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Campionatele individuale de box ale seniorilor

Ion Budușan (stingă) pre
gătește lovitura cu care il 
va trimite la podea pe I. 

Plenert (Metalul Bocșa)

„Cupa orașului București^
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0 ACȚIUNE DE FORTIFICARE 
A BASCHETULUI DIN CAPITALĂ

Intenția de a revitaliza ac
tivitatea baschetbalistică se con
cretizează într-o primă acțiu
ne, prin organizarea turneului 
internațional masculin, dotat cu 
„Cupa orașului București11, care 
se desfășoară, de astăzi pînă 
duminică, în sala Olimpia, 
parte reprezentativele

ACOiO atiniia(cfl sportiva necunoscuta.

146 DE PROFESORI Dl SPECIALI TATE, II ANTRENORI Șl UN NUMEROS 
ACTIV VOLUNTAR PUII BAZf SOLIDE MIȘCĂRII SPORTIVE GORJENE
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Poposim pe meleaguri gor- 
jene. Alături de profesorul de 
educație fizică Victor Perescu, 
acum pensionar, unul dintre 
pionierii predării lecțiilor de 
mișcare și de sănătate, pășim 
cu emoție prin Poarta Sărutu
lui sub care pașii parcă sînt 
mai grei. In aerul răcoros al 
parcului, străbătînd de cîteva 
ori Aleea scaunelor, din nume
roasele amintiri ale profesoru
lui Perescu, rostuite cu grijă, 
am aflat că istoria sportivă a 
Gorjului nu este prea bogată 
și asta- nu pentru că oltenilor 
nu le-ar fi plăcut asemenea 
îndeletniciri, ci pentru faptul 
că ea a ținut pasul (retrograd) 
cu lipsa de interes pentru e- 
manciparea Gorjului.

Prima consemnare documen
tară despre activitatea de edu
cație fizică și sport a gorje- 
nilor datează din 1893 și se re
feră la aprobarea obținută de 
direcțiunea gimnaziului din Tg. 
Jiu pentru „o curte mai spa
țioasă pentru jocurile gimnas-

Chineze, R. D. Germane, pre
cum și selecționatele de tineret 
și de juniori ale României, a- 
eestea din urmă avînd urmă
toarea alcătuire : TINERET : 
V. Copăcianu (Universitatea Ti

mișoara), V. Suciu, M. Plăma
dă (Rapid), L. Martinaș (Fa
rul). A. Netolitzchi, C. Scarlat 

(Steaua), C. Ion, 
I. Carpen, C.
Voicu (I.C.E.D.), 
M. Stralulat, V.
Dragnea (Politeh
nica București), D. 
Bcnedek, R. Tecău 
(C.S.U. Brașov), K. 
Herbert („U“ Cluj- 
Napoca) ; antre
nori : D. Lecca și 
M. Cimpeanu: JU
NIORI : FI. Ermu
rache, M. Mari- 
nache, R. Popovici, 
C. Ciochină (Lie. 1 
București), P. Mi- 
halcea, V. Pogo- 
naru (I.C.E.D.), D. 
Dăian (C.S.Ș. Con
stanța), S. Arde- 
Icanu (Universita
tea Timișoara), Gh. 
Pascu (Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș), 
R. Popescu (Di
namo), A. Flaun- 
dra (C.S.U. Bra
șov) , D. Toma 
(C.S.Ș. Brăila); an
trenori : C. Dîrjan 
și M. Hondrilă.

Loturile de tineret și de juniori ale Româ
niei au susținut ieri dimineață un antrena
ment in sala Olimpia. In imagine, dispută 
pentru minge intre Copăcianu. Ermurache 
și Scarlat Foto : Ion MIHĂICA

Azi, de la ora
16,45, au loc jocu-
rile : R. P. Chi-
neză — România
<j> Și România (t)
— R. D. Germană.

Sosire în proba de 100 m din cadrul „Cupei fetelor gorjene", 
ediția a Vl-a, 1979

tice" (citat extras dintr-o mo
nografie a sportului gorjan a- 
flată pe masa de lucru a lui 
Manole Băloi, fost atlet de per
formanță, „om de sport").

După mai mult de un sfert 
de veac, în 1924, sînt semna
late primele încercări pentru 
Organizarea unor asociații spor
tive, mai mult niște grupări 
aie elevilor de liceu. Cea mai 
importantă, „Sportul gorjan", 
își desfășura activitatea spora
dic și s-a desființat în anii 
războiului.
„PIONIERII' SPORTULUI
Profesorul Perescu și repor

terul stau la Masa tăcerii și... 
discută. Despre ce ? Despre 
„pista" de atletism construită 
cu elevii pe imul dintre digu
rile, pe atunci din pămînt, a- 
cum din piatră, din fața grupu-

M?W*..

MULTE VICTORII ÎNAINTE DE LIMITA
ÎN ZIUA A DOUA

REZULTATE

mai bun semimijlociu • Ion Vladimir - accidentat - a 
competiția • Azi, la arena Progresul, de la orele 15 și

părăsit
18,30,

încă două reuniuni atractive
din

valoric 
se ex- 
dintre 

înainte

Ieri. La arena Progresul 
Capitală, sub un soare torid, au 
continuat întrecerile maraton 
ale campionatelor individuale 
de box ale seniorilor, la startul 
cărora s-au aliniat 256 de pu- 
giiiști din 30 de județe ale țării 
și municipiul București. Dacă 
in prima zi a competiției mulți 
dintre tineri au creat serioase 
probleme sportivilor consacrați, 
unii dintre ei reușind chiar 
să-și adjudece victoria, cea 
de-a doua zi de concurs a scos 
în evidență decalajul 
dintre competitori. Așa 
plică faptul că multe 
meciuri s-au încheiat 
de limită.

în reuniunea de la 
deschiderea au făcut-o 
tii de la categoria cea 
mică — semimuscă —, la care 
cel mai adesea întîlnirile du
rează trei reprize. De data a- 
ceasta, însă, din cele trei me
ciuri disputate, două s-au în
cheiat prin abandon chiar în 

prînz, 
pugiliș- 

mai

lui sculptural, ce strunesc apele 
volburoase ale Jiului, acolo 
unde în anii '50 se dădeau 
normele cu elevii. Stimulați de 
marile competiții sportive de 
masă postbelice — „Cupa Uni
tății Tineretului", „Cupa Tine
relului Muncitor", „Crosul ti
neretului" și altele, elevii și 
tinerii din Gorj încep să se a- 
firme. în toamna anului 1949, 
pe străzile principale din Tg. 
Jiu, elevi de la Liceul comer
cial se plimbau, zile la rînd, 
cu niște medalii de gît ; erau 
medaliile de bronz obținute la 
o finală de zonă în cadrul „Cu
pei României" la baschet.

încet-încet, activitatea spor
tivă prinde rădăcini tot mai

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)

primul rund. Autorii 
performanțe sînt
primul rund. Autorii acestor 
performanțe sînt Dumitru 
Șchiopu (Steaua) și colegul său 
de club Vasile Ciobanu, învin
gători în fața lui Constantin 
Calotă (Met. Drobeta Tr. Seve
rin) și, respectiv. Emil Bădie 
(Voința Buzău). O impresie de
osebită a produs V. Ciobanu, 
care se anunță un pretendent 
cu mari șanse la cucerirea ti
tlului.

Au urmat apoi zece partide 
la categoria semimijlocie, spec
tatorii răsplătind cu aplauze 
multe dintre confruntări. Cel 
mai spectaculos meci l-au ofe
rit Ion Cheltuianu (Delta Tul- 
cea) și Dumitru Vilcu (B.C. 
Brăila). După un rund In care 
Cheltuianu a dominat net În
trecerea, expediindu-și adver
sarul la podea și urmărindu-1 
cu rafale de lovituri de-a lun
gul corzilor, a urmat o ade
vărată lovitură de teatru. Chiar 
în primul minut al reprizei se
cunde, Vilcu reușește o contră 
care schimbă soarta luptei în 
favoarea sa. Cheltuianu face 
tot mai greu față atacurilor 
sportivului brăilean, este nu
mărat și apoi cedează prin a- 
bandon. Campionul Ion Budu
șan nu a avut un adversar pe 
măsura valorii sale, Iosif Ple
nert (Metalul Bocșa) abando- 
nînd după prima lovitură 
serioasă primită ta prima 
priză.

Remarcăm forma bună și 
nica în lupta de la semidistanță 
a rapidistului Gheorghe Cos- 
tache, precum și forța lovituri
lor sale cu oare a reușit să 
scoată din luptă un alt pugilist 
dur, curajos — Constantin Ște- 
fanovici (Nicolina Iași). Ca și 
ta prima zi, boxul timișorean 
a fost bine reprezentat pe rin
gul finalelor. Elevul antrenoru
lui Paul Mentzel jr., Mihai Cio- 
boiaru, s-a dovedit un pugilist

Mihai TRANCĂ 
Petre HENJ

mai 
ro

teh-

TRĂGĂTORI DIN 15 ȚAR!

LA CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE TIR ALE ROMÂNIEI
Poligonul tunari este gata

Pregătirile în vederea bunei 
desfășurări a Campionatelor 
internaționale de tir ale Româ
niei, „Marelui premiu Carpați" 
și „Cupei Dunării” la talere 
seniori și juniori au intrat în 
linie dreaptă. Ca de atîtea alte 
ori, poligonul Tunari s-a împo
dobit sărbătorește, gata să găz
duiască deschiderea festivă ce 
va avea loc duminică, la ora 
13,30, pe platoul central. Au 
fost, de asemenea, efectuate 
ultimele revizii tehnice ale in
stalațiilor de la poligonul mare 
reamenajat pentru întreceri, de 
la cele 4 standuri pentru tale- 
riști, ca și cele pentru pistol 
viteză, astfel ca nkâ-o defec
țiune să nu împiedice pe tră
gătorii români și pe oaspeții 
lor în tentativa de a realiza

TEHNICE

b.
CALA I : semimuscă :

D. Schlopu (Steaua) 
ab. 1 C. Calotă (Met. Dro
beta Tr. Severin). V. Bax 
(B.C. Brăila) b.p. (5—0) 
R. Nedelcu (Rapid), V.

■ Ciobanu. (Steaua) b. ab. 1
E. Bădie (Voința Buzău) ; 
semimijlocie : M. Teofil 
(Voința Buc.) b.p. (5—0) 
Gh. Coteanu (Constr. Slo
bozia), L Budușan (Met. 
Buc.) b. ab. 1 L Plenert 
(Met. Bocșa), Gh. Costa- 
ehe (Rapid) b. ab. 2 C. 
Stefanovlcl (Nicotină), D. 
Vilcu (B.C. Brăila) b. ab. 
8 I. Cheltuianu (Delta 
Tulcea), Gh. nise! (Elec- 
tromureș) b.p. (5—0) V. 
Pleșcan (I.A.R. Timiș.), 
M. Clobotaru (C.F.R. Ti- 
nlș.) te ab. 3 D. Ene (Ra
pid), C. Pimeci (Met. 
Tîrgov.) te k.o, 2 N. Radu 
(Electroputere). Gh. Sl- 
mlon (Dlnamo) b.p. (5—0) 
Gh. Dlcu (Rapid). T. Spt- 
nu (Farul) b. ab. 3 L 
Brudan (A.S.A. Tg. Mu
reș), D. Bute (B.C. Galați) 
te ab. 1 I. Vladimir (Dl
namo).

: mijlocie mică: 
(EI ec trop utere) 

D. Petnopav-

GALA n 
M. Strba 
b.p. (5—V) 
tovschl (Rapid), N. Moca- 
nu (Met. Buc.) b.p. (5—0) 
F. Mattel (Litoral Manga
lia), M. Popa (Rapid) b.p. 
(5—0) L Marica (Electro- 
tr.ureș), M. Șunubaru (U.M. 
Timiș.) b.p. (S—0) N. Mo- 
drogăn. (Rapid), FI. Ungu.- 
reanu (Muscelul) b.p. 
(9—2) V. Luipu (Unirea 
Focșani), V. Butnarii (Cea
hlăul P. Neamț) b.p. (5—0)
C. Tănase (ASA Cj .-Napo
ca), N. Marin (Semănât. 
Buc.) b.p. (9—0) C. Mun
tean u (Delta Tulcea), V. 
Gîrgavu (Steaiua) b.p. 
(5—0) C. Ciochină (B.C. 
Brăila), C. Hoduț (Rapid) 
b.ab.l C. Lesnlc (Unirea 
Focșani). l Mocanu (Met. 
Bocșa) b.p. (5—0) T. Roșu 
(Tehnofrlg Cj.-Napoca), M. 
Ouatu (S.C. Bacău) b.p.
3—0) M. Olaru (C.S.M. 

Sibiu), N. Chioveanu (Li
toral Mangalia) b. neprez. 
S. Postolache (Litoral 
Mangalia), V. Cleu (Di
namo) b.p. (5—0) T. Virlan 
(Unlo S. Mare), V. B-urde 
(A.3.A. CJ--Napoca) bâtei 
I. TMIă (B.C. Galați), M. 
MLclăuț (Voința CJ .-Napo
ca) b.ateai. Million (C.S.M. 
Cj.-Napoca), N. Vișan 
(Metalul Buc.) b.p. (4—1) 
Gh. Plăleșu (I.C.M.A. Cj.- 
Napoca) .

sd-și primească oaspefil

rezultate cit mai ridicate 
întrecerile ce încep luni, 
ora 9, odată cu concursul 
pușcă liberă 60 f.c.

în ultimele două zile, la 
derația română de tir s-au 
primit confirmări de

ta 
la 
de

Fe
rmii 

r___  ________  .. • partici
pare la competițiile amintite și 
din partea unor trăgători din 
Norvegia, R. F, Germania, Ar
gentina și R.A. Egipt, astfel că, 
in momentul de față, numărul 
total al țărilor ce vor fi repre
zentate la „internaționalele" 
României se ridică la 15. Tin- 
tașii australieni au sosit în Ca
pitală ieri, astăzi vor veni cei 
din R.D. Germană, urmînd oa 
restul delegațiilor să vadă — 
sau să revadă ! — Bucureștiul. 
în cursul zilei de mîine



UN OM, O PASIUNE, 
UN EXEMPLU...

Drumul meu In viață, de la aeromodelism la inginer șef al TAROM

SPORTUL TE AJUTĂ SĂ TE REALIZEZI, DACĂ 
IL IEI iN SERIOS Șl MUNCEȘTI CUM SE CUVINE

CA SĂ NU MAI
3 CONCURENȚI LĂ (

Am cunoscut recent un 
mare sufletist al sportului 
teleormănean. Se numește 
Gheorghe Iscru, medicul-șef 
al circumscripției sanitare 
Dobrotești. A fost jucător de 
fotbal divizionar B la C.F.R. 
Roșiori, apoi la Unirea Tom
natic — în perioada cînd ur
ma cursurile facultății de 
medicină la Timișoara. Reîn
tors de cinci ani pe melea
guri natale, aici, într-o mare 
comună de adevărați gospo
dari (aproximativ 10 000 de 
suflete), tînărul me
dic Gheorghe iscru 
s-a apropiat de oa
meni pentru a ve
ghea la sănătatea
lor, și-a deschis sufle
tul în fața lor, le-a ciș- 
tigat încrederea. Și oa
menii l-au căutat, ziua și 
noaptea, ba pentru o naș
tere, ba pentru o ră
ceală zdravănă, pentru rea
ducerea la viață a unui 
înecat sau numai pentru o 
simplă injecție calmantă. 
„De mare ajutor îmi este 
sportul — ne mărturisește 
medicul nostru. Nu știu cum 
se simt alții, dar mie sportul 
îmi dă putere de muncă, re
zistență, mă relaxează...-

Și Gheorghe Iscru se aprin
de la vorbă, povestindu-ne 
cum a înființat, cu ajutorul 
organelor locale, asociația 
sportivă comunală „Olimpia", 
cum a muncit umăr la umăr 
cu tineretul, cu ceilalți locui
tori ai Dobrote știutul, la ame
najarea unei baze sportive 
pe care se pot practica fot
balul, handbalul, voleiul, atle
tismul. De fapt, el este jucă
tor și antrenor al echipei de 
fotbal, care va merge la ba

raj pentru promovarea fn 
categoria „promoție", în județ ; 
el este animatorul echipei 
de șah din campionatul jude
țean (are categoria I de cla
sificare) și inițiatorul unui 
cerc de copii pentru care 
s-au procurat 10 mese de 
șah ; el este organizatorul în
trecerilor sportive din cadrul 
„Daciadei". „Am plecat mai 
întîi de la concursuri simple. 
Câștigătorilor le-am oferit 
mici premii simbolice. Dorim 
să dezvoltăm la copiii co

munei, la tinere
tul ei, gustul pen
tru mișcare, pen
tru alergare. Con- 
curențil, la rfndul

lor, i-au adus pe părinți la 
întreceri, ca spectatori. Și, 
uite așa, întreaga comună a 
prins dragoste față de sport. 
Să vedeți ce e duminica di
mineața, la noi, la sta
dion !...**

Gheorghe Iscru face legă
tură între sport și intensa sa 
activitate desfășurată în ca
drul dispensarului : „Eu plec 
de la principiul că sportul 
este medicamentul cel mai 
eficace, cel mal Ieftin, cel 
mai la îndemînă. L-am ad
ministrat din plin și la gră
dinița de copil, unde împreu
nă cu cadrele didactice am 
inițiat un complex de exer
ciții de gimnastică șl activi
tăți cu caracter sportiv, știind 
că aceasta ajută la dezvolta
rea armonioasă a copiilor 
noștri, la prevenirea boli
lor...-.

...Un OM în halat alb, o 
pasiune, un admirabil exem
plu.

Stelian ÎRANDAFIRESCU

— Cursa RO—91, din direcția 
Baia Mare, a aterizat !

Inginerul șef al TAROM—Bă
noasa urmărește pe geam aero
nava care alunecă maiestuoasă pe 
pista de beton, ocupîndu-și cu- 
rînd locul la peron. Ridică recep
torul șl comunică : „Preluați
pentru revizie pe RO—91 ANB ! 
Voi fi și eu acolo-.

Păsările argintii pleacă de la 
Bănoasa una după alta, altele se 
întorc, Intr-un flux calculat la 
secundă. Inginerul șef are, în 
memorie șl în jurnalul său, bio
grafia fiecăreia dintre ele, știe 
locul pe care ea îl ocupă în ma
rea flotilă, ca unul care con
duce colectivul „oamenilor cu 
mîinl de aur- — tehnicienii șl 
specialiștii de la sol. O muncă 
de mare răspundere, decizia sa 
— „Apt pentru zbor- — însem- 
nînd garanția securității depline 
a zborurilor. Găsim cu greu un 
moment de răgaz, în care ingi
nerul șef să ne poată da amă
nunte despre drumul său pînă 
la această funcție.

— Așadar, de unde veniți, to
varășe inginer șef Ionel Geor
gescu ?

— De Ia P.T.T.
— De ce zîmbiți ?
— Eram un puști slăbuț, în 

pantalonași scurți, Iar cînd am 
intrat pe ușa cercului de aero- 
modele al P.T.T.-uIui instructorul 
m-a privit cu coada ochiului : 
tu vrei să te faci „avionar-, măi? 
Așa aș vrea, i-am răspuns...

Și, după două săptămîni, puștiul 
în pantalonași scurți alerga pe 
clmp urile de la Dud ești—Cioplea, 
desculț, după a.eromodelul con
struit de el, care zbura ca un 
fluture zănatec. Două, trei zbo
ruri, apoi a intrat în pămînt șl... 
s-a făcut praf. Ionel s-a întors 
la cerc șl a început să con
struiască altuL Apoi altul, mal 
mare, mal complicat. Joaca a- 
ceasta l-a cuprins ©a o mare

dragoste șl a început să citească 
tot ce l-a căzut în mină despre 
aviație, să descifreze planuri de 
modele, să le modifice, să învețe 
să proiecteze.

— Simțeam că sportul ăsta îmi 
deschide în față o lume nouă. 
Am făcut liceul la „Constantin 
Brîncoveanu-, apoi la „Dimitrie 
Cantemir-, iar modelismul m-a 
împins spre disciplinele tehnice. 
Fiecare succes îmi dădea, parcă, 
aripi.

Nu se poate spune că Ionel 
Georgescu n-a avut succese : în 
1951 — primul titlu de campion, 
în 1952 — recordman mondial la 
categoria planoare, apoi alte ti
tluri, 20 La număr, iar în 1956 — 
maestru ai sportului. La termi
narea liceului a fost angajat ca 
instructor de modelism la Cen
trul național.

— Nu puteam să uit vorba In
structorului meu : vrei să te 
faci „avionar-, măi? De ce nu!? 
— mi-am zis. Așa că m-am în
scris la ’ facultatea de aviație a 
Institutului Politehnic, la fără 
frecvență. N-a fost ușor, dar a- 
veam deja o apreciabilă pregătire 
în acest domeniu, însușită, așa, 
în joacă — aș spune. Toate spor
turile sint frumoase, dacă le iei 
In serios șl dacă muncești cum se 
cuvine. Ele te ajută — poate 
mulți tineri nici nu bănuiesc cit 
de mult — să ajungi om In via
ță. Așa că... eu am venit de la 
P.T.T., de la aeromodelism...

— Cursa RO—42 pleacă în di
recția Tg. Mureș — Cluj. Urăm 
pasagerilor călătorie plăcută ! — 
răsună în difuzoare vocea crai
nicei.

RO—42 are avizul inginerului 
șef : „Apt pentru zbor 1“ Avizul 
aceluia care, parcă mal Ieri, a- 
lerga pe cîmpuri, în pantalonași 
scurți, după „fluturele- său 
zănatec...

Viorel TONCEANU

Zilele trecute am fost mar- mul
torii unei anume situații, 
probabil unică în felul ei : 
doar TREI concurenți și-au 
disputat titlul de campion na
țional la decatlon pe anul 
1979 ! o atare situație nu s-a 
mai întîmplat nicicînd în Is
toria acestei competiții, atît 
de importantă în atletismul 
nostru. Cu același prilej a 
avut loc, la București, șl 
campionatul republican al ju
niorilor de cat. I, la care 
prezența a fost cu mult mal 
mare, 18 tineri încheind dis-
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pută în cele 10 probe ale Dacii 
concursului. Se cere, însă, să fizică
precizăm că, excep- 
tînd 3—4 competi
tori, restul n-aveau 
chemare pentru cea
mai pretențioasă dintre probele 
atletice și, ceea ce ni se pare 
mai grav, n-aveau decît o... 
brumă de pregătire tehnică 
pentru fiecare dintre cele 10 
starturi, fapt care — lesne de 
înțeles — a condus la înre
gistrarea unor performanțe 
modeste sau foarte modeste. 
A apărut de neînțeles, de e- 
xemplu, faptul că la disc ma
joritatea concurenților nu 
știau să execute pirueta și. 
de aceea, aruncau de pe loc, 
iar la greutate „zvîrlea" fie
care cum putea.

A descoperi și a pregăti un 
decatlonist, de o oarecare va
loare, este desigur o treabă 
dificilă și migăloasă, care 
cere răbdare și multă perse
verență din partea unui atlet, 
ca și din partea antrenoru
lui, a profesorului — mai 
ales a acestuia din urmă, 
care, în plus, pentru a realiza 
ceva, tretule să desfășoare o 
permanentă activitate de cău
tare.
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • 
întrecerile republicane de parașutism

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • CO
Pe aerodromul Strejnlc al ae

roclubului „Gheorghe Bănclules- 
cu“ din Ploiești au început În
trecerile campionatelor republi
cane de parașutism, competiție 
de mare Interes, ținlnd seama 
că ea constituie ultimul test In 
vederea Jocurilor balcanice aero
nautice, găzduite anul acesta de 
țara noastră. Ținlnd seama de 
vremea capricioasă, în primele 
zile a fost programată proba de 
acrobație In timpul Căderii li
bere, 4 manșe, bărbați șl femei. 

ÎNOTĂTORII liceului nr.
Ieri au Început . .la bazinul „23 

August" din Capitală Întrecerile 
celor mal buni Înotători din clu
burile sportive școlare din Întrea
ga țară. In contrast- cu excelenta 
organizare asigurată de Liceul 
nr. 2 și C.S. Școlar nr.- 2 din 
București — absența- cîtorva 
sportivi fruntași din Brăila, Re
șița, Galați și Timișoara, care au 
preferat să se pregătească — 
deși concursul le era extrem de 
util — pentru campionatele na
ționale de juniori,.

Finalele primei zile au fost net 
dominate de Înotătorii Liceului 
nr. 2 București. De consemnat șl 
primul succes al unul Înotător 
hunedorean (S. Weber — 10 an!) 
tntr-un concurs republican. Iată 
cițlva dintre cîștigători : JUNI
ORI: O. Coeenescu (Lie. 2) 37,70 — 
100 m liber șl 5:01,98 - «Om

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 21 IULIE, ora 17: 

„Daciada", reportaje din ma
rea competiție națională, 
realizate de Vlrgll stolan șl 
Aurel Copos ; ora 17,10 : Vă 
prezentăm Sport Club Bacău, 
reportaj de Cornel Puttmea 
și Tralan Moroșanu ; ora 
17,25 : atletism, concurs inter
național pe Nepstadion — 
Budapesta ; ora 17,35 : Marile 
cluburi scoțiene de fotbal 
Celtic Glasgow șl Rangers 
Glasgow față în față. într-un 
film al televiziunii britanice.

DUMINICĂ 22 IULIE. ora 
15,30 : Fotbal magazin, emi
siune realizată de Cristian 
Topescu șl Sorin Satmarl. 
în cuprins : prezentarea noi
lor promovate In Divizia A :
F.C.M.  Galați, Viitorul Ecor-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU JUCAT — AU CIȘTIGAT 

LA LOZ IN PLIC
Pentru a ilustra frecvența și- 

numărul mare al cîștlgurilor no
tabile la LOZ IN PLIC, vă pre
zentăm astăzi cițlva participant! 
care au realizat săptămîna tre
cută frumoase succese la cel mal 
simplu și popular sistem de joc : 
Demi:-.n Nicolae (Zalău) șl Ciș- 
maș Gheorghe (Lugoj) — AUTO
TURISME „Dacia 1300“ : Matache 
Ștefan (com. Măneșțl, jud. Pra
hova) și Popa Marin (București) 
— cite 20.000 lei : Plntilie Geta 
(Galați), Pairi ștefan (corn. Gă- 
nești, jud. Mureș), Miron loan 
(com. Mates, jud. Alba), Patrichl 
Cornelia (Bacău) șl Pali Tiberiu 
(Luneni, jud. Hunedoara) — cite 
10.000 lei.

Agențiile Loto-Pronosport. vin- 
zătorii yolanți, unitățile din co
merț și codnerațlă de consum, 
precum și oficiile poștale din în

Pe primele trei locuri s-att 
clasat : BĂRBAȚI — L Iile Nea- 
gu (București), campion al pro
bei — 7,275 s (media celor 4 
lansări), 2. Samuel Ancuța (Iași)
— 7,975 s, 3. Vaslle Mlhanciu 
(Sibiu) — 8,875 s ; FEMEI — 1. 
Florie» Uță (București), campi
oană a probei — 9,375 s. 2. Eva 
Lutsch (Tg. Mures) — 9,550 s, 
3. Aurelia Tudorică (București)
— 10,550 s. întrecerile continuă 
cu proba de aterizare la punct 
fix. Individual. (V.TJ.

BUCUREȘTI SE REMARCA 
mixt ; Ludela Mfliăllescu (Lie. 2) 
2:31,31 — 208 m fluture șl 5:20,1 — 
400 m mixt; copii 13—14 ani : 
H. Dumitru (C.S.Ș. BrJ 62,03 — 
100 m liber șl 2:35,01 — 200 m 
spate ; Ema vaslle (C.S.Ș. Br.) 
65,32 — 100 m liber șl 2:37,34 — 
200 m spate ; M. Teodorescu (Lie. 
2) 67,53 — 100 m fluture ; Laura 
Policarp (C.S.Ș. Br.) 1:13,77 —
100 m fluture ; COPH 10—12 ani : 
G. Luțni (Ldc. 2) 64,84 — 100 m 
liber ; Cristina Teodorescu (Lie. 
2) 67,62 - 100 m liber; ștafetele 
Liceului nr. 2— 4:33,7 {băieți) șl 
4:39,35 (fete) la 4X100 m liber 
(ambele noi recorduri) ; COPH 
9—10 ani : D. Gălătescu (Llc. 2) 
1:10,83 — 100 m Uber ; S. Weber 
(C.S.Ș. Hun.) 2:52,37 — 200 m 
mixt ; Mlhaela Andrei (C.S.Ș. 
C-ța) 1:13,46 — ioo m liber șl 
2:90,10 — 200 m mixt.

nlceștl șl Universitatea Cluj- 
Napoca ; de vorbă cu jucă
torul Emerich Dembrovscht ; 
secvențe din cele mal fru
moase meciuri ale ultimului 
campionat național șl Imagini 
filmate de Eugen Schăfer 
printre spectatorii partidei 
Dinamo — F.C. Argeș ; ora 
16,50 : Șah-mat, rubrică pre
zentată de maestra Interna
țională Ellsabeta Pollhronlade; 
ora 19,15 (programul H) : Te- 
lerama-sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MARȚI 24 IULIE, ora 17,20 
șl MIERCURI 25 IULIE, ora 
17,15 : concursuri Internațio
nale preolimplce în cadrul 
Spartachladel popoarelor din 
U.R.s.s., selecțlunl înregis
trate de la Moscova.

treaga tară vă oferă în perma
nență posibilitatea de a vă în
cerca și dv. șansele la Loz in 
plic, NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA I

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi se televizează în direct, in- 
cepind de la ora 17.35 
CIȘTIGUKILE TRAGERII LOTO

DIN 13 IULIE
Cat. 1 : 3 variante 25% (auto

turisme Dacia 1300) ; cat. ± : ' 2 
variante 100% a 21.316 le! șl 9 va
riante 25“/, â 6.329 Jel ; cat. 3 :
15.75 a 5.7512 lei ; cat. 4 : 27,75 a 
3.265 lei ; cat. 5 : 123 a 737 lei ; 
cat. 6 : 255,50 a 355 lei ; cat. X :
1.323.75 a 100 ld. Report la cat. 
1 : 96.308 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ de la categoria 1, reali
zate pe bilete jucate 25%, au re
venit particlpanțllor : GH. HER- 
ȚUG din corn. Greci, jud. Tulcea, 
ION VÎLSAN din Galați șl LI
VIUS OLARiu din Timișoara.

„CUPA MONTANA- LA
In pădurea Stejaru din jud. 

Maramureș s-au desfășurat recent 
întrecerile din cadrul concursului 
Individual interjudetean de ori
entare sportivă, organizat de 
A.S. Montana din Baia Mare. 
Competiția, aflată la a V-a edi
ție, s-a bucurat de participarea 
a 150 de concurenți din 16 aso
ciații sportive reprezentînd 8 ju
dețe. Ca invitată a luat parte 
formația Kdbanyal Lumbik din 
Budapesta.

lată cîștigătorii pe categorii de 
vîrstă : 9 ani : T. Sovraneț șl

două săptămîni de baschet
Ediția inaugurală a „Cupei 

Mării Negre" la baschet mascu
lin se va desfășura săptămîna 
viitoare, în Sala sporturilor din 
Constanța, cu participarea repre
zentativelor R. P. Chineze, R.D. 
Germane, Ungariei, României, a 
Selecționatei de tineret a țării 
noastre și a echipei Farul Con
stanța. Organizatorii au stabilit 
ca meciurile să se dispute după 
următorul program : miercuri,
de la ora 16 : Ungaria — Farul, 
România —- România (t), R.P. 
Chineză — R. D. Germană ; joi 
de la ora 16 : R.P. Chineză — 
Farul, Ungaria — România (t),

TRIATLONUL școlar -
La Iași s-a desfășurat, zilele 

trecute, etapa finală a concursu
lui republican de atletism pentru 
unitățile școlare cu profil spor
tiv, juniori cat. a in-a. Con
cursul a programat numai între

ceri de triatlon, în compunerea 
cărora au figurat însă diferite

ACOLO UNDE
(Urmare din pag. 1)

adînci, ca dealtfel tot ce se 
construiește nou pe aceste 
locuri. în 1949 apar asociații 
sportive care își desfășoară ac
tivitatea și in prezent : Meta
lurgistul Sadu, F.C.T.V. (Con
fecția) Tg. Jiu, C.A.M. (Biru
ința) Tg Jiu ; apoi, in 1955,
Petrolul Țicleni, Minerul Rovi- 
nari (1957) și Minerul Motru 
(1960), iar ca o încununare a 
eforturilor perioadei de pionie
rat, din inițiativa și prin stră
duința primarului de atunci din 
Tg. Jiu, Vasile Andrei, membru 
de partid ilegalist, încep lucră
rile de construcție a Stadio
nului municipal, precum și a 
bazinului de înot.
Șl GORJEN1I POT REALIZA 

PERFORMANȚE 
SPORTIVE ÎNALTE

Orientare nouă — condiții 
superioare —, cadre de specia
litate, iată ceea ce avea să a- 
ducă, în mod firesc, rezultate 
pe măsură. Elevul Iulian Slă- 
vescu din Tg. Cărbunești de
vine campion național la cros, 
în 1968, Manole Băloi, record
man național la săritura Th 
lungime, în sală, în 1967, Petre 
Bornescu, elev la Liceul indus
trial din Sadu, este campion 
național de box-junibri, cat. 
75 kg., Constantin Ciobanu,

ORIENTARE SPORTIVA
C. Bodi (Chemin B. Mare) ; Si
mona Popa și Gabriela Pop (Vo
ința) ; 11 ani : Ov. Frosincar
(Voința Arad) ; Ileana Jeler 
(Voința B. Mare), 13 ani : C. 
Racz (Chemin B. Mare) ; Corint 
Gliișa (Știința B. Mare) ; 15
ant: Gh. Fieraru (Chemin) ; 17 
ani : Maria Romoșka (Strungul 
Arad) ; 19 ani : Rodica Szilagy
(Someșul S. Mare) ; 21 ani : Al. 
Fey (Voința Cj-Nap.), 35 ani : 
C. Racz (Chemin) ; 50 ani : Z. 
Karoly (Voința Cj.-Nap.)

Andrei CRIȘAN, coresp.

România. — R. D. Germană ; vi-
neri, de la ora 16 : R. D. Ger-
mană — Farul, R. P. Chineză —
România (t), România —
Ungaria : sîmbătă, de la ora
16 : România — Farul, R. D.
Germană ■ — România Ct),
R. P. Chineză — Unga
ria ; duminică, de la ora 15,36 : 
România (t) — Farul, R. D. Ger
mană — Ungaria, România — 

R. P. Chineză. întrecerile la fe
minin vor avea loc o săp- 
tămînă mal tîrziu, cu participa
rea selecționatelor Bulgariei, 
R.P. Chineze, R.D. Germane, Po
loniei și României.

O COMPETIȚIE REUȘITA
probe. Iată cîștigătorii : FETE : 
triatlon A : Liseta Danielescu
(Lie. 2 lași) 2363 p (80 m —
16,3 ; lungime — 5,12 m ; 500 m
— 1:44,3) ; triatlon B : . Doinița 
Nedelcu (Șc. g-rală 190 Buc.)
2465 p (80 m — 10,3, înălțime —
1,65 m, 80 mg — 12,3) ; triatlon

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ERA 0 NECUNI
asistent medical în Tg. Jiu — 
candidat de maestru la șah, sau 
Martinian Șiomicu — C.S.Ș. 
Tg. Jiu, atletism, categ. a n-a, 
Ion Bolea — C.S.Ș. Tg. Jiu, 
baschet, component de bază al 
echipei de curtnd promovată 
in Div. B, Doru Rădoi, profe
sor de educație fizică la Șc. 
gen. 12 din Tg. Jiu, fotbalist de 
nădejde al Pandurilor, recent 
divizionari B sau Benedict 
Geamănu, handbalist, Șc. gen. 
Drăguțești, sint numai cîteva 
nume de sportivi de frunte 
gorjeni, cărora dacă le adău
găm pe cele ale altora afir
mați pe plan sportiv în alte 
părți — voleibalistul Vasile 
Pavel, corn. Arcani, antrenor 
federal, handbalistul Mircea 
Costache II — campion mon
dial, maestru emerit al sportu
lui. Maria Ianăși-Bota, corn. 
Copăcioasa, maestră a sportu
lui Ia handbal, în repetate rîn- 
duri componență a echipei na
ționale — vom avea o imagine 
de ansamblu edificatoare.

146 DE PROFESORI 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

Șl 11 ANTRENORI 
PUN UMĂRUL

în moderna sală de sport po
livalentă, cu 1000 de locuri, 
„curtată" tot mai intens de lo
turile naționale aflate în pre
gătire, împreună cu secretarul 

C : Llvia Slmcu (Llc. fil.-lst. 
C-lung) 1940 p (greutate — 11,32 
m, disc — 35,94 m, lungime — 
4,70 m) ; triatlon D ; Aurelia 
Haidu (Lie. S. Vulcan Beiuș) 
1728 p (80 m — 10,8, lungime — 
4,60 m, 1000 m — 2:57,2) ; triat
lon E : Magda Gorbănescu (CSS 
Dorohoi) 1929 p (suliță — 23,12 
m, înălțime — 1,59 m, 200 mg — 
31,6) ; triatlon F : Georgeta Ghl- 
dioșan (Lie. S. Vulcan Beiuș) 
1978 p (suliță — 38,38 m, lungi
me — 4,53 m, 600 m — 1:55,7) ; 
BĂIEȚI : triatlon A : N. Mîndu 
(Lie. E. Văcărescu Tg-viște) 
2113 p (80 m — 9,7, lungime — 
5.67 m, 600 m — 1:27,1), triatlon 
B : G. Mărgineanu (Mediaș) 1874 
p (80 m — 9.9, înălțime — 1,90 m,

90 mg - 
Nistor (1 
1814 p ( 
— 47,04
triatlon
Oradea)
m, disc
49,28 m)
(Llc. i
1622 P (J
5,06 m,
Ion G :
1717 P (’
1,78 m,

Au ter
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„CRITERIUL SPERANȚELOR" I
După etapa de contratimp in

dividual, următoarea secvență a 
competiției cicliste „Criteriul spe
ranțelor" i-a reunit pe alergători
— miercuri după-amiază — în- 
tr-o cursă pe circuit, programată 
pe un traseu în premieră, pe fru
mosul bulevard bucureștean „Ma
caralei". Ambele alergări (juniori 
mari și juniori mici) au fost, din 
punct de vedere propagandistic, 
o frumoasă reușită a sportului 
cu pedale. Clasamente: juniori 
mari, 30 ture, 30 km — 1. I. Chi- 
ran (C.S.Ș. 1) 43:15, 2. T. Radu 
(Voința), 3. I. Grigore (Voința)
— ambii același timp ; juniori 
mici, 20 ture, 20 km — 1. Fl. Po
pescu (C.S.Ș. 1) 33:41, 2. E. Nica 
(C.S.Ș. 1) 33,43, 3. O. Celea (Vo
ința) — același timp.

Joi dimineață, participanțll la 
competiția organizată de clubul 
sportiv Voința au luat startul în 
etapa a treia a „Criteriului-. S-a 
fugit pe 91 km — juniorii mari și

40 km — 
șeaua Bu 
startul de 
«ebire de 
data acea 
cut o curs 
mea bună 
sa mente : 
Gloară (S 
orară 36,0 
1) 2 h 31 
1) 2 h 33
FI. Popes< 
medie ora 
purică (S1 
Celea (Vo 
mente gei 
juniori mi 
1) 1 h 5
(Steaua) 1 
(C.S.Ș. 1)
— 1. A. ' 
50:32, 2.
3 h 50:52, 
pia) 3 h 51

C.J.E.F.S. Gorj, prof. Ion Cor- 
lan, asistăm la un antrenament 
al luptătorilor de libere pe tre
ningurile cărora citim : ROMÂ
NIA. Abordăm problema cadre
lor de specialitate din județ, 
„în prezent sint la catedrele 
de educație fizică 146 de pro
fesori, ceea ce trebuie să recu
noaștem că nu-i tocmai rău" 
— spunea tov. Corlan. Și dacă 
avem in vedere faptul că ma
joritatea profesorilor de educa
ție fizică nu se rezumă la sa
tisfacerea cerințelor orarului 
școlar, ci fiecare, potrivit spe
cializării, este și antrenor, în
țelegem de ce lista evidenția- 
ților nu este deloc scurtă, 
lat-o : Ion Albăstroiu, Constan
tin Zorlescu și Ionel Traian — 
Tg. Cărbunești, Constantin Bră- 
diceanu și Dumitru Popică — 
Novaci, Nicolae Anescu — Peș- 
tișani, Nicolae Turtoi — Șc. 
gen. Bîlta, com. Runctf, Nicolae 
Curelea și Ion Todea — Tg. 
Jiu. Din nomenclatorul func
țiilor, codul care indică pro
fesia de „antrenor" este folosit 
deocamdată numai de 11 ori în 
județul Gorj, dar sint speranțe, 
justificate, că numărul lor va 
spori substanțial în viitorul a- 
propiat. Dintre cei actuali, nu 
putem omite numele lui Ion 
Catrir.a — atletism, Forestierul 
Tg. Jiu, „clanul" Alionescu — 
lupte (Grigore și Voicn ,1a 
C.S.Ș. Tg. Jiu, Nestor — A.S.
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Retrospectivă Divizia A 1978/79

I CORVINUL Șl TRASEUL SAU EGAL CU... RETROGRADAREA
După trei ani de prezență 

consecutivă în prima divizie 
(1976—77 : locul 14 ; 1977—78 :
locul 8), la sfîrșîtul campiona
tului recent încheiat (locul 16), 
F. C. Corvinul, a retrogradat în 
Divizia B, țin .singur punct i-a 
despărțit pe jucătorii din Hu
nedoara de rămînerea în pri
mul eșalon ; un singur punct, 
din cele cinci pierdute pe teren 
propriu (0—1 cu F.C. Baia 
Mare și 1—1 cu Steaua, Uni
versitatea Craiova și F.C. Ar
geș), ar fi fost salvator. Dar 

avut, nici capacita- 
care să-i permită 
„terenului pierdut" 

de-
un 

Bi-

1 
I

I
I
I
I
I
1
I
I
i

geș), ar fi 
echipa n-a 
tea de joc 
recuperarea 
în meciurile susținute în 
plasare, de unde a adus 
singur punct (1—1 cu F.C. 
hor).

Făcînd o . paralelă între 
și retur se poate , observa 
echipa Corvinul nu a ieșit__
șabloanele mediocrității, împăr
țind, în mod egal, totalul celor 
30 de puncte : 15 în toamnă, 
15 în primăvară. .

înlocuirea antrenorului Ilie 
Savu cu aproximativ o lună 
înaintea începerii returului nu 
a făcut decît să afecteze și mai

tur 
că 

din

16. Corvinul Hunedoara
© Puncte realizate î 30 (29 acasă 4- 1 în deplasare) — procen

taj : 44,1.
• Golgeterii echipei : Văetuș și Petcu — cîte 7, Dumitriu IV și 

Agud — cîe 6, Lucescu și Nicșa — cite 5, Economu 3, Klein 2, 
Georgescu, Miculescu și Șurenghin — cîte 1, Cassai (Jiul) — 
autogol.
• Jucători folosiți : 22 — Nicșa (34 de meciuri), Bucur (33), 

Văetuș (32), Merlă (30), Petcu (30), Gălan (30), Bogdan (28), Lu
cescu (27), Dumitriu IV (27), Agud (25). Angelescu (23), Geor
gescu (20), Bologan (19), Economu (16). Klein (16), I. Gabriel 
(15), Dina (12), Șurenghin (7), Miculescu (6), Gabor (4), R. Nun- 
weiller (2), Andone (1).
• Jucători eliminați : Agud (etapa a 29-a).
• Cartonașe galbene : 31 (9 jucători) : cele mai multe :

Merlă 9.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Dumitriu IV 4, Lucescu).
• A fost sancționată cu un singur penalty, ratat.
• Media notelor echipei ; 6,37 (6,61 acasă — 6,13 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Lucescu 7,22 ;

2. Bologan .6,89 ; 3. Dumitriu IV ‘ ‘ ~
6,47.

3. 6,63 ; 4. Bucur 6,51 ; 5. Petcu

ADEVĂRUL TEHNICII DE CONCURS 
BISTRIȚA, BRAD Șl SIMERIA

Adevărul se află în SINTE
ZA celor două modalități.

Adevărul ni l-a relevat o 
recentă partidă la care ar fi 
trebuit să fie prezenți majo
ritatea antrenorilor care se 
ocupă cu creștere? copiilor 
și juniorilor la noi. Dar n-au 
fost decît vreo 2—3 1 1 Este 
vorba de meciul dintre selec
ționatele juniorilor de 
spectivă ale 
Franței. în 
descoperiți șl 
Georges ~

De cîteva zile, un grup de 
juniori se pregătește la Bis
trița într-o tabără al cărei 
principal scop este acela de 
a forma nucleul selecționatei 
U.E.F.A. ’80. Nu este singura 
tabără organizată în sezonul 
estival. Alte două își vor des
chide porțile în curînd la 
Brad și Simeria, propunîn- 
du-și DESCOPERIREA UNOR 
TALENTE VERITABILE, că
rora să li se ofere șansa pro
movării rapide pe treptele 
fotbalului nostru. Cum în 
toamna acestui an

. selecționatele spe- M
SloIă aiSt Secerate 
ze la startul unor 
întîlniri internaționale Impor
tante (Tutneul 
Balcaniade etc.), 
CĂUTĂRII CU 
DE EXIGENTA

faptul că Lucescu, asummdu-și 
prea multe sarcini — de an
trenor, jucător, și nu de puține 
ori de conducător —, n-a putut 
face față numeroaselor proble
me, atît pe plan organizatoric, 
cît și pe acela al pregătirii 
echipei.

talente, care pot întregi rîndu- 
rile primei formații. Rămîne ca 
jucătorii să înțeleagă că numai 
printr-o muncă asiduă la an
trenamente pot recîștiga încre
derea suporterilor noștri. Por
nim la drum cu un singur 
gînd, acela al revenirii echi? 
pei în primul eșalon fotbalistic 
al țării".

Un gînd, fără îndoială, per
fect realizabil. Stă pe deplin 
în puterea jucătorilor Corvinu- 
lul să revină la anul pe scena 
Diviziei A, pe care au părăsit-o 
acum.

Prietenia, 
problema 

MAXIMUM 
A

JUCĂTORI CU CERTE 
TAȚI se pune cu și 
mare acuitate.

In anii trecutl, toate _____
tabere au debutat cu acțiuni 
de selecție, cu susținerea 
unor teste obligatorii. Foarte 
puțini 
ceau 
fizice 
partea 
ceea 
amicale. _____ ,
noilor Indicații ale forului de 
specialitate, antrenorii pre- 
zenți la Bistrița, Brad și Sl- 
meria ar putea fi tentați să 
rețină doar pe cel care știu 
să... jongleze cu mingea.

UNOR CALI- 
mal

aceste

din cei care nu tre- 
„examenul" probelor 

erau menținuți pentru 
a doua a taberei, a- 
dominată de jocuri 

Acum, conform

Gheorghe NERTEA

I

I
1

1
1
I
I
<
I

I

Fundașul lateral Bucur înlătură
(Fază din meciul Corvinul

mult un climat de muncă ne
prielnic performanței sportive. 
Considerăm că conducerea clu
bului a greșit lăsîndurse in
fluențată de capriciile unor ju
cători ca Agud sau Dumitriu 
IV, care intraseră în conflict 
cu antrenorul Ilie Savu, mereu 
admonestați de acesta pentru 
lipsa de interes în procesul de 
instruire. O măsură pripită, cu 
consecințele cunoscute. Dealt
fel, lui Agud concesiile făcute 
de conducerea clubului i-au a- 
dus, cum era și firesc, mal 
mult rău. Nepregătit ’ ~
punzător, vîrful de’ atac 
Corvinului n-a fost nici 
parte omul de gol al 
sale, evoluînd șters și 
numeroase ocazii chiar . 
situații cînd șe ‘ afla numai cu 
portarul în față...

Bunele intenții ale tînărului 
cuplu de antrenori Mircea Lu
cescu — Remus Vlad, acreditat 
cu pregătirea echipei în returul 
campionatului, n-au găsit, spri
jinul așteptat din partea jucă
torilor. Nu-i mai puțin adevărat

cores- 
al 

pe de- 
echipei 
ratînd 

si în

pericolul din fața porții tale. 
Hunedoara — Dinamo).

Foto : V. BAGEAC

Referindu-ne, în linii mari, 
la jocul prestat de Corvinul, 
putem observa următoarele : 
apărarea imediată s-a clătinat 
în multe meciuri, decizia la de
posedare și aplicarea dublaju
lui făcîndu-se defectuos de că
tre Bucur, Merlă, Gălan și 
Bogdan. Așa se explică faptul 
că formația htmedoreană a pri- 
iiiit goluri' decisive care au cîn- 
tărit greu în partide... decisive. 
Nici atacul n-a strălucit, dim
potrivă, avînd comportări ceva 
mai bune numai în 
meciuri, atunci cînd 
era „în zi“

anumite 
__  ___ Lucescu 

„mi .a de excepție.
„Trecutul se uită greu,

se... uită. Acum trebuie să ne 
îndreptăm atenția spre ceea ce 
avem de făcut, pentru ca for
mația Corvinul să revină prin
tre divizionarele A, afirma, re
cent, MIRCEA PASCU, noul 
președinte al clubului hunedo- 
rean. Avem condiții materiale 
excelente, iar sprijinul organe
lor locale a rămas 
Posedăm un centru
de copii și juniori, eu autentice

dar

neștirbit, 
puternic

per
și 

jucătorii 
de 

au de- 
cu pri- 

atributele 
modern, 

văzut e- 
atunc'l pe 

selecționatei 
siguranță că 

o imagine 
tipul de 

de fotbalul 
impecabile,

României 
care ’ 

pregătiți 
Boulogne 
monstrat 
sosință 
fotbalului 
Cine i-a 
voluînd 

componenții 
franceze, 
șl-a 
clară 
jucător 
actual, 
driblinguri derutante, pase — 
scurte sau lungi —- date cu 
mare precizie, demarcări o- 
portune, șuturi cu ambele 
picioare, schimbări de direcții 
surprinzătoare etc., toate fă
cute din mișcare, în viteză. 
Așa ceva au arătat foarte ti
nerii jucători francezi.

Ei bine, antrenorii prezențl 
In taberele de la Bistrița, 
Brad sau Simerla astfel de 
jucători TREBUIE SA CAU
TE. Și nu numai ei...

cu 
format 
despre 
solicitat 
Stopuri

Lourențiu DUMITRESCU

DORINȚA DE A ÎNVINGE,
UN URIAȘ FACTOR DINAMIZATOR
Rezultatele nesatisfăcătoare de la Valencia. Craiova, Limassol
și Miskolc se explică șl printr-o slabă pregătire psihică,

morală a Jucătorilor noștri

massol cu Cipru și, mai ales, la 
Miskolc, cu Ungaria, jucătorii 
noștri, cărora nimeni nu le-ar fi 
reproșat nimic, în caz de eșec, 
dacă ar fi luptat, totuși, în te
ren p2nă la ultima picătură de 
energie, s-au dovedit incapabili 
de a se angaja psihic, cu toată 
convingerea, pentru a face față 
unor obligații de onoare. ACeâs-, 
ta pentru că și în campionatul 
republican, fotbaliștii eșalonului 
de performanță se menajează în 
joc, în momentele, de dificultate, 
punînd adeseori mîinile în șold, 
gestul cel mai semnificativ al 
neputinței și renunțării. Șl de 
aici, din competițiile interne — 
unde angajamentul psihic - este, 
de regulă, neglijat — deprinde
rile de non-combat ca și lipsa 
de bărbăție sportivă se trans
feră, cu efectele cunoscute, pe 
planul reprezentării noastre în 
arena internațională.

Este, în primul rînd, obligația 
cluburilor și a echipelor șă cul
tive calitățile morale șl de vo
ință care definesc pe jucătorul 
de performanță în accepțiunea 
fotbalului modern. Pe acest fe
mei și selecția în Ioturile națio
nale — acolo unde trebuie să a- 
jungă numai cei mai buni din
tre cei buni — ar putea benefi
cia de sportivi adevărați, capa
bili să facă fotbalul nostru real
mente competitiv pe plan inter
național.

Se știe despre pregătirea psi
hică — una din componentele 
antrenamentului sportiv — că 
exprimă activitatea organizată de 
educare a calităților morale șl 
de voință ale jucătorilor, de idr- 
mare a deprinderilor moral-vo- 
lltlve și de creare a unul climat 
propice afirmării depline a fie
cărui jucător în parte și a echi
pei în ansamblul ei.

Se spune, de asemenea, că 
fără o pregătire psihică cores
punzătoare nivelului șt sarcini
lor competiției, potențialul fizic 
șl tehnico-tactic al oricărei for
mații rămîne, de cele mai multe 
ori, insuficient valorificat în lup
ta pentru obținerea victoriei. Că, 
întotdeauna aproape, în condițiile 
unei întreceri, în care adversarii 
sînt de valori sensibil egale, ca 
pregătire în general, BALANȚA 
SUCCESULtil ÎNCLINA DE 
PARTEA ACELORA QARE DAU 
DOVADĂ DE COMBATIVITATE, 
CURAJ, DlRZENIE, DORINȚĂ 
DE VICTORIE, DĂRUIRE. In- 
tr-un cuvînt, reușita răsplătește 
eforturile celor care se mobili
zează cu adevărat șl în mod 
conștient pe plan moral, care se 
înscriu, prlntr-un angajament 
psihic real, în ideea de între
cere sportivă șl de performanță.

Firește, atunci cînd spunem 
.reușită" avem în vedere, în 
primul rînd, rezultatul din teren, 
consemnat și pe tabela de mar
caj. Dar tot reușită — ca efect 
nemijlocit al angajamentului 
psihic — înseamnă șl contribuția 
adusă de combatanți la dinami
zarea jocului, la realizarea unui 
spectacol fotbalistic de calitate. 
Privind, retrospectiv, prlntr-o 
astfel de prismă, anul competl- 
țlonal 1978—79, constatările nu 
sînt deloc în măsură să ne sa
tisfacă. Cam 25—30 de meciuri 
din totalul celor 306, disputate 
de-a lungul a 34 de etape, se 
poate spune că au avut darul să

corespundă din punct de vedere al 
dăruirii, al luptei pînă la ultima 
picătură de energie. Printre a- 
cestea : F.C. Argeș — F.C. Baia 
Mare, Universitatea Craiova • — 
Steaua, F.C. Baia Mare — Uni
versitatea Craiova, Chimia — > C.S. 
Tirgoviște, F.C, Argeș — Dinamo 
(în tur) ; A.S.A. — F.C. Baia 
Mare, Olimpia — Politehnica 
Iași, Corvinul — F.C. Argeș, 
Sport Club Bacău — Steaua, 
F.C. Bihor — Dinamo, Chimia <— 
Politehnica Iași, F.C. Argeș — 
C.S. Tirgoviște, U.T.A- — Gloria, 
Chimia — U.T.A., Sport Club 
Bacău — Corvinul, F.C. Argeș — 
Dinamo (în retur). De remarcat 
că cele mai multe dintre exem
plele care au evidențiat prezen
ța angajamentului psihic în joc 
sînt din ultima parte a campio
natului, atunci cînd conjunctura 
a fost aceea care a influențat 
și a determinat tonusul compe- 
tițional, cînd teama de retrogra
dare, în special, a dat un plus 
de dîrzenie jocului, un plus de 
curaj jucătorilor. A fost însă — 
mai mult — curajul disperării, 
nu al sportivității adevărate, cu
rajul care i-a împins pe unii să 
încerce și imposibilul, convin- 
gîndu-i, în același timp, că nu 
le-au lipsit, totuși, resursele 
morale necesare victoriei, dar că 
n-au avut, în schimb, voința 
care să pună în mișcare energii 
creatoare, să valorifice potențe 
în stare de semilatență. Așa au 
descoperit Gloria, Chimia sau 
Jiul forța morală colectivă care 
le-a salvat în ceasul al 12-lea. 
La fel au încercat să facă Cor
vinul și U.T.A., însă prea tlrziu...

Din păcate, pentru fotbalul 
nostru chiar și acest CURAJ DE 
CONJUNCTURA a lipsit echipe
lor care NE-AU REPREZENTAT 
ÎN ÎNTÎLNIRILE INTERNATIO
NALE din toamna anului 1978 șl 
primăvara Iui 1979. La Valencia 
sau Craiova, cu Spania, la Li*

Mihai 1ONESCU

AU
TIRC DE MOSTRE 
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Asociații sportive
Cluburi sportive (școlare)
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați
— maeștri ai sportului
— sportivi de clasă internațională
— categoria I
Profesori de educație fizică
Antrenori 
Instructori voluntari 
Arbitri

_ Sportivi in loturile naționale
0 '1 titluri de campioni naționali (4 — seniori,
• Baza materială : o sală polivalentă la Tg. Jiu. 3 ștranduri, 4 
stadioane, terenuri : fotbal — 22, handbal — », baschet — IA 
tenis — 8, poplcării — 9 etc.
• Participant la competiția sportivă națională „Daclada* x 

ediția I — 114 700
ediția a II-a (de iarnă) .86 000

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

riale sportive corespunzătoare. 
Mass-media influențează tot 
mai mult pe tineri ; mulți copii 
se și văd Nadia Comăneci sau 
Cristian Gațu, ceea ce face ca 
de acum cadrele de specialitate 
și din județul Gorj să selecțio
neze și să dirijeze atent talen
tele spre diverse ramuri spor
tive. A venit vremea ca din 
cantitate să dăm calitate". Cu 
alte cuvinte, din „Cupa pandu
rilor gorjeni" — ed. a VIII7a, 
„Cupa fetelor gorjene" — ed. 
a Vl-a, „Festivalul artistic-cul- 
tural-sportiv al sindicatelor gor
jene" — ed. a II-a, „Cupa de 
toamnă a tinerilor gorjeni" — 
ed. a IlI-a sau „Festivalul hăr-

nicici, sportului și culturii la 
sate" — ed. a II-a să se des
copere și să se crească noi ta
lente 
durii

Pan- 
Div. 

handbal 
Jiu, 

Minerul

sportive pentru 
Tg. Jiu, fotbal, 

B, Energia Rovinari, 
(b), Div. B, CJS.Ș. Tg. 
baschet (b), Div. B, 
Motru, Metalurgistul Sadu și 
Metalul Rovinari, fotbal, Div. C.

Mai mult decît posibil să se 
„aducă la suprafață" acest de
ziderat, așa cum, zi de zi, ceas 
de ceas, harnicii muncitori din 
bazinul carbonifer sau petroli
fer al Gorj ului aduc la supra
față materiile prime pentru 
asigurarea și sporirea poten
țialului energetic al patriei.

• NE VIZITEAZĂ ECHIPA 
NAȚIONALA A ALGERIEI. La 
începutul lunii viitoare va sosi 
In țara noastră echipa națională 
a Algeriei care, în perioada 3—9 
august, va susține cîteva jocuri 
cu formații de Divizia A. Pri
mul adversar al oaspeților va fi 
echipa campioană, F.C. Argeș, 
ceilalți urmînd să fie stabiliți In

9 DACIA ORĂȘTIE — F.C.M. 
REȘIȚA 1—1 (1—1). Golurile au 
fost înscrise de Radu (min. 30) 
pentru Dacia și Portic (min. 6) 
de la reșîțenî. / " 
Orăștie Întiînește divizionara A 
Jiul Petroșani. (C. CREȚU — 
coresp.).

© MECANICA FINĂ BUCU
REȘTI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 3—0 (2—0). 
Stoiciu, Puchea 
Feșchiu.
e f.c. 

DUSTRIA 
1—1 (0—0). în acest prim joc de 
verificare, 
treg lotul, 
(min. 71)____ ,____ __
(min. 60) de la oaspeți. (I. lO- 
NESCU — coresp)).

Astăzi, Dacia

Au marcat' : 
(din 11 m) și

ȘOIMII 
S1RMEI

SIBIU — IN- 
C. TURZII

sibienll au rulat tn- 
Au înscris Pufescu 

de la Șoimii șl Radu

corespj.

• RAPID — TRACȚIUNEA 
C.F.R. 5—0 (1—0). Rapid a sus
ținut, în compania... Burorii 
sale mai mici Tracțiunea CJ.R., 
un meci amical, pe stadionul cu 
același nume. Divizionara B a- 
obținut o victorie comodă. Au 
marcat : Dobrin II (2), Paraschiv, 
Marin Stelian și Manea. (D. MO- 
RARU SLIVNA — coresp.).
• I.C.I.M. BRAȘOV — GLO

RIA BUZĂU 6—2 (5—0). A fost 
primul meci din cadrul actua
lelor pregătiri ale divizionarei 
A. Brașovenii au jucat bine și 
au cîștigat la scor. Golurile au 
fost marcate de Cadar (2), Cio- 
banu, Cîmpeanu, Furnică, Sza
bo, respectiv Stan (2). Gloria a 
utilizat ’ x.x3_
Cristian 
Simion, 
Oprișan, 
Dobre. 
Ivana, ] 
și Tulol.

© TRACTORUL 
F.C.M. BRAȘOV 1—3 (0—2). VI-
gheci a înscris pentru Tractorul, 
Popescu, Chioreanu și Șlșca 
pentru echipa noului club bra
șovean. (G. CAROL, coresp,).

următoarea ' formație : 
ii — Vlad, Petrache, 
Tulpan — Ghizdeanu, 

, Toma — Negoescu, Stan 
Au mal jucat : Tănase, 
Radu, Petreanu, Neculce 

(C. GRUIA, coresp.).------------ BRAȘOV _

Recaii

In curind, in Com
plexul erpozițional din 
Piața Sclnteii se va des
chide, . pentru dv.. T1R- 
GUL DE MOSTRE.

Vizitindu-l și expri- 
mlndu-vă in scris prefe
rințele și sugestiile, veți 
contribui direct la o mai 
judicioasă contractare a 
fondului de marfă pen
tru • anul 19S0.

Rețineți! La această 
ediție vor fi expuse nu- 

• mai bunuri de consum ce 
intrunesc toate condițiile 
pentru a fi contractate.



„CUPA EUROPEI", CEA MAI IMPORTANTA COMPETIȚIE în cadru! Spartachiadei de la Moscova

INTERNAȚIONALĂ DE SĂRITURI IN APĂ A ANULUI 1979
• Vor lua parte echipe din 19 țări 
olimpici și mondiali • îmbunătățiri 
Sibiu • Reprezentanții României

Mai puțin de o lună de zile 
ne desparte de cea mai impor
tanță competiție internațională 
de sărituri a anului, CUPA EU
ROPEI. Prestigioasa întrecere, 
aflată la ediția a 9-a, va fi găz
duită pentru prima dată de unul 
din orașele țării noastre — Sibiu, 
centru cu o veche și puternică 
țradiție în acest sport. Eveni
mentul va avea loc luna viitoa
re, mai precis între 10 și 12 au
gust, și se va desfășura în mo
dernul bazin acoperit „Sub a- 
rini“, inaugurat în primăvara a- 
cestui an. Apropierea Cupei Eu
ropei ne-a determinat să solici
tăm tov. Constantin Mihai, se
cretar al F.R. Natație, informații 
referitoare la pregătirile efectua
te în vederea concursului care 
va reuni pe cei mai valoroși 
practicanți ai săriturilor din Eu
ropa, unii dintre ei fiind meda
liați ai Jocurilor olimpice 
campionatelor mondiale.

— Cum se prezintă 
zi“ a înscrierilor la 
ropei ?

— De la început 
menționez că ediția 
competiției are o

• Printre participant, medaliați 
aduse bazinului „Sub arini** din 
candidează la poziții fruntașe.

și

situația 
Cupa

„i» 
EU-

doresc să 
actuală a 
importanță 

deosebită, deoarece fiecare fede
rație națională este -------*x
nu numai ca sportivii 
să cucerească poziții 
bune în clasamente, 
procedeze la verificarea . 
lului săritorilor în perspectiva 
Jocurilor Olimpice de anul vii
tor. Ca atare, participarea la e- 
dițla slbiană a Cupei Europei va 
fi bogată șl valoroasă. S-au a-

Interesată 
respectivi 
cît mal 
cl să șl 
potențîa-

nunțat echipe din 19 țări șl a- 
nume : Anglia, Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R. D. 
Germană, R.F. Germania, Italia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Spa
nia, Suedia, 
șl, bineînțeles, 
Din --------
care . __ ___ _______
ținut pe Glorglo Cagnotto (Ita
lia), ----- ---------------- ---------
nla), ..o.,„„
Bond (Anglia). Federațiile 
lor care domină de ani de zile 
acest sport, U.R.S.S. șl R.D. Ger
mană, nu și-au numit încă par- 
tlcipanțil, dar nu încape îndoială 
că vor deplasa pe cel mal ta 
formă săritori. Mal precizez că 
în zilele Cupei Europei vor avea 
loc șl lucrările Conferinței comi
tetului tehnic de sărituri din ca
drul L.E.N.A., sub președinția 
Iul Andră Soret (Franța).

— Care este stadiul pregătiri
lor organizatorice, administrati
ve și tehnice la Sibiu"

— După concursurile inaugu
rale din primăvară, la bazinul 
„Sub arini* s-a procedat la 
completări șl îmbunătățiri con
structive, aflate acum In stare 
de finisare. Tabela electronică 
de arbitraj, construită cu spri
jinul Institutului Politehnic din 
București, se află în stare de 
testare, iar instalațiile necesare 
transmisiilor de presă, radio șl 
televiziune stat șl ele în cen
trul atenției federației noastre și 
a diriguitorilor sportului siblan. 
Mal trebuie spus că lă Sibiu se

Ungaria, 
_____ .___ , din 
listele cuprlnzînd 
vor veni la Sibiu

U.R.S.S. 
România, 

săritorii 
l-am re-

Dleter Ditrr (R.F. Germa- 
Chris Snode șl Christine 

.. ................. ■ țărl-

Aflat in plină maturitate spor
tivă. Alexandru Bagiu are, cu 
prilejul Cupei Europei, ocazia 
afirmării pe plan international

Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX
(Urmare din vag. Î)

redutabil, bine pregătit și pose
sor al unor lovituri puternice, 
cu care a reușit să-1 invingă 
înainte de limită pe rapidistul 
Dumitru Ene. Un accident ne
dorit, recidiva unei fracturi la 
articulația pumnului, a făcut 
ca unul dintre favoriții catego
riei, dinamovistul Ion Vladimir, 
să părăsească întrecerea, aban- 
donind in primul minut al dis
putei cu gălățeanul Dumitru 
Bute.

în gala de seară au fost pro
gramate multe meciuri (16) eli
minatorii la categoria mijlocie 
mică. Dar, din păcate, puț’ne 
s-au ridicat la nivelul unei etape 
finale de campionat. Am ur
mărit mulți tineri bine clădiți 
fizic, cu o remarcabilă putere 
de luptă, insă cu prea puține 
cunoștințe tehnice, în special în 
ceea ce privește apărarea. Unul 
dintre pugiliștii remarcați este 
timișoreanul Marcel Șurubaru 
(antrenor D. La vrie), boxer ra
pid, cu un stil frumos de luptă, 
cu deplasări derutante, „arme* 
cu care l-a depășit pe Nicolae

Modrogan (Bapid), un tinăr 
destul de bine dotat și com
bativ. Un meci extrem de 
disputat au realizat Floricel 
Ungureanu (Muscelul) și Vic
tor Lupn (Unirea Focșani), a- 
mîndoi combatanții intrînd in 
categoria celor preocupați mai 
mult pentru lupta ofensivă. în 
final, cu o mai bună pregătire 
fizică, a cîștigat musceleanul.

în două dintre partidele pro
gramate între boxeri consacrațl, 
craioveanul Marcel Sirba, cu o 
capacitate de efort superioară, 
l-a depășit clar la puncte pe 
Dumitru Pctropavlovschi (Ra
pid), iar Vasile Gîrgavu 
(Steaua) l-a întrecut pe Costa- 
che Ciochină (B. C. Brăila). 
Cornel Hoduț (Rapid) s-a im
pus cu ușurință (abandon 1) în 
fața unui adversar lipsit de ex
periență competițională, Coslel 
Lesnîc (Unirea Focșani).

fac pregătiri atit pentru compe
tiția propriu-zisă. cît șl pentru 
realizarea unui program bogat 
de vizitare a unor muzee, bine
înțeles începtad cu muzeul 
Brukenthal, a principalelor obi
ective turistice, economice și so
ciale ale județului.

— Cu ce șanse iau parte spor
tivii români la această întrecere'!

— Reprezentanții României la 
Cupa Europei s-au pregătit mal 
Intens ca oricînd pentru a avea 
o comportare cit mal bună. Deși 
pe parcursul pregătirilor s-au 
ivit indisponibilități din cauza 
accidentărilor (Alexandru Bagiu, 
Cornel Pop), Iar la Vasile Ne- 
delcu, unul dintre componența 
de bază al echipei, a trebuit să 
renunțăm, deoarece a avut re
petate abateri de la disciplină, 
vom prezenta echipe complete, 
capabile de a se clasa printre 
fruntașe, adică să ocupe unul 
din primele șase locuri ale cla
samentelor. Șansele cele mal 
mari le au fetele, din rîndul că
rora s-au evidențiat ta uliima 
vreme Magdalena Toth. Vlctorița 
Mlrșlcă șl Elena Cîrstică. Reali
zarea unor performanțe. care 
le-ar răsplăti eforturile șl le-ar 
aduce afirmarea ta arena inter
națională, este condiționată. însă, 
de capacitatea de mobilizare ia 
momentul oportun, adică în 
timpul disputării Cupei Europei.

Dumitru STĂNCULESCU

ÎNTRECERILE PRLOlIMPICt DE POLO
A A

SINI IN PLINA
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 

Turneul internațional preolimpic 
de polo pe apă din cadrul 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., care se desfășoară la 
Moscova, este urmărit ou in
teres deosebit de spectatorii 
moscoviți. Echipa României a 
obținut victoria cu 7—6 (1—0, 
3—2, 2—3, 1—1) in partida cu 
formația Spaniei. în al treilea 
meci poloiștii noștri au între
cut tot cu scorul de 7—6 (3—0. 
2—3. 2—2. 0—1) formațiâ R.S.S. 
Bieloruse. Alte rezultate: R.S.S. 
Gruzină — R.S.S. Ucraineană 
7—6 ; R.S.S. Bielorusă — 
R.S.F5. Rusă 6—5.

Rezultatele Înregistrate tn 
cea de-a doua grupă : R.S.S. 
Kazahă—Iugoslavia 5—4. Mos
cova—R.S.S. Azerbaidjan» 10—5, 
R.S.S. Uzbekă—.Australia 6—6. 
Pe primul loc in această grupă 
se află echipa Moscovei.

★
După desfășurarea a două 

probe in concursul de penta-

DESFĂȘURARE
tlon modem conduce ceho
slovacul Jiri Adam cu 2155 
puncte, urinat de Csaszari 
(Ungaria) cu 2 030 puncte.

★
Iată datele Programului con

cursurilor internaționale preo- 
limpice din cadrul Spartachia
dei popoarelor din U.R.S.S. i 
atletism (Moscova) 21 iulie — 
29 iulie ; canotaj academie 
(Moscova) 22—26 iulie ; bon 
(Moscova) 22 iulie—4 august ; 
gimnastică (Moscova) 22—27 
iulie ; ciclism-pistă (Moscova) 
24—28 iulie ; handbal (Kiev)
24— 31 iulie ; lupte libere 
(Moscova) 24—28 iulie ; halte
re (Leningrad) 25 iulie — 3 
august ; natație (Moscova)
25— 31 iulie ; baschet (Vilnius 
și Kaunas) 27 iulie — 3 au
gust ; sărituri în apă (Mosco
va) 24 iulie — 4 august ; ci
clism șosea (Moscova) 29 iu
lie ; volei (Riga) 29 iulie — 4 
august ; judo (Moscova) 29 iu
lie — 4 august ; tir cu arcul 
(Moscova) 31 iulie — 3 august.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

• TELEX •
ATLETISM • Rezultate din 

concursul de la Lausanne : 199
mg — Moses (S.U.A.) 48,15 ; înăl
țime — Mdgenburg (R.F.G.) 2,25 
m ; 3000 m — Coghlan (Irlanda) 
7:40,46 (kenyanul Rono s-a cla
sat al 7-lea, cu 7:45,49) : 209 m 
(f) — Szewinska (Polonia) 23,7.
• în campionatele Italiei, la Ro
ma : înălțime — Di Giorgio 2,21 
m ; 209 m — Mennea 20,48.

auto • Raliul Noii Zeelande 
a fost cîștlgat de pilotul finlan
dez Hannu Mikkola (pe „Ford 
Escort"), urmat la 15 sec. de 
compatriotul său Timo Salonen 
(..Datsun").

FOTBAL • In meci amical, la 
La Paz : Bolivia — Argentina 
2—1 (1—1) 1 Cesar Menotti a pre
zentat un „11“ întinerit, în care 
a fost reținut doar Pa&arella 
din echipa campioană mondială.

NATAȚIE • 7 noi recorduri 
naționale au fost obținute de 
înotătorii din R.P. Chineză, prin
tre care : Huan Vel-Dong 1:59,1 
pe 209 m liber șl 4:12,3 pe 409 m 
liber ; Cen Vel-lng ’2:30,0 la 200 
m spate (f) ; Ciao Yong 2:14,3 
la 200 m mixt (f). • La Lon
dra, într-un concurs de sărituri 
în apă, englezul Chris Snode a 
cîștlgat proba de trambulină, iar 
americanca Melissa Brierley pe 
cea de la platformă.

ȘAH • în turneul de la Am
sterdam, după 6 runde : Hort, 
Smejkal și Ree — 4’/2 p. Sax 4 p.

tenis • în turneul de la 
Baastad : Borg — Preyss G—4, 
6—0 ; Taroczy — Svensson 5—7, 
6—3. 6—3 ; Martin — Kary 6—4, 
C—3 ; Proisy — Goven 6—2, 6—3.
• La Stuttgart : Hutka — zlrn-
glbl 4—6. 6—t, 7—5 : McNamara — 
Eberhard 7—5, 4—6, 7—5 ; Pinner 
— Taygan 6—2, 6—3. • La
Washington : Vilas — Drewett 
6—1, 6—1 ; Pecci — Manson 6—2, 
6—1 ; Ramirez — Van Hof 6—2, 
6—1.

VOLEI • La , Budapesta s-a 
desfășurat un turneu pentru e- 
chipe de junioare, cîștigat de 
formația Poloniei, urmată de 
Bulgaria, R.D. Germană. Ceho
slovacia, R.F. Germania. Unga
ria și Franța.

DIN PROGRAMUL DE AZI
ORA 15 : muscă : N. Șei

tan (litoral Mangalia) - 
A Sîrcâ (Dinamo) ; cocoș : 
1. Vass (Met. Salonta) — F. 
tbralm (Farul), N. Robu 
(B.C. Brăila) — E. Tofan (Ni
cotină) ; mijlocie : Șt. Tor ol 
(Voința S. Mare) — Al. Cri- 
șan (Tehnofrig Cluj-Napoca); 
grea : T. Pîrjot (Dinamo) — 
I. Cerriat (Steaua).

ORA 18,30 : scemimuscă : 
Al. Turei (Voința Cluj-Napoca)

— A. Nazif (Farul), N. Cră
ciun (Dinamo) — A. Sail 
(Farul): pană : I. lungu
(B.C Galați) — Gh. Sorescu 
(A.S.A. Tg. Mureș). M. lu- 
setm (Farul) - T. Tudor (Pra
hova), N. Gurban (Steaua)
— Al. Dobâeș (Met. Bocșa) : 
semigrea : I. Captari (Steaua) 
— C. Florea (Rapid).

TORUL CICLIST ĂL FRANȚEI
• Liderul, Hinault, ciștigător al 
etapei a 21-a • Chaumaz, a- 

mendat pentru dopaj
PARIS, 19 (Agerpres). Etapa * 

21-a a Turului ciclist al Franței, 
disputată oontracronometru indi
vidual la Dijon, pe distanța de 
50 tem, a revenit purtătorului tri
coului galben. Bernard Hinault, 
cu timpi vi de lh98:53, urmat de 
Zoetemelk, la 1:99, Knetemann, 
la 1'M. In clasamentul general 
conduce Hinault (Franța), urmat 
de olandezul Zoetemelk, la 3:07, 
AgosHnho (Portugalia), la 24:35, 
Kuiper (Olanda), la 27:01, Ber- 
naudeau (Franța), la 30:05.

A fost descoperit un nou caz 
de dopaj, învinuitai fiind Gilbert 
Chaumaz (din echipa lui B. 
Hinault). care a fost amendat cu 
1 900 franci elvețieni șl penalizat 
cu 10 minute la clasamentul ge
neral.

BASCHETBALISTil NOȘTRI 
VICTORIOȘI LA SZOLNOK

Selecționata masculină de bas
chet a României a obținut a 
treia victorie ta turneul interna
țional de la Smolmok Untreated eu 
scorul de 91—«1 (43—43) reprezen
tativa Ungariei. în urma acestui 
succes, echipa României a termi
nat competiția neînvinsă, ocuptad 
primul loc ta clasament cu « 
puncte. Pe locurile următoare; 
echipa Ungariei — 5 p. Cehoslo
vacia (B) 4 p șl RJD.G. 1 p. Cel 
mal eficace jucător al turneului, 
baschetbalistul român Dan Nlcu- 
lescu (ân trei meciuri, 83 puncte).

TINERELE RACHETE 
IN „CUPA GALEA** _

La Marianske Lazne (Cehoslova
cia) au continuat meciurile grupei 
tonale dta cadrul competiției de 
tenis (tineret) pentru „Cupa Ga
lea*. Echipa Cehoslovaciei a câș
tigat cu 4—1 tatllnlrea cu Austra
lia califtatadu-se pentru faza fi
nală. în tnlîlntreia pentru locurile 
3—4 dintre formațiile României șl 
Braziliei, scorul este de 4—1 ta fa
voarea tentsmaailor români. Rezul
tate tehnice: Segărceanu —Braga 
6—9, 5—3 ; Dtrz a — Scott 6—1, 
6—2 ; Mancaș, Bucur — Braga, 
SCOtt 3—1, S-a. 4—4. »—4. 4—7.
Bucur — Braga 3—6, 7—9. Mancaș
— Scott 6—4, 7—5.

Alte rezultate, eonttad pentru 
această competiție : Pamplona : 
R.F.G. — Spania 3—6 (tentana- 
nil vest-germani au obținut cali
ficarea) ț MOnteCatlnl : Italia — 
Suedia 3—1 ; Arcachcn : Franța
— Argentina 3—0, U.R.S.S. — Un
garia 3—1.
-Și „CUPA ANNIE SOISBAULT**
Turneul final al competiției In

ternaționale feminine de tenis 
(jucătoare ptaă la 31 de ani) 
pentru trofeul „Annie Solsbauit*. 
va Începe astăzi ta orașul francez 
Le Touquet. In urma tragerii la 
sorți, echipa României va in bln 1 
selecționata R. F. Germania. Iată 
celelalte meciuri ale sferturilor : 
Cehoslovacia — Olanda ; Anglia
— Austria șl Elveția — U.R.S.S.
CONCURSURI DE MOTOCROS
Un grup de moloclcltșll, repre- 

zenttad asociația sportivă Torpe
do Zărneștl, a participat la două, 
concursuri Internaționale de 
motoertas ta străinătate. în pri
ma reuniune desfășurată ta 
localitatea Klslakhaza. situată 
la 30 km de Budapesta, 
ttnărul nostru campion Er

nest Millner s-a numărat 
printre principalii animatori, 
clastadu-se ta final, la clasa 
259 cmc, pe locul secund. în ur
ma sportivului L. Czunl din Un
garia. La start s-au aliniat 40 de 
alergători din 10 țări.

Cel de al doilea concurs a a-' 
vut loc ta localitatea Wolgast 
dta R. D. Germană șl a reunit 
motocroslștl din Cehoslovacia, 
Polonia, România, U.R.S.S. și 
tara gazdă. Aflat pe poziția a 
pațra, Ernest Mlilner a fost ne
voit să abandoneze ta prima 
manșă din cauza unei defecțiuni 
tehnice. Cursa a fost cîștlgată de 
H. Sademberg (R.D.G.). Juniorul 
Peirișor Tlțilencu a sosit al 
12-lea, din cei 30 de participanțL 
ÎNTRECERI DE TALERE LA SUHL
In concursul internațional de 

trap „Marele premiu 1979“, desfă
șurat la Suhl (R. D. Germană), 
taleristul Wilhelm Metelmann dta 
echîpa țării gazdă a reușit na 
rezultat bun : 195/299 t. Reprezen
tanții noștri I, Buzatu, V. Anto
nescu, G. Tomoioagă șl L. Min- 
dreanu (toți de la Steaua) au 
totalizat 179 t, 172 t, 158 t șl, res
pectiv, t>4» t, Da întreceri au par
ticipat 58 de concurențl dta 11 
țări

FESTIVALUL ȘAHIST <
DE LA NALENCHOWE i

ta turneul masculin al Festiva
lului șahist Internațional de ta 
Nalenchowe (Polonia), după pa
tru runde conduce Ivanovlcl (Bu- 
gostavia), cu 3>/, puncte. Maes
trul român Mihai Ghindă, care 
ta runda a 4-a a remizat cu 
Brands tetter (Cehoslovacia), se 
află pe locul doi, cu 2*/, puncte 
șl o partidă întrerupta. In con
cursul feminin,, conduc maestrele 
poloneze Sltoora șt Malgarzata. cu 
I puncte fiecare, urmate de Ger
trude Baumstark (România) — 
z1/, puncte. Gertrude Baumstark 
a remizat. în runda a 4-a, cu 
Kanakas (Ungaria).

TURNEUL ȘAHISTELOR JUNI
OARE DE LA TAPOLCA

Turneul internațional feminin 
de șah pentru junioare, desfășu
rat ta orașul Tapolca (Ungaria), 
s-a încheiat cu succesul tinerel 
maestre cehoslovace Jana Hajko- 
va. cu 3 puncte din 11 posibile. 
Pa locurile următoare s-au cla
sat Marta Kovacs (Ungaria) — 
7,5 puncte și Edit Cosma (Româ
nia) — 7 puncte. Au participat 
12 jucătoare din 8 țâri.

• SPERANȚE SUB 21 DE ANI.., Dacă 
băieții nu ne mal răsfață, ca în anii din 
urmă, cu succese în tenis (ultimele măr
turii : „Cupa Davis" și „Cupa Galea*), fe
tele ne mai trimit, din cînd în cînd, cite 
o rază de speranță. Virginia Ruzicl a evo
luat in finala turneului de la Antibes, in 
compania reputatei jucătoare americane 
BilUe-Jean King, iar gemenele Lucia șl 
Maria Romanov au calificat echipa Româ
niei fii turneul final al „cupei Annie 
Solsbauit*, veritabil campionat mondial al 
„rachetelor" sub 21 de ani. Acum patru ani, 
echipa formată din Virginia Ruzicl, Floren
ța Mihai șl Mariana Simionescu ajungea 
în finala competiției. Deci, speranțe pentru 
Le Touquet... • brazilia si cuba 
ÎNAINTEA CAMPIOANEI MONDIALE. AR
GENTINA. la turneul de fotbal din cadrul 
Jocurilor sportive panamericane, compa- 
trlotli lui Pele cîștigînd finala, în timp ce 
colegii lui Passarella s-au mulțumit cu 
locul 3 • VENIND VORBA DE JOCURILE 
SPORTIVE PANAMERICANE, încheiate 
recent la San Juan (Porto Rico), să notăm 
că prin victoria obținută acolo, hurdlerul 
nord-american Reynaldo Nehemiah, record
man mondial la 110 mg, șl-a sărbătorit 
cele 13 luni de cînd n-a mal pierdut vreo 
cursă • FOSTUL RECORDMAN MON
DIAL Ia 300 m, atletul cubanez Juanto- 
rena, despre actualul deținător al recor
dului, englezul coe, despre el însuși șl 
despre viitor : „Sebastian Coe este un atlet 
formidabil și alergătorul meu preferat căci 
gindește cursa ca șl mine, imprlmindu-i 
trena fără a fi preocupat de ceilalți. Nu 
8 departe vremea cînd se va alerga 800 m

ta timpi apropiați de 1:40. Pentru mine. 
Obiectivul principal din acest an este vic
toria in Cupa Mondială*. • ÎN TIMP CE 
IN TURUL FRANȚEI continuă duelul din
tre francezul Bernard Hinault și olandezul 
Joop Zoetemelk, cicliștii italieni tranșează 
acasă rivalitățile dintre el. trofeul „Șoseaua 
de aur" revenindu-1 lui Francesco Moser, 
care-și ia astfel revanșa în fața cîștlgăto- 
rului Turului Italiei. Giuseppe Saronnl 
• ÎNTRE TUR ȘI TALASOTERAPIE. Fos
tul clștigător al Turului -Franței, celebrul

Louison Bobet : „Nu urmăresc actuala e- 
diție ca in anii trecuți, limittadu-mă la 
radio și T.V., intruclt stat in plină acti
vitate pentru inaugurarea institutului meu 
de talasoteraple de la Biaritz*. Si ctad te 
gtadești că dacă n-ar fi fost mal întîi 
„Marea Buclă" n-ar fi existat pentru Bobet 
talăsoterapla... • BJORN BORG ȘI MA
RELE ȘLEM. Din palmaresul impresionant 
al campionatului mondial de tenis lipsește 
doar trofeul campionatelor internaționale 
ale S.U.A. Și ceea ce n-a reușit, suedezul 
ta anii trecuți la Forest Hills, va încerca 
acum, în septembrie, la Flushing Meadow, 
pe o suprafață de joc familiară principa

lilor săi adversari : Connors, McEnroe, 
Tanner. Borg, după evoluția sa remarca
bilă din „Cupa Davis", de la București : 
„Vreau să cîșttg open-ul american, singu
rul titlu marcant care-mi lipsește din pal
mares. Și, evident, dacă reușesc mă voi 
putea gtadi la marele șlem, disputind in 
iarna viitoare campionatele Australiei*. 
S DIN 1932. ÎN SPANIA NU VOR MAI 
EVOLUA FOTBALIȘTI STRĂINI, federa
ția de resort hotărind recent această mă
sură pentru prima divizie. în schimb, în 
Italia, după cum a declarat președintele 
Iul „fedecalcio”, Artemio Francii! (totodată, 
președintele U.E.F.A.), se intenționează 
„deschiderea ușilor" — pentru jucătorii din 
import, închise în peninsulă din 1967. So
luții opuse pentru un singur scop : asa
narea situației financiare a cluburilor 
• HENRY RONO. UN SEZON NEAȘTEP
TAT DE SLAB. Involuția cvadruplului re
cordman mondial este asociată de unii cu 
cea a fostului recordman mondial Ia 
19 000 m, Kimombm, care, după perfor
manța sa din 1977. a dispărut total în a- 
nul urmățor, din cauza alcoolului șl a 
vieții ușuratice. Antrenorul atletului Ke
nyan, finlandezul Pekka Rinne, afirmă 
însă că „în august și septembrie el va ti 
ta cea mal bună formă* • NU ÎN LUPTA 
CU MORILE DE VÎNT, cl cu echipa Ita
liei. s-au aflat elevii francezi, la Ciudad 
Real (250 km de Madrid), în ținutul Iul 
Don Qudote de la Mancha, unde au cîsti- 
gat finala campionatului mondial școlar 
de fotbal.

Paul SLĂVESCU
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