DE ASTAZI, la

agențiile C.C.A., Patinoarul 23 
Axrgust. Pasajul Universității, 
CJ4X.F S «r. Vasile Conta), 
Lot o- Pronosport (Piața Unirii) și 
la stadioanele Steaua, Republicii 
și Giuleștr se găsesc de vinzare 
.......... - intrare la meciul 
STEAUA — AS. MONACO, 
cadrul Cupei Campionilor 
ropeni. manșa a doua, care 
disputa miercuri 30 august

formațiile Electronistul 
de Argeș (Divizia C) și 
Odene Pleven, victoria re
prime! echipe cu scorul 
(1—1». (E. STERESCU-

biletele de
din 
EU- 

se 
—. ---------------  —„— pe
stadionul sreaua, cu începere de 
la orele 18.

AȘTEPTAM RIDICAREA ȘTACHETEI VALORICE!
(Urmare din pag. 1)

fotbalistic abia a început — 
trebuie să subliniem că succe
sul băimărean nu este intîmplă- 
tor, că el se datorește unei 
munci de conținut desfășurată 
aid (drumul spre Divizia A și 
perioada pregătitoare slnt ar
gumentele cele mai palpabile).

Spuneam la început că acest 
campionat a debutat spectaculos. 
Alăturînd reușitei depline a 
băimărenilor — „lovitura de 
trăznet" pe care harnica și dis- 
tiplinata formație pregătită de 
antrenorul Nicolae Proca i-a a- 
plicat-o in ultimul minut debu
tantei și mai puțin experimen
tatei echipe F.C. Gloria, pe te
renul acesteia, victoria F.C. Ar
geșului în fața tot a unei pro
movate (Chimia Rm. Vîlcea), 
antrenată de fostul său fundaș, 
Marcel Pigulea, egalitățile de 
la Timișoara și București (Spor
tul studențesc — A.S.A.), vom 
avea tabloul complet al rezul
tatelor surpriză — net peste 
etapa inaugurală din campiona
tul trecut clnd Înregistrasem 
doar două scoruri albe (Petro
lul — A.S.A. 0—0, Dinamo — 
Sport Club Bacău 0—0). Sub a- 
eest aspect al îndrăznelii oaspe
ților, al faptului că socoteala 
de acasă a gazdelor nu se mai 
potrivește cu cea de pe teren, 
campionatul ne dă o satisfac
ție pe care am dori-o și în eta
pele următoare, eu condiția, bi
neînțeles, ea surprizele să nu 
fie o consecință a jocurilor sla
be și neconsistente ale gazde
lor.

Dar prima etapă ne-a furnizat
— pe ansamblul campionatului
— și constatări nu chiar atît de 
încurajatoare. Lista lor este 
destul de bogată : evoluții nu 
prea edificatoare, unele chiar

supărătoare prin greșelile comi
se, de către jucători, de ordin 
tehnic și tactic ; eficacitate des
tul de scăzută ; au apărut și 
mulți nervi, sancționați eu ÎS 
cartonașe galbene (prea multe 
Ia început de drum). Sigur, ni
meni nu pretinde că peste 
noapte racilele fotbalului pot fi 
radical eliminate. Dar trebuie 
să pretindem o mai mare an
gajare, preocupări și ambiții 
sporite din partea „actorilor pri
mei scene" a fotbalului nostru. 
Pentru că, să nu uităm, In vara 
aceasta s-au luat — de forul de 
specialitate — măsuri cu bătaie 
mai lungă decît campionatul. 
Este vorba de dificilele și apro
piatele examene internaționale 
de club și la nivel de repre
zentative. Filtrată prin prisma 
apropiatelor încercări la 
cluburilor (participarea 
pele europene), etapa nr. 1 ne-a 
arătat pe campioana țării 
(Steaua) insuficient de convin
gătoare înaintea manșei a doua 
eu A. S. Monaco, cînd are ne
voie de o diferență de pa
tru goluri pentru calificare in 
primul tur al C.C.E. (greu de 
explicat scăderile de ritm din 
repriza secundă, automulțumi- 
rea apărută la 3—0, „dispariția 
din joc“ a unor fotbaliști cu 
destulă experiență), pe Poli
tehnica Timișoara și Universi
tatea Craiova eu destul de pu
ține realizări, intr-un joc in 
care primii au exasperat publi
cul prin marile și multele oca
zii de gol ratate, pe F.C. Argeș 
cu puțină fantezie 
tieă jumătate din 
doar pe zvîcnirile 
ale hii Radu II, 
Iovănescu.

Puțin, foarte puțin, acum cînd 
bat la ușă orele examenelor in
ternaționale, aici incluzind și

nivelul 
In cu-

in joc, apa- 
meci, bazată 

individuale 
Dobrin sau

apropiatele acțiuni ale loturilor 
reprezentative, dat fiind faptul 
eă din formațiile amintite fac 
parte cei mai mulți dintre jucă
torii selecționabili.

Miine, divizionarele A sînt 
chemate din nou la start. La un 
start in care ele au obliga
ția să intre și mai activ in mie
zul campionatului. De la toate 
așteptăm o și mai intensă mo
bilizare in jocuri, o sporită e- 
ficacitate, exprimări 
pe planul tacticii, 
deplină.

Referindu-ne 
etapei a Il-a, lesne 
serva că el pune în „prim-plan1 
meciul de la Oradea, unde F. C. 
Bihor primește replica formației 
campioane. Steaua, decisă să 
continue „repetițiile generale" 
pentru întîlnirea de miercuri 
cu A. S. Monaco și prin maxima 
recoltare a punctelor puse în 
joc. Este de așteptat și riposta 
bihorenilor, dornici să reconfir
me mica tradiție a întîlnirilor 
cu Steaua (in trecuta ediție ei 
au obținut toate cele patru 
puncte). La fel de echilibrată 
apare întîlnirea de la Tîrgoviș- 
te dintre C.S. și Politehnica Ti
mișoara, în ciuda indicațiilor 
„calculelor hîrtiei" care le in
stalează drept favorite pe gaz
de. Am numit doar două dintre 
partidele etapei de miine, dar 
și celelalte șapte pot furniza 
surprize. Ne gîndim, în primul 
rind, Ia echipele care au pierdut 
puncte în trecuta etapă și care 
se vor strădui să recupereze cit 
de cit din terenul pierdut.

îndrăznețe 
sportivitate

la programul 
putem ob-

DUMINICA, START
Miine va fi zi plină în toate 

cele trei eșaloane ale fotbalu
lui nostru. Intră în competiție 
și echipele din campionatul Di
viziei C. în noul sezon compe- 
tițional, campionatul celei de a 
treia categorii se dispută după 
sistemul din ultimele ediții ale 
competiției, adică în 12 serii 
(194 de echipe) ; 11 a cite 16 
echipe, iar în grupa bucureș- 
teană, cea de a V-a, vor activa 
18 divizionare, aici fiind inclu
se de către F.R.F. și cele două 
formații de juniori ale Clubului 
de fotbal Luceafărul București. 
Combatantele au fost repartiza
te in serii după criterii geogra
fice și valorice. Din punct de 
vedere al componențelor seriilor, 
se constată o oarecare îmbună
tățire față de edițiile preceden
te, ele fiind mai judicios alcă-

Șl IN DIVIZIA C
tuite pentru evitarea deplasări
lor mari. Revenirea în „C“ a 
unor formații din campionatul 
secund_ a făcut ca unele serii 
să aibă din start cîteva prota
goniste, cum sînt seriile I (cu 
două retrogradate din „B“, C.S. 
Botoșani șl C.FJL Pașcani), a 
IlI-a (C.S.U. Galați și Prahova 
Ploiești), a Vil-a (Minerul Lu- 
peni și Pandurii Tg. Jiu) și a 
X-a (Armătura Zalău și Victo
ria Cărei).

Deci miine, în aproape 90 de 
localități, zecile de mii de iubi
tori ai fotbalului vor asista la 
primele jocuri din campionatul 
Diviziei C. Este de dorit ca 
meciurile să se desfășoare la 
un nivel corespunzător și, ceea 
ee este foarte important, in li
mitele sportivității. (T.R.).

PROGRAMUL ETAPEI 
DE MIINE A DIVIZIEI B

SERIA I : Ceahlăul P. Neamț — 
Constructorul Iași, Delta Tulcea — 
Tractorul Brașov, Victoria Tecuci
— Oltul St Gheorghe, F.C. Brăi
la — steagul roșu Brașov, Muș- 
celuJ Cîmpulung — Nitramonia 
Făgăraș, I.C.I.M. Brașov — Por
tul constanța, F.C.M. Galați — 
Progresul Brăila. Viitorul Vaslui
— C.S.M Suceava, F.C. Constan
ța — Minerul Gura Humorului.

SERIA A II-a : Petrolul Plo
iești — Poiana Cimpina. Electro- 
putere cra-ova — C.S.M. Drobeia 
Tr. Severin. Gaz metan Mediaș — 
Metalul București, Rapid Bucu
rești — Viitorul Scornicești, F.C.M. 
Giurgiu — Progresul Vulcan Bucu
rești, Autobuzul București — 
Chimia Tr. Măgurele, Dinamo Sla- 
ttaa — Chimia Brazi, Rulmentul 
Alexandria — ș.N. Oltenița, Șoi
mii Sibiu — Metalul Plopehi.

seria A Hl-a : Dacia Orăștie
— Minerul Cavnic, Aurul Brad — 
C.F R. Timișoara, Gloria Bistrița
— ,,U“ Cluj-Napoca, Mureșul Deva
— înfrățirea Oradea, Chimica 
Tîmăveni — Victoria Căia.n. 
F.C.M Reșița — Ind. sîrmei C. 
Turzii, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Metalurgistul Cugir, U.M. Timi
șoara — Minerul Anina, Minerul 
Moldova Nouă — C.I.L. SigheU .



Campionatele mondiale de lupte libere ATLEȚII EUROPENI ORA
ÎNTRECERI echilibrate

IN PRIMELE DOUĂ ZILE
Participa sportivi din 28 de țări

CAMPIONATELOR CONTINENTALE
• Rezultate de valoare înaintea starturilor O Definitivarea diferitelor loturi

CIUDAD DE MEXICO, 25 
(prin telefon). în sala gimna
ziului „Juan de la Barrera" din 
capitala Mexicului s-au pre
zentat pe saltelele de concurs 
sportivi înscriși in competiția 
mondială de lupte libere. La 
această ediție sînt prezenti cei 
mai buni luptători din 28 de 
țări. Dintre cei 8 sportivi ro
mâni aflați printre concurenți, 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o in prima zi a întrecerilor 
Vasile Pușcașu (cat. 100 kg), 
care a reușit să-i învingă — 
înainte de limită ! — pe doi 
dintre principalii pretendenți la 
medalii. Mai întîi, Pușcașu a 
luptat cu puternicul sportiv 
bulgar Valentin Stankov. In a- 
cest meci extrem de greu pen
tru reprezentantul țării noastre, 
inițiativa a aparținut multă 
vreme luptătorului bulgar. In 
min. 7,45, pe tabela de punctaj 
scorul era de 10—4 în favoarea 
lui Stankov. Atunci, însă, spor
tivul bulgar s-a angajat intr-un 
salt pentru a finaliza tușul. Cu 
un reflex extraordinar Vasile 
Pușcașu și-a contrat adversarul, 
fixîndu-1 in „pod". Spectatorii 
au răsplătit această frumoasă 
acțiune cu ropote de aplauze. 
Apoi, cu un ultim efort, luptă
torul român a realizat tușuL în 
gala de seara, Vasile Pușcașu 
l-a întîlnit pe reputatul luptă
tor Khorloo Baianmunch (Mon
golia), fost campion al lumii și 
cîștigător al medaliei de argint 
la nu mai puțin de trei compe
tiții mondiale. Cu tot dezavan
tajul tragerii la sorți, Pușcașu 
a luptat cu mult curaj și deose
bită dirzenie, determinîndu-și

valorosul său adversar să evite 
angajarea în procedee tehnice, 
fapt pentru care, în min. 7,20, 
Baianmunch a primit avertis
mentul descalificării. Tot cu 
victorii au încheiat și partidele 
din cel de al doilea tur Ion 
Arapu (52 kg) și Lajos Ș and or 
(68 kg). Arapu l-a învins prin 
tuș (min. 2,05) pe Ortiz Nico
las (Guatemala), iar Șandor a 
dispus la puncte (7—6) de Mi
ron Rami (Israel). După insuc
cesul din meciul inaugural, Au
rel Neagu (57 kg) l-a surclasat 
pe luptătorul țării gazde, Moise 
Lopez, de care a dispus la 
puncte cu scorul de 33—9. Cele
lalte rezultate : Gheorghe Rașo- 
van (48 kg) p. tuș (min. 3,25) 
Rosado Bill (S.U.A.) și este eli
minat ; Marin pircălabu (74 kg) 
p.desc. Piotr Marta (U.R.S.S.), 
campionul european al catego
riei ; Tiberiu Seregely (82 kg) 
p.p Polat Hairi (Turcia) și este 
eliminat ; Ladislau Șimon (+100 
kg) p.t, (min. 0,20) Lazaro Mo
rales (Cuba).

In prima reuniune a celei de 
a doua zile de concurs, sporti
vii români au obținut următoa
rele rezultate : A. Neagu b. p. 
(19—13) Dieter Bruchert 
(R.D.G.) ; I. Arapu p. dese. 
(5,20) la Iuji Takada (Japonia) ; 
L. Șandor p. tuș (1,20) la Jim 
Humprey (S.U.A.) ; M. Pircălabu 
p. tuș (6.28) la Mehmet Mohibi 
(Iran), fiind astfel eliminat ; V. 
Pușcașu p. dese. (4,72) la Ha
rald Buttner (R.D.G.).

Mihai TRANCA

Trei zile doar și gata ! Marți 
se vor da primele starturi în cea 
de a XII-a ediție a campiona- 

lene de atletism de 
mare

telor europene de atletis 
la Praga. înaintea acestui 
eveniment sportiv, pe scurt, ci- 
teva însemnări... • FLOROIU 
al norvegienilor se numește 
Knut Kvalheim. Ca și alergăto
rul nostru, fondistul scandinav 
a reușit, la recentele campio
nate ale tării sale, să corecteze 
recordurile la 5000 m — 13:35,0 
și la 10 000 m — 27:50.8. Iată 
încă un adversar puternic pen
tru constânțean ! • LA PO
DOLSK, semifondistele sovieti
ce se arată in sensibilă creș
tere de formă. Rezultatele 
cursei de 800 m o dovedesc : 
Providohina 1:57,0, Mușta 1:57,2, 
Rigel 1:57.5, Stirkina 1:57,9. Un
de au ajuns alergătoarele de 
azi ! Și cind te gindești că oi
nă mai ieri băieții fugeau du
pă asemenea rezultate. Dar, 
pentru că veni vorba de Provi
dohina, rezultatele sale apar oa
recum contradictorii. După acest 
1:57.0, la Zurich, în cursa de 
1500 m (ciștigată de Ileana Si- 
lai cu 4:06.7) ea s-a clasat a 
cincea eu 4:11.1 pentru ca, după 
alte citeva zile, să devină re
cordmană mondială la 1000 m 
— 2:30.6 • ATLEȚH EURO
PENI simt aerul „europenelor” 
și se grăbesc, deși pentru aceas
ta au avut atita timp la dispo
ziție. Dar nu. ei o fac acum în 
preajma 
Vinerea 
perczik 
400 mg
55,44 s. Nici D-a apucat hurdle-

startului de la Praga. 
trecută Kristyna Kas- 
a parcurs distanta de 
in timpul record de

ra poloneză să-și savureze iz- 
binda cind, iată, chiar a doua 
zi, la Podolsk, sovietica Ta
tiana Velențova a reușit un re
cord mai bun: 55,31 s. Să vedem 
ce-o să fie la Praga între fosta 
și actuala recordmană a lumii ! 
Acolo, pe stadionul Strahov, vor 
mai fi prezente insă și alte foste 
recordmane ale cursei de 400 
mg și, fapt important, altele 
care-și doresc să ajungă record
mane • DOUĂ PROBE noi fi
gurează pe programul Întrece
rilor europene : cursa feminină 
de 400 m garduri și pentatlo
nul în noua sa formă. Parcă 
pînă acum ar fi fost o „jucărie", 
pentatlonului fetelor i-a fost 
schimbată cursa de 200 m cu 
una de 800 m (ca să aibă ce le
șina bietele fete !) și toate cele 
5 probe se desfășoară într-o 
singură zi • O APARIȚIE, de 
ultimă oră, în plutonul alergă
toarelor fruntașe la 1500 m — 
sovietica Liudmila Kamițkaia cu 
4:02,1. încă o candidată la po
dium 7 • LOTUL DE ATLEȚI 
vest-germani pentru C.E. cu
prinde 68 de sportivi și sportive 
în frunte cu Brigite Kraus 4:01,5 
la 1500 m și Zimmermann 
13:18,2 la 5000 m. între alte ve
dete și cele două săritoare în 
înălțime, 
Meyfarth 
din 1972) 
în acest
va avea, 
foarte grea la Praga, o luptă 
la care principala favorită ră- 
mîne italianca Sara Simeoni, 
pină una alta, campioană con
tinentală de sală în ultimii doi 
ani cu 1,92 m și 1,94 m. • SĂ

tinerele Holzapfel și 
(campioana olimpică 
amindouă cu 1,95 m 

sezon. Cornelia Popa 
indiscutabil, o luptă

NU-I UITAM 
la Montreal care 
cum pentru titlul continental.' 
Intre aceștia tinerii Udo Beyer 
și Evelin Jahl, din R. D. Ger
mană, deveniți între timp, anul 
acesta, recordmani mondiali la 
greutate (22,15 m) și, respectiv, 
la disc (70,72 m), dar și vetera
na Irena Szewinska. Admirabila 
alergătoare poloneză va încerca 
să cîștige, ca și la Montreal, 
cursa de 400 m și, eventual, să 
reintre în posesia recordului 
mondial (49,29 s) pe care Marita 
Koch l-a îmbunătățit de două 
ori, recent fiind cronometrată 
în 49,02 s. Poate vom vedea 
acum o performanță de 48 s ji 
ceva ! • DINTRE CAMPIONII 
de la Roma, de acum 4 ani, 
cîțiva nu vor mai fi la startul 
competiției de la Praga. Intre 
aceștia : Drut (Franța) — 110 
mg, Honz (R.F.G.) — 400 m. 
Ritta Salin (Fini.) — 400 m, 
Gunhild Hoffmeister (R.D.G.)
— 1500 m, Nina Holmen (Fini.)
— 3000 m, Annelie Ehrhardt 
(R.D.G.) — 100 mg, Ilona Bru- 
zsenyak (Ungaria) — lungime. 
Vor fi însă destui cei care vor 
veni la Praga să-și apere glo
ria cucerită, cu trudă, pe „Sta- 
dio dei Centomila" pe malul Ti- 
brulul • CELE MAI PERFEC
ȚIONATE sisteme de înregis
trare electronică a sosirilor din 
cite au fost folosite pînă acum 
la C.E., vor fl utilizate pe sta
dionul Evzen Rosickl. A trecut 
de mult vremea cronometraju
lui manual !

Campionatele mondiale de natație

Pe campionii de 
vor lupta a-

Romeo VILARA

Ecouri din presa mexicană
(Urmare dtn pag 1)

rează la categoria cea mai 
mică, ci mai ales pentru că 
„îneă din dimineața finale
lor, atunci cind titlurile e- 
rau — în majoritatea cazu
rilor — incerte, singurul în
vingător cunoscut era spor
tivul român". Autorul re
portajului subliniază : „Prin 
această victorie, s-a adeve
rit în primul rînd pronosti
cul antrenorului român Ion 

ne declarase 
cei mai buni

Cernea, care 
că unul dintre

luptători 
tin Alexandru, 
Așa a și fost, 
judecat prima 
aur in capitala 
detronind pe 
mondial și olimpie, sovieti
cul Aleksei Șumakov. și 
domini nd cu autoritate în
treaga sa categorie. Este a- 
devărat ei palmaresul cam
pionatelor nu cunoaște de- 
cît medaliați europeni, dar 
printre ei sportivii români 
au arătat o magnifică pu
tere de luptă, impunîndu-se 
adesea categoric”.

români, Constan- 
va ciștiga. 

El și-a ad- 
medalie de 

mexicană, 
campionul

BUCURIA
(Urmare din pag. 1)

pe pămint latino-american fia 
Mar del Plata), de aceea pot 
aprecia eforturile făcute de bă
ieții noștri pentru a se impune, 
mai categoric ca oricind, în eli
ta mondială".

în mijlocul familiei sale, cu 
brațele pline de flori, jovial. 
Constantin Alexandru nu mai 
contenește să răspundă întrebă
rilor : „Toată lumea, pînă și 
cronicarii ziarelor din Mexie 
consideră victoria mea drept o 
mare surpriză. Vă mărturiseso 
că pentru mine nu a fost nici 
o surpriză : deși îl cunoșteam 
pe Șumakov și-i cunoșteam și 
faima, eu știam mai bine ca 
oricine cît de temeinic m-am 
pregătit. Unde e surpriza ?” 
Fostul său adversar și actualul 
său antrenor Gheorghe Bercea- 
nu, venit și el in intîmpinare 
cu un frumos buchet de flori, 
nu pierde prilejul să adauge : 
„îi mulțumesc iul Alexandru. 
Șumakov este cel care ia 1976, 
la Montreal, m-a împiedicat să 
devin pentru a doua oară cam
pion olimpic. Alexandru nu-mi 
putea oferi satisfacție mai 
mare".

Constănțeanul Ion Draico,

FOTBAL a în etapa a 3-a a 
campionatului Iugoslaviei : Stea
ua Roșie Belgrad — Olympia 
3—1 ; Sloboda Tuzla — Zelezniciar 
3—1 ; Rîjeka — Borac 2—0 ; F.C. 
Zagreb — Dinamo Zagreb 2—2; 
Partizan — Hajduk 2—2. In cla
sament, pe primul loc se ană 
Steaua Roșie cu 6 p urmată de 
Sloboda și Rijeka cu cite 5 p.

ȘAH • Cea de-a l«-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
dintre Karpov și Korcinol, care 
se întrerupsese la mutarea a 42-a,

ROMANIA-RE GERMANIA 6-5, LA POLO
BERLINUL OCCIDENTAL, 

25 (prin telefon). In turneul fi
nal pentru locurile 5—8, echipa 
de polo a României_a întrecut 
cu scorul de 6—5 
1—1, 2—2) pe cea 
mania. Scorul nu 
perioritatea netă 
noastre, care s-a 
atenție, a atacat 
re și a valorificat -----
țile de șuter ale lui Claudiu 
Rusu (candidat la titlul de gol- 
geter al competiției). Superiori
tatea reiese și din citeva date: 
echipa României a înscris 4 go
luri din acțiune și doar 2 din 
superioritate numerică ; cea a 
R.F.G. a înscris 2 goluri din lo-

(2—0, 1-X
a R.F. Ger- 
reflectă su- 
a echipei 
apărat cu 
cu vigoa- 

calkă-

CELUI MAI VALOROS BILANȚ
agreabil la vorbă și modest cum 
îi stă^bine unui tinăr de 20 de 
ani, nu arată fala unul proas
păt campion mondial și ne de
clară : „Dacă vreți să știți, 
m-am gîndit în seara aceea 
de neuitat, cu medalia pe 
piept șl la părinții mei, mama — 
Ioana și tata — Gheorghe, care 
se vor fi bucurat mult acasă”.

Plin de energie, vioi, ni se în
fățișează și al treilea campion 
mondial, Ștefan Rusu. Gîndurile 
lui parcă sînt încă tot la sal
teaua de concurs de la Mexico : 
„După dubla noastră descalifi
care, fostul campion mondial 
Wehling a cedat psihic. Numai 
eu am crezut in șansa mea, așa 
cum am învățat acasă Ia Ră
dăuți. Nu vreau să mă laud, 
dar la sfîrșitul finalei cu un alt 
fost campion mondial, ooloue- 
zul Supron, pe care l-am În
vins detașai, președintele fede
rației internaționale, Milan Er- 
cegan, m-a felicitat pentru vic
torie. In zilele următoare, îmi 
voi relua pregătirile. Eu n-ara 
uitat că anul viitor campiona
tele europene vor avea loc la 
București, și am, acum, obliga
ția morală să mă număr prin
tre laureați".

Pe Nicu Gingă nici nu a fost 
nevoie să-1 întrebăm cum a fost

întrecerea la categoria sa. Ne-a 
relatat sumar, așa cum li este 
felul : „Știu ee vreți să aflați- 
De ce în ultimele trei secunde 
ale meciului eu Blaghidze am 
ratat al treilea titlu mondial. 
Așa este ? Cam greu de răs
puns. Pînă atunci mimai în- 
tîlnisem cu el de 4 ori și sco
rul la victorii era egal_: 2—2, 
O clipă doar mi 
va bate gongul.
știți".

Mai retras, mai 
tor, deși purta o 
bronz rîvnită de mulți 
concurenții de la categoria sa, 
Gheorghe Clobotaru ne-a oferit 
explicația rezervei sale : „Re
gret că sorții mi i-au pus în 
față pe Niftulaev și pe Kocsis 
abia în finale. Dacă i-aș fi în- 
tîlnit în prima zi sau chiar în 
cea de a doua cind eram mai 
proaspăt, altfel aș fi luptat cu 
ei și aproape sigur altele erau 
rezultatele...”

Nc-am despărțit de laureații 
campionatelor mondiale cu con
vingerea că ii vom reîntîlnl în 
sălile de antrenament, la fel de 
dîrzî și de ambițioși, la fel de 
dăruiți disciplinei pe care o 
practică, șl hotărîți să obțină 
noi victorii de prestigiu pentru 
gloria sportivă a patriei.

vituri de Ia 4 m (a treia a fost 
apărată de Spinu), 2 din s.n. 
și un ...autogol (Schervan). Au
torii golurilor : CI. Rusu 3, Nas- 
tasiu, Popeseu, Schervan pentru 
România, respectiv Stiefel X 
Otto X Schervan. Arbitri : Mar
tinez (Cuba) și 
(U.R.S.S.). Alte 
S.U.A. — Bulgaria 12—2 ; Olan
da — Canada 7—1.

Formația română mai joacă 
sîmbătă cu echipa S.U.A. și du
minică cu aceea a Bulgariei.

La înot, sintem Încă sub im
presia frumoasei performanțe a 
talentatei Carmen Bunaciu, cla
sată pe locul 4 la 200 m spate, 
probă ciștigată de americanca 
Linda Jezek cu record mondial. 
Eleva antrenoarei Cristina Șop- 
tereanu a stabilit cu acest pri
lej un nou record național — 
2:16,65, față de 2:17,28 — și a 
întrecut înotătoare redutabile, 
printre care pe Antje Stille — 
fostă recordmană a lumii, Mar
garete Browne — a doua „spa- 
tistă” a S.U.A. Interesant de 
menționat că aici se fac și cla
samente (neoficiale) pe echipe, 
in care România ocupă, prin

Rașmajdan
rezultate :

locurile lui Carmen Bunaciu (7 
la 100 m și 4 la 200 m spate), 
poziția a 8-a (7 puncte) în cla
samentul întrecerii feminine, la 
care iau parte înotătoare din 49 
de țări.

Clasamente. 200 m spate (O :
1. Linda Jezek (S.U.A.) 2:11,93
— R.M. ; X Brigitte Treiber 
(R.D.G.) 2:14,07 ; 3. Cheryl Gib
son (Canada) 2:14,23 ; 4. Car
men Bunaciu 2:16,65 — R.N. ; 
5. Margarete Browne (S.U.A.) 
2:17,19 ; 6. Antje Stille (R.D.G.) 
2:17,79 ; 200 m mixt (m) : 1. G. 
Smith (Canada) 2:03,65 ; 2. J. 
Vassallo (S.U.A.) 2:04,99 ; 3. A. 
Sidorenko (U.R.S.S.) 2:05,29 ;
400 m liber (f) : 1. Tracey Wick
ham (Australia) 4:06,28 — R.M.;
2. Cintya Woodhead (S.U.A.)
4:07,15 ; 3. Kim Linehara
(S.U.A.) 4:07,73 ; 200 m bras (f) : 

1. Lina Kașusaite (U.R.S.S.) 
2:31,42 — R.M. ; 2. Iulia Bogda
nova (U.R.S.S.) 2:32,69 ; 3. Su- 
zane 
2:33,60 ; 
S.U.A.
U.R.S.S, 
7:33,29.

Nielson (Danemarca) 
4X209 m liber (m) : 1.
7:20.82 — R. M. ; X 

7:28,41 ; X R.F.G.

Adrian VASILIU

s-a părut că
Și restul 11

puțin ztmbi- 
medalie de 

dintre

Campionatele balcanice de câiărie

SUHPRIZE IM ÎNTRECEREA FETELOR Șl JUNIORILOR

TELEX
s-a încheiat remiză. Scorul este 
de 3—1 în favoarea lui Karpov.

TENIS • In turneul demonstra
tiv de la Somers (New York), 
vuas l-a învins cu 6—1, 3—6.
6—1 pe Purcell. In alt meci, Ion 

Tiriac a obținut victoria cu 7—6, 
6—0 în fața lui Cliff Richey a In 
optimile de finală ale turneului 
feminin de la Nahwak (New 
Jersey), Virginia Wade a Invins-o

cu 8—4, «—1 pe D’ane Des far, 
jar Tracy Austin (15 ani) a lnr- 
trecut-o cu 5—0, 6—0 pe Viviana 
Gonzales.

VOLEI • în mal multe orașe 
din U.R.S.S. au început întrece
rile campionatelor mondiale fe
minine. Iată primele rezultate în
registrate în grupele preliminare: 
Italia — Tunisia 3—0; Peru — iu
goslavia 3—0; Cuba — Olanda 
3—0; Coreea de Sud — Canada 
3—0.

ZAGREB, 2S (prin telefon). 
După o zi de pauză. Campiona
tele balcanice de călărie au con
tinuat pe baza hipică din loca
litate cu proba nr. 1 de obstaco
le pentru fete (individual și pe 
echipe) șl proba pe echipe ju
niori.

Evident, țintnd seama de expe
riența de concurs a reprezentan
telor noastre, era de așteptat ca 
ele să 
manșa 
aceasta 
noastre _ .
care le-au plasat, la individual, 
pe locuri inferioare posibilități
lor lor reale. Ne referim în spe- 
c al la Dania Popeseu și Mariana 
Molsei. Ca urmare, șl în clasa
mentul provizoriu pe echipe re
prezentantele noastre se aflâ pe 
poziția secundă, la egalitate cu 
formația iugoslaviei. Așteptăm 
insă ca sîmbătă, în manșa a 
doua a întrecerii, hotârîtoare 
pentru obținerea titlurilor balca
nice, sâ consemnăm o comporta
re superioară a Daniel Popeseu, 
Marianei Moisei șl Glocondei 
Pinzaru. Iată clasamentul probei 
nr. 1 : Individual : 1. E. Silan
(Turcia) cu Peter Pan 6 p (8X3), 
2. C. Demetriades (Grecia) cu 
Quncy Jones o p (82.5), 3. 
Stoianova (Bulgaria) cu Elixir 
6 p (90,8), 4. Mariana Moisei cu 
Ficus 3 p... 4. Dania Popeseu cu

domine cu autoritate 
întâi a concursului. Dar 
nu s-a Intîmplat, fetele 
co mi tind unele greșeli

T.

Piersic 4 p (66.8)... 9. Dania Po
pescu cu Sonor 4 p (75,3)... IX 
Gioconda Pinzaru cu Vals 7 p ; 
echipe î 1. Grecia 4 p, 
mânia. Iugoslavia 7 p 
ria 12 p, 5. Turcia 15

O veritabilă surpriză 
dus în Întrecerea pe , _ _ 
juniorilor, în care porneau îavo- 
riți tinerii călăreți din Bulgaria 
și România. Aceștia au fost sur
prinzător Întrecut! de călăreții 
greci care; prezentînd o echipă 
omogenă, au acumulat numai 
20 p penalizare în cele două 
manșe. In această competiție, 
juniorii noștri (exceptând în par
te pe Livlu Matran și Mircea 
Neagu) s-au prezentat din nou 
slab, sibumdu-ae doar pe poziția 
a treia. Clasament : 1. Grecia
20 p — campioană balcanică. 2. 
Bulgaria 32 p, 3. România 32',p, 
4. Iugoslavia 53s/< p, 5- Turcia 
73 p.

In cursul dimineții s-a disputat 
în afară de concurs o probă da 
dresaj (intermediară), care a re
venit proaspâtulul campion bal
canic Anghel Donescu, cu calul 
Triumf.

Sâmbătă 
desfășura 
proba de 
(seniori), 
noua 
balcanice.

2r— 3. LiQ—
4. Bulga-
P.
s-a pro- 
echipe a

(n.r. — azi) se vor 
proba nr. 2 la fete șt 
obstacole pe echipe 
care vor încheia a 

ediție a Campionatelor

Emonu.l FANTANEANU


