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0 COMPETIȚIE 
CARE A PUS

■ IN EVIDENȚA 
INVENTIVITATEA

Trăgătorul principal Mircea Tutovan ciștigi una dintre disputele 
inalte de la Jileu

Privită prin prisma listei 
participantelor, cea de a 17-a 
ediție a tradiționalului turneu 
internațional masculin de volei 
al României, „Trofeul Tomis", 
care începe astăzi in sala spor
turilor din Constanta, pare a fi 
ediția cea mai onorată din 
ultimii ani. chiar dacă lipsesc 
două-trei dintre echipele de 
vîrf ale voleiului mondial. Și 
este intr-adevăr asa. deoarece 
anul acesta sint prezente la 
„Trofeul Tomis", alături de re
prezentativa României, șapte 
echipe din plutonul fruntaș al 
ierarhiei mondiale, care în se
zonul în curs au marcat un a- 
preciabil salt valoric. în plus, 
trebuie subliniat faptul că S 
dintre cele 7 invitate au deplasat 
la Constanța primele lor garni-

și vicecam- 
și mondială, 
și R.D. Ger- 
lor, echipele 

si Franței au făcut 
notabile in ultimul 

treclndu-si in palma- 
altele. rezultate favo- 
confruntârile din a- 

echipa noastră, 
turneului au 

echipe In două 
România.

PROGRAMUL DE AZI
(de la ora 15)

R.P. Chineză — Brazilia 
România — Franța (me

ciul se televizează de 
la ora 16,30)

R.D. Germană — Ungaria 
Cuba B — Bulgaria

firește, de argumente Intru 
susținerea valorii ridicate a 
echipelor Bulgariei (care a În
vins în iunie cu 3—0 pe cam
pioana europeană 
pioana olimpică 
formația U.R.S.S.) 
mane. La rindul
Ungariei 
progrese 
timp, ele 
res. între 
rabile în
ceastă vară cu

Organizatorii 
împărțit cele 8 
grupe, astfel :
Chineză. Brazilia. Franța (gru
pa A), Cuba B, Bulgaria, R.D. 
Germană si Ungaria (grupa B). 
Astăzi, miine și joi au loc par
tidele din cadirul grupelor, vi
neri este zi de pauză, iar slrn- 
bătă și duminică primele două 
clasate ‘ _
dispută locurile 1—4, celelalte 
jucînd

R.P.

In fiecare grupă ișl
pentru locurile 5—8.

FRAGA, 23 (prin telefon). 
Capitala Cehoslovaciei a deve
nit, pentru o săptămlnă, capi
tala atletică a Europei. Aproa
pe 1000 de atleți (655 bărbați șt 
316 femei) din 29 de țări ale 
continentului s-au adunat aici 
pentru a se întrece in cea de-a 
12-a ediție a campionatelor eu
ropene. fără Îndoială cea mai 
importantă 
a ciclului 
Încheia in 
Moscova.

Este cuprinsă, in acest nu
măr global al înscrierilor, În
treaga elită a atletismului eu- 

olimpid și 
ai 

continentului, atleți eu faimă, 
binecunoscuți pe toate meri
dianele globului sau tineri per
formeri a căror stea urcă a- 
cum pe firmamentul ..sportu
lui sporturilor*. De la sprinte
rul scoțian 
surpriză a 
la... 26 de 
pusculului 
de viteză — în virful bilanțu
lui european, la maratonistul 
Waldemar Cierpinski (R. D.

competiție atletică 
olimpic care se va 
vara anului 1980 la

ropean, campioni 
recordmani mondiali sau

Allan Wells, marea 
sezonului, „urcat* 
ani — virsta cre- 
pentru alergătorii

Germană), care va Încerca să 
ciștige titlul continental după 
ce l-a cucerit, la Montreal, pe 
cel olimpic, de la Marlies 
Oeisner-Goehr, care a alergat 
recent a doua oară „suta* sub 
11 secunde (electric) — 10,94, 
la Wilma Bardaoskene (URSS), 
autoarea ultimului record mon
dial al stagiunii — și, poate, 
cel mai spectaculos — 7,07 m 
la săritura In lungime, la fie
care probă, masculină sau fe
minină, Europa și-a adunat, 
pentru marea Întrecere, toate 
valorile. Se anticipează. aici, 
că vom asista la cea mai pu
ternică ediție a campionatelor 
europene. Progresul neîncetat 
al atletismului, ilustrat și de 
performanțele excepționale ale 
acestui sezon, concentrarea ve
detelor care se vor alinia In- 
cepînd de astăzi după-amiază 
pe stadionul „Evzen Rosicky", 
sint argumente solide in susți
nerea afirmației de mai sus.

Șl MĂIESTRIA 
TINERILOR

CONCURENTI*

Duminică, in municipiul Ro
man. după două zile de între
ceri. „așii karturilor" din în
treaga țară și-au desemnat 
campionii primei finale pe țară 
a .„Daciadei". Pe kartodromul 
special -construit în vederea a- 
cestei atractive competiții (pista 
are 812 metri lungime. 6 metri 
lățime și a fost realizată aproa
pe în Întregime prin munca pa
triotică a uteciștilor, constituit! 
în brigăzi ale tineretului), s-au 
întrecut peste 150 de băieți si 
fete, pe mașini construite, in 
marea lor majoritate, de concu- 
rentii înșiși.

turi care, peste circa trei'săptă- 
mîni, se vor prezenta — ca și e- 
chipa României —la ștartul 
campionatului mondial din Ita
lia. (Doar Cuba prezintă for
mația B, în care figurează insă 
și cițiva jucători, ce vor fi 
cooptați în lotul pentru C.M.). 
De aici, si aprecierea că ni
velul valoric al turneului va fi 
superior în acest an. Și. deci, 
ea' oferi un bun prilej de ve
rificare a potențialului repre
zentativei noastre.

Se cuvine 
ma prezentă 
echipei R.P. 
mîndreste în
victorii asupra campioanei olim
pice de la Miinchen. Japonia. 
Tot pentru prima oară participă 
multipla campioană a Americii 
de Sud. formația Braziliei (care 
la J.O. de la Munchen a reușit să 
ciștige cu 3—2 în fata voleiba
liștilor români). Cititorii rubri
cii de volei nu mai au nevoie.

să remarcăm pri- 
la acest turneu a 
Chineze, care se 
actualul sezon cu

Se poate, cînd tinerii boxeri se evidențiază, 
iar consacrații nu se pregătesc conștiincios.

In boxul românesc se face tot 
mai simțit efortul tinerei gene
rații de a prelua rolul vechilor 
combatanți. Cum era îi normal, 
federația de specialitate a În
curajat pornirea temerară a ti
nerilor boxeri, mai ales că — 
trebuie să recunoaștem — foar
te muiți dintre consacrați na 
au făcut in ultima vreme mal 
nimic pentru a-și apăra pozi
țiile. Așa se face că după gale
le de depistare și selecție or
ganizate cu două luni In urmă 
la București, Hunedoara, Me
diaș, Ploiești și Bacău selec
ționerii (I. Popa, L Stoianovicl, 
Gh. Preda, E. Mărgărit) au al
cătuit un lot de perspectivă for
mat din 40 de pugiliști. De pre
gătirea acestor tineri de 19—20 
de ani se ocupă un colectiv 
dus de antrenorul emerit 
Popa.

După o bună perioadă

pregătire, „speranțele* lui Ion 
Popa și-au făcut o apariție pu
blică în cîteva gale de verifi
care organizate la Cîmpulung 
Muscel, Buzău, Tîrgoviște și 
Slobozia. EvMențiații din aceste 
reuniuni vor intra In compo
nența echipelor pentru meciu
rile cu reprezentativa boxerilor 
americani (care ne vor vizita 
luna viitoare) și pentru între
cerile balcanice din Grecia (la 
Începutul lunii octombrie). Am 
asistat la gala de la Buzău, pri
lej cu care l-am rugat pe Ion 
Popa să ne spună cite ceva des
pre titularii echipei care va În
frunta, in prima tntilnire, echi
pa S.U.A. la București.

„Nu mai avem titulari — ne-a 
răspuns antrenorul federal.

c on
ion

do

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)(Continuare in pa? a 4-a)

Petre HENȚ

(Continuare In pag. 2—3)

Romeo VILARA

întrecerile ansamblurilor 
de gimnasticii acrobatici 
totdeauna un spectacol 
de grație ți virtuozitate, 
deosebit de agreat 

toată lumea—

Astăzi, In Capitala, un interesant

meci international de rugby

CĂPITANUL DE ECHIPĂ - LIANTUL TEHNIC Șl MORAL 

AL ÎNTREGULUI COLECTIV, ÎN ORICE COMPETIȚIE
Orice echipă, din orice sport, 

exprimă în teren, in stadion 
sau in sală, chintesența pregă
tirii care pune în valoare talen
tul. travaliul și aspirația fiecă
rui jucător și colectiv în scopul 
realizării unui succes sportiv. 
De la antrenament la jocul ofi
cial se consumă energie si pa
siune pe o mare durată de 
timp, cu o angajare de forte 
multiple, de la sportiv la pre
ședintele asociației sau clubu
lui. trecînd prin filiera antreno
rului. cercetătorului, medicului 
și masorului, pentru a enu
mera numai o parte a celor 
implicați în reușita unei intîl- 
niri sportive. Despre importan
ta acestor factori s-a scris 
mult dar s-a comentat mai pu
țin despre rolul căpitanului de 
echipă, jucătorul cu experiență 
si autoritate care, odată cu în
ceperea jocurilor, preia prero
gativele tuturor acelora de pe 
filiera de pregătire. Iată de ce. 
dintotdeauna. de la echipele 
de doi sportivi pînă la acelea

MOBILIZAREA TUTUROR JUCĂTORILOR LA ACȚIUNE 
PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI DORIT, PRIN
CIPALUL SUPORT IN DEPĂȘIREA MOMENTELOR 

DIFICILE DIN INT1LNIRILE INTERNAȚIONALE
alcătuite din 15 jucători, unul 
din sportivi a fost ales sau de
semnat să fie căpitanul de 
echipă, jucător care garantează 
în teren aplicarea comanda
mentelor acceptate în perioada 
de pregătire și este. în aceiași 
timp, purtătorul de cuvint al 
colegilor săi față de cerințele 
antrenorilor, ale arbitrilor, ale 
altor oficiali și, de multe ori, 
fată de acelea ale publicului 
spectator. In anii din urmă, in 
condițiile dezvoltării activității 
sportive interne și interna
ționale, rolul și responsabili
tatea căpitanului de echipă au 
crescut foarte mult. Acești 
conducători din teren ai echi
pelor sint in centrul atenției unui 
public enorm, de mii și sute

de mii de spectatori, uneori de 
milioane de spectatori, datori
tă televiziunii.

Dar rolul căpitanului de e- 
chipă depășește momentul fo
tografic al primirii unei cupe. 
Jucătorul nr. 1 al echipei tre
buie să fie modelul acesteia. 
Calm, disciplinat, el inspiră în
credere coechipierilor. îi ajută 
să depășească momentele de 
derută, de enervare, tempe
rează orice încercare de încăl
care a regulilor sportivității. 
Exemplul său personal ii 
mobilizează pe ceilalți, ii duce 
la victorie.

Sportul românesc a cunoscut 
de-a lungul anilor căpitani de 
echipe de club si reprezentative 
care datorită marilor lor cali

tăți sportive si morale au pur
tat Ia victorie, cu un suflu ine
puizabil. pe colegii lor. întrea
ga echipă. Unul din aceștia este 
handbalistul Cristian Gațu. De 
multe ori. datorită spiritului 
lui înflăcărat, dorinței arzătoa
re de victorie, a reușit să în
vingă. împreună cu echipa, 
deși, la un moment dat. se pă
rea că sansele s-au epuizat. 
Cine nu îsi amintește emoțio
nantele finale ale campionate
lor mondiale de la Paris (1970) 
și Berlin (1974) cînd victoriile 
au fost smulse în ultimele mi
nute datorită si exemplului 
personal dat de căpitanul echi
pei naționale ? Dar Viorel Mo- 
raru, căpitanul rugbyștilor, cu 
optimismul robust, cu vigoare 
si dăruire aproape legendare 
care au dat aripi faimoasei 
noastre naționale ce a spulbe
rat mitul invincibilității echi-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2—3)

ARMATEI SOVIETICE
La numai două zile după de

butul lor în campionatul divi
ziei naționale A, iată-i pe rug- 
byștii clubului militar, Steaua, 
în fața unui nou meci impor
tant. De data aceasta este vor
ba despre o partidă internațio
nală — devenită în ultimii ani 
tradițională —, care va opu
ne selecționatele militare ale 
României și Uniunii Sovietice; 
în fapt, echipele Steaua și cea 
a Institutului de aviație Iuri 
Gagarin, din Moscova.

Cum ambele formații au fă
cut pregătiri intense in vederea 
acestui meci amical și vor ali
nia garnituri puternice, cuprin- 
zînd numeroși internaționali, 
este de așteptat ca astăzi după- 
amiază să asistăm la o întil- 
nire interesantă, atractivă, care 
va reflecta — sperăm — în bu
nă măsură virtuțile și stilurile 
de joc ale rugbyului practicat 
în cele două țări. După cum 
ni s-a comunicat, Steaua va 
prezenta formația standard, adi
că: Durbac — Fuicu, Enache, 
Zafiescu I. R. Ionescu — A- 
lexandru, Suciu — Achim, M. 
Ionescu, Murariu — Pintea, 
Postolachi — Cioarec, Munte»- 
nu, Pojar- Partida are loc pe 
terenul Steaua, începînd de la 
ora 17, și va fi condusă de ar
bitrul Paul Soare.



OBKTIVUL NOSTRU PRIMORDIAL EXERCIȚIUL FIZIC SA DEVINĂ CAMPIONATE
O OBIȘNUINȚA PENTRU

Maramureșul, străvechi teritoriu 
românesc, cunoaște în zilele noas
tre o uriașă dezvoltare industrial- 
economică. Totodată, el se afir
mă vertiginos și pe planul activi
tății sportive, mai ales acum, sub 
puternicul impuls al ,,Daciadei“. 
Evocarea unor împliniri determi
nate de marea competiție națio
nală a sportului românesc am fă
cut-o recent în cadrul anchetei 
ziarului nostru, cu prof. 
Pop, președintele C.J.E.F.S. 
ramureș.

— Martor ocular, In ultima 
me, la o activitate sportivă _ 
manent sporită, reporterul rămi- 
ne incîntat de amploarea întrece
rilor organizate, fie la sate, fie la 
orașe. Apare limpede că „Dacia- 
da“ a adus un suflu nou, puter
nic, în activitatea sportivă a ju
dețului dv...

— „Daciada" a dinamizat net 
activitatea sportivă de masă și de 
performanță, in ultimul an mai 
ales, plasînd Maramureșul to ria
dul județelor fruntașe pe țară. 
Iată cîteva elemente de referință 
In sprijinul afirmației mele : pes
te 25 000 de copii și tineri au fost 
cuprinși. în iarnă, la diverse con
cursuri și competiții de schi, să
niuțe și patinaj organizate la sate. 
Intre comune, aproape 1S0 000 au 
fost prezenți, din primăvară în
coace. în suita de întreceri iniția
te sub însemnul „Daciadei**. Spor
tivi și sportive de toate vîrstele, 
de toate profesiile, ceea ce dove
dește eficiență. In performanță, 
peste 10 echipe activează to pri
mul eșalon al sportului românesc.

— Cum apreciați ritmul to care 
se îndeplinește cerința ca tinere
tul, îndeosebi, să capete deprin
derea practicării sistematice a r- 
xercițiului fizic și, treptat, să se 
apropie de o ramură de «port, 
după aptitudini și, desigur, după 
preferințe 1

— întrecerile ..Daciadei" poartă 
și ia noi amprenta unui entuziasm 
general Peste semnificația deo
sebită pe care o prezintă marea 
competiție națională a sportului 
nostru, explicația trebuie găsită 
și în sistemul de desfășurare a 
întrecerilor Baza lor o reprezintă 
locul de muncă, unitatea de pro
ducție. Un campionat pe atelier, 
sector sau secție stîmește un larg 
interes în rîndul tuturor munci
torilor. chiar și al celor mai 
vîrstnici, le stimulează gustul pen
tru mișcare, dorința de a se afla 
cu toții în întrecere. Iată cazul 
I.M.M.U.M (întreprinderea meca-

loan 
Ma-
vre- 
per-

nică de mașini șl utilaj minier) 
din Baia Mare, exemplu caracte
ristic. Aici nu există nucleu de 
producție care să nu iși aibă or
ganizată măcar o competiție. Cei 
de aici ar merita un premiu spe
cial — și ne gîndim la aceasta — 
pentru modul cum înțeleg să-și 
desfășoare activitatea sportivă de 
masă, fără prea multe îndemnuri 
din afară. In același timp, spor
tul de masă face „casă bună" în
tre oamenii muncii din multe ex
ploatări miniere (Herga-Săsar, 
Borșa) la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Sigbe- 
tu Marmației, la Fabrica de al- 
caloizi din Vișeu, In mari unități

TOȚI OAMENII MUNCII 
faze finale șl infercomunale, ceea 
ce înseamnă mai multe duminici 
(cel puțin 4) de Întreceri Ia cînt 
și mișcare.

— Maramureșul cunoaște o creș
tere impresionantă a numărului 
cadrelor didactice de educație fi
zică, rezolvtndu-se in acest fel 
multe din problemele rămase de 
ani de zile in suspensie privind 
inițierea In sport a copiilor și 
tinerilor. Referlndu-ne la „Dacia- 
dă“, care a fost contribuția pro
fesorilor de specialitate la orga
nizarea și reușita acesteia 7

— Activul C.J.E.F.S. a găsit în 
rîndul profesorilor de sport mul
tă înțelegere. Oamenii s-au anga-

st-

Acțiune priori  ̂in îndeplinirea Programului 
de dezvoltare a mi$cării noastre.sportive

AZI, JUDEȚUL MARAMUREȘ

asemenea exemple 11 vor mobiliza 
la o muncă de calitate pe toți 
profesorii șl antrenorii noștri.

— Ne-ați relevat unele Împliniri. 
Co nn s-a Înfăptuit Încă In județ 
1* nivelul cerințelor Programul ui 
dc dezvoltare a mișcării noastre 
sportive 7

Consider că puteau fi cuprinși 
in „Daciadă* și mai mulți oameni 
ai muncii, cu două eondaiții: prac
ticarea exercițiului firic ,ă fi fost 
sistematică și, în același timp, în 
pas eu popularizarea unor acți
uni, să ce fi asigurat colectivelor 
de producție șl școlilor un anu
mit număr de amenajări. Defici
tare sint In această privință în
treprinderile din Baia Mare (Ma- 
ratex), Vișeu (Conductorul), Sl- 
ghet (Fabrica de șuruburi), în ge
neral cele din comerț, unele or
ganizații sportive sătești — Săcel, 
Asuaj, DeseștL

— Sînteți satisfăcuți de felul 
cum se concretizează colaborarea 
dintre factorii cu responsabilități 
șl atribuții in direcția asigurării 
reușitei depline a Întrecerilor ,JSa- 
cladei* 7

Rezultatele demonstrează că 
xlstă o asemenea colaborare,
este, desigur, perfectibilă. Și In 
această privință ne bucurăm de 
sprijinul permanent al Comitetu
lui județean de partid. Totodată, 
În Întreprinderi, în instituții șl In 
școli, comuniștii sprijină direct 
acțiunea de cuprindere a maselor 
in sport, iar 1a sate, primari, pre
ședinți de CA.P., ei înșiși prac
ticieni ai sportului, «ir.t un per
manent imbold la exercițiu fizic.

Un deziderat care consider că 
s-ar impune : o mal reală înțele
gere vizavi de dezvoltarea turis
mului in Maramureș. Și aceasta, 
nu numai la Borșa, unde ființea
ză un frumos complex, ci șl in 
alte localități sau puncte ale ju
dețului — Mogoșa, Izvoarele etc. 
— care, ev unde amenajări șl 
evident cu spații adecvate pentru 
cazare, ar putea deveni centre tu
ristice de interes național.

Tiberiu STAMA

CAMPIONII NAȚIONALI 
LA SĂRITURI PENTRU 

COPII
Campionatele naționale de sări

turi pentru copii, desfășurate In 
bazinul din incinta parcului spor
tiv Dinamo Oradea, s-au bucurat 
de participarea a peste 60 de con- 
curențl din București, Cluj-Napo- 
ca. Oradea și Sibiu. Dintre tine
rii sportivi ai acestor finale s-au 
detașat Cornel Pop șl Adrian 
Cherciu (antrenați de P. Decu- 
seară și, respectiv, N. Sparios), 
tripli campioni.

Iată cîștigătoril probelor : 
TRAMBULINA 1 m — fete A: 
Isabela Bercaru (C.S.Ș. București) 
309,80 p; fete B: ștefania Buflea 
(C.S.Ș. București) 215,10 p; băieți 
A: Cornel Pop (Progresul) 353,15 

băieți B: Adrian cherciu
București) 189,55 p;

3 m — fete A: 
(C.S.Ș. București) 
B: Monica Baba 
băieți A: C. Pop

nin : S 
biu) — 
Tabaci#
S4B
218 s.

BALCANIADA DL ALPINISM
In masivul Bucegi s-a desfășu

rat zilele trecute prima etapă a 
Balcaniadei de alpinism, cu parti
ciparea reprezentativelor Bulgari
ei, Greciei, Iugoslaviei șl Româ
niei. Ploaia căzută In ajunul com
petiției nu a permis abordarea 
celor mai dificile trasee. Au fost 
atacate trasee de dificultate me
die, ca Răsucită — parcurs de 
echipa Greciei, Creasta Coștila 
Gălbenelelor — echipa Iugosla
viei și România II, Creasta Vul
turilor — echipa Bulgariei, șl în
sorita — România I. Etapa a n-a 
are loc in aceste zile In Bicaz. 
(V. ZBARCEA — coresp.).

rtlITO CONCURSUL DE VITE- 
MVIM za PE CIRCUIT dotat 
cu „Cupa Siderurgistul“, desfă
șurat la Hunedoara, a revenit a- 
lergătorului Andrei Bellu de ia 
I.A. Dacia Pitești, pe un autotu
rism „Dacia 13^0“.

1 ICim „CUPA ORAȘELOR**. 
v.l<-L!Oiyl Brăila a găzduit e- 

tapa a xn-a a „Cupei orașelor** 
la ciclism pentru juniori mari și 
mici. Au avut loc două manșe, 
dintre care una de contratimp. 
Competiția a fost dominată de a- 
lergătorii ploieșteni la juniori 
mari și de brăileni la juniori 
mici. Iatâ-i pe primii clasați : ju
niori mari : 1 Ion Vintilă (Plo
iești), 2. Gheorghe Marinescu 
(Ploiești), 3. Eugen Jebeieanu (Ti
mișoara) ; juniori mici : 1. Gheor
ghe Florea (București). 2. Hie 
Radu (Brăila) 3. Ion Marinescu 
(Brăila). (Gr. RIZU-coresp.).

e- 
Ea

p;(c.s.ș.
TRAMBULINĂ 
Cristina Timar 
246,55 p; fete 
(Crișul) 147 p;

p; băieți B: A. Cherciu 
p; PLATFORMĂ — fete A: 
Nicolaescu (Progresul Bucu- 

202,45 p; fete B; Maria Cir- 
(Progresul) 92,65 p; băieți

școlare din Baia Mare, Baia Sprie 
sau Cavnic. Desfășurindu-se de 
fiecare dată pe baza unui calen
dar. acLviiatea sportivă de masă 
din multe întreprinderi și școli 
maramureșene se face remarcată 
pnn conțin uitate, prin angrena
rea unor mase largi, cu precădere 
de tineri. De mare interes se bu
cură fotbalul, atletismul, mai re
cent handbalul și. peste toate a- 
cestea, turismul, to multe caruri 
cu caracter aplicativ, sub forma 
cicloturismului sau a concursuri
lor de orientare sportivă. Chiar 
șl ia sate grija pentru a asigura 
permanență activității sportive de
vine tot mai mult nota dominan
tă. Am în vedere o serie de fes
tivaluri cultural-sportive, ca ace
lea de la Hoteni, Stejaru-Șomcuța, 
Stoiceni, Prislop, Asuaj, organi
zate cu etape pe comune și cu

jat ferm, din. convingere. La or
ganizarea unor acviuni-crosuri, 
concursuri și competiții, ansam
bluri sportive, selecția pentru per- 
formanțâ. Exemplele pozitive ar 
fi de ordinul zecilor, de aceea mâ 
voi rezuma La exemple de excep
ție: Gheorghe Cordea, Petru Albu, 
Hie Boloveschi și Vaslle Vanț 
(Baia Mare) Marius Mihai (Si
ghet), Alexandru Do muți (Baia 
Spr.e), Ion NAsui (Cavnic). Ioa 
Criznic (Tg. Lâpuș), Lie Zaharia 
(corn. Rohia). In același timp, 
prin munca piinâ de dâruire șl 
competență a unor profesori-an- 
trenori (.Al. Manț, Elena Marines
cu, N. Kuhn, M. A Ide a, C. Popes
cu, L. Pani, Gh. Demeea, Gh. Ba
ciu), Maramureșul s-a inserts vi
guros In aria performanței : în 
volei, gimnasticâ, natație, hand
bal și lupte. Tragem nădejdea că

278,65 
168,85 
Luiza 
rești) 
stică „ _ . ... ___
A: C. Pop 240,60 p; băieți B: A. 
Cherciu 125,30 p.

Cu această competiție se în
cheie activitatea din sezonul în 
aer liber. (llie ghișa — coresp.).

CAMPIONATUL
DE RACHETOMODELE

Timp de trei zile, la Buzău 
s-au desfășurat întrecerile 
etapei finale a campionatului 
republican de rachetomodele. 
la care au participat cei mai 
buni constructori din întreaga 
tară. Timp de trei zile. în văz
duhul pătat de nori au fost 
lansate zeci de minirachete. de 
cele mai diferite tipuri și... cu
lori. Au fost efectuate. în to
tal. peste 500 de lansări,

(în ord 
brul Si 
rești. I 
rări D 
rești.
(S6B ; 
(S3A, 
Zimbru 
mia B, 
Suceavi 
(S4C). 
(S6B i 
lărasi < 

Fedei 
lism a 
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medalii1 
Corniței 
zău 5 i 
chipe i 
mod dt 

prof.
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- CA

FINALELE „DACIADEI" LA KARTING
(Urmare din pag. 1)

Cind l-am cunoscut pe Daniel 
Hudușan. un tinăr deosebit de 
înzestrat pentru tehnică, inteli
gent și inventiv, acesta tocmai 
iși pusese la punct mașina, 
fiind apoi solicitat de vreo cinci 
concurenti și de către unii in
structori să-i ajute la revizui
rea minibolizilor. L-am revăzut 
apoi în timpul curselor. înde
mânarea cu care conducea, ușu
rința dovedită în luarea vira
jelor au făcut ca Hudușan (elev 
în comuna Sărmașu. județul 
Mureș) să fie cotat drept cel 
mai tehnic concurent, specia
liștii prezenti pe kartodrom în- 
trevăzîndu-i un frumos viitor 
în acest sport.

„întrecerile karting din

cadrul „Daciadei" — ne spunea 
strungarul loan Vârzaru, din 
Roșiori dc Vede — au stimulat 
pe membrii cercului nostru, in 
număr de aproape 200, să gă
sească soluții originale de con
struire a karturilor. Personal, 
în afara motorului, mi-am făcut 
singur mașina, pentru aceasta 
trebuind să studiez numeroase 
cărți de specialitate. Am fost 
însă sprijinit și de eițiva me
canici cu experiență de la în
treprinderea de material rulant, 
unde lucrez, 
casă, le duc 
muncă drept 
de campion

Din nou — ca în atîtea alte 
prilejuri oferite de finalele 
„Daciadci" — în prim-plan s-a 
situat tot județul Alba. Puter
nicul centru de karting din

întîi in
si fap- 
o com-

Intorcindu-mă a- 
tovarășilor de 

mulțumire un titlu 
al «Daciadei»**.

UldiIiHi 7TT
DO. REZULTATE DIN DIVI- 
rkXLkJ Z1A A, seria a n-a : 
Mureșul Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 5—8 (1—3, 0—2, 2—2, 2—2). 
Au înscris : Harabula 5, Băjenaru 
3, Garofeanu pentru învingători, 
respectiv Burger 2, Magyari 2, 
Elekes. (A. SZABO-coresp.). In
dustria linii Timișoara — C.S. Șco
lar București 6—10 (2—2, 1—2, 2—3, 
1—3) Au înscris :
Pițigoi 3, Sane 2, Tom eseu II 2 
pentru învingători, respectiv Ko- 
nyves 2. Schultz 2, Ghițulescu șl 
Kremmer. (C. - CREȚU-coresp.).

Dorobancea 3,

PE LITORAL SEZON ESTIVAL PRELUNGIT
• Timpul permite petrecerea unui concediu plăcut O Cura de 

struguri din ri-uumuele soiuri cultivate in podgoriile Dobrogei 
• Importante înlesniri ‘
brie. —

acordate turiștilor pentru luna septem-

m 
D

g

După cum apreciază 
multe zile călduroase._______
românesc al Mâni Negre luna 
Deși durata strălucirii soarelui 
miezul verii, se poc face *• 
avantaj în plus : aerul devine__________ _ _______ ,_____
influență tonxă asupra organismului.

In această lună, avantajele sint și de altă natură : tarifele bi
letelor — substanțial reduse, evitarea aglomerației, posibilitatea 
alegerii stațiunii și confortului dorit, sejurul poate fi. stabilit 
la un număr de zile mai mare sau mai nuc deeît clasico serie 
de 12 zile. Continuă să se organizeze numeroase excursii In 
Delta Dunării, în nordul Dobrogei, la Murfatiar, Adamclisi, His
tria, precum și in R.P. Bulgaria.

In mod deosebit, se poate face o cură de struguri. Dobrogea 
oferă cei mai dulci și cei mai aromați struguri. *

Pentru luna septembrie, oficiile județene de turism efin în
treaga țară dispun de locuri pentru odihnă cu sejur în toate 
stațiunile de pe litoral. Avantajele sînt multiple. Cazarea se face 
în hoteluri de categoria L prevăzute cu tot confortul necesar. 
Pentru perioada 1—15 septembrie, cazarea este de 65 lei pe zi 
de persoană. Un sejur de 12 zile costă 780 lei, iar unul de 6 
zile — 390 led.După 16 septembrie, tarifele sînt și mai reduse — 
57 lei pe zi de persoană. Un sejur de 12 zile se ridică la numai 
684 iei. iar unul de 6 zile — la 342 lei. in toate cazurile, cei ce 
călătoresc cu trenul beneficiază de reducere La costul biletului 
de tren.

Înscrierile pentru litoral se fac la toate agențiile șl filialele 
oficiilor județene de turism.

meteorologii, in luna septembrie vor fi. 
Trebu.e ' " ' ..............avut In vedere că pe litoralul 

septembrie este foarte plăcută, 
este ceva mai redusă deeît m 
multe ore de plajă. Există un 
mai puternic ionizat, avind o

TFNK A n a a „cu-luivlo pei ICIM" rezervată co
piilor a reunit La Brașov 128 de 
participanți din mai multe centre 
ale țării. Trofeul a rămas în pose
sia sportivilor de la ICIM Brașov, 
care au totalizat 56 p, urmați de 
Unirea lași — 30 p, Dinamo Bra
șov și Brașovia — cîte 13 p. La 
individual au cîștigat, în ordine : 
cat. 13—14 ani — Filaret Rotaru 
(Unirea) și Beatrice Buinoschl 
(ICIM) ; cat. 11—12 ani — Dan 
Flores cu (Unirea) și Mihaela Ră- 
duca (ICIM) ; cat. 8—10 ani — 
Leonard Balint (Unirea) și Ileana 
Drăguiescu (ICIM). (C. GRUIA- 
coresp.).
TENIS DE în 8313 „Victoria* 

din Ploiești va avea
MAbA loc Intre 1 $1 3 sep
tembrie tradiționalul concurs re
publican de tenis de masă al co
piilor pînă la 10 ani, dotat cu tro
feul „Paleta de argint", organiza
torii au luat toate măsurile nece
sare bunei desfășurări a Întrece
rilor, care au Joc sub genericul 
„Dadadei* la care sint așteptați 
cei mal buni jucători din centrele 
de copii ale cluburilor si asocia
țiilor sportive din Întreaga țară, 
uni ci turneu amical la 
VLJLtl CONSTANȚA. Au par
ticipat patru echipe feminine de 
club : Farul si Chimpex Constan
ța, M.T.K. Budapesta si M.K.V. 
Ostrava. Competiția a fost ciști- 
gată de formația Farul, care a 
cîștigat cu 3—0 toate partidele, ur
mată de Chimpex (3—0 cu M.T.K. 
șl 3—1 cu M.K.V.) (C. POPA —
coresp.). « LA SIBIU, in meciuri 
internaționale amicale (feminin), 
Clubul școlar Sibiu — PÂLAC 
Varșovia 3—0 și 3—L (L IONES- 
CU — coresp.).

Aiud. unde învață arta pilota
jului peste 100 de pionieri si 
utecisti. a propulsat pe karto- 
dromul din Boman autentici 
campioni, precum si multi alti 
concurenti situați în primele 6 
locuri ale clasamentelor finale. 
Astfel că Alba încheie si aceas
tă competiție pe locul 
ierarhia județelor.

Trebuie să remarcăm 
tul că. fiind vorba de
petitie inedită in municipiul 
lor. locuitorii Romanului au 
tinut să fie prezenti in număr 
mare — mai mare deeît la un 
meci de fotbal — la cele sase 
curse, desfășurate de parcursul 
a două zile. Prima finală, la 
karting din cadrul marii com
petiții naționale s-a bucurat de 
un mare succes si datorită ex
celentei organizări, asigurate de 
Comitetul județean Neamț al
U. T.C., cu sprijinul prețios al 
organelor locale de partid si de 
stat din Roman.

CLASAMENTE. Fete : 1. Tin- 
cuta Dihoreanu (Dîmbovița). 2. 
Doina Rîndașu (Suceava). 3. 
Roxana Tanasciuc (Suceava) ; 
băieți, 14—16 ani : 1. M. Man 
(Alba), 2. L Tipău (Vaslui), 3.
V. Bugărzeanu (Mures) ; 16—18 
ani : 1. D. Hudușan (Mureș), 2. 
M. Olteanu (Iași). 3. I. Lupca 
(Timiș) ; 18—20 de ani : 1. I. 
Vărzaru (Teleorman), 2. S. 
Teller (Alba). 3. Gh. Talpoș 
(Sălaj) ; lieenfiați : L S. Lazăr 
(Alba). 2. F. Năstase (Argeș). 
3. I. Ciupercă (Neamț).

_  _____ . cu 
multe rezultate valoroase, din
tre care se evidențiază excep
ționalul succes de 465 secunde 
realizat in proba de rachetă cu 
stramer 5 N.s. de către spor
tivul tîrgoviștean Marian Coșo- 
veanu. Performanta constituie 
un nou record mondial în a- 
ceastă categorie.

REZULTATE TEHNICE (pri
mii clasați) : seniori, probele : 
S 6 B — Marian Coșoveanu 
(Metalul Tîrgoviște) — 465 s ; 
S 3 A — V. Șomoghi (Politeh
nica Buc.) — 570 s ; S 4 B — B. 
Bocanicin (Explorări Deva) — 
289 s : S 4 C — V. Kokoșy (Ex
plorări Deva) — 495 s ; S 4 D
— V. Șomoghi — 359 s ; tine
rei : S 6 B — D. Cotoară — 333

S 3 A — N. Munteanu 
s : S 4 A — D. Cotoară

S 4 C — T. Dumitru 119 
S 4 D — D. Cotoară — 278 s 
(toti din Sibiu) : juniori : S 6 B
— P. Nițu (Sibiu) — 354 s ; 
S 3 A — G. Bordea (Buzău) — 
564 s ; S 4 B — N. Petre (Tîrgo
viște) — 278 g ; S 4 C — N. 
Chiriță (Sibiu) — 115 s ; femi-
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SE POATE O ECHI.
(Urmare din pag. 1)

de băiefi 
realizeze 

aceștia ii 
bine pre-

Avem un lot de 40 
ambițioși, dornici să 
lucruri bune. Dintre 
vom alege pe cei mai 
gătiți**.

— Trebuie să înțelegem, oare, 
că ați renunțat complet la ser
viciile consacraților 7

— Nu. Am renunțat doar la

Intr-adevăr, duminică diminea
ța am avut posibilitatea să vizio
năm cîteva sosiri de mare spec
taculozitate. Le vom enumera in 
ordinea desfășurăm 
fiindcă o departajare 
spectacular este greu 
Premiul Pitești (două 
fost cîștigat de Vlăhlța_
tiv, Hinsar. Prima, condusă cu 
multă exactitate de S. Onache, a 
atacat irezistibil la jumătatea li
niei drepte, reușind să întreacă, 
chiar în vecinătatea sosirii, pe 
Macrou și Artizan, ambii minați 
cu multă convingere. Hinsar șl-a 
adjudecat cel de-al doilea hit de 
o manieră ce a entuziasmat asis
tența. Aflat pe partea opusă tri
bunelor, undeva departe, el tic
nește spectaculos la Ieșirea din 
ultimul ocol șl energic solicitat 
de Tr. Marinescu reușește să-i

alergărilor, 
pe plan 
de făcut, 

hituri)' a 
șl. respec-

ÎNSCRIERI la clase 
CU SPECIALITATE 

HANDBAL
Liceul Industrial 

tronlca Înscrie eleve 
tru clasa a IX-a cu 
fii electronic (curs de zi), 
specialitate sport — hand
bal. Înscrierile se iac la 
secretariatul școlii, pînă 
la 30 august 1978. Infor
mații la telefonul 98.70.60.

Eec- 
pen- 
pro-

AUTOTURISMELE LUNII SEP
TEMBRIE

Șl In luna septembrie a.e. con
tinuă atribuirea autoturismelor 
„DACIA 1300“ la toate tragerile 
șl concursurile - ■ 
PRONOEXPRES, 
PRONOSPORT.

Ca și pînă în _ 
valoroase premii se acordă 
cazul In care valoarea calculată 
(la una sau mai multe categorii) 
este egală sau superioară contra
valorii autoturismului „Dacia 
1300“, respectiv 70.000 lei.

obișnuite
LOTO

prezent.

LOTO,

aceste 
in

consacri 
rios de 
că treci 
gura ol 
national 
nu ave 
Teodor 
Viadim 
Silaghi 
Juns a 
♦iei. lu
pe Dăm

SOSIRI SPECTA
„pună un cap* hii Macrou, ră
mas șl de data aceasta pe locul 
doi. La fel de palpitante au fost 
șl sosirile din Premiile paring 
(Izmir demarează spectaculos la 
jumătatea liniei drepte și ciștigă 
sigur) și Poiana, în care aprantil 
D. Arsene și N. Nicolaie au luptat 
cu multă ardoare pentru victorie. 
Rezultate tehnice: cursa I: 1. Ro
ditor (Al. Nacu) rec. 1:37,9, 2.
Nunișoara. Simplu 4, ordinea n ; 
cursa a n-a: I. Sfioasa (N. Si- 
mion) rec. 1:35,1, î. Simptom, 3. 
Jalonat. Simplu 5, ordinea S, e- 
vent 24, ordinea triplă 101; cursa 
a , m-a: L Soneria (N. Slmion) 
rec. 1:30,7, 2. Neghinei. Simplu 3, 
ordinea 90, event 13, triplu dști- 
gător 152; cursa a '
hlța (S. Onache) 
Macrou, 3. Artizan, 
dinea 6, event 31,

IV-a; L Vlă- 
rec. 1 :26,4, i.
Simplu 6, or- 
ordinea triplă

47; curs 
vram) 
Simplu 
cursa al 
ne) rec. 
Simplu 
ordinea 
L Hinsd 
1:25,7, 11 
dinea 13 
gător 4 
Turtea I 
Valoarea 
ordinea 
plă 503; 
Stan) rd 
4, ordlnd 
tigător 
ridicat 1 
fost clșl 
chete cu 
13 684 lei

LOTO PRONOSPORT
De asemenea, se acordă drep

tul de a obține un autoturism 
„Dacia 1300“ dacă se omologhea
ză cîștiguri pe mal multe varian
te de pe un bilet sau buletin șl 
dacă totalul acestora se ridică la 
70.000 lei.

turisme 
to. Pro 
Pronospd

Heamlntlm și faptul că datorită 
acestor avantaje au fost atribuite 
cu regularitate autoturisme „Da
da 1300“, In numeroase cazuri 
fiind cîștlgate cite 2 sau 1 auto-

Un noi 
autoturis 
oferit de 
mîlne, m 
fiind ulti 
rea bilet

Nu U11 
ventă e



București

DACĂ GAZONUL OLIMPIEI AR PUTEA VORBI

MECIUL RITUC STEAUA-A.S. MONACO
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După cum se știe, mline, 
miercuri 30 august, se va dis
puta la București meciul retur 
din preliminariile Cupei Cam
pionilor Europeni, dintre echi
pele Steaua și AJS. Monaco (in 
prima partidă, care a avut loc 
cu două săptămîni în urmă la 
Monte Carlo, A.S. Monaco a 
obținut victoria cu scorul de 
3—0). în vederea acestui meci, 
ambele formații fac ultimele 
pregătiri. Steaua a revenit ieri 
de la Oradea, unde duminică a 
Învins în campionat pe F. C. 
Bihor cu 4—2 și — după obiș
nuita recuperare — va efectua 
în cursul acestei dimineți un 
antrenament. Campioana Fran
ței — care va fi însoțită de un 
grup de suporteri șl de peste

30 de ziariști, comentatori de 
radio și televiziune, fotorepor
teri — va sosi astăzi, spre a- 
miazâ, la București, cu un a- 
vion special, urmind a se an
trena după-amiază pe stadionul 
Steaua.

Antrenorul Lucien Leduc fn- 
tîmpină unele dificultăți in al
cătuirea formației, doi dintre 
titularii ,.ll“-lui monegasc fiind 
indisponibili. Este vorba de 
portarul Ettori, accidentat vi
neri in timpul meciului cu Pa
ris F.C., și de mijlocașul Moi- 
zan, nerefăcut de pe urina 
fracturii suferită la o mină.

Meciul de mline va avea loc 
pe stadionul Steaua, ea inee- 
pere de Ia ara ÎS. și va fi 
transmis in direct la televiziune.

Incontestabil, nimeni pe lumea 
asta nu poate Însufleți un petec 
de gazon, acolo unde se petrec 
șl *e aud, in momente de mare 
cumpănă, atltea și atltea lucruri 
pe care uneori nici hirtla nu le 
suportă. Pentru că dacă ar putea 
vorbi gazonul Olimpiei din Satu 
Mare ar scoate și el la iveală 
starea de spirit actuală a echipei 
locale, cauzele pentru care ea ■ 
capotat In mod neașteptat tn fața 
vtlcenilor — o formație care, așa 
cum am mai subliniat tn cronica 
apărută Ieri, a lost bine armată 
si pregătită <En toate punctele de 
vedere spre a stăvili un asalt hao
tic. lipsit de perspectivă. Mal 
mult, oaspeții, fără să apcâeze M 
antjoc, au atacat cu succes victo
ria Ce ar putea spune insă ga
zonul echipei F.C. Olimpia T Că ea 
n-a avut tm spirit de echipă — 
dovada, reproșurile șl InsnHde 
reciproce ; Epsa de ajutorare 
In teren ta momentele grele ; joc

cel mal grav ,i atunci trebuie 
căutat un ceas al sincerelor măr
turisiri. Este nevoie de o discuție 
eu „cărțile pe față*, din eare să 
învețe ți sâ tragă concluzii ,i • 
parte ți cealaltă. Pentru că F.C. 
Olimpia mai are resurse (altădată 
a dovedit-o), dar ele trebuie să 
fie valorificate în cadrul unui e- 
xigent prores de pregătire și mai 
cu secmă într-un climat sănătos.

Stelion TRANDAFIRESCU
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pei Franței pe bătrinul conti
nent ?

Aportul căpitanului de echi
pă este cu atit mai necesar si 
mai valoros atunci eind echipa 
se află la impas, eind este con
dusă, eind trebuie sâ recupe
reze. eind în sistemul jocu
rilor eliminatorii tur-retur. 
revanșa poate să hotăras
că soarta calificării. Nu în- 
tîmplător, una din perioadele 
satisfăcătoare ale echipei re
prezentative de fotbal a fost a- 
tunci eind a avut căpitan de 
echipă pe internaționalul Mir
cea Lucescu. Jucător cu un e- 
chilibru general admirabil In 
viata sportivă și de toate zile
le. exemplu în teren si in afara 
lui. stimat de colegi, clarvăză
tor, tactician de clasă, sesizînd 
momentele de dificultate ale 
echipierilor săi sl ale adversa
rilor. Lucescu, și acum, către 
sfîrșitul carierei fotbalistice, a 
devenit stegarul noij lui echipe, 
F.C. Corvinul.

Importanța căpitanului de e- 
chipă este mai actuală decit 
oricind. acum în preajma dispu
tării cupelor europene la fot
bal. eind dorința unanimă a iu
bitorilor acestui răspindit sport 
este aceea ca echipele româ
nești să se comporte bine, une
le să fie în stare să se califi
ce. Cu un handicap de trei Ro
luri de la Monte Carlo, din

meciul-tur preliminar cu AS. 
Monaco, Steaua ce află ic 
ajunul unui joc-retur pe te
renul propriu, cu invingâtoarea 
sa din Franța. Motivele 
eșec atit de dur au fast 
tate fără să mulțumească 
pe nimeni. an: m este___
de imaginat cum o echipă, de 
talia campioanei noastre la 
fotbal, a putut să se înapoieze 
acasă cu un balast de trei go
luri. Este clar că spiritul de 
mobilizare al echipei, inclusiv 
contribuția căpitanului de echi
pă au fost foarte slabe. Din 
această constatare decurge ne
cesitatea ca în jocul retur de 
mline. de De stadionul Steaua, 
echipa militară să se dăruiască 
total tentativei de a întoarce 
în favoarea sa soarta calificării.

Desigur. • asemenea încerca
re este foarte dificilă dar nu 
imposibilă. Exemple vechi și 
mai noi atestă asemenea posi
bilități. încă in 1938, în Cupa 
Europei Centrale. Ujpest Buda
pesta învinge cu 4—1 pe Rapid 
București în meciui-tur insă 
în retur Rapid eîștigă eu 4—0 
și se califică. In 1967, in Cupa

unui 
rela- 
insă 
greu

Ca puțin înainte de fluierul de 
început al medului de la Craio
va, jucătorii ieșeni au oferit cite 
o crizantemă roșie celor 11 com
ponent ai echipei Universitatea. 
Era un gest frumos prin care ei, 
fotbaliștii din Copou, au vrut sâ 
ante câ n-au uitat eâ s-au sal
vat de U retrogradare și datori
ta victoriei pe care aib-albeștni 
au obținut-o în fața constânțeni- 
lor In ultima etapă a campiona
tului trecut. Apoi a început jo
cul și nimic n-a mai purtat am
prenta .^mabilitâților" reciproce. 
Din primul minut, Micloș l-a „co
sit" pe Marcu, adversarul său 
direct. Trei minute mai tirziu, l-a 
faultat din nou și încă o dată, 
li fel de grosolan, spre sfîrșitul 
primei reprize. N-a fost, din pă
cate, un „duel- singular. Geoi- 
gâu— Simionaș, Romilă—Bel dean u, 
C. Iooescu — Donose, Ti lihni— 
Mureșan au fost... perechi anta
goniste, disputa pentru balon L-

ind. de nenumărate ori, denatu
rată in tmbrinceli, piedici, intrări 
dure. Simionaș a părăsit terenul 
accidentat, Beraeanu și Tilihol 
au terminat meciul șchiopătind. 
Cui au servit astfel de amabili
tăți ? Indiscutabil, nimănui din 
moment ce au umbrit • dispută 
sportivă care începuse spectacu
los, cu acțiuni rapide la cele două 
porți, dar care pină spre final 
s-a înscris tn perimetrul medio
crității.

Primit cu... rezerve de cei a- 
proape 25 000 de spectatori, con- 
stănțeanul Gh. Ispas a arbitrat 
bine un meci greu, a sancționat 
cu lovituri libere faulturile, a 
aplicat corect legea avantajului, 
a fost aproape de fază. Ce i se 
poate imputa 7 Că a uitat acasă 
cartonașele !... Altfel nu se poate 
explica de ce nici măcar lui Mi
cloș nu i l-a arătat pe cel gal
ben !

Lourențiu DUMÎTRESCU

exemple care arată că 
Imposibilul devine po-
nu este convins că 

va Încerca să-si repare 
Monte Carlo ?

europeană a tirgurilor F. C, 
Argeș pierde la Toulouse eu 
•—3 si efatigă la Pitești eu 5—1. 
In 1972. Rapid pierde la Var
șovia cu Legia (•—2) si eiș- 
tigă la București cu 4—4. Nu
mai trei 
uneori.
sibiL

Cine
Steaua
greșeala de la
Sint semne că echipa și prin
cipalii ei piloni. Dumitru și Ior- 
dăneseu. sint in revenire chiar 
dacă in primele două jocuri de 
campionat nu au jucat in plin 
decit 45 de minute perioadă in 
eare s-au pus bazele celor două 
victorii de la București și de 
Ia Oradea. Avantajul francezi
lor este insă însemnat și pen
tru anihilarea lui va trebui ca 
întreaga echipă să desfășoare 
un joc valoros, plin de dăruire, 
să fie aplicat întregul plan 
tactic de eare să răspundă fie
care jucător in parte și îndeo
sebi căpitanul de echipă, res
ponsabilul din teren al acestei 
tentative așteptată cu nerăb
dare.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

BA1MARENII AU JUCAT CA ACASĂ
La prima vedere, victoria echipei 

F. C. Baia Mare la Petroșani ar 
putea fi considerată o surpriză. 
Dar pentru cei care au văzut du
minică maniera In care elevii an
trenorului V. Mateianu s-au an
gajat m joc, totul a părut normal. 
In ce a constat superioritatea e- 
chlpei F. C. Baia Mare ’ In pri
mul rind a trecut foarte repede 
peste momentul tracului creat de 
o partidă In deplasare, evoluind 
dezinvolt, ca și dnd juca pe te
ren propriu, cu un mare accent 
pe ofensivă. Gruparea m apăra
re și apoi ieșirea organizată la 
atac semănau aidoma unui arici. 
Aceste treceri se făceau atît de 
rapid. Incit, de fiecare dată, băi- 
mărenii erau In superioritate nu
merică. Ieșirea din apărare «e 
făcea cu mult calm, cu pase Ia 
picior la coechipierul cel mai 
bine plasat și nu cu degajări la 
intlmplare. Urma apoi o țesătu
ră de pase, cu participarea a cel 
puțin 4—5 jucători, pînă se a-

jungea la mijlocul terenului, 
acest moment unul sau doi 
cători țîșneau surprinzător 
față și imediat imul -dintre ei 
mea o pasă lungă, Ia întîlnire. Au 
fost situații frecvente în timpul 
meciului cînd un minut sau chiar 
două gazdele nu reușeau să in
tre în posesia balonului.

Combinațiile băimărenilor pe 
spații largi au alternat cu cele 
pe spații restrinse, totul execu- 
tîndu-se într-un tempo susținut. 
Aceste reușite au avut la bazâ o 
bună pregătire tehnică, dar, mal 
ales, fizică, totul pe fondul unei 
exemplare concepții tactice. Cum 
altfel s-ar putea explica pressin- 
gul permanent pe care cei din 
față, dar nu numai ei, l-au fă
cut la fundașii adverși ? Meciul 
de la Petroșani ne-a demonstrat 
că F. C. Baia Mare știe ce are 
de făcut în teren, indiferent dacă 
joacă acasă sau în deplasare. (

Adrion VASILESCU

LUCIDITATEA UNUI ÎNVINS
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SIMION CUȚOV?
ropean de tineret. Tn rest, ti
neri. Tineri eare vor să mun
cească serios și disciplinat, cu 
modestie și ambiție.

— Un lot fără Simion Cuțov ?
— Nu am renunțat la Si- 

mion și nici Ia alții. Ei conti
nuă să se pregătească la clu
burile lor. Dacă o vor face con
știincios, echipa națională li 
așteaptă.

— Dintre reprezentanții „nou
lui val* care sint pe cale să vă 
împlinească așteptările ?

— Așteptările mele sint le
gate îndeosebi de Jocurile Olim
pice din 1980. Sint mulți tineri 
talentați pe care ii văd lup tind 
eu șanse pe ringul olimpie. Iată 
eițiva dintre ei: N, Neagu 
(Tîrgoviște), P. Morea (CIuj-Na- 
poca), E. Roșu (Pitești), V. Bar
de (Zalău), - - - —
rești), C.- 
Neamț), Mai 
parte dintre 
în meciurile _ _ . _ 
ricanî și la Balcaniada din Gre
cia. Nu vom avea echipe for
mate numai din tineri sau nu
mai din consacrați. Vom încer
ca să împletim armonios expe
riența eonsacraților cu dorința 
fierbinte de afirmare a tinerilor.

Sperăm ca planurile antreno
rului federal să fie încununate 
de succesul de mai multă vre
me așteptat.

' sc
ored 
asi- 

:hipa 
iărgit 
:rați:

• DEBUT IN „CUPA F.R.F.*. 
După cum s-a anunțat, mline 
Începe o nouă competiție Ia ni
velul primului eșalon, dotată eu 
„Cupa F.R.F.*. Reamintim pro
gramul primei etape, care se va 
disputa mline, de la ora 14, pe 
terenurile primelor echipe: F. C. 
Bihor — Olimpia șl U.T.A. — 
F. C. Bala Mare (seria I, al că
rei program Inițial a fost schim
bat, după cum se vede; Corvinol 
Hunedoara — Politehnica Timi
șoara și Jiul — A.S.A. Tg. Mu
reș (seria a n-a); Chimia Rm. 
vncea — Sportul studențesc șl 
C. 3. Tlrgovlște — F. C. Argeș 
(seria a m-a); Gloria Buzău — 
Dinamo șl Politehnica lași — 
Sport duh Bacău (seria a IV-a).

• MECI DE ANTRENAMENT 
AL, SELECȚIONABILILOR. Au fost 
convocat! Ia București o parte 
dintre componenții loturilor A șl 
olimpic (în afara celor de la 
Steaua și a accidentalilor), pre
cum și jucători remarcați la trla- 
lurile de la Constanța. Nu mai 
puțin de nouă jucători tineri al
cătuiesc acest grup: Batadiu („U* 
Cluj-Napoca) Sabou, Dragomirescu 
șl Terheș (PC. Baia Mare), Stă- 
nescu (C. S. Tulcea), Bucur (St. 
roșu Brașov), Bozeșan (A.S A. 
Tg. Mureș), D. Zamfir (F. C. 
Constanța). Carabageac (Chimia 
Rm. VTcea). împreună cu mai 
vechi eomponențl al celor două 
loturi, ei vor participa mline di
mineață, de la ora 11. la un joc- 
școală pe Stadionul Republicii.

Ca o echipă învinsă la scor să 
fie aplaudată tn final, e un fapt 
mal rar. Iar cînd formația apre
ciată este o promovată, fenome
nul e mai mult decit Îmbucură
tor. Duminică, la Tg. Mureș, deși 
a pierdut cu 4—1, Gloria Buzău a 
avut serioase motive să fie re
marcată. Pentru că „jocul ei mo
dern In atac, cu acțiuni rapide, 
derutante, curajoase, superioare 
In repriza secundă ofensivei mu
reșene* — cum sublinia observa
torul federal Bujor Pătruțescu —, 
maniera deschisă a noii promo
vate a surprins plăcut. Ion io- 
nescu nu făcuse, deci, o simplă 
declarație protocolară, înainte de 
meci, eind spusese „am venit să 
jucăm ofensiv*. Și totuși, Gloria 
a pierdut la scor. Cauza ? Apă
rarea l Echipa buzoiană are un 
atac de Divizia A, dar. val. o de
fensivă de Divizia B. Fostul ata
cant de marcă, Ion lonescu avea

să explice lucid handicapul apă
rării: „Defensiva noastră s-a o- 
bișnuit cu ritmul mai lent al di
viziei secunde. Și cum in prima 
scenă sc joacă mult mai rapid, 
tinerii și talentații mei apărători 
au fost surprinși. Cred însă că 
au fost suficiente cele două eta
pe de probă pentru... viteza de 
reacție necesară !• Rămîne să 
vedem dacă apărarea buzoiană 
se va maturiza curind, cum crede 
antrenorul ei, optimist. Ceea ce 
nu scoate din discuție dotatul a- 
tac, în care ochiul versat al Iul 
Oprișan, experiența lui Negoes- 
cu, vigoarea lui Stan și viteza Iul 
Radu își așteaptă o sincronizare 
superioară, prin mai multă lu
ciditate. Pentru că, deși aplau
dată, pe merit, la Tg. Mureș» 
Gloria Buzău s-a dovedit, totuși» 
o echipă naivă !

Mircea M. IONESCU

H. Sultan (Buen- 
Ghindăoanu (P. 
sint și alții. O 

ei îi vom verifica 
eu pugiliștii ame-

CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO-
EXPRES DIN 23 AUGUST 1378

Categoria 1: 2 variante 257» Au
toturism Dacia 1300; cat. 2: 2,75 a 
18.764 lei; cat. 3: 15,50 a 3.329 lei; 
cat. 4: 67,75 a 762 lei; cat. 5: 
146,50 a 352 lei; cat. 6: 5.114,50 a 
40 lei; cat. 7: 148,50 a 200 lei; 
cat. 8: 2.683,25 a 40 leL REPORT 
CATEGORIA 1: 40.042 lei. Auto
turismele Dacia 1300 au fost ob
ținute de RUXANDA ȘTEFANIA 
din București și WEISZMANN E- 
LISA din Reșița.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DIVIZIEI C
• Bilanțul fostelor divizionare 

B in prima etapă: 3 victorii, 4 
rezultate egale ți S tnfringeri » 
Scorul etapei: Unirea Focșani — 
Luceafărul Adjud 6—0 » Recolta 
Stoicănești a pierdut eu 0—3 la 
Morenl din cauza... legitimațiilor 
jucătorilor » O etapă a gazdelor 
— oaspeții victorioși doar in 12 
jocuri.

SERIA I
Danubiana Roman — A.S.A. 

Cîmpulung Moldovenesc 1—2 
(0—1), TEPRO iași — C.F.R. Paș
cani 0—1 (0—1), Metalul Botoșani
— Șiretul Bucecea 1—2 (1—1), 
Dorna Vatra Dome! — Metalul 
Râdâuji 1—0 (0—0), Cristalul Do- 
rohoi — Zimbrul Suceava 4—1 
(1—0), Foresta Fălticeni — C. S. 
Botoșani 0—0, Unirea Săveni — 
Nicolina Iași 1—0 (1—0) — s-a ju
cat la *Biicecea, Avîntul Frasin — 
Laminorul Roman 1—1 (2—0).

serl% a n-a
Minerul Comănești — Partizanul 

Bacău 1—I (0—1), Petrolul Moi- 
nești — Cetatea Tg. Neamț 4—0 
(2—0), Cimentul Bicaz — Relonul 
Sâvinești 6—1 (4—1), C.S.M. Bor- 
zești — Oituz Tg. Ocna 3—0 (3—0), 
Aripile Bacău — Bradul Roznov 
1—0 (0—0), DEMAR Mărășești — 
Constructorul Vaslui 1—0 (0—0), 
Hușana Huși — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0), Rul
mentul Bîrlad — Letea Bacău 
0—1 (0—0).

SEIUA A IH-a
Metal osport Galați — Petrolul 

Băi coi 3—1 (1—1), Ancora Galați
— Avîntul Urziceni 1—0 (0—0),
Unirea Focșani — Luceafărul 
Adjud 6—0 (4—0), Petrolistul Bol
dești — Foresta Gugești 2—0 
(1—0), Olimpia Rm. Sărat — Pra-

hova Ploiești 0—0, Carpați Ne- 
hoiu — Dinamo Focșani 0—2 
(0—2), Petrolul Berea — C.S.U. 
Galați 0—2 (0—1), Chimia Buzău
— Otelul Galați 2—0 (0—0).

SERIA A IV-a
Voința Constanța — Azotul Slo

bozia 3—1 (1—1), Dacia Unirea
Brăila — Granitul Babadag o—0
— s-a jucat la Mădn, Electrica 
Constanța — Pescărușul Tulcea 
4—1 (0—1), I.M.U. Medgidia — 
Unirea Eforie 1—0 (0—0), Marina 
Mangalia — Victoria Țăndărei 
2—1 (1—0), Arubium Măcin — Ci
mentul Medgidia 0—2 (0—1), Trac
torul Viziru — Unirea Tricolor 
Brăila 2—4 (1—2), Șoimii Cerna
vodă — Chimpex Constanța 2—0 
(1-0).

SERIA A V-a
Electronica București — Celulo

za Călărași 1—0 (0—0), Automa
tica București — Abatorul Bucu
rești 2—1 (2—0), Sirena București
— Luceafărul I București 1—0 
(0—0), Tehnometal București — 
Flacăra roșie București 1—0 (0—0), 
Vîscoza București — Victoria Le- 
hliu 2—0 (2—0), T. M. București
— I.C.S.I.M, București 2—0 (1—0),
Luceafărul II București — Auto- 
mecanica București 3—1 (2—0).
Voința București — Mecanica fină 
București 2—0 (0—0), Unirea Bo- 
lintin Vale — Unirea Tricolor 
București 2—2 (0—1).

SERIA A VI-a
Dacia Pitești — Electronistul 

Curtea de Argeș 1—2 (0—1), Ră
săritul Caracal — Chimia Găeștî 
6—2 (0—1), Cetatea Tr. Măgurele
— Cimentul Fieni 2—0 (1—0), Me
talul Mija — Progresul Corabia 
1—0 (0—0), ROVA Roșiori — Pe
trolul Videle 2—0 (1—0), Flacăra

automecanica Morenl — Recolta 
Stolcănețti 3—0, neprezentare 
(jucătorii de la Stoicăneștl n-au 
avut asupra lor legitimațiile). Di
namo Alexandria — Progresul 
Pucioasa 2—1 (2—0), I.OT3. Balș — 
Constructorul Pitești 2—1 (2—0).

SEBLA A Vn-a
C.F.R. Craiova — Metalul Ro- 

vinari 1—0 (0—0), Constructorul
Tg. Jiu — Minerul Vulcan 1—0 
(0—0), Minerul Motru — Dierna 
Orșova 6—1 (4—1). Bistrița Bi
berii — Chimistul Rm. Vllcea 1—1 
(0—0), Lotru Brezol — Minerul 
Lupeni 1—0 (0—0), Progresul Bă
nești — Metalurgistul Sadu 2—1 
(2—1) — s-a jucat la Craiova. 
Unirea Drăgășani — Pandurii Tg. 
Jiu 0—0, Gloria Drobeta Tr. Sev. 
— Constructorul Craiova 
(2-3).

2—5

SERIA A vm-a
ICRAL Timișoara — Minerul 

Ghelar 1—6 (0—0), Laminorul Nă
drag — Metalul Hunedoara 4—0 
(1—0), Unirea Tomnatic — Mine
rul Ora vița 2—0 (1—0), Știința 
Petroșani — Metalul Bocșa 3—1 
(0—1), Vulturii textila Lugoj — 
Gloria Reșița 3—1 (2—0), Unirea 
Alba Iulia — Metalul Oțelul Ro
șu 2—0 (0—9), C.F.R. Slmeria — 
Unirea Sînnicolau 1—1 (1—1),
C.I.L. Blaj — Electromotor Ti
mișoara 1—t (0—0).

SERIA A IX a
Rapid Arad — Metalul

1— 1 (1—0), Minerul Bihor 
Petru Groza — Recolta 
3—o (1—a), 
sticla 
Voința 
(0-0). 
nofrig 
Victoria Ineu _ _ _
2— 1 (1—0), Tricolorul Beiuș — O-

Aiud 
Or. dr. 
Salonta

.. C. M. Cluj-Napoca — 
Arieșul Turda 1—4 (1—1). 
Oradea — Unirea Dej 1—0 
Minerul Suncuiuș — Teh- 
Cluj-Napoca 2—1 (1—0)»

Strungul Arad

țelul Or. dr. Petru Groza 1—1 ' 
(1—1), Bihoreana Marghita — Ccn- 
Striietorul Arad - - ----

SERLă
CUPROM Baia 

Tg. Lăpuș 1—1 . 
rul Maleru-Anieș — Minerul ilba 
Seini 3—2 (2—2), Someșul Satu
Mare — Armătura Zalău 2—4 
(0—0), Bradul Vișeu — Hebe Sîn- 
georz Băi 1—1 (0—1), Minerul Ba
ia Sprie — Minerul Bălța 4—1 
(1—0), Gloria Șimleu — Minerul 
Rodna 1—3 (0—0), Minerul Bă
tut — Rapid Jibou 4—0 (I—•).
Oașul Negrești — Victoria Caret 
1-0 (0—0).

SERIA A XI-a
INTER Sibiu — Chimia Or. Vic

toria 1—1 (1—1). Metalul sighi
șoara — Foresta Bistrița 3—0 
(2—0), Textila Cisnădie — A via
tul Reghin 1—1 <1—0), Metalul 
Copșa Mică — T.P.A. Sibiu 2—0 
(2—0), Utilajul Făgăraș — Auto- 
mecanica Mediaș 0—0, Sticla Tir- 
năveni — Mureșul Luduș 3—2 
(1—1), Oțelul Reghin — Carpați 
Mirșa 2—0 (1—0), Construcții Si
biu — IMLX Agnita 1—0 (0—0).

SERIA A xn-a
CS.U. Brașov — Torpedo Zăr- 

nești 1—0 (0—0), Avintul Mîneciu 
— Viitorul Gheorgheni 2—1 (0—1), 
I.R.A. Cimpina — Tractorul M. 
duc 1—1 (1—0), Izvorul Tg. Se
cuiesc — Carpați Brașov 2—0 
(1—0), Caraimanul Bușteni — Car
pați Sinaia 0—2 (0—1), Măgura
Codlea — Minerul Baraolt 4—1 
(3—0), Minerul Bălan — precizia 
Săcele 2—0 (1—0), Metrom Bra
șov — progresul Odorhei 1—1 
(0-0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

2—a <1-
A X-a
Mare — Lăpușul 
(1—0), Silvieulto-



SCHIMBĂRI SPECTACULOASE
In ierarhia poloului mondial 

italia — campioană a lumii!
BERLINUL OCCIDENTAL. 23 

(prin telex). Echipa de polo a 
Ungariei, campioană olimpică 
Bi europeană, nu a izbutit să 
cucerească si medalia de aur a 
campionatului mondial, încheiat 
duminică seară în piscina olim
pică din localitate. Noua cam
pioană a lumii este selecționata 
Italiei ((4—4 în ultima partidă 
cu Ungaria) care de 18 ani, mai 
precis de la Jocurile Olimpice 
de la Roma, nu mai cîștigase 
nici un turneu de o asemenea 
amploare ! Italia a prezentat o 
echipă omogenă. cu jucători 
care înoată rapid si mînuiesc 
cu dibăcie balonul, dar care 
nu depășesc o valoare medie, 
excepție făcind Gianni de Ma- 
cristris. un poloist cu adevărat 
excelent. Formația Italiei a ter
minat neînvinsă competiția, deși 
a fost la uh pas de a părăsi 
lupta pentru întiietate chiar 
din serii. unde meciurile cu 
echipele U.R.S.S. si Australiei 
i-au pus probleme deosebite. 
Selecționata Ungariei, deși a 
dominat la un . moment dat în- 
tîlnirea cu Italia (pe care tre
buia să o cîștige pentru a ocu
pa primul loc). în final nu a 
mai acționat cu aplombul obiș
nuit. Farago. Horkay. Csapo si 
Szivos ratînd situații de om în 
plus si alte ocazii cit „roata 
carului*. Ungaria s-a clasat pe 
locul secund. Pe locul 3. repre
zentativa Iugoslaviei, care a în
trecut formația U.R.S.S. cu 5—4. 
după o intrecere spectaculoasă, 
arbitrată excelent de R. Timoc 
(România! si A. Blan (R.F. 
Germania).

MARI SURPRIZE ÎN FINALELE 
C.M. DE LUPTE LIBERE

Vasile Pușcașii pe locul 5 la cat. 100 kg și Lajos Șandor pe locul 6 la cat. 68 kg
Tediașvîli (U.R.S.S.). a fost ne-CIUDAD DE MEXICO, 28 

(prin telefon). Campionatele 
mondiale de lupte libere, des
fășurate timp de patru zile la 
gimnaziul „Juan de la Barrera" 
din capitala Mexicului s-au în
cheiat duminică seara (luni di
mineața în România). în ultima 
zi a competiției au avut loc 
finalele la toate cele 10 cate
gorii de greutate. După cum se 
știe, nici unul din cei 8 sportivi 
români prezenti la această edi
ție n-a reușit să se califice in 
faza finală a întrecerilor. Din
tre ei. doar Vasile Pușcașu (eat. 
100 kg) s-a clasat pe locul 5 si 
Lajos Sandor (68 kg) a ocupat 
locul 6. în această relatare ne 
rezumăm a menționa că luptă
torii români s-au prezentat în- 
tr-o formă necorespunzătoare, 
n-au avut capacitatea de con
curs obișnuită, iar în multe 
meciuri evoluția lor a fost cu 
totul sub așteptări. Firește, a- 
suora comportării neașteptat de 
slabe a sportivilor români ia 
campionatele mondiale de lupte 
libere vom reveni.

Ca si la ediția anterioară, 
valoroșii sportivi sovietici au 
dominat întrecerile, nu mai pu
țin de 6 dintre ei cucerind 
titlurile de campioni, iar cei
lalți 4 obtinînd. la rîndu-le. 
trei medalii de argint si una de 
bronz! în ziua finalelor. însă, 
aveam să asistăm la mari sur
prize. Dublul campion olimpic, 
de patru ori campion mondial 
ți de trei ori continental, I.evaa

S-AU ÎNCHEIAT 
PRELIMINARIILE C. M. 

DE VOLEI FEMININ
MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 

' Au luat sflrșit preliminariile 
C.M. feminin de volei, care se 
desfășoară în mai multe orașe 
din U.R.S.S. Pentru grupele 
semifinale s-au calificat : Bul
garia, R.P. Chineză, Brazilia, 
Coreea de Sud, Polonia, Japo
nia, Peru, S.U.A., Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Cuba și 
U.R.S.S.

Iată ultimele rezultate din 
grupele preliminare : R. D. 
Germană — Cehoslovacia 3—0;
R. P. Chineză — Polonia 3—0; 
Coreea de Sud — Brazilia 3—0; 
Japonia — Tunisia 3—0 ; Cana
da — R. F. Germania 3—0 ;
S. U.A. — Italia 3—4); Ungaria 
— Finlanda 3—0 ; Cuba — Iu
goslavia 3—1.

în ierarhia mondială au in
tervenit șl alte modificări, ca 
de pildă clasarea pe locul 3 a 
echipei S.U.A.. revenită printre 
fruntașe. Poloiștii americani au 
format un lot apropiat valoric, 
cu coeziune si în formă. Exce
lent! înotători, ei au beneficiat 
și de avantajul de a avea talie 
înaltă (majoritatea măsoară In
tre 1.90 m și 1.98 m). ceea ce 
le-a permis ca în preajma porții 
să stea cu picioarele pe... fun
dul bazinului. Au mai Înregis
trat salturi valorice selecționa
tele Bulgariei (pentru prima 
dată printre primele 8 echipe) 
șl Australiei. în schimb, au a- 
vut căderi reprezentativele Cu
bei, Spaniei și. mai ales.. Olan
dei, ultima situată de-abia pe 
locul 13.

Selecționata tării noastre, cla
sată in final pe locul 6, și-a 
îndeplinit unul dintre obiective 
— calificarea pentru Jocurile 
Olimpice din 1980.

Ultimele rezultate : Italia — 
Ungaria 4—4 (2—1, 0—1. 2—1, 
0—1). Iugoslavia — U.R.S3.
5— 4 (turneul 1—4), Australia — 
Grecia 8—2, Cuba — Spania 8—8 
(turneul 9—12), Olanda — Mexic
6— 5, Canada — Israel 7—0
(turneul 13—16).

Clasament final : 1. Italia — 
campioană mondială. 2. Unga
ria. 3. Iugoslavia, 4. U.R.S.S., 
5. S.U.A., 6. România. 7. R.F. 
Germania. 8. Bulgaria. 9. Aus
tralia, 10. Cuba. 11. Spania. 11 
Grecia. - 13. Olanda. 14. Canada, 
15. Mexic. 16. Israel.

Adrian VA SI LI U

voit să cedeze întîietatea luptă
torului Harald Buttner (R.D. 
Germană). în fata căruia a pier
dut clar. Campionul mondial si 
european al edițiilor de anul 
trecut la cat. 90 kg. sovieticul 
Anatoli Prokopciuk, a fost În
vins in finală de un alt sportiv 
din R.D. Germană. Uwe Neu- 
peri, noul campion mondial la 
această categorie. O altă sur
priză de proporții a constituit-o 
insuccesul reputatului luptător 
Adolf Seger (R.F. Germania), 
campionul mondial al categoriei 
82 kg în 1975 și 1977. Întrecut 
de .mai puțin cunoscutul sportiv 
sovietic Mohamed Arazilov. în 
fine, printre rezultatele neaș
teptate mai consemnăm victoria 
finală obținută de Leroy Kemp 
(S.U.A.) la cat. 74 kg.

Iată și clasamentele: eat. 48 
kg : 1. Serghei Kornilaev
(U.R.S.S.). 2. N. Fujisawa (Ja
ponia), X M. Bazmavar (Iran); 
eat. 52 kg : 1. Anatoli Beloria- 
sov (U.R.S.S.), X H. Reich (R.D. 
Germană). 3. L. Ocana (Cuba); 
eat 57 kg : L Hideati Totnlya- 
ma (Japonia). 2. B. Ibrahimov 
(U.R.S.S.), X D. Oiumbold (R.P, 
Mongolă) ; eat. 62 kg : L Vla
dimir Iumln (U.R.S.S.), X M.

START ÎN
(Urmare din pag. 1)

în aceste condiții, misiunea 
atleților noștri va fi, fără În
doială, extrem de dificilă. De
sigur, așteptările si speranțele 
noastre se îndreaptă, in primul 
rind, către liderii delegației, 
Natalia Mărășescu și Hie FIo- 
roiu. deținătorii celor mal 
bune performanțe europene ale 
anului la 1500 m și respectiv 
5000 m. Interesant ni se pare 
faptul că el vor C primii spor
tivi români ce vor intra direct 
în lupta pentru medalii, chiar 
marți seara, în primele finale 
ale reuniunii inaugurale: 
3000 m și 10000 m, probe In 
care recordmanii României de
țin locul secund in ierarhiile 
europene ale sezonului, după 
Grete Waitz (Norvegia) și 
Brendan Foster (Anglia). Un 
start bun al vedetelor echipeî 
noastre poate fi de bun augur 
pentru evoluțiile următoare ale 
întregului lot deplasat la Pra- 
ga. Știm că, atit la 3000 m cit 
și la 10000 m, concurența va fi 
extrem de puternică, dar știm

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
OLIMPIA BUCUREȘTI 

A CIȘTIGAT TURNEUL FEMININ 
DE BASCHET DE LA 
BANSKA BYSTRICA

Turneul feminin de baschet 
desfășurat în localitatea ceho
slovacă Banska Bystrica a fost 
ciștigat de echipa Olimpia 
București. în ultimele două 
meciuri susținute, baschetbalis
tele românce au învins cu 
76—68 formația locală Slavia și 
au întrecut cu scorul de 88—70 
echipa Olimpia Olsztin.

IUE NASTASE ÎNVINS 
IN SEMIFINALE LA SOMERS

Finala turneului International 
de tenis de la Somers (New 
York) se va disputa Intre ame
ricanii Peter Fleming și Cliff 
Richey. în semifinale, Fleming 
l-a Întrecut cu 6—1, 7—6 pe 
Hie Năstase, iar Richey s-a ca
lificat prin neprezentarea ar
gentinianului Guillermo Vilas, 
care este ușor accidentat.
„CUPA PRIETENIA* LA GIM
NASTICA, ECHIPA ROMANIS 

PE LOCUL III

La Havana a Început „Cupa 
Prietenia*, la gimnastică, unde 
participă sportivi și sportive 
din unele țări socialiste. La fe
minin, pe echipe, pe locul ta
tii s-a clasat reprezentativa 
U.RS3. — 191 p. Pentru lo
cul 2 s-a dat o luptă foarte 
strinsă intre echipele R. D. 
Germane și României. Cu doar 
40 sutimi avans, locul 2 a re
venit formației R. D. Germa
ne (185,25), iar locul 3 și me
dalia de bronz — reprezentati
vei României (184,85). La indi
vidual compus feminin prima

Jong Yang (Coreea de Sud). X 
M. Rezaco (Iran) ; cat. 68 kg : 
L Pavel Pineghin (U.R.S.S.). X
A. Myahara (Japonia), 3. L Ian- 
kov (Bulgaria)^ 6. Lajos San
dor (România) ; eat. 74 kg : L 
Leroy Kemp (S.U.A.). X M. 
Mohbi (Iran). X P. Marta 
(U.R.S.S.) ; cat. 82 kg : L Mo
hamed Arazilov (U.R.S.S.). X A. 
Seger (R.F. Germania). X J. 
Peterson (S.U.A.) ; eaL 90 kg : 
L Uwe Neupert (R.D. Germa
nă). X A. Prokopciuk (U.R.S.S.), 
X L Tomil (Turcia) ; cat. 100 
kg: L Harald Buttner (R.D. 
Germană), X L. TediașviM 
(U.R.S.S.). X B. Morgan (Cu
ba)._ 5. Vasile Puscașu (Româ
nia) : eat +we kg: L Soslan 
Andiev (U.R.S.S.). X R. Gehrke 
(R. D. Germană), X P. Saraee 
(Iran). Clasamentele pe națiuni 
(pe medalii) : L U.R.S.S. 6 me
dalii de aur. 3 de argint si una 
de bronz, X R.D. Germană 2 — 
1 — 1. X Japonia 1 — 2 —
4. S.U.A. 1 — 0 — 1. X Iran 
0 — 2 — X X R. F. Ger
mania 0— 1 — • ; pe puncte : 
L U.R.SS. 53 b. 1 R.D. Ger
mană 22 n. X Iran 19 p. 4. 
Bulgaria 18.5 b. X Japonia 18
B. S. S.U.A. 17.5 b.

Mîhoi THANCA

C.E. DE ATLETISM
eă alergătorii noștri s-au pre
gătit cu rivnă și seriozitate, 
iar rezultatele acestei veri H 
Îndrituiesc să spere la_ po
diumul campionatelor. Râmîne 
ea ei „să se bată* de la pri
mul pini la ultimul metru cu 
ardoarea de care sînt capabili 
— așa cum ne-au dovedit-o ta 
alte ocazii.

SPORTIVII NOȘTRI IN ÎNTRECERILE ZILEI
în probeSe programate astăzi vot lua startul următorii atleți 

români (In ordinea intrării tn concurs) : Mihaela Loghin (greu
tate. calificări), Horia Toboc (400 mg, serii), Tudorel Pirvii (su
liță, calificări), Cina Panait, Doina Anton, Sanda Vlad (lungi
me, calificări), Natalia Mărășescu, Maricica Puică (3 000 m, fi
nală), Fița Lovin, Elena Tăriță, Mariana Suman (800 m serii), 
Iile Floroiu, Cătălin Andreica (10 000 m, finală).

Cîteva detalii înaintea star
tului : • numărul participanți- 
lor este întrecut de cel al zia
riștilor : la Praga se află 1200 
de reprezentanți ai presei scri
se șl vorbite, un veritabil re
cord ! • în cele 40 de probe 
(24 masculine și 16 feminine) 

s-a clasat Lansa Nilovanova 
(U.R.S.S.) cu 38,65 p. Gimnasta 
româncă Emilia Eberle s-a cla
sat pe locul 4 cu 37,90 p. între
cerea continuă cu finalele pe 
aparate.

SELECȚIONATA DE TIR 
A PLECAT IN FINLANDA

Ieri a plecat spre Finlanda 
delegația trăgătorilor români 
care va participa la ediția 1978 
a Campionatelor europene pen
tru arme cu glonț, rezervate 
senioarelor și juniorilor. Sub 
conducerea antrenorilor Paul 
Goretti (pușcă) și Virgil Ata- 
nasiu (pistol), au făcut depla
sarea următorii sportivi : Ana 
Ciobanu. Anișoara Matei și Ma
ri* Sălăjan (pistol standard). 
Dumitra Matei, Niculina Iosif 
și Veronica Tripșa (pușcă stan
dard 60 fc și 3x20 f senioare), 
Florin Minișan, Mircea Hca și 
Gabriel Tătaru (pușcă standard 
juniori). Iulian Neagu, Constan
tin Țirloiu și Dumitru Iones- 
eu (pistol liber). Reprezentanții 
noștri vor participa la toate 
probele, cu excepția pistolului 
viteză, înscrise în programul 
competiției. Locul de desfășu
rare a Întrecerilor : localitatea 
Hâmeelinna situată la aproxi
mativ 100 de kilometri de capi
tala țării. Helsinki. Zilele de 
concurs : joi, vineri și simbătă.

START IN CM.
DE ACROBAȚIE AERIANA

Miercuri, pe aerodromul sportiv 
din localitatea Ceske Budejovtce 
(Cehoslovacia) încep Întrecerile 
Campionatelor Mondiale de acro
bație aeriană. Echipa noastră este 
formată din plloțll sportivi Mi
hai Alba, Cezar Rusu șl Ion Truc- 
mel, antrenori Constantin Mano- 
lache șl Dan Plrvulescu.

Prima probă a campionatelor 
este cea de exerciții Impuse, ur- 
mînd ca vineri să se dispute cea 
de a doua, exerciții liber alese.

ULTIMA PROBĂ
A C.M. DE CICLISM
MUNCHEN (Agerpres). — Pro

ba de fond (profesioniști) din 
cadrul C.M. de ciclism, desfășu
rată pe circuitul de la Nurbur- 
gring, a revenit olandezului Ger
tie Knetemann, care l-a întrecut 
la sprint pe Italianul Francesco 
Moser — ambii fiind cronometrați 
pe distanța de 273,200 km In 
7h 32:04,4. Pe locul trei la 20 de 
sec. danezul Jorgen Mareussen. In 
urma rezultatelor de la C.M. ita
lianul Francesco Moser se men
ține lider in clasamentul general 
al „Trofeului Super-prcstige" cu 
223 p.

ȘTIRI • REZULTATE
• în preliminariile campio

natului european interțări, 
miercuri sint programate me
ciurile Norvegia — Austria și 
R. D. Germană — Bulgaria, jar 
vineri se va desfășura la Paria, 
jocul dintre Franța șl Suedia.
• la localitatea norvegiană 

Bodoe s-a disputat primul 
mec( între formația locală 
GUmi și Union Luxemburg, 

vor C decernate 156 de me
dalii (4 ștafete) • Plnă acum, 
la campionatele europene s-au 
acordat 1138 de medalii • Sta
dionul .Jtosicky* are o capaci
tate de 50000 de locuri, Iar 
pista este acoperită cu tartan 
• Probele cele mai populate : 
5000 m (47 de înscrieri) și 
200 m femei (34 înscrieri).

• Veteranul campionatelor 
este alergătorul francez (400 
mg) Jean Claude Nallet, me
daliat la ultimele patru ediții.
• 249 arbitri vor veghea la 
buna desfășurare a întreceri
lor. • La Praga timpul este 
favorabil întrecerilor, răcoros.

ÎNTÎLNIREA DE TIR
STEAUA — REPREZENTATIVA

ARMATEI POPULARE 
DE ELIBERARE 

A R. P. CHINEZE
în proba de pistol standard 

senioare din cadrul Intîlnirii 
prietenești de tir dintre trăgă
torii clubului Steaua și repre
zentativa Armatei populare de 
eliberare a R. P. Chineze, des
fășurată la poligonul Tunari, 
trăgătoarea Dun Lian Y a sta
bilit un nou record al tării sale 
la pistol standard, cu excepțio
nalul rezultat de 593 p. cifră 
superioară cu un punct recor
dului mondial oficial al probei. 
La pușcă standard senioare s-a 
impus Li Su Liu. cu 565 p. iar 
la seniori a ciștigat Romulus 
Nioolaescu, cu 578 p. Wan Sui 
Sen s-a clasat pe primul loc 
în Întrecerea de pistol calibru 
mare, cu rezultatul de 585 p.

TELEX
ATLETISM • La Praga, Ruth 

Fuchs (R.D.G.) a ciștigat sulița 
cu 66,90 m. Alte rezultate, mascu
lin : 100 m — Zuliani (Italia) 10,63; 
MO m — Plachy (Cehoslovacia) 
1:49,0a ; 400 m — Tozzi (Italia)
<7.30 : feminin: 100 mg — Lebeau 
(Franța) 13,62; 100 m — Carii (Ita
lia) 12,00 ; 400 m — Rossi (Italia) 
54,74. a La Stockholm : Kjell
Isaksson — 5.30 m, la prăjină

AUTO • După etapa a 7-a, in 
„Raliul Ameridl de Sud" condu
ce echipajul Timo Makkienn (Fin
landa) — Jean Todt (Franța), ur
mat de echipajele Sobieslaw Za- 
sada — Andrzej Zembrzuski (Po
lonia) • După 13 probe america
nul Mario Andretti continuă să 
conducă tn clasamentul general al 
C.M. (FI) cu 63 p urmat de Ron
nie Peterson (Suedia) — 51 p. 
Nikt Lauda (Austria) — 35 p și 
Patrick DepaUler (Franța) — 32 p. 
Următoarea cursă este programa
tă la 10 septembrie pe circuitul 
de la Monza.

BASCHET a La Vilnius, o se
lecționată masculină a S.U.A. a 
învins cu 116—86 (63—45) echipa
Mexicului, Iar prima reprezenta
tivă a U.R.S.S. a ciștigat cu 94—SI 
(47—40) In fața Cehoslovaciei.

HOCHEI a In turneul dotat cu 
trofeul „Thum und Taxis**, Skoda 
Plsen a Învins cu 3—2 formația 
vest-germană V.I.L. Bad Nau
heim.

ȘAH • Cea de-a 3-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial fe
minin dintre Nona Caprin da ș vili 
șl Maia dburdanldze s-a Încheiat 
remiză. Scorul este egal : 1*/î— 
1V. P.

TENIS a în semifinalele tur
neului de la Brookline : Solomon. 
— Barazzutti 3—6, 6—4, 6—0 ; O- 
rantes — Asbe 6—3, 6—2 a In. 
finala turneului feminin de la 
Mahwah (New Jersey) : Virginia 
Wade a dispus cu 1—6, 6—1, 6—4 
de Kerry Reid.

pentru „Cupa Cupelor". Gaz
dele au terminat învingătoare 
cu 4—1 (1—0).
• în meci amical selecțio

nata olimpică a Cehoslovaciei 
a întrecut pe teren propriu cu 
2—0 (2—0) formația similară a 
Ungariei.
• în turneul de la Pekin, 

reprezentativa R. P. Chineze a 
Învins cu 2—0 (1—0) selecționa
ta de amatori a Olandei.

CAMPIONATE
iugoslavia (etapa a 4-a) : 

O.F.K. Beograd — Napredak 0—0; 
Olimpia LiubUana — Buducnost 
0—1 ; Hajduk Split — Steaua Ro
șie Belgrad 1—0 ; Zelezniciar Sa
rajevo — Partizan Belgrad 2—2 ; 
Dynamo Zagreb — Sloboda Tuzla 
2—0; Radnicki Niș — Zagreb 1—1; 
Borac Banja Luka — Sarajevo 
1—1 ; Osiek — Rijeka o—O ; Velez 
Mostar — Vojvodina Novi Sad
1— 1. Clasament : 1. Steaua Roșie 
Belgrad t p ; 2. Rijeka. 6 p ; X 
Sloboda 5 p.

R.D, GERMANA (etapa a 2-a) : 
Halle — F.C. Magdeburg 0—0 ; 
Wismut Aue — Dynamo Berlin
2— 3; union Berlin — Rot-Weiss 
Erfurt 0—0 ; Lokomotive Leipzig
— Stahl Riesa 1—1 ; Sachsenring 
Zwickau — Hansa Rostock 1—0 ; 
F.C. Karl Marx Stadt — Dynamo 
Dresda 0—2 ; Carl Zeiss Jena — 
Chemle Bohlen 1—L Clasament : 
1. Dynamo Berlin 4 p ; 2. Dynamo 
Dresda 4 p ; 3. Stahl 3 p.

BULGARIA (etapa a 3-a) : Ma
rek — Ț.S.K.A. 0—2 ; Vrata — 
Blagoevgrad 2—3 ; Cerno More 
Varna — Slavia Sofia 0—2 ; Loko
motiv Sofia — Haskovo 3—0 ; 
Levski Spartak — Cernomoreț 4—2; 
Lokomotiv Plovdiv — Sliven 2—L 
Clasament : L T.s.K.A. 5 p ; 2.
Slavia 5 p ; 3. Lokomotiv Sofia 
4 P.

ungaria (prima etapă) : Va- 
sas — Ujpesti Dozsa 0—0; Honvăd
— Tatabanya 2—0 ; M.T.K. —
Dunaujvaros 3—0 ; Csepel — Vi
deoton 1—1 ; Salgotarjan — Fe- 
rencvaros 1—1 ; Szombathely — 
zalaegerszeg 0—1 ; Gyor — B£-
kSscsaba 2—0 ; Szekesfehervăr — 
P6cs 1—0.


