
Mii ți mii de copii ți tineri iți petrec o parte din zilele vacan
tei in tabere, la mare ți la munte, zile de recreare ți voie bună, 
de drumeții ți joacă. In programul de tabără un loc aparte O 
ocupă sportul, cu numeroase ji atractive competiții. Imaginea 
de mai sus surprinde un grup de copii care, după o excursie mon
tană, fac popas intr-o „poiană a soarelui", in tovărăția mingii 
de volei. Foto : Ion MIHAICA

In vacanța mare

ELEVI LA...ȘCOALA SPORTULUI!
Ancuta Rclu a avut o zi 

deosebită, o zi plină de răspun
deri. de emoțiile răspunderilor, 
pentru că ea. o elevă de la 
Școala generală din Icoana, de 
departe, din cîmpie, a fost de
semnată ca organizatoare a 
principalelor activități sportive 
ale taberei. Și ce zi a fost ! T 
Eleva Ancuta Kelu. aplecată a- 
supra caietului de însemnări 
zilnice, notează : -Cinci am co
mandat deșteptarea taberei soa
rele săltase cam de-o suliță pe 
cer. Era o răcoare minunată, 
Razele de argint se strecurau 
prin sita cetinii de brad si se 
frîngeau în geamurile vilelor. 
In oglinda de apă a bazinului 
de înot. Iar eu eram profesoral 
de sport al taberei de la Vi- 
tomirești..."

Poate că în același fel își vor 
fi început însemnările și elevul 
de serviciu de iert Marcel 
Turcitu, de la Școala generală 
din Stoicănesti. cel de alaltăieri. 
Adela Florica, de la Școala ge
nerală nr. 2 din Corabia ; ase
menea însemnări își vor face si 
organizatorii programului spor
tiv de mîine si de poimîine. 
Tabăra din acest crîmpei de 
munte, care este Vitomireștil de 
Olt. are un specific aparte. Or
ganizată de Inspectoratul școlar 
județean si de Consiliul jude
țean al pionferilor si șoimilor 
patriei, ea găzduiește peste 100 
de... sportivi pe serie. „Nu 
sintem mari performeri, deo
camdată — zîmbeste Ancuta. 
Poate vom deveni. In prezent 
sintem președinți de asociații 
sportive școlare si am venit 
aici să învățăm cum se organi
zează activitatea cu elevii*.

Așadar, o școală în care ma

Ieri, in partida retur cu A, S. Monaco

STEAUA A OBȚINUT 0 FRUMOASĂ VICTORIE, 
DAR SCORUL (2-0) N-A FOST SUFICIENT CALIFICĂRII
Ieri după-amiază, în meciul 

retur cu A.S. Monaco, Steaua 
a fost foarte aproape de reali
zarea unei performante care 
ar fi avut ecou în lumea fotba
listică europeană. După înfrân
gerea de la Monte Carlo, din 
urmă cu două săptămîni, cam
pioana țării noastre a reușit 
să-și ia o frumoasă revanșă, 
dar, din păcate, la numai două 
goluri diferență, ceea ce nu i-a 
fost de ajuns pentru a anihila 
avantajul deținut de echipa 
oaspe. Un singur gol i-a mai 
lipsit pentru a continua lupta 
de la egal cu campioana Fran
ței în vederea depășirii fazei 
preliminare și a calificării în 
primul tur al C.C.E. IAR A- 
CEST GOL PUTEA FI ÎN
SCRIS.

Din păcate, în primele 45 fie 
ininute, cind se presupunea că 
Steaua va forța deschiderea 
scorului pentru a-și descum
păni astfel adversara și a-și 
croi calea spre o victorie la di
mensiunile necesare calificării, 
campioana noastră nu a reușit 
să obțină golul sau golurile atit 
de așteptate. Deși ocazii a avut, 
încă în min. 13 Iordânescu tri
misese mingea, cu capul, în 
bară și tot el, patru minute 
mai tîrziu, a șutat, de la numai 
6—7 metri, pe lingă poartă. 
După aceea, in min. 32, Zam
fir (la o fază în care arbitrul 
a apreciat — probabil — că este 

teria principală care se predă 
este— responsabilitatea de acti
vist in domeniul sportului. Ca
drul în care' se desfășoară 
cursurile : un fermecător crîm
pei de munte.

Ocolim cîteva vilișoare pe o 
cărăruie bătătorită în iarba înal
tă si grasă. Liniștea este tur
burată doar de cîteva păsărele. 
Copiii sînt plecați în excursie, 
la Vidraru, pe detașamente, în 
frunte cu profesorii Ilariu Tu- 
dose, Virginia Lemnam și Ma
riana Ghițescu.™

Directorul taberei, prof. Gheor- 
ghe Trif, ne vorbește despre 
programul din ultimele zile. Și 
notăm : dimineața — drumeții, 
concursuri de orientare turisti
că. meciuri de fotbal, volei, 
handbal ; după-amiază — înot, 
concursuri de sah. concursuri 
„Cine știe sport cîstlgă*. jocuri 
distractive. Genericul acestui 
program : „Daciada la Vitomi- 
rești*.

De undeva din depărtare se 
aud acordurile unui cintec pio
nieresc. „Se întorc 1“ .— excla
mă prof. Gheorghe Trif. La 
poartă „străjile* — tabăra este 
păzită de străjl neînfricate — 
se pregătesc să facă primirile. 
„Mai avem două zile si gata I 
— îl auzim pe unul din copil. 
Mai avem Întrecerile de cros 
$i-apol„. acasă*.

Cel peste 100 de copil vor 
duce amintiri de neuitat, dar si 
bogate învățăminte despre or
ganizarea activităților sportive 
în școli. Vor duce, notată, 
poate. în jurnalul zilnic, ca si 
Ancuta Relu. însemnarea : „Iar 
eu eram profesorul de sport al 
taberei !“.

V. T.

Fructificind una din numeroasele 
Troi deschide scorul

mai bine să nu oprească jocul, 
deși Iordânescu fusese faultat 
in careu și dacă era vorba de 
aplicarea legii avantajului a- 
tunci trebuia acordat penalty) a 
avut și el golul în picior, dar 
mingea șutată din apropiere a 
fost respinsă de portar. Aces
tea au fost marile ocazii pe 
care și le-a creat Steaua In 
prima jumătate a partidei și pe 
care dacă le-ar fi fructificat în
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Campionatele europene de atletism de la Praga

HORIA TODOC, NOU RECORD AL ROMÂNIEI, 
CALIFICAT IN FINALA PRODEI DE 400 mg

• Vreme neprielnică, cu ploaie și frig • Fița Lovin- 
calificată în finală la 800 m • Pietro Mennea i-a învins 
pe Ray și Wells — cîștigînd proba de 100 m • Azi, ahi 

tricolori intră în dispută pentru locuri fruntașe

PRAGA. 30 (prin telefon). 
Peste Praga celei de a 12-a e- 
ditii a campionatelor europe
ne de atletism s-a abătut 
miercuri o vreme de toamnă, 
cu ploaie și frig. Tribunele s-au 
golit aproape de tot (amatorii 
de atletism au schimbat atmos
fera incandescentă a stadionu
lui cu liniștea televizorului), 
concurentii au îmbrăcat trenin
guri călduroase. iar arbitrii 
și-au luat hainele de ploaie.

FIT A LOVIN

Firește, numai timpul este de 
vină că a alungat de pe stadion 
odată cu spectatorii și marile 
performante, scontate, așteptate 
de specialiști. Au fost, în 
schimb, foarte dirz disputate 
fiecare dintre probele lungului 
program de aproape sase ore...

acțiuni de atac ale stelițtilor, 
• Foto : D. NEAGU

totalitate — sau măcar una 
dintre ele — altul putea fi 
cursul jocului și alta soarta 
calificării.

Golul marcat de TROI în 
min. 51 (din centrarea Iul M. 
Răducanu) a renăscut speran
țele. dar majorarea acestui

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Și-att văzut încununate efor
turile. cu titluri continentale în 
această a doua zi a europene
lor. Ilona Slupianek (R.D.G.) îa 
greutate. Vilma Bardauskiene 
(U.R.S.S.) la lungime. Mar lies 
Goehr (R.D.G) la 100 m. Pie
tro Mennea (Italia) la 100 m. 
Michael Wessing (R.F.G.) la 
suliță si Ronald Wiesner 
(R.D.G.) la 20 km marș, probă 
cu care s-a si încheiat reuniu
nea de miercuri.

In ceea ce ne privește, doi 
au fost sportivii care ne-au 
îndreptățit speranțele : Horia 
Toboe și Fița Lovin. Primul a 
evoluat foarte bine in semifi
nala probei de 400 mg — dealt
fel. să fim drepți, el ne-a ofe
rit in acest sezon numai sur
prize plăcute — calificîndu-se 
cu relativă ușurință pentru fi
nale si realizînd un nou și va
loros record al României. Fita 
Lovin a făcut — și ea —, în 
semifinalele cursei de 800 m, o 
cursă remarcabilă, reușind să 
se califice in finală în pofida 
unei concurente extrem de pu
ternice. Am mai putea adăuga 
locul 5 al Ginei Panait la lun
gime. Cam atît despre ceea ce 
ne-a produs satisfacție, cam 
atît pentru că mai mult... n-a 
fost. Cornelia Popa ne-a deza
măgit ratînd calificarea la înăl
țime. performanta reușită — 
1,75 m —. modestă în acest se
zon al săriturilor de peste 2 m. 
fiind la 10 cm de baremul ce
rut pentru a accede în finală. 
Mihaela Loghin a fost depar
te de plutonul fruntaș al arun
cătoarelor de greutate, dar a- 
ceasta nici măcar nu era o 
noutate pentru noi. Doina An
ton nu s-a acomodat cu pista 
udă. cu vremea capricioasă și 
nu s-a putut integra — așa cum 
speram — între concurentele 
pentru un loc onorant.

In fine, ziua aceasta cu vre
me mohorîtă și cu puține satis
facții sau decepții (Borzov n-a 
mai contat in lupta pentru po
dium. Szewinska acceptă cu u- 
șurintă înfringeri ș.a.m.d.). iar 
to ti privesc acum programul 
zilelor viitoare, legîndu-și de 
alte probe speranțele. Pentru 
joi (nj. astăzi) ne vom con
centra atentia asupra Fiței Lo
vin și a inepuizabilului Flo- 
roiu, a lui Horia Toboc, Argen
tinei Menis și Evei ZSrgo-Radu- 
ly, adică asupra tricolorilor care 
se vor afla în disputa pentru 
locuri fruntașe în ierarhiile a- 
tletismului european. Si. desi
gur. vom Încerca să desprindem 
din noianul de Întreceri ce este 
semnificativ pentru a vă supu
ne atenției.

La sflrșitul săptămlnii, In Capitală
„CONCURSUL PRIfIfNIA“

LA TIR CU ARCUL
Capitala găzduiește la sfîrși- 

tul săptămînii un eveniment 
sportiv inedit „Concursul Pri
etenia* la tir cu arcul. La a- 
ceastă confruntare a tinerilor 
arcași vor fi prezenti snortivi 
din Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R. P. Mongolă. 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România. întrecerile se vor 
desfășura pe baza sportivă O- 
limpia din parcul Herăstrău. 
Azi au loc antrenamentele ofi
ciale și festivitatea de deschi
dere (ora 18). iar vineri și 
sîmbătă se vor desfășura pro
bele de 70 și 60 m. respectiv 
50 și 30 m.

HORIA TOBOC

Rezultate tehnice: FEMININ: 
100 m : 1. Marties Goehr (R.D. 
Germană) 11,13, 2. Linda Hag
lund (Suedia) 11,29, 3. Ludmt- 
la Kondratieva (U.R.S.S.) 11,31 ; 
aruncarea greutății : 1. Ilona 
Slupianek (R.D. Germană) 
21,41 m, 2. Helena Fibingerova 
(Cehoslovacia) 20,86 m, 3. Ma- 
ritta Droese (R.D. Germană) 
20,58 m 4. Svetlana Kracevska- 
ia (U.R.S.S.) 20.13 m, 5. Elena 
Stoianova (Bulgaria) 19,43 m, 
6. Eva Wilms (R.F. Germania) 
19,20 m... 9. Mihaela Loghin 
17,35 m ; lungime : 1. Wilma 
Bardauskiene (U.R.S.S.) 6,88 m, 
2. Angela Voigt (R.D. Germa
nă) 6,79 m. 3. Jarmila Nygry- 
nova (Cehoslovacia) 6.69 m. 4. 
Heidemarie Wycisk (R.D. Ger
mană) 6,60 m, 5. Gina Panait 
6.52 m. 6. Susan Reeve (M. 
Britanie) 6,48 m. .. 10. Doina 
Anton 6,22 m ; 8C0 m (semifi
nale) : semifinala I : Nadeida 
Mușta (U.R.S.S.) 1:58.8. Anita 
Weiss (R.D. Germană) 1:58,8, 
Fița Lovin 1:58,8 (record per
sonal), Zoia Rigel (U.R.S.S.) 
1:58,9 (Elena Tărîță, locul 6 ca 
2:01.7 nu s-a calificat pentru 
finală) ; semifinala a II-a : Ta
tiana Providohina (U.R.S.S.) 
2:00,1, Totka Petrova (Bulgaria) 
2:00.2, Ulrike Bruns (R.D. Ger
mană) 2:00,3, Hildegard Ulrich 
(R.D. Germană) 2:00,6 (Maria
na Suman, locul 5 cu 2:01.6, 
nu s-a calificat pentru finală) ; 
MASCULIN : 100 m : 1. Pietro 
Mennea (Italia) 10.27. 2. Eugen 
Ray (R.D. Germană) 10 36. 1 
Vladimir Ignatenko (U.R.S.S.)

Romeo V'LARA

(Continuare în pag. a i-a)

AU FOST STABILITE

DATELE MECIURILOR

DIN C.C.E. LA HOCHEI
După cum s-a anunțat. Ia 

primul tur al Cupei campioni
lor europeni la hochei pe ghea
ță echipa noastră campioană. 
Steaua București, urmează să 
Intîlnească campioana Bulga
riei, Ț.S.K.A. Septcmvriske Zna- 
me Sofia- Recent, cele două 
cluburi au căzut de acord asu
pra datelor de disputare a me
ciurilor. Astfel, partida tur va 
avea loc la 7 septembrie, la 
București, pe patinoarul 23 Au
gust. urmînd ca returul să al
bă loc în ziua de 21 septem
brie. la Sofia.



Cu sprijinul activ al tuturor factorilor responsabili
PE TEMI DE EDUCAȚIE NU BOXUL

C.S. BRĂNEȘTI TREBUIE SA DEVINĂ UN ETALON 
AL PERFORMANTEI DIN MEDIUL RURAL

• Scopul esențial : activizarea marelui rezervor de ta
lente din sate și comune ® Neînțelegerile mici provoacă 
marile necazuri 0 La primii pași pe un drum bun...
Potrivit cerințelor Programului 

de dezvoltare a mișcării sportive 
pe perioada 1976—1980, la 1 ia
nuarie 1977 a luat ființă Clubul 
sportiv sătesc Brănești. Această 
nouă unitate sportivă de perfor
manță a fost creată pe Ungă 
Liceul agro-industrial din loca
litate, pentru că acesta poseda 
o bază materială adecvată (te
renuri de sport în aer liber și 
o sală), precum și cadre de spe
cialitate, unele cu o bogată ex
periență. Printre alte rațiuni ale 
Înființării clubului la Brănești 
a-au numărat : realizările econo
mice și sociale de excepție ale 
•cestei așezări, existența unei 
populații școlare numeroase, o 
oarecare tradiție sportivă și. bi
neînțeles, apropierea de Bucu
rești, adică de Consiliul jude
țean pentru educație fizică șl 
sport Ilfov, organul ierarhic su
perior. printre scopurile princi
pale ale clubului au fost stabi
lite la vremea potrivită, pe de o 
parte, impulsionarea activității de 
masă a elevilor și locuitorilor 
comunei, iar pe de alta, crearea 
unei pepiniere de performanță, 
urmărindu-se promovarea tinere
lor talente de la sate, extinderea 
ariei de selecție tn acest mare 
rezervor de talente care este me
diul rural și, implicit, asocierea 
activă a satului Ia efortul gene
ral pentru reprezentarea cu cins
te a țării tn marile competiții 
internaționale.

Pionieratul acestei activități, 
lipsa unei experiențe organizato
rice adecvate, unele probleme ad
ministrative inerente începutului 
au făcut ca, pe lingă unele suc
cese, noul club sportiv să înre
gistreze și unele neîmpliniri. 
Creșterea de elemente de per
spectivă la atletism, buna com
portare a handbaliștilor în com
petițiile la care au participat au 
fost umbrite, în primul an de la 
Înființare, de unele lipsuri care, 
din păcate, au încetinit progresul 
general al performanței brăneș- 
tene. Lucrurile au părut cu atit 
mai de neînțeles cu cît a fost 
vorba despre fapte minore, cum 
ar fi, de pildă, neînțelegeri intre 
unele cadre de specialitate care 
muncesc în club, neînțelegeri ca
re au dus la lipsa totală sau par
țială a spiritului de colaborare 
necesar, mai ales într-un colectiv 
atît de tînăr și cu o responsabi
litate atit de mare. E mai puțin 
Important de partea cui era drep
tatea, dar divergențele neprinci
piale de păreri dintre profesoara

DE LA I.D.M.S
Incepind cu data de 1 

septembrie 1978. autoturis
mele Dacia 1300 se vînd 
cumpărătorilor programați, 
la magazinul din str. Valea 
Cascadelor nr. 24. La ace
eași dată încetează livrările 
făcute pînă in prezent la 
Complexul expozițional din 
Piața Scînteii. 

de atletism Maria Eftimescu șt 
președintele (onorific) Ion Zbur- 
lan ar fi trebuit să dispară chiar 
din momentul în care... au apă
rut șl nu să se perpetueze, ajun- 
gîndu-se la renunțarea, în final, 
la serviciile (cu rezultate bune) 
aduse clubului de Maria Eftimes
cu. Pe acest fond, activiștii 
C.J.E.F.S, Ilfov, însărcinați să se 
ocupe special de dub, nu au 
găsit nici el cele mai adecvate 
măsuri de rezolvare a probleme
lor clubului, tn general, șl ale 
celor două cadre în special. Ei nu 
au activizat consiliul duhului 
pentru trecerea peste Impasurile 
ivite și, încâlcind practica arhi
cunoscută, au hotă rit măsuri dis
ciplinare tocmai la nivelul Con
siliului județean, în loc ea de să 
fie discutate mal tntli la nivelul 
clubului șl eventual ratificate, •- 
pol. de forul superior, adică de 
biroul executiv al CJX.FA Ilfov.

Așadar, o aerle de întimpiâri 
mărunte, de miei interese diver
gente au tins să afecteze — șl, 
din păcate au reușit I — bunul 
mers al treburilor Clubului spor
tiv sătesc din Brănești. dar situa
ția nu mal putea continua Zilele 
trecute, din inițiativa Comitetu
lui comunal de partid, a avut 
loc o ședință operativă de lucru 
— .una cum intenționăm să or
ganizăm din două In două aăp- 
tămînl de acum încolo", conform 
relatării secretarului adjunct.

DE LA 98 KG... LA SILUETA DE GIMNAST
• Un om care și-a echilibrat sănătatea prin mișcare
• Ziua începe, pentru Gheorghe Cimpeanu, cu 30 de 
minute de gimnastjcâ

s-a
mi-

Omul din patul alăturat 
deșteptat la ora 5 fără zece 
nute. Eram colegi de cameră la 
hotelul Muntenia 
doar din noaptea 
vedeam pentru 
După un duș scurt 
de geam, l-a deschis larg și, 
numai în șort, a luat poziție 
pentru gimnastica de înviorare. 
A Început mai lntii eu mișcări 
de cap. apoi de brațe, de 
trunchi.- Cinci minute, zece, 
cincisprezece. Tot mai în forță, 
tot mai complexe. Mă uitam 
cînd la ceas, cînd la corpul 
perfect proporțional care în
cepea să prindă luciul trans
pirației. După exact 30 de mi
nute s-a oprit, a mai făcut un 
duș. s-a îmbrăcat și, potrivin- 
du-și din mers nodul cravatei, 
a plecat. Interesant om. gîn- 
deam. Poate-i chiar gimnast... 
Oricum, e sportiv. Dar la vîrsta 
asta ? Era trecut, desigur, de 
40 de ani.

Ne-am reîntîlnit seara. S-a 
recomandat : „Gheorghe Cim- 
peanu, tehnician din Turda".

din Pitești 
aceea și II 
prima dată, 
s-a apropiat

chlpe, opt la greco-romane și 
tot a ti tea la libere. Pînă acum 
s-au evidențiat formațiile 
din Grivița șl Tulucești la 
greco-romane și cea din Tg. 
Bujor la libere. ■ A.S. C.F.R. 
CONSTANȚA a organizat re
cent o interesantă competiție 
la popice, dotată cu „Cupa 
ceferiștilor*.  Au ciștigat Trac
țiunea C.F.R. București pe 
echipe, V. Silaghi (C.F.R. Si
biu) la individual și perechea 
I. Bălcin — N. Marinescu 
(CF.R. Constanța). • ÎN 
CAMPIONATUL JUDEȚULUI 
TULCEA la fotbal au luat 
startul 40 de formații, grupa
te In trei serii, una „Onoa
re" — cu 16 echipe — și 

două ,,Promoție". „ VOINȚA 
BAIA MARE a Organizat O 
mare Întrecere de orientare 
sportivă, la care au fost pre- 
zenți 120 de sportivi. Pe pri
mele locuri s-au situat echi
pele : CHEMUN Baia Mare, 
Someșul Satu Mare și Voința 
Baia Mare. • SIBIUL va a- 
vea o nouă arenă de popice 
cu două piste, cea care se 
construiește pe lingă spitalul 
nr. 2. de către A.S. Sănăta
tea. O bună parte din lucrări 
se execută prin muncă pa
triotică. • LA ASOCIAȚIA 
SPORTIVA OLIMPIA Bala 
Mare, de pe lingă Exploata
rea de gospodărie comunală, 
s-a constituit o secție de ra
dioamatorism. Noua secție 
are la dispoziție un local co
respunzător și aparatajul ne
cesar, iar ea instructor func
ționează inimosul sportiv al 
undelor radio Alfred Dan.

• PENTRU FINALA popu
larei competiții de tenis 
„Cupa Scinteii tineretului", 
care va avea loc la începutul 

lunii septembrie ia Costineștl, 
din județul Mureș s-au cali
ficat Maria Bucin (categ. 14— 
19 am). Ioni ța Ciobor (peste 
19 ani) — de la Ide. ind. 1 
Reghin, loan Bucin (14—19 
ani) — de la Lie. ind. 1 Re
ghin și Petru Stoica (peste 
19 ani) — de la Electromureș 
Tg. Mureș. • _,CUPA PRA
HOVEI" la handbal, compe
tiție desfășurată la Ploiești, 
la care au participat opt for
mații, a revenit echipelor Pe
trolul Teieajen — la băieți și 
Vulturul Ploiești — la fete. 
• DUPĂ 20 DE ANI de acti
vitate In cel mai dificil sport, 
alpinismul, hunedoreanul Avei 
Ritlșan s-a retras din sfera 
competițională, dedicindu-se 
muncii de antrenor. • FILI
ALA JUDEȚEANĂ A.C.R. 

BRAȘOV a intrat in cel de 
al îl-lea an de activitate. In 
momentul de față ea are 
peste 10000 de membri Înca
drați in cele șapte secții de 
pe cuprinsul județului. Dintre 
automobiliștil brașoveni. 255 
slnt sportivi legitimați — 132 
la automobilism șl 123 la 
karting. Cele mai bune secții 
slnt cele de la Tractorul, Au- 
totransporț și Universitatea 
Brașov. • LA BOLINTIN 
VALE (jud. Ilfov) s-a Înche
iat — odată cu Începerea 
campionatului Diviziei C — 
amenajarea unei frumoase 
baze sportive, pe care joacă 
noua promovată In cel de-al 
treilea eșalon, echipa locală 
Unirea. • o LAUDABILA 
inițiativa In județul Ga
lați : organizarea campionatu
lui sătesc de lupte. (sistem 

divizie) la care participă 16 e-

RELATĂRI DE LA: I. Păuș, 
A. Crlstea, I. Vlad, C. Gruia, 
D. Moraru. T. Siriopol. I. Ion, 
P. Comșa, A. Crișan, I. lo- 
nescu și V. Săsăranu.

Nicolae Călin — cu prilejul că
reia am avut prilejul de a con
stata o totală schimbare de op
tică privitor la relațiile între ca
drele de specialitate, la modul 
de lucru, la pregătirea generală a 
loturilor de sportivi din cele pa
tru secții. A reieșit că impera
tivul momentului actual este re
organizarea grupelor, efectivelor 
șl echipelor, printr-o susținută 
activitate de selecție, prilejuită de 
următoarele examene de admitere 
tn liceele agro-industrial, silvic 
ti real-uman>st din localitate. 
S-au stabilit, cu acest prilej, sar
cini concrete pentru fiecare an
trenor (amintim că au fost în
ființate noi posturi de specialiști, 
reașezlndu-se schema clubului, 
avtndu-l acum ca președinte pe 
Gheorghe Costines cu), care tre
buie să efectueze deplasări in di
ferite așezări rurale ale județului 
Ilfov, in vederea depistării ele
mentelor talentate. In aceiași 
timp, s-a vădit că numai eu parti
ciparea activă a taturor organelor 
șl 'vț-•• raț ~. or eu atribuții de 
la nivel comunal (constitui co
munal de educație fizică, orga
nizația U-T.C-, conducerile lice
elor) și județean (C-J.E F S, in
spectoratul școlar. UJ.CA-P.), al 
căror sprijin a început să se fa
că evident, duhul sportiv sătesc 
din Brănești poate să devină an 
club etalon. Se poate spune e*  
întregul colectiv de spedaLști ca
re lucrează La Brănești a înțeles 
ee sarcini de maximă importanță 
le revin în dezvoltarea primului 
club sătesc din țară.

Radu TIMOFTE

Apoi : JSi mi iertați dacă p-am 
deranjat azi dimineață. Este 
programul meu obișnuit și— nu 
pot si trec peste ef. Spusele 
lui mi-au stirait mai mult cu
riozitatea și-am avansat discu
ția pe această temă.

— Dacă m-ați fi văzut eu 
șase-șapte ani in urmă — a în
ceput să-mi spună — n-«ți cre
de că sint eu acela. Aveam 98 
de kilograme, la statura mea. 
98 .' Ci arătam tEzgrațios n-ar 
fi fost mare lucru, dar simțeam 
o oboseală permanentă, iar 
noaptea.„ noaptea, pe Ungi 
coșmaruri, aveam tot mai dese 
momente de sufocare. Și mă 
chinuia și o lombo-sciatică. E- 
ram la Buzău pe atunci. Min- 
cam bine — ziceam eu — și 
nu eram zgircit nici eu vinul, 
nici cu țuica...

— Și ce-ați făcut de-ați a- 
juns la această siluetă demnă 
de invidiat ?

— M-am dus la doctor. Cînd 
m-a văzut și-a auzit ce-i spun, 
mi-a răspuns cam răstit : „Dum
neata iți bați joc de singura 
viață pe care o ai. Nu vezi că 
ești obez de gradul II. omu
le ?“ Am ințeles că nu-i deloc 
în regulă cu mine. Ce mai ! 2 
Am redus rația de mincare la

româniafilm prezintă REVANȘA
0 producție a Casei de Filme 5
Scenariul : Sergiu 

Nicolaescu, Vintilă 
Corbul, Eugen Bu
tada, Mircea Gindi- 
lă ț imaginea : Nico- 
lae Girardi ; Came
ra : Gheorghe Cri
der ; Aranjamentul 
muzical : Ileana Po- 
povid ; Deconffi : 
arh. Mareei Bogos, 
arh. Dodu Bălășoiu ; 
Costume : Marga
Moldovan ; Coloana 
sonoră : tng. Andrei 
Papp, lng. A. Sala- 
manian. 
doică ;
Mioara Ionescu ; Re
gia : Sergiu Nico
laescu.

cu : Gheorghe Dinlcă, Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, 
Amza Pellea, Ion Besoiu, Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, 
Ion Marinescu, Emanoil Petruț, Colea Băutu, Iurte Darie, Ale
xandru Dobrescu.

Film realir-at In studiourile Centrului de producție cinemato-

Nicolae
Montajul :

Ș grafică „București".

CONTINUA SERIA MARILOR 
SUCCESE LA TRAGERILE 

OBIȘNUITE

QLOTO
Jucind pe variante 25e/t, par- 

ticipanții Gheorghe Gheorghe 
și Hugo Manasse din București 
au ciștigat fiecare cite un auto-

ROLUL ANTRENORILOR - DINCOLO DE ANTRENA
MENTE Șl COMPETIȚII-

CĂ CU TOTUL GREȘITĂ. Nu 
este nevoie să facem eforturi 
pentru a reaminti oricui că 
sportul pugilistic dezvoltă la 
tineri curajul, dîrzema. voința, 
rezistența, o seamă de nobile 
calități, printre care respectul 
pentru adversar (cit de impre
sionant e de fiecare dată fina
lul meciurilor de box cînd po
trivnici care s-au lovit cu mă
nușile se îmbrățișează priete
nește !). Se știe, de asemenea, 
că prima lege a boxerului 
este : să nu folosești niciodată 
pumnii in afara ringului ! Cu 
multă ușurință am putea înșira 
numele boxerilor fruntași ai 
tării care, datorită strădaniilor 
lor. invățind și muncind, au 
ajuns membri de nădejde ai so
cietății (inginerul Petre Zaha
ria. directorul de scoală loan 
Boamfă, colonelul de miliție 
Dumitru Ciobotaru. procurorul 
Ion Peicin, antrenorul emerit 
Constantin Dumitrescu, confe
rențiarul universitar Eustatiu 
Mărgărit, maistrul de turnătorie 
Gheorghe Negrea și atîția alții). 

Asemenea argumente slnt 
chemate să arate că BOXUL 
NU VICIAZĂ, că explicațiile 
unor fapte izolate — fără pu
tere de generalizare — trebuie 
căutate dincolo de sfera sportu
lui în sine. Pentru că e vorba, 
insă. In aceste rînduri. de fap
tele nesănătoase ale unor boxeri, 
sintem datori să cercetăm mai 
îndeaproape cauza cauzelor, 
izvorul comportamentului neci
vilizat. proveniența unor men
talități cu I 
hii crescut 
tră.

Printre l 
răspunderea 
lor sint antrenorii de box. Praa 
adesea, unii dintre aceștia con
sideră misiunea lor încheiată 
odată cu terminarea orei de an
trenament. reducînd sarcina la 
transmiterea unor cunoștințe 
tehnice, dar nealijînd una din
tre cele mai importante datorii

din 
din 
tre-
(de

Zilele trecute. Ia rubrica de 
lapte diverse, sub titlul .Boxeri 
în boxă*.  „Scînteia*  a înfierat 
actele samavolnice ale fraților 
ioan și Francisc Dobăeș. mem
bri ai asociației sportive „Me
talul*  din Bocșa, care „s-au nă
pustit asupra a trei cetățeni 
pașnici, pe care i-au făcut k.o., 
toți trei fiind internați in spi
tal*.

O tristă coincidentă face ca, 
în ultima vreme, să primim 
vești și despre alte fapte anti
sociale ale unor pugiliști 
țară. Scrisoarea unui cititor 
Craiova ne semnala că, în 
cerile sale prin acest oraș . 
unde e originar), boxerul Flo- 
nan Ghiță încinge chefuri În
cheiate cu scandaluri, Intr-altă 
corespondență ni se arată că 
tinărul boxer Petre Zaharia, 
din Călărași, nici n-a apucat 
încă să se distingă în ring, dar 
umblă lela prin oraș, părăsind 
școala și refuzind orice mun
că. Ne-am mai ocupat in aceste 
coloane de certurile cu vecinii 
de cartier ai boxerului bucu- 
reștean Constantin Ghiță, Re
cent ne-a parvenit știrea des- 

abominabilă faptă a 
Buzducea- 

pre o 
boxerilor Constantin 
nu și Petre Ștoiu.

La priaa vedere, 
că boxul produce 
nesănătos, exduzdnd 
cetățenească, lncurajind bătău
șii. euitivind imoralitatea. Do
rim să precizăm din capul lo
cului că aceasta este O OPTI-

mișcare. Fac

dne au vrea

tun. și am poftă de

jumătate. m-am dus la Băile 
Felix, dar principalul remediu 
l-am pășii in 
multă mișcare. Este «n sport 
pe care numai 
nu-l poate face. încep cu pro
gramul de inviorare — întot
deauna de la cinci fără zece 
pină la cinci și jumătate. Apoi... 
merg mult pe jos.

— Si cu mincarea T
— Ei. m-am ponderat. Seara 

mininc. de obicei, fructe, in ori
ce caz ceva foarte ușor. Si sint 
sănătos \ 
muncă. Ciți ani imi dafi ?

L-am privit, incercind să nu 
greșesc. Apoi i-am dat 42—43. 
A Început să rîdă.

— Nu prea. Am 52 și ceva. 
Am două fete măritate și una 
încă in școală. De aici trec pe 
la Rimnic, pe la ginere..."

Tăcu o vreme, gîndindu-se, 
desigur, la ale lui. La culcare 
m-a întrebat :

— Ce ziceți ? Faceți și do. 
înviorarea miine dimineață oda
tă cu mine ? Să vedeți cum 
vă simțiți toată ziua...

Și am început la cinci fără 
zece, exact 30 de minute, nu 5, 
ca pînă atunci.

Viorel TONCEANU

$

i

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
turism „Dacia 1300" la tragerea 
din 18 august a c.

Și în această săptămînă sint 
de așteptat cîștiguri mari, la 
aceasta contribuind și marele 
report existent.

Agențiile Loto-Pronosport sint 
la dispoziția dumneavoastră 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită Loto de mii
ne, vineri 1 septembrie a.c.

Participînd cu cît mai multe 

totul străine tînăru- 
in societatea noas-

primii care poartă 
educării elevilor
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CAMPIONA
„CUPA F. R. POPICE-

Componenții loturilor naționale 
de popice precum și o serie de 
alți sportivi fruntași s-au reunit 
zilele trecute tn Capitali, sucți*  
nind jocuri în cadrul etapei a 
UI-a a „Cupei F.R.P." și partici- 
pînd ka o selecție în vederea în- 
tllnirîi amicale eu reprezentati
vele R. F. Germania (9—10 sep
tembrie — în deplasare). Majori
tatea membrilor loturilor au jucat 
bine, au obținut rezultate mulțu
mitoare pe pistele de plastic ale 
arenelor bucureștene, Olimpia 
(fetele) și Laromet (băieții) cu 
toate că ne aflăm cu trei săptă- 
mîni înaintea începeri sezonului 
oficial. La fete, cel mai valoros 
rezultat a fost realizat de tlnăra 
orădeancă Silvia Berinde, care cu 
456 p d s-a clasat înaintea cu
noscutelor sportive Elena An- 
dreescu 444 p d și Elena Pană 434 
p d (ambele de la Voința Bucu
rești.) . în clasamentul .jCupei 
F.R.P.*  primul loc a revenit 
Elenei Andreescu, care după trei 
etape conduce cu 14 p (1309 p d).

La băieți n-au fost surprize, pe 
primele cinci locuri ciLasîndu-se 
componenții echipei naționale, 
campioană mondială : G. Marin 
(Olimpia Buc.) 950 p d, Al. Că- 
tincami (Gloria Buc.) 928, I. Tis- 
mănar (Rulmentul Brașov) 899, 
Gh. silvestru (Petrolul Teieajen 
Ploiești) 899 și I. Bice (Aurul 
Baia Mare) 886. După trei etape în 
clasamentul general ai „Cupei 
F.R.P.“ conduce Gheorghe Sil
vestru cu 13 p (2712 pd). Ultime
le două etape ale competiției se 
vor disputa la 15 Xi și 1—3 XII.
• Ediția 1978—1979 a campiona

tului diviziei A va începe în 
zilele de 23—24 septembrie.

• Divizionara A, Rulmentul 
Brașov, echipă în care activează 
dublul campion al lumii Iosif 
Tismănar, a plecat într-un tur
neu de trei jocuri In R.D. Ger
mană, la Sangerhausen. Formația 
brașoveană este invitată a clubu
lui V.S.G. Aktivist din localitate.

ÎNTRECERILE 
PLANORIȘTILOR

In aeroclubul „Moldova*  din 
Iași au început marți întrecerile 
campionatului republican de pla
norism, competiție urmărită cu 
deosebit interes de iubitorii aces
tui sport La start slnt prezenți 
cei mai buni zburători din țară, 
selecționați în urma Îndeplinirii 

unui t 
gatoriu 
petiției 
deoseb 
de -afl! 
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probă 
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LAT, 
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Seciu 
500 m 
dosia 
CSS I 
descu- 
Tim.) 
Danut 
—Geoi 
Efim— 
Olimp 
cea 1 
cov 
Gîlșă?
M. Ti 
C2-50I
N. P 
2. D. 
namo 
P. Pi 
Kl-50 
nubil 
Arad) 
2 Bt

bilete, aveți posibilitatea să vă 
înscrieți numele pe lista mari
lor cîștigători.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PBONOEXPBES DIN M 
AUGUST. Extragerea I : 26 2 42 
s 40 13 ; extragerea a Il-a : 23 41 
17 25 43 3. Fond total de cîștiguri : 
675.114 lei, din care 40.042 lei, re
port la categoria I.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES DIN 
20 AUGUST. FAZA I. Categoria 1: 
1 variantă (autoturism „Dacia 
1300“ sau, la alegere, „Skoda 105

L- și 
tn m
4.25 : 
excu 
Ceho 
sau < 
Bulgl 
diferi
19.25 
1.012 
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H-a. 
a 12. 
lei ; 
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la c 
pant 
mișo
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1 PRIMA ETAPA A „CUPEI F. R. F.“
Ieri s-au desfășurat meciurile 

primei etape a „Cupei F.R.F.“.
Iată rezultatele și unele amă
nunte de la cele opt partide.

PERFORMANTA-DA 
CONCURSURI DE

Cocheta arenă Rulmentul 
<fin Brașov a găzduit la sfir- 
șitul săptăminii trecute fi
nala pe țară a „Daciadei" Ia 
popice. Pe cele patru piste 
din plastic au evoluat nume
roși tineri care și-au desco
perit vocația sportivă cu pri
lejul marii competiții națio
nale. Dornici de afirmare, au 
muncit cu perseverență la 
antrenamente șl au reușit la 
Brașov rezultate remarcabile, 
mulți dintre el anunțindu-se 
ca popicari de nădejde, capa
bili să îngroașe numărul 
fruntașilor din județul res
pectiv.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru „toată lumea" dacă 
de la finală nu ar fl Upslt 

reprezentanții județelor Ar
geș, Bistrița-Năsăud, Constan
ța, Gorj, ialomița și Neamț. 
Absența acestora a fost cu atît 
mai surprinzătoare, cu cit 
știam că în zonele menționa
te există o serie de locali
tăți unde activează secții de 
performanță, prezente adesea 
cu sportivi în fazele superi
oare ale diferitelor campio
nate republicane. Cunosdnd 
marea amploare pe care a 
luat-o jocul de popice în țara 
noastră, nu putem crede că 
în județele respective nu 
sint fete sau băieți cărora să 

nu le placă, bineînțeles dacă 
11 se asigură condiții cores
punzătoare să-și dispute în- 
tîletatea pe pistele arenelor 
din orașele județelor în dis
cuție. Prin urmare, sport de 
performanță — da, con

cursuri de masă — ba, negli- 
jîndu-se tocmai competițiile 
de natură să depisteze auten
tice talente de care se simte 
atîta nevoie. Și încă ceva: 
se pare că în unele localități 
fetele au stat departe de a- 
renele de popice (sau mai 
blne-zls nu au fost atrase în 
întrecerile „Daciadei"), deoa
rece județele Brăila, Dîmbo
vița și Olt au prezentat doar 
băieți în finala pe țară.

Troian lOANiȚESCU

1. I. Macovel—A. Nichlforov 
(CSS Tuicea) 1:48,0 ; 2. F. Bologa 
—L Constantin (Portul “ ' ' 
1:48,4 ; 3. N. Sava—T. 
(CSS 1 Galati) 1:51,7 ;
(b) : 1. -------- ~
rescu—D.
Schurer) 1:39,6 ; 2. CS
1:41,0 ; 3. Constructorul 
doara 1:44,4. Cîștigătoril 
lor de mai sus, juniorii . .
nioarele mici au cucerit titlurile 
de campioni naționali și ai _Da- 
cladei". Iată învingătorii 
belor " ‘ ’
mari 
goria 
brița 
500 m 
Cullna 
1:57,8; 
stanța
Pascale—Tecla Borcănsă—Anișoa- 
ra Zavelcă) 1:50,0 ; Cl-500 m S
Nicolae Ungureanu (Portul Bră
ila) 2:07,3 ; C3-500 m -------  ~
mofte—Tudor
Brăila) 1:54,4 ; 
Mihai Santo 
1:52,3 ; K2-500 
tin. Constantin—Teodor
(Constructorul Arad) 1:44,9 ; Kl- 
500 m (b) : CSS Constanța (Mi
hai Drăgoi—C-tln. Alexe—Ștefan 
Vlăduceanu—Gheorghe Burlacu) 
1:35,9 ; Kl-500 m (f) tineret I- 
leana Baloc (UNIO satu Mare) 
2:08,2 ; Kl-1000 m (b) Anghel Co- 
man (CS Brăila) 3:54,4 ; K2-
1000 m (b) Nicolae stoica—Cor
nel Cîmpeanu (Portul Brăila) 
3:42,5 ; K4-1000 m (b) steaua
(Gheorghe Iacob—Tănase Popa 
— Gheorghe Văcsanu — Florea A- 
lexoiu) 3:24,0 ; Cl-1000 m Dobre 
Nenciu (Danubiu) 4:17,8 ; C2-
1000 m Nlchlta Sergan—Vică Co
teț (Portul Brăila) 4:03,0 ; Kl- 
1000 m (tineret) Costel Llvadaru 
(Dinamo Buc.) 3:55,6; Cl-1 000 m 
(tineret) Feodor Curei (Danubiu) 
4:23,0.

„ȘTAFETA MUNȚILOR”
De azi și pînă duminică, în 

Bucegi (zona cotelor 1 400 și 
1 500) se va desfășura, sub egida 
„Daciadei", cea de a V-a ediție 
a concursului de turism „Ștafe
ta Munților", la care și-au anun
țat participarea reprezentativele 
tuturor județelor. Concursul cu
prinde probe teoretice șl practice.

Brăila) 
Lungu 

K4-500 m 
CSNU Tim. (C. Bănâ- 

Pupa—V. Szachl—R.
------- - — Brăila 

Hune- 
curse- 
și ju-

pro- 
și Junioare 
de la cate- 
m (f) : Do- 
1:07,6 ; K2-

de la juniori 
și ai curselor 
tineret : Kl-500 
Lupu (Steaua) . .

(f) : Rodica Dălcărau— 
Popov (CSM Tuicea) 

K4-500 m (f) : CSS Con- 
(Gabriela Onlșcu—Anlca

Mihai Ti- 
Constantin (CS 

Kl-500 m (b) : 
(Dinamo Buc.) 

m (b) : Valen-
Lupu

SERIA I

Au marcat : 
și Leac (min.

U.T.A. -
Schepp 
38).

F. C. BAIA MARE 2-0 (2-0) 
(min. 3)

ieri, in meciul de pregătire a sclccționtiDililor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

75 Vaczi), Domide, Schepp 
Cura, Nedelcu, Coraș. — 
BAIA MARE : Gadia - 
nar, Necula (min. 70 
Condruc, Koller — P. 
Mureșan, Szepi — Roatiș 
46 Popa), Roznai, Deac. 
IOANA-coresp.)

Arbitrul I. Medveș 
a condus următoarele 
U.T.A. : Iorgulescu
Ducadam) — Bubela, 
Gașpar, Giurgiu — Leac (min.

F. G BIHOR - F. G OLIMPIA SATU MARE 2-4 (0-2)
Au marcat : Fildan (min. 47) 

și Lupău (min. 50) pentru gaz
de, respectiv Bathori II (min. 
2). Both I (min. 41 
m), Marcu 
(min. 78).

(Oradea) 
formații: 
(min. 46 

Kukla,

F. C. 
- Mol- 
Băian), 

Radu, 
(min. 

a.

(CĂMĂTARU, DRAGOMIRESCU, BOZEȘAN)

(min. 75),
— din 11 
națeganu

(Cluj-Na-M. Adam
condus următoarele 

F. C. BIHOR : Albu

Mol- 
(min. 

68

Arbitrul
poca) a 
formații : 
— Z. Naghi (min. 57 Z. Pa-

taki), Dumitrescu, Zare, 
nar — Naom, M. Marian 
46 Negrea), Bigan (min. 
Pușcaș) — Lupău, Kiss, Fildan. 
OLIMPIA : Feher — Pinter. 
Matei, Marcu, Popa (min. 57 
Szilaghi) — Sabou, Helvei 
(min. 46 Goia), Kaiser (min. 
46 F. Pataki) — Both I (min. 
46 Hațeganu). Mureșan, Ba- 
thori IL (Ilie GHIȘA-coresp.)

SERIA A H-a
CORVINUL HUNEDOARA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-1 (1-1)

Au marcat: 
pentru gazde, 
dar (min. 25).

Arbitrul M.
a condus următoarele formații: 
CORVINUL: L Gabriel —
Bucur, Gălan, Merlă, Micules- 
cu — Dumitriu IV, Dina, Geor-

Dina (min. 38) 
respectiv Boji-

Axente (Arad)

gescu (min. 46 Economu) — 
Gabor (min. 46 Nicșa), Șuren- 
ghin, Văetuș. POLITEHNICA : 
Moldovan — Nadu, Gruici 
(min. 46 Plâvițiu), Tornoveanu, 
Novacovici — Volaru. Bojidar, 
Boțea — Iuga. Șerbănoiu, 
Floareș. (L VLAD-coresp.)

JIUL PETROȘANI - A.S.A. TG. MUREȘ 3-0 (2-0)
ran (min. 50 Velcotă) — Sălă- 
jan, Dumitrache, Covaci. A.S.A.: 
Biro II — Gali, Unchiaș, Is- 
pir, Onuțan (min. 60 Marton) 
— Sipoș (min. 66 Covaciu), 
Karda, Pîslaru — Fazekaș, 
Biro I. Both II. (S. BĂLOI-co- 
resp.)

Au marcat : Covaci (min. 6 
și 86), Dumitrache (min. 33).

Arbitrul C. Făgaș (Tg. Jiu) 
a condus următoarele formații: 
JIUL : Caval — Pintea, Bădin, 
Ciupitu. P. Grigore — Stoiehi- 
ță, Cassai (min. 46 Toma), Gu

SERIA A ni-a
CHIMIA RM. VÎLCEA - SPORTUL STUDENȚESC 3-2 (1-1)

Au marcat : Coca (min. 4, 70 
și 80), respectiv M. Sandu 
(min. 37 și 65).

A. Mustățea (Pi- 
condus următoarele 
CHIMLă : Roșea —

Bărbuț (min. 63

(min. 55 Răducanu), Iordan, 
Vergu — Teleșpan, Coca, Stan
ca. SPORTUL STUDENȚESC : 
Lazăr — Ciornoavă, Ciugarin, 
Cățoi, Manea — Covaci (min. 
75 Marinescu), O. Ionescu 
(min. 60 Georgescu), Șerbănică 
— M. Marin, M. Sandu, Grosu. 
(P. GIORNOIU-coresp.)

Arbitrul
tești) a
formații :
Lepădatu,
Cîrceag), Basno, Cincă — Savu

G S. TIRGOVIȘTE - F. G ARGEȘ <-1 (1-0)
marcat: Martin (min. 32),
(min. 60 șl 85),

61),
70).

Ieri dimineață, pe Stadionul 
Republicii din Capitală, s-a 
disputat un meci de pregătire 
a selecționabililor. Scopul ac
țiunii — verificarea unor ju
cători tineri și a formei celor 
consacrați — a fost atins in 
oarecare măsură. Lipsind jucă
torii de la Steaua, nu s-a pu
tut vorbi despre prezentarea 
lotului A in fața olimpicilor, ci 
de disputa celor două echipe 
..galbenii" și „albaștrii". Prima 
(antrenori C. Cernăianu și I. 
Voica) a folosit următorii ju
cători: Bucu (min. 46 Cristian)
— Chcran. Sătmăreanu II. Me- 
hedințu (min. 46 B. Grisore), 
M. Zamfir (min. 46 Boloni) — 
Romilă, Mulțescu. A. Radules
cu — Cămătaru, D. Georgescu 
(min. 46 Batacliu), Marcu (min. 
46 D. Zamfir; min. 59 M. Zam
fir). Antrenorii C. Drăgușin si 
I. Nunweiller au prezentat for
mația: Speriata (min. 46 Lung)
— Purima, Nicolae, Sabău, 
(min. 46 Tilihoi), Barna (min. 
46 Stănescu — de Ia Delta Tul- 
cea) — Bucur (de la Steagul 
roșu Brașov). Terfaeș (min. 46 
Cnstov), Bozeșan — D. Nico- 
lac. Dra-omirescu (min. 46 Ra
du ID. Chihaia (min. 46 Cara- 
bageac). Scorul, 6—3 (2—1) pen
tru „galbeni", a avut următoa
rea evoluție: min. 10, centrare 
Cheran și gol cu capul Cămă
taru; min. 23 acțiune specta
culoasă Mulțescu—A. Rădules- 
cu—Cămătaru, și craioveanul 
punctează sec, din afara ca
reului; Mulțescu (min. 16) și 
Dudu Georgescu (min. 31) trag 
in bară, pentru ca, în min. 38, 
Dragomirescu să reducă din 
handicap, după ce il depășise 
pe Sătmăreanu II; în min. 43 
Dragomirescu trage in bară, 
iar peste un minut, tot la un 
șut al băimăreanului, Sătmă-

reanu II degajează de pe linia 
porții.

Repriza secundă va fi mult 
mai deconectată. Batacliu ridi
că scorul la 3—1 în min. 53, 
Romilă II transformă un pe
nalty în min. 62, acordat pen
tru faultul lui Nicolae asupra 
lui Batacliu (penalty repetat de 
arbitrul C. Dinulescu pentru că 
in suprafața de pedeapsă in
trase Cămătaru, care a primit 
firescul cartonaș galben) ; mai 
inscrie o dată Batacliu in min. 
64, reduce din handicap Boze
șan (min. 65), Mulțescu reu
șește să ducă scorul ]a 6—2 
(min. 68), dar „albaștrii" reduc 
peste un minut prin Radu II 
(6—3) și au o bară (Caraba- 
geac — miri. 72). Deci, „gal
benii** au ciștigat cu 6—3. cei a- 
proape 2.000 dc spectatori au 
văzut 9 goluri, dar prea multe 
concluzii nu se pot trage. Pen
tru că au lipsit multi dintre ju
cătorii 
pentru 
ză, s-a 
tă. Și.
forma _ _ .
mâtaru. incisiv, ambițios, 
finamcnlul Iui Mulțescu și A. 
Rădulescu. „eclipsa" celor pa
tru portari folosiți, repriza ex
celentă a Iui Dragomirescu (in
sistent. viguros, 
tru apărătorii 
„galbenilor"), 
confirmată și 
Bozeșan, și 
toare a celor trei jucători din 
divizia secundă (Batacliu, 
Bucur și Stănescu). Cu sigu
ranță, antrenorii lotului A și 
olimpic și responsabilul ambe
lor, Ștefan Covaci, au „con
spectat" acțiunea de ieri, cu 
gindul la dificilul sezon inter
național de toamnă care bate 
la ușă ! (M.M.I.)

de valoare ai Iotului A, 
că. mai ales după pau- 
jucat prea ca în vacan- 
totuși. ci te va sublinieri: 
foarte bună a lui Că- 

ra-

incomod pen- 
experimentați ai 
impresia bună 
ieri în cazul lui 

apariția promiță-

Au 
Min 
(min. 
(min.

- J»
respectiv

Tătara 
Dobrin

(Bucu-A. Deleanu 
condus următoarele

CJS. TIRGOVIȘTE :

Arbitrul 
rești) a 
formații : .
Stanca (min. 46 Bărbulescu)

SERIA A IV-a
GLOR1A BUZĂU - 

: Lucuță (min. 39 
72) 

respectiv Augus- 
Tevi (min. 74).

Au marcat
— autogol), Virgin (min. 
pentru gazde, 
tin (min. 28),

Arbitrul M. 
șov) a 
mâții : 
Bănică,

Ivănceseu (Bra- 
următoarele for- 

Cristea —

Ștefănescu, Enache, Alexandru. 
Dumitrescu — Tătaru, Furnică^. 
Miu — Greaca. Martin, Isaia. 
F. C. ARGEȘ : Istrate — Moi- 
sescu, Stancu, Cîrstea, Ivan — 
Chivescu, Iatan, Iovănescu 
(min. 46 Dobrin) — Moiceanu, 
Radu III (min. 60 Bărbulescu), 
Turcu. (M. AVANU-coresp.)

Divizia naționala de juniori

SECRETUL LUI „13 -1 ...

DINAMO 2-2 (1-1) 
culce — Mircea, 
(min. 65 Balea), 
Vărgău, Bădin, Manole 
65 Petrache). DINAMO : 
mescu (min. 68 Anuței) 
Marin, Dinu, Ghiță, 
Augustin, Dragnea, 
van — Țălnar, Țevi, 
(D. SOARE-coresp.)

condus 
GLORIA
Nicolescu, Simion, Ne-

POUTEHNICA IAȘI - S. G BACĂU 2-1 (0-0)
Au marcat : Banu (min. 82), 

Costea (min. 89), respectiv Bo
tez (min. 90).

Arbitrul M. Fediuc (Sucea
va) a condus următoarele for
mații : POLITEHNICA 1 Naște 
— Mihalcea, Anton, Ursu, Mu- 
reșan — Sofian, Banu, Florean

STEAUA
(Urmare din pag. 1)

Spătărescu 
Stanciu — 

(min. 
Efti- 

— I. 
Lucuță — 
I. Moldo- 
Vrînceanu.

55 C. Io-— D. Ionescu (min.
nescu), Nemțeanu (min. 55 Cer- 
nescu), Costea. S. C. BAC AU : 
Ursache (min. 46 Mangeac) — 
Albu, Agachi, Panaite, Apopei
— I. Solomon, Fîșic (min. 79 
Borcea), Pană — Măciuceanu, 
Botez, Florea. (I. IANCU-co- 
resp.)

Campionatul 1973—1S79 al Divi
ziei naționale de juniori a Înce
put mai promițător decît celelalte 
două ediții precedente. Ca șl In 
anii trecuțl, S.C. Bacău — con
form unei seriozități eu care ne-a 
obișnuit acest club — a plecat 
bine din start, realizind o victorie 
și un „egal" in primele două par
tide. Roluri de prim ordin și-au 
propus să joace in această a treia 
ediție A.S.A. Tg. Mureș și F. C. 
Olimpia, ambele fiind pregătite de 
doi antrenori tineri șl dornici de 
afirmare : A. Boroș șl, respectiv, 
I. Kalmar. Dar performera aces
tui debut de camplonât este, in
discutabil. echipa de juniori a 
clubului cralovean, pentru că : 1. 
a realizat punctajul maxim ; 2. a 
marcat cel mai mare număr de 
goluri — 13 ; 3. in prima etapă a 
învins pe campioana de anul tre
cut, pe terenul acesteia, și la un 
scor de mari proporții- Ce se as
cunde, de fapt, dincolo de aceste 
două rezultate, 7—0 cu „Poli", la 
Timișoara, și 6—1 cu Politehnica 
Iași la Craiova 7

Un prim răspuns la această în
trebare firească ne-a oferit Ilie

A. S. MONACO 2-0 (0-0)
avantaj a venit de-abia după 
trecerea altor 25 de minute 
(prin același TROI, bine lansat 
de Aelenei), cînd criza de timp 
începuse să apese asupra tutu
ror, și cînd, epuizat, Dumitru 
(cel de la care se așteptase atît 
de mult In acest meci) nu se 
mai dovedea în stare să-și con
ducă coechipierii intr-un asalt 
decisiv.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• DINAMO SLATINA - F. C. 

KIEL (liga a n-a din R.F.G.) 
6—2 (2—0). Peste 3 000 de spec
tatori au aplaudat victoria echi
pei locale într-un meci care a 
abundat In faze spectaculoase. 
Golurile au fost marcate de 
Furnea, Erdei, Mingioagă, Bălan, 
Frățilă ii și Asaftei, respectiv 
de Zverwald (penalty) și Sch
wartz. (D. MIHAIL — coresp.)

• SPORTUL — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA, partidă din ca
drul celei de a ni-a etape a Di
viziei A, a fost programată (pen
tru a se evita concurența Jocu
lui Steaua — Politehnica Timi-

șoara) duminică dimineața pe 
stadionul Republicii. eu Înce
pere de la ora 11. In deschidere, 
un med atractiv din campionatul 
Diviziei c (seria ■ V-») care 
aduce pe gazon echipele Lucea
fărul I (juniori V.E.F.A.) șl fos
ta divizionară B Voința Bucu
rești. Meciul Sportul studențesc 
— Universitatea Craiova, eontlnd 
pentru Divizia națională de Ju- 

dispută duminică <fiml- 
ora », pe

nlori, se 
neața, la 
lltehnica.

LA ORA 
avea loc

• AZI,
F.R.F. va 
siei de disciplină a

(tadlonul po-

17, la sediul 
ședința coml- 
FJt.F.

Nu ne rămîne, deci, decît să 
regretăm că Steaua nu a reușit 
să fructifice mai bine mo
mentele favorabile pe care le-a 
avut in acest meci, atit in pri
ma luj parte, cit și in repriza 
secundă, cind, după fiecare din 
goluri, in loc să forțeze și mai 
mult in atac, să vină mai pu
ternic peste adversar, și-a per
mis scurte relaxări, care au 
dat posibilitate oaspeților să-și 
revină din șoc, să calmeze 
Jocul.

Fără a-i scădea, totuși, din 
meritele victoriei obținute, tre
buie să recunoaștem că echipa 
noastră campioană nu a evo
luat ieri la nivelul maxim al 
potențialului ei. Cu excepția 
portarului Răducanu, care a 
avut cîteva intervenții salutare, 
și — parțial — a lui Anghelini 
și FI. Marin, ceilalți jucători 
s-au comportat — mai mult sau 
mai puțin — sub valoarea lor. 
Iar printre ei s-au aflat tocmai 
aceia în care se puneau mai 
multe speranțe : Dumitru, Ior- 
dănescu. Zamfir, Troj (el are 
Insă meritul de a fi fost auto
rul ambelor goluri). Aceasta 
constituie — credem — expli
cația principală a faptului că 
ieri Steaua nu a putut întoarce

în favoarea ei decizia califi
cării.

Cu dezamăgirea că echipa 
noastră campioană a ieșit atît 
de prematur din competiția 
continentală (datorită îndeosebi 
severei înfrîngeri din prima 
partidă, de la Monte Carlo), să 
apreciem, totuși, succesul obți
nut ieri, un succes de palma
res, în fața unei formații de 
frunte a fotbalului francez, care 
a demonstrat la București (in 
pofida faptului că i-a lipsit 
una din piesele de bază — vîr- 
ful de atac Onnis, accidentat), 
că a știut mai bine lecția jo
cului in deplasare decît adver
sara ei.

în meciul de ieri, condus în 
general bine de arbitrul elve
țian E. Doerflinger, au fost ali
niate următoarele formații :

STEAUA : N. RĂDUCANU — 
ANGHELINI. Sameș. FL. MA
RIN, Vigu — Dumitru (min. 
84 Ad. Ionescu). Stoica (min. 62 
Aelenei), Iordănescu — Troi, 
M. Răducanu, Zamfir.

A. S. 
Zorzetto, 
talis — 
Moizan 
(min. 84

Oană, antrenorul principal al e- 
chipei de seniori a clubului, cel 
care împreună cu secundul său, 
Constantin Deliu, urmărește fie
care meci al juniorilor University 
ții : „Îmi place cum lucrează Sil
viu Stănescu. Este un antrenor da 
o seriozitate exemplară, foarte bi
ne pregătit, extrem de năruie, dor
nic să facă o treabă așa cum se 
cere Ia ora actuală*. Iar 7—0 șl 
6—1 sint rezultatele unei formații 
Închegate, care are In poartă un 
tînăr de mare perspectivă (Predu- 
lcscu I), în cvartetul de fundași 
un „central" excelent la plasa
ment (Dinu), care dispune de un 
trio de mijlocași foarte activi, 
dintre care se detașează Firănes- 
cu, care are In atac un vltezist pe 
extrema dreaptă (Vlad, un fost 
atlet, mai rapid chiar decît Mar
cu) iar ca vîrf un foarte bun șu- 
teur (Irimescu). După victoria de 
la Timișoara peste 20 000 de iubi
tori ai fotbalului din Craiova au 
venit pe stadion de la ora 15 pen
tru a-i vedea jucînd pe cei care 
marcaseră 7 goluri campioanei de 
anul trecut. Șl au aplaudat la 
scenă deschisă o echipă care, pur 
și simplu, și-a sufocat adversa
rul, mareînd șase goluri, unul 
mai frumos decît altuL

Dincolo de acest ..13—1* al lide
rului Diviziei de juniori se mai 
ascunde un... secret. Universita
tea Craiova a fost o echipă — 
probabil singura din fotbalul nos
tru — care nu a întrerupt nici o 
zi pregătirile pe perioada vacan
ței Antrenorul Silviu Stănescu 
le-a cerut elevilor săi să facă a- 
cest efort, dacă vor să progrese
ze, dacă vor sâ devină buni fot
baliști component!! iotului său 
au înțeles toată vara s-au pregă
tit pe terenul de zgură, împru
mutând din seriozitatea antreno
rului lor Iar acum zburdă pe ga
zonul stadioanelor pe care au pro
gramate meciurile. Dar mai mult 
ca orice altceva inițiativa acestei 
echipe se înscrie ca o breșă în- 
tr-o mentalitate învechită, potrivit 
căreia pe tot timpul vacanței ju
niorii nu pot fi aduși la stadion. 
Iată că se poate, * 
poate cine vrea.

Laurențiu

totuși. Numai că

MONACO : Ettori — 
Courbis, Gardon, Vi- 
CHAUSSIN, PETIT, 
— DALGER, Soler 
Gudimar), Nogues.

5-

DUMITRESCU
1. UNIV. CV. 2 2 0 0 13- 1 4
2. A.S.A. Tg. M. 2 1 1 0 10- 2 3
3. S.C Bacău 2 110 4-0 3
4. F.C. Olimpia 2 110 3- ÎS
6. U.T.A. 2 110 3- 2 S

Steaua 2 110 2- 1 *
12. C.S. T-viște 2 10 1 2-2 2

Dinamo 2 0 2 0 2- 2 2
F.C. Baia M. 2 0 2 0 1- 1 2
F.C. Argeș 2 0 2 0 1- 1 2
F.C. Corvinul 2 0 2 0 1- 1 2
Sportul stud. 2 0 2 0 1-12

13. „Poli" Timiș. 2 10 1 1-7 2
14. Chimia 2 0 11 1-3 1
15. Jiul 2 0 11 0-4 1
16. Pol it. iași 2 0 11 2-7 1
17. F.C. Bihor 2 0 0 2 1- 3 0
18. Gloria 2 0 0 2 2-11 0



De azi, la Hămeeulinna, in Finlanda, „Trofeul Tomîs“ la volei masculin

CAMPIONATELE EUROPENE Dl TIR 
PENTRU SENIOARE Șl JUNIORI

Astăzi, în localitatea finlan
deză Hămeeulinna, situată la 
aproximativ 100 de kilometri 
de Helsinki. începe o nouă e- 
diție a Campionatelor europe
ne pentru arme cu glonț, re
zervate senioarelor și _ junio
rilor. Delegația trăgătorilor 
noștri a sosit în localitatea 
gazdă a întrecerilor luni seara. 
Incepînd chiar de a doua zi, 
senioarele și juniorii au efec
tuat antrenamente ' de acomo
dare pe poligonul din Hămeeu
linna. Din informațiile pe care 
le-am primit telefonic în 
cursul zilei de ieri a reieșit că, 
în marea lor majoritate, spor
tivii noștri se află într-o for
mă bună, capabili să realizeze

rezultate ridicate șj să se cla
seze pe locuri fruntașe. Dumi
tra Matei, la pușcă standard, 
60 f c și 3X20 f, Ana Ciobanu, 
fostă campioană europeană la 
pistol standard. în 1976, și ju
niorul Mircea Ilca. fost cam
pion european de seniori. în 
1975, la pușcă liberă 60 f c, se 
numără printre purtătorii spe
ranțelor noastre.

Astăzi, programul „europene
lor" cuprinde probele de pistol 
standard femei, la care vor 
participa Ana Ciobanu, Ani- 
șoara Mate, și Marîeta Sălă- 
jan, și cea de pistol liber ju
niori, in care sînt înscriși Iu
lian Neagu. Constantin Tirloiu 
și Dumitra Ionescu.

STEAUA — LOCUL II IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE HANDBAL DE LA DOBOJ

Echipa de handbal Sleaua a 
participat la turneul interna
țional de la Doboj (Iugoslavia), 
alături de formațiile T.S.K.A. 
Moscova. Lugi Lund (Suedia), 
Ilutnik Krakovia. Partizan Bje- 
lovar. Borac Banja Luka. Ze- 
lesniciar Sarajevo și Slogan 
Doboj. Făcînd parte din seria 
B. echipa pregătită de antreno
rul Cornel Otelea a întrecut cu 
19—13 pe Zelesniciar Sarajevo, 
cu 20—13 pe Hutnik Krakovia 
si cu 23—9 pe Slogan Doboj. Tn 
finala turneului Steaua a întîl-

nit pe Partizan Bjelovar. întîl- 
nirea s-a desfășurat în aer liber 
și steliștii au condus in min. 11 
cu 9—6. Din acest moment a 
început o ploaie puternică, te
renul a devenit un veritabil 
patinoar, iar Steaua nu l-a 
mai putut folosi pe principalul 
său „tunar" Ștefan Birtalan. în 
final, victoria a revenit forma
ției iugoslave cu 22—18.

DiNAMOVIADA DE BOX
VARȘOVIA, 30 (Agerpres).

In prima gală a „Dinamoviadei“ 
de box ce se desfășoară în a- 
ceste zile la Lodz. pugilistul 
bucureștean Ilie Dragomir l-a 
învins la puncte cu o decizie 
de 5—0 pe Jozsef Denesz (Un
garia). iar cubanezul Ultimino 
Ramos a cîstigat tot la puncte 
meciul cu Luk Kzieber (R.D.G.).

Record mondial pe o motocicletă: 
572,733 Km PE ORĂ!

NEW YORK. 30 JAgerpres). 
Sportivul 
în vîrstă 
bilit un 
de viteză 
zînd o medie orară de 512,733 
km pe o motocicletă de con
strucție specială propulsată de 
două motoare „Kawasaki" de 
1 000 cmc. Tentativa a avut loc 
la Bonneville Salt Flats (Utah) 
pe o pistă de sare.

american Don Vesco, 
de 40 de ani. a sta- 
nou record mondial 
la motociclism. reali-

[ 1

C. E DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

10,37 ; 400 mg (semifinale) : se
mifinala I : Harald Schmidt 
(R.F. Germania) 50,0, Alfonso 
Valero (Spania) 50,32. Horia 
Toboc 50,42 — nou record, Dmi
tri Stukalov (U.R.S.S.) 
semifinala a H-a : Vasili 
penko (U.R.S.S.) 49,92, 
Claude Nallet 
Franz 
Harry 
20 km 
(R.D. 
Piotr
1.23:43,0. 3. Anatoli 
(U.R.S.S.) 1.24:11,5 ;

50,51 ; 
Arhi-
Jean
49,98,
50,12.
50,22,

(Franța)
Meier (Elveția) 

Schulting (Olanda) 
marș: 1. Ronald Wiesner 

1.23:11,5. 2.
(U.R.S.S.) 

Solomin 
aruncarea

SPORTIVH NOȘTRI »l ÎNTRE
CERILE ZILEI

la orobele prognamote as- 
tâzf vor lua parte și urmfrtorU 
atîeți români : Eva Z3rgo-Ra- 
duly (suliță, calificări), 
genți na Menis (disc, 
Fița Lovin (800 m, 
Ilie Floroiu (5 000 m, 
Horia Toboc (400 mg.

Ar- 
fînalâ), 
finalâ), 

serii), 
Finalâ).

Germană) 
Pocenciuk

Wcssing 
m. 2. Ni-

suliței : L Michael
(R.F. Germania) 89,12 
kolai Grebnev (U.R.S.S.) 87,82 
m, 3. Wolfgang Hanisch (R.D. 
Germană) 87,66 m.

DUPĂ O PARTIDA MARATON,
ROMÂNIA - BRAZILIA 2-3

CONSTANTA, 30 (prin tele
fon). Și in ziua a doua a tur
neului internațional de volei 
dotat cu -Trofeul Tomis". par
tidele au fost echilibrate, furni- 
zînd dispute apreciate de pu
blicul spectator.

Confirmind buna impresie 
lăsată în prima zi in meciul 
cu reprezentativa noastră, echi
pa Franței a dat o replică cu
rajoasă voleibaliștilor din R.P. 
Chineză. Aceștia insă, stăpinind 
bine elementele de tehnică (în
deosebi executarea serviciului 
si preluarea) și combinînd de
rutant la Bleu, au reușit ta

PROGRAMUL DE AZI
(De la ora 15)

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

infringă elanul 
reprezentanților 

care in pri-

fiecare set să 
și tenacitatea 
„cocosului galic'. 
mele două seturi au condus cu 
10—6, 12—8. respectiv 7—1
Sextetul R.P. Chineze — care 
a cîstigat cu 3—0 (12, 10, 9) — 
a avut o prestație egală, in 
timp ce de la francezi s-au 
remarcat trăgătorul Granvorka 
și ridicătorul Di Giantomaso. 
Bun arbitrajul cuplului romăn : 
Gh. Ionescu — S. Popescu.

O partidă maraton au susți
nut apoi echipele României șl 
Braziliei. Extrem de viguroși 
și rapizi în acțiuni, siguri în 
apărare și compunînd un sex
tet omogen, sud-americanii au 
dominat clar primul set, ajutatl 
insă de o lipsă de coeziune 
(situație care s-a reflectat în 
sărăcia combinațiilor la fileu), 
si de unele deficiente la pre
luare sl din apărare în linia 
a doua manifestate de forma
ția noastră. Abia în setul al 
doilea, voleibaliștii români au

început să-și coordoneze mai 
bine acțiunile. dar în final, 
deși au condus permanent pină 
atunci (5—1, 6—2, 7—5. 9—6, 
12—9. 14—13), au fost totuși în- 
trecuti. La 2—0 pentru brazi
lieni. se părea că 
jucat, mai ales că 
celui de al treilea.
luat un avans de 
(5—2). Din acest moment însă, 
în echipa noastră s-a produs 
revirimentul mult așteptat (pe 
o perioadă de cădere fizică a 
adversarilor) care a dus la o 
întorsătură radicală in raportul 
de forțe. Lui Dumănoîu și Bă
diță. care evoluaseră bine in 
partea a doua a IntîlniriL li 
s-au adăugat pe parcurs cu 
prestație bună Pop și Gîrleanu. 
Echipa a excelat la blocaj în
deosebi. ciștigînd clar următoa
rele două seturi. In cel deci
siv. sextetul român a acționat 
nervos, a fost de nerecunoscut, 
în timp ce brazilienii parcă au 
renăscut după cele 5 minute 
de odihnă. Scor : 3—2 (9. 14, 
—6, —9, 4) pentru echipa Bra- 
zilieL Arbitrii N. Lecev 
(Bulgaria) și P. Begn (Franța) 
au condus cu scăpări următoa
rele formații : ROMANIA : 
Pop. Terbea. Chifu. Tutovan, 
Dumănoin. Oros (au mai fost 
utilizați : Bădiță. Ionescu. Gîr
leanu. Enescn. Macavei, Mano- 
le) ; BRAZILIA : Wanderley, 
Rosat. Jajzman. Da Silva, Mo
reno. Montanaro (au mai fost 
utilizați : Gomez, Alves. De O- 
liveira).

în celelalte nartide ale zilei : 
Bulgaria — R.D. Germană 3—1 
(14, 13, —2, 9) ; Ungaria — Cu
ba B 3—1 (—8. 4, 9. 15).

meciul este 
din startul 
oaspeții au 
trei puncte

Aurelian BRE3EANU

C. n. Df VOLEI FEMININ
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 

Au început Întrecerile din ca
drul grupelor semifinale ale 
campionatelor mondiale femi
nine de volei, competiție care 
se desfășoară în mai multe o- 
rașe din U.R.S.S.

Iată primele rezultate înre
gistrate: Japonia — R. D. Ger
mană 3—0 (15—9, 15—3, 15—10); 
Peru — Cehoslovacia 3—2 
(16—14, 6—15, 15—2, 8—15, 
15—5); Coreea de Sud — Polo
nia 3—0 (15—5, 15—8, 15—9).

A

VOCAȚIA ULIANEI

ATENȚIE LA GAZON I

are o 
tehni- 
ei se 
Lilian 
fostă

acestel 
unui 

campionat, 
o lovitură

11 FRAȚI 
INTR-O ECHIPĂ !

PENALTY DE LA O 
DISTANTA MAI MICA 

DE îl METRI

Secția de educație fi
zică și sport din ca
drul UNESCO 
nouă conducere 
că. în fruntea 
află acum dr. 
Rochelle Green, 
atletă de performanță, 
membră a lotului re
prezentativ de atletism 
al Statelor Unite, 
perioada 1958—61. 
deținut recordul 
dial ,,indoor- în 
feminină de 440 
De menționat că 
cest organism Interna
țional sînt reprezentate 
actualmente 155 de țări.

in 
Ea a 
mon- 

proba 
yarzi. 
în a-

năr. Echipa fraților 
Netusil nu participă 
decît Ia meciuri oca
zionale, dar de curînd 
și-a făcut și un remar
cat debut internațional. 
La Dresda, întîlnind o 
formație a suporteri
lor clubului Dynamo 
din localitate, cei 11 
frați au obținut victo
ria la concludentul 
scor de 5—2.

cabilă a avut-o tînăra 
Kaoru Yamaguchi, tn 
vîrstă de numai 13 ani, 
învingătoare la cate
goria 50 kg. Iată ce
lelalte câștigătoare: ca- 
teg. 57 kg — Sayoko 
Hoshino; categ. 65 kg — 
Michiko Sasahara; ca
teg. peste 65 kg — III- 
roml Fukuda.

PREȘEDINTELE
C.I.O. ÎN VIZITĂ

LA BERLIN
30 (Agerpres). —
Comitetului inter-

BERLIN.
Președintele
national olimpic, lordul Killanin,' 
a făcut o vizită la Berlin unde 
a avut. întrevederi cu repre
zentant! ai Comitetului olimpic 
din R.D. Germană. în centrul 
discuțiilor s-au aflat probleme 
legate de mișcarea olimpică șl 
dezvoltarea cooperării sportive 
internaționale.

CONSTRUCȚII SPORTIVE
PENTRU J.O. '80

șantierele unde se 
trei mari hoteluri 

Jocurilor Olimpice 
capitala 
în anul 
acestea.' 

de 1554 
cafe- 

iocuri.' 
pisci-

MOSCOVA. 30 (Agerpres). — 
Șeful protocolului C.I.O.. Juan 
Samaranch, a vizitat recent la 
Moscova
construiesc 
în vederea 
de vară.
U.R.S.S. le 
1980. Unul 
„Cosmos", va dispune 
camere cu 3 600 locuri, 
restaurant cu 4 000 de 
sală de congrese, saună, 
nă acoperită si bowling.

Hotelul „Cosmos" va 
în folosință în primul semestru 
al anului viitor.

pe care 
va găzdui 

dintre

fi dat

CONGRESUL FEDERAȚIILOR
SPORTIVE INTERNATIONALE

MONTE CARLO. 30 (Ager
pres). — Congresul Adunării ge
nerale a federațiilor sportive 
internaționale (A.G.F.I.) se va 
desfășura anul acesta la Monta 
Carlo între 19 și 22 octombrie, 
pe agenda de lucru fiind în
scrise 19 reuniuni ale diferite-’ 
lor federații, privind îndeosebi 
disciplinele sportive înscrise in 
programul olimpic.

Din fările socialiste

R. P. Bulgaria IZVOR
Școala sportivă județeană din 

municipiul Stara Zagora. cu 
unități în orașele Kazanllk și 
Cirpan, se numără printre cele 
mai vechi din Bulgaria, ea săr
bătorind recent un sfert de 
veac de existență. Cel 14 mem
bri ai corpului didactic instru
iesc un număr de 1262 de copil 
la atletism, baschet, volei, gim
nastică, fotbal și înot Numeroși 
sportivi bulgari de performanță 
au stabilit primul contact cu 
sportul la școala din Stara Za
gora.

Sarcinile școlii prezintă o 
deosebită importanță. Ele au ca 
scop principal însușirea de către 
discipoli a principalelor înde- 
mînări sportive și asigurarea 
unei solide pregătiri fizice care 
să le permită 
admiterea 
sportiv de 
sirea unui 
burilor.

Din activitatea 
școlii un accent

în continuare 
la școlile eu profil 
specialitate sau gă- 
loc în echipele clu-

complexă a 
deosebit se

DE TINERE TALENTE
pune pe selecția candidaților.’ 
Despre calitatea selecției este 
elocvent faptul că un număr 
neînsemnat de elevi se dove
desc ulterior a fi necorespun
zători. In ultimii 4 ani, pesta 
140 de elevi au fost admiși in 
școlile cu profil sportiv, iar 
alți 150 sînt recrutați in echi
pele cluburilor.

Școala sportivă din Stara 
Zagora dispune de propria ei 
bază — sală cu dimensiuni 42/24 
m pentru baschet, volei, gim
nastică, vestiare, cabinete pen
tru cursuri teoretice ș.a. De 
remarcat faptul că la lucrările 
de construcție și mai ales la 
cele de înfrumusețare a bazei 
sportive, elevii în frunte cu 
profesorii lor, au contribuit prin 
muncă voluntară în dorința ca 
școala din Stara Zagora să de
vină un model pentru cele si
milare din tară, un mic palat 
al sporturilor.

Toma HRÎSTOV

TELEX • TELEX • TELEX e TELEX O TELEX

Nu este pentru pri
ma oară că în crono
logia fotbalului apare 
menționat un „11“ al
cătuit din membrii a- 
celeiașl familii. Echipa 
pe care ,o formează 
însă familia lui Josef 
și Kristina Netusil din 
Vesec, mică localitate 
din nordul Cehoslova
ciei, pare să stabileas
că un veritabil record. 
In ea joacă numai 11 
frați, din totalul de 13 
copii, cît numără cu
plul citat. Cel mal în 
vîrstă dintre ei, Josef, 
are 46 de ani și este 
de profesie inginer 
constructor. Cel mai tî- 
tăr, Oldrich, este cu 
exact 20 de ani mai tî-

Ești mal ferit de ac
cidente pe pantele de 
zăpadă și gheață decît 
în parcurile verzi... 
Așa ar trebui să spu
nă acum Fausto Rădi
ci, cunoscutul schior 
italian, specialist al 
probelor de slalom. El 
și-a fracturat piciorul 
drept, alunecind pe 
Iarbă, în timp ce se 
plimba liniștit într-o 
stațiune montană din 
apropiere de Bergamo.

FETE IN KIMONOURI 
ALBE

Sportul „kimonouri- 
lor albe“ nu este chiar 
atît de vechi în Japo
nia, cum s-ar putea 
crede. Abia în acest an 
s-au desfășurat la To
kio întrecerile primei 
ediții a campionatelor 
feminine de judo ale 
Japoniei, la care au 
participat 37 de sporti
ve. O evoluție remar-

Faptul s-a petrecut 
în localitatea belgiană 
Alestier, sediul uneia 
dintre participantele la 
campionatul Diviziei B 
de fotbal al 
țări. Cu ocazia 
meci de 
dictîndu-se 
de la 11 m, cînd min
gea a fost așezată la 
punctul fatal, arbitru
lui 1 s-a părut că a- 
cesta se află la o dis
tantă mai mică decît 
prevede regulamentul. 
Se măsoară distanța și 
se constată că, Intr- 
adevăr, lipsesc 1,25 m, 
Iar la poarta cealaltă 
punctul este mai apro
piat cu 1,05. Se fac pe 
loc rectificările și după 
aproximativ o jumăta
te de oră jocul este re
luat. Fără contestații... 
Este interesant de re
marcat că situația du
ra de mai bine de 12 
ani, iar statistica loca
lă arată că aproape 
jumătate din penalty-

Aterizare la punct 
fix...

(din „Start" Bratislava)

urne (reduse !) execu
tate pe acest teren fu
seseră ratate.

MARȘ NON-STOP

Un original record de 
rezistență a stabilit, 
acum cîteva zile, măr
șăluitorul britanic Tom 
Benson (46 de ani), e- 
lectrician de profesie. 
In 4 zile (inclusiv 4 
nopți), el a acoperit 
Impresionanta distanță 

de 376,500 km.

ATLETISM • Disputat ta 
Poznan, meciul triunghiular pen
tru echipe de Juniori s-a înche
iat cu următoarele scoruri : Po
lonia — R. F. Germania 119—110 
puncte î Polonia — Franța 
127—96 puncte ; R. F. Germania
— Franța 116—104 puncte. Cele 
mal bune rezultate ale 
cursului an fost obținute 
lonezul Jaskulka — 7.86 
lungime și vest-germanul
— 16,37 m la triplusalt.

BASCHET • în turneul inter
național masculin de la Vilnius 
prima reprezentativă a U.R.S.S. 
a învins 
(54—30) 
într-un 
cundă 
132—103 
xi cuiul.

BOX • Pugilistul columbian 
Antonio Cervantes și-a păstrat 
titlul de campion mondial la ca
tegoria ușoară (versiunea W.B.A.) 
învingindu-l prin k.o. tehnic, în

con- 
de po
rn la 
Kubler

cu scorul de 105—68 
echipa R.S.S. Lituaniene, 
alt joc, selecționata se- 
a U.R.S.S. a dispus cu 
(70—52) de formația Me-

repriza a 9-a, pe Norman Seg- 
kapane.

GIMNASTICA * Desfășurată tn 
localitatea norvegiană Sandnes, 
întâlnirea internațională amicală 
dintre echipele masculine ale 
Norvegiei și R. D. Germane s-a 
încheiat cu scorul de 566.15— 
547.65 puncte în favoarea oaspe
ților. La individual compus, pe 
primul loc s-a situat Lutz Mack 
(R.D. Germană), cu 114 85 p.

ȘAH ® înaintea ultimei run
de, în turneul internațional de 
la Budapesta conduc Csom (Un
garia) și Noon (Anglia), cu cîte 
9 puncte, urmați de Adorian 
(Ungaria), R’S p. Jansa (Ceho
slovacia), Kuzmin (U.R.S.S.) și 
Vadasz (Ungaria) cîte 8 puncte 
etc. în runda a 14-a, Csom a 
cîștigat la Kuzmin, iar Adorjan 
l-a învins pe Jansa.

TENTS • în finala turneului 
de la Brooklyn, Manuel Oran.tes 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Ha
rold Solomon.

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
• Aseară s-au desfășurat două 

meciuri internaționale inter-țări. 
La Erfurt, In joc amical, s-au în- 
tîlnlt primele reprezentative ale 
B. D. Germane șl Bulgariei, care 
s-a încheiat cu scorul: 2—2 (1—2).

In grupa a doua a prelimi
nariilor campionatului european, 
la Oslo, a avut loc partida din
tre echipele Norvegiei șl Austria. 
IntUnlrea s-a încheiat cu rezulta-

tul de 2—0 (2—0) în favoarea j Ur
cătorilor austrieci. Au marcat : 
Pezzey (min. 22) și Krankl (mlru 
43).

O într-un meci amical dispu
tat la Madrid în fața a 75 000 de 
spectatori echipa vest-germană 
SV Hamburg a învins cu scorul 
de 4—2 (2—0) formația Real
Madrid.


