
Tinulclc „Cupei II. T. C.“ Ia volei și handbal

• „VICTORIA OBȚINUTĂ PE TERENUL 
LUCRAT CU MllNILE NOASTRE 

ESTE Șl MAI PREȚIOASĂ"
Viitori constructori, ceferiști, 

matematicieni, fizicieni, chi- 
miști. filologi, istorici, meca
nici. ofițeri — astăzi încă elevi 
la liceele din Bacău sau Tg. 
Jiu. Turda sau Bălan. Cimpu- 
lung Moldovenesc sau Slobozia, 
Constanța sau Timișoara. și 
înșiruirea ar putea continua, 
— și-au dat întilnire, la sfirși- 
tul săptăminii trecute, la Rm. 
Vileca. animați de o pasiune 
comună : sportul. Și pentru că 
viitorii constructori sau cefe
riști. fizicieni sau chimiști, fi
lologi sau istorici, mecanici sau 
ofițeri, intr-un cuvint tineri 
minunați și de pe acum oameni 
de nădejde, au printre pasiu
nile lor sportive voleiul și 
handbalul, au pornit cu aceeași 
seriozitate, cu care combină 
substanțele in eprubetă sau 
rezolvă dificile ecuații, să des
cifreze tainele acestor sporturi. 
Si strădaniile lor de a avea 
și in catalogul sportului note 
mari s-au văzut răsplătite 
prin prezența la finalele „Cu
pei U.T.C.". aflată la a Vl-a 
ediție, inițiată de C.C. al 

v- 1J.T.C. și desfășurată sub ge
nericul marii întreceri naționa
le „Daclada“.

...împreună cu profesorul 
Laurențiu Stilea, director ad
junct al Liceului „V. Roaită“, 

Azi, start in „internaționalele" de tir ale României

„UN SUCCES PE POLIGONUL TUNARI 
E UN TITLU DE GLORIE PENTRU ORICINE! 
Trăgătorii noștri sînt hotăriți să obțină rezultate cit mai ridicate

i Odată cu primele focuri din 
cadrul probei de pușcă liberă 
60 f.c. (azi, ora 9, poligonul Tu
nari), va începe o nouă ediție 
a Campionatelor internaționale 
de tir ale României. Conco-

coechipierii săi, la antrenamentul de ieriBogdan Marinescu și
mitent, vor avea loc, tot pe 
standurile din mijlocul' pădurii 
Băneasa,-și două competiții de 
talere : „Marele premiu Car- 
pați", pentru seniori și prima 
ediție a „Cupei Dunării", pen-

La Haparanda (Suedia)

„MONDIALELE** DL LUPTE - JUNIORI 
ÎNAINTEA PARTIDELOR HNALE

HAPARANDA, 22 (prin tele
fon). Sîmbătă si duminică, în 
Sala sporturilor din localitate 
au continuat campionatele 
mondiale de lupte greco-roma- 
ne ale juniorilor. în primele 
tururi cîțiva dintre tinerii spor
tivi români 'au avut comportări 
meritorii. Cea mai bună poziție 
o deține Gheorghe Minea (cat. 
74 kg) care a intrat în turul 
IV fără nici un punct de pena
lizare. Mai întîi Gh. Minea l-a 
învins detașat la puncte (18—7) 
pe norvegianul A. Oyvind, du
pă care. în turul al II-lea, n-a 
avut adversar. în cel de-al 
treilea tur, juniorul român l-a 
dominat cu autoritate pe polo
nezul A. Birylo și, în min. 7, 
acesta a primit avertismentul 
descalificării. Ilie Matei (90 kg) 

urmărim partida dintre repre
zentativele de junioare ale 
României și Poloniei. Evoluție 
foarte bună a voleibalistelor 
noastre — punctată de aprinse 
încurajări — și o victorie în 
patru seturi, mult, foarte mult 
aplaudată de spectatori, majo
ritatea in costume de sport. 
„Sînt componenții echipelor 
participante la competiția tine
reții — ne spune gazda noas
tră. căci ne aflăm in sala li
ceului „V. Roaită" — cărora 
am vrut să le oferim prilejul 
de a vedea pe cîteva dintre 
speranțele voleiului nostru fe
minin". Și cel care l-a dat 
voleiului românesc, printre al
ții, pe Laurențiu Dumănoiu. 
continuă : „Important mi se 
pare însă altceva : entuziasmul 
lor, entuziasm pe care l-am 
regăsit zilnic în toate meciurile, 
ceea ce înseamnă că voleiul 
masculin are de unde să-și 
tragă seva. Se cere doar ca să 
se obțină cele mai curate pi
cături, pentru a transforma jo
cul de plăcere în veritabilă 
performanță".

Aveam si reascultăm cuvin
te asemănătoare la sfirșitul în-

Einanuel FANTÂNEANU

(Continuare în vag. 2-3)

tru juniori, ultima fiind mate
rializarea unei inițiative a 
forurilor sportive de resort din 
țara noastră. Sînt competiții 
importante, onorate de un mare 
număr dc trăgători de valoare 

din 15 țări de pe trei conti
nente : Europa. Africa și Ame
rica de Sud.

Faptul că afluența de con- 
curenți a suferit doar prea 
puțin față de edițiile preceden- 

a repurtat și el două victorii 
înainte de limită, învingindu-i 
prin descalificare pe C. Kenan 
(Turcia) și pe L. Timoncini 
(Italia), la capătul unor parti
de în care și-a dominat net 
adversarii. în cel de-al treilea 
meci însă, cu sovieticul V. 
Jdanov, cu toate că a condus 
la puncte, a primit, surprinză
tor, în min. 8, al treilea aver
tisment! La cat. 62 kg, Gheor
ghe Păduraru a debutat cu o 
victorie, prin descalificare, în 
întâlnirea cu cehoslovacul W. 
Petrak, după care l-a întrecut 
prin tus (min. 5) pe danezul 
J. Reterssen. Dar. în următo
rul meci, cu sportivul țării

(Continuare în pag. a 4-a)
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„Cupa Europei - Bruno Zauli“ la alletism feminin

DLIPĂ 0 EVOLUȚIE FRUMOASĂ, ECHIPA ROMÂNIEI
S-A CALIFICAT ÎN FINALA „A“
• 8 victorii din 15 probe! • Principalele 

performere: Maricica Puică și Eva Zorgo-Raduly

EVA ZGRGO-RADULY

te ale „internaționalelor" (în 
condițiile în care, concomitent, 
la Moscova are loc Spartachia- 
da popoarelor din Uniunea So
vietică, cu participare interna
țională) se datorează, pe de o 
parte, prestigiului de care se 
bucură competiția pe plan eu
ropean, iar pe de altă parte, 
pentru că Federația română de 
tir a conceput Campionatele 
internaționale ale României ca 
o repetiție în vederea con
cursului olimpic de tir de la

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

Campionatele individuale de box ale seniorilor

S. PETRESCU, N. SCUTARU, P. MOREA, 
TINERI DESPRE CARE SE VA MAI VORBI

Sandu Tirllă (dreapta) îi aplică o nouă lovitură constănjeanului 
Izmail Aii, pe care l-a învins prin abandon Foto : Dragoș NEAGU

Sîmbătă și duminică, la a- 
rena Progresul din Capitală, 
au continuat întrecerile cam
pionatelor individuale de box 
ale seniorilor. în cele patru 
reuniuni din cadrul marato
nului pugilistic fiind progra
mate 68 de întîlniri. Meciurile 
preliminarii au triat valorile, 
astfel că pe ringul finalelor 
au început să urce numai 
sportivi a căror experiență și 
pregătire le dă dreptul să as
pire la un loc fruntaș în cla
samentele finale ale unei com
petiții de acest nivel. Din 
multitudinea partidelor dispu
tate ne este greu să le selec

ANTONY, 22 (prin telefon). 
Pentru atletele care n-au obți
nut din semifinale calificarea 
pentru finala de la Torino, din 
4—5 august, a „Cupei Europei 
— Bruno Zauli", a mai existat 
o șansă de a ajunge în capitala 
Piemontului, concursul de . la 
Antony, de fapt finala B a 
competiției continentale pe e- 
chipe de țări. A fost și cazul 
atletelor noastre care, după 
cum se știe, au ocupat locul 
trei în clasamentul grupei se
mifinale de la Sofia.

Acest Antony este un „sate
lit" al Parisului, cu un stadion 
(„Salvador Alende") cochet, 
cu tribune pentru cîteva mii 
de spectatori. El a fost ales ca 
gazdă a finalei B la care au 
venit reprezentativele a 7 țări 
(Cehoslovacia, Elveția, Finlan
da, Iugoslavia, România, Sue
dia, ’Ungaria) în afara celei a 
Franței, organizatoare a con
cursului. Din păcate, Ia ora 
întrecerii un vînt puternic si 
rece (temperatura era de nici 
15 grade!) a stînjenit într-o 
mare măsură desfășurarea di
feritelor probe.

După această introducere, să 
vedem ce s-a întîmplat in con
curs, dar nu mai înainte de a 
face precizarea că, în mod 
normal, potrivit calculelor hir- 
tiei, și ținind cont de rezulta
tele anterioare și de constanța 
lor, prima sansă la victorie o 
avea echipa română, dar se 
anticipa o luptă foarte strînsă 
cu reprezentativa ungară. Și o 
bună parte din concurs emo
țiile ajunseseră la cotă maxi
mă. pentru că în timp ce Prin
cipalele adversare depășeau 
prevederile. atletele noastre 

tăm pe cele mai frumoase, 
numărul lor fiind destul de 
mare. In galele de sîmbătă, cî
teva au impresionat însă în 
mod deosebit pe spectatorii 
care au suportat la început ca
nicula. iar mai apoi ploaia, de- 
monstrînd astfel încă o dată 
popularitatea de care se bucură 
sportul cu mănuși în țara 
noastră.

Simbătă seara, vicecampionul 
european al categoriei muscă. 
Daniel Radu (Steaua), a fost 
surprins de replica deosebit de 
curajoasă pe care i-a dat-o ju
niorul focsenean Nicolae Scu- 
taru, sportiv dc care avem

MARICICA PUICA
culegeau puncte mai puține. în 
finalul întrecerii însă fetele 
noastre au întrecut așteptările 
și și-au asigurat, la o diferență 
de aproape 10 puncte, superio
ritatea în finala B. ceea ce le 
dă, acum, dreptul să concure
ze, peste două săptămîni, în 
finala mare, la Torino.

întrecerile de sîmbătă au 
evidențiat cîteva fapte notabile:

(Continuare în pag a 1-a)

DIN PROGRAMUL DE AZI

ORA 15 : mijlocie mică : M. 
Sirba (Electroputere) — N. Mo
canii (Metalul Buc.), FI. Ungu- 
reanu (Muscelul) — V. Butnaru 
(Ceahlăul P. Neamț) ; semigrea: 
C. Chiracu (B.C. Galați) — M. 
Marcu (Voința Tulcea), I. Cîrlan 
(B.C. Galați) - I. Joița (Elec
troputere), C. Florea (Rapid) — 
I. Gyorffi (Dinamo).

ORA 18,30 : muscă : D. Radu 
(Steaua) - F. Ullniuc (Nicolina), 
P. Morea (Voința Cj.-Napoca) — 
Gh. Govici (Steaua) ; semi ușoară: 
N. Toth (C.S.M. Reșița) - FI. 
Livadaru (Steaua), FI. Stan (Di
namo) — Fl. Barna (Motorul 
Arad) ; ușoară : D. Neagu (Oțe
lul Tîrgoviște)-t D. Ilie (Dinamo).

convingerea că se va mai 
vorbi. Boxul frumos. tehnic, 
spectaculos, practicat de clu
jeanul Pavel Morea a lăsat, de 
asemenea, o frumoasă impresie.

în disputele „semimijlociilor*1, 
campionul Ion Budușan (Meta
lul Buc.) s-a impus cu dificul
tate în fața lui Mihai Teofil 
(Voința Buc.), boxer bine pre
gătit și cu o mare voință. Ra- 
pidistul Gheorghe Co&tache și-a 
dovedit din nou excepționala 
forță de lovire, anunțîndu-se 
un adversar de temut pentru 
toți pretendenții la titlul cate
goriei.

Mihai ÎRANCA

(Continuare în pag. 2-3)



A CUCERIT LOCUL I
în ultima zi, juniorii români au întrecut

ECHIPA R.P. CHINEZE

avut o desfășurare 
avantajul pe tabela

selecționata de seniori a
Foarte frumoase spectacole 

sportive au oferit ieri. în ultima 
zi a întrecerii, echipele partici
pante la competiția internațională 
de baschet masculin dotată cu
„Cupa orașului București1. In
prima partidă, selecționata deju-. 
niori a României — avînd o 
prestație cu totul remarcabilă pe 
parcursul întregului meci — a 
învins cu 91—85 (43—44) echipa
de seniori a R.D. Germane. Re
priza I a 
echilibrată, 
de scor alternînd, dar în partea 
a doua a partidei, de la scorul 
de 46—46 (min. 22), juniorii ro
mâni, cu Ermurache și Ciochină 
deosebit de eficienți, cu Flaundra. 
Marinache, Dorian ji ceilalți co
echipieri remarcabili în apărare, 
s-au distanțat, treptat, la o dife
rență suficient de mare pentru 
•a-și asigura succesul, deși pe 
parcurs au ieșit definitiv din te
ren (5 faulturi) Ermuraclie (min. 
32) și Marinache (min. 34). Oas
peții au fost surprinși de replica 
formației române, apoi au făcut 
eforturi mari pentru a cîștiga 
(impunîndu-se Wendt), dar în za
dar. Punctele lotului român au 
fost înscrise de : Ermurache 35, 
Ciochină 25, Flaundra 8, Mari- 
Oache 7, Dorian 6, Pogonaru 4, 
Al dea 3, ionescu 3 : coșgeteril
oaspeților : Wendt 28, Heinald 20.

în ultima întîlnlre a turneului, 
reprezentativa de tineret a Româ
niei (de astă dată în componență 
completă ; vineri, în meciul cu 
flR.D. Germană, ea a fost lipsită 
de aportul celor mai buni jucă
tori, care participaseră la turneul 
din Ungaria al lotului de... se
niori) a fost la un pas de a în
trece selecționata de seniori a 
R.P. Chineze. Punctând, prin

R. I). Germane

Inscrie Tecău, 
unul dintre jucăto
rii de bază ai 
pei de tineret 

României 
Foto : 

Ion MIHAIGA

precisNetolitzchî și Copăcianu, . 
de La semidistanță și de la dis
tanță, avînd în Scarlat, Herbert, 
Benedck și, în final, în Dragnea 
buni recuperatori, sprijinită în 
acțiunile poziționale de Carpen, 
Voicu și Tecău, echipa română 
a condus pînă în ultimele două 
minute, cînd formația R.P. Chi
neze, mai experimentată și bene
ficiind de aportul unui adevărat 

(Mu Tie-zu 2.20 m), a 
(77—77) și a cîștigat cu 
(54—58). Și așa rezultatul 
fi altul dacă jucătorii ro- 
(Voicu și Scarlat) nu ar

glgant 
egalat 
81—80 
putea 
mâni ,.-----  T- ------- .
Ii ratat aruncări libere tocmai în 
minutele decisive. Marcatorii e- 
chipei române : Netolitzchî 22, 
Copăcianu 16. Tecău 12. Scarlat 9. 
Herbert 6, Voicu 6, Carpen 6, 
Dragnea 3 ; coșgeteril oaspeților: 
Guo Iun-lin 15, Glan Li-min 22.

Alte rezultate : România tineret 
— România juniori 100—13 (48—38), 
R.P. Chineză — R.D. Germană 
99—53 (42—29).

APLAUZE PENTRU CEI MAI MICI MOIOCIIOSIȘTI
Mii de spectatori din Moreni și 

localitățile învecinate au asistat 
duminică Ia întrecerile etapei a 
S-a a campionatului republican de 
motocros, ediția 1979.

Tînărul nostru campion, Ernest 
MiUner, în vervă deosebită și 
pilotînd o mașină mai modernă 
CK.T .M.), temeinic pregătită pen
tru concurs, a condus detașat în 
ambele manșe, neavînd nici un 
moment un adversar care să-1 
©olicite în cea mai importantă 
cursă din program, clasa 250 cmc 
rezervată seniorilor. Pentru locul 
secund. însă, s-a dat o luptă a- 
jxrigă între Mihai Banu, maestrul 
sportului Aurel Ionescu (cît le-au 
funcționat motocicletele), Paul Fi- 
lipescu și Eduard Laub, ciștigată 
în final de ultimul alergător.

Șl o reapariție promițătoare : 
Romeo Diaconu. care, după un 
Sezon de întrerupere, a ocupat 
duminică locul 4. La clasa tine
ret (pînă la 400 cmc) doar doi 
motocrosiști au marcat un evident 
progres : Alexandru Ilieș și Ha- 
ralambie Pascu. In rest, nimic in
teresant în confruntările tinere
tului și seniorilor, care de regulă 
iau startul în comun. Din nou, 
m-ulți dintre ei nu s-au clasat.

deoarece nu au realizat numărul 
de ture impus de regulament sau 
au abandonat din cauza defec
țiunilor mecanice. In schimb, cei 
mal mici motocrosiști, juniorii 
pînă la 13 ani, au reușit cu toții 
să termine dificila lor cursă. 
Disputîndu-și întîietatea cu ardoa
rea specifică vîrstei lor, Eugen 
Moașa (St. roșu Brașov, fiul an
trenorului Traian Moașa), Florian 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș), Paul 
Schmidt (Poiana Cîmpina), frații 
Levente și Arpad Rosonczi (I.R.A. 
Tg. Mureș), Otto Schmidt (Poiana 
Cîmpina) și Csaba Tompa (Electro 
Sf. Gheorghe), sosiți în această 
ordine, au cucerit cele mal multe 
aplauze în etapa a 2-a a cam
pionatului. lată celelalte rezul
tate : seniori — 1. e. Miilner 
(Torpedo Zărnești), 2. E. Laub 
(Electro St. Gheorghe), 3. P. 
FiUpescu (St. r. Bv.) ; tineret — 
1. Fr. Fodor (Electro) Sf. Gheor
ghe), 2. Al. Ilieș, 3. P. Tltilencu 
(ambii de la Torpedo Zărnești) : 
juniori 13—17 ani — 1. D. Cojanu 
(Torpedo Zămești), 2. V. Lepâ- 
datu, 3. T. Dulea (ambii de la 
St. r. B v.).

Traian IOANIJESCU

FINALELE „CUPEI U.T.C."
(Urmare din pag. 1)

Uluirii finale, atunci cînd ele
vul Nicolae Mănăilă, component 
al_ echipei Liceului militar din 
Cimpulung Moldovenesc, încă 
marcat de efort, dar nespus de 
bucuros pentru succesul reali
zat. ne spunea : „Am jucat 
pentru plăcerea noastră, pentru 
că simțim că voleiul ni se po
trivește cel mai bine". Intr- 
adevăr. Nicolae Mănăilă — 
ocupant al locului ai doilea la 
Olimpiada de biologie — și 
Gheorghe Condrea, și Stelian 
Mocanu, și Eugen Suciu, și cei
lalți au jucat cu nedisimulată 
plăcere. Dar succesul lor in 
fața colegilor de la Lie. „T. 
Vladimirescu“ din Tg. Jiu are 
fi o altă explicație. Aceea a 
marii audiențe de care se bucu
ră voleiul, sportul in general, 
la liceul cimpulungean. Să-l 
ascultăm, insă, pe profesorul 
Ștefan Mitescu : „Vă voi oferi 
doar două exemple, în loc de 
argumente teoretice : primul 
— școala noastră a obținut, cu 
prilejul Zilei Armatei, locul 
Întîi pentru cea mai bună ac
tivitate și bază sportivă ; al 
doilea — pentru a se ajunge 
la lotul de 12 prezentat aici, 
la faza de„ masă au luat parte 

Con-
la faza da, masă au luat 
peste 1000 de elevi..." 
vingător, nu ?

...Terenul de handbal 
liceul de chimie nr. 4 
ca nou. Nu este, de fapt, o fi
gură de stil, pentru că a fost 
terminat abia in preajma com
petiției. Pe dreptunghiul de 
asfalt, fetele din județele Vîl- 
pea fi Iași iși dispută trofeul.

de la 
arată

De fapt, sini handbalistele de 
la Liceul de chimie nr. 4 din 
Rm. Vilcea
M.I.U. din 
mină, spre 
gilor : „Hai 
mia nu se lasă. Ca și in 1976. 
la Baia Mare, formația profe
sorului Constantin Cincă cuce
rește victoria și cupa. între 
Cimpulung și Rm. Vilcea, o 
trăsătură comună: pasiunea 
pentru sport. Pentru a vă 
convinge, să adăugăm că pro
fesorul C. Cincă a avut de 
ales. înaintea competiției, intre 
a se prezenta la examenul de 
grad și a fi alături de elevele 
sale. A preferat să nu se des
partă de echipă și fetele i-au 
răsplătit grija cu victoria mult 
dorită. Să notăm, de asemenea, 
și cuvintele Ioanei Beranu, că
pitane formației : „Victoria ob
ținută pe terenul lucrat cu 
mîinile noastre este, acum, și 
mai prețioasă, pentru că toate, 
după antrenament, am ajutat 
ca terenul să fie gata la timp". 
Pentru ca să-și serbeze suc
cesul pe noua lor bază spor
tivă...

Dar felicitări merită cu toții. 
Și cei de pe podium — Lie. 
militar „Ștefan cel Mare". Lie. 
„T. Vladimirescu" Tg. Jiu, Lie. 
ind. nr. 1 Turda, la volei ; 
Lie. chimie nr. 4 Rîmnicu Vil
cea, Lie. M.I.U. Iași, Gr. șc. 
chimie Slobozia — și ceilalți 
competitori, pentru că, in fond, 
cel mai important lucru a 
fost entuziasmul și pasiunea 
pentru sport ce i-a caracterizat 
pe toți, fără excepție.

și cele de la Liceul 
Iași. Gazdele do- 
entuziasmul cole- 
Chimia !“ $i Chi-

în așteptarea campionatului de rugby i

v/ A A

CU GÎNDUL, MEREU, LA... PISCURILE
,,Serialul pregătirilor" rugbyș- 

tilor noștri pentru campionatul 
cu numărul 63 nu poate începe 
decît cu Steaua. Pentru că a- 
ccastă echipă este campioană, 
dar și pentru cele 11 titluri a- 
dunate de reprezentanții clubu
lui militar, care-i fac egalii Gri- 
viței Roșii și a unui XV rămas 
doar în amintire — 
Român București, 
ventual clasament 
bune formații din 
lului“ românesc.

Steaua va intra 
tia, 
august, 
întîi cu

- Tenis Club 
într-un e- 

al celor mai 
istoria „ova-

CL

Trofeul a fost cucerit de repre
zentativa R.P. Chineze, care a 
totalizat 6 p. Urmează în clasa
ment : 2. România-tineret 4 p, 3. 
R.D. Germană 4 p, 4. România- 
juniori 4 p. Cupa oferită cojge- 
terului întrecerii a fost cîștigată 
de Florentin Ermuraclie (Româ- 
nla-juniori) autor a 97 p.

Dumitru STANCULESCU

în competi- 
avînd drept dată inițială 5 

cu destule noutăți. Mai 
o inedită îormulă a 

conducerii tehnice : antrenorul
emerit Petre Cosmănescu — coor
donatorul secției, maeștri eme- 
rițl ai sportului Adrian Ma- 
teescu și Radu Durbac — în pos
tură de antrenori. Apoi, cîteva 
„adaosuri" interesante la va
loroasa-! garnitură : _ Alexandru 
Rădulescu (înaintaș, deja afir
mat) șl Dănuț Cojocaru (ata
cant) — de la R.C. Sportul stu
dențesc, Călin Ilie (jucător de 
linia a III-a, prezent recent Ia 
lotul de juniori) — de la Olim
pia București, Iosif Petrilă (îna
intaș) — de la Liceul metalurgic 
lași.

Preparatlvele pentru apropiatul 
sezon s-au declanșat recent, du
pă o foarte scurtă vacanță 
litoral, prin obișnuitul stagiu 
munte. Predealul i-a primit, 
în fiecare din anii din urmă, 
Munteanu — noul purtător 
banderolei de onoare;
— tehnicul pilier (dar și 
ner!) aflat în căutarea... 
maxime, Cioarec 
primim garanții că va 
curind în națională, “ 
care ,,trage" de el 
spre a rămîne prinzătorul 
mărul 1 al țării, Postolachi 
redevenit... el însuși, Pojar 
Dlma — gata la orice oră 
suplinească cu succes lipsa vre
unui titular, Murariu — compo
nent, mai deunăzi, al unei se
lecționate mondiale, Achim — 
apărătorul de netrecut, M. lo- 
nescu — „buldozer" în stare să 
străpungă orice zid advers. Su
ciu și Alexandru — pereche de 
mijlocași de nivel Reprezentativ, 
Țața — care nu poate uita că a 
jucat cîndva împotriva echipei 
Franței, Fuicu — atacant pene
trant și unul dintre cei mai se
rioși oameni din rugbyul nostru, 
Teleașă 
tor de ___________ _______
Zafiescu I — tehnica primului’ șl 
dîrzenia ■ ■■ ■ 
teresantă formulă de centri, Co- 
doi — pe care-1 vedem cit de

pe 
la 
ca 
pe 
al 

Corneliu 
talo- 

forței 
despre care 
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Pintea v 

admirabil 
nu-
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treisferturi, Enachc și
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UN FRUMOS SUCCES AL ÎNOTĂTORILOR 
2 BUCUREȘTI
bras; H. Dumitru (CSȘ Br.) 
4:43,0 — 400 m liber și 1:10.7 — 
100 m spate; Lie. 2 Buc. 4:22,4
— 4X100 m liber (b); CSȘ Bră
ila 4:34,4 — 4X100 m liber (f);

COPII 11—12 ani: D. Nistor 
(CSS Br.) 1:14,0 — 100 m spa
te; Gabriela Baka (CSS Reș.) 
1:13,8 — 100 m spate și 1:13,4
— 100 m fluture; Cr. Ponta 
(Șc. 25 PI.) 1:10,94; Lie. 4 Ga
lați 5:06,5 — 4X100 m mixt (b); 
Lie. 2 Buc. 5:06,3 — 
mixt (f) — record;

COPII 9—10 ani: S. 
(CSȘ Huned.) 1:18,1 -

LICEULUI Nr.
întrecerile celor mai buni 

înotători din școlile cu profil 
..sportiv s-au încheiat duminică 
seara, la piscina .,23 August" 
din Capitală, cu succesul cate
goric al reprezentanților Liceu
lui nr. 2 din București, învin-, 
gători în marea majoritate a 
probelor. Iată-i pe cîștigătorii 
din ultimele două reuniuni:

JUNIORI: O. Cocenescu (Lie. 
2) 2:07,81 — 200 m liber. 2:23,4
— 200 m spate și 1:12,47 — 100 
m bras; Luciela Mihăilescu 
(Lie. 2) 2:19,8 — 200 m liber, 
2:29,4 — 200 m spate și 9:53,9
— 800 m liber; R- Balint (CSȘ. 
Tg. M.) 64,6 — 100 m flutu
re; Andrea Steriu (Lie. 2) 70,6
— 100 m fluture; Dana Nicolici 
(Lie. 2) 1:25,1 — 100 m bras; 
Cr. Ungureanu (Lie. 2) 18:14,9
— 1500 m liber;

COPII 13—14 ani: Ema Vasi- 
le (CSȘ Br.) 1:14,7 — 100 m 
spate; Laura Policarp (CSȘ Br.) 
4:57,8 — 400 m liber si 2:40,2
— 200 m fluture; M. Teodores- 
cu (Lie. 2) 2:28,1 — 200 m flu
ture; V. Mihalcea (CSȘ C-ța) 
2:47,7 — 200 m bras; Doina 
Puțariu (Lie. 2) 2:54,8 — 200 m

4X100 m

Weber
______ ___ 100 m 

spate; Rodica Fie (CSȘ Reș.) 
1:19,41; Lie. 2 Buc. 5:35,1 — 
4X100 m mixt (b); Șc. 25 Plo
iești 5:42,0 — 4X100 m mixt 
(f); D. Ionescu (Lie. 2) 1:20,32 
— 100 m fluture; Mihaela An
drei (CSS C-ta) 1:17,22 - 100 
m fluture.

In clasamentul general pe 
primul loc s-a situat Liceul 
nr. 2 din București cu 1083 p, 
urmat de: 2. CSȘ Brăila 397 p; 
3. Șc. 25 Ploiești 250 p; 4. CSS 
Constanta 230 p; 5. CSȘ Reșița 
219 p; 6. Lie. 4 Galati 199 p. 
(a.v.)

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din vaq. I)

Duminică la prînz s-au dis
putat ultimele meciuri prelimi
nare la categoriile cocoș și 
mijlocie, multe dintre ele fiind 
aplaudate de spectatori pentru 
dinamismul și frumusețea lor. 
în rîndul acestora s-au situat 
întîlnirile dintre „cocoșii" F. 
Ibraim (Farul) și Șt. Băiatu 
(Voința Buc.). N. Robu (B.C. 
Brăila) și E. Roșu (Dacia Pi
tești), I. Căprărescu (Farul) și 
Gh. Farcaș (C.S. Zalău), Șt. 
Dincă (Metalul Buc.) și D. Ci
pere (C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin), în care primii au primit 
decizia de învingători la punc
te. Dacă în primele trei me
ciuri s-au calificat în sferturi 
de finale adevărații învingători, 
în partida Șt. Dincă — D. Ci-

S1MBĂTĂ
15 : scmlușoară : II.
(Steaua) b.p. D. Gol- 

(C.S.M. Borzești), T.

ORA 
Sultan 
dan ,_____  _____ .—
Mărcuț (Met. Salo-nta) b.p. V. 
Dosplnoiu (Met. Plopeni), FI. 
Stan (Dinamo) b. ab. 1 A. 
Szabâ (Motorul Arad), FI. 
Barna (Motorul) b.p. M. Tur- 
caș (Constr. Huned.), V. Ioa
na (Muscelul) b.p. M. Fulger 
(Muscelul), N. Brînzel (Stea
ua) b. ab. 3 V. Moraru (Ra
pid), N. Toth (C.S.M. Reșița) 
b. ab. 2 E. Preda (Met. Rm. 
Vîlcca), FI. Livadaru (Steaua) 
" ; Băjenaru (Oțelul
Cîmpina) ; ușoară : Gh. Ian- 
cu (Rapid) b.p. I. Petre (Por
tul), L. Sandu (Prahova) b.p. 
P. Costache (Dacia Pitești), 
D. Neagu (Oț. Tîrgov.) b. ab. 
3 FI. Dlma (Progr. Brăila), D. 
Hie (Dlnamo) b.ab. 3 C. Aga- 
chi (Unirea Iași), I. Corneanu 
(Farul) b.p. V. Sîrbu (Met, 
Bocșa), T. Roșu (Voința Cj.- 
Nap.) b.p. V. Mihăilă (Stea
ua), C. Gîrleanu (Unirea Foc
șani) b. neprez. N. Costin 
(B.C. Galați), C. Hajnal 
(Steaua) b. ab. 1 I. Andruș- 
ca (Voința Buc.).

ORA 18.30 : muscă : D.
Radu (Steaua) b.p. N. Scuta-

b.p. Gh.

INTERNAȚIONALELE" EI TIF
(Urmare din pag. I)

Olimpiada din 1980. Vor fi 
respectate întocmai atît pro
gramul pe Zile și ore, cît și 
probele existente în calenda
rul olimpic. Spre deosebire de 
alți ani, la Tunari se vor sta
bili numai ierarhii individuale 
și numai la pușcă liberă 60 
f.c. și 3x40 f, pistol liber și vi
teză. mistreț alergător, trap și 
sheet.

Ieri. înaintea festivității de 
deschidere — desfășurată de 
la ora 13,30 — au avut loc antre
namente de acomodare. Alături 
de 180 de oaspeți de peste ho
tare, cei 90 de trăgători români 
vor participa la întreceri, atît 
cu dorința de a-și spori expe
riența de concurs, cît și pentru a 
oferi selecționerilor loturilor 
naționale eventuale soluții fa
vorabile pentru alcătuirea de
finitivă a echipelor ce ne vor 
reprezenta, în luna septembrie, 
la Campionatele europene de 
tir de la Lvov. Acesta este și 
motivul pentru care doi dintre 
bunii noștri țin-tași la pistol 
liber, Liviu Stan și Ilie Petru 
(ultimul, revelația anului

curs) 
rea de 
peste 
semna, 
firmare 
eclipsă 
un noi 
impune 
tirului 
la can 
intrat 
Matei, 
dorința 
băicțilo 

Și în 
după < 
s-au ai 
de eoni 
rezultat 
Mantell 
al echi] 
teză, 
spunea, 
„...un s 
titlu dc 
Bincînți 
cadrul i 
tare, ci 
na de e 
tre ciști

Progr; 
ba de p 
liber 60 
seniori

pere, sportivul care s-a dovedit 
superior în ring, a „practicat un 
box tehnic și spectaculos, D. 
Cipere, va privi întrecerile vi
itoare din tribună. Chiar și cu 
avertismentul (nejustificat) dat 
de arbitrul P. Epureanu, pugi- 
listul din Drobeta Tr. Severin 
merita victoria, așa cum i-au 
acordat-o E. Popovici și R. 
gulescu. Tocmai de aceea 
surprins hotărîrea celorlalți 
(G. Danciu, Al. Mughiuruș 
P. Mihelfi), care, în majorita
te. au decis eliminarea din con
curs a adevăratului învingător.

în
Sandu Tîrîlă (B.C. Galați) 
cîștigat mai ușor 
tepta partida cu 
Izmail Aii, boxer 
ale calități fizice, 
curaj și voință de a învinge.

disputele „mijlociilor", 
a 

decît se aș- 
constănțeanul 
tînăr, cu re- 
dar lipsit de

REZULTATE
ru (Unirea Focșani), F. Uli- 
niuc (Nlcolina) b.p. M. Vlșan 
(Met. Buc.), P. Morea (Voința 
Cj.-Napoca) b.p. D. Grigore 
(Met. Buc.), Gh. Govici 
(Steaua) b.p. M. Rădoi (Ci
mentul Medg.), M. Vișan 
(Met. Bocșa) b. ab. 3 I. So- 
fan (Delta), C. Tițoi CI.P.A. Si
biu) b.p. I. Ignea (Rapid), N. 
Nicolae (Dacia) b. neprez. L. 
Rădulescu (Prahova), Gh. 
Brumă (Rapid) b.p. N. Șeitan 
(Litoral) ; semimijlocie : C.
Ghlndăoanu (Dlnamo) b.p. S. 
Anghel (Voința Buc.), Z'. 
mion (Litoral) b.p. N. Nlchl- 
tov (B.C. Brăila), M. *- ’ 
(Crișul) b.p. FI. i 
(Electroputere), I.
(Met. Buc.) b.p. M. 
(Voința Buc.), Gh. 
(Rapid) b. ab. T D.
(B.C. Brăila), M. _________
(C.F.R. Timiș.) b.p. Gh. Ilisei 
(Electromureș), Gh. Simion 
(Dinamo) b.p. C. Pîrneci 
(Met. Tîrgov.), T. Spînu (Fa
rul) b.p. D. Bute (B.C. Ga
lati).

lr. 
Gh.

C.
3.

V. SI-

. Mlcloș
Grecescu 
Budușan 

. Teofil 
Costache 

VIlcu 
Clubotaru

DUMINICĂ
ORA 15 : cocoș : i. Donose 

(Constr. Slobozia) b.p. D. Voi-

Dumitru Cipere (stingă) îl oprește din acț 
(Metalul), dar arbitrii n-au vrut să-i rec

TEHNICE
nescu (C.F.R. Timiș), I. Că
prărescu (Farul) b.p. Gh. Far
caș (C.S. Zalău), Șt. Dincă 
(Met. Buc.) b.p. D. Cipere 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
T. Dinu (Dlnamo) b.p.
Pavel (Mec. fină Buc.), Gh. 
Negolță (B.C. Brăila) b.p. 
lonus (Litoral), V. Stancu 
(Rapid) b.p. N. Mâțoi (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severinj, N. Robu 
(B.C. Brăila) b.p. E. Roșu 
(Dacia Pitești), F. Ibraim (Fa
rul) _ b.p. Șt. Băiatu (Voința 
Buc.) ; mijlocie : S. Tîrîlă 
(B.C. Galați) b.ab.3 I. Aii 
(Farul), L. Pop (Crișul) b.ab.2 
N. Chipirog (Nlcolina), M. 
Jfrim (URBIS Buc.) b.p. A. 
Stana (C.F.R. Timiș.), V. Si- 
laghl (Dlnamo) b.p. O. Douda 
(Voința Cj.-Napoca), V. Bizău 
(Met. Tîrgov.) b.p. I. Dobre 
(Met. Buc.), P. Istrate (B.C. 
Galați) b.p. I. Lupu (Rapid), 
Al. Crișan (Tehnofrlg Cj.-Na- 
poca) b. neprez. Gh. Constan
tin (Met. Cugir), Gh. Butnarii 
(Steaua) b.p. M. uță (Cimen
tul Medg.).

ORA 18.30: semimuscă: 
Turei (Voința Cj.-Nap.) b.p.

i.

s.

Al.
I,

Moldovan p. 
Petrescu (B.C 
Ștefănescu (M 
(Dinamo) b 
(Steaua), D. 
b.p. V. Bax ( 
N. Neagu (Oți 
Mustafa (Faru 
Iași) b.p. C. 
Borzești), I. i 
Pricochie (I 
Ploieșteanu 
Gh. Oțelea (1 
Duchin (Ra 
rescu (A.S.A. 
băeș (Met. B< 
(Prahova), FI. 
Buc.) b.p. I. 1 
la), T. Tudor 
Roșea (B.C. < 
Micu (B.C. G 
toceanu (Met. 
(Steaua) b.a 
(Crișul), G. A 
b.ab.2 I. Necu 
Ungureanu (M 
Preda (Steaua: 
ral Mangalia) 
(Timpuri Noi 
(Steaua) b.ab. 
(C.S.M. Drobet 
Coman (C.S.M, 
Mutică (A.S.A. 
(Steaua) b.ab. 
Drobeta Tr. s
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DE LA BJORN BORG
Șl NATALIA MĂRĂȘESCU CITIRE...

„.Era un simplu antrena
ment pe Progresul, inaiJBia 
întîlnirllor din partida de 
„Cupa Davis". Se antrena 
Borg. Deși venea direct de 
la cea de-a patra victorie 
consecutivă la Wimbledon, 
celebrul tenisman suedei sc 
antrena cu o sîrguință de 
elev care-și repetă, cumin
te, lecția. Nu. scotea un cu- 
vînt, era concentrat total pe 
fiecare minge, dîndu-ți sen
zația ciudată că pentru cl 
nu mai contează nimic în a- 
cele momente în afara min
gii aceleia verzi, pe care 
o lovea sistematic. icnind 
uneori. La un moment dat, 
un spectator șoptește in tri
bună : „Formidabil ! Dc 17 
minute nu a greșit nici o 
minge !" Cu alte cuvinte,

. Borg trimisese su- ... .
te de mingi, vre- Punctul de / Știți 
me de 17 minute, 
fără să fi greșit niciodată 
ținta, terenul advers.

Care este semnificația 
faptului ?

Că Borg este un mare, un 
strălucit sportiv ?

Asta o știe toată lumea..? 
Ideea acelui antrenament 

— și fără îndoială ideea lui 
Borg însuși — era repe
tarea în aceleași date teh
nice, cu același efort, 
ciului de a doua zi. 
derea partidei care 
Borg a MUNCIT la 
nament exact ca la ___ ,
luptînd pentru flecare min
ge, consumîndu-se fizic și 
psihic exact ca la o parti
dă oficială, nepermițindu-și 
nici o ușurință, nelăsînd să 
treacă nimic „de la el“ pen
tru că era doar un antra- 
nament.

...în timp ce abia începuse 
jocul Hărădău — Borg, la 
numai cîtcva sute de metri, 
pe Stadionul Republicii, se 
disputa o cursă de „clasă 
mondială", 1500 de metri 
femei. Trei mari atlete din 
România, trei mari ambiții 
se înfruntau într-o alergare 
excepțională pe care in al
te locuri ar fi urmărit-o cu 
răsuflarea tăiată zeci de mii 
de spectatori. A condus,

multă vreme. Maricica Pui
că, talonată sever. foarte 
atent, de Ileana Silai. Va 
cîștiga Silai, renumită prin 
sprintul ei final, se între
bau specialiștii ? Nu. Pc ul
tima turnantă, atacă ex
traordinar această foarte 
mare sportivă care este Na
talia Mărășescu, pătrunde 
debordant în linia dreaptă, 
rezistă finișului Ilenei și 
cîștigă în stil de mare cam
pioană. De unde a avut ui
mitoarea sa energie, ară
tată și cu acest prilej, Na
talia Mărășescu, una din 
marile speranțe ale Româ
niei la J.O. de la Moscova ? 
Din MUNCA! Dintr-o mun
că de pregătire exemplară 
— prin cantitate, prin cali- 

... tate — de zi cu zi.
___ _  . ,i cumva cit 

aleargă la antre
namente Natalia Mărășescu 
într-o lună ? 500 de kilo
metri! Distanța de ia Bucu
rești la Cluj-Napoca.

...Munca lui Borg, 
Nataliei Mărășescu, 
stă la ' 
costor 
mii.

...Ce

munca 
munca 

baza împlinirilor a- 
mari sportivi ai lu-

Noul sezon bate iu ușă.
Ce Iac divizionarele A ?

1

Florin Halagian : resimțim nevoia unor „repetiții gene- 
rale" cu adversari de mina întîi

■ ■ K

a me- 
în "ve- 
ilrma, 
antre- 
nvei,

legătură au cele de 
mai sus cu rubrica noastră 
de fotbal ? Tot... munca ar 
trebui să fie legătura. îna
inte se punea accent î l pre
gătirea fotbaliștilor noștri 
pe creșterea capacității fi
zice ; acum se pune accent 
pe îmbunătățirea tehnicii. O 
măsură bună, fără îndoială. 
Dar prima și cea mai bună 
măsură ar fi să se pună 
accentul pe MUNCA. Pe 
muncă fără rabat ! Nu se 
poate nicăieri obține — nici 
în fotbal — o calitate noua, 
superioară, fără muncă, fără 
multă muncă. Puneți în „e- 
cuația faptelor" talentul lui 
Dumitru. Iordănescu, Dudu 
Georgescu, Crișan. Murcu, 
Bălăci, Beldeanu etc cu 
munca adevărată. Și rezol
vați — dumneavoastră, 
trenorii, și jucătorii i 
— această ecuație. Va 
cu totul altceva decît 
acum.

. an- 
Îîișiși 

ieși 
pînă

Marius POPESCU

Sîmbălă după-amiază, cam
pioana țării, F.C. Argeș, a ju
cat la Bușteni cu divizionara C 
Caraimanul din localitate. Aces
ta a fost primul meci de ve
rificare al argeșenilor din ac
tuala perioadă pregătitoare pe 
care o efectuează la munte. 
Alegerea acestui „prim test" nu 
a fost deloc întîmplătoarc. An
trenorii Florin Halagian și 
Constantin Oțet, găsind sprijin 
deplin din partea asociației spor
tive Caraimanul și antrenorului 
echipei, fostul internațional 
Gheorghe Pahonțu, care le-au 
pus la dispoziție stadionul de 
Ia poalele Bucegilor pentru an
trenamente 
să onoreze 
pe gazdele 
află de la 
sus pe Furnica, la hotelul cu 
același nume, împărțind came-

• rele cu principalii lor rivali 
din campionatul trecut, jucăto
rii de

F.C.
mânui 
pauză 
zultat 
vedere 
faptul 
află abia la începutul pregătiri
lor. Au marcat: Chivescu,
Turcu (2), Iatan (2) și Moicea- 
nu. în prima repriză a fost 
folosită următoarea formație : 
Cristian — Bărbulescu, Stancu, 
Cirstea, Ivan — Toma, Chives
cu, Iovăncșcu — D. Nicolae, 
Radu II și Dobrin. După cum 
se poate observa FI. Halagian 
și C. Oțet "au acordat credit 
aceluiași „11“ care a obținut 
decisiva victorie asupra lui Di
namo în ultima etapă de cam
pionat. O 
dașul M. 
București 
anului II 
al Cărui 
pauză antrenorii au trimis în 
teren o formație aproape nouă : 
Spcriatu — Moisescu, Stancu, 
Ionașcu, Butufei — 'fonia, Băr
bulescu, Iaian — Turcu, Moi- 
ccanu, Ralea.

Cum titlul național atrage 
după sine mari obligații —, 
atît în campionat, cit mai ales 
în Cupa campionilor. dubla 
confruntare cu A.E.K. Atena — 
să vedem care sînt „urgențe
le" spre care își îndreaptă aten
ția cuplul de tehnicieni arge
șeni. în primul rînd, spre îm
bunătățirea jocului echipei, 
axat pe un fundament de pre
gătire fizică superioară. Reali-

se pregătesc cu toată perseve
rența. j

~ Ce au vă satisface ?
— Sincer vorbind. așteptam 

mai mult sprijin din partea fo
rului de specialitate. îmi amin
tesc că, anul trecut, în vară, 
echipele care au obținut drep
tul de participare în cupele 
europene au fost privite cu 
atenția cuvenită. Ca să fiu mai 
bine înțeles, mă refer Ia fap
tul că. pînă la ora actuală, nu 
avem angajat nici un joc de 
verificare cu un partener pu
ternic de peste hotare. Jucă-

obișnuite, au ținut 
— în acest fel — 

lor. „Alb-vișinii“ se 
16 iulie la Sinaia.

la Dinamo București.
Argeș a învins Carai- 
cu 6—0, după ce la 

scorul era de 1—0. Re- 
explicabil dacă avem în 
diferența de forțe 
că divizionara C

Si se

singură absență, fun- 
Zamfir, reținut la 

pentru examenele 
la I.E.F.S., facultate 

student este. Duipă

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• F.C.M. GALATI — SELEC

ȚIONATA R.P. CHINEZE 2—3 
(0—1). Ieri, la Galați, în prezența 
a aproximativ 14.000 spectatori, 
Selecționata R.P. Chineze a obți
nut o meritată victorie în fața 
proaspetei divizionare A, F.C.M. 
Galați. Au marcat : Gu-Guan- 
ming (min. 17), Zuo-Shuscng 
(min. 55), Chen-Xirong (min. 85), 
respectiv Florea II (min. 75 și 86). 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

a SC BACAU — FC KARL MARX 
STADT 2—1 (1—1). In cadrai tur
neului pe care îl întreprinde in 
țara noastră, formația F.C. Kari 
Marx stadt, din R.D. Germană, a 
jucat Ieri cu S.C. Bacău, victoria 
revenind jucătorilor noștri cu 
scorul de 2—1 (1—1). Au marcat 
Chitara (2), respectiv Bahringer.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA-

POCA — KUZBASSA KERNERO- 
VA (U.R.S.S.) 3—1 (2—0). AU
marcat : Hagiu (min. 4), Bata- 
cliu (min. 32) și Hudiokov (min. 
63 — autogol), respectiv Duhov- 
nikov (min. 71). (I. LESPUC — 
coresp.).
• CHIMIA RM. V1LCEA — 

SCIIINIC IAROSLOV (U.R.S.S.) 
0—2 (0—0). Oaspeții au obținut 
victoria prin golurile marcate de 
Tachcv (min. 73) și Tabrinov 
(min. 88). Chimia a folosit forma
ția : Roșea — Lepădatu, Basno, 
Bădilă, Ciucă — Iordan, G. Stan, 
Gabcl — Teleșpan, Gîngu, C. Ni- 
colac. Au mai jucat Constantin, 
Răducanu, Cîrceag și Onișor. (P. 
GIORNOIU — coresp.).

• CARPAȚI SINAIA — LO
TUL UNIVERSITAR 0—8 (0—4).
Partidă la discreția jucătorilor 
selecționați pentru „Universiadă". 
Au înscris Voicilă (min. 2), Că- 
mătaru (min. 13, 43 șl 82), FI. 
Grigore (min. 23, 47, 52 și G8) și 
Păltinișan (min. 51). Selecționa
ta a apărut în următoarea for
mație : Ursache — Nadu, Păl
tinișan, Nicolae, Munteanu II —

Sabău, Voicilă, Carabageac — 
FI. Grigore, Cămătaru, Cernescu. 
Au mai jucat Bucu, Tllihoi, Pet- 
cu, Cimpeanu II și Stoichiță. (V. 
FELDMAN — coresp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

STEAUA 2—1 (2—0). Partida s-a 
disputat vineri. Au marcat Ciutac 
(min. 17) șl Palii (min. 24) de la 
învingători, respectiv M. Răduca
nu (min. 61). steaua a folosit 
„ll“-le : Răducanu (lordache) — 
Anghelini, Sameș, FI. Marin (min. 
46 Agiu), I. Gheorghe (min. 46 
Nițu) — Stoica, Aelenei, lordă- 
ncscu — M. Răducanu, Năstase, 
Zamfir. (V. LAZ Ar — coresp.).
• OLTUL SF. GHEORGHE —

STEAUA 0—5 (0—2). Meci dispu
tat duminică. Golurile au 
marcate de C. Zamfir (min. 
iordănescu (min. 24, 81, 89) 
Năstase • - —• ~ • ;
Uniat formația : Iordache — 
ghclini, FI. Marin, Sameș, 
— Stoica, Popa, Iordănescu 
M. Răducanu, A. loncscu, 
Zamfir. După pauză au mai 
luat : N. Răducanu, I.

fost
8). 

. . și
(min. 81). steaua a a-

An- 
Niții

c. 
evo- 

Gheor-

LOTO PRONOSPORT. INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT ETAPA DIN 22

IULIE
I. Șoimii Sibiu — Gaz motan 
; II. Nitnamonia — I.C.I.M. Bv.

III. Delta — Portul Constanța
IV. F.C. C-ța — Pescărușul
V. Dinamo Focșani — Petrolul
VI. Poiana — Carpați Sinaia
VII. Prog. Corabia — Rulmen- 

1 ; VIH. Chimia Tr. M. —
ROVA 1 ; IX. Constr. Vaslui — 

I Ceahlăul 1 ; X. Cimentul Bicaz
— Viit. Vaslui 1 ; XI. CUPROM 
— înfrățirea Oradea X ; XII. 
Victoria Cărei — Bihoreana 1 ; 
XIII. Steagul roșu — Carpați 
Mîrșa 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
266.278 LEI.

1 ;

ghe, Agiu, Zahiu, Năstase și 
Nica. (GH. BRIOTĂ — coresp.).
• POIANA CIMPINA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 1—4 
(1—1). Au înscris Bălăci (min. 32), 

' — - • (min.
la 
12 

Cra- 
tormatia :

Cîrțu (min. 50), Crlșan I 
60) și Donose (min. 75) de 
craiovenl și Manolache (min. 
— din 11 m) de la gazde, 
lovenii au prezentat -
Boldici — Ungureanu, Bumbescu, 
Ștefănescu, Purima — Bcldcanu, 
'î’iclcanu, Bălăci — Crișan, Cîrțu, 
Geolgău. Au mai jucat : Donose, 
Irimescu, Predulescu și Voica. 
(C. VIRJOGHIE — coresp.).
• DACIA ORAȘTIE — JIUL

2—2 (0—1). Au marcat, Nenu
(min. 70 și 72 — ultimul din 11 
metri) de la gazde, Stana (min. 
30) și Varga (min. 50) de la oas
peți. JIUL : Cavai — Grigore, 
Bădin, Stoica, Bedd — Sălăjan, 
Guran, Cassai — Stana, Varga, 
Iamandi. După pauză au fost 
introduși Stolchiță, Ciupitu și 
loncuț. (C. CREȚU — coresp.).
• F.CJW. REȘIȚA — VIITORUL 

SCORNICEȘTI ■ 0—0. Peste 6 000

Doi adversari încearcă să-l stopeze pe Dobrin (Fază din meciul 
amical Caraimanul Bușteni — F.C. Argeș) Foto : Dragoș NEAGU 
zîndu-se această bază, se va 
lucra susținut la îmbunătățirea 
presingului și marcajului, ca 
și a jocului fără minge, atri
bute esențiale ale fotbalului 
modern.

— Florin 
satisface la

— Modul 
licitări jucătorii. N-a fost zi în 
care programul să nu cuprindă 
cel puțin două antrenamente 
cu conținut fizic-tehnie. în care 
ședințele de instruire au fost 
de durată, volum și intensitate 
maximă. Toți, fără excepție, au 
înțeles că ne așteaptă un se
zon încărcat și, în consecință.

văHalagian, ce 
ora actuală ? 
cum răspund la so-

de spectatori au urmărit o par
tidă atractivă, echilibrată, în
care atacanții nu au reușit, însă,
să străpungă apărările adverse, 
deși acestea au manifestat des
tule slăbiciuni. Divizionara A
a jucat în următoarea alcătuire: 
Anghel — Lică, Stere, Micu, Cio- 
cioană — Badea, Gh. Manea, Pe
tre — Voiculeț, Șoarece, Palea. Au 
mai jucat : Ncdea, Pană și Mar- 
tinescu. (D. GLĂVAN — coresp.).
• IZVORUL TG. SECUIESC — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—9 (0—6). 
Au marcat : Vrînceanu , (min. 14, 
26, 40), Țevi (min. 15, 79, 81), 
Mulțescu (min. 17), Augustin 
(min. 30) și TMușat (min. 76), pen
tru Dinamo, respectiv Selimeși 
(min. 60). DINAMO : Ștefan — 
Bădilaș, Dinu, Ghiță, Lucuță — 
Dragnea, Augustin, Mulțescu — 
Țălnar, Țevi, Vrînceanu. Au mai 
jucat : Eftimescu, Sătmăreanu II, 
I. Marin, Bucur, Moldovan, Cus- 
tov, Mușat și Oprea (GH. BRIO
TĂ — coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — F.C.M. 

BRAIL A 1—1 (0—0). Au marcat: 
Bălșanu (min. 82) pentru bra
șoveni și Telegraf (min. 60) de 
la oaspeți. (C. GRUIA — coresp.).

torii noștri, și nu numai cei de 
la F.C. Argeș, nu au o mare 
experiență competițională in
ternațională. Acasă ne mai 
descurcăm, dar în deplasare se 
joacă emotiv, fără personalita
te. Tocmai din această cauză, 
sînt necesare „repetiții genera
le" cu adversari de mina întîi. 
Considerăm că pînă la 19 sep
tembrie, data primului joc cu 
A.E.K. Atena, ne sînt necesa
re cel puțin 
versari bine 
ropean.

— Cc mai
— Acest excelent jucător 

realizat un final de sezon 
totul remarcabil. Este un exem
plu în pregătire și sînt sigur 
că poate aduce încă multe sa
tisfacții clubului piteștean și 
suporterilor săi. Sînt convins că 
Dobrin iubește prea mult fot
balul ca, acum, la cei 32 de 
ani să mai comită greșeli...

Deci, meciuri de la o zi la 
alta, numeroase antrenamente, 
muncă asiduă la F;C. Argeș. 
Totul sub semnul unor 
dorințe : cîștigarea, din nou, a 
titlului ‘ ........................
narea 
mai

3 meciuri cu 
cotați pe plan
lacc Dobrin ?

a

ad- 
cu-

a 
cu

mari
de campioană și elimi- 

A.E.K.-ului. Și nu nu- 
echipoi ateniene...

Gheorghe NERTEA

AFLAM CA

ELEVII DIN TÎRNĂVENI - CÎSTIGĂTORIi CAMPIONATULUI ȘCOLILOR GENERALE
In finală: Șc. generală 1 Tîrnăveni - Șc. generală 7 Hunedoara

1-1 și 4-1 după executarea penalty urilor!
Pe terenurile 2 și 3 ale Com

plexului sportiv „1 Mai" din 
Pitești, într-o organizare ire
proșabilă, s-au disputat, ieri 
dimineață, partidele pentru 
locurile 1—8 ale clasamentului 
turneului final al campionatu
lui școlilor generale. Au fost 
meciuri pasionante, echilibra
te, disputate cu ardoare, de 
Mateuț, Deac, Tătulescu, Lupu, 
Rogojanu, Loga, ca să enume
răm numai pe cîțiva dintre 
foarte tinerii jucători eviden- 
țiați pe parcursul acestei faze 
a întrecerii. Iar dreptul de a 
juca în partida care a decis 
pe învingătoarea competiției și 
l-au cîștigat echipele Școlii ge
nerale nr. 1 Tîrnăveni (antre
nor : prof. Ion Șchiopu) și 
Școlii generale nr. 7 Hunedoa
ra (prof. Mircea Pătrașcu). Și, 
cu toate că micuții jucători din 
Tîrnăveni porneau ca mari 
favoriți, finala a fost deosebit 
de echilibrată, la un pas să 
se încheie cu victoria forma
ției din Hunedoara. Ea a con
dus cu 1—0 prin golul marcat 
de Mateuț, după ce Popescu,

Arămar și același Matcut ra
taseră mari ocazii. în ultimele 
zece minute însă, supuși unui 
presing extraordinar, outsiderii 
au ebdat și Loga a înscris go
lul egalizator eu puțin înaintea 
fluierului final al piteșteanului 
Ion Chilibar. „Epilogul" penalty- 
urilor prevăzut de regulament 
în caz de egalitate a dat cîștig 
de cauză echipei care „urcase" 
în joc, favoritei inițiale. Por
tarul Lechințean, inspirat și 
decis, a parat loviturile de la 
II m executate de Mateuț și 
Sulescu. Arămar a tras afară, 
în timp ce, de partea cealaltă 
Murar, Mărginean și Bozeșan II 
au transformat impecabil, sta
bilind la 4—1 scorul final în 
favoarea echipei lor, care cîș
tigă în acest fel campionatul. 
Iată componența echipelor fi
naliste : ȘCOALA GENERALA 
NR. 1 TÎRNĂVENI : P. Le
chințean — T. Tudoran, I. 
Creta, D. Deac, V. Zelar — 
I. Matei, FI. Loga, FI. Hîncu — 
F. Murar, T. Mărginean, Cl. 
Bozeșan. ȘCOALA GENERALĂ 
NR. 7 HUNEDOARA : D. Ni-

cula — S. Tronaru, A. Cioba- 
nu, P. Solomon, FI. Alexandru 
— V. Ilie, Fi. Mărioara, D. 
Mateuț — Fi. Sulescu, A. Ară- 
mar, C. Popescu. „Finala mică" 
și-au disputat-o echipele Școlii 
generale nr. 1 Tg. Cărbunești 
și Școlii generale nr. 12 Baia 
Mare. Prima formație a cîști
gat cu 7—2. Școala generală 
nr. 8 Ploiești a dispus cu 2—1 
de echipa Școlii Liceului „An
drei Mureșanu" Bistrița în 
partida pentru locurile 5—6, iar 
Școala generală nr. 6 Fetești a 
învins cu 4—1 Școala generală 
nr. 30 Galați, în meciul pentru 
locurile 7—8.

Aceasta este ordinea stabilită 
de turneul final al primei edi
ții a competiției. Dar... prima 
constatare făcută este aceea că 
întrecerea, organizată de F.R.F., 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului și Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor 
a întrunit sufragii unanime, 
bucurîndu-se de o mare popu
laritate în rîndul sutelor de 
mii de elevi dornici să prac
tice în mod organizat fotbalul. 
Prin această competiție cel mai 
îndrăgit dintre sporturi a făcut 
un PAS DECIS ÎN INCINTA 
ȘCOLII. Este marele cîștig.

Laurențiu DUMITRESCU

• Leac a tost suspendat I Prin 
telegrama nr. 559, din 19 Iulie, clu
bul U.T.A. anunța F.R.F. că, în șe
dința ținută jci, s-a hotărît ca Jucă
torul Leac să fie suspendat pe șase 
luni, pentru neprezentare la progra
mul de pregătire al echipei sale și 
pentru acte de vedetism. Federația 
a ratificat măsura luată de clubul 
arădean și, la rîndul ei, l-a scos pe 
Leac din lotul universitar.
• Buzoianul Al. Nicolae și ploieș

teanul Butufei s-au prezentat la exa
menul de admitere la Facultatea de 
educație fizică șî sport din Pitești. 
Nu cunoaștem rezultatele lui Nicolae, 
dar de Butufei am auzit că nu prea 
s-a descurcat la... probele fizice.
• Ștefan Popa, talentatul mijlocaș 

do la Metalul București, a revenit 
la Steaua, echipa care l-a format de 
la copii și juniori
• In' perioada 24 iulie — 3 august, 

S.C. Bacău va întreprinde un turneu 
in Iugoslavia, unde urmează să sus
țină trei partide cu adversari care 
vor fi stabiliți la fața locului.
• Constantin Dinulescu, unul din

tre cei mai apreciați și competenți 
arbitri de la noi, intenționează să 
abandoneze această activitate — 
deși mai avea încă doi ani de ar
bitrat — Și să se dedice antrenora- 
tylui. (Așadar, un antrenor cu... ecu
sonul F.I.F.A., luat destul de 
curîndl).
• Bucur, mijlocașul formației Stea

gul roșu Brașov, remarcat în recen
tele jocuri de Cupă, se antrenează la 
Dinamo București.
• „Poli” Timișoara nu are încâ 

un antrenor titular I De pregătirile 
echipei, aflată în prezent la Poiana 
.Mărului, se ocupă ..trio-ul" C. Radu
lescu — C. Bodo - V. Boiț, ultimul 
ca preparator fizic.
• Comisia de competiții a forului 

de specialitate a luat în discuție ca
zul petrecut la meciul de baraj pen
tru promovarea în Divizia C. Vitro- 
metan Mediaș — Gloria Berevoiești, în 
care ultima s-a retras de pe teren. 
Comisia a stabilit ca echipa promo
vată să fie Vitrometan Mediaș, dar 
propunerea ei așteaptă confirmarea 
Biroului federal.



PREZENȚE
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BOMÂNEȘTI 
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0 inaugurare spectaculoasă a celei (le a Vil-a Spartacliiadc a popoarelor din uns s.

MOSCOVA PREOLIMPICA A ARATAT
TURNEUL FINAL FEMININ 

DE TENIS DIN FRANȚA

în localitatea iranceză Le 
Touquet în întîlmrile turneu
lui final al competiției femi
nine de tenis pentru tineret, 
„Clipa Annie Soisbault". e- 
chipa României a întrecut, in 
primul meci (sferturi de fina
lă). cu 3—0. selecționata R.F. 
Germania. Rezultate : Lucia 
Romanov — Muller. 6—2. 6—1; 
Maria Romanov — Kehl 6—0, 
3—6. 6—2 ; Lucia și Maria Ro
manov — Muller, Kehl 6—1, 6—4. 
Alte rezultate din sferturi : 
Anglia — Australia 2—1 ; El
veția — U.R.S.S. 3—0; Ceho
slovacia — Olanda 3—1. în se
mifinale reprezentativa Ceho
slovaciei a învins cu 2—1 e- 
chipa României. Rezultate : 
Hana Mandiikova — Lucia Ro
manov 6—4. 1—6. 2—6 . Iva 
Budarova — Maria Romanov 
6—0. 6—5 . Mandiikova, Buda
rova — Lucia și Maria Roma
nov 6—0. 6—3. într-un alt 
meci Anglia — Elveția 3—0. în 
finală se vor întîlni Anglia — 
Cehoslovacia, echipa României 
urmînd a întîlni pe cea a El
veției (pentru locurile 3—4).

(România) — 3’/2 (1). In con
cursul masculin, pe primul loc 
se află Ivanovici (iugoslavia) 
cu 4 p urmat de Mihai Ghin
dă cu 3’/a p.

• La Belfort (Franța) a luat 
sfîrșit campionatul mondial de 
șah pentru juniori (jucători 
pînă la 17 ani). Titlul a fost 
cucerit de argentinianul Mar
celo Tempone, care în 12 run
de a totalizat 81/, p, urmat cu 
același număr de puncte de 
englezul Nigel Short, iar pe 
locul trei s-a clasat Ivan Fer
nandez Morovic (Chile) cu 8 p. 
Șahistul român Dan Bărbuies- 
cu s-a situat pe locurile 5—10, 
la egalitate cu Benjamin 
(S.U.A.). Ehlvest (URSS), Gre- 
enfeld (Israel), Hjartarson (Is
landa) și Heaven (Țara Gali
lor). fiecare cu cite 7 p. L„ 
turneu 
cători.

au participat 42 de
La 
ju

DE
START ÎN C.E.

BASCHET-JUNIOARE

ȘAHIȘTI ÎN ÎNTRECERI

• în turneul feminin al Festi
valului șahist de la Nalen- 
chow (Polonia), după 6 runde 
conduce Csonkics (Ungaria), cu 
5 p. urmată de Malgojata 
(Polonia) — 4 p, Baumstark

în Italia au început întrece
rile campionatului european de 
baschet pentru junioare. în 
prima zi, echipa României a 
pierdut, cu 62—79, meciul cu 
reprezentativa Italiei, apoi a în
trecut cu 88—84 (52—41) pe cea 
a Bulgariei. Alte rezultate: 
Bulgaria — Polonia 97—67, Ita
lia — Polonia 68—62 (43—36), 
Iugoslavia — Finlanda 75—62 ; 
Cehoslovacia — Belgia 63—41 ; 
Ungaria — Olanda 96—60 ; 
U.R.S.S. — Franța 82—49.

A „CUPEI EUROPEI" IA ATLETISM
Formația României s-a clasai pe locui secund

CA ESTE GATA PENTRU OLIMPIADA ’80
MOSCOVA, 22 (prin tcleron). 

— Am intrat in Moscova pe 
poarta aeriană obișnuită, Șere- 
metievo. Alături, alt aeroport 
destinat traficului olimpic de 
anul viitor se află in stadiul 
finisajului. Acum la ordinea 
zilei este Spartachiada, insă 
fluxul de pasageri venifi la 
acest eveniment sportiv redă 
peisajul obișnuit al momente
lor olimpice. Sportivi, antre
nori. oficiali și ziariști. sosiți 
din numeroase țări, se îndreap
tă spre centrele de primire. Pe 
șoseaua care leagă aeroportul 
de centrul Moscovei, pe . bule
vardele orașului, la hoteluri și, 
firește, pe terenuri, stadioane 
și in săli atmosfera olimpică 
este omniprezentă.

Organizatorii Olimpiadei ’SO 
au vrut să aibă, cu un an 
înainte, la această Spartachia
dă, confruntarea cu dimensiu
nea olimpică. Cei 10 000 de 
sportivi sovietici plus 2500 dc 
concurenți din aproape 90 do
tări înseamnă egalul participă
rii efectivului sportivilor în 
1980. In aceste zile, aproape 
totul este aici asemănător pre
vederilor desfășurării Jocurilor 
Olimpice. Centrele de presă 
funcționează (sint aici peste 800 
de ziariști străini), aparatura 
electronică este pusă la punct, 
suvenirurile olimpice se vind 
peste tot — asistăm, deci, la 
o repetiție generală in cele mai 
mici amănunte.

Simbătă a avut loc deschide
rea oficială a celei de a VII-a 
ediții a Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S., care a luat 
grandoarea unei ifiaugurări a 
Jocurilor Olimpice. Pe stadio
nul „V.l. Lenin" din Lujniki,

care acum numără 103.000 
locuri, am asistat la o paradă 
sportivă de două ore care — 
finind seama de tradiția și spe
cificul Spartachiadelor sportive 
sovietice — a imbrăcat haina 
olimpică intr-o ceremonie deo
sebit de spectaculoasă. Apar 
sute de stegari și după ei sute 
și sute de copii cu baloane in 
miini. Copiii scriu cu trupurile 
lor cifra romană VII și apoi 
dau drumul baloanelor multico
lore. in mijlocul unui stadion 
fremătind de entuziasmul spec
tatorilor. Aceiași copii desenea
ză cercurile olimpice, in timp 
ce mii de participant! la Spar
tachiadă, aflati in tribuna a 
Il-a a stadionului, desenează 
cu eșarfe colorate tablouri vii, 
sugestive, care întregesc exer
cițiile din teren.

începe defilarea steagurilor 
celor 15 republici unionale, 
purtate de tineri in costume 
naționale, după care celebri 
campioni sovietici din trecut și 
de azi defilează în aplauzele 
tribunelor. Se salută apoi cu 
căldură anunțul participării 
sportivilor străini, reprezentafi 
simbolic la defilare printr-o 
placardă cu numele țărilor și 
de cite un port-drapel. Steagul 
tricolor al României socialiste 
este purtat de luptătorul Ion 
Păun.

cea 
po-

tor-

După încheierea defilării, se 
dă citire mesajului de salut 
adresat participanfilor la Spar- 
tachiadă si sportivilor oaspeți 
de către Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.V.S. 
Apoi se inaugurează oficial 
de a Vll-a Spartachiadă a 
poarelor din U.R.S.S.

Imediat apar purtătorii
telor care vor aprinde flacăra 
pe timpul ultimei perioade a 
Spartachiadei. intre 21 iulie si 
5 august. Aceștia sint renumiții 
Valeri Borzov și Ludmila Kon
dratieva. Ei duc tortele pe scă
rile tribunelor și aprind o altă 
tortă finală cu care ultimul 
schimb, sportiva Tatiana Ani
simova. face să irumpă flacăra 
Spartachiadei. Programele care 
au urmat au oferit splendide 
demonstrații ale copiilor și ti
nerilor sportivi sovietici. îndeo
sebi ale studenților institutelor 
de cultură fizică și sport, care 
au arătat pregnant superiorita
tea sistemelor de educație fizi
că din țările socialiste.

Intr-adevăr, primele Jocuri 
Olimpice găzduite de o (ară so
cialistă pot fi — cu un an îna
inte — sigure de succes. Repe
tiția generală ar fi putut să fie. 
chiar premiera!

Aurel NEAGU

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII

KARLOV AȚ, 22 (prin tele
fon). Competiția masculină, fi
nala B a „Cupei Europei" s-a 
încheiat cu o mare surpriză, 
victoria echipei Iugoslaviei care 
a totalizat 105,5 p obținînd ast
fel, pentru prima oară, califi
carea în finala A a acestui ve
ritabil campionat european pe 
echipe.

Pe locul secund s-a clasat 
reprezentativa țării noastre cu 
97,5 p. Locurile următoare au 
fost ocupate de: Ungaria 97 p, 
Cehoslovacia 97 p. Finlanda 96 
p. Bulgaria 87 p, Elveția 77,5 p. 
Belgia 55.5 p. După cum se 
vede întrecerea a fost extraor
dinar de echilibrată.

Rezultate de simbătă : 400 mg : 
1. Kopitar (I) 50.37. 2. Toboc (R) 
50,97. 3. Haas (E) 51,25 ; 1500 m: 
1. Plachy (C) 3:49,5, 2. Leine (F) 
3:50.0, 3. Zidankovici X. “ 
6. Ghipu (R) 3:50,8 ; suliță 
Boroș (U) 82.04 m.
(F) 79.96 ‘ “
79,64 m... 
72,44 m :
(R) 10,71.
3. Lacko
Kolar (C) 46,17,

40,25,

3. (I) 3:50,3...
1.

2. Purarcn 
m, 3. Hanusovsky (C)

6. Raduly-Zorgo (R) 
100 m : 1. Sușelescu

2. Karanlotov (B) 10,73, 
(C) 10,77 : 400 m : 1.

2. Alebici (I)
3. GLsler (E) 46,37... 7. St.7.

Nagy (R) 47.18 ; greutate : 1.
Stahlberg (F) 19.85 m. 2. Minici (1) 
19,80 m. 3. Kiosev (B) 19,25... 8. 
Nagy (R) 15,25 m ; lungime : 1.
Bernhard (E) 7,95 m, 2. Stekici 
(I) 1,79 m, 3. Desruelles (Belgia) 
7,67 m... 7. Iordache (R) 7,44 m; 
înălțime : 1. Temin (I) 2,25 m — 
record, 2. Proteasa (R) 2,14 m,
3. Major (U) 2,14 m ; 10000 m : 
1. Floroiu (R) 28:10,0, 2. Ryffel 
(E) 28:41,0, 3. Vainio (F) 28:45,0,
4. Karpancev (B) 28:55,0 ; 4X100
m : 1. Bulgaria 39,71, 2. Ungaria 
39,86, 3. Cehoslovacia 39,9G, 4.
Iugoslavia 40,25, 5. România (Du
mitrescu, Tudor, Bălțat, Șușeles- 
cu) 40,25.

în ziua a doua a concursului, 
dintre atletii români au obținut 
clasări meritorii Dan Betini — 
locul 2 la 3 000 m obstacole, cu 
8:38.2, Pal Palfy, de asemenea, 
pe locul 2, la 110 m garduri, în 
13,96, ca și Nicolae Bindar, la a- 
runcarca ciocanului, cu 70,32 m. 
Carol Corbu s-a situat pe locul 
3 la triplusalt, cu 16,29 m, la fel 
cu Claudiu Sușelescu — 21,11 la 
200 m plat. Ilie Floroiu, care cîș- 
tigase cu o zi înainte cursa de 
10 000 m. a alergat și la 5 000 m, 
ocupînd locul 4, în 13:41,2.

Echipa Iugoslaviei se califică 
pentru finala competiției, alături 
de U.R.S.S., R. D. Germană, R.F. 
Germania, Franța, Marea Britanic, 
Polonia și Italia.

MONDIALELE" DE LUPTE
JUNIORI

(Urmare din vaa. I)

gazde, suedezul R. Talroih, Pa
duraru a fost declarat învins 
prin descalificare. Printre ju
niorii noștri care au rămas în 
competiție se numără si ,,greul" 
Ion Hanu. Fără adversar în 
primul tur, în cel de-al doilea 
el a obținut victoria prin tuș 
(min. 4) în fața japonezului A. 
Watanabe. In meciul cu bulga
rul A. Ghcrovski — principalul 
candidat la titlul mondial al 
acestei categorii — I. Hanu n-a 
reușit să evite tușul.

Ceilalți juniori români, avînd 
cite două infringeri, n-au mai 
luptat în tururile 
Luni seara vor lua 
trecerile.

superioare, 
sfîrșit în-

La ora 
nalele la 
tate erau 
rare.

★
închiderii
5 categorii de greu- 
în curs de desfășu-

ediției, fi-

ECHIPA FEMININĂ DE ATLETISM A ROMÂNIEI ÎN GRUPA A
lUrmare din pag l)

din cele 15 probe ale competi
ției atletele noastre au cîștigat 
8, adică mai mult de jumătate 
(iar la alte 3 au fost pe locul 
secund). Au obținut victorii 
prețioase Fița Lovin — 800 m, 
Maricica Puică — 1500 m și 
3000 m. Mihaela Dumitrescu — 
100 mg. Doina Anton — lungi
me. Florența Tăcu — disc. Eva 
Zorgii-Raduly — suliță și echi
pa Korodi. Lazarciuc, Stancu, 
Samungi la 4X400 m. Fiecare 
dintre aceste succese si-a avut 
desigur importanta sa. totuși o 
subliniere «Decială merită, pen
tru risipa de efort. Maricica 
Puică (în decurs de numai 50 
de minute a cîștigat net 1500 m 
si 3000 m!) si. Pentru marea 
valoare demonstrată. Eva Zor- 
gii-Raduly. care a aruncat 
65.86 m. la numai 4 cm 
recordul ei do acum cîteva

Iată rezultatele în ordinea 
fășurârii probelor : 400 mg : 
hacsi (U) 58,05. 2. Stancu ....
58,09. 3 Laval (Fr.) 58.45 : 100 m:
I. Haglund (S) lt.30. Rega (Fr.)
II. 31. Wehrli (E) 11.44... 7. G. Io
nescu (R) 11.66 ; 800 m : 1. Lo
vin (R) 2:019, 2. Biirki (E) 2:02,6,

(U) 2:05.0 ; 400 m : 1.
52,58. 2. Samungi

3. Pal (U) 53.30 : greu- 
Bartonova (C) |8,67 m.

2. Loghin (R) 18,37 m, 3. Armuth 
(U) 16,81 m ; 4X100 m : 1. Franța 
44,00, 2. Ungaria 45,29, 3. Ceho
slovacia 45,59, 4. Elveția 45.60, 5. 
România (Chirlcuță, Dumitrescu, 
Somănescu, Ionescu) 45,79 ; su
liță : 1. Eva Zorgo-Raduly (R)
65,86 m, 2. Janek (U) 57,92 m, 3. 
Laktitova (C) 53.84 m ; 1500 m :
1. Puică (R) 4:11,3, 2. Renties
(Fr.) 4:15,5, 3. Lipcsei (U) 4:16,6 ; 
200 m : 1. Rcga (Fr.) 23,32, 2.
Laihorne (F) 23,44, 3. Wehrli (E) 
23,46... 7. Șomănescu (R) 24,15 ;
100 mg : 1. Dumitrescu (R) 13,20,
2. ThOOf (F) 13,29, 3. Elloy (Fr)
13,33 ; Înălțime : 1. Matay (U)

1.90 m. 2. Erb (E) 1,84 m, 3. Be- 
nedici (I) 1,82 m, ...5—6. Karlson 
(S) și Popa (R) 1,79 m ; 3000 m : 
1. Puică 9:02,5, 2. Nemetz (S)
9:05,1, 3. Bruner (E) 9:08,6 ; lun
gime : 1. Anton (R) 6,49 m, 2. 
Nygrinova (C) 6,47 m. 3. Dance- 
tovici (I) 6,38 m ; disc : 1. Tăcu 
(R) 61,62 m, 2. Herczegh (U) 
58.48 m, 3. Prousova (C) 57,58 m : 
4X400 m : 1. România 3:31,4, 2.
Ungaria 3:32,5, 3. Finlanda 3:36,2,

Clasamentul general: 1. ROMA
NIA 96,5 p, 2. Ungaria 86, 3.
Franța 83, 4. Finlanda 65 p. 5. El
veția 59 p. 6. Cehoslovacia 58 p. 
7. Suedia 52,5, 8. Iugoslavia 40 p.

3. Vaczi 
IlSggman (F)
(R) 53.19 
taie : 1.

de 
zile, 
des- Mo-

(R)

• In turneul de lupte greco-romane, Andrei Vasile (categ. 
100 kg) s-a clasat pe locul III după N. Papiașvili (R.S.S. Gru
zină) și V. Lvov (R.S.S. Ucraineană), cucerind medalia <'

Ion Păun s-a accidentat în turul doi și a fost nevoit 
doneze competiția.

• In turneul de box, în limitele categ. pană (57 I 
Popa a pierdut (0—5) întîlnirea cu Nikolai Soloviov (R.

• în turneul de polo : R.S.S. Gruzină — România 7—5 (1—1, 
2—0, 1-2, 3-2).
• La canotaj, în calificări : Sanda Toma la simplu. Roșea — 

Homcni la dublu au ocupat primul loc cu cele mai bune tim
puri ale zilei.

ALTE REZULTATE

de bronz, 
să aban-
kg) Nicu 
;,S.F.S.R.).

• Concursul de pentatlon mo
dern s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a englezului 
Nightingale (locul 10 la J.O. 
la Montreal) care șl-a c'. 
net adversarii ____ . ’
talizat 5395 p. Pe locurile urmă
toare : Buzgo “
Masala (Italia) 
(U.R.S.S.) 5301
(U.R.S.S.) 5252 p etc.
• întrecerile de atletism, des

fășurate in fața a peste 100 000 
de spectatori, au prilejuit cîteva 
rezultate remarcabile. Cursa de 
20 km marș a revenit sovieticului 
Nikolai Vinișenko cu 1.22:29,0. 
Etiopianul Mirus Yfter (37 ani) a 
cîștigat proba de 10 000 m cu 
27:44,2 (la 5000 m a fost cronome
trat în 13:56.3). Campioana euro
peană Svetlana Ulmasova

Robert
7. de

__  șl-a depășit 
la cros. El a to-

(Ungaria) 5385 p.
5379 p, Starostin 

p, Bulgakov

(U.R.S.S.) a obținut victoria la 
3000 m cu 8:46,0, iar aruncătoaroa 
Ilona Slupianek (R.D. Germană), 
și ea campioană continentală, a 
învins la greutate, cu 21,52 m.
• In turneul dc șah, după 4 

ture conduce selecționata R.S.F.S. 
Ruse (la prima masă, fostul 
campion mondial Spasșki), cu 17 
puncte (5 partide întrerupte), ur
mată de Leningrad (la prima ma
să, actualul campion al lumii Kar
pov), cu 16 puncte (6). In turul 4, 
Elena Ahmîlovslca (R.S.F.S.R.) a 
învlns-o pe fosta campioană mon
dială Nona Gaprindașvili (R.S.S. 
Gruzină). In turul 3, partida din
tre Karpov șl Spasski, după 
schimbul foarte timpuriu al da
melor. la mutarea a 7-a, s-a în
cheiat remiză în 15 mutări.

SERGHEI PAVLOV „OLIMPIADA '80 VA DA
UN NOU IMPULS MIȘCĂRII OLIMPICE"

tru desfășurarea cu succes a 
Jocurilor mai trebuie să se 5 
facă încă multe. „Fâra îndo
ială, scrie el, că programul 
sportiv va fi îndeplinit Ia ter
menele stabilite. Vor fi conti
nuate eforturile pentru pu
nerea la punct a organizării 

în toate domeniiie".

„Viitoarele Jocuri Olimpice 
dc vară, care vor aduce cle
mente noi în sărbătorile tradi
ționale ale sportului, vor da un 
nou impuls întregii mișcări 
olimpice", scrie în „SOVIETSKI SPORT" “ - - - -
ședințele 
cultură 
U.R.S.S.

„Pentru 
arătat Pavlov, 
uimi pe cineva, 
niza întrecerile in cele mai bu
ne tradiții ale olimpismului, 
dezvoltindu-le și imbogățin- 
du-le în mod creator. Am rea
lizat multe lucruri care pot fi 
caracterizate prin noutate și 
originalitate".

S. Pavlov a subliniat că pen-

Serghci Pavlov, pre-
Comitctului pentru 
fizică. și sport al J.O.

noi principalul, 
nu este de

a 
a 

ci de a orga-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Francezul Thierry 

Vigneron a stabilit la Pomm-eraye 
(Franța) un nou record mon
dial pentru juniori la săritura cu 
prăjina, cu 5,52 m (v.r. —- îi a- 
parținea cu 5,45 m) > La Rietl. 
Pietro Menn ea a stabilit cea mai 
bună performanță mondială pe 
300 m realizînd timpul de 32,23.

FOTBAL • La Strasbourg, în 
meci amical. F.C. Strasbourg șl 
formația vest-germană F.C. Koln 
au terminat la egalitate : 3—3
(1—3) a în campionatul de fotbal 
al ligii nord-americane, echipa 
Cosmos New York a învins cu 
1—0 (0—0) formația Philadelphia, 
unicul gol fiind marcat de olan
dezul Neeskens. • Turneul in
ternațional pentru juniori, desfă
șurat în localitatea olandeză

Assen, s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Poloniei. Ih ultimele par
tide : Polonia — Olanda 0—0 ; 
Norvegia — Danemarca 2—1.

MOTO « Campionul mondial 
la motociclism, spaniolul Angel 
Nieto, a suferit un accident, de
venind indisponibil.

ȘAH • Turneul de la Buda
pesta a fost cîștigat de Ratmir 
Holmov cu 10 p. urmat de Tatai 
— 9 p. Nagy — 8','j p.

TENIS „ In grupa B a cam
pionatului european pentru ju
niori (jucători pînă la 16 ani), 
echipa Franței a Învins formația 
Ungarie! cu scorul de 5—0. în 
timp ce reprezentativa Cehoslo
vaciei a întrecut, cu 4—1. selec
ționata Belgiei. ® In semlfi-

nalele turneului de la Baas- 
tad, Borg l-a învins cu 6—3, 6—1 
pe Johansson, iar Taroczy l-a În
trecut cu 6—2, 4—6, 6—4 pe
Proisy. * In sferturile de finală 
ale turneului de 4a Washington, 
Vilas l-a Întrecut cu 6—3, 7—6, pe 
Maștera Alte rezultate : Peccl — 
Higueras 6—1. 1—6, 6—3 ; Dibbs — 
Teltscher 3—6. 6—4, 6—0. 
semifinale Guillermo Vilas 
eliminat cu 6—2, 3—6, 6—2
Luls Clerc și va juca în finală 
împotriva iul victor Peccl, În
vingător cu 6—4, 6—4 în fața 
americanului Eddie Dibbs. • Tur
neul internațional de la Hilton 
Head a revenit lui Stan Smith 
care l-a învins în finală cu 6—3, 
6—2 pe Tim Gullikson.

In 
l-a 
pe

BERNARD HINAULT ClȘTIGĂ 
PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV 
TURUL CICLIST AL FRANJEI

PARIS, 22 (Agerpres). Penultima 
etapa a Turului ciclist al Franței, 
disputată între Auxerre și Nogent 
sur Marne, a fost cîștigată de 
purtătorul tricoului galben, fran
cezul Bernard Hinault, care a 
parcurs 205 km în 5h 52:56.

Ultima etapă, a 24-a, Le 
Perreux sur Mame — Paris (181,3 
km), a revenit, de asemenea, lui 
B. Hinault, în 4h47,45, urmat în 
același timp de Zoetemelk. Astfel, 
cea de-a 66-a ediție a Turului 
ciclist al Franței s-a încheiat 
ieri, pe celebra arteră pariziană 
Champs Elysee, cu un adevărat 
triumf al rutierului francez 
Bernard Hinault (24 ani), care își 
înscrie pentru a doua oară con
secutiv numele în palmaresul în
vingătorilor acestei mari curse. El 
a cîștigat 7 etape, între care 4 
contracronometru individual. In 
clasamentul final , Hinault este 
urmat la 3,07 de Zoetemelk 
(Olanda), la 24,53 de veteranul 
cursei, portughezul Agostinho, în 
vîrstă de 36 de ani. în timp ce 
olandezul Kuiper ocupă locul 4, 
la 28.02.


