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in proba de 3000 m a C.E. de atletism de la Praga

NATALIA MARAȘESCU — MEDALIE DE ARGINT
• Maricica Puică s-a clasat a 4-a • Horia Toboc — nou record
la 400 m g • Primul record mondial — 7,09 m la lungime femei

• llie Floroiu animatorul cursei de 10 000 m

BUCUREȘTIULIȘI PROBEAZĂ INCA 0 DATA
TORȚA SA SPORTIVA

Județele Constanța și Bihor „pe podium"

PRAGA, 29 (prin telefon). 
Peste 40 000 de spectatori an 
luat loc marți după-amiarf la 
tribunele stadionului Rosickl 
din capitala Cehoslovaciei pen
tru a asista la reuniunea inau
gurală a celei de a 12-a editfi 
a campionatelor europene de 

la care 
1 000 de

competiție 
aproape

atletism, 
participă 
sportive si sportivi reprezen- 
tînd 29 de țări. Interesul celor 
prezenti — spectatori, ziariști 
si tehnicieni — s-a îndreptat.

In probele de azi 
lua startul următorii 
romănl: Cornelia
(înălțime, calificări), 
gentina Meni» (disc, 
licări), Mihaela “ _ _ 
(greutate, finală), Gina”Pa- 
nait. Doina Anton (lungi
me, finală), Elena Tăriță, 
Fișa Lovln, Mariana Suman 
(SCO m, semifinale). Horia 
Toboc (4C0 mg, semifinale).

vor 
atlețl 
Popa 

Ar- 
. call- 
Loghia

cum era si firesc, spre cele 
două finale ale primei zile — 
3 000 m femei și 10 000 m — 
singurele care aveau să con
fere lauri, medalii. în ambele 
dispute atletismul nostru a fost 
reprezentat de performeri de 
clasă, in ambele întreceri ara 
avut bucuria de a-i vedea pe 
ai noștri în luptă pentru su
premația continentală.

Proba de 3 000 m femei a a- 
dunat la start 27 de concurente, 
un veritabil pluton de fondiste. 
Printre ele. norvegianca Grete 
Waitz, recordmana mondială, 
Natalia Mărășescu. a doua per
formeră a lumii. Maricica Pui
că. sovieticele Sofia Ulmasova, 
Giana Romanova si Raisa Be
lousova. alergătoare cu veleități 
la locurile podiumului de pre
miere. S-a plecat puternic, fie
care concurentă încercînd să-si 
asigure un loc de frunte. Ve

si crindă 
concurente 

m (parcurși 
desprindă : 
Puică, Be
st Ulmaso-

leitarele reușesc 
fruntea cursei. 6 
izbutesc după 1 000 
in 2:53.78) să se 
Waitz, Mărășescu, 
lousova. Romanova 
va. Cum era de așteptat, re
cordmana mondială duce trena, 
grupul fruntaș miesorindu-se

NATALIA MĂRĂȘESCU

lumea aștepta eu respirația în
tretăiată sfirșitul acestui pa
sionant duel, din urmă a apă
rut, fortind surprinzător. Ul
masova. Ea a trecut de Puică, 
le-a depășit eu 150 m Înaintea 
finișului si pe celelalte două 
fruntașe ale cursei, dar — in 
timp ce Waitz cedează, oare
cum resemnată — Natalia a- 
runcă in luptă ultimele resurse. 
Cînd mal erau doar 50 m. cam
pioana al recordmana noastră 
o depășește pe sportiva sovieti
că. dar finișul mai puternic al 
acestei valoroase adversare o 
obligă să cedeze in extremi». 
Natalia Mărășescu a făcut o

Romeo VILARA

(Continuare in pag. ■ 4-a)

n

— din cauza tempoului — eu 
flecare tur. Doar Natalia Mără- 
șescu si Maricica Puică se 
mențin in dispută cu 
pînă la ultimul tur. 
Waitz și Mărășescu au 
put lupta pentru titlu si

Waitz 
Cînd 
lnce- 
toată

GIMNASTA EMILIA EBERLE - MED ALIE DE AUR
LA „CUPA

în cadrul finalelor pe aparate 
ale concursului de gimnastică 
dotat cu „Cupa Prietenia", des
fășurat la Havana, un frumos 
succes a repurtat tinăra gim
nastă româncă Emilia Eberle, 
cîștigătoare a medaliei de aur 
la bîmă (la egalitate cu Nila- 
vanova — UJLSJS.), eu 19,35 p.

PRIETENIA"
și a medaliei de bronz la sări
turi. Remarcabilă a fost și com
portarea lui Dan Odorbean, 
care a obținut locul II și me
dalia de argint la soL între
cerile au fost dominate de 
gimnastele și gimnaștii sovie
tici. care au câștigat cele mai 
multe medalii.

După campionatele balcanice de călărie

ECHILIBRU VALORIC IN PROBELE 
DE OBSTACOLE $1 DRESAJ

Mai mult ca precedentele, 
ediția a IX-a a Campionatelor 
balcanice de călărie. încheiată 
săptămina trecută la Zagreb, 
s-a desfășurat sub semnul echi
librului. primele două clasate 
fiind despărțite de o diferență 
minimă in majoritatea probe
lor.

Ce a generat acest echilibru t 
în primul rînd valoarea cres
cută a materialului cabalin pre
zentat de formațiile prezente 
la concurs, ceea ce a permis 
Greciei să producă surpriza 
cîștigăril probei pe echipe la 
Juniori, Iugoslaviei să domine 
concursul fetelor, iar Bulgariei

să se afle mereu in lupta pen
tru primele locuri, cucerind, 
dealtfel, trei titluri. Sportivii 
noștri s-au prezentat, lucru a- 
preciat de toți specialiștii, eu 
cai bine lucrați, dar multi din
tre ei și cu un mare grad de 
uzură competitivă, astfel că nu
mai experiența de concura a 
călăreților noștri a permis exe
cutarea multor parcursuri fără 
greșeală. în această direcție a 
îmbunătățirii materialului caba
lin, strădaniile de pînă acum 
ale federației de specialitate

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

întrecerile „Daciadei' prilejuiesc iubitorilor de sport de toate 
virstele momente de mari bucurii și satisfaefii : petrecerea tim
pului liber in mod plăcut și cu folos, fortificarea organismului 
și, mai ales, ambiția autode pășirii. Imaginea alăturată este grăi
toare in ce privește entuziasmul cu care iau parte la competiții 

chiar și cei mai mici sportivi

finale 
Si de 
în a-

in preajma ultimelor 
ale întrecerilor de masă 
performantă desfășurate 
cest an în cadrul sau sub ge
nericul marii competiții spor
tive naționale „Daciada*. iată 
că de la Comisia centrală de 
organizare a acestei importante 
competiții ni se face cunoscut 
și un prim bilanț — pe județe 
—■. așa cum se prezintă el la 
data de 15 august 1978.

In comuna Girbovi — Ilfov

CUPA U.N.C.A.P." 
A SPORTULUI

Comunei Girbovi din județul 
Ilfov i-a revenit sarcina — și 
cinstea — de a fi gazda unei 
finale a „Daciadei* : Concursul 
național sătesc de lupte greco- 
romane dotat eu „Cupa 
U.N.C.A.P.". Și harnicii săteni 
din Girbovi — cooperativa a- 
gricolă de producție „Victoria 
socialismului* a primit titlul de 
Erou al Muncii Socialiste șl de 
două ori Medalia de aur „Se
cera și Ciocanul" — și-au luat 
roiul de organizatori foarte in 
serios și astfel putem să afir
măm cu mina pe inimă că am 
asistat la una din cele mai reu
șite acțiuni sportive pe țnră or
ganizate tn mediul rural. Gra
ție — In principal, repetăm — 
sprijinului primit din partea 
locuitorilor comunei, in frunte 
cu neobositul președinte al 
CAP., Marcel Dobra, Erou al 
Muncii Socialiste, pe care l-am

— pionierii ți șoimii patriei. 
Foto : Vasile BAGEAC

județelor participante la 
manifestări sportive de 

anvergură, cum ar fi s 
tineretului. Crosul pio-

0 REUȘITA>

DE MASA
văzut în aceste zile făcînd „de 
toate" numai pentru a asigura 
reușita deplină a manifestării.

De fapt, această finală a fost 
o sărbătoare a sportului de 
masă in general și a comunei 
în special După o impresionan
tă defilare, sportivii s-au oprit 
pe stadionul „Unirea" — spe
cial pregătit pentru acest eve
niment — unde a avut loc un 
festival cultural-sportiv. Pe cele 
două estrade, prin rotație, evo
luau cînd artiștii (din localitate 
și din București), cînd sportivi 
fruntași care făceau demon
strații pentru cei aproape 5 000 
de spectatori (veniți și din co
munele Învecinate), mai puțin 
cunoscători al acestei discipline.

„Voinicii satelor" care s-au 
întrecut au fost sportivi între

Modesto FERRARIN1

Este vorba de un clasament- 
bilant alcătuit la acțiunile spor
tive de masă, prin adiționarea 
punctelor acordate locurilor 
fruntașe ocupate de reprezen
tanții 
ci te va 
mare 
Crosul
nierilor. Tctrailonul atletic șco
lar. Pentatlonul atletic școlar, 
precum si întrecerile de baschet, 
gimnastică, oină, orientare tu
ristică, tir șl moto. La întrece
rile cu caracter individual s-au 
acordat 7 puncte pentru locul 
I, 5 — pentru locul II etc., în 
timp ce la competițiile pe echi
pe pentru locul I s-au atribuit 
14 p, pentru locul II 10 p, pen
tru locul III 8 p etc., rezultînd 
astfel un clasament care re
flectă. in ultimă instanță, mă
sura în care consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, 
ceilalți factori cu atribuții s-au 
preocupat de dezvoltarea la un 
nivel superior a activității spor
tive de masă din țara noastră.

Desigur, nu e deloc surprin
zător faptul că municipiul 
București se află pe primul loc 
în acest clasament intermediar, 
forța sportivă a Capitalei ma- 
nifestîndu-se fie prin cîștigarea 
unor întreceri, fie prin ocupa
rea a numeroase locuri fruntașe 
în competițiile de masă desfă
șurate pînă acum. Astfel, la 
Crosul tineretului, Bucureștiul a 
obținut 35 puncte, cu 20 mai 
mult decît cel de-al doilea cla
sat, județul Bihor (15 p.). De 
asemenea. Capitala s-a situat 
pe locul doi la baschet (34 p), 
pe locul întîi la gimnastică (18 
p), pe locul trei la oină (14 p).

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)

Astăzi, meciul retur Steaua — Monaco

CAMPIOANA NOASTRĂ iNCEARCĂ SĂ ANIHILEZE 
AVANTAJUL OASPEȚILOR SI SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA

Stadionul Steaua va fi din 
nou. astăzi, gazda unei impor
tante confruntări fotbalistice 
internaționale. Echipa noastră 
campioană va susține, in pro
priul ei fief, meciul retur cu 
formația franceză A.S. Monaco,

în cadrul barajului preliminar 
al C.C.E. După cum se știe, 
prima partidă s-a disputat cu 
două săptămîni în urmă la 
Monte Carlo, campioana Fran
ței obtinlnd victoria la un scor 
nescontat : 3—0.

Jucătorii echipei Steaua la antrenamentul efectuai ieri dimineață. 
Foto t L MLHĂICĂ.

Cu handicapul acestei severe 
Înfrângeri — consecință a unei 
evoluții mult sub așteptări — 
Steaua are o grea misiune in 
intilnirea oficială de astăzi. 
Pentru a obține calificarea în 
primul tur al „Cupei campioni
lor europeni*, echipa bucureș- 
teană va trebui să învingă 
cel puțin la același scor de 3—8, 
in care caz îi va rămine șansa 
prelungirilor (două reprize a 
15 minute) șL în ultimă In
stanță. aceea a executării lovi
turilor de la 11 metri pentru 
departajare.

Dificultatea realizării acestui 
obiectiv este si mai mult pusă 
in evidentă de revenirea pe 
care o are în ultima vreme AJ3. 
Monaco, exprimată prin două 
victorii (3—0 cu Reims si 3—1 
eu F.C. Paris) sl un rezultat 
egal (1—1 ta deplasare, cu F.C. 
Metz) ta ultimele trei jocuri 
de campionat care au urmat 
meciului tur cu Steaua.

Constantin F1RANESCU
--------------------------------------4— 

(Continuare tn pag. 3—9



Sporește zestrea materială a activității de masă Sub egida „Daciadei14 I Astă

NUMEROASE AMENAJARI SPORTIVE
PRIN ACȚIUNI PATRIOTICE

în efortul constructiv al în
tregii țări a devenit un obicei 
al tinerilor și virstnicilor, prie
teni ai exercițiului fizic, să 
sporească, prin acțiuni patrioti
ce. zestrea patrimoniului spor
tiv din localitățile unde trăiesc 
și muncesc.

de ing. Radu 
in conducerea 
si nisipul vor 
cariera între-

TINERII ADUC SPORTUL., 
ACASĂ

în marea lor majoritate ti
neri, oamenii șantierelor de la 
T.C.L. Constanța construiesc 
mereu și mereu : blocuri, ma
gazine, grădinițe, școli și creșe, 
de la Mangalia la. Năvodari și, 
firește, amănuntele muncii lor 
se confundă cu istoria unor ba
ze sportive frumos încadrate 
in peisajul arhitectonic al dife
ritelor localități. Unde și cînd 
fac, însă, sport constructorii 
constănțeni ? In orele lor de 
răgaz ei practică sporturile pre
ferate în sălile și pe diferitele 
terenuri ale căminelor de fami
liști și nefamiliști de la Medeea, 
Aurel Vlaicu și Farul. Recent, 
la căminul L.4 Tomis s-a dat 
în folosință un cochet complex 
de terenuri de tenis, bitumini- 
zate, cu grup social. Interesan
tă ni se pare, mai ales, noua 
inițiativă a tinerilor de aici, 
care de îndată ce au terminat 
lucrările Ia terenurile de tenis 
au hotărit să clădească alături 
un club cu săli pentru tenis 
de masă și șah și o arenă de 
popice, prin identificarea și va
lorificarea unor resurse proprii. 
Drept argumente, vicepreședin
tele asociației Constructorul 
Constanta. Paul Popescu, ne-a 
redat modalitățile prin care se

va ridica clubul : proiectul a 
fost conceput 
Dragoș. membru 
asociației, piatra 
fi aduse de la
prinderii de la Sibioara. fierul 
beton a fost recondiționat din 
deșeuri de la alte construcții ; 
rețeaua de apă, tîmplăria, ca
nalizarea și construcția propriu- 
zisă se vor 
le și plăci 
venite de 
tuate în 
urbane. Manopera ? Forța 
muncă a tinerilor din acest că
min. care, dornici să aducă 
sportul la... ei acasă, s-au an
gajat să construiască durabil.

realiza din materia- 
de prefabricate pro- 
la demolările efec- 
urma sistematizării 

de

„UZINA DE GRÎNE” 
VA AVEA UN PARC SPORTIV

Trei școli generale, mai multe 
grădinițe, cămin cultural, dis
pensar, supermagazin. cu etaj, 
str. Consiliului popular asfalta
tă, case frumoase cu grădini și 
livezi de buni gospodari, ulițe 
simetrice și un C.A.P. care, 
milionar fiind de mulți ani. a 
transformat cimpul intr-o mare 
și mereu mai puternică .uzină 
de grine" — iată, sumar. înfă
țișarea comunei ialomitene 
Muntenii-Buzăului. O imagine 
nouă poate fi intilnită la doi 
pași de sediul consiliului popu
lar, unde pe locul fostului teren 
de fotbal a apărut o atrăgătoa
re bază sportivă, imprejmuită. 
cu tribune și tabelă de 'marcaj, 
inaugurată în cinstea zilei de 
23 August.
sport, ne-a explicat Matei Du
mitru, primar al comunei la 33 
de ani. este rodul activității

.Acest teren d»

PROLOG
A 21 o ediție c campionatului 

masculin de handbal în 7, Divi
zia A, debutează duminica sub 
semnul necesității efortului colec
tiv, o! tuturor jucătorilor și antre
norilor, de a contribui l-a crește
rea nivelului valoric al acestei 
discipline și — implicit — Ic crea
rea premiselor pentru revenirea 
reprezentativei României în frun
tea ierarhiei mondiale.

Din păcate, noul campionat are 
un prolog nedorit. Un comunicat 
al F. R. Handbal ne _
informează că un lung QtiÎA
șir de antrenori și ju- 
cători au fort sancțio
nați pentru diferite abateri comise 
pe timpi*!  verii. Așa de pildă, o sea
mă de antrenori — printre ei ofiin- 
du se Constantin Lache (Universi
tatea Timișoarc), Vasile Fărcoș 
(Constructorul Tim:șocro), Cornel 
Oțe’ea (Steaua) și Valeriu Go- 
găitan (Confecția București) — 
n-au participat Io consfătuirea 
metodică de la mijlocul lunii iu
lie și au fost sancționați cu sus
pendare pentru' primele două eta
pe (3 și 10 septembrie), iar an
trenorii Mihai Pintea (Știința Ba
cău) și Otto Telman (Steaua) au 
fost sancționați cu overtisment. 
De asemenea, pentru abateri de 
la normele de comportament în

NEDORIT
io tur Se ncțîoca’e Cezar Drogăni- 
țâ (Steaua) c rost suspendat trei 
luni de la orice actnrițcte, iar 
Rodica Grigorcș (Confecția Bucu
rești) și Maria Petre 
tea București) cu fost 
6 etape.

Ploaia de
mitatea 
impus-o 
diferent 
dar ș! 
sportivi

(4Jm*e'î  (a- 
suspendat*

sancțiuni 
federației, 
de c nu tolera nimic, 
despre 

indiferența
>»

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
DE CAIAC-CANOE PENTRU JUNIORI

I
I

st

voluntare a meșterilor coope
ratori. muncă evaluată la cca. 
50 000 lei. Tot ce s-a realizat in 
comuna noastră, viata consăte
nilor mei se confundă eu 
C.A.P.-U1. de două ori Erou al 
Muncii Socialiste”. Si punct cu 
punct, tînărul primar ne-a 
prezentat coordonatele unui 
amplu program de dezvoltare 
edilitară, dm care face parte și 
un parc sportiv amplasat pe 
cele 63 de hectare desecate ale 
unui lac aflat in centrul co
munei.

COTE” RECORD LA DEVA

Baza nautică Soi mus. o ade
vărată oază de sănătate a mu
nicipiului Deva, și-a mărit aria 
in preajma zilei de 23 August, 
cu un nou bazin de înot, de 
dimensiuni olimpice, declarat 
șantier al tineretului. Uiecistii 
din Deva s-au considerat impli
cați direct in Întreaga acțiune 
și. lucrind la cote record, au 
prestat aproape 10 000 ore de 
muncă voluntară. Coresponden
tul nostru loan Simion ne re
latează că brigăzile de tineret 
de la Întreprinderea de ciment 
Chiscădaga. Liceul Decebal. 
Termocentrala Mintia. Liceul 
minier. Exploatarea minieră și 
Liceul de construcții s-au evi
dențiat in mod deosebit, tot ce 
au făcut meritând nota 10. Pe
rimetrul sportului in incinta 
bazei nautice se va lărgi in 
continuare. In aceste zile pot fi 
văzuti numeroși băieți și fete, 
cu târnăcoape si iopeti. mun
cind In timpul lor liber la ame
najarea terenurilor de fotbal 
(eu tribună de 500 de locuri) 
si handbal.

T raion IOAN2ȚESCU

Ieri au început la Snagov cam
pionatele naționale de caiac-ca- 
noe pentru juniori și tineret. Des
fășurate sub egida „Daciadei", 
întrecerile primelor două zile 
sint rezervate juniorilor mari și 
miel, precum și echipajelor de 
tineret. Sint prezenți la startul di
feritelor probe 596 de juniori 
mari și mici (fete și băieți) șl 49 
de sportivi din categoria tineret. 
Caiaciștii și canoiștil aflați la 
Snagov reprezintă 31 de cluburi 
și asociații sportive din întreaga 
țară; Dinamo, Steaua, Rapid, 
C.S.Ș., Olimpia, CNASE (toate din 
București), Delta, C.S.Ș. și C.S.M. 
(din Tulcea), C. S. Brăila, Con
structorul Timișoara, C.S.Ș. Orșo
va, chimia Rimnicu vîlcea, For
tul Constanța, Voința și Construc
torul din Arad, Voința Tg. Mureș 
etc.

prima zi a curselor nu a fost 
favorabilă competitorilor: o
ploaie deasă și un vînt rece au 
făcut ca tinerii sportivi să fie 
nevoiți să depună mari eforturi

calificare, care auIn seriile de 
avut loc dimineața și recalifică
rile de după-amiază. Cu toate a- 
cestea, sportivii s-au avîntat cu 
elan în întrecere, mulți dintre el 
lăsind o frumoasă impresie șl a- 
nunțîndu-se candidați îndreptățiți 
la titlurile de campioni naționali 
șl ai „Daciadei".

Printre cel ce au obținut drep
tul de a evolua în finale se află: 
K1 — 500 m juniori II: I. Luca 
(Danubiu), H. Epifanov (Dună
rea) , I. Siki (Constr. Arad): K2 
— 500 m juniori II: FI. Pologa — 
I- Constantin (Portul), I. Maco- 
vei — A. Nichiforov (C.S.Ș. Tul
cea), R. Dragona — V. Cucită 
(Ancora Galați); Cl — 500 m: Gh. 
Staicu (C.S.Ș. Brăila), R. isacov 
(Danubiu) ș.a.

Azi, de la ora 15 au loc fina
lele pentru juniori și tineret, iar 
joi dimineața finalele seniorilor 
în cursele de fond.

Paul 1OVAN

incepind de vineri, la Brașov

0 NOUĂ CURSĂ CICLIST*  INTERNAȚIONALĂ: „CUPĂ CIBO'
Vineri, la Brasov, se va da 

startul in cea de a doua mare 
cursă ciclistă pe etape din ac
tualul sezon : „Cupa CIBO". 
Competiția, programată să se 
desfășoare pe parcursul a șapte 
etape (in 6 zile) va reuni la 
start o bună parte dintre cei 
mai valoroși rutieri români, 
precum si două formații din 
R.D. Germană si Polonia. Iată 
programul complet al acestei 
competiții :

Etapa I (1 septembrie) : Bra
șov— Rupea — Brașov. 121 km; 
etapa a II-a (2 septembrie) : 
Brașov — Făgăraș — Brașov,

138 km ; etapa a IH-a (3 sep
tembrie — ora 10) : Brașov — 
Codlea — Pîrîul Rece — Pre
deal — Brașov. 86 km ; etapa 
a IV-a (3 septembrie, ora 16) : 
contratimp individual 10 km ; 
etapa a V-a (4 septembrie) : 
Brașov — Hărman — Tg. Secu
iesc — Brașov. 120 km ; etapa 
a Vl-a (5 septembrie) : Brașov 
— Rucăr — Brașov. 116 km ; 
etapa a VII-a (6 septembrie) : 
Brașov — Zărnești — Sinaia — 
Brașov. 117 km. Toate etapele 
de dimineață se vor desfășura 
cu începere de la ora 10.
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DUPĂ CAMPIONATELE BALCANICE DE
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apere d 
Iul aval 
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Argus 
care dl 
totuși d 
rul și I 
Monte ] 
prudent! 
resti. cl 
Monte I 
sului | 
clubului! 
pera. a 
.nu cstl 
lificarea] 
eu vigul 
tru’ jflH 
norulw] 
.Scorul 
cred că 
tă o prl 
Aceeași 
antrenon 
miază, 
rești. Im 
mult i-l 
Steaua ] 
unde s- 
Lcduc 
obține an 
nici n-a 
căci crai

Din 11 
plasați 
efectuat 
antrenau 
stadionu| 
tehnic ; 
pentru 1 
celorasi 
voluat a

atestă ier- 
liaia ce și-c 

in- 
cine este vcnxj. 

cu cere unii 
— deosebit de grav — 
unii antrenori privesc 
indep%a>ea importan
telor sarcini ce stau 
»n fața hcr»dbclv*u»'  

Stidc-ea unei coo- 
metodice, abaterile 

conducă, indife
renta — toate ocestee nu sint de 
natură să susțină ciimatt*  net de 
care are neroe hondbc'ui.

Firește, este ro'bc — 05c cum 
spuneam — de un p-roiog nedorit. 
Dar e! poate so înțolească 
convingerea tuîuro' jucător or și 
entrenorilor că nimic nu vc fi 
teecut cu vederea, că ce’ puțin 
F.R.H. a învățat ceva d*r»  ustură
torul eșec Danemarca *78.  Poete 
că acum vor învăța ceva șî ce» 
sancționați.

Hristoche NAUM

romon«c. 
sfâruiri

sint lăudabile și ele au fost vi
zibile și ui acest campionat, dar 
eforturile trebuie continuate și 
sprijinite.

Se pune, totuși. întrebarea 
dacă la aceste campionate bal
canice s-ar fi putut obține mai 
muit ? Răspunsul este categoric 
afirmativ. Evoluțiile oscilante 
de la o probă la alta au făcut 
ca odată pierdut .startul" han
dicapul să nu mai poată fi re
cuperat. Degeaba s-au aflat, 
spre exemplu, in întrecerea in
dividuală. pe locul doi Mircea 
Neagu (in proba nr. 1) și Gruia 
Deac (in proba nr. 2), dacă în 
celelalte ei 
satisfăcător, 
i-ai abilă și 
pe echipe a

PRIM BILANȚ IN ÎNTRECERILE
DE MASA ALE „DACIADEI"

(Urmare din pag. 1)

pe locul doi la tir (10 p) și 
primul loc la moto (7 p). Un 
punctaj remarcabil și locul al 
doilea în acest clasament inter
mediar a realizat județul Con
stanta. Debutînd cu doar 9 
puncte in întrecerile de atle
tism. județul Constanța și-a 
ameliorat simțitor poziția odată 
cu desfășurarea competiției de 
baschet. în care a ocupat locul 
întîi la categoria 8—10 ani (24 
p) și locul doi la categoria 
11—13 ani (18 p), punctaje care 
au fost apoi completate cu 
cele realizate la gimnastică 
(locul doi, 14 p), oină (8 p). Pe 
„podium" se află și județul 
Bihor, este adevărat cu un 
punctaj considerabil redus in 
comparație cu primele clasate. 
Principalele sale realizări au 
fost marcate la competițiile 
atletice (15 puncte) șl la bas
chet (22 p).

Remarcăm prezenta pe locu
rile fruhtașe și a județelor Si
biu. Arad, Neamț, Botoșani, 
Vîlcea, Vrancea, Brașov, Mara
mureș, Prahova. Organizații 
«portive județene puternice ale 
tării, cum ar fi cele din Cluj, 
Iași, Timiș, Dolj, Bacău au rea
lizat punctaje evident inferioa
re posibilităților de care acestea 
dispun, posibilități confirmate 
In alte întreceri de anvergură 
ale activităților de masă. în 
timp ce alte județe^ cum ar fi. 
de pildă. Sălaj și 
înscris nici măcar 
în bilanțul lor,

Tulcea n-au 
un punct (!) 
iar județele

Vaslui (1 p). Mehedinți (5 p), 
Gorj și Teleorman (ambele cu 
7 p), Covasna. Buzău. Bacău 
(toate cu cite 8 p) se înscriu 
și ele cu un bilanț cu totul ne
semnificativ. Este, desigur, un 
semnal de alarmă care trebuie 
să mobilizeze puternic pe toți 
factorii cu răspunderi și atri
buții în mișcarea sportivă, pen
tru a întreprinde măsuri con
crete menite să stimuleze creș
terea calitativă a activității 
sportive de masă și, pe această 
bază, îmbunătățirea performan
telor repurtate în întrecerile 
cu caracter republican.

Iată, de altfel, clasamentul 
pe județe alcătuit la întrecerile 
sportive de masă, așa cum se 
prezintă 
gust :
1. Munic
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
Și 
Miaramureș și Prahova 29 
13—14. Alba și Suceava 28 
15—17. Galati, Iași și Timiș 
p. 18. Cluj 25 p, 19. Ilfov 24 
20. Argeș 22 p. 21. Brăila 21 
22. Caraș-Severin 20 p. 23—24. 
Dolj și Mureș 19 p, 25. Hune
doara 14 p, 26. Satu Mare 13 p, 
27—28. Bistrița Năsăud și Dîm
bovița 11 p, 29—31, Harghita, 
Ialomița și Olt 9 p. 32—34. Bacău. 
Buzău și Covasna 8 p. 35—36. 
Gorj și Teleorman 7p, 37, Me
hedinți 5 p, 38. Vaslui 1 p, 
39—40. Sălaj și Tulcea 0 p.

d la data de 15 au-

Iul București 133 p
Constanta 79 p
Bihor 40 p
Sibiu 37 p
Arad 36 p
Neamț 34 p

ii 32 p. 8—9. Vîlcea

județul 
județul I 
județul ! 
județul . 
județul 
Botoșani „. _____

Vrancea 31 p^lO—12. Brașov, 
P. 
p. 
26
P, 
P,

nu s-au comportat 
Observația fiind 
pentru competiția 

juniorilor și senio
rilor. La fete, doar Mariana 
Moisei a dat satisfacție și. fără 
greșeala din prima zi, putea fi 
cea dinții campioană balcanică 
a fetelor. Deși, se puneau mari 

nte in Dania Popescu și 
G.oconda Pinzaru, ele nu s-au 
aflat — după cum lăsaseră im
presia In proba de deschidere 
pe care au dominat-o cu auto
ritate — în cea mai bună for
mă. Aceasta, credem. însă, s-a 
datorat (ca si In cazul juniori
lor) unei nejustificate subesti
mări a adversarilor. La obsta
cole, seniorii și-au făcut dato-

Alexandru Bozan cu Călin, la cîteva minute 
după cistigarea titlului balcanic 

Foto : HBVOJE KNEZ — Zagreb

ria. Alexandru Bozan a fost de 
departe cel mai bun, el efec- 
tuind din cele patru parcursuri 
trei fără greșeală. Și dacă Ion 
Popa nu ar fi ratat de puțin 
un obstacol, titlul la echipe ar

fi revenit tot for
mației noastre.

Apreciem, deci, 
evoluțiile lui Ale
xandru Bozan, Os
car Recer. Con
stantin Vlad, Mir
cea Ncagu. Maria
na Moisei, Ion Popa 
(partial), dar nu 
putem să nu-i 
criticăm pe Gruia 
Deac, Liviu Matran, 
Teodor Păncă. Da
nia Popescu si 
Gioconda Pinzaru, 
de la care se aș
tepta mult mai 
mult.

Cu toate acestea, 
specialiștii au fost 
unanimi în a apre
cia posibilitățile 
călăreților noștri, 
care adesea au 
avut si un dram 
de neșansă in di
ferite întreceri.

în ceea ce pri
vește dresajul — 
foarte influențat 
de arbitraj — 

în evidență că dis- 
dresori buni, dar 
încă un material
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„CUPA U.N.C.A.P.“ - 0 REUȘITĂ
(Urmare din pag. 1)

30 de ani, Intre ei evo- 
și trei care cuceriseră 
competiției în cele două 
precedente: Francase Szi- 
— județul Bihor, F.milian

1

15 și 
luirid 
laurii 
ediții 
Iaghi 
Joia — Olt, Wilhelm Schiss — 
Satu Mare. Alături de ei, Au
rel Popa, mecanizator — jude
țul Dolj, Vasile Brumă, cojocar 
— Suceava, Gabor Lncaci, zi
dar — Covasna, Asan Mustafa, 
conducător auto — Constanța, 
Mihai Panait, electrician — 
Prahova (campion la trirrtă In 
urmă cu doi ani) și toți cei
lalți au oferit dispute intere
sante, deosebit de dirze, apre
ciate atît de spectatori, cit și 
de specialiștii prezenți. O bună 
impresie au lăsat reprezentanții 
județului Prahova — Mihai Pa
nait și Constantin Pătrană — 
care, după două zile, întrucît 
obținuseră numai victorii, erau 
declarați campioni chiar îna
intea întrecerilor finale, desfă
șurate ieri. •

Ultimele Intîlniri, disputate 
ieri dimineață, au fost de un 
bun nivel tehnic și au dus la

atribuirea, în final, a titlului 
de campioni ai „Daciadei" ur
mătorilor: Ios Asaftei, jud. Bo
toșani — cat. 48 kg ț Petrache 
Costea, jud. Galati — cat. 52 
kg ; loan Roaiiș, jud. Satu 
Mare — cat. 57 kg ; Emilian 
Joia, jud. Olt — cai. 62 kg.; Ion 
Chivoiu, jud. Vrancea — cat. 
68 kg ; Aurel Popa, jud. Dolj
— cat 74 kg ; Olimpiu Romo- 
cea, jud. Maramureș — cat. 82 
kg; Mihai Panait, jud. Prahova
— cat. 90 kg ; Constantin Pă
trană, jud. Prahova — cat. 
100 kg.

între numeroasele premii o- 
ferite cu acest prilej partici- 
panțiknr la finala „Daciadei" 
din comuna Gîrbovi amintim 
„Cupa Federației române de 
lupte", atribuită comunei Gîr
bovi pentru excelenta organi
zare a competiției, „Cupa celui 
mai tînăr participant" : Gajdo 
Bella, în vîrstă de 14 ani, de 
la Clubul sportiv sătesc Cemat, 
și „Cupa CJi.E.FJS.“, oferită 
președintelui A.S. Unirea, Mar
cel Dobra, pentru sprijinul a- 
oordat dezvoltării educației fi
zice și sportului în comuna 
Gîrbovi.

el a scos 
punem x de 
care nu au 
cabalin de calitate superioară. 
Este de neacceptat, de pildă, 
ca Sorin Soveja, campionul de 
anul trecut, să concureze pe 
un cal ...reformat !

Așadar, două 
locuri 2 și un loc 
tul. repetăm, al 
pregnant echilibru 
unor 
este un bilanț nesatisfăcător. 
Dar. trebuie făcut totul. în per
spectiva mult dorită, ca repre-\ 
zentantii călăriei să se afle 
printre participanții la J.O., ea 
performantele lor să fie îmbu
nătățite.

Cu prilejul campionatelor bal
canice au avut loc și lucrările 
Conferinței balcanice, în cadrul 
cărora s-a discutat o serie de 
prevederi regulamentare și s-a 
stabilit ca cea de a X-a ediție 
a acestei competiții să se des
fășoare la Atena, la o dată ce 
va fi stabilită ulterior.

titluri, patru
3, in contex- 
unui foarte 
valoric și al

situații neprevăzute, nu 
un bilanț
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INf LITORALUL
Oficiile județene de turism din întreaț 

Ș locuri pentru odihnă cu sejur In luna ! 
g tiunile de pe litoral cu cazare în hoteluri.

NOUTĂȚI IMPORTANTE : pentru acea 
substanțiale reduceri de preturi la tarife 

g masă ; sejurul dv. poate dura, după pn 
g zile, sau orice număr de zile se solicită, 
g Se acordă reducere de tarif la transport

SEP



k NOASTRĂ ÎNCEARCĂ SĂ ANIHILEZE 
Oaspeților și să obțină calificarea

Fotbaliștii de la A.S. Monaco, la pufin timp după sosirea fa» 
București.

u
|ă suită 
I echipei
I moral 
bcureșu. 
Iruncind 
le. să-și 
|s tanti a- 
propnui 

Iile de 
noted.ca 
Intrei.o- 
ei din 
«că cu

Bucu-
II de ia 
l succe- 
le dintele 
f. Cam- 
lieze că 
lată ca
lc va fi 
ții peu- 
Bfcitre- 
B&uga :
dar nu 
astea D- 

Luresti". 
Lrimat-o 
n la a- 

Bucu- 
kit de 
■ jucat 

Atena. 
k> vadă, 
ncă nu 
de 3—0, 
sta aici, 
te san-

lori de- 
lare au 
pză un 
lare pe 
[î că torul 
ia oprit 
lupra a- 
t au e- 
Lidă, de

PRIVIRE SPRE EȘALONUL SECUND
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

la Monte Carlo, adică : Ettori 
— Zorzctlo, Courbis, Gard on, 
Vitalis — Moizan. Petit. Chau- 
ssin — Dalgcr. Oanis, Nogues.

Chiar fără a tine scamă de 
faptul că insăsi partea adver
să (în pofida acelui 3—0 de la 
Monte Carlo) are încă Îndoieli 
asupra calificării, echipa noas
tră campioană trebuie să pri
vească si să abordeze eu încre
dere partida retur de astăzi. 
DEȘI IMPORTANT, AVANTA
JUL LUAT DE CAMPIOANA 
FRANȚEI NU ESTE DE NEA
NIHILAT. în cupele europene 
s-au văzut destule cazuri în 
care asemenea avantaje de 3 și 
chiar 4 goluri n-au fost sufi
ciente pentru calificare, echipe
le învinse în prima manșă luln- 
du-si strălucite revanșe In par
tidele retur. Și dintre echipele 
de club românești unele au 

pa speranțelor

iN TURNEUL FINAL 
EDIJIEI A 9-a
btbai jti Bacău. Botoșani. Brăila. Caraș-
pară, la Severin. Cluj, Constantă, Satu
kl „Cu- Mare. Sălaj. Suceava. Vaslui,
pi mare Hunedoara, Maramureș. Mureș,
U din Olt, Tulcca si Dolj. Spunem 
prezenți, „admise", deoarece, conform re- 
| săptă- Ruiamentului. la turneul final 
ilor din al intrecerli — care are ca 
|e aces- principal scop angrenarea unui 
rtive se număr cit mai mare de copii 
pte zile, în practicarea fotbalului in mod 
li ierar- organizat pe timpul vacantei 
celor 19 mari — participă reprezentan- 
precerea tele județelor care au avut cel 
ganizată mai mare număr de echipe în- 
6 Orga- scrise in fazele preliminare.
e Fede- „Cupa speranțelor", ediția a 
l — se 9-a. își va desemna cîștigătoa-
printre rea luni 4 septembrie, zi în
numă- care, pe lingă trofeul acordat

[Viitorul Învingătoarei, vor fi atribuite
rescâru- frumoase premii si remarcatilor

Pitești, pe parcursul celor șapte zile de
He două Întreceri pasionante, așa cum

au fost în fiecare an disputele 
[nise să micuților jucători dornici de a 
I din a- urca. In viitor, treptele spor- 
fprezen- tului pe care-1 îndrăgesc atît de 
i Argeș, mult.
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reușit performante asemănă
toare.

Sintem convinși eă dacă 
Steaua — stimulată si de cele 
două victorii din campionat — 
se va prezenta si va evolua 
astăzi la nivelul superior al po
sibilităților sale, ea va obține 
calificarea. Pentru aceasta insă 
este necesar ea Întreaga echipă 
să se mobilizeze si să se dăru
iască In joe. să lupte ea toată 
ambiția si energia din primul 
pînă in ultimul minut al parti
dei. La antrenamentul de Ieri 
dimineață, conducătorul tehnic 
al echipei. Gh. Constantin, a 
promis — In numele jucătorilor 
săi — o asemenea comportare. 
Nu ne rămîne deeft să aștep
tăm confirmarea, adresind la 
rindu-ne campioanei noastre — 
In numele tuturor iubitorilor 
fotbalului din tară — mult 
succes in tentativa sa.

Pentru cititorii noștri, preci
zăm că Steaua va alinia astăzi 
formația ei standard: N. Ră- 
ducanu — Angheilnl. Samcș, 
FI. Marin. Vigu — Dumitru, 
Stoica. lordănescu — Troi. M. 
Răducanu, Zamfir.

Observator din partea U.E.F.A. 
la acest joc este iugoslavul 
Costa Popovici.

Meciul de astăzi, care va 
Începe la ora 16 si va fi televi
zat tn direct, va fi condus de 
o brigadă de arbitri elvețieni. 
avîndu-1 la centru pe E. Doer- 
flinger.

LOCAȚIA BILETELOR
Vînzarea biletelor pentru 

meciul STEAUA — A.S. MO
NACO continuă în această di
mineață la casele obișnuite, iar 
înaintea meciului, la casele sta
dionului Steaua.

Permisele eliberate de 
C.N.E.F.S. sînt valabile. Pentru 
locuri la masa presei se elibe
rează tichete.

UN (PROASPĂT) VICEPREȘEDINTE, ION OBLEMENCO, 
Șl PROIECTELE SALE

Ion Obleinenco. vicepreședin
te al clubului Universitatea 
Craiova, cu responsabilitate di
rectă a activității fotbalului. 
După alte asemenea indicate 
promovări. (Ion Barbu. Remus 
Cimpeanu) care s-au si confir
mat în timp si prin reușite, la 
Craiova unul dintre cei mai 
vechi apărători ai culorilor alb- 
albastre. unul dintre sportivii 
cu o frumoasă tinută trece de 
pe gazon in munca de conduce
re a clubului local.

— Cred că ești bucuros de 
numire 1

— Sigur. Am, și pe această 
cale, dovada prețuirii de care 
m-am bucurat atitia ani, la 
Craiova, ca jucător. Și încă 
ceva. In modul acesta suport 
mai ușor momentul abandonă
rii fotbalului activ. Mărturisesc 
că acum îi înțeleg pe cei ce 
spuneau că chinurile de pe 
tușe ale fostului jucător sînt 
infinit mai mari decit cele din 
teren...

— Proiecte, in noua calitate?
— Doresc foarte mult să rea

lizăm o consolidare organizato
rică a clubului. Sînt destule de 
făcut, de la amenajarea unui 
sediu onorabil fată de poziția 
acestei echipe în fotbalul româ
nesc. si pînă la reimpulsiona- 
rea activității de copii si ju
niori, direcție în care Univer
sitatea Craiova a fost mereu 
premiantă. Alte intenții : pre
gătirea unor manifestări ale 
fotbalului de masă și de 
performanță cu ocazia ani
versării a 30 de ani de

O LUPTA OARBA 
PENTRU PUNCTE...

La BrăUa, derby-ul seriei I in
tre două pretendente la promo
vare (F. C. Brăila — Steagul roșu 
Brașov 1—0) a însemnat, de fapt, 
o luptă crîncenă, pe alocuri dură, 
pentru cele două puncte puse în 
Joc. Acesta este motivul pentru 
care calitatea partidei nu s-a ri
dicat la un nivel spectacular care 
să-i mulțumească pe deplin pe 
cei aproximativ 12 000 de specta
tori, în ciuda faptului că în cele 
două echipei au evoluat jucători 
cunoscuți ca: Panțuru, Simion, 
Traian (F. C. Brăila), Pe* *caru,  
Paras chivescu, Popescu (Steagul 
roșu). Totuși, victoria brăileni- 
lor nu poate C pusă Ia îndoială. 
Ei au învins pentru că au do
minat mai mult, și-au creat mai 
multe ocazii de gol. materializind 
însă numai una dintre ele. Din 
echipa gazdă ne-au plăcut mai 
mult fundașul dreapta Pauțuru. 
decis în fazele de apărare șl pre
zent mereu In atac, la fînau- 
zare, Simion (autorul golului), cu 
o bună detentă și plasament, și 
Traian, care a dovedit multă in
ventivitate în atac. în schimb, 
din echipa brașoveană nici un 
Jucător na a Ieșit în evidentă. 
După med, antrenorul «tegarJcr, 
Constantin Teasc5. își manifesta 
nemulțumirea față de comporta
rea jucătorilor aăi. care nu l-au 
respectai in±£ațâ> tactice. Ex
tent și avantajtnd ușor pe gazde 
arbitrajul prestat de băcăuanul 
M. Fedorescu. (V. IOBDACKE).

toturlsm ..Dacia 1300”, Rlstea Lu
da din Sibiu — 20.000 lei; Cucu- 
lescu Ion din Buzău — 20.000 lei; 
Ghețu Petre din comuna Gurbă- 
nești, județul Ilfov — 10.000 lei; 
Pîrjolea Gheorghe Nicolae din 
comuna Slobozia, județul Mov — 
10.000 lei; Peter Istvan din comu
na Dealul — Harghita — 10.000 lei.

Participind cu regularitate Ia 
LOZ IN PLIC vă veți putea în
scrie și dv. pe lista marilor cîști- 
gători.

Oriunde vă aflați, la munte sau 
la mare, jucat! la LOZ IN PLIC I 
NU UITAȚI 1 Fiecare LOZ CUM
PĂRAT — O ȘANSA IN PLUS 1
• Tragerea pronoexpres de 

astăzi se va transmite la televi
ziune la ora 18,10.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN ZS AUGUST 1378
Extragerea I: 88 77 1 78 59 40 

18 88 37 28 74 48. Extragerea a 
n-a: 71 18 80 3 44 85 2 49 38 25 
64 33. Extragerea a in-a: 70 13 
67 37 51 36. Extragerea a iv-a: 
34 68 53 6 72 90. Extragerea a V-a: 
57 11 29 80 77 43. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI: 934.598 lei.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 AUGUST 

1978
Categoria 1: (13 rezultate) 1 va

riantă 25% autoturism Dacia 1300. 
Categoria 2: (12 rezultate) 6,25 va" 
riante a 19,531 lei. Categoria 3: 
(11 rezultate) 199,50 variante a 
918 lei. REPORT CATEGORIA 1: 
31.725 lei.

FINAL DE PARTIDA 
UMBRIT DE ACTE 

NESPORTIVE
Tribunele stadionului Giuleștl 

au fost din nou arhipline dumi
nică la meciul pe care Rapid l-a 
susținut cu Viitorul ScoraiceștL bUcul 6i-a can: <tat E» petec, eon-

Duel luprar.umeric intre atacul piulețtenilor ți apărarea echipei 
oaspe (Fază din meciul Rapid — Viitorul Scornicești) 

Foto : Dragoș NEAGU
Veniți să-și susțină echipa favo
rită — supusă unei promițătoare 
cure de întinerire și pornită cu 
noi speranțe la dificila cursă 
pentru revenirea pe scena pnme. 
divizii — spectatorii au fost deo
potrivă atrași de inedita prezență 
la București a proaspetei promo
vate in Divizia B, formația cm 
Scornicești.

Spre surprinderea acelorași 
spectatori, jocul la care au asis
tat n-a lăsat să se întrevadă o 
diferență calitauvă esențială in

existență a clubului. Printre 
altele, ne propunem organiza
rea unui meci între formația 
Universității Craiova, campioa
nă in 1974. si formația care a 
cucerit cupa 1978. Cu această 
ocazie vrem să sărbătorim re
tragerea — petrecută in ulti
mii ani — a unor jucători cu 
merite si contribuții în perfor
mantele echipei din Bănie : 
Strîmbeanu, Ivan, Țarălungă, 
Deselnicu.

— Și. s-o adăugăm noi. pe 
cea a lui Oblemenco !...

— Da. vă spuneam că a so
sit acest moment si pentru 
mine. Alte proiecte : acțiuni 
reale, permanente, pentru le
garea sufletească a echipei de 
spectatori, de acești statornici, 
calzi si numeroși suporteri. 
Pînă acum, trebuie s-o recu
noaștem. nu s-a făcut aproape 
nimic în această arivintă. Intre 
timp, șî nu ca preocupări se
cundare. activitatea de zi cu zi 
a echipelor noastre. Cea mare, 
cea de seniori, se află tn 
preajma unui examen pre
tențios — jocurile eu Fortuna 
Dflsseldorf din Cupa cupelor. 
Sper să învingem, nină la cele 
două partide. problemele de 
accidentări sau indisoonibilităti 
pe care le avem — Ștefănescu. 
Bălăci, Țicleanu — si să luptăm 
cu toate forțele pentru califi
care 1

„.Universității Craiova si vl- 
eenresedinteiut său. Ion Oble
menco. urările noastre de suc
ces !

Eftim’e IONESCU 

tre evoluția fostei divizionare A 
șl aceea a echipei abia venită din 
„C“. Viitorul Scornicești — an
trenată de Dumitru Anescu — a 
dovedit o foarte bună pregătire, 
pe plan fizic mai ales, și calități 
de joc care îi pot asigura o fru
moasă afirmare și un rol impor
tant în întrecerea din seria a 
n-a a Diviziei B. Echipa oaspe 
a dat o replică neașteptat de dîr- 
ză formației giuleștene, pe care 
nu numai că a „ținut-o în șah“ 
pînă în ultimele minute ale me
ciului, dar căreia i-a și creat 
mari emoții prin cîteva excelente 
contraatacuri, la capătul cărora 
tinărul portar rapidist Mânu s-a 
opus — prin splendide intervenții 
— primirii unor goluri ce păreau 
inevitabile.

Din păcate, spre final — sub 
presiunea crescîndă a gazdelor 
—oaspeții au recurs la unele 
durități, care au dus la acciden
tarea și, practic, scoaterea din 
joc a rapidiștilor N. Manea 
și Bol bor ea. Din acest motiv, ar
bitrul brașovean C. Ghiță, care 
a condus bine și corect meciul 
(dar care trebuia să intervină 
mai din timp cu fermitate pen
tru prevenirea scenelor penibile 
dm final) a eliminat trei Jucători 
de la Viitorul Scornicești (Pană, 
Marunescu și Manea, care pri
miseră în prealabil avertismen
te) și unul de la Rapid (Cojo- 
earu, care a avut o ripostă cu 
totul deplorabilă, lovind un ad
versar dnd Jocul era oprit). Dar, 
spre finalul partidei, și alți ju
cători s-au dedat la acte nespor- 
Mve. Ne referim. îndeosebi, ia 
Bontea, care — intr-o pornire cu 
tocul deplasată — l-a împiedicat 
prin bruscare pe medicul echi
pei oaspe să pătrundă în teren 
pentru a da asistență unui jucă
tor accidentat, precum și la Fet
ea, care l-a torit d-scref (fără 
• fi ttart de artetru) pe pena
rul ech-pex, dm ScorrLceyu. Nu-i de 
mirare că în aceste minute de 
nedoritâ tensiune tn teren șl pu- 

tinuind să se manifeste nespor
tiv p după Încheierea meciului, 

regre^abri că acest meet sț- 
teptat eu adta m^res a avut ur.
asezner.ea care dovedește
câ sSnt tacă necesare eforturi sus
ținute în munca. educativă dusă 
cu urni Jucători. (C. F.)

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
MIERCUREA FOTBALISTICA. 

Astăzi, o zi plină pentru iubi
torii fotbalului. Programul zilei 
este următorul:

ORA ÎL STADIONUL REPU
BLICII DIN CAPITALA. Meciul 
de antrenament al selecționabi- 
lilor, care reunește component» ai 
loturilor A și oiimpic. Nu vor 
participa, firește, jucătorii de la 
Steaua și cei accidentați.

ORA 14, „CUPA F.R.F.". In opt 
orașe din țară debutează această 
competiție creată pentru ca echi
pele divizionare A să aibă cit 
mai multe meciuri. Să sperăm că 
ea va fi tratată cu toată seriozi
tatea. Reamintim programul pri
mei etape: U.T.A. — F. C. Baia 
Mare și F. C. Bihor — Olimpia 
Satu Mare (seria I) ; Corvinul Hu
nedoara — Politehnica Timișoara 
și Jiul — A.S.A. Tg. Mureș (se
ria a n-a); Chimia Rm. vllcea — 
Sportul studențesc si C. S. Tlrgo
viște — F. C. Argeș (seria a 
m-a); Gloria Buzău — Dinamo

Nici n-a început bine campionatul și...

7IMBREA (Chim ia Tr. Mag.) SUSPENDAT Pf 6 LUM!
Comisia de disciplină a F.R.F. 

șl-a reluat nedorita sa activitate. 
Nedorită, dar necesară, pentru a 
sancționa actele de indisciplină 
de pe terenurile de fotbal și, in 
felul acesta, de a preveni altele.

In Divizia B, abaterile au în
ceput de la prima etapă. Comisia 
de disciplină fiind pusă in situa
ția de a dicta o SUSPENDARE 
DE 6. LUNI împotriva jucătoru
lui Zimbrea (Chimia Turnu Mă
gurele) care, în meciul cu Dina
mo Slatina, la acordarea unei lo
vituri de la 11 metri In favoarea 
echipei oaspe, s-a repezit la ar
bitru, smulgîndu-i ecusonul. De 
reținut că Zimbrea și-a susținut, 
de curind, examenul de stat LA 
DREPT. Cum se împacă acest 
lucru cu gestul pe care l-a făcut 7 
Alți doi jucători de la Chimia

Șl BUNE, Șl RELE...
0 Asociația sportivă Autobuzul 

București a oferit spectatorilor, 
la primul meci pe teren propriu, 
în compania Chimiei Tr. Măgu- 
iele, o ambianță plăcută. Este 
vorba, în primul rînd. de 
tribuna reamenajată de-a lungul 
terenului, mărindu-se astfel ca
pacitatea locurilor la aproxima
tiv 10 000; în al doilea rînd, de 
terenul de joc — excelent 0 Bucu- 
reștenii au evoluat la un bun ni
vel tehnic și au dominat în ma
joritatea timpului. Din rîndurile 
lor, trei jucători au avut o pres
tație deosebită: juniorul lacob, 
mijlocaș, cu un. bun control al 
balonului, a făcut risipă de ener
gie; Margclatu, extremă stingă, a 
realizat curse spectaculoase, a 
creat multe situații favorabile co
legilor săi de a înscrie și a fi
nalizat două acțiuni; Sultătoniu, 
vîrful de atac al echipei, a do
vedit de această dată „poftă de 
gol-, punîndu-și semnătura pe 
trei dintre ele 0 Chimia Tr. Mă
gurele, marcată probabil și de 
suspendarea a trei titulari (Glonț, 
Bădălută și Zimbrea), pentru a- 
baterile din prima etapă, a mi
zat totul pe obținerea unui scor 
strins și doar rareori a contra
atacat 0 Arbitrul Ion Tănase 
(Tlrgoviște) a condus, în general, 
bine; in partea a doua a repri
zei secunde, cînd Autobuzul avea 
deja un avantaj consistent, a tre
cut cu vederea unele infracțiuni 
ale oaspeților in propriul careu, 
gîndindu-se probabil că... scorul 
va lua proporții foarte neplăcute 
pentru Chimia. (P. V.).

UN MECI AL AMBIȚIILOR
Meci de' mare miză la Bistrița, 

cel dintre formația locală Gloria 
și ,,U“ CIuj-Napoca. Cu două ore 
înaintea începerii partidei, sta
dionul era arhiplin (peste 8 600 
de spectatori), orice locșor de 
unde se mai putea vedea ceva 
fiind exploatat la maximum. A 
fost un meci al ambițiilor — în 
care fiecare echipă, conștientă de 
valoarea celeilalte, a încercat, a 
tăcut tot posibilul, prin joc, să-și 
învingă adversara. Fostul elev al 
îul P. Moldoveanu, Alex. Co n stan- 
tlaescu, acum antrenorul bristri- 
țenJor. l-a contracarat pe acesta 
eu o apărare sigură, atentă, în 
eare s-a detașat fundașul dreap
ta Andrecuți (abia a depășit vir
ata junioratului) ; iar atacul, viol 
șt rapid (mai mult în repriza a 
doua) i-a cam descumpănit pe 
cei doi fundași centrali clujeni. 
Moș și Bagiu, care, jucind pe 
aceea si linie, au fost destul de 
ușor depășiți de Berceanu, Nico
lae sau Moga. Studenții, cu o e- 
chipă tinără, în plină omogeni
zare. ambițioasă, cu calități care 
o Îndreptățesc să aspire la pro
movare în prima divizie, au în
cercat să depășească acest obsta
col, care se numește Gloria Bis
trița, chiar dacă gazdele au în
scris singurul gol din fază fixă: 
Butuza a executat impecabil o 
lovitură liberă de la 30 m. balo
nul fiind pus parcă cu mîna, sus, 
la vinclu. De data aceasta a în
vins Gloria, altădată pot cîștiga 
studenții; dar tot așa, într-un 
derby desfășurat în limitele fair- 
play-ulul șl asigurat de un arbi
traj bun al brigăzii bucureștene 
Fr. Coloși — Tr. Alexandrescu și 
P. Doiciu. (Pavel PEANA).

,i Politehnica Iași — S. C. Bacău 
(seria a IV-a).

ORA 16, STADION STEAUA : 
Steaua — A. S. Monaco.

DUMINICA, ETAPA VA ÎN
CEPE LÂ ORA 16. Cu etapa a 
IlI-a a Diviziei A, partidele vor 
începe la ora 16, ora tuturor e- 
tapelor din luna septembrie.
• MlINE, MECI AMICAL : AU

TOBUZUL — RAPID. Stadionul 
Autobuzul din Capitală va găzdui 
mîine e interesantă partidă ami
cală între divizionarele B Auto
buzul și Rapid. Partida este pro
gramată de la ora 17.

a ETAPA A II-A A „CUPEI 
ROMÂNIEI * SE VA DISPUTA LA 
14 septembrie, populara com
petiție „Cupa României" continuă 
cu disputarea jocurilor din etapa 
a n-a care sînt programate la 14 
septembrie. Cu acest prilej se vor 
disputa 96 de partide între cele 
192 de echipe de Divizia C și din 
campionatul județean, rămase pi
uă acum în competiție.

Turnu Măgurele, Bădăluță și 
Glonț, au fost suspendați pe 4 și 
respectiv, 1 etapă.

Pe ordinea de zi a primei șe
dințe a Comisiei de disciplină 
au figurat șl abaterile unor ju
niori, a unor tineri, deci, care 
abia au deschis ochii în fotbal. 
Și, totuși, Pant (S. C. Bacău) nu 
s-a sfiit să-și lovească adversarul 
(de fapt: partenerul de joc),
faptă ce l-a adus o suspendare pe 
3 etape, iar Mitrea (C. S. Tîrgo- 
viște) a „aplaudat" tn ironie o 
decizie a arbitrului dictată împo
triva echipei sale. Va sta și el 
pe tușă o etapă.

Iată tot atttea motive de reflec
ție pentru ei și pentru... alții 1

Jack BERARIU



O frumoasă victorie a ruangștilor noștri Finiș In C. ML de natație

STEAUA-ACADEMIA DE AVIAȚIE 
„IURI GAGARIN" 62-4

Ieri după-amiază, în fieful său 
din Ghencea, Steaua a făcut o 
reușită demonstrație rugbystică în 
compania xv-lui reprezentind A- 
cademia militară de aviație „Iuri 
Gagarin", campioana Uniunii So
vietice, cîștiglnd neașteptat de le
jer cu scorul de 62—4 (27—O) !
Dacă avem în vedere șl evoluția 
rugbyștilor clubului nostru mili
tar fai finala Daciadei (13 dintre 
cei ÎS sportivi care au jucat sub 
culorile Bucureștiului erau com
ponent! al formației Steaua) he 
vom da lesne seama că formația 
antrenată de P. Cosmănescu, de
șt la Început de sezon, a intrat 
timpuriu în formă. Sigur, afirma
ția nu Iși găsește suficientă aco
perire In partida de Ieri, deoarece 
rugbyștii sovietici (deși cu S—< 
internaționali A fai echipă) nu 
au constituit un „argument" deo
sebit de concludent. Ei au arătat 
multă acuratețe în joc, o concep
ție modernă, pasînd balonul cu 
repeziciune și destulă dexteritate,' 
dar au fost dominați net in dis Dimitrie CALLIMACH1

Nicolae Postolachi (cu balonul), ieri autorul a două încercări, 
fază din meciul Steaua — Academia de aviație „L Gagarin*

CAMPIONATELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

cursă superbă. încununată cu 
o medalie de argint si un nou 
record al României (8:33,50), iar 
Maricica Puică s-a clasat pe 
locul IV, loc de frunte în ie
rarhia continentală. Felicitări 
ambelor sportive !

Cursa de 10 000 m a fost pa
sionantă si ne-a dat mari emo
ții Masivul pluton s-a așternut 
la drum într-un tempo infer
nal. Și-a asumat mai intîi 
Capu misiunea de a duce tre
na (accidentat, el a abandonat 
Insă după 3 000 m). apoi Flo- 
roiu. Foster și Hermens au al
cătuit trioul „cap de coloană*. 
Micuțul nostru Ilie. cel pe care

in prima zi a „Trofeului Tomis" la volei

PARTIDE DISPUTATE, SPECTACULOASE
România — Franța 3-1

CONSTANȚA, 29 (prin tele
fon), Sala sporturilor din loca
litate a devenit neîncăpătoare 
In ziua de debut a celei de a 
17-a ediții a turneului interna
țional masculin de volei „Tro
feul Tomis“. Numeroși iubitori 
ai voleiului au fost răsplătiți 
de partide deosebit de dispu
tate, spectaculoase, echilibrate.

Turneul a fost deschis de 
reprezentativele K. P. Chineze 
si Braziliei, care au furnizat — 
pe parcursul a peste două ore — 
nn joc frumos, plin de suspens- 
uri. în cele din urmă, echipa 
R. P. Chineze a obținut o vic
torie meritată cu 3—2 (—13. 8, 
6, —11, 9). Au arbitrat bine 
L. Uurăk (Ungaria) și I. Nicu- 
lescu (România).

în partida următoare, sur
prinzător de bine s-a prezentat 
echipa Franței in fata repre
zentativei tării noastre. Volei
baliștii români au început foar
te bine jocul, detașîndu-se din 
start si cîstigînd primul set le
jer. Un set care anunța însă o 
revenire marcantă în sextetul 
„cocoșului galic". Aceasta avea 
să se materializeze în setul al 
doilea, in care jucătorii lui Ro
ger Schmidt „au sprintat" în 
două rînduri prin efortul ne
cruțătorului Granvorka. al lui 
Faure si Baronnet la fileu si 
prin dibăcia lui Daniel la ser
viciu. Mai întîl au ridicat sco
rul la 7—2 (dar echipa noastră 
a făcut o reușită cursă de ur
mărire si a egalat la 7). apoi 
s-au apărat bine și au punctat 
sec. La 1—1, antrenorii Drăgan 

puta angajată Intre pachetele de 
înaintași. Șl astăzi (mal ales) • 
partidă de rugby se dștig* pe 
Înaintare, compartimentul chemai 
să deschidă poarta care ferecă 
terenul de țintă. Forță, viteză, 
clarviziune, îndemînare — lată 
clteva dintre atributele rugbyști
lor bucureșteni în jocul de ieri. 
Și „essai*-urile au cur» firesc u- 
nul după altul, eu atlt mai muM 
cu cit sportivii sovietici, deși se 
vedea că erau întrecuțl, nu au 
închis nici un moment jocul, lă- 
sînd, dimpotrivă, tot timpul balo
nul să circule în teren (este sin
gura lor cale spre un progres si
gur !). Așa se explică, dealtfel, 
eă s-a marcat în special din În
cercări. Steaua — 11 (R. Ionescu 
4. Postolachl 2, Alexandru 2, M. 
Ionescu, Murariu, Braga, dte 
una), Academia „Iuri Gagarin" — 1 
(Kliukvta). Au mal marcat : Dur- 
bac (2 tr. + 1. p.), Alexandru (2 
tr. + L p.), Achim (2 tr.). A ar
bitrat : Paul Soare.

toți comentatorii l-au numit pa 
drept „animatorul cursei*, a 
încercat si imposibilul pentru a 
se detașa, a întins ture în gir 
grupul, obligindu-i pe multi să 
piardă contactul cu fruntașii, a 
rezistat apoi atacurilor, dar. ta 
final, atunci clnd l-am fl vrui 
la fel de proaspăt a cedat 
Finlandezul Vainio a cucerit 
victoria, italianul Ortis a rea
lizat un neașteptat loc IL Fos
ter — principalul favorit — fi
ind întrecut si de Antipov. 
Iile Floroiu. al VTI-lea ta acest 
memorabil campionat rămina 
în elita fondului european.

El si-a îmbunătățit cu peste 
T secunde cel mal bun rezultat 
anterior.

si Schreiber au trimis In teren 
alături de Oros. Pop, Țerbea, 
Dumănoiu și Enescu, pe tuna
rul echipei. Tutovan, nefolosit 
pînă atunci. Sextetul nostru a 
dominat clar setul al treilea. 
Francezii nu au dezarmat însă, 
bătîndu-se cu ardoare în setul 
următor In care au condus cu 
8—3, 10—8. 11—9. 14—ÎL Cu un 
ultim efort si profitînd de d-

PROGRAMUL DE AZI I 
(de la ora 13)

Franța — R. P. Chineză 
România — Brazilia
H. D. Germană — Bulgaria 
Ungaria — Cuba B

teva greșeli puerile ale france
zilor. voleibaliștii noștri (care, 
cu excepția lui Pop. n-au avut 
o evoluție constantă pe par
cursul partidei) au reușit totuși 
să cîstige în prelungiri setul si 
cu aceasta meciul cu 3—1 (9, 
—9. 2, 15). Au arbitrat foarte 
bine J. Santana (Brazilia) $1 
N. Lecev (Bulgaria). Au jucat: 
România : Ionescu (Oros). Pop, 
Țerbea. Enescu (Chifu. Mano- 
le), Macavei (Tutovan). Dumă
noiu (Gîrleanu) ; Franța : Di 
Giantomaso. Granvorka. Danie! 
(Baronnet, De Toledo). Miguel, 
Faure. Cohen (Geiler. Pavan). 
în celelalte partide (din grupa 
B a turneului) : R. D. Germa
nă — Ungaria 3—0 (10. 14. 12) 
și Cuba B — Bulgaria 3—0 (8, 
11, 8).

Cornel POPA — coresp.

272 DE RECORDURI-MONDIALE, NAȚIONALE 
Șl ALE CAMPIONATELOR-LA ÎNOT!

BERLINUL OCCIDENTAL, 
29 (prin telex). După 11 zile de 
Întreceri pasionante, urmărite 
cu mult interes de un mare 
număr de spectatori (143 000 ta 
total, cei mai mulți la Înot, 
Crește, cu o medie de 8—10 000 
pe zi), cea de-a treia ediție a 
campionatelor mondiale de na
tație s-a Încheiat

Luni s-au desfășurat ultime
le finale ta înot La 100 m liber 
femei. Barbara Krause a sal
vat prestigiul înotătoarelor din 
R.D. Germană, cîștigind (55.88) 
prima medalie pentru țara sa. 
După Krause au sosit în or
dine, Lene Jensen (Norvegia) 
56,82 — mare surpriză ! — șl 
Larisa Tareva (U.R.SB.) 56.35. 
Proba cea mai așteptată. 100 m 
liber bărbați, a revenit carn-

AL 16-lea FESTIVAL
AL ZIARULUI „VOLKSSTIMME»

Sportivii români vor fi pre- deosebit Ji va constitui prezen
ța unor invitați de onoare, foe-zenți și ta această toamnă ta 

tradiționalul festival sportiv in
ternațional organizat anual de 
către ziarul „Vo’.ksstimme", or
ganul Partidului Comunist din 
Austria. La această a 16-a e*- 
ție, programată la Viena in zi
lele de 2 și 3 septembrie, staă 
așteptați peste 100 de partid- 
panți din opt țări. Reprezentanța 
țării noastre vor concura la în
trecerile de box șl gimnastică.
în programul FeșrtivalulxM vor 
figura fi întreceri de haltere, 
judo, atletism fl șah.

Un punct de atracție cu totul

DE ATLETISM
între alte performanța nota

bile realizate de sportivii noe- 
tri ta ziua inaugurală a CJL 
se situează noul record reali
zat de Horia Toboe la 400 mg 
(50,74). performantă care i-a •- 
dus si calificarea ta semifina
lele probei, precum si săritura 
de 6,61 m a Ginei Panait ta 
calificări ta lungime. CPe.itre 
finală s-a calificat și Doina 
Anton — 6,31 m — care a ob
ținut al 11-lea rezultat). La a- 
ceastă probă am notat și pri
mul record mondial realizat la 
cea de a 12-a ediție a C.E. 2 
7,09 m — Wilma Bardauskiene 
(U.R.S.S.) — vechiul record a- 
partinlndu-{ si fiind de 7,07 sa. 
Fita Lovin (clasată a doua, 
după sovietica Providohlna). ta 
prima serie la 800 m — în e- 
celasi timp cu Învingătoare*, 
2:00,0 s-a calificat pentru semi
finalele de miercuri.

Rezultate tehnice; 3 MO m ha
mei : L Sofia Ulmasova (V.R.S.SJ 
8 33,20, X Natali* M&rășescu (Ro
mânia) 8:33,50, — record, 3. Greta 
Waltz (Norvegia) 8:34,30, 4. Mart- 
clca Puică (România) 8:40.90, X 
Giana Romanova (UJl.SBJ 
8:45,70, 8. Cornelia Burkl (E»re- 
țla) 8:46.1«. 10 000 m : L Marrtt
Vainio (Finlanda) 21:31,0, X V. 
Ortis (Italia) 27:31 A X N. An
tipov (U.R.S.S.) 27«J.„ T. Bta
Floreta 27:40J. — record national.

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

In meciul de șah dintre forma
țiile feminine ale României șl un
gariei, care axe ’oe M Budapesta, 
la junioare conduc jucătoarele 
noastre cu 2% ta 1% p, iar la se
nioare echipa gazdă cu 7% la 
4‘A p.

La Budapesta fai cadrul Dinamo- 
viadel la judo, victoria a revenit 
echipei Dinamo (UJVSJS.). urmată 
de Gwardia (Polonia) șl Dtname 
(București). S-au clasat tn conti
nuare : Dynamo (RD.G.) șl Dozsa 
(Ungaria).

FOTBAL • In finata turneului 
de ta Cadiz, Atletico Madrid a 
învins cu 1—8 (♦—0) pe River Pla
ta din Buenos Aires (a înscris 
Aquilar) a ta turneul de la Pe
kin, Borac Banja Luoa și Selec
ționa‘a R.P. Congo au terminat 
la egalitate 3—3 (1—1) In cam
pionatul U.R.S.S-, echipa Ț3.K.A 
Moscova a pierdut cu 0—1 meciul 
susținut pe teren propriu cu for
mația Dinamo Kiev I

GIMNASTICA a Cupa U.R.S.S. 
(masculin) desfășurată M Donețk 
a revenit lui Aleksandr Dltlatta 
cu 111,95 p, urmat' de Aleksandr 
Tkacev 111,55 p șl Nikolai Andria
nov 111,10 puncte. La feminin pe 
primul loc s-a clasat Maria Fila
tova ou 76,82 puncte, urmată de 
Stela Zaharova 76.47 puncte șl 
Elena Davidova 76^7 puncte.

pionului S-U_A„ David Mccagg, 
cu 50,24, urmat de James Mont
gomery (S.U.A.). campionul o- 
limpie de la Montreal, cu 50,73 
și Klaus Steinbach (R.F.GJ 
50,79. La 800 m liber, invinci
bila Tracy Wickham (Australia) 
a cucerit a doua medalie da 
aur, cu un timp aproape da 
recordul mondial care & apar
ține : 8:24,94. Pe locurile urmă
toare : Cynthia Woodhead
(S.UA) 8:29.35, Klm Lineham 
(S.UJL) 8:32,60, în sflrșit, șta
feta masculină de 4 x 100 m 
mixt nu putea scăpa formației 
americane, care a aliniat 4 
campioni mondiali : Robert
Jackson. Nick Nevld, Joe Bot
tom fl David Mccagg. învin
gătorii au realizat 3:44.63. fiind 
urmat! de R.F. Germania,

te și actuale glorii ale sportului 
mondial, care vor asista la în
treceri. Fără îndotală. amatorii 
de autografe du vor pierde pri
lejui de a-i tatflzri pe renumlțfi 
fotbaliști Iasin si Dejna. atleta 
Renale Stecber, înotătorul An- 
drae Hargitay. patinatorii Lud
mila Pahomova ft Aleksandr 
Gcrșkov.

FIȘIER Atletism

VILMA BARDAUSKIENE [U.R.S.S.]
unei tehnici ireproșabile. Este 
noua recordmană a iurcii 
(7.M m). sportiva sovietică 
Vilma Bardauskiene. prima fe
meie care a trecut la această 
probi granița celor 7 metri. 
Performanța a fost stabilită la 
17 august tn orașul nazal ai 
Vilmel. la Chișlnău.

Născută ta 1058, Vilma Bar- 
dauskler.e și-a început activi
tatea sportivă ca atletă la clu
bul Dinamo din Vttnlxrs. Pro
gresă performanțelor ei a fost 
mal lentă, dar foarte sigură. 
Antrenată de un foet mare 
specialist al probei, Igor Ter- 
Ovanesian. Vilma a ajuns a- 
bă anul trecut să se impună 
(tocul VI tn lista primelor 10 
performanțe mondiale ctf 6.82 
m). pentru ca în actualul se
zon să realizeze tn iulie, in 
RJJ. Germană, 6.92 m. sări
tură care măsurată de la to
cul bătăii a arătat 7,04 m ! 
Apo< a urmat săritura-record 
de 7,07 m. ieri, la Fraga, 
Vilma și-a îmbunătățit cu 2 
cm propriul record mondial : 
7,08 cm I

Natatie
TRACY CAULKINS (S.U.A.)

Nu încape îndoială că una 
din eroinele recent Încheiatei 
ediții a C.M. de natație este și 
americanca Tracy cauUdns. 
De «apt, mal precis spus, 
Tracy este „copilul-tninune" al 
acestei mari Întreceri, deoare
ce, deși fax vîrstă de numai 1S 
azil, ea a încheiat disputa cu 
un impresionant bilanț : 5
titluri mondiale (200 m del
fin, 4X100 m liber, 400 m mixt, 
200 m mixt șl 4X100 m mixt), 
tnregistrîDd și 4 noi recorduri 
mondiale (ta primele patru 
din probele enumerate). Este 
— să recunoaștem — un -pal
mares cu totul remarcabil 
pentru o elevă de 15 ani I 

Născută ă Nashville, Tracy 
Ou rt kins s-a impus încă de 
ta primele lungimi de bazin, 
parcurse ta virata de 8 ani, 
sub supraveghere* antrenoru- 
tal Haul Bergen. Astfel, a de
venit repede vedeta tal Nas
hville Aquatics, primul ei 
dub. Azi, ta U ani, Tracy 
Cautirins (1,73 m și 30 de kg) 
este membră a secției de na-

Astăzi amatori de atletism 
pragbezi vor putea urmări în 
cadrul C.E. o pasionantă pro
bă, finala ta săritura ta htn- 
gtme femei. Și in mod cert, 
privirile tuturor se vor În
drepta spre o atietă înaltă 
CL7Ș m), suplă, posesoarea

HANDBAL * Competiția inter
națională feminină de ta Varșo
via s-a încheiat cu succesul echi
pei sovietice Jalghlris Kaunas, 
oare fax meciuri decisiv a întrecut 
cu 20—13 (12—1D formația tocai* 
^KRA*

TELEX
MOTO * Cea de-a n etapă a 

campionatului mondial da moto- 
croe la clasa 330 cmc o-a desfă
șurat ta Leningrad * a revenit 
sportivului suedez Tortei! Hahs- 
sen („Kawasaki"). Clasat pe to
cul trei. motodcllstul sovietic 
Ghenadl Moiseev („KTM") conti
nuă să conducă în clasamentul 
general al campionatului mondi

3:48,58 și Marea Britanie 3:49,04, 
Aceasta a fost cea de-a 20-a 
medalie de aur cucerită de Îno
tătorii americani la actuala edi
ție a C.M. în ascensiune s-an 
dovedit înotătorii din U.R.S.3. 
— care au cucerit primele lor 
titluri mondiale — și Canada 
Nivelul deosebit al Întrecerilor 
este certificat de numărul mare 
de recorduri doborîte : 14 re
corduri mondiale. 59 ale cam
pionatelor, 199 de recorduri mo
ționale I

Ultimul titlu acordat, la să
rituri de la platformă bărbați, 
a revenit lui Greg Louganig 
(S.U.A.) 844,11 p, urmat de Falii 
Hoffmann (R.D.G.) 936,78 p șl 
Viktor Aleikin (U.R.S.S.).

Clasamentul general pe cele 
patru discipline: 1. S.U.A. 473 
p, 2. U.R.S.S. 204 p, 3. R.D. 
Germană 176 p, 4. Canada 155,3 
p. 5. R.F. Germania 120 p. & 
M. Britanie 83,5 p. România 
ocupă, cu 13 p, locul 15 din 4# 
de țări participante, deși nu a 
participat la sărituri și înot ar
tistic și a aliniat o singură îno
tătoare. Dacă colegele lui Car
men Bunaciu s-ar fi pregătit 
la fel de conștiincios, s-ar fi 
putut alinia un lot mai mare șl 
s-ar fi reușit o confirmare șl 
mai puternică a progresului 
înotului feminin în ultimii ani. 
Oricum. Carmen rămîne una 
dintre cele mai bune „spatiste* 
din lume, locul 4 de acum con- 
firmlnd locul 3 ocupat anul tre
cut la C.E.

Adrian VASIL1U

tație de la coleg.„l Haipeth 
Hall Academy, unde alături 
de alte mari speranțe al na- 
tațlel din S.U-A. urmează un 
program special de pregătire 
in vederea J.O. de la Mos
cova.

al, ou 183 P. fiind urmat de Hans- 
sen — 153 p.

ȘAH • Cea de-a le-a partidă a 
modului pentru titlul mondial da 
șah ce se dispută la Baguio (Fi- 
liplne) dintre Karpov șl Korcinte 
a fost amînată la cererea șalan- 
gerulul Scorul, este de 4—1 ta 
favoarea lui Karpov.

TENIS * Turneul de ta Kato
wice a fost dștlgat de Thomas 
Emmrich (R.D.G.), învingă'or cu 
6—7. 8—4. 7—5. 6—3 In finala sus
ținută ta compania jucătorului so
vietic Vadim Borisov. In final* 
probei de simplu femei, Elena 
Granaturova (U.RJSB.) a învins-o 
cu 2—5, 0—1, 6—3 pe poloneza Da
nuta Wieczorek • Turneul de ta 
Somers (S.U.A.) a fost ciștigat da 
Peter Fleming care l-a învins în fi
nal* eu 0—1. C—1 pe Cliff Richey,
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