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De mîine pină duminică, la arena Progresul

ROMÂNIA — SUEDIA ÎN „CUPA DA VIS"
• Azi vom cunoaște, în amănunt, programul 

meciurilor de pe parcursul celor trei zile (vineri, 
sîmbătă și duminică) ale întilnirii internaționale 
de tenis România - Suedia, din cadrul „Cupei 
Davis”. • La ora 12, în salonul „Hora", de la 
etajul 21 al hotelului „Intercontinental", are loc 
ședința tragerii la sorți a meciurilor de simplu și 
va fi stabilită ora de începere a jocurilor. In 
continuare, este programată o conferință de 
presă, cu participarea jucătorilor celor două 
echipe. • De ieri se află în Capitală arbitrul 
principal al întîlnirii, Jacques Dorfmann (Franța). 
• Ieri, la Progresul, au continuat obișnuitele an
trenamente. Cele două echipe beneficiază al
ternativ de terenul central, pe care se va des

fășura întîlnirea. • Un „meci" inedit, numai de 
voleuri, a opus pe echipierul nostru nr. 1 llie 
Năstase căpitanului nejucător Gheorghe Viziru. 
Spectatori, circa 800. • S-a insistat mult pe 
dublu. Perechea I. Năstase - Tr. Marcu (bine
înțeles) a jucat contra cuplului D. Hărădău — 
M. Mirza. • La suedezi, prelungite schimburi 
de mingi între Bjorn Borg și tînărul Per Hjert- 
qvist Va fi acesta cel de-al doilea jucător de 
simplu în formația adversă ? • O declarație a 
lui Gheorghe Viziru : „Sînt mulțumit cum merg 
băieții noștri. Toți, fără excepție I" • Și o veste 
mai puțin îmbucurătoare, pentru amatorii spec
tacolelor de tenis. Toate cele 18.000 de bilete, 
pentru 3 zile, puse în vînzare au fost epuizate.

Campionatele na
ționale de atle
tism ale seniorilor, 
desfășurate pe Sta
dionul Republicii, 
au început sub ra
fale de ploaie, pe 
o pistă alunecoasă. 
Aceste inconve
niente, evidente, 
nu scuză decit în 
mică măsură și nu 
pe toate rezultate
le înregistrate în 
prima zi de con
curs. Cu foarte pu
ține excepții, aces
te rezultate nu 
s-au situat la înăl
țimea așteptărilor, 
a pretențiilor I

Aspect din cursa de 10000 m.

FAȚĂ IN FAȚĂ, ILIE NĂSTASE Șl BJORN BORG

ADRIANA STANCU, 
PRIMA CAMPIOANA DIN 1979

Finala cursei feminine de 400 
mg a prilejuit alergătoarei 
din Constanța, Adriana Stancu 
satisfacția cuceririi primului

pioană de tineret. 5. Dana Mi- 
clăuș (Rapid Oradea) 64,03. 6. 
Magda Kertesz (CASU Cluj-Na- 
poca) 65,09.

PENTRU 5 ZECIMI 
TITLUL NU S-A ACORDAȚI

DOI MARI CREATORI Al TENISULUI MODERN

Intr-o pauză a antrenamentelor 
Borg pozează pe „central".

în tenis, ca în oricare alt 
sport, procedeele tehnice sînt 
pentru toți aceleași. Dar nu vei 
găsi doi jucători la fel. pe în
tregul mapamond. Iar dacă vrei 
să cauți doi poli opuși, aceștia 
sînt llie Năstase și Bjorn Borg. 
Un singur lucru îi apropie, ma
rea lor clasă.

Deosebirile apar chiar din 
palmaresul fiecăruia. Năstase a 
fost campion la Forest Hills,

Buzăul, nume dacic, de le
gendă, prezent pentru prima 
oară într-un document scris 
încă din secolul al IV-lea e.n., 
era caracterizat de Nicolae Ior- 
ga ca „un ținut de moșneni, 
unii dintre ei urmași ai răz
boinicilor din vremile de 
necurmate lupte"... „Bănia Mun
teniei", cum numea același ma
re istoric străvechea vatră a 
Buzăului, a cunoscut în ulti
mii 35 de ani un avînt impre
sionant, iar oamenii locului 
s-au racordat astăzi cu toată 
ființa lor la suflul politic, eco
nomic și spiritual al țării.

...înaintea actului istoric de 
la 23 August, Buzăul era un 
biet tîrg de negustorași situat la 
răscruce de drumuri, în care 
activitatea productivă era foar
te redusă. Totuși, buzoienli a- 
veau o turnătorie de fontă, un 

de ieri, llie Năstase și Bjorn 
Foto : Vasile BAGEAC

Borg nu l-a cîștigat niciodată. 
De patru ori suedezul a trium
fat la Wimbledon. Campionul 
nostru a fost în două mari fi
nale și le-a pierdut, una chiar 
cu adversarul său de azi. Si
tuație inversă Ia Masters : Năs
tase a fost de 4 ori „campionul 
campionilor". Borg numai în 
două finale (una pierdută la 
acesta și încă la Stockholm !). 
Două imagini în oglindă, re- 
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SALTUL VALORIC ÎN DOMENIUL SPORTULUI NU PUTEA 

FI REALIZAT DEClT ÎN CONDIȚIILE SOCIALISMULUI

Bază sportivă nouă, bucurii noi pentru iubitorii sportului 
buzoieni...

depou pentru întreținerea lo
comotivelor, cîteva tăbăcării și 
multe, multe cîrciumi, hanuri 
și prăvălioare. La Nehoiu, o 
fabrică de cherestea, la Berea, 
o schelă de extracție a țițeiu
lui, la Ojasca, o mină și cu as
ta am trecut în revistă toată 
„puterea economică" a județu
lui Buzău. 

flectînd poate același potențial 
efectiv.

Ca joc, iarăși cei doi nu se 
aseamănă. Năstase este scînte- 
icrea vie a unui talent cu ade
vărat unic, Borg forța acumu
lată prin studiu laborios și o 
educație a voinței fără seamăn. 
Fantezia, improvizația, ușu
rința — fac farmecul primului. 
Concentrarea, ponderea, exacti
tatea — sînt atuurile celui de-al 
doilea. Fiecare dintre ei vede 
altfel tenisul.

Discrepanță, care nu este un 
produs fortuit, ci reflectarea u- 
nei concepții proprii. întrebat 
asupra caracteristicilor unui 
campion modern, Bjorn Borg a 
răspuns : „Astăzi, trebuie să 
știi totul in tenis. Să fii un 
jucător complet. Dar temelia 
unui joc eficace rămîne in lo
viturile de la fundul terenului". 
Deci, Borg s-a numit pe sine, 
în această caracterizare. EI este 
cel care a readus „moda" re
gularității în tenis, a lovituri
lor precise de la linia de bază, 
care macină pe adversar. llie 
Năstase spune contrariul : „Te
nisul fără mișcare în teren, fără 
variație, este nul. Jocul cere 
automatisme, desigur, dar nu 
vei rezista făcînd aceleași lovi
turi timp de două ore, sau trei. 
Trebuie să imaginezi mereu 
ceva nou, să gindești cu o lo-

Radu VOIA
{Continuare în pag. a 4-a)

Azi, pe bună dreptate, orice 
localnic îți arată cu îndreptățită 
mîndrie realizările, saltul de la 
tîrguȘorul patriarhal de cîteva 
mii de suflete la municipiul 
modern, cu peste 120.000 de lo
cuitori, majoritatea muncind în 
numeroasele Întreprinderi care 
înconjoară orașul ca o salbă, 
în acest avînt al muncii, al

GABRIELA IONESCU 

titlu de campioană a acestei e- 
diții. care este totodată și pri
mul titlu din cariera sa spor
tivă. Din păcate finala a avut 
loc sut> o ploaie torențială 
care a stinjenit evident efortu
rile atletelor (rapidista Doina 
Bădescu-Casian a și alunecat și 
a căzut I). Rezultate : 1. Adria
na Stancu (Farul C-ța.) 59,16 — 
campioană republicană, 2. Ga
briela Banciu (CSM Craiova) 
60,10, 3. Silvia Marin (Metalul) 
60,99, 4. Cristina Cojocaru (CSS 
Olimpia Craiova) 62,39 — cam- 

preocupărilor pentru o viață 
mai bună, mai îmbelșugată, gă
sim la oamenii acestor melea
guri preocupări dintre cele mai 
diverse și mai interesante in 
domeniul menținerii și întări
rii sănătății prin exercițiu fi
zic și mișcare, prin sport, în 
general.

AM PORNIT APROAPE 
DE LA ZERO...

Prof. Nicolae Draga este ac
tivist în mișcarea sportivă de 
peste 25 de ani. Știe în amă
nunt totul despre sportul din 
județ, mai ales ca secretar al 
C.J.E.F.S. Buzău, iar datele pe 
care ni le-a furnizat sînt ex
trem de interesante.

Vorbim despre activitatea 
sportivă dinainte de Elib erare. 
Aflăm că în Buzău exista o 
echipă de fotbal „Avîntul", for
mată din aviatori, și alte două 
asociații sportive, „Dacia" și 
„Macabi", cu echipe de fotbal

Paul IOVAN
(Continuare in pag. 2-3)

Nonma de 3:43,0 cerută pen
tru acordarea titlului la 1500 
m nu a fost realizată cu cîteva 
zecimi de secundă, suficiente în
să pentru ca pe acest an să nu 
avem campion la această pro
bă. Și aceasta pentru simplul 
motiv că cei doi favoriți, O- 
nescu și Ghipu, și-au marcat 
prezența în cursă doar pe ul
timele sute de metri. Rezulta
te: Gh. Ghipu (Metalul) 3:43,5, 
2. N. Onescu (CSM Craiova) 
3:43,7, 3. N. Voicu (Metalul) 
3:44,3. 4. P. Lupan (Steaua) 
3:45,0, 5. T. Bănișor (Dinamo) 
3:46,1. 6. FI. Șandru (Steaua) 
3:46,9.

BOBERUL NEAGU, 
CIȘTIGATOR LA GREUTATE..

...dar cu un rezultat cu 
mult sub norma de acorda
re a titlului (18,00 m), astfel

HORIA TOBOC 
Fotografii de B. VASILE

că acest aruncător, ca și a- 
nuil trecut, n-a îmbrăcat tri
coul de campion. Rezultate : L

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. 2-3)

0 SELECȚIONATĂ 
DIVIZIONARĂ DE BASCHET 

VA JUCA IN UNGARIA
Ieri a plecat în Ungaria o 

selecționată divizionară de bas
chet masculin care va susține, 
pină la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, cîteva meciuri în com
pania reprezentativei Ungariei 
și a altor echipe, în orașele 
Miskolc si Szolnok. Au făcut 
deplasarea : Cemat, D. Nicules- 
cu, Opșitaru, Fluluraș, Copă- 
cianu, Tecău, Ivascencu, Plă
madă, Scarlat, V. Suciu, V. Ion, 
Gh. Dumitru. Antrenor : H. 
Tursugian, medic : T. Mincscu, 
arbitru: G. Dutka.



După turneul international de lupte de la Constanta

DAR Șl UNtlt SEMNE DE ÎNTREBARE
în continuarea notațiilor 

noastre după recentul turneu 
internațional de lupte de la 
Constanța — etapă importantă 
de pregătire și verificare pen
tru campionatele mondiale de 
la San Diego — astăzi despre 
comportarea sportivilor români 
în întrecerile de „libere".

Să reamintim că (e drept, cu 
excepția luptătorilor unguri, 
în compania unor adversari 
mai puțin valoroși) și repre
zentanții țării noastre Ia acest 
stil au dominat — Ia fel ca 
cei de Ia greco-romane — au
toritar competiția, cucerind 8 
locuri I. Ca o apreciere gene
rală, considerăm că evoluțiile 
și rezultatele luptătorilor de la 
„libere" au fost promițătoare, 
mareînd începutul angajării 
mai ferme pe drumul unor 
căutări și eforturi care să re
ducă substanțial decalajul va
loric existent în raport cu 
practicanții stilului greco-ro
mane. Este, însă, repetăm, doar 
un început și ar fi de dorit 
ca bilanțul turneului de la Con
stanța să nu aducă prea mul
tă... liniște, ci, dimpotrivă, 
stîrnească noi ambiții și 
puternică dorință de 
mare internațională a 
discipline. Cu atît mai 
cu cît nu toate lucrurile 
mers 
nînd 
bare, 
zultă 
rilor

La 
cum 
mențiune și pentru Anton Co- 
tuna. Petre Cearnău (52 kg) a 
dovedit, ca și la campionatele 
naționale de la Iași, că, în ciu
da vîrstei — 36 de ani — dis
pune încă de posibilități câre-i 
permit să-și depășească mult 
mai tinerii adversari. Dar, cît 
se va putea menține el în 
fruntea categoriei 7 Foarte bi
ne s-a prezentat Petre Brin- 
dușan (57 kg), pregătit cores
punzător, în progres și, evi
dent, capabil de performante 
superioare. Aurel Șuteu (62 kg) 
și-a dominat relativ ușor ad
versarii, manifestînd o bună 
formă sportivă. La cat. 68 kg 
s-au impus Layoș Șandor, în
deosebi. și Tache Drăguș. Ac
cidentat, Marin Pîrcăiabu (74 
kg) s-a clasat pe locul V, evo
luția sa nefiind, se înțelege, 
concludentă. O plăcută surpri

să 
o mai 
reafir- 
acestei 

mult, 
s au 

așa cum trebuie, rămî- 
destule semne de între- 
după cum, dealtfel, re- 
și din analiza comportă- 
individuale.
cat. 48 kg ne-a plăcut 
a luptat Virgil Vișan. O

ză ne-a oferit-o Dumitru Bo- 
căneală (locul II), un luptător 
curajos, cu posibilități de creș
tere valorică. în schimb, aștep
tam mai mult de la Nicolae 
Pctcu, ca dealtfel și de la Va- 
sile Țigănaș (82 kg), campionul 
din acest an al categoriei, a- 
cum depășit de Tiberiu Sere- 
gely, care ni s-a părut în re
venire de formă. Ion Ivanov 
(90 kg), Vasile Pușcașu 
kg) și Andrei Ianko (+100 
— învingători merituoși la 
tegoriile respective. Sub 
velul așteptărilor s-au compor
tat, însă, Gheorghe Broșteanu 
(90 kg) și campionul categoriei 
+100 kg, Enacbe Panaite, cla
sat pe locul III.

Iată, deci, pe lîngă o serie de 
frumoase reușite, semne de în
trebare, cărora le adăugăm și 
pe cele prilejuite de 
altor doi luptători 
Aurel Neagu (57 kg) 
Anghel (62 kg), care, 
cidentați. n-au putut să concu
reze la turneul de la Con
stanța și, în consecință, n-au 
oferit specialiștilor posibilita
tea de a le testa pregătirea ac
tuală. Spunem toate acestea, 
firește, în perspectiva campio
natelor mondiale din luna au
gust. Să sperăm că pînă atunci 
se va face tot ceea ce trebuie 
pentru ca și luptele libere din 
(ara noastră să realizeze o re
prezentare cît mai bună, să 
contribuie, pe măsura cerințe
lor, Ia obținerea unor succese 
de prestigiu pentru această 
disciplină, pentru sportul ro
mânesc.

Dan GARLEȘTEANU

(100 
kg) 
ca- 
ni-

absența 
fruntași, 
și Gigei 

fiind ac-

Față de performanțele rea
lizate de voleiul nostru juvenil 
în competițiile internaționale 
ale ultimilor ani, cea de la 
campionatele balcanice, desfă
șurate recent în Iugoslavia — 
locul 3 atît la 
fete — nu este 
nici mai rea. 
niciodată ideea 
mici, aflați în plin proces 
formare, să li se pretindă per
formanțe internaționale deose
bite. Din simplul motiv că la 
15—17 ani testele compctițio- 
nale nu sînt întotdeauna edi
ficatoare. In schimb, 
de........................
ca 
Si . 
te despre perspectivele voleiu
lui. Campionatele balcanice, la 
care limita maximă de vîrstă 
este 20 de ani, reprezintă, deci, 
unul dintre primele teste edifi
catoare pentru generația tînără 
a voleiului din țările partici
pante. Ce spune comportarea 
echipelor noastre la această
competiție ? Locul al treilea
în Balcani, spune, firește, că 
nu prea stăm bine cu schimbul 
de mîine. Nici la băieți și nici 
la fete, deși există nuanțe di
ferite între unii și altele.

„Reprezentativa de băieți — 
ne spunea antrenorul federal 
V. Pavel — a cîștigat partidele 
cu echipele Iugoslaviei, 
ciei și Greciei, picrzînd 
meciul cu Bulgaria, o 
foarte bine dotată, dar 
vine să precizăm că noi 
trimis la Balcaniadă 
„pînă la 19 ani“, care va parti
cipa luna viitoare Ia C.E., in 
timp ce bulgarii au aliniat ju
cători mai vîrstnicî. Pe de 
altă parte, cîțiva dintre volei
baliștii noștri (Spînu, Do- 
broschi. Mihai) au avut exa-

băieți cît și la 
nici mai bună. 
N-am susținut 
ca juniorilor 

de

sportivii 
18—20 ani sînt socotiți deja 
intrați în stadiul maturității, 
performanțele lor spun mul-

Tur- 
doar 

echipă 
se cu- 

am 
echipa

> 
men de bacalaureat și, deci, au 
lipsit la pregătirea din ajun. 
Oricum, în acel meci pierdut, 
echipa nu s-a ridicat Ia va
loarea obișnuită. Pe parcursul 
competiției, s-au detașat jucă
torii Marius Cătă-Chițiga, Ghiz- 
davu, Slabu și, parțial. Zamfir".

Desigur această echipă a fă
cut unele progrese față de 
ceea ce a fost în primăvară, 
la Tulcea, la zona de calificare 
pentru C.E., dar nu suficiente. 
O echipă care trebuie să ne 
dea siguranța viitorului și care 
nu poate să ne-o dea atîta 
vreme cît nu reușește să se 
impună în Balcani ! Pentru că 
jucătorii, deși mulți activează 
la echipe de A, aduc cu ei la 
lot foarte multe... lacune 
la cluburi. Și nici la 
reușesc să le acopere 
foarte mică măsură.

La fete, care n-au 
decît meciul cu echipa 
ciei, situația este și mai alar
mantă. Același interlocutor ne 
mărturisea că nu numai pre
gătirea lipsită de calitate („ju
cătoarele nu cunosc elementele 
de bază, în pregătirea la lot 
pornindu-se de la zero !“) este 
cauza valorii scăzute, ci mai 
ales selecția : unele jucătoare 
sînt plafonate, altele n-au che
mare pentru volei. Ce-am mai 
putea adăuga la aceste obser
vații 7 Doar că federația are 
datoria să se facă mai prezentă 
în eșalonul juniorilor mici și 
mari.

Pentru că, altfel, și în viitor 
vom aștepta în van ceva bun 
de la acest eșalon în care, 
după cum se vede, se lucrează 
de mîntuială. în 90 la sută din 
secții. Și. vorba antrenorului 
federal, se cheltuiesc banii de 
pomană...

Aurelian BREBEANU

de 
nulot 

decît în

cîștigat
Tur-

TT

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

Paul Neagu (Tractorul Brașov) 
16,86 m. 2. C. Csakany (CASU 
Cluj-Napoca) 16,58 m, 3. Viorel 
Savu (Metaldl) 16,22 m — cam
pion de tineret, 4. I. Nagy 
(Steaua) 16,20 m, 5. S. Tiri- 
chiță (CSSA Buc.) 15,98 m, 6. 
C. Preda (Metalul) 15,32.

GABRIELA IONESCU, 
ÎNVINGĂTOARE LA 100 M

Conform previziunilor, 
tationista bueureșteană 
briela Ionescu, cu un ____
remarcabil și un finiș impetuos, 
și-a adjudecat o victorie meri
tată pe care nici una dintre ce
lelalte finaliste n-au amenința
t-o în vreun fel. Rezultate : 1. 
Gabriela Ionescu (CAU) 11,88 — 
campioană republicană, 2. O- 
tilia Șomănescu (Steaua) 12,03 
— campioană de tineret. 3. Ni- 
culina Chiricuță (Șt. C-ța.) 
12,07, 4. Doina Ciolan (Steaua)

Georgeta Tutunaru 
12,15, 6. Lucia

pen- 
Ga- 

start

(iindurilc unci campioane, in zile

„SĂ MUNCEȘTI CU P
ALTFEL N-AI FĂCUT

Olga Nemeș este, ca toți co
piii de vîrsta ei, în 
Vacanța mare, 
bucuriile ei, 
zbenguială și joacă, la 
în parcuri, dar mai ales 
renurile de sport.
- Și ce mai 

ța pentru tine,
Fetița de 11 

oaie, cu ochii 
ligență și neastîmpăr, 
prompt:

— Mai înseamnă o- 
relo de antrenament, 
ceasurile plăcute de 
muncă, sub îndruma
rea tovarășului antre
nor Verzar.

— O muncă plăcută ?
— Foarte plăcută. Daca 

muncești cu plăcere n-ai făcut 
nimic I

— Și de cînd muncești tu cu 
plăcere ?

— Cred că de cînd 
mică.

Pasiunea Olguței Nemeș - 
acum elevă în clasa a V-a a 
școlii generale nr. 10 din Tg. 
Mureș — este tenisul de masă. 
Munca ei o constituie orele de 
antrenament sub conducerea lui 
Alexandru Verzar. Și mica spor
tivă muncește cu plăcere, cu o 
pasiune admirabilă, de cînd era 
mică. ,,Dacâ nu muncești cu 
plăcere n-ai făcut nimic I" Dar 
ce a făcut Olga Nemeș ? Mun
cind, așa cum spune ea, a ajuns 

școală la tenis 
pe

ei, în vacanță, 
cu tentațiile și

cu ' ceasurile de
ștrand, 
pe te-

înseamnă
Olguța ?
ani, subțirică, vi- 
seînteind

vacan-

de inte- 
râspunde

municipiu - 
în acest an 
publicând. I 
,,acasă" a a 
unul de pre 
dătător de i 
viitorul pinp< 
tradiționalul 
(Bulgaria) d 
Ia 18 ani, C 
înțelesul frun 
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TOBOC,
CU EVIDENTA UȘURINȚĂ...
Constănțeanul Horia Toboc 

s-a impus net în finala cursei 
do 400 m plat. Este impresio
nantă ușurința de alergare a 
acestui valoros atlet. De subli
niat și rezultatul următorului

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 11 
IULIE 1979. Extragerea I : 29 30 
34 32 22 42 ; extragerea a II-a : 
20 16 10 12 1 28. Fond total de 
cîștiguri : 1.173.693 lei din care
438.659 lei report la categoria 1.
• SURPRIZE ATRACTIVE LA 

PRONOSPORT. Tradiționala com
petiție estivală „Cupa de vară“ 
continuă să capteze interesul iu
bitorilor de fotbal șl, desigur, pe 
cel al amatorilor de pronosticuri 
sportive. Surprizele din prima șl, 
mai ales, din cea de-a doua eta
pă au procurat satisfacții fru
moase celor mai inspirați parti
cipant!, astfel Incit sînt de aștep-

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
TURNEELE INTERNAȚIONALE DE ȘAH 

DE LA SATU------------- ‘
• Cinci din cele șase partide 

ale rundei a 6-a, disputată în 
cadrul turneului Internațional de 
sah de la Satu Mare, au fost re
mize. Rezultatul de egalitate a 
fost înregistrat în întilnirlle Ba
nas—Preismann, Ilijin—Bukal, Bi- 
riescu—Ungureanu, Clocâltea—Sin- 
dik și Fischer — Szabo. Partida 
Rajna—Lengyel s-a Întrerupt.

în clasament, după sase runde, 
continuă să conducă marele ma
estru VICTOR CIOCĂLTEA cu 5 
p, urmat de maeștri internațio
nali Ungureanu și Biriescu cu

MARE Șl IAȘI
cite 4 p. Ilijin, Sindik și Bukal 
au acumulat cite 3*/, p. In 
continuare : Szabo 3 p, Fischer 
și Banas 2<A p, Rajna (1), Preis
mann 17, p, Lengyel (1) «/, p.
• La Iași, în cadrul „Memo

rialului Sadoveanu", s-a disputat 
runda a 7-a. Hausner a cîștigat 
la Voiculescu, iar Dominte la 
Szmetan. Partidele Honfl—Uizică 
și Pușcașu—Foișor au fost remi
ze. Celelalte s-au întrerupt. In 
întîlnlrile neterminate, Voiculescu 
l-a învins pe Skrobek, iar Foișor 
pe Roos.

DE ATLETISM
clasat, Ștefan Nagy, în real 
progres. Rezultate : 1. Horia
Toboc (Farul C-ța) 46,86 — 
campion republican, 2. Șt. Nagy 
(Steaua) 47,22, 3. Sig. Nagy
(CAU) 48,30, 4. S. Isac (Steaua) 
— campion de tineret, 5. Em. 
Georgescu: (CAU) 49,34, 6. V. 
Dumitrescu (Dinamo) 49,36.

CONFORM AȘTEPTĂRILOR : 
FLOROIU

și cu alte asemenea prile- 
Ilie Floroiu a alergat de 
singur, ducînd cursa, pe 

propriu, de la un capăt la

Ca 
juri, 
unul 
cont 
celălalt al distanței de 10.000 m. 
Strădaniile sale, aplaudate de 
spectatori, au fost recompen
sate de cucerirea unui nou ti
tlu de campion, cu un rezultat 
mulțumitor. Pentru locurile ur
mătoare ale podiumului de pre
miere am asistat la o dispută 
foarte echilibrată. Rezultate :
1. Ilie Floroiu (Farul C-ța)
28 :35,6, campion republican,
2. A. Niculescu (CASU Timișoa
ra) 28 :51,2, 3. M. Hatoș (Ra
pid) 28 :52,4, 4. Gh. Motorca 
(CASU Timișoara) 28 : 55,2, 5. 
Gh. Zaharia (Petrolul PI.)
29 :06,5, 6. S. Bogdan (CASU 
Timișoara) 29 : 43.0.

SUSEI.ESCU LA 100 M, 
UN ÎNVINGĂTOR SCONTAT
Neînvins în acest sezon în 

cursele interne, Sușelescu a mai

din 
Pi 
si
g< 
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P< 

s©v 
» 5
pe $

cătoare 
depășit-o 
finale | _ 
pe Gurghelcs 
ponente ale 
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După cum 
Laurențiu Gh 
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priză".
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sâ obțin rezu

Succes, Olc 
în tenisul n< 
rezul' te tot

Vioi

„CUPA PRIETENIA1 LA PENTA1 
ÎNAINTEA PROBEI FIN

PROGRAMUL DE AZI: 
de la ora 9, serii și cali
ficări; de la ora ÎS: 400 
MG B — FINALA, ÎNĂL
ȚIME B — FINALA, LUN
GIME F — FINALA, SU
LIȚĂ F — FINALA; ora 
18,10: 400 M F — FINALĂ, 
ora 18,20 : 200 m B — se
mifinală, ora 18,35: 100 mg 
F — semifinală, GREUTA
TE F — FINALA, CIO
CAN — FINALA (pe Sta
dionul Tineretului), ora 
18,50 : 800 m B — serii, ora 
19,05 : 800 m F — FINALA, 
TRIPLUSALT — FINALA, 
DISC B — FINALA, ora 
19,15: 200 m B — FINALA, 
ora 19,25: 100 mg F — FI
NALA, ora 10,35: 3000 m 
obst. — FINALA.

obținut și ieri o victorie la 
100 m. Rezultate : 1. Claudiu 
Sușelescu (Dinamo) 10,65, 2.
FI. Bălțatu (Steaua) 10,81, 3.
V. Dumitrescu (Farul C-ța) 
10,85, 4. G. Tudor (CAU) 10.91, 
5. V. Selever (CASU Cluj-Na- 
poca) 10,91 — campion de ti
neret, 6. Cr. Ivan (CASU Cluj- 
Napoca) 10,96.

N-A FOST CE SE AȘTEPTA !

Cursa feminină de 3 000 m 
n-a prilejuit spectacolul și re
zultatele pe care le așteptam. 
A cîștigat Natalia Mărășescu 
(CSM Craiova) cu un timp 
însă slab 9:31,5. Celelalte re
zultate le vom anunța după ju
decarea unei contestații.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tat în continuare succese cel pu
țin asemănătoare. Pentru con
cursul de duminică 15 iulie, re
dăm pronosticurile antrenorului 
C. Simionescu, de la echipa 
R.O.V.A. Roșiori : 1. Portul —
F.C. Constanța 2 ; 2. Petrolul — 
Poiana Cîmplna X ; 3. Rulmentul 
Al. — Chimia Tr. M. 1, X ; 4. 
Gaz metan — Nltramonia tăg. 1; 
5. St. roșu — I.C.I.M. Brașov 
1, X ; 6. Letea — Cimentul Bicaz 
1 ; 7. Ceahlăul — Energia Gh. 
Gh.-Dej 1, X, 2 ; 8. Constr. Vas
lui — Viitorul Vs. X. 2 ; 9. Car-

1.
2.

pati Sin. — Olimpia Rm. S. 1 ; 
10. Dinamo Focș. — Unirea Focș. 
X, 2 ; 11. Pescărușul 
Cernavodă 1 ; "
CUPROM -----
S.M. — victoria Cărei X.
• PENTRU AMATORII DE LO

TO, astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la trage
rea obișnuită de milne. 13 iulie. 
Reamintim 
omologată, 
parțlcipanți 
autoturism 
te achitate

12. 
B.M. 1 ;

Șolmil
Bihoreana — 

13. Someșul

că la ultima tragere 
cea din 23 iunie, trei 

au obținui cite un 
„Dacia 1300“, pe bile- 
25% I

CAMPIONATE
După 7 runde, conduce HAUS

NER cu 5 p, urmat de Bușu 
4’/, p (1), Foișor 4 p, Urzică și 
Pușcașu 31/, p (1), Honfi și Voi
culescu 31/, p.

CICLISMUL 
IN ACTUALITATE

• ZILELE ACESTEA se desfă-
șoară pe velodromul din Șosea
ua Ștefan cel Mare campionatele 
municipiului București pentrii 
probele de pistă. La întreceri 
participă juniorii de ambele ca
tegorii și seniorii. Pînă în pre
zent au fost desemnați campionii 
Bucur eștiului la patru probe, 
lată-i: viteză juniori mici: FI.
Popescu (C.S.Ș. 1) 13,6; viteză 
juniori mari: Iulian Gachi (Di
namo) 12,4; 500 m cu start de 
pe loc, juniori mici : Fl. Popes
cu 38,7; urmărire individuală 
2000 m, juniori mari, O. Tepu- 
rică (Steaua) 2:43,9. întrecerile se 
vor încheia duminică.
• SAPTAMÎNA VIITOARE

va desfășura în București o in
teresantă corn petiție pe etape, 
rezervată juniorilor: „CRITERIUL 
SPERANȚELOR". Competiția, do
tată cu „Cupa Voința", va avea 
patru etape, în zilele de 18—20 
iulie (în prima zl vor avea loc 
două etape, contratimp indivi
dual și o cursă în bloc).

se

Dimineață, la poligonul Tunari, 
și după-amiază, la bazinul „23 
August", acesta a fost programul 
de ieri al participanților la 
„Cupa Prietenia" la pentatlon 
modern, ei prezentîndu-se la 
startul probelor de tir și, res
pectiv, înot.

Tirul a însemnat punctul forte 
al tinerilor sportivi din Ungaria 
și U.R.S.S., care au demonstrat 
•frumoase calități, clasîndu-se, în 
final, la egalitate cu 3 022 p, pe 
primele locuri. P. Ermohin 
(U.R.S.S.) a reușit 198 p (1 088 p) 
clasîndu-se în fruntea „țintași- 
lor“, dintre ceilalți concurenți re- 
mareîndu-se V. Klinciarov (Bul
garia) 196 p (1 044 p), A. Mizser 
și Z. Toth (Ungaria) 195 p (1022 
p). La înot, în schimb, proba a 
fost dominată de p* 
Dziamski 1 208 p ' 
dividual și de formația 
slovaciei, care avînd în J. Kle- 
ment (1 204 p — 3:28.9), T. Fleiss- 
ner (1164 p — 3:33,9) și M. To
masek (1140 p — 3:30,9) cei mai 
buni oameni, a terminat în frun
te cu 3 508 p.

în aceste condiții, în care ma
joritatea sportivilor au dovedit o 
foarte bună pregătire pentru cele 
două probe, component!! repre
zentativei României au dezamă
git. Dacă la scrimă ei au fost, 
totuși, mai aproape de adver
sari, de această dată au mani
festat mari lacune, care au în
semnat, totodată, și foarte mul
te puncte pierdute. La tir, V. A- 
petrei a realizat doar 192 p 
(956 p) ocupînd locul 11, Gh. A-

polonezul A. 
(3:28,1) la ln- 

Ceho-

tanasiu nu 
(824 p), s
a 16-a, dar 
luție au avi 
— 758 p, 1< 
gescu (174 i 
formația col 
patra după 
să demonstr 
penta tloniștii 
față exige 
el fiind nu 
plan psihic, 
tăm doar ti 
cui ocupat ( 
1036 — 18 :
3:53,3 — 1008 
3:54,0 — 21 
848 — 24) p« 
cum au mc 
fel de rezui 
sat pe ultin 
3044 p.

înaintea uJ 
programată, 
pe un trase 
durea Călug 
următoarea : 
Haplanov (L 
Ermohin (LE 
Rosinski (P< 
Mizser (Ung 
Tomasek (C 
V. Apetrei 
11. Gh. Atar 
Georgescu 3: 
3200 p; echip 
p, 2. Ungai 
lonia 11 580 p 
5. Cehoslova 
mânia 11196
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SALTUL VALORIC
(Urmare din pag. I)

NU PUTEA FI REALIZAT
și ceva box. La Școala normală 
și Liceul B. P. Hașdeu se juca 
oină, volei, puțin atletism Și ... 
gata ! Cluburi sportive 7 Nici 
vorbă ! Deci, cam așa a găsit 
23 August 1944 situația sportivă 
a județului. In scripte figurau 
ca sportivi legitimați, pe întreg 
teritoriul județului, 45 de iubi
tori ai exercițiului fizic, iar 
azi sînt 18 000, dintre care 3 
maeștri emeriți, 14 maeștri ai 
sportului, 8 de clasă internațio
nală etc.

Baza materială 7 Orașul avea 
în 1944 un teren de fotbal cu 
o tribună de circa 1.000 de 
locuri, iar săli de sport existau 
doar în 4 licee. Iată de ce dis
pun practicanții sportului în a- 
nul 1979, și asta referindu-ne 
doar la cele mai importante 
realizări : un stadion modern 
cu 20.000 de locuri, alte 5 sta
dioane cu o capacitate între 
1.000 și 5.000 de locuri, 58 de 
terenuri de fotbal împrejmuite, 
18 săli de sport și încă 5 în 
construcție, printre care se a- 
flă în stadiu avansat și Sala 
polivalentă din Buzău, cu 2.000 
de locuri, 8 bazine de înot, 36 
terenuri de baschet, 114 de vo
lei, 64 de tenis, 5 popicării a- 
coperite, patinoar artificial, un 
stadion special pentru atletism 
etc., etc.

Saltul impresionant înregis
trat se vede imediat, mai ales 
dacă se are în vedere că Ia 
Buzău există două săli speciale 
de gimnastică, una pentru bă
ieți și alta pentru fete, în care

se cizelează cu multă migală 
viitorii performeri, de un
de au și pornit cîteva clemen
te talentate, cum sînt Romulus 
Bucuroiu (acum transferat la 
Dinamo București), membru al 
lotului național, precum și tî- 
năra Cristina Zclenca, o gim
nastă de viitor, care a fost se
lecționată de Bella Karoly Și 
se va pregăti în continuare la 
Deva ... Dar nu numai gimnas
tica este printre sporturile pri
oritare, ci și atletismul, teni
sul de masă și rugbyul, iar la 
alte ramuri, cum sînt luptele 
libere și fotbalul, 
sînt dintre 
toare.

Atletismul
Ion Crăciun 
obstacole) și 
(13:56,2 la 5.000 m) doi sportivi 
de certă perspectivă, formați în 
cadrul clubului „Gloria" Buzău, 
care acum, datorită unor con
diții obiective, au fost transfe
rați la Dinamo București. Tot 
de aici au pornit spre culmile 
performanței și luptătorii Va- 
sile Stănescu (medaliat cu 
bronz la C.E. de tineret de anul 
trecut) și Emanoil Radu (locul 
III la C.E.. 1978), primul acti- 
vînd acum la Dinamo, iar ce
lălalt la Steaua.

în loturile republicane au 
fost selecționați și voleibaliștii 
Florin Sirbu (transferat la CSU 
Galați), Nicu Stroe și Adrian 
Dumitru (ambii transferați la 
„U“ Craiova). handbaliștii 
Ghcorghe Covacîu, Marius Stroe 
și Aurelia Marin, iar fotbaliștii

rezultatele
cele mai promiță-

are în alergătorii 
(8:32,9 la 3.000 m

Toma Eănișor
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I DINAMO - START
Ileri, Ia ora 17, Dinamo Bucu

rești a luat startul în noul se
zon fotbalistic ! Pe stadionul 

Idin șoseaua Ștefan cel Mare a 
avut loc primul antrenament, 
desfășurat sub conducerea nou
lui responsabil tehnic al forma- 

Itiei alb-roșii, Angelo Niculcscu.
Ca antrenor secund funcționea
ză, în continuare. Tănasc Dima.

I „Revin după 12 ani, petrecuți
Ia echipa națională și la două 
cluburi studențești — ne-a spus I Angelo Niculescu — la echipa
unde am jucat multă vreme și 
unde, și ca antrenor, am cunos
cut frumoase satisfacții. Sper 

Isă realizăm o treabă bună, cu 
sprijinul direct al conducerii 
clubului, al colegilor mei de 

| muncă. Vreau ca în zilele care 
! urmează să-mi pot da cit mai 
I bine seama de potențialul Iotu

lui. Cred că este un lot cu 
I multe elemente susceptibile de 

progres".

I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I

ÎN NOUL SEZON
La primul antrenament al 

noii „stagiuni compctiționale" 
erau prezenți următorii jucă
tori : Ștefan, Anuțci, Eftimcscu, 
Lucuță, Ghiță, Sătmăreanu, Ion 
Marin, Chlvu, Bădilaș, Custov, 
Augustin, Dragnea, I. Moldo
van, Vrinceanu, Țălnar, Flo
rian, Țevi, Oprea, Mușat. Dinu 
și Cheran — care au suferit ac
cidentări mai serioase în trecu
tul sezon — se află încă la tra
tament, la mare. Ei vor relua 
antrenamentele peste cîteva 
zile. Iar D. Georgescu, care 
s-a prezentat la examenul de 
admitere la I.E.F.S., va începe 
și el mai tîrziu pregătirile.

Programul, pe mai departe, 
al dinamoviștilor este următo
rul : astăzi, terminarea exame
nului medical. Antrenamentele 
vor continua în Capitală pînă 
luni cind întregul lot se depla
sează pentru o perioadă la Si
naia. Dinamo va reveni, la 28 
iulie, la București.

Retrospectivă
Divizia A 1978/79

OLIMPIA A
Ca de fiecare dată în ultimii 

5 ani competiționali, de cind a 
promovat pentru prima oară 
în Divizia A, Olimpia a avut, 
din nou, în această vară, un fi
nal incert de campionat și a 
stat, cum se spune, cu sufle
tul la gură pînă pe linia de so
sire. „Scapă sau nu scapă e- 
chipa?", era întrebarea care 
circula, cu legitimă îngrijorare, 
prin Satu Mare. Pînă la urmă, 
Olimpia a scăpat. Cu emoții 
mari, cu șansă, dar a scăpat. 
Și aceasta după ce în prima 
parte a întrecerii, în tur, for
mația antrenată de Gh. Staicu 
și Șt. Csako lăsa impresia, ca 
și în urmă cu un an dealtfel, 
că cele două puncte in plus în 
clasamentul adevărului îi sînt 
suficiente pentru a privi re
turul cu deplină încredere și 
cu gîndul la un fotbal de mai 
bună calitate.

Returul a început, însă, pen
tru Olimpia cu o înfrângere pe 
teren propriu (0—1 cu Steaua), 
prefațată e un eșec surprinză
tor ca scor, 0—5 cu Politehnica 
Iași, în Cupa României. Și e- 
chipa din Satu Mare a început 
să se clatine din start. După 
care, picrzînd, încet-încet. te
ren, s-a trezit — în ciuda unor 
mari eforturi de a se redresa 
din mers — pe locul 17 în cla
sament, cu cinci etape înain
tea finalului competiției. Adică, 
pe unul din locurile sortite 
„B“-ului. Puțini au mai crezut 
atunci că Olimpia va putea 
evita retrogradarea. „Pînă aici 
ne-a fost" au spus, se pare, în 
pragul inevitabilului, foarte 
mulți dnitre cei aflați aproape 
de viața echipei. „Inevitabilul" 
însă nu s-a produs, pentru că, 
intr-un moment de mare cum-

MAI ABSOLVIT UN AN...
10. OLIMPIA SATU MAPE

• Puncte realizate: 32 (27 acasă + 5 în deplasare) — procen
taj: 47,0.
• Golgeteril echipei: Both I 7, V. Mureșan și Helvei — cîte 

5, Bathori n 4, Kalzer ji Hațeganu — cîte 3, Marcu, Stețka 
și Bolba — cîte 2, Popa, Sabou, Matei șl Smarandache — cîte
1, Ștefănescu (Univ. Craiova) — autogol.

0 Jucători folosiți: 23 — V. Mureșan (33 de meciuri), Popa 
(32), Both I (31), Matei (3il), Helvei (31), Smarandache (28), 
Marcu (29), Sabou (28), Hațeganu (28), Bathori n (27), Kalzer 
(26), Pataki (19), Feher (118), Haralambie (16), Stețka (14), Pin
ter (13), Pop (9), Bolba (7), Gola (6), Riteman (2), Pusztal 
(1), Pojonl (1), Mathe (1).

0 Jucători eliminați: Matei etapele a 10-a șl a 13-a), Popa 
(etapele a 19-a și a 29-a) șl Hațeganu (etapele a 18-a șl a 
20-ă).

0 Cartonașe galbene: 40 (10 jucători); cele mai multe: Kalzer 
9.

0 A beneficiat de 5 lovituri de la M. m, toate transformate 
(Both I 4 și Smarandache).
0 A fost sancționată cu un singur penalty, transformat.
0 Media notelor echipei: 6,26 (6,26 acasă — 6,24 în deplasare).
0 Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor: 1. Feher 7,16;

2. Matei 6,61; 3. Smarandache 6,58; 4. Kalzer 6,54; S. V. Mu
reșan 6,39.

pun^tu! i SENSUL REAL AL primATULUI tehnicii
La recenta ședință de lu

cru cu antrenorii divizionari 
A și B, Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F.. a evi
dențiat — în contextul obiș
nuitelor indicații pentru 
noul an competițonal — un 
lucru de o importanță de
osebită : primatul tehnicii 
in definirea jucătorului de 
performanță și in realizarea 
unui fotbal de calitate, com
petitiv și în arena interna
țională. Argumentind o ast
fel de orientare în procesul 
de instruire — reprezentînd 
în fond, reactualizarea unei 
idei mai de mult enunțată, 
dar insuficient susținută 
prin fapte și, cu atît mai 
puțin, de rezultate, Ștefan 
Covaci a precizat că tehni
ca este aceea care imprimă 
și conținut, și culoare jo
cului, că ea, în primul rînd, 
dă contur real valorilor, de- 
terminînd și ierarhizarea 
acestora intr-un timp com- 
petițional.

Salutînd o astfel de mă

sură menită să reconsidere 
factorul nr. 1 al antrena
mentului și jocului, TEHNI
CA — FĂRĂ A SE NEGLI
JA SUB NICI O FORMA 
PREGĂTIREA FIZICĂ, 
TACTICĂ ȘI PSIHICA — 
am vrea să atragem aten
ția, totuși, asupra unui lucru 
a cărui semnificație ni se 
pare de foarte mare impor
tanță practică. Tehnica jo
cului este intr-adevăr per
fectibilă, ea poate duce la 
măiestrie chiar. Aceasta pre
supune, însă, un mare vo
lum de muncă, perseve
rență, dar — să nu uităm — 
pretinde șl un fond de de
prinderi motrice, de proce
dee specifice manevrării 
mingii și deplasării jucăto
rilor în teren, toate însușite 
bine și de timpuriu, încă 
de Ia vîrsta „uceniciei" 
sportive. Pentru că la vîrsta 
senioratului cîștigurile sub 
raportul tehnicii sînt mini
me, se văd greu, iar învă
țarea la eșalonul de perfor

manță nu-și mai justifică, 
în aceste condiții, rostul, ci 
numai activitatea de per
fecționare.

Oricum, este bine că teh
nica reapare pe primul plan. 
Dar adevăratul sens al pri
matului tehnicii, al tehnicii 
de joc ar trebui să fie cir
cumscris în limitele perioa
dei optime de însușire a 
acesteia, la copii și juniori. 
Aici să se pună accentul, 
mai întîi, pe selecția celor 
mai bune demente în func
ție de calitățile lor biomo- 
trice și, după aceea, pe lu
crul metodic, cu răbdare și 
pasiune, pentru formarea 
deprinderilor specifice fot
balului, care să asigure o 
creștere a valorii pînă la 
nivelul marii performanțe.

Numai în acest fel pri
matul tehnicii ar avea și 
temeiul realității și garan
ția unei eficiențe din care 
să cîștige cu adevărat fot
balul nostru.

I. MIHAI

pană din existența colectivului, 
antrenorii și jucătorii au regă
sit drumul ccl bun și. după 
un meci dramatic la Tg. Mu
reș, în etapa a 30-a, cîștigînd 
un punct cit roata carului, au 
ieșit aproape de... liman. Cu 
moralul în parte refăcut, Olim
pia a luptat, în continuare, să 
se desprindă de zona periferi
că a clasamentului reușind — 
și cu concursul unor împreju
rări favorabile — să realizeze 
chiar mai mult decât a sperat 
la un moment dat : o poziție 
onorabilă la mijlocul plutonu
lui primei divizii.

Cum-necum, bine că s-a_ ter
minat așa, au fost de părere, 
după etapa a 34-a, cei fideli 
principiului „totul e bine cind 
se termină cu bine". Astăzi, 
eînd apele s-au mai liniștit, 
destui sînt acei care consideră 
că absența antrenorului Gheor- 
ghe Staicu de la conducerea 
tehnică a echipei, în special 
pe timpul perioadei pregăti
toare de iarnă, atunci cînd a- 
cesta a lucrat ca secund la 
lotul primei reprezentative, a 
cîntărit mult și că. de aici, de 
la o astfel de dublă responsa
bilitate, greu de îndeplinit în 
condiții optime, se cam trag 
toate necazurile Olimpiei.

Care-i opinia antrenorului 
Gh. Staicu în această privință? 
„M-am străduit să fac față și 
obligațiilor Ia echipa națională 
și acelora la echipa mea de 
club. în ceea ce privește evo
luția mai slabă în retur a for

mației pe care o antrenez, îm
preună cu colegul meu Șt. 
Csako, aceasta se datorește, in 
cea mai mare măsură, faptu
lui că aproape jumătate din ju
cătorii „U“-lui de bază au 
stat din diferite motive (Fe
her, Kaizcr, Both I — acciden
tați, Smarandache și Hațeganu 
— suspendați), o bună bucată 
de timp, pe tușă. Și cel mai 
mult a avut de suferit, de pe 
urma acestor absențe. jocul 
nostru în apărare, care ne-a 
adus in situația să primim a- 
deseori goluri ușor evitabile, 
goluri care au însemnat multe 
puncte pierdule și care au fă
cut să avem un golaveraj ne
gativ (minus 14)“.

într-adevăr, cu cele 52 de 
goluri primite (30 numai în re
tur) Olimpia ar ocupa locul al 
16-lea intr-un clasament al a- 
părărilor. Iar dacă ne gîndim 
că nici atacul nu a strălucit, 
cele 38 de goluri la activ re
prezentînd o producție destul 
de subțire (aproximativ un gol 
de meci), ne putem face o i- 
magine destul de clară asupra 
potențialului modest de joc al 
echipei din Satu Mare în cam
pionatul recent încheiat. în ciu
da unor astfel de insuficiențe, 
Olimpia s-a numărat printre 
absolventele competiției. Cum 
s-ar zice, a mai scăpat un an. 
Ar fi bine dacă Olimpia n-ar 
uita și de zicala cu ulciorul 
care nu merge de multe ori 
la apă...

Mihai IONESCU

Moment inaugural in campionatul care a trecut. In prima etapă, 
Olimpia a jucat cu Steaua, la București. Intr-o fază din acest j 
meci, Smarandache (în alb) se opune unui atac purtat de Dumitru)NDIȚIILE SOCIALISMULUI

Alexandru 
:e, din e- 
âaiei, ul- 
i lotul o- 
stcl Bur-

CU
OPERITI

îs rezultă 
a sporti- 
irmați de 
rii buzo- 
ng să își 
:manță, își 
imuna na- 
alte loca- 
mari. Dar 

i sînt su- 
ei recu- 

ire le des- 
îndrumă 

trebuie să 
continuare 
i adecvat, 
tă clasă și 
ste deose- 
>ortiv ple- 
inut gloria 
nedalii și 
irile com- 

Iâiă un 
onorează 

domeniul 
bucură să 
câți de aici 
țe cît mai

> se mîn- 
îzoieni se 
nu. Mari- 
lae Bărbu

ță (volei) Oprea Vlase și Cornel 
_Penu (handbal), Vasile Anghel 
“(fotbal), Alexandru Ionescu 
(rugby) ș.a.

Ce secrete au tehnicienii bu- 
zoieni în privința descoperirii 
talentelor sportive ? Nimic deo
sebit. O muncă intensă, perse
verentă, pe întreg teritoriul ju
dețului. Un singur exemplu es
te, credem, elocvent : au fost 
înființate centre sătești de lup
te libere la Nehoiu, Vernești, 
Pătîrlagele (se vor înființa și 
altele), unde tinerii săteni, care 
sînt atrași de vechea noastră 
trîntă se pregătesc sub îndru
marea unor antrenori calificați 
și, după cum se vede, rezulta
tele sînt demne de remarcat.

FOTBALU-I FOTBAL!
Documentele atestă că pri

mele acțiuni cu caracter spor
tiv în județul Buzău datează 
din anul 1862, cind s-au orga
nizat primele concursuri de că
lărie ... Mult mai tirziu, în 1921, 
a apărut prima echipă de fot
bal, care l-a avut la cîrmă pe 
regretatul Virgil Econoinu. Jo
cul cu mingea a făcut repede 
prozeliți, astfel că în anii ur
mători au apărut și alte gru
pări, fapt ce atestă că acest 
sport a fost repede îndrăgit de 
un mare număr de tineri. în 
anii socialismului, echipe de 
fotbal s-au înființat în multe 
din localitățile rurale, s-au or
ganizat numeroase competiții și 
campionate.

Anul trecut buzoienii și-au 
văzut visul cu ochii. Echipa lor,

1944 1979
• Sportivi legitimați 45 18 0C
0 Sportivi clasificați — 1 500

— maestru emerit — 3
— maestru al sportului — 14
— clasa internațională — 8
- cat. I 160

0 Profesori de educație fizică 2 193
0 Antrenori — 128
0 Baze sportive 12 276
• Sportivi în loturile naționale 53
• Titluri de campioni naționali — 232
• Arbitri 2 457
0 Participant la „Dacladă"

— ediția I 160.0
— ediția a ll-a (etapa de iarnă) 80.000

Gloria, a promovat pe prima 
scenă a fotbalului românesc. 
Satisfacția le-a fost întregită Și 
de faptul că doi dintre compo
nența acestei formații au fost 
selecționați în lotul național. 
Constantin Stan și Alexandru 
Nicolae împreună cu colegii lor 
au promis că nu se vor mul
țumi doar cu ce au realizat pî
nă acum. Că vor urca mai sus.

„NU SÎNTEM CENTRU 
UNIVERSITAR...*

35 de ani de la Eliberare. Ani 
în care educația fizică și spor
tul au cunoscut pe aceste me
leaguri împliniri depline. Dar 
factorii cu atribuții în acest do
meniu nu se mulțumesc cu 
ceea ce au realizat pînă acum. 
Dealtfel, tovarășul Adrian Io
nescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Buzău, spunea „în
cercăm să ne facem datoria cît 
putem mai bine. Realizările de

pină acum par să confirme că 
se muncește bine. De Ia noi au 
plecat spre marea performanță 
și vor pleca in continuare nu
meroase talente tinere. Am în
țeles că fiecare sportiv trebuie 
să-și facă un viitor. Noi ii des
coperim, îi creștem și îi for
măm, dar la maturitate, majo
ritatea lor, pornesc spre facul
tăți. Desigur, in altă parte, 
poate, au condiții mai bune de 
pregătire și noi ne mindrim 
cînd sportivii descoperiți aici a- 
jung pe cele mai înalte trepte 
ale performanței. Noi nu sîn- 
tem supărați pentru aceasta. 
Din contră... Dacă nu sîntem și 
noi centru universitar ! Aceas
tă oră a bilanțului ne găseste 
cu satisfacția îndeplinirii înda
toririlor. Buzăul va munci și în 
continuare cu aceeași pasiune și 
dragoste pentru depistarea ta
lentelor sportive, pentru forma
rea lor ca cetățeni și arca"'a 
este menirea noastră, ca per
formeri".

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
0 DIVIZIONARA A C.S. TÎR- 

GOVIȘTE — care va pleca du
minică 15 Iulie în R. P. Chineză 
pentru un turneu de două jocuri 
— șl-a reluat de cîteva zile pre
gătirile. Sîmbătă după-amiază (o- 
ra 16), înaintea plecării pe con
tinentul asiatic, tîrgoviștenll vor 
disputa un meci amical pe sta
dionul lor cu formația F.C.M. 
Steagul roșu Brașov, echipă an
trenată acum de Nicolae Proca.

0 TURNEU INTERNATIONAL 
LA baia mare. In zilele de 13, 
ÎS și 17 Iulie, în organizarea Iul 
F.C. Baia Mare, va avea loc în 
localitate un turneu international. 
Vor participa echipele Ruch 
Chorzow (Polonia), Spartak Iva
no-Frankovsk (U.R.S.S.), F.C. Bala 
Mare și Minerul Cavnlc sau Mi
nerul Baia Sprie. Meciurile se 
vor disputa în cuplaj, pe stadio
nul „23 August", cu începere de 
la ora 15.

0 TURNEUL 
ȘOIMII SIBIU 
POLONIA. Echipa

ECHIPEI CJ3. 
(JUNIORI) IN 
de juniori C.S.

Șoimii Sibiu a efectuat un tur
neu în Polonia la care au mal 
participat formațiile Kotka (Fin
landa), Bydgoszcz, Tomu șl 
Sczeczin (Polonia), Cerkasov 
(U.R.S.S.), Harlem B.C. (Olanda), 

Debrețin (Ungaria), lată rezulta
tele obținute : 1—0 cu Kotka, 0—0 
cu Harlem B.C., 0—5 cu Bjdgoszcz 
șl 0—3 cu Tomu. (1. Ionescu — 
coresp.).

0 SELECȚIE LA ICSIM. Aso
ciația sportivă ICSIM organizea
ză selecții pentru copiii născuțl 
între anii 1963 și 1966. Selecțiile 
au loc astăzi șl mitre în
tre orele 9—11 șl 16—18,30. pe 
terenul ICSIM din cartierul Flo- 
reasea. Mijloace de transport: 
autobuzele 35 și 76 și troleibu
zul 90.
• F. C. CONSTANȚA — VIITO

RUL SCORNICEȘTI 7—1 (2—1)-
Meciul a fost urmărit de peste 
18.000 de spectatori. Au marcat: 
Pen iu (2), Ignat (2), Drogeanu, 
Buduru, Mustafa, pentru gazde; • 
respectiv Badea. (C. Popa — co
resp)

DUMINICA
15 IULIE, 
O NOUĂ

Șl ATRACTIVĂ 
TRAGERE

o nouă posibilitate de a obține : • AUTOTURISME „Da
cia 1300" • IMPORTANTE CIȘTIGURI IN BANI de valori va
riabile și fixe

FORMULA TEHNICA AVANTAJOASA : 3 extrageri, In con
tinuare, a cîte 4 numere • în total se extrag 12 numere / 
din 75 • se cîștigâ și cu numai 2 numere !

ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR 
sîmbătă 14 iulie



ECHIPA ROMÂNIEI CALIFICATĂ

Tinerii noștri tenismani au clștigat meciul cu Austria: 3-2

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Echipa tinerilor tenismani ro
mâni a mai făcut un pas pe 
drumul spre fazele înaintate 
ale Cupei Galea, cîștigînd grupa 
F, pe terenul clubului Dinamo 
din localitate, înaintea forma
țiilor ’ ’ '
lui și 
astfel 
de la 
iulie), 
sorților — lui 
ceanu misiunea de a spulbera 
emoțiile de după prima zi, el 
obținind o aplaudată victorie 
în fața nu mai puțin înzestra
tului austriac Helmer Stiegler. 
O victorie nu lipsită de mo
mente mal dificile (jucătorul 
român luase avans cu 4—0 în 
primul set, fiind tot atît de re
pede egalat la 5—5), pe care

Austriei, Tunisiei, Cipru- 
Turciei, și califieîndu-se 
pentru zona semifinală 
Marianske Lazne (16—-19 
I-a revenit — datorită 

Florin Segăr-

le-a depășit grație unor in
spirate retururi, unor servicii 
foarte bune, iar în finalul se
tului unui lob de mare frumu
sețe. Adjudecîndu-și 3 ghemuri 
în setul secund, Segărceanu a 
slăbit puțin ritmul (de la 3—0 
la 4—3), dar și-a revenit la 
timp pentru a încheia meciul 
în doar două seturi : ” 
ceanu — H. Stiegler

Rezultatul întîlnirii 
fel decis, căpitanii 
au trimis în teren, pentru ul
tima partidă de simplu, pe ju
cătorii de rezervă : Liviu Man- 
caș și campionul de juniori al 
Austriei, Martin Lorenzoni. Re
zultatul : 6—1, 6—4 pentru ju
cătorul austriac. Scor final al 
întîlnirii : România — Austria 
3—2.

F. Segăr- 
7—5, 6—3. 
fiind ast- 
nc jucători

Ion GAVRILESCU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ECHIPA DE JUDO, PE LOCUL 
SECUND LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE ALE IUGO-

• SLAVIEI
Sportivii români au avut o 

comportare meritorie la cam
pionatele internaționale de judo 
ale Iugoslaviei, desfășurate în 
orașul Pola. obținind 2 victo
rii. La categoria ușoară, com
petiția a fost cîștigată de Ni- 
colae Vlad, iar la categoria 
semimijlocie primul loc a fost

PAIRU NOI RECORDURI
MONDIALE LA HALTERE

ocupat de Mîrcca Frăției. Io
sif Pal s-a clasat pe locul 3 
la categoria mijlocie.

In clasamentiâ oficial pe 
țări, reprezentativa României 
s-a situat pe locul secund, du
pă selecționata țării gazdă.
A ÎNCEPUT TURNEUL DE POLO 

DE LA EGER
Rezultate înregistrate în ca

drul turneului internațional de 
polo pe apă care se desfășoară 
în orașul ungar Eger: Unga
ria — Australia 10—5, Iugosla
via — Italia 9—7, Olanda — 
România 5——3 (2—0, 0—1, 2—1, 
1—1), România — Australia 
8—3 (2—0, 2—1, 2—1, 2—1),

România — Italia 7—8 (1—2, 
1—1, 2—2, 3—3), Iugoslavia — 
Australia 7—4, Ungaria — O- 
landa 11—5.
REPREZENTATIVA FEMININA 

DE BASCHET 
ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL 

IN R. P. CHINEZA
Reprezentativa feminină de 

baschet a României și-a înce
put turneul 
întîlnind la 
nată locală, 
urmărit de . 
spectatori, s-a încheiat cu sco
rul de 67—64 (41—31) în favoa
rea gazdelor.

în R. P. Chineză, 
Beijing o selecțio- 
Jocul, care a fost 
peste 10 000 de

SOFIA, U (Agerpres). ta cadrul 
Spartachiadei de haltere tînărul 
sportiv bulgar Anton Kodlabaș- 
kov (cat. 56 kg) a stabilit trei noi 
recorduri mondiale : la 
— 121,5 kg, la „aruncat" 
șl la totalul celor două 
256 kg. In limitele cat. 
Ianko Kusev a doborît 
mondial la „smuls", reușind 147 
kg. La „aruncat" a stabilit, de 
asemenea, un nou record al lu
mii : 185,5 kg.

„smuls" 
— 152 kg 
stiluri —

67,5 kg, 
recordul

Olimpiada ’80 SPORTIVII AFRICII 
SE PREGĂTESC PENTRU J. 0

FATĂ ÎN FATĂ, NĂSTASE ȘI BORG.1 a * a
(Urmare din pao. I)

vitură mai mult decit adversa
rul tău..."

Aceste două concepții diferi
te și-au pus amprenta pe teni
sul modern. Cînd Năstase a fă
cut irupție în arena marilor tur
nee (cîștigînd la Roma, în 1970) 
ceva s-a clătinat în schematis
mul jocului secular. Apăruse un 
element nou, virtuozitatea lua 
locul forței dure, suplețea miș
cării se arăta superioară cano
nadei. A fost un moment de 
derută pentru „bombardierii" 
necruțătoarelor servicii și dri- 
veuri, atît de monotone. Un ro
mân demonstra cu pregnanță că 
tenisul poate fi interesant ca 
spectacol, un sport ce se apro
pie de artă. Au fost, în acel 
moment, mulți imitatori ai lui 
Năstase. Nici unul nu l-a ega
lat. Ca totdeauna, fluxului i-a 
urmat refluxul. Campionii te
nisului atletic și-au recîștigat 
pozițiile, amintindu-ne că va
loarea forței și preciziei nu tre
buie niciodată subestimate. Din
tre ei, desigur Borg este astăzi 
cel mai reprezentativ.

a
Exponenți ai unor stiluri atît 

de deosebite, ei se stimează re
ciproc. In forul lor interior — 
sîntem convinși — se admiră 
chiar. Borg spunea deunăzi des
pre Năstase : „Este campionul 
unei zile. Acea zi in care sti- 
pinește totul pe teren și nu 
poți să-i faci nimic. Atunci, 
cind nimeni în lume nu-l va 
bate pe Năstase !“ Iar Năstase, 
poate puțin malițios, comenta 
astfel ultimul succes al rivalu
lui său : „Să ciftigi de patru ori 
Wimbledonul, este dovada unei 
clase excepționale. Probabil că 
numai Borg era capabil să 
facă așa ceva. Dar poți să fii 
și Borg, dacă n-ai pentru aceas
ta un pic de șansă, nu 
reuși niciodată..." Adevăr 
contestabil. Lui Năstase, 
mai bun la Wimbledon 1972, i-a 
lipsit o minge ca să fie cam
pion. Minge care s-a „agățat" 
de fileu și a căzut 
lui...

Veți întreba : dar 
tre ei este, totuși, 
(Făcînd suma 
Aici, statistica nu ne va fi de 
mare ajutor. Scorul tuturor în- 
tîlnirilor Năstase—Borg este

vei 
in- 
cel

în terenul

care din- 
mai bun ? 

rezultatelor).

Din țările socialiste

REZULTATELE ȘCOLARILOR DIN MONGOLIA POPULARA
IA NIVELUL HAREMURILOR

a
încă favorabil primului. 13—12, 
după 
mînd 
ciale. 
lează 
rile turnee și
Oricum, numărătoarea este re
lativă, căci a început cînd Borg 
era un foarte fraged debutant 
și continuă acum, după ce Năs
tase a trecut de zenitul carie
rei.

Și, în fond, poate că acest 
din urmă aspect al problemei 
nici nu contează prea mult. 
Mai bine, să rămînem cu con
vingerea certă că amîndoi — 
Ilie Năstase și Bjorn Borg — 
au contribuit ca tenisul anilor 
noștri să facă foarte mari pași 
înainte.

calculele noastre, însu
și unele meciuri semi-ofi- 
Alți comentatori calcu- 
numai pe cele din ma- 

,Cupa Davis“.

In ultimele zile ale lunii trecute, la invitația Comi
tetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vară 
M80, a sosit la Moscova secretarul general al Con
siliului superior al sportului african, Jean-Claude 
Ganga. In capitala Uniunii Sovietice, oaspetele a 
vizitat bazele sportive pe care se vor desfășura În
trecerile viitoarei Olimpiade, s-a intnnit cu reprezen
tanți al forurilor organizatoare ale celei de-a XXH-a 
ediții. Cu acest prilej, Jean.-daude Ganga a răs
puns unor Întrebări puse de redactorul de speciali
tate al agenției de presă „Novosti". Iată, în rinduriie 
de mai Jos, principalele puncte ale acestui interviu:

— Ce Impresii ați cules in vi
zita pe care ați intrprins-o in 
Moscova olimpică 7

— După opinia mea, 
sovietică pregătește la 
perior importanta

capitala 
nivel su- 

r____  __ ________ competiție
sportivă pe care o va găzdui 
anul viitor. Totul pare îndreptat 
spre obținerea unul succes de- 
săvlrșlt de organizare a Olimpia
dei. Spun aceasta, baztadu-mă șl 
pe experiența personală ce o am, 
în calitate de director al comi
tetului de organizare a primei 
ediții a Jocurilor Africane, care 
a avut loc ta 1365 la Brazzaville. 
Am convingerea că la Moscova 
întrecerile olimpice vor avea un 
cadru organizatoric desăvîrșit.

— Ne puteți spune cum se pre
gătește continentul african pen
tru Olimpiada ’80 7

Odată cu terminarea anului 
de învățămînt în întreaga Mon
golie a început desfășurarea 
campionatelor școlare. împăr- 
țițâ pe categorii de virstâ, ti
nerii concurenți au apărut la 
startul competiției, după o fru
moasă ceremonie de deschi
dere, marcată de o paradă a 
costumelor populare și de defi
larea sportivilor fruntași, care 
au ținut să onoreze prin pre
zența lor întrecerile „schimbu
lui de mîine".

După ce fazele preliminare 
s-au disputat în diferite centre 
regionale, finalele au atras un 
numeros public atît în aer li
ber, pe stadionul central din 
Ulan Bator, cît și în sală, la 
„Palatul Alb". De o frumoasă 
primire s-au bucurat echipele 
feminine de volei și baschet.

A. Franchi, președintele U.E.F.A.,
despre tragerea la sorți

In cupele europene
ZURICH, 11 (Agerpres). — 

Cu prilejul tragerii la sorți a 
meciurilor din cupele europene 
la fotbal, președintele U.E.F.A., 
Artemio Franchi, a declarat că 
întrecerile pentru cupele con
tinentale cunosc un succes tot 
mai mare atît în ceea ce pri
vește valoarea jocului practi
cat, cit și afluența de public. 
La ediția 1979/80 s-a înregistrat 
un adevărat record de partici
pare — 131 de echipe, dintre 
care 64 în Cupa U.E.F.A., 34
în Cupa cupelor șl 33 în Cupa 
campionilor europeni. Numărul 
mare de înscrieri a necesitat 
programarea de tururi preli
minare în Cupa cupelor și Cu
pa campionilor europeni.

astăzi din ce în ce mai nume
roase și bine pregătite, în ciu
da faptului că aceste sporturi 
au o apariție relativ recentă. 
Un succes meritoriu au repur
tat selecționatele școlilor pe
dagogice, ca și cele ale Insti
tutului de educație fizică din 
capitală, învingătoare în majo
ritatea probelor de atletism, 
ca și în întrecerile la jocuri 
sportive. De remarcat că re
zultatele obținute se înca
drează în baremurile olimpice 
internaționale, lăsînd să se 
prevadă o participare mai lar
gă decît pînă acum la ediția 
de la Moscova a Olimpiadei.

O veritabilă surpriză au 
constituit-o întrecerile de nata- 
ție, sport în care activitatea 
competițională se desfășura 
pînă acum pe plan local. Dis- 
punînd de numeroase rîuri 
repezi de munte, sportivii din 
R. P. Mongolă au început să 
amenajeze bazine de înot în 
numeroase centre sătești. Pri
mele rezultate s-au văzut cu 
ocazia campionatelor școlare și 
ele sînit pline de promisiuni 
pentru viitor.

Reușita frumoaselor întreceri 
școlare ale elevilor și studenți
lor este dublată și de satisfac
ția că activitatea sportivă își 
lărgește continuu aria.

Cunoscutul rutier olandez Joop Zoetemelk, în fruntea plutonului. 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

„TURUL CICLIST AL FRANȚEI"
MARC DEMEYER (Belgia) a cițtigat etapa a 14-a

PARIS, 11
Turul ciclist al 
tinuat miercuri, 
etapei a 14-a între Belfort și 
Evianles Bains (248,200 km). 
Victoria a revenit belgianului 
Marc Demeyer, cronometrat cu

(Agerpres). — 
Franței a con- 
cu desfășurarea

timpul de 6h45:10. în clasa
mentul general individual, se 
menține lider olandezul Joop 
Zoetemelk, urmat la 49s de 
francezul Bernard Hinault și la 
7:48 de olandezul Hennie Kui
per.

— Africa sportivă se pregătește 
în modul cel mai serios și activ. 
A treia ediție a Jocurilor Africane, 
desfășurate anul trecut la Al
ger, a constituit o etapă impor
tantă a acestor pregătiri, care, de
sigur, va continua. La apropiatele 
finale ale Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. se vor afla la Mos
cova oaspeți din 32 de țări afri
cane, care vor concura la dife
rite discipline olimpice. Iar cu- 
rfnd după aceasta, vom avea la 
Dakar primul campionat conti
nental de atletism. Un turneu de 
handbal, reunind cele mal buna 
8 reprezentative ale țărilor afri
cane, se va desfășura la Brazza
ville, constituind o etapă de ca
lificare pentru J.O. Menționez că 
toate competițiile cu caracter 
continental, organizate sub egi
da noastră, reprezintă totodată 
faze pregătitoare pentru partici
parea celor mal buni sportivi a- 
fricanl la Olimpiadă. In princi
piu. dorim ca toate țările de pe 
continentul nostru, ale căror co
mitete olimpice naționale sint a- 
fillate la C.I.O., să poată parti
cipa la întrecerea sportivă su
premă. Angola, Mozamblcul. Ma
uritania șl insulele Seychelles au 
fost primele în a-șl anunța par
ticiparea

— Cum apreciați relațiile de 
colaborare existente între Consi
liul superior al sportului african 
și Comitetul de organizare a 
J.O. 1980 7

— Le consider întrutotul satis
făcătoare. Această colaborare se 
manifestă sub diferite forme. 
Astfel, este de amintit că foarte 
curind va avea loc în Uniunea 
Sovietică un seminar la care vor 
lua parte antrenori africani. După 
cum o serie întreagă de specia
liști sportivi sovietici se află pe 
continentul nostru, Impărtășin- 
du-ne experiența lor și contri
buind la perfecționarea sportivi
lor africani. Putem nota, de a- 
semenea, poziția fermă pe care a 
adoptat-o C.O.J.O. în problema 
proiectatului turneu al unei e- 
chipe de rugby a R.S.A. In Fran
ța, ceea ce a determtnat In bună 
măsură anularea sa. A fost o 
clară dovadă de solidaritate șl 
un avertisment dat celor care 
practică încă discriminarea ra
sială. Stat convins că șl In vi
itor colaborarea noastră va fl 
rodnică.

KONSTANTIN USPENSKI
(A.P.N.)

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate din con

cursul de la Belgrad, masculin : 
1 500 m — Nyambui (Tanzania) 
3:37,60 ; 100 m — Deal (S.U.A.) 
10,46 ; greutate — Mitici (Iugo
slavia) 20,08 m ; 110 mg — Pisici 
(Iugoslavia) ; 13,98 ;

Atuti (Kenya) 46,02. 
1500 m — Stereva 
4:15,09. • Rezultate
cursul de la Budapesta, mascu
lin : suliță — Haerkonen (Finlan
da) 90,81 m (recordmanul mon
dial, Nemeth — Ungaria, s-a cla
sat al 4-lea cu 84,02 m) ; 100 m 
—MacTear (S.U.A.) 10,21 : 5 000
m — Fedotkln (U.R.S.S.) 13:17,70; 
406 m — Kasheef (Sudar.) 45,86 ; 
400 mg — Moses (S.U.A.) 48,51 ;

409 m — 
Feminin : 
(Bulgaria) 
din con-

PESTE 3 000 DE CONCURENT! IA JOCURILE SPORTIVE
MEDITERANEENE

BELGRAD (Agerpres). La 
cea de-a 8-a ediție a Jocurilor 
sportive mediteraneene, ce 
vor desfășura între 
septembrie la Split 
orașe de pe coasta 
vor participa peste 
concurenți Înscriși la atletism, 
canotaj, baschet, ciclism, scri-

se
15 și 29 
și în alte 
Dalmației, 
3 000 de

lupte, 
alte 
mai 

a-

mă, fotbal, gimnastică, 
tir cu arcul, yachting și 
discipline sportive. Cea 
numeroasă delegație va fi
ceea a Iugoslaviei — 439 spor
tivi, urmată de Italia — 415,
Spania — 334, Algeria — 276,
Franța — 271 etc.

110 mg — Foester (S.U.A.) 13,53. 
Feminin : 800 m — Totka Petrova 
(Bulgaria) 1 :57,64 ; 3 000 m — UI- 
masova (U.R.S.S.) 0:01,16.

CICLISM • Etapa a patra a 
turului Polonie! (Wresnla — O- 
lesnica, 16® km) a revenit rutie
rului polonez Marek Szymaniak 
ta 3 h 54:19. In clasamentul ge
neral continuă să conducă polo
nezul Michalak.

NATAȚIE • Cursa de înot de 
mare fond Caprl — Neapole a 
fost cîștigată de argentinianul 
Claudio Pllt, care a acoperit dis
tanța de 34 km ta 7 h 40:41.

SCRIMA • Finala probei de 
floretă fete din cadrul Sparta
chiadei popoarelor din U.R.S.S., 
disputată la Moscova, s-a Înche
iat cu victoria surprinzătoare a 
tinerel sportive sovietice Naltla 
Killazova, care a totalizat 5 vic
torii, fiind urmată de compa
trioatele sale Larisa Tanagaeva 
— 4 v șl Tatiana Aleskova — 2 v.

TENIS • Rezultate din turnee 
internaționale : Newport (S.U.A.): 
Teacher — Gorman 6—0, 6—2,
Lutz — Gilttaan 7—3, 1—6, 7—6. 
Tom Gulllkson — Passarell 6—3, 
6—3 ; Forest Hills : Solomon — 
S. Mayer 6—1, 6—2 : Gstaad : For
tes (Franța) — vflas 6—1, 6—2,
Clerc — Caujolle 6—4, 6—1. El 
Shafei — Levis 6—2, 6—3. Okker 
Fagel 7—6, 6—0, Franulovid — 
Jarrett 6—1, 7—6.
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JOCURILE SPORTIVE
PANAMERICANE

SAN JUAN, 11 (Agerpres); 
Proba de floretă fete din ca
drul concursului de scrimă a 
fost cîștigată de cubaneza Ma- 
ria del Risco, urmată de com
patrioata sa Margarita 
guez și de Nikki 
(S.U.A.). Sferturile de 
ale turneului de box 
marcate de o surpriză 
Tucher (S.U.A.) l-a întrecut la 
puncte pe campionul mondial 
al semigreilor, cubanezul Sixto 
Soria. Alte rezultate : cat. co
coș : Lazaro (Cuba) b.ab. da 
Santos (Guyana); Pizarro (Por
to Rico) b.p. Ranelli (Canada) ; 
cat. mijlocie : Thomas (Gu
yana) b. p. Quinones (Porto 
Rico) ; Ortiz (Republica Dmo- 
minicană) b.p. de Lima (Bra
zilia) ; cat. semigrea : Fennel 
(Canada) b.p. Sanchez (Colum
bia). Rezultate înregistrate la 
alte discipline sportive : volei 
masculin : Mexic — Porto Rico 
3—0 ; Cuba — Republica Domi
nicană 3—0 ; feminin ; Cuba 
— Brazilia 3—0; Mexic — Por
to Rico 3—0 ; baschet : mas
culin : S.U.A. — Cuba 101—83; 
Porto Rico — Canada 89—75 ; 
feminin : Cuba — Brazilia 
74—70.

Rodri- 
Franke 

finală 
au fost 

: Tony

telex 10 350 romșp. Tiparul I. P. „Informația"
R. t, 2, 5, 4. 10367


