
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

La Palatul Republicii- a avut 
loc, marți, 24 iulie, ceremonia 
înmînării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a Medaliei de 
aur cu plachetă a Institutului 
de relații internaționale din 
Roma „pentru marea contribu
ție la promovarea păcii, bun 
universal al omului", precum 
și a medaliei jubiliare emisă 
de Institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României.

în cadrul aceleiași solemni
tăți, tovarășei Elena Ceaușescu 
i-au fost înmînate, din partea 
Institutului din Roma, Medalia 
de aur, pentru înalta sa con
tribuție științifică și tehnică Ia 
progresul românesc și mondial, 
și medalia jubiliară consacrată 
glorioasei 
August.

Aceste 
conferite 
Ceaușescu se adaugă 
număr de mărturii de 
și prețuire ce vin să 
firme necontenit, de Pe toate 
meridianele, valoarea persona
lității multilaterale a președin
telui României, luptător neobo
sit pentru pace și colaborare, 
pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, 
a unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, o 
lume fără arme și războaie în 
care popoarele să poată trăi în 
pace și libertate, deplin stă- 
pîne pe destinele lor, pe drep
tul de a-și construi o viață 
demnă și prosperă.

La rîndul lor, distincțiile con
ferite tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă un nou și cald oma
giu adus personalității și ope
rei sale care se bucură astăzi 
de un larg prestigiu interna
țional și care onorează deopo
trivă pe toți oamenii de ști
ință din țara noastră.

La ceremonie au luat parte 
tovarășii Ilie Verdeț, 
Banc, Emil Bobu, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară, 
Ciobanu, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man, Nicolae Constantin, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile

aniversări de la 23
prestigioase distincții 
tovarășului Nicolae 
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Ion Ursu, Dumitru 
Ilie Rădulescu, Marin 
precum și alte per-

Patilineț, 
Popa, 
Vasile, 
soane oficiale.

Au fost prezenți membrii 
delegației Institutului de relații 
internaționale din Roma, sosită 
în Capitală pentru 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
înaltele distincții.

A fost de față Ernesto Ma
rio Bolasco, ambasadorul Ita
liei la București.

în deschiderea ceremoniei, a 
luat cuvîntul Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

în continuare, au rostit alocu
țiuni omagiale prof. dr. Gio- 
vani Battista Bonelli, Giancarlo 
de Carolis, prof. dr. Giancarlo 
Elia Valori și prof. dr. Adolfo 
Gamberini.

înaltele 
înmînate 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
Valori.

Șefului _____ _____ . _
fost înmînat, de asemenea, un 
volum, 
italiană, 
cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, intitulat semnifica
tiv „Pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună".

Invitat să ia cuvîntul Ia cere
monie, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a rostit o cuvin- 
tare, care a fost urmărită cu 
deosebit interes ți deplină a- 
probare de cei prezenți.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, a luat cuvîn
tul președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, to
varășul Mihnea Gheorghiu.

Membrii delegației Institu
tului de relații internaționale 
din Roma au felicitat călduros 
pe tovarășul Nicolae 
și pe tovarășa Elena 
pentru distincțiile ce 
conferite.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost, de asemenea, felicitați cu 
căldură de tovarășii. din con
ducerea partidului și statului 
nostru.

în încheierea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
fotografiat cu membrii dele
gației italiene și s-au întreți
nut cu ei într-o atmosferă de 
caldă cordialitate.

a înmina

distincții au fost 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 
de Giancarlo Elia

statului român î-a
apărut în limba 

cu articole și

Ceaușescu 
Ceaușescu 
le-au fost
Ceauș eseu

Campionatele individuale de box ale seniorilor

IERI, IN OALELE SFERTURILOR DE FINALE, 
TINERI DINE PREGĂTIȚI AL ÎNVINS ȚAVORIȚII

O C. Chiracu, principa
lul pretendent la titlul „se
migreilor", a pierdut prin 
k.o. I ® Azi, de la ora 
18,30, la Palatul sporturi
lor și culturii, prima gală 
a semifinalelor

a\\\\\\\\\\\\\\\\^
Iubitorii boxului din Capitală 

și-au dovedit încă o dată ata
șamentul față de sportul pre
ferat, înfruntând ploaia care a 
căzut în timpul meciurilor de 
ieri, ultimele din cadrul sfer
turilor de finale ale campiona
telor naționale. Din păcate, sla
ba preocupare a I.A.B.S. pen
tru asigurarea unor condiții 
normale de desfășurare a con
cursului. chiar și pe timp ne
favorabil, a făcut ca munca 
oficialilor să fie mult îngreu
nată Cu foarte puține eforturi 
din partea organizatorilor aces

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI

SEMIMUSCA : Al. Turei (Voința Cj.-Napoca) — S. Petrescu 
(B.C. Galați),N. Crăciun (Dinamo) — D. Schiopu (Steaua); COCOȘ: 
I. Căprărescu (Farul) — T. Dinu (Dinamo), Gb. Negoiță (B. O. 
Brăila) — N. Robu (B.C. Brăila) ; SEMIUȘOABA : H. Sultan 
(Steaua) — FI. Stan (Dinamo), V. Ioana (Muscelul) — Fl. Li- 
vada.ru (Steaua); SEMIMIJLOCIE: C. Ghindăoanu (Dlnamo) — 
I. Budușan (Metalul Buc.), ' ~ ...... — . -
(Dlnamo); MIJLOCIE: S. 
(Dinamo), P. Istrate (B.C.

Gh. Costache (Rapid) — Gh. Simion 
Tîrîlă (B.C. Galați) — V. Silaghl 
Galați) — Gh. Butnaru (Steaua).

în-te neajunsuri ar fi putut fi 
lăturate.

în reuniunea de Ia prinz 
fost stabiliți semifinaliștii de la 
categoriile semimijlocie. mijlo
cie și grea. Ținând seama că 
ieri s-a luptat pentru medalii, 
sportivii calificați la această e- 
tapă au depus eforturi susținu
te pentru a-și apropria victoria, 
realizînd multe meciuri intere
sante, spectaculoase. Chiar din 
prima partidă a galei am pu
tut asista la o frumoasă de
monstrație de box tehnic pe 
care ne-a făcut-o Constantin 
Ghindăoanu (Dinamo) în corn-

Campionatele internaționale de tir ale României

SPORTIVII ROMÂNI-ÎN PRAGUL
UNOR NOI VICTORII

Campiona- 
de tir ale

Si ziua a doua a 
telor Internationale 
României și „Marelui premiu 
Carpați" la talere seniori a 
fost, asemenea celei inaugura
le. interesantă. Aceasta, pentru 
că. deși nu a mai fost stabilit 
nici un cîștigător (programul 
de concurs cuprinzînd doar pro
be în curs de desfășurare, cu 
rezultate intermediare), între
cerile de pe standuri au oferit 
celor prezenți un plus de a- 
tractivitate. Astfel, în proba de 
pistol viteză. în cadrul căreia 
a evoluat Corneliu Ion, cam-

Anii libertății patriei au adus in județul lași saltul... 

DE LA PLIMBĂRILE ORGANIZATE, ACUM 
IN PĂDUREA REPEDEA DE NEUITATUL MOS 

LA 0 JUMĂTATE DE MILION DE PARTICIPANT! LA

4 DECENII, 
ENACHE, 
DACIADĂCC

au
lui Valentin Simion (Li- 
Mangalia). Dîrzeniei și 
lui Simion, Ghindăoanu

pania 
toral 
forței
i-a opus tehnica sa superioară 
reușind să puncteze mai mult 
și datorită unui joc de picioa
re derutant. Ghindăoanu a ob
ținut victoria, dar nu înainte 
de a se întrebuința foarte se
rios.

Campionul „semimijlociilor". 
Ion Budușan (Metalul Bucu
rești), a trecut prin clipe grele

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

Azi, în anii socialismului, 
leagănul moldav de istorie, ști
ință și cultură și-a descoperit 
și alte importante vocații, în
tre care industrializarea sa se 
înscrie ca o reală performanță 
a patriei noastre. O pu
ternică platformă industrială, 
cu un ritm de dezvoltare si de

expansiune impresionant, se a- 
daugă platformei istorice, plat
formei culturale, platformei 
științifice, făcînd din Iași una 
din cele mai armonioase și mai

Marius POPESCU

Focar de cultură românească, 
tradițional și renumit centru al 
literelor, al tuturor artelor, la
șul a reprezentat dintotdeauna 
o frunte a spiritualității națio
nale, cu care s-au mîndrit pe 
drept cuvînt toți locuitorii ță
rii noastre.
. lașul însemna pînă mai ieri 
Cultură (cu C mare), istorie și 
cultură. Pînă mai ieri...

(Continuare in pag. 2-3)

Concurs In cadrul „Daciadei" la Iași

pionul european 
și corecordmanul 
mondial, era de 
așteptat un duel 
interesant între 
reprezentantul nos
tru și Giancarlo 
Manteli, cel de al 
doilea țintaș, ca 
valoare. în echipa 
Italiei, după Ro
berto Ferraris. Nu
mai că oaspetele 
peninsular nu ș-a 
arătat a fi în for
mă și, greșind 
mult la seriile de 
4 secunde, unde a 
pierdut 5 puncte, 
a totalizat, în pri
ma manșă, doar 
294 de puncte. în 
schimb, coechipie
rul său, tînărul 
Roberto Vanossi, a 
focuri excelente și a totalizat 
299 de puncte ! în aceste con
diții, Corneliu Ion a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru 
a nu pierde contactul cu Va- 
nossi. încercarea sa a reușit, 
campionul nostru adunînd, la 
rîndul său, tot 299 de puncte.

[Continuare în pag. a 4-a)

Imagine din proba de sheet seniori: evo
luează liderul clasamentului, Ion Toman 

Foto : Vasile BAGEAC
Legitim, așadar, inferesul cu 
care este așteptată continua
rea acestui echilibrat duel, cu 
atît mai mult cu cît încă doi 
tineri reprezentanți ai noștri.

Radu TIMOFTE

reușit 30 de

(Continuare în pag. 2-3)

„Cupa Mării Negre" la baschet masculin

0 ÎNTRECERE CU NUMEROASE ATUURI
Notăm cu satisfacție progra

marea unei noi competiții in
ternaționale de baschet mascu
lin (după „Cupa orașului Bucu
rești", disputată săptămîna tre
cută). Avem încrederea că noua 
întrecere — „Cupa Mării Ne
gre" (ce va fi găzduită de Sala 
sporturilor din Constanța, de 
astăzi pînă duminică) — cons
tituie doar un pas făcut de fe
derația de specialitate spre re
zolvarea unei probleme impor
tante a baschetului de perfor
manță din țara noastră, cum 
este asigurarea unui program 
competițional internațional cu
prinzător, pentru fruntașii a- 
cestui joc sportiv.

Referitor la „Cupa Mării Ne
gre", vom sublinia, in primul 
rînd, prezența redutabilei re
prezentative a R. P. Chineze, 
cîștigătoare, în anii 1975 și 1977, 
a titlului de campioană a Asiei. 
In rîndul selecționatei R.P. Chi
neze evoluează virtuozi în mî-

nuirea mingii (Guo Iun-lin — 
1,92 m, Guan Lu-pin — 1,94 m), 
precum și adevărați giganți (Ma 
Zan fu — 2,16 m, Mu Tie-zu 
— 2,20 m). Celelalte echipe 
oaspete — R. D. Germană și 
Ungaria — depun intense efor
turi pentru revenirea printre 
fruntașele baschetului euro
pean.

România va fi reprezentată 
de echipa de seniori (pentru 
care „Cupa Mării Negre" con
stituie ultima verificare de am
ploare înaintea Balcaniadei de 
la Atena. 16—20 septembrie), de 
selecționata de tineret (care 
cuprinde jucătorii apți să fie 
promovați, cît de curînd, în lo
tul de seniori), precum și de 
formația Farul Constanța.

Azi — în ziua inaugurală — 
au loc, de la ora 16. meciurile: 
Ungaria — Farul, România — 
România tineret, R. P. Chine
ză— R. D. Germană.

vada.ru
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CONTRIBUTE" MARICICĂI PUICĂ...
In cei aproape 10 ani de ca

rieră atletică, Maricica Puică 
(năseută la lași, la 29 iulie 
1950) a luat startul în multe sute — cine le mai ține soco
teala ? — de concursuri de 
tot felul, mici și mari, interne 
și internaționale. Palmaresul 
său cuprinde numeroase victorii, dar poate că nu chiar 
atîtea la cîte i-ar fi dat drep
tul seriozitatea și hărnicia cu 
care se pregătește, sub îndru
marea soțului ei, Ion Puică, 
pasiunea sa pentru atletism.

Panoplia sa de trofee cu
prinde nenumărate mărturii 
ale unor succese frumoase, de 
la titlul de campioană mon
dială de cros — cucerit cu 
echipa României, anul trecut, la Glasgow (locul 3 în clasa
mentul individual) — la titlu
rile de campioană balcanică de cros, ultimul anul acesta, 
in Iugoslavia, la Ptristina. De 
asemenea, diplome și medalii 
pentru realizările ei sportive, pentru Jocul III la Universiada 
de la Sofia, din 1977, pentru 
locurile I, n și III in diferite 
alte concursuri de amploare.Demn de reținut și faptul că 
ea a fost coautoare la multe 
din biruințele unor colege. Ca 
să ne referim doar la două 
exemple recente, că ea a condus 
timpului în cursa 
în iunie — Ileana 
lizat 4 minute pe 
tot el i se datorește faptul că, 
Ia campionatele naționale, pe Stadionul Republicii, s-a aler
gat mult sub 4:00,0. Fără stră
daniile el, indiscutabil, rezul
tatele ar fi fost... altele.

Săptămâna trecută, la „Cupa

Europei" de la Antony, o anu
mită situație tehnică în sinul 
echipei noastre a impus pre
zența alergătoarei noastre în 
două curse : 1500 și 3000 m, 
programate într-un interval de 
numai 50 de minute (!). Ma- 
ricica a luat startul în am
bele curse și a abținut victorii

Vacanță școlară SI HIDROTEHNICA COI
■s

LA BRAȚ CU SPORTUL,
PE CĂRĂRI DE MUNTE...

LA REDRESAREA HAHI

vom arăta majoritatea 
în care — 
Silai a rca- 
15W m ji

decisive pentru succesul gene
ral al reprezentativei române.

Acum, atleta noastră, îm
preună eu Natalia Măxășescu, se află la Moscova. Astăzi, ele 
vor lua startul . In seriile 
cursei de 1500 m, din cadrul 
concursului preolimpic; vineri, 
vor concura, probabil, in semi
finale, Iar duminică, în ziua 
de naștere a Maridcăi, vor 
lupta pentru locuri fruntașe în finală !

Romeo VILARA

PS. Iată evoluția rezultatelor alergătoarei de la Olimpia București
800 m 1500 m 3000 m

ÎOTI 2:15,0 4:34,1 —
1972 2:09,3 4:28,7 —
1973 2:10,3 4:22,6 9:38,01974 — ■ 4:18,2 —
1975 2:06,2 4:12,8 —
1976 - 4:06,l 9:18,41977 — 4:05,1 8:46,41973 2:04,0 4:05,1 8:40,91979 IOT,8 3:59,8 8:49,1

Florin Popescu și Romulus 
Rizon sînt colegi de clasă, la 
școala 
geș, și 
Primul 
Argeș, 
Steaua 
sfirșitul anului școlar au ter
minat ca premianți intii clasa 
a Vl-a, părinții lor i-au „pre
miat" și ei, trimițindu-i intr-o 
tabără. împreună cu alți 243 de 
copii, de-o seamă sau mai mici 
ca ei, din județul Argeș, au 
poposit — în primele zile ale 
lui iulie, pentru două săptă
mâni — la poalele muntelui 
Cozla. Aici, i-au întâmpinat cu 
multă căldură profesorii Petru 
Zamfirescu și Adrian Armen- 
cea, primul — director, al doi
lea — comandant-instructor, 
conducătorii taberei nr. 1 din 
Piatra Neamț. Totul era pregă
tit pentru ca micii oaspeți să 
se simtă ca... acasă. „Sînt pen
tru prima oară într-o tabără 
— spunea Simona Martinescu 
(clasa a Vll-a, școala generală 
din Buda) — și mă simt foarte 
bine. Ce-mi place mai mult 7 
Drumeția..." Intr-adevăr, dru
mețiile le-au ocupat o mare 
parte din timp. în unele zile, 
au plecat dimineața și s-au 
înapoiat la prînz, in altele au 
revenit seara in tabără (în a- 
semenea cazuri i-a însoțit o 
mașină cu hrană). Copiii Ar
geșului au mers pe cărările ce 
duc la Trei Coline, la Petricica, 
la Cîrlomanul, la Bîtca Doam
nei, au făcut cunoștință cu 
Cheile Bicazului, au vizitat casa 
lui Ion Creangă, a lui Mihail 
Sadoveanu și Calistrat Hogaș, 
au văzut Cetatea Neamțului, cu

generală Slobozia-Ar- 
amindoi iubesc fotbalul, 
este suporterul lui F. C. 
iar al doilea al echipei

București. Fiindcă la

fi 
cu 
la

a

ii

muzeul de științele naturii 
cel arheologic, s-au plimbat 
vaporașul pe „marea" de 
Bicaz.

Gabrielei Chindea (clasa 
Vil-a a scolii generale Malu 
premiul intii în fiecare an)
plac drumețiile pe munte, dar, 
ca și multor altor copii, îi 
place și handbalul. De aceea, 
conducerea taberei a organizat 
campionate la handbal, mini- 
fotbal si volei, intilnirile dispu- 
tindu-se pe frumoasa bază spor
tivă a clubului Ceahlăul. Câști
gătorii, in afara diplomelor, 
cu însemnul „DacIadei", au fost 
premiați cu... ciocolată, biscuiți 
Si napolitane !

Pentru Camelia Petrica 
a Vil-a a scolii generale 
Pitești — de asemenea 
miantă) zilele de tabără 
fost numai de odihnă, 
zile de îmbogățire a cunoștin
țelor. Fiind comandantă de u- 
nitate de pionieri, ea a ur
mărit cum s-au organizat, seară 
de seară — după cină — 
scurtele programe artistice, 
concursurile pe teme de circu
lație, de pompieri și educație 
sanitară, a învățat noi cîntece 
pionierești și patriotice. Toate 
acestea îi vor fi, desigur, folo
sitoare in activitatea sa.

Florin, Romulus, Simona, Ga
briela, Camelia și ceilalți copii 
și-au umplut... sacul cu amin
tiri. Acum, împreună cu 
care și-au petrecut în 
locuri o parte din vacanță, 
vestesc despre minunatele 
furi ale țării pe care le-au 
zut...

(clasa 
nr. 1 
pre- 
n-au 

ci ji

cei 
alte 
po- 
col- 
vă-

P. VINTILA

CAMPIONATE • COMPETIȚII ®
M. DOBRE ÎNVINGĂTOR 

IN CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK

ARAD, 24 (prin telefon). Cam
pionatul republican individual de 
dirt-track a continuat ma.rți 
după-ainiază, pe pista stadionului Rapid din localitate, eu etapa 
-a 5-a. Cei aproape 3 (NO de spec
tatori au asistat la întreceri viu 
disputate, încheiate cu victoria 
actualului deținător al titlului, 
Marin Dobre (Metalul București), 
©are a totalizat 15 p. Pe cele
lalte locuri s-au clasat, în ordine, 
Ion Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu) cu 
1G p, Gh. Sora (Metalul Bucu
rești) 11 p, Cornel Voiculescu 
(Metalul București) și Ștefan 
Postolache (C. S. Brăila) cu cite 10 p. (N. STRAJAN — caresp.).

de modele 
intemațio- de mare, 

titluri

„CUPA F.R.N." LA POLO
în ultima etapă a „Cupei FJR.N." 

la polo s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C.S.Ș. Triumf — 
Voința Oiuj-Napoca 4—6 (2—1,
8-0, 1—2, 1—8) ; C.N. A.S.E. — 
Dinamo 10—3 (3—2, 3—2, 1—2, 
8—2) ; Mureșul Tg. Mureș —Ra
pid Buc. 7—7 (2—1, 0—2, 2—2,
8—2) ; Ind. linei îim. — Progre
sul Oradea 7—15 (2—3, 2—3, 0—4, 
8—5) ; Crișul Oradea — Progresul! 
Buc. 5—6 (2—1. 1—2, 2—2. 1—1).

mininave de cele mai diverse tipuri. Erau, de fapt, aparatele par
ticipante la campionatele republi
cane de navomodele mecanice. 174 
de constructori din județe (23 de asociații) au venit ia Bacău cu nu 
mai puțin de 226 de nave. S-au 
disputat întreceri la seniori, ti
neret și juniori I.

Numănuil categoriilor 
— după regulamentele 
nale — este deosebit
Au fost decernate 26 de 
de campioni naționali. Pe echipe, 
titlurile au fost câștigate, în ordinea categoriilor, de următoarele 
formații : grupa E — CJS.U. 
Galați ; grupa F.R/C — Jiul Pe
troșani ; grupa A-ț-B — Jiul Pe
troșani ; grupa F.S.R. — Voința 
Reghin. Dintre concurent), s-au 
remarcat în mod deosebit : Leon- 
tin Ciortan și Francisc Cszaszar 
(Jiul Petroșani), Helmuth Greger 
(Voința Reghin), Costică Botez, 
Sandu Gheorghe și Nicolae Mitu 
(C.S.U. Galați), Radu Șerban 
tA.S.I.M. Constanța). (V. T.).

CAMPIONATE • COMPETIȚII»
NUMEROASE RECORDURI ȘCOLARE ÎN CONCURSUL 

DE ATLETISM DE LA BACĂU
® Gabriela Coteț (15 ani) — 6,14 m la lungime

1500 m obst. : Huminluc 4:18,7— 
record, triplu : I. Lascăr (Lac. 2 
lași) 14,57 m ; FETE : 100 mg : 
Gabriela Coteț (C.S.Ș. Focșani) 
15,0, lungime : Coteț 6,14 m —re
cord, disc : Silvia Comămlceanu 
(Llc. fiL-ist. C-lung) 4S,78 — re
cord, suliță : Maria Bordeianu 
(C.S.Ș. Bacău) 41,36 m — record, 
400 m 1 Aurora Miu (C.9.Ș. O- 
limpia Craiova) 57,0 ■— record. (S. nenițA — coresp.).

Pe stadionul „23 August" din 
Bacău, într-o organizare foarte 
bună, s-au desfășurat întrecerile 
celor 361 de concurențl partlci- 
panțl la competiția republicană 
a unităților sportive școlare (ju
niori de categoria a Il-a). Cu 
acest prilej, au fost înregistrate 
cîteva rezultate remarcabile, în
tre care mai multe recorduri șco
lare ale acestei categorii. Cel 
mal valoros rii se pare rezultatul 
de 6,14 m la lungime, realizat de 
focșăneanca Gabriela Coteț (năs
cută în 1964 f).

Iată cîțiva dintre câștigători : 
BATEȚI: 100 m : R. •
(C.S.Ș. Bacău) 10,8, 200 m 
bel 22,8 ; 800 m î v. 
(C.S.Ș. Focșani) 1:57,1 — 
1500 m : c. Sava (C.S.Ș. 
4:02,3—record, 3000 m : C. 
niuc (C.S.Ș. Bacău) 8:49,S-record,

Ababei 
: Aba- 
Trișcă 

record, 
Bacău)
Humi-

In cadrul etapei de zonă a con
cursului republican ds juniori DJ, 
desfășurată la Tg. Mureș, orădean- 
ca Gabriela Bradca, de la C.S.Ș. 
(antrenor Gh. Luchin), a îmbu
nătățit recordul țării în proba de 
80 m, cu rezultatul de 9,9 s. Vechiul record al junioarelor 
aparținea Luciei Negovan, 
10.1 s. (C. albu — coresp.).

„MEMORIALUL AUREL 
VLAICU" LA AEROMO-

DELE, EDIȚIA a X-a
Baza sportivă „Cetatea" din 

Arad a găzduit întrecerile unei 
competiții devenită tradițională — 
cea de a X-a ediție a concursului 
republican de machete de avioane 
„Memorialul Aurel Vlaicu". Anul acesta, din păcate, mulți con
structori din centre de modelfem 
cunoscute, ca Urgu Mureș, Cluj- 
Napoca, Suceava, Ploiești și alte
le, n-au răspuns invitației de a 
11 prezenți la start.

Dintre zecile de aparate, s-a 
remarcat macheta avionului 
„Vlaicu II", realizată de maestrul 
emerit al sportului Ion Bobocel 
(București) — care a fost dis
tinsă cu premiul special al juriului.

întrecerile, care au beneficiat 
de o bună organizare, s-au desfășurat pe cinei clase. Câștigători : 
mini-machete statice — Ștefan 
Bleu, avionul Zlin ; machete sta
tice avioane mari — ion Bobocel, 
cu „Vlaicu n“ ; zbor circular a- 
vloane străine, seniori — Ștefan Bicu, Juniori — Jlvan Herman 
(Arad) ; zbor circular avioane 
românești, seniori — Ioan Șer
ban, juniori — Adrian Nagy 
(Arad); avioane românești, semi- 
mac''“te, juniori — Tiberiu Nagy (Arad).

PARADA MiNINAVELOR
Locuitorii Bacăului, care au vi

zitat, zilele trecute, insula de 
agrement — loc de promenadă și 
odihnă — au fost martorii unul 
snectacol Inedit pentru această 
localitate : apele lacului ®u găz
duit o impresionantă „paradă" de

Hidrotehnica Constanța con
tează printre performerele 
handbalului nostru feminin nu 
numai pentru faptul că s-a a- 
flat pe podiumul de premiere 
al campionatului Diviziei A din 
acest an, în „Cupa României", 
în întrecerile „Daciadei", unde 
a reprezentat județul Constan
ța, în „Cupa de toamnă". în 
toate competițiile — de tradiție 
sau ocazionale — formația pre
gătită de prof. Traian Bucova- 
lă s-a numărat printre frun
tașe, a jucat un rol de seamă. 
După alte discipline — din rîn- 
dul cărora să nu uităm lupte
le, boxul și atletismul —, iată 
că și handbalul feminin cons- 
tănțean intră în înalta socie
tate a sportului românesc.

Desigur, Hidrotehnica este o 
echipă cu reale perspective. I le 
conferă nu numai talentul și 
sîrguința unora dintre compo
nentele formației, ci și seriozi
tatea antrenorului, competența 
sa, dorința de a dobîndi o va
loare reală, de a putea oferi 
handbalului românesc un punct 
de sprijin autentic. Ceea ce 
ne-a surprins însă la constănțen- 
ce a fost inconstanța, bizara 
alternanță a evoluțiilor bune și 
foarte bune cu cele slabe și 
foarte slabe. Antrenorul ne ofe
ră ca explicație lipsa de omo
genizare, schimbările în forma
ție, cauzate de accidentări. Știm 
însă că el întîmpină multe di
ficultăți în pregătirea în comun 
a tuturor componentelor, că 
sprijinul primit în această di
recție este încă insuficient. Ju
cătoarele din formația pe care

o antrenor 
bil la ore 
— chiar ș 
antrenamci 
corpore) - 
adesea ire 
pe litoral, 
ță și în s; 
doială. să 
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(Urmare din naa. 7)

Teodor Tașcă și Grațian Calotă, 
s-au situat în imediată apro
piere, cu aceeași cifră promi
țătoare : 298 p.

Dacă prima manșă a probei 
de pistol viteză s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului, urmă
toarele 75 de talere din între
cerea de skeet a „Marelui pre
miu Carpați" au captat interc- 
suQ șa prin, evoluția jun ionului 
Ion Tcman la seniori. După 
cutn se știe, timișoreanul 
conducea după prima zi cu 2 
talere. Și în ziua a doua, ele
vul antrenorului Ion Ncamțu 
de la Vînătorul Timișoara a 
avut o comportare bună : re
zultatele sale pe serii : 24, 
25, 25 (total : 148/150 t) așa că 
diferența față de urmăritori 
s-a mărit la 3 taleine. De tacul 
secund se află tot un român, 
D. Buduru, care, cu 145/150 t, 
l-a întriecuit pe T. Gaszriala 
(Ungaria), câine are acum doar 
143/150 ț. Bogdan Marinescu.

Df IA PLIMBARHE ORGANIZATE ACUM 4 DECENII
(Urmare din pag. I)

mîndre cetăți ale socialismului 
biruitor. O cetate păstrătoare 
de datină, de înaltă tradiție ro
mânească, pe teritoriul căreia 
comuniștii au implantat, cu ră
dăcini adînci, structuri econo
mice puternice, bazate pe o in
dustrializare avansată, moder
nă.

S-a schimbat, a CRESCUT 
MULT, FOARTE MULT, VIA
ȚA, CALITATEA EI, ÎN JU
DEȚUL IAȘI, și în contextul 
larg al prefacerilor și înnoiri
lor, al progresului continuu 
care s-a înregistrat în ultimele 
decenii și se înregistrează per
manent în toate domeniile vie
ții, educația fizică și sportul 
se înscriu și ele pe o curbă 
mereu ascendentă. în opera de 
formare a unui tineret sănătos, 
puternic, bine pregătit pentru 
viață și muncă, în acțiunea 
de păstrare si creștere a capa
cității 
lății a 
ducația 
pîrghie 
ționată 
ventă de organele de partid lo
cale, de forul sportiv județean. 
Tntr-un domeniu care acum 
4—5 decenii era în general un 
privilegiu și adeseori im sim
plu „capriț" al „domnișorilor 
de familie", azi se înregistrează 
în proporțiile unui fenomen de 
masă gimnastica in producție 
(Ia 24 de unități industriale 
sînt 26 000 de practicanți per
manent!), gimnastica de învio
rare (peste 20 000 de practi
cant! la internate și cămine 
studențești), Crosul tineretului

fizice a întregii popu- 
județului, sportul si e- 

fizică reprezintă o 
foarte importantă, ac- 
cu pricepere și congec-

(240000 de participant!) și mai 
âles marea Olimpiadă a spor
tului românesc, „Daciada", cu 
peste 360 000 de participant! în 
1978 și aproape 490 000 de par
ticipant! în 1979 1 Dincolo de 
aceste cifre impresionante în 
graiul lor, un lucru este cert : 
in județul Iași, educația fi
zică și sportul fac parte din 
viata oamenilor, au intrat, sub 
o formă sau alta, in viata o- 
bișnuită, de zi cu zi, a cetă
țenilor. Pentru meleaguri în 
care înainte sportul era o floa
re rară, saltul este fără Îndoia
lă foarte mare.

E adevărat, lașul muncito
resc a avut mereu în preocu
parea sa și latura sportivă, cei 
60 de ani sărbătoriți de la în
ființarea primelor grupări spor
tive la întreprinderea mecanică 
Nicolina atestînd o veche do
rință, aceea de a umple viața 
muncitorilor și cu clipe de miș
care în aer liber, de sport, de 
ieșiri la cîmp, la pădure etc. 
Oamenii vorbesc și astăzi de 
plimbările colective de acum 
40—50 de ani sub dealul Ce- 
tățuii sau în Pădurea Repe
dea, îșl mai amintesc și azi de 
vestitul „Moș Enache“, părin
tele luptătorilor sportivi din 
lași, un mare animator și un 
mare suflet dăruit sportului. 
Apoi, odată cu scurgerea ani
lor, Nicolina a ajuns un mic 
leagăn al boxerilor, al luptă
torilor, al fotbalului, sport mun
citoresc încălzit la flacăra unei 
pasiuni al cărei mare merit este 
acela de a fi rezistat nestinsă, 
vie, în sufletul si în activitatea 
(cît s-a putut) a oamenilor. 
Este evident însă că marea a- 
tracțle către mișcare, către e-

• Asociații sportive 19441 . Î979
65 4UX)9 Cluburi sportive 1 7• Sportivi Jegitlmați 1 120 18 1B2• Sportivi clasificați 2 194— maestru al sportului 47— clasă internațională — 414

— categoria I —- 247— categoria a Ii-a w— 775• Profesori de educație fizică 25 350
• Antrenori ?i instructori 150 2 966
• Baze sportive simple, săli 64 384
• Sportivi în loturi naționale 10 112
• Titluri de campioni naționali
• Participant! la Dacladă

4 44
— ediția I 380 066
— ediția a U-a (etapa de iarnă) 488 844

ducație fizică, spre sport a ieșe
nilor a găsit un cîmp cu ade
vărat favorabil de dezvoltare 
abia în anii socialismului. Așa 
a apărut sportul de masă, — 
în sensul că o masă într-ade- 
văr mare de oameni 
tăzi obișnuit mișcare, 
fizică, practică diferite 
turi —, așa a apărut și ca
litatea sportivă superioară, 
sportul de performanță ieșean, 
lașul cel fără tradiție sportivă 
de odinioară se mîndrește azi 
cu performeri de valoare mon
dială, — cu scrimerul Dan Iri- 
miciuc, medaliat la J.O. de la 
Miinchen și de la Montreal, 
cu luptătorul Stelică Morcov, 
medaliat la J.O. de la Mont
real, cu luptătorul Aurel Neagu, 
medaliat la ultimele campio
nate europene —, cu echipe 
de primă valoare națională 
cum sînt Penicilina (volei), for
mația de rugby, de judo, de 
sabie și de floretă etc.

Ceea ce este îmbucurător și 
tonic este că sportivii Ieșeni

face as- 
educație 

spor-

va fi iute 
unei ascen- 
cărei ambi- 
o activitate

au conștiința faptului că sta
diul atins astăzi este un sim
plu moment care 
depășit Pe spirala 
siuni continue ale 
ții sînt slujite de
și de o muncă neobosite.

„Avem resurse mari pe care 
le vom valorifica mai bine și 
în sport" — iată gîndirea co
munistă, hotărîtă și realistă pe 
care am lntîlnit-o în discuția 
avută cu tovarășul Cristea 
Chelaru, secretar al Comite
tului județean P.C.R. Iași. 
„Este normal și necesar ca e- 
ducafia fizică și sportul să țină 
pasul cu ritmul accelerat al în
tregii vieți a județului, cu mer
sul său inainte și cu realizările 
sale".

Județul Iași, un. județ de 
mari și minunate împliniri în 
anii libertății patriei, urmează 
și în sport drumul permanen
tei afirmări, drumul spre o ca
litate superioară, drumul ge
neroaselor elanuri și al muncii 
pasionate.

REZULTAT 
TERMEDIAR
I. C. Ion (B 
R. Vanossi ( 
Tașcă (Româ 
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POATE CONTRIBUI
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chipe se muncește pe jumătate 
cit la cele două, asta înseamnă 
foarte puțin. Poate că s-ar face 
mai mult dacă toate divizio
narele ar dispune dc condițiile 
optime ale primelor clasate în 
Divizia A, dacă interesul tutu
ror factorilor s-ar situa la ni
velul celui dc Ia Bacău și Baia 
Marc. Oricum, sportivele și an
trenorii au, în primul riad, da
toria să-și amplifice eforturile".

Există multă dreptate în cele 
afirmate de prof. Traian Bu- 
covală. Pentru un număr mare 
de antrenamente, pentru inten
sitate crescută, pentru omoge
nizare, pentru progres tehnico- 
tactic, pentru o excelentă pre
gătire fizică este nevoie de 
condiții propice. Cluburile și 
asociațiile, organele sportive lo
cale, ceilalți factori pot contri
bui decisiv la realizarea aces
tor condiții. Ținînd ssama de 
faptul că handbalul feminin ro
mânesc este în impas, ajutorul 
lor la redresare este dc nepre
țuit. Așadar, o reunire a for
țelor, pentru ca și această dis
ciplină să revină pe firmament, 
pentru ca și ea să-și aducă 
contribuția la mărirea număru
lui de medalii — la C. M. și 
J. O. —, la îmbogățirea palma
resului sportului românesc.

IR
o» a 
re- 

lan- 
me- 
arte

în 
1 J. 
ucu

t), 
i de 
ritâr 
ziția 
. S. 
5 t,
■sfă- 
drul 
ună- 
e că 
keet, 
a să 
’oria 
i. el 
1 lui
Bu- 

'uhrl 
pri- 

elași

Hristache NAUM

7—---------------------------------

CÎNO CH CRIIICAJI
NU SE SIMT... VIZAU!

Inițiativa Biroului federal de a introduce, in programul 
campionatului republican de 
motocras — ediția 1979, o dasă 
rezervată juniorilor pdnă la 
13 ani (de fapt copil care vi
sează să ajungă ași ai curajului și indemînăril) a înce
put să dea roadele așteptate, 
la etapa a doua a competiției, 
desfășurată duminică la Mo
roni, cea mai populată curcă 
a fost întrecerea tinerilor a- 
lergători. Luînd startul în co
mun cu juniorii din catego
ria 13—17 ani, Eugen Florian

brașoveanul
Moașa, mureșeanul 

Pop, cimpineanul Paul

IN- 
eză : 
>, 2. 
I. T. 
. G. 
, G.

>ria) 
. S. 
t, 2.
15 t,

144 
mir 
trap, 
imâ- 
r.G.)
Mi- 
377 
371

Aria)

Sclimirit s-au numărat printre 
principalii animatori, eoslnd 
înaintea multora dintre colegii 
lor mai mari. Cei mai mici 
motocrosiști și-au pregătit temeinic mașinile pentru con
curs, el reușind să termine 
dificila cursă.Lăudînd preocupările antre
norilor pentru depistarea șl 
formarea elementelor talen
tate, ne simțim nevoiți să a- 
iragem atenția asupra unui 
fapt, poate minor in aparență. 
Este vorba de vestimentația mieilor sportivi. Majoritatea 
tinerilor alergători concureâiză 
In tricouri cu mîneci scurte, fără apărătoare, mănuși sau o- 
chelari, purtînd pantaloni de 
trening sau din material plas
tic ușor inflamabil. Din pă
cate, trebuie să revenim asu
pra necesității echipamentului 
adecvat (mal ales la lneepă-, 
tort, oare nu au tehnica aaer- 
șgaril pe traseele dure de mo- toci'os), Sntrucît critica noas
tră nu l-a determinat pe cel 
vizați să se simtă... vizați. 
Deci, se impune Intervenția cu 
fermitate a Biroului federal, 
care nu trebuie să mal per
mită prezența la start a mo- 
tocroslștilor fără echipamentul 
adecvat.

Troian IOANIȚESCU

SPORT INFORMEAZĂ
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NUMĂRA PRINTRE MARK 
TIGATORI 1

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
25 iulie 1979. se televizează în 
direct, îneepind de la ona 16,45 ; 
înaintea tragerii va avea loc ln- 
mînarea premiilor cîtorva dintre 
cel mal recențl mari cîștigă tori la 
sistemele Loto-Pronosport.

I
I

NUMERELE EXTRASE LA 
CEREA EXCEPȚIONALA

DIN 24 IULIE 1979

THA- 
LOTO

I
FAZA I

96

FAZA a n-a /
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I
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Angelo Niculescu. reîn- 
după 12 ani, la echipa cu 
a trăit cîndva bucuria 
șir de frumoase succese, 
vi se pare actuala gami- 
dinamovistă — ne-am a-

I
I
I
I
I
I
I
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La jumătatea drumului din
tre un an competițional care 
s-a dus, lăsînd în urmă ama
ra decepție a unui dublu eșec 
pe linia de sosire, și un altul 
purtînd cu el speranța regăsi
rii și a revenirii „zăpezilor de 
altădată". Dinamo a ales în 
vara aceasta ca loc de pregă
tire și reîmprospătare a forțe
lor Sinaia. Din vechiul lot, nici 
o absență notabilă, clubul bucu- 
reștean contînd și acum 
pe : Ștefan, Anuței, Eftîmcscu
— portari ; Cheran, Sătmă- 
reanu II, Dinu, Ghiță. Lacuță, 
Bădilaș, I. Marin — fundași ; 
Dragnea, I. Moldovan, Cus- 
tov, Augustin •— mijlocași ; Țăl- 
nar, D. Georgescu, Țevi, Vrîn- 
eeanu. — înaintași.

Noutăți 7 Mai întîi, să o re
amintim pe aceea a instalării 
la conducerea tehnică — în cu
plu cu T, Dima 
rului 
tors, 
care 
unui 
Cum 
tură 
dresat cunoscutului tehnician — 
in perspectiva campionatului 
care se apropie ? „Un colectiv 
sudat, dornic de a acumula cât 
mai mult și de a se angaja cu 
convingere în efortul de pre
gătire și competițional", în 
ceea ce privește efectivul de 
jucători, sînt de semnalat pre
zențele a trei nume înscrise pe 
lista transferărilor certe : A- 
postol, fost la Progresul Bucu
rești, care — așa cum afirma
— și-a văzut visul cu ochii, 
ajungînd, în sfîrșit, după mai 
multe tentative nereușite, la o 
echipă mare, cum și-a dorit în
totdeauna ; Oprea, de la Ș.N. 
Oltenița, un mijlocaș tînăr, ta
lentat și ambițios ; Stăneseu,

I UNDE NE SÎNT ANTRENORII?
(întreabă jucătorii de la „Poli" Timișoara și Gloria BuzâujI
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Trec ultimele zile ale pregă
tirilor. Divizionarele A, care 
iau primele startul în noua sta
giune fotbalistică, sînt cele mai 
avansate în desfășurarea pre- 
parativelor pentru un sezon 
care — ca întotdeauna — va 
angaja echipele noastre repre
zentative si Pe unele de club 
în competiții de mare răsunet 
și responsabilitate. Dar nu „ca 
de obicei" (în ultimele sezoane) 
dorim să se desfășoare lucru
rile. Adică doar prin prezențe 
efemere, prin rezultate care nu 
depășesc zona submedioerității. 
Nu ! Anul competițional 1979/ 
1980 trebuie să vină cu o schim
bare netă de comportare $1 de 
performanță a echipelor ce 
compun eșalonul de onoare (și 
de mare răspundere) al fotba
lului românesc. Dar — se în
țelege — această atît de do
rită, atît de așteptată „ieșire 
din umbra performanței" nu 
se poate face doar prin in
tenții, mărturisite sau nu, prin 
declarații sau promisiuni. Ea 
nu se va realiza decît prin 
intensă și competentă muncă 
de pregătire. Cine este primul 
factor responsabil al acestei ac
tivități ? Antrenorul.

în săptămînile dintre sezoane, 
o serie de echipe și-au schim
bat antrenorii. Pentru prima 
oară, operațiunea, în ansam
blul ei, a fost „girată" — să 
spunem așa — de F.R.F., care 
a condus toate tratativele club 
(asociație) -antrenor, 
spus că cea mai mare 
acestor discuții, purtate 
forului de specialitate ... _ 
prezentanților săi), s-a soldat 
eu o bună soluționare a pro
blemei (deloc ușoare) de sta
bilire a antrenorilor doriți si 
potriviți echipelor. Chiar dacă 
au existat cîteva schimbări de 
conducători tehnici cu bune re
zultate — care pe noi ne-au 
surprins —, repetăm, marea 
majoritate a cluburilor și aso
ciațiilor (de comun acord cu 
F.R.F.) are tehnicienii pe care 
și i-a propus și dorit drept 
colaboratori principali, prin im

Trebuie 
parte a 
in fata 
(a re-

de la Delta Tulcea, fundaș la
teral cu mari posibilități de a 
se titulariza în dispozitivul apă
rării imediate dinamoviste. în 
lot mai sînt cuprinși, evident, 
sub rezerva rezolvării proble
mei transferării lor — Mulțes- 
cu, ’
de 
va 
cel 
la 
de ,_ _______ _
facerea completă a lui Efti- 
mescu, indisponibil in ultima 
parte a returului, reușita lui 
Dudu Georgescu la examenul 
de admitere de la I.E.F.S.. o- 
biectivul pe care și l-a propus 
Dinu — acela de a dobori, anul 
acesta, recordul celor 69 de se
lecționări în echipa reprezen
tativă (deținut de Lucescu), 
ambiția cu care se pregătesc 
Badilaș — vizînd titularizarea, 
Augustin șj Țălnar — ambii cu 
gîndul de a forța porțile con
sacrării.

Așadar, în viața echipei au 
apărut o serie de elemente ca
re inspiră optimism și care au 
contribuit, în mare măsură, la 
estomparea stării de spirit pre
care cu care Dinamo a înche
iat ultima ediție de campionat. 
Pe acest temei, și pregătirea 
în vederea noului sezon com
petitions! a căpătat, în conți
nut mai ales, valențe superioa
re, urmărind realizarea unei 
ideii de joc care să valorifice 
Ia maximum posibilitățile reale, 
ale fiecărui jucător în parte și 
ale echipei în ansamblul său. 
„Ne pregătim, spunea Angelo 
Niculescu, ca să jucam bine și 
să facem rezultate bane. în 
acest scop, ne preocupă ideea 
organizării jocului prin prezen
ța activă și cu folos a tuturor 
componenților formației, atît Ia 

care și-a manifestat dorința 
a reveni acasă și de a acti- 
la echipa din Șos. Stefan 
Mare, precum și Bucur, de 
F.C.M. Brașov. Ar mai fi 
adăugat, de asemenea, re-

țelegerile oficiale 
tract) statuate de 
tul federației.

Din păcate, însă, 
vorbi de o generalizare a si
tuației. Unele cluburi și aso
ciații au ajuns „în ultima oră" 
la soluționarea situației antre
norului (vezi cazul echipei C. S. 
Tîrgoviște, care, în ultimele ore 
dinaintea plecării în turneu 
peste hotare, a definitivat în
țelegerea cu Paul Popescu). Iar 
altele — ceea ce este foarte 
grav — nici Pînă în momentul 
de față nu au antrenori ofi
ciali numiți. Este situația, pro
babil binecunoscută, a clubu
rilor Politehnica Timișoara și 
Gloria Buzău. Timișorenii s-au 
despărțit (din motive care îi 
privesc, dar nu suficient de

(prin con- 
regulamen-
nu se poate

Pe teme de actaliiatc

dare pentru toată lumea) de 
Angelo Niculescu, Buzoienii 
nu-1 mai au la pregătirea lo
tului pe Ion lonescu, antrenor 
oare a realizat „legata perfor
manță" (promovarea în A și 
răminerea în primul eșalon) 
de obicei ratată de multi teh
nicieni. Fostul internațional ra- 
pidist dorește să lucreze la Pe
trolul Ploiești. în acest timp, 
de discuții, de apeluri, de in
tervenții la federație etc. un 
lucru este cert s Politehnica și 
Gloria pierd zilele cele mai 
prețioase de pregătire, străbat 
o perioadă de nesiguranță, de 
provizorat, care afectează am
bele părți : cei care conduc a- 
eum preparativele știu că o fac 
temporar, jucătorii știu, de a- 
semenea, că alții vor fi (pro
babil) tehnicienii care vor di
rija echipa în campionat. Deci, 
un mare autohand’ean I o stare 
de lucruri ce poate avea grave 
efecte în însăși comportarea e- 
ehipelor 
pionat.

Puținul 
mas pînă 
tutui impune rezolvarea de ur-

cam-inrespective
a mai ră- 
campiona-

timp care 
la startul

Dinamoviștii bucureșteni intr-o „repriză" de alergare-cros, pe 
aleile din jurul complexului Furnica din Sinaia

Foto : Vasile BAGEAC f
acțiunile de atac, cit și la cele 
dc apărare".

O asemenea orientare — re
alistă, firește — nu putea ple
ca decît de la fapte sau. dacă 
vrem, de la concluziile și în
vățămintele trecutului apropiat. 
„Am plătit tribut greu indisci
plinei în fazele dc apărare și 
ratărilor în atac. De aici ni se 
trage pierderea campionatului și 
a Cupei", precizează „secundul" 
Tănase Dima, in ochii căruia 
se poate citi, încă și acum, o 
undă de tristețe și reproș, în 
ciuda unui vizibil efort de a 
disimula efectul unei răni abia 
închise. „Viața însă merge îna
inte și noi trebuie să privim 
cu încredere... numai înainte", 
conchid, totuși, cei doi antre
nori dinamoviști. Iar înaintea 
echipei bucureștene stau obli
gații. ca întotdeauna mari, ca
re angajează nu numai presti
giul clubului, ci și pe acela al 
fotbalului nostru. Pentru că. în 
afara campionatului și a Cupei 
pe care și le-a inclus din nou 
în „plan", Dinamo mai are în 
vedere și datoria unei repre
zentări 
U.E.F.A. 
cu Aleki 
oferă un 
spunea Angelo Niculescu. __
însă nu-1 privim așa; pentru a 
evita surpriza, dar și pentru a 
avea pretenția să urcăm cit mai 
sus pe treptele competiției. Și, 
ca să reușim acest lucru, so
luția ce stă la îndemâna noas
tră este pregătire foarte seri
oasă și foarte multă seriozitate 
în pregătire".

Mihai IONESCU

onorabile în Cupa 
„Aparent, primul tur, 
Larnaca — Cipru, ne 

meci dc „încălzire", 
Noi

a situației antrenorilor 
Politehnica Timișoara și 
Buzău, centre impor- 

pentru fotbalul nostru,

gență 
de la 
Gloria 
fante 
primul prin tradiția sa. al doi
lea prin vigoarea și 
tînărului si fidelului său 
blic. Eforturile cluburilor 
peetive se cer dublate de 
ale ferului de specialitate, _ 
șl-a luat, dealtfel, responsabi
litatea dirijării întregii ac
țiuni de numire a tehnicieni
lor Ia echipele din zpna de 
performanță a fotbalului nostru.

Eftimîe IONESCU

elanul 
pu- 
res- 
ccle 
care

MECIURI
• METROM BRAȘOV — VI

ITORUL VASLUI ®—2 (0—0). 
Au marcat t Amarandei (min. 
66) și Munteanu (min. 70).
• ASTAZI, MECI AMICAL : 

MECANICA FINA — PETRO
LUL PLOIEȘTI. Stadionul Me
canică Fină, din cartierul Pan- 
telimon. va găzdui astăzi întîl- 
nirea amicală dintre Mecanică 
Fină, proaspăt promovată în 
Divizia B și formația Petrolul 
Ploiești. Partida este pro
gramată de la ora 17. îneepind 
de duminică, echipa bucureș- 
teană va efectua un turneu de 
trei jocuri în R.P.D. Coreeană.
• MÎINE, PE STADIONUL 

TINERETULUI din Brașov, va 
avea loc, cu începere de la ora 
16,30, partida amicală ' dintre 
F.C.M. Brașov și divizionara 
A Olimnia Satu Mare

• JOI DUPA-AMIAZA, pe 
stadionul Poiana din Cîmpina 
are loc o interesantă partidă 
internațională în care Repre
zentativa universitară a Româ
niei întîlnește Selecționata R.P. 
Chineze.
• CORVINUL HUNEDOARA

— SELECȚIONATA MEXIC- 
1970 4—4 (2—2). Partida s-a
disputat ieri, la Hunedoara, in 
fața a peste 10 000 de specta
tori care au avut prilejul să 
urmărească un meci atractiv, 
cu numeroase faze de poartă și

• F.C. BAIA MARE A PLECAT IN
TR-UN TURNEU IN U.R.S.S. Bclmă- 
renii urmează să susțină trei meciuri, 
la invitația echipei Spartak Ivano- 

Frankovsk, care — nu de mult — a fost 
oaspetele lor

« NICOLAE PROCA ESTE NEMUL
ȚUMIT DE SITUAȚIA LOTULUI DE 
LA F.C.M. BRAȘOV. Deși ou existat, 
la un moment dat, perspective certe 
de alcătuire a unui lot reprezentativ 
brașovean în cadrul clubului de per- 

.formonță F.C.M., lucrurile nu par să 
meargă chiar așa cum se credea. 
Antrenorul NI. Proca ne mărturisea că 
este nemulțumit de dificultățile întîm- 
pinate în alcătuirea unui lot puternic 
și echilibrct, multe dintre asociațiile 

. din Județ tocind greutăți in această 
direcție.

NICOLAE-NICUȘOR, SOILICI- 
GLORIA BUZĂU. In eforturile 
le face de a soluționa „crl- 
antrenor- în care se află.

© D.
TAT DE
pe care 
za de
Gloria Buzâu are în vedere și even
tualitatea asigurării conducerii tehnice 
prin antrenorul O.. IMlscolae-Niicu5;oi!,< 
Bineînțeles, în situația în care șe va 
ajunge la un acoîd cu clubul Dî; 
na mo București.

• NUMEROASE ELEMENTE TINERE, 
PE LISTA DE TRANSFERĂRI A JIULUI, 
în lotul pe care Jiu! intenționează 
să-l prezinte în noul campionat apar 
o serie de elemente tinere, ca Eedă 
(venit de la Minerul Baraolt), lă- 
mendu (de la Delta Tulcea), Varga 
(Mureșul Deva), Licsandru (Rova Ro
șiori), Stana (C.F.R. Simerio), Calîanu 
(F.C.M. Giurgiu) etc.

• NOUL ANTRENOR AL STRUN
GULUI ARAD ESTE ALEXANDRU 
DAN, core o funcționat, pînă acum, 
co vicepreședinte al clubului U.T.A. 
și - oni de zile — co responsabil al 
centrului de Juniori și copii ol clu
bului arădean. i

• UN NOU ANTRENOR Șl LA 
MUSCELUL CIMPULUNG. Divizionara 
B Muscelul va II condusă, în noul 
campionat, de V. Florescu, care a 
funcționat «pînă în acest sezon ta 
centrul de copil }l Juniori F/'. Argeș.

• C. CREINICEANU - LA CONDU
CEREA TEHNICĂ A METALULUI 
BUCUREȘTI. în locul antrenorului 
Paul Popescu# trecut la C.S. Tîrgc- 
viște, clubul Metalul București are 
un nou conducător tehnic principal.' 
In persoana fostului internațional C« 
Creingceanu, care o activot p?na acum 
în cadrul clubului Steaua.

• LA CARACAL S A CONSTITUIT 
C.S. SPORTUL MUNCITORESC» în 
locul fostei asociații ,,Râsâritul". Noul 
antrenor a! divizionarei C a acestui 
club este fostul internațional rap’dist 
C. Nâstiuirescu.

AMICALE
goluri. Au marcat : Nieșa
6 și 55), Dumitriu IV
45 din 11 m) și Klein
65) de la gazde, respec- 

Dumitrache (min. 10),

multe 
(min. 
(min. 
(min. 
tiv Dumitrache (min. 10), R. 
Nunweillcr (min. 41) și D.' 
Georgescu (min. 58 și 70). Se
lecționata a folosit formația 9 
Răducanu — Sătmăreanu I, 
Anca, Dinu, Mocanu — R. Nun- 
weiller, Dobrin, Domnie —• 
Dembrovschi, Dumitrache. Lui- 
cescu. Au mai jucat : Deleanu, 
Sătmăreanu II, Cheran și D. 
Georgescu.
• TRACTORUL BRAȘOV — 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
0—2 (0—1). Au înscris Cîrțu 
(min. 7) și Ungureanu (min. 
85). Universitatea a utilizat 
„ll“-le : Boldici — Ungureanu, 
Geolgău, Ștefăncscu, Furima — 
Ticleanu, Beldeanu, Bălăci — 
Crișan, Cîrțu, Marcu. Au mai 
fost folosiți : Donose. Negri- 
lă, Gîrleșteanu, Irimescu și 
Vlăduț. (C. Gruia — coresp.)

• C. 8. M. DROBETA TR. 
SEVERIN — JIUL 1-0 (°—0)» 
Unicul gol a fost marcat de 
Niță (min. 82). Jiul a folosit 
formația : Cavai — Bedo, Bă” 
din, Varga, P. Grigore — Stoi
ca, Cassai, Stana — Sălăjan, 
Guran, Iamandi. Au mai jucat T 
Adam, Răuțu și Lixandru. (M- 
Focșan — coresp.)



Constantin Ghindăoanu (Dinamo) stopează cu directa de stingă 
încă un atac al impetuosului Valentin Simion (Litoral Mangalia) 

Foto : B. VASILE

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

în primele două runduri. cind 
adversarul său, Mihai Micloș 
(Crișul Oradea), a răspuns cu
rajos, cu lovituri precise șl pu
ternice, surprinzindu-1 pe Bu- 
dușan. Și nu se știe care ar fi 
fost soarta meciului dacă re
sursele fizice ale orădeanului 
nu ar fi scăzut evident în ulti
ma repriză. Abia atunci a re
ușit Budușan să se impună clar 
și să obțină victoria la puncte. 
Rapidistul Gheorghe Costache, 
cunoscut pentru combativitatea 
și forța sa de lovire, a dezilu
zionat în partida cu Mihai 
Ciubotarii (C.F.R. Timișoara), 
care a abordat lupta fără com
plexe, punindu-și în valoare 
directele de stingă cu care a 
punctat copios de-a lungul pri
melor două reprize. Replica lui 
Costache a fost palidă în a- 
ceastă parte a meciului și nu
mai un final ceva mai bun, dar 
nu convingător, i-a determinat 
pe judecători să-1 declare în
vingător.

Foarte bine a evoluat celă
lalt dinamovist prezent la „se- 
mimijlocie", Gheorghe Simion. 
El l-a depășit clar printr-o teh
nică superioară pe constănțea- 
*ul Teodor Spînu.

Dintre partidele „mijlociilor" 
cea mai frumoasă ne-au oferi
t-o veteranul Sandu Tîrîlă 
(B.C. Galați) și tînărul Leontin 
Popi (Crișul Oradea). Acesta 
din urmă a boxat curajos, s-a 
apărat bine și adesea a răs
puns cu lovituri clare, dar a 
avut neșansa să-l găsească pe 
Tîrîlă într-o foarte bună dis
poziție de luptă. Cu bogata sa 
experiență competițională. gă- 
lățeanul a găsit calea spre vic
torie, punctînd mai mult și mai 
clar, dar nereușind, așa cum se 
aștepta, victoria înainte de li
mită, ci doar la puncte. La a- 
ceeași categorie, Gheorghe 
Butnaru (Steaua) a obținut un 
succes pe cit de rapid pe atît 
de surprinzător în fața clujea
nului Alexandru Crișan. Cu o

-------------------------------- REZULTATE TEHNICE --------------------------
GALA i: semimijlocle: C. Ghindăoanu (Dinamo) b.p. V. Simion 

(Litoral Mangalia), I. Budușan (Metalul Buc.) b.p. M. Micloș (Cri
șul), Gh. Costache (Rapid) b.p. M. Ciubotaru (C.F.R. Timișoara), 
Gh. Simion (Dinamo) b.p. T. Spînu (Farul) ; mijlocie : S. Tîrîlă 
(B.C. Galati) b.p. L. Pop (Crișul), V. Silaghi (Dinamo) b.p. M. 
Ifrlm (Urbis Buc.), P. istrate (B.C. Galați) b.p. V. Bizău (Metalul 
Tlrgovlște), Gh. Butnaru (Steaua) b.k.o.l Al. Crișan (Tehnoirig 
Cj.-Napoca) ; grea : D. Mlcu (B.C. Galați) b.p. N. Grigore 
(Farul), p. ungureanu (Muscelul) b.p. G. Axente (B.C. Galați), 
I. Boancă (Litoral Mangalia) b.p. M. Grigoraș (Steaua), I. Cernat 
(Steaua) b.ab.l N. Coman (C.S.M. Cj.-Napoca).

GALA n: pană: T. Cucu (Voința Iași) b.p. N. Neagu (Oțelul 
Tîrgoviște), I. Săli (Farul) b.p. M. Ploeșteanu (Met. Buc.), V. 
Duchin (Rapid) b.p. Al. Dobăeș (Met. Bocșa), T. Tudor (Pra
hova) b.p. FI. Zamfir (Voința Buc.); mijlocie mică: M. Sîrba 
.(Electroputere) b.p. M. Șurubaru (U.M. Tim.), v. Gîrgavu 

(Steaua) b.ab.2 V. Butnaru (Ceahlăul), C. Hoduț (Rapid) b.p. 
M. Ouatu (S.C. Bacău), N. Chloveanu (Litoral Mangalia) b.p. 
V. Burde (A.S.A. Cluj-Napoca); semigrea: D. Văleanu (Musce
lul) b.k.o.3 c. Chiracu (B.C. Galați), I. Joița (Electroputere) b.p. 
D. Gontariu (Farul), G. Donid (Dunărea Galați) b. neprez. 
M. Culineac (URBIS Buc.), I. Gyorffl (Dinamo) b.p. M. Pascal 
(Met. Buc.).

BOX a Pugilistul spaniol de 
cat. grea Alfredo Evangelista a 
terminat la egalitate, după 12 
reprize, cu deținătorul titlului 
Spaniei, Felipe Rodriguez, care conform regulamentului șl-a păs
trat centura.

CICLISM • La Alicante, cam
pionatul de fond al Spaniei, re
zervat amatorilor a fost cîștigat 
de Carlos Greus care a acoperit 
distanța de 186 km în th 41:55 (me
die orară 33,739 km). a Compe
tiția d’AIost (Belgia) a revenit 
rutierului belgian Marc de Meyer. 
El a parcurs distanta de 90 km In 2h o> o

FOTBAL O In campionatul A- 
merlcli de Sud, la Asuncion, e- 
chipa Olimpia, campioana Pa
raguayului, a învins cu 2—9 (1>—0) 
pe Boca-Junlors (Argentina), Returul se va desfășura la Buenos 
Aires. a După două etape în 
fruntea clasamentului campiona- 

puternică contră de dreapta la 
bărbie, Butnaru a cjștigat prin 
k.o., chiar în primul minut de 
luptă,

în întrecerile „greilor". Du
mitru Micu (B.C. Galați) l-a 
depășit, datorită plusului său 
de viteză în execuția lovituri
lor, pe constănțeanul Nicolae 
Grigore, iar Ion Boancă (Lito
ral Mangalia) și-a valorificat 
experiența superioară în fața 
tînărului de la Steaua, Mihai 
Grigoraș, pe care l-a întrecut 
la puncte. La aceeași categorie, 
Ion Cernat își confirmă pozi
ția de favorit, scoțîndu-1 din 
luptă în primul rund, prin a- 
bandon, pe Nicolae Conian 
(C.S.M. Cluj-Napoca).
' Ultima gală din cadrul sfer
turilor de finale s-a caracteri
zat prin echilibrul de forțe al 
combatanților din mai multe 
întîlniri, în unele cazuri ju
decătorii fiind puși în situații 
dificile, și prin cîteva sur
prize, unele de proporții. Toc
mai de aceea au existat multe 
decizii comentate de cei pre- 
zenți, victoriile „penelor" Iu- 
seim Săli (Farul), Victor Du- 
chin (Rapid), Titi Tudor (Pra
hova) fiind puse sub semnul 
întrebării. în celălalt meci al 
categoriei, ieșeanul Tiberiu Cu- 
cu a realizat o mare surpriză, 
învingîndu-1 fără drept de apel 
pe Nicolae Neagu (Oțelul Tir- 
goviște), component al lotului 
național.

Dacă la „mijlocie mică" s-au 
înregistrat rezultate normale, 
Marcel Sîrba, Vasile Gîrgavu, 
Cornel Hoduț și Nicolae Chio- 
veanu obținînd, mai greu sau 
mai ușor, calificarea în semi
finale, la „semigrea", principa
lul favorit, Costică Chiracu 
(B. C. Galați), a suferit o sur

prinzătoare înfrîngere prin k.o. 
în fața musceleanului Dumitru 
Vâleanu. După ce a fost supe
rior timp de două runduri, 
Chiracu a recepționat un pu
ternic croșeu de stingă la 
bărbie care l-a pus k.o. !

• TELEX •
tulul iugoslav se află Velej Mostar, 
cu 4 p, urmată de Olimpia, cu 
3 p șl Steaua Roșie cu 3 p. • Sepp Maier (Bayern Milnchen), 
portarul reprezentativei de fotbal 
a R.F. Germania, va fi indisponi
bil In următoarele trei luni, în 
urma unul accident de automobil. 
Maler (35 de ani) are fracturi 
multiple la brațul drept șl torace. Accidentul s-a produs după un 
med amical pe care formația sa 
l-a susținut la Ulm. a Jllrgen 
Sparwasser (31 ani), care activează 
la F.C. Magdeburg, a anunțat că 
se va retrage din activitatea 
competițională.

ville, 
6—4 ;6—-1 ;
6-3,

TENIS 9 în turneul de la Louis
.Solomon ■— Gonzales 6—2,Higueras — Garcia 6—2»Dupre — Gardiner 6—2,
Amaya — Simpson 6—3,

ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI
POPOARELOR DIN U.R.S.S. 

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
MOSCOVA, 24 (prin telefon). 

Au continuat întrecerile din 
cadrul ediției a VÎI-a a Sparta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S., 
la care participă și o serie de 
reputați sportivi din mai multe 
țări, printre care și din Româ
nia.

Pe pista nautică de la Kri- 
latskoe s-au desfășurat între
cerile semifinale ale concursu
lui de canotaj. O comportare 
foarte bună au avut-o și cele 
trei reprezentante ale țării 
noastre, care au obținut califi
carea pentru finale. Sanda To
ma a cîștigat cu un avans de 
două lungimi prima semifinală 
a probei de simplu, realizînd 
timpul de 3 :51,82. O victorie 
la fel de categorică au înre
gistrat și Olga Homeghi împre
ună cu Valeria Răcilă-Roșca, 
care tot în prima semifinală, 
a probei de dublu visle, au 
sosit după 3 :35,67, cu două 
lungimi și jumătate înaintea 
celorlalte echipaje.

în competiția de atletism, 
campionul țării noastre Horia 
Toboc a luat startul în seria a 
IV-a a probei de 400 m. El s-a 
clasat pe locul doi în 46,73, 
după Nikolai Cernețki (Mosco
va) 46,46, obținînd calificarea 
pentru semifinalele de miercuri 
după-amiază. Tot miercuri vor 
lua startul Natalia Mărășescu 
și Maricica Puică în seriile

PESTE 3000 DE SPORTIVI DIN 102 ȚĂRI 
VOR FI PREZENȚI LA UNIVERSIADĂ

A X-a ediție a Universiadei, 
care se va desfășura între 2 
și 13 septembrie, la Ciudad de 
Mexico, se anunță a fi una 
dintre marile competiții mon
diale ale anului. Se scontează 
pe participarea sportivilor uni
versitari din 102 țări, însumînd

CLASAMENTELE C. M. 
DE LUPTE GRECO- 
ROMANE (juniori)

Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane ale juniorilor, care s-au desfășurat la I-Iaparanda 
(Suedia), ș-au încheiat luni sea
ra tîrzlu. Iată clasamentele finale la cele 10 categorii : 48
kg : 1. Temo Kazarașvlli(U.R.S.S.), campion mondial, 2. 
F. Schere (R.F. Germania), 3. U. 
Baumann (R.D. Germană) ; 52
kg : 1. Benur Patsiaian (U.R.S.S.), 
campion mondial, 2. N. Vidov 
(Bulgaria), 3. R. Kierpacz (Polo
nia) ; 57 kg : 1. Marin Atanasov (Bulgaria), campion mondial, 3. 
M. Vejsada (Cehoslovacia), 3.H. Nigsch (Austria) ; 62 kg : 1.
Mihail Prokudin (U.R.S.S.), cam
pion mondial, 2. Șt. Mihailov 
(Bulgaria), 3. R. Tallroth (Sue
dia), 4. Gh. Păduraru (România); 
68 kg : 1. Solve Hailing (Suedia), 
campion mondial, 2. P. Thâthncr 
(R.D. Germană), 3. A. Kudrlașev 
(U.R.S.S.) ; 74 kg : 1. Vladimir 
Arseniev (UJt.S.S.), campion mondial, 2. S. Stoianov (Bulgaria), 
3. Gheorghe Minea (România) ; 
82 kg : 1. Evghenl Stamov (Bul
garia), campion mondial, 2. M. 
Baranov (U.R.S.3.), 3. S. Claesson 
(Suedia), ...6. Gh. Glonț (Româ
nia) ; 90 kg : 1. Valeri Jdanov 
(U .R.S.S.), campion mondial, 2. 
C. Gullden (Suedia), 3. G. Wilc-zewski (Polonia) ; 100 kg :
I. Vladimir Sokolaev (U.R.S.S.), 
campion mondial, 2. T. Gașpar 
(Ungaria), 3. T. Popov (Bulga
ria), ... 5. I. Stignei (România) ; 
+ 100 kg : 1. Anghei Guerovski 
(Bulgaria), campion mondial, i. 
I. Karapetian (U.R.S.S.), 3. L. Toth (Ungaria), 4. I. Hanu (Ro
mânia). în clasamentul pe națiuni România s-a situat Pe locui S.

4—6. 6—2 a La Hilversum : McNa
mara — Vass elin 6—4, 3—6, 6—4 ; 
Eberhard — El Shafel 6—2, 3—6, 
6—1 ; Johansson — Elter 6—7, 
6—2, 6—2 ; Mottram — Campbell 
6—4, 6—2 ; Haifiet — Bockel 6—2, 
6—2 ; Carter — Goven 6—3, 6—3 a A început turneul de la Kltz- 
bilhel: Karry — Relnlnger 6—3, 
3—6, 6—1 ; Mir — Zednik 6—1, 
6—2 ; Cano — Velasco 5—7, 6—1, 
6—2 ; Zugarelll — Hutka 7—6,
6— 4 ; Franulovici — J. Smith
7— 6, 6—3 a Turneul de IaBaas- 
tad a luat sfîrșit cu finala probei 
de simplu feminin. Suedeza Eli- 
sabet Ekblom a învins-o cu 
7—6. 6—3 pe compatrioata sa Lena 
Sandin.

TIR a Competiția de talere 
(skeet) desfășurată la Suhl 
(R.D.G.), a fost cîștigată de Armin 
Fehrmann (R.D.G.) cu 195 t.d. Au urmat în clasament Polianskl 
(U.R.S.S.) — 194 t.d. șl Below 
(R.D.G.) 194 t.d. 

probei de 1 500 m, iar Paul 
Copu va alerga seara (ora 
21,05) în finala cursei de 
3 000 m obstacole.

La Kiev au început întrece
rile turneului de handbal 
masculin. Formația României 
evoluează într-o grupă alături 
de selecționata orașului Mos
cova și echipele R.S.S. Letone, 
R.S.F.S. Ruse și R.S.S. Moldo
venească. în primul meci din 
cadrul grupei, handbaliștii 
moscoviți au întrecut formația 
R.S.S. Letone cu 28—19. La ora 
închiderii ediției este în curs 
de desfășurare partida dintre 
reprezentativa României șl se
lecționata R.S.F.S. Ruse.

Iată și rezultate înregistrate 
la alte discipline sportive : 

ATLETISM. Masculin : 400
mg — Arhipenko 49,11 ; 800 m 
— Resetniak 1 :47,20. Feminin : 
înălțime — Elena Goloborodko 
1,91 m (record al U.R.S.S.) ; 
800 m — Ekaterina Porîvkina 
1 : 57,20 ; 100 m — Ludmila 
Kondratieva 11,19.

GIMNASTICĂ. După exerci
țiile impuse în competiția fe
minină conduce Natalia Șapoș- 
nikova — 38,80 p.

ȘAH. Turneul pe echipe s-a 
încheiat cu victoria selecționa
tei R.S.S. Ucrainiene.

Victor BĂNC1ULESCU

peste 3 000 de participanți ! 
Organizatorii au anunțat că in 
capitala Mexicului, în total (in- 
cluzînd invitații de onoare, ar
bitri, organizatori). Universiada 
jubiliară va reuni peste 5 000 
de persoane.

în vederea marelui eveni
ment sportiv, gazdele vor pune 
la dispoziție „satul studenți
lor", o adevăraltâ. cetaite uni
versitară alcătuită din 30 de 
blocuri cu cite 4—5 nivele.

întrecerile se vor desfășura 
la 10 discipline sportive (atle
tism, tenis, gimnastică, înot, 
polo, sărituri de pe trambulină, 
scrimă, fotbal, baschet si volei) 
pe bazele olimpice care au fost 
folosite cu prilejul J. O. din 
1968.

Stop-cadru

BtBNARD HINAULT ÎN URMĂRIREA LUI... JACQUES ANQUEIIL

însuși Eddy Merckx, con
siderat cel mai mare ciclist 
al ultimelor decenii, a re
cunoscut în tînărul ciclist 
francez Bernard Hinault, a- 
cum doi ani — cu ocazia 
cursei „Dauphină Libere" —, 
pe unul din veritabilii săi 
urmași. în iunie 1975, cind 
Hinault abia împlinise 20 de 
ani și se afla la începutul 
carierei sale profesioniste, 
reputata revistă „Miroir du 
cyclisme" îi consacra un 
mare reportaj, ca unei ade
vărate speranțe a ciclismu
lui francez. Speranțe pe care 
tînărul sportiv bretan, din 
Yffiniac, nu le-a înșelat in 
acești ani de cind a apă
rut în „lumea mare" a ci
clismului.

Încununîndu-și particM 
parea la Turul Franței 1979 
cu victorii în ultimele două 
etape (el a trecut primul 
linia de sosire în 7 etape 
din actuala ediție !), Ber
nard Hinault își înscrie nu
mele pentru a doua oară 
consecutiv în palmaresul a-

ECHIPA ROMÂNIEI 
IN TURNEUL DE ELITA 
AL C. E. DE BASCHET - 

JUNIOARE
în ziua a treia a campiona

tului european de baschet pen
tru junioare, reprezentativa 
României a obținut, la Cata
nia, o nouă victorie, datorită 
căreia s-a calificat în turneul 
final pentru locurile 1—6. For
mația țării noastre a învins, 
în cadrul seriei C, echipa Po
loniei cu scorul de 84—71 
(45—33). Alte rezultate : seria 
C : Italia — Bulgaria 81—80 ; 
scria A : U.R.S.S. — Ungaria 
81—67, Franța — Olanda 85—55; 
seria B : Finlanda — Belgia 
78—58, Cehoslovacia — Iugo
slavia 83—73.

Componența grupelor finale: 
1—6 : U.R.S.S., Ungaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Italia. 
România ; 7—12 : Franța, O- 
lantla, Finlanda, Belgia, Bulga
ria, Polonia.

în cadrul turneului final, 
găzduit de orașul Messina, se
lecționata României va juca 
în ordine cu : Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria. 
Rezultatele din seriile preli
minare contează (Italia — 
România 79—62). i

NĂSTASt ELIMINAT 
DE McENROE

PARIS, 24 (Agerpres). — ‘în- 
prima zi a „minitumeului" in
ternațional de tenis de la Fre- 
jus (Franța), la care participă 
ca invitați 4 jucători, au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : McEnroe (S.U.A.) — Ilio 
Năstase (România) 4—6, 6—2,
6—1 ; Jimmy Connors (S.U.A.) 
— Guillermo Vilas (Argentina) 
6—4, 7—6. în finală, McEnroe 
Î1 va intilni pe Jimmy Con
nors. Cei patru jucători vor 
participa zilele următoare la 
alte două turnee care vor avea 
loc la Aix-en Provence și Cap 
d’Agde.

C. I. DE VOLEI (Junioare)
La Madrid s-au încheiat me-' 

ciurile preliminarii ale campio
natului european de volei pentru 
junioare. Pentru turneul final 
s-au calificat echipele U.R.S.S., 
Poloniei, Cehoslovaciei, Bulgariei, 
RJD. Germane și Italiei.

cestei prestigioase competi
ții. Purtătorul tricoului gal
ben a parcurs în triumf ul
tima parte a Turului, pe ce
lebra arteră pariziană 
Champs Elysees, încheind 
cursa cu un avans confor
tabil, de peste 3 minute, a- 
supra principalului său ad
versar, olandezul Joop Zoe- 
temelk. Cea de-a 66-a edi
ție a Turului Franței a fost 
— după cum spun specia- ' 
liștii — un tur de forță, cu 
un traseu foarte dur, eșalo
nat în 25 de zile de con
curs (cu o singură zi de 
repaus), care au solicitat din 
plin alergătorii. Și, așa cum 
pronostica marele campion 
din trecutul nu prea în
depărtat Jacques Anquetil, 
de 5 ori învingător în Tu
rul Franței („ediția ’79 este 
pentru un alergător bine 
clădit, bun în proba de con- 
tracronometru, întotdeauna 
capabil să se remarce la 
munte, din rasa marilor că
țărători, capabil să se dis
tanțeze, să evadeze din plu
ton. Și mă gindesc, in a- 
cest sens, la Bernard Hi
nault"), favoritul lui a ter
minat învingător.

Dar, cum duelul princi
palilor protagoniști ai aces
tui sezon, italianul Giuseppe 
Saronni (ciștigătorul Turu
lui Italiei) și francezul Ber
nard Hinault (ciștigătorul 
Turului Franței) s-a dispu
tat numai indirect, o con
fruntare între ei este aștep
tată cu un firesc interes în 
lumea ciclismului internațio
nal. Mai ales că tînărul ci
clist francez si-a declarat 
intenția de a egala perfor
manța ilustrului său pre
decesor, Jacques Anquetil.


