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Miercuri, 25 iulie, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
a avut Ioc ședința Comitetului 
Politio Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Pornind de Ia cerințele ac
tuale si de perspectivă ale dez
voltării multilaterale a patriei 
noastre, de la necesitatea uti
lizării cu maximă eficiență a 
resurselor de combustibili, de 
la implicațiile pe care Ie gene
rează criza energetică ce se 
manifestă pe plan mondial, de 
la creșterea continuă a prețuri
lor petrolului pe piața inter
națională, Comitetul Politie E- 
xecutiv a dezbătut și aprobai 
o serie de măsuri pentru ra
ționalizarea consumului de 
carburanți și gospodărirea eco
nomicoasă a parcului de auto
turisme.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri de reducere a 
numărului autoturismelor din 
parcul comun al ministerelor, 
celorlalte organe centrale de 
stat, organizațiilor cooperatis
te și altor organizații obștești, 
comitetelor executive alp con
siliilor populare județene, mu
nicipiului București și unită
ților subordonate acestora șl a 
limitelor maxime de consum de 
benzină pe autoturisme, de în
locuire a autoturismelor din 
parcul comun cu consum mare 
de benzină șl limitare a dis
tanțelor de deplasare a aces
tora. precum și de interzicere 
a circulației, în interes perso
nal, ou autoturismele proprie
tate de stat sau obștească.

S-au stabilit, de asemenea, 
măsuri de majorare a tarifelor 
la Getaxnri și autovehiculele 
pentru turism. Țlnînd seama de

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ 
DE LUCRU IN CAPITALĂ

1 Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al I’irtidulul 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, în cursul dimineții 
de miercuri, una din impor
tantele unități industriale ala 
Capitalei — întreprinderea de 
pompe „Aversa" și a inaugu
rat un nou și modern obiectiv 
edilitar al Bucureștiului — Pa
sajul rutier Bucur-Obor.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu, da tovarășii 
tlie Verdeț, Constantin Măscă- 
leseu. Paul Nieulescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Nicolae Constantin.

- Vizita de lucru la întreprin
derea „Aversa" a prilejuit o 
amplă analiză a modului în 
care această unitate cu profil 
unic în țara noastră își înde
plinește sarcinile de mare răs
pundere ce îi revin în actualul 
cincinal și în viitor in oe pri
vește dotarea diferitelor ra
muri și obiective importante 
ale economiei naționale cu 
toate tipurile de pompe, pre
cum și a căilor practice de ti
pizare a producției pe „fami
lii" — de Ia cele mai mici până 
la cele gigant —, de îmbunătă
țire a întregului proces tehno
logic.

în același timp, participarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la inaugurarea Pasajului rutier 
Bucur-Obor, situat la punctul 
de întîlnire a unor însemnate 
artere bucureștene — Șoseaua 
Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai 
Bravu, Șoseaua ‘Colentina șl 
Calea Moșilor — a oferit 
prilejul abordării ou fac
torii de răspundere bucureșteni 
a unor aspecte legate de -pla
nul de sistematizare și de con
strucții edilitare și de locuințe 
în această zonă a Capitalei

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul munci
torilor de la Uzina de pompe, 
ca și în rindul constructorilor 
și cetățenilor Capitalei a fost 
primită cu deosebită satisfacție 
și bucurie. Mii de bucureșteni 
au făcut secretarului general 
al partidului, pe întregul tra
seu străbătut, o călduroasă ma
nifestare de dragoste și pre
țuire, exprimîndu-i mulțumirea 
profundă pentru activitatea sa 
neobosită închinată progresului 

majorarea prețului petrolului 
și produselor petroliere alît pe 
piața internațională cit și in
tr-o serie de țăiri, s-a hotărât 
modificarea prețurilor la ben
zină și alte produse petroliere 
in sensul majorării acestora.

Pentru folosirea cât mai ra
țională a autovehiculelor de 
transportat marfă, acestea vor 
fi concentrate in unități de 
transport, desfășurindu-și acti
vitatea pe baza unor indicatori 
Îmbunătățiți, astfel încât cota 
de benzină alocată să fie re
dusă substanțial, acțîonîndu-se 
totodată, pentru Îmbunătățirea 
echipării cu motoare de randa
ment ridicat a autovehiculelor.

In spiritul practicii interna
ționale, aplicate în prezent pe 
scară tot mal largă, și în ve
derea diminuării consumului 
de combustibil, s-au stabilit ri
nele măsuri de diminuare a 
circulației autovehiculelor pro
prietate personală. Astfel, în 
zilele da sâmbătă șl duminică 
vor funcționa numai jumătate 
din autoturismele personale, 
urmind ca Intr-o săptămînă să 
circule cele cu număr par, iar 
în următoarea săptămână cele 
cu număr impar. Be asemenea, 
Comitetul Politie Executiv face 
apel la populația posesoare de 
autovehicule să folosească, pen
tru deplasările pe distanțe mari, 
mijloacele de transport în co
mun, și, în primul rând, trenul, 
pentru a contribui șl pe aceas
tă cale, Intr-un spirit de ade
vărată responsabilitate socia
listă. Ia folosirea cât mai ra
țională a resurselor de benzină 
de care dispunem.
-8-au stabilit. totodaiă, mS- 

surf pentru mal buna orgaflț-

(Continuare In pag. 2-3)

ntai .accelerat al patriei 
Sre. ridicării ji îmbunătățirii 
permanente » condițiilor de 
muncă și viață a tuturor cetă
țenilor patriei noastre.

La sosirea în întreprinderea 
de pompe „Aversa" oamenii 
muncii de aici au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului o primire 
plină de căldură, c xprimîndu-șl 
cele mai alese sentimente de 
stimă și dragoste, de recunoș
tință pentru această nouă vi
zită de lucru îa unitatea lor.

Consacrată analizei la fața 
Jocului a modului în care co
lectivul întreprinderii de pom
pe își-. îndeplinește importan
tele sarcini ce-i revin în acest, 
cincinal, vizita s-a axat pe 
probleme fundamentale ale ac
tivității productive. Problemele 
productivității, calității, redu
cerii consumurilor au consti
tuit tema dialogului secretaru
lui general al partidului cu 
conducerea ministerului, cen
tralei și întreprinderii în toate 
secțiile vizitate.

La încheierea vizitei, condu
cerea unității a mulțumit căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru indicațiile 
date, pe care s-a angajat, in 
numele întregului colectiv, să 
le înfăptuiască în mod exem
plar, astfel încât unitatea să 
devină, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, o 
întreprindere model.

Coloana de mașini s-a în
dreptat apoi spre unul din punc
tele de mare trafic al Capi
talei — întretăierea Șoselelor 
Ștefan cel Mare și Mihai Bravu 
cu Șoseaua Colentina și Calea 
Moșilor, acolo unde s-a con
struit noul pasaj rutier Bucur- 
Obor — important obiectiv e- 
dilitar al Bucureștiului, reali
zai în cadrul amplului program 
de măsuri inițiat de secretarul 
general ai partidului vizând 
înălțarea în Capitală — într-o 
concepție arhitectonică cit mai 
modernă — a unor trainice șl 
confortabile ansambluri de lo
cuințe și edificii social-cultu- 
rale, rezolvarea prin soluții în
drăznețe și eficiente a problc-

(Contlnuare în pag. 2-3)

Concursurile 
intcrnafionulc 

preolimpicc 
«lin cadrul

Sparlacftiaslci 
popoarelor 

din in. R. S. s.

SANDA TOMA OLGA tiOMEGHI VALERIA RACIEA-ROȘCA i

MOSCOVA, 25 (prin telefon). 
Pa canalul Krîlatskoe din a- 
proplerea capitalei sovietica, 
gazda viitoarelor Jocuri Olim
pice din 1980. s-au desfășurat 
miercuri dimineața finalele pro
belor de canotaj feminin din 
cadrul concursului internațio
nal preolimpic organizat cu pri
lejul Spartachtadei popoarelor 
din U.R.S.S. De două ort In 
cursul dim'nețll am avut fe

noas-

„internaționalele" de tir de pe poligonul Tunari
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5 NOI TITLURI PENTRU TRĂGĂTORII ROMÂNI
• Teodor Țașcă s-o ridicol 

aproape de valoarea iui Cor- 
neliu Ion la pistol viteză I • 
bateristul ion Toman, învingător 
detașat ta seniori și ta juniori 
• 8. Hartstein (R.D.G.j, cifră 
foarte ridicată (1 170 p) ta 
pușcă liberă 60 fc

Momentul de mare tensiune 
al celei de a treia zile a Cam
pionatelor internaționale de tir 
alo României l-au furnizat, 
spre deplina noastră satisfacție, 
trăgătorii noștri de pistol vi
teză, Așa cum anticipam marți, 
situarea în primele 5 locuri ate 
manșei tatii a 4 dintre țintașii 
noștri ne dădea speranțe mari 
în câștigarea locului întii în 
probă. Autorul victoriei a fost, 
intr-adevăr, un român, Cornelia

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag a 4-a)

Campionatele individuale de box ale seniorilor

In orașul viitoarelor
JOCURI OLIMPICE, MOSCOVA, 

DOUĂ MEDALII DE AUR 
PENTRU CANOTOARELE NOASTRE

ricitul prilej de a asista la 
curse încheiate cu victoriile ©- 
ehîpajelor românești și la fes
tivități aproape identice în 
cursul cărora de două ori dra
pelul patriei noastre a fost ri
dicat P® cel mal înalt catarg 
de către marinari In ținută de 
gală.

Mal întâi, cuplul Olea Ho- 
rneghi — Valeria Răcîlă- 
Roșoa și apoi Sanda Toma au

O nouă victorie, un nou rezultat de prestigiu al apreciatului 
nostru trăgător Corneliu Ion : 597 p in proba de pistol viteză' 

a „internaționalelor" 1979... *

DÎRZENIA Șl ECHILIBRUL 
DISPUTELOR l-AU PUS 
LA GREA ÎNCERCARE 

PE ARBITRI
• Gh. Simian (Dinamo) l-a învins surprinzător de 
ușor pe redutabilul Gh. Costache (Rapid) • Astă- 
seară, la ora 18,30, ta Palatul sporturilor și culturii, 

cea de-a doua reuniune a semifinalelor

Teodor Dinu (stin
gă) și Ion Căpră- 
rescu au realizat 
unul dintre cele 
mai frumoase me
ciuri ale semifi

nalelor
Foto :
Dragoș NEAGU

&\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 

primit, în fața asistenței, ono
rul dat de fanfara școlii mili
tare „Suvorov" din Moscova.’ 
în cursa de dublu visle, echi
pajul românesc a luat condu
cerea încă de la 250 m, păs- 
trlnd continuu avansul față de 
celelalte 5 participante la &*

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

tnrt>r-o atmosferă caracteris
tică marilor întreceri și ta con
diții organizatorice demne de o 
competiție de acest nivel, ieri, 
la Palatul! spartuiriLor și cul
turii din. Capitală, a avut loc 
prima reuniune a semifinalelor 
campionatelor natfonate de box 
ale seniorilor. Pugiliștii aiu 
luptat ou ardoare pentru vie-

Mihc TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)
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CAMPIONATE • C
DUPĂ PATRU LUNI, ÎNOTĂTORII 

LA START

(Urmare din pag. I) 
rare a transportului în comun, 
precum și a circulației vehicu
lelor, asigurîndu-se eliminarea 
pe anumite artere urbane a 
traficului auto intens Și reduce
rea corespunzătoare a poluării.

De asemenea, Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor și Ministerul Tu
rismului se vor îngriji să asi
gure, la sfîrșit de săptămînă 
sau in zilele de sărbătoare le
gală, organizarea de excursii 
sau deplasarea oamenilor; mun
cii în zonele de agrement cu 
mijloace de transport în comun, 
în special cu trenul.

Comitetul Politic Executiv 
îți exprimă convingerea că fac
torii de răspundere din econo
mie, din aparatul de stat, or
ganele și organizațiile de par
tid, toți oamenii muncii vor 
acționa cu toată energia pen
tru aplicarea fermă a acestor 
măsuri a căror necesitate este 
determinată de dezvoltarea 
complexă, în ritm înalt, a eco
nomiei naționale, de interesele 
generale ale societății noastre, 
de cauza ridicării continue a 
nivelului de viață material și 
spiritual al întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT IERI 0 VIZITĂ DE LUCRU

In capitală
(Urmare din pao. I) 

luat, de asemenea. în dezbate
re și a aprobat unele măsuri 
privind reducerea cantității de 
produse alimentare și bunuri 
de consum ce pot fi scoase din 
țară de cetățeni români șl 
străini. Aceste măsuri au deve
nit necesare, ca urmare a fap
tului că, în ultimul timp, în 
numeroase țări s-a trecut la 
mărirea prețurilor la asemenea 
produse, ceea ce impune să se 
asigure baze echitabile în ca
drul schimburilor turistice. De 
asemenea, măsurile respective 
izvorăsc din preocuparea fer
mă a partidului și statului nos
tru de a împiedica prejudicie
rea intereselor oamenilor mun
cii din patria noastră și de a 
asigura desfășurarea aprovi
zionării populației în cele mai 
bune condiții. Adoptînd aceste 
măsuri, Comitetul Politic Exe
cutiv are în vedere să se evite 
trecerea la ridicarea prețurilor 
produselor alimentare și bunu
rilor de consum peste limitele 
planificate, asigurindu-se ast
fel Îndeplinirea neabătută a 
programului de ridicare a ni
velului de trai al celor ce mun
cesc din patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

tense puncte de incidență aic 
circulației urbane.

Vizitind pasajul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat eă 
lucrarea realizată corespunde 
necesităților de trafic din a- 
ceastă zonă, dar că se impune 
completarea finisajelor în spe
cial la partea subterană și, maî 
ales, în stațiile de tramvai. Se
cretarul general al partidului a 
Indicat, de asemenea, ca la in
trările pietonale în pasaj să se 
organizeze puncte comerciale.

în continuarea vizitei a fost 
prezentată macheta de sistema
tizare a zonei Piața Obor — 
Calea Moșilor — Șoseaua Ște
fan cel Mare.

Analizând machetele și solu
țiile preconizate de arhiteeji, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat ca sistematizarea Căii 
Moșilor să aibă în vedere, pe 
lingă lărgirea acestei vechi ar
tere de circulație, și ridicarea 
unor blocuri intr-o concepție 
arhitectonică modernă și de o 
mai mare diversitate de forme 
șl volume care să sporească 
frumusețea viitorului ansamblu.

La plecare, constructorii, mi
ile de bueureșieni care locuiesc 
In această zonă au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu a- 
ceeași manifestare de caldă 
prețuire, de profundă dragoste 
și mulțumire.

• Au fost alcătuite echipele României • Cristina Cojocaru luptă

pentru a 3-a victorie consecutivă • Elena Aflorii și Sorin Tirichiță

își apără titlurile din 1978

I.
2 000 m obst. : 

lungime :
P. Stan- 
M. Ene 

m ; înăl- 
m, Eug.

5:45,0 ;
7,29 m, 
triplu :

M. Bîră 50,79 m ;
69,84 m, D. 

ciocan : I.
A. Meheș 

marș : Alf.
I. Ureche

57,72 m, 
10 km
45:47,5,

14:15,4, D. Sapoval 14:25,6 ; 110 
mg : A. Tarbă 14,3, Eug. Mathe 
14,5 ; 400 mg : Tarbă 52,9, 
Bulac 53,2 ; 
I. Păduraru 
Gh. Cojocaru 
ciu 7,18 m;
15,87 m, Stanciu 15,22 
time : L. Maltei 2,15 
Popescu 2,13 m ; greutate : S. 
Tirichiță 17,06 m. V. Savu 16,42 
m ! disc : 
suliță : N. Roată 
Negoiță 63,64 m ;
Crăciun 
56,78 m î 
Hrischpec 
45:49,0.

La această ediție 
ției, atleții noștri și-au propus 
să cucerească 10—12 victorii, 
în urmă cu doi ani, la Bucu
rești, fetele noastre au ob
ținut 10 victorii, iar băieții 6, 
in timp ce anul trecut, la în
trecerile desfășurate la Ankara, 
bilanțul a cuprins 6 locuri întîi 
la fete și 4 la băieți. Dintre 
participanțil de la Jamboi, 
semifondista Cristina Cojocaru 
a fost campioană balcanică la

a competi-

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
Campionatul republican de zbor cu motor

PILOȚI! NOȘTRI DAU SPERANȚE CA VOR DOMINA 
JOCURILE BALCANICE AERONAUTICE

Aeroclubul „Gheorghe Bănciu- 
lescu“ din Ploiești a avut. în ul
timul timp, un program de acti
vitate deosebit de încărcat : du
pă desfășurarea campionatelor re
publicane de parașutism, el a 
găzduit întrecerile finale ale cam
pionatului de zbor cu motor, o 
competiție complexă, dificilă, a- 
devărată repetiție generală pen
tru Jocurile Balcanice aeronau
tice de la sfîrșitul lui august. 
Cum era și firesc, întrecerile de 
zbor cu motor au fost abordate 
cu multă seriozitate, antrenorul 
Constantin Manolache, maestru 
emerit al sportului, cerînd elevi
lor săi randamentul maxim de 
care sînt capabili, pentru a al
cătui formația ce va reprezenta 
țara noastră în prestigioasa com
petiție internațională. §1, după 
cum ne spunea, este încredințat că 
acrobații pregătiți de el vor do
mina — șl de această dată — 
Jocurile Balcanice.

întrecerea a început cu execu
tarea programului de zbor acro
batic obligatoriu, o sultă de fi
guri dintre cele mai dificile, care 
a fost dominată de Cezar Busu 
(Brașov) — un pilot de un im
presionant calm și o apreciabilă 
precizie în evoluții. El a fost ur
mat de Marcel Mitu (Ploiești), o 
tînără speranță, și Mihal Albu 
(Ploiești). Programul a continuat 
cu executarea unei sulte de evo
luții la prima „citire44, în care

O NOUĂ ETAPĂ 
IN CAMPIONATUL 

DE DIRT-TRACK
Campionatul republican Indivi

dual de dirt-track continuă as
tăzi, la Sibiu, cu etapa a 6-a. 
întrecerile vor avea loc pe pista 
stadionului Voința șl vor Începe, 
la ora 15,30, cu disputele junio
rilor, după care vor Intra In con
curs seniorii.

C.F.R. SIBIU - CAMPIOANĂ DE OINĂ LA JUNIORI

Campionatul republican de oină, 
ediția din 1979, rezervat echipe
lor de juniori, șl-a derulat ulti
mele secvențe la Focșani. Elevii 
antrenorilor P. Istrate șl C. Bar
bu — superiori atît în jocul de 
la .prinderea mingii", cît șl la 
.bătaia mingii" — au reușit să 
urce pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. Și încă 
o remarcă : juniorii de la Meta
lul Tirgoviște s-au prezentat în 
evident progres, sltulndu-sc îna-

as

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

torie, au realizat unele parti
de frumoase, viu disputate, 
multe dintre ele aitît de echi
librate incit au supus pe arbi- 
trii-judecătari unui examen di
ficil, pe care, din păcate, a- 
ceștda nu l-au trecut cu bine 
în toate ocaziile.

Chiar în întâlnirea inaugurală 
a semifinalelor, dintre fostul 
campion al categoriei semimus- 
că, clujeanul Alexandru Turei, 
și juniorul gălățean Sandu Pe
trescu, am asistat la un astfel 
de med. După o primă re
priză echilibrată, în care S. Pe- 
tresau a răspuns de câteva ori 
foarte frumos atacurilor insis-

800 m, în 1977 cu 2:10,1 și în 
1978 cu 2:06,8, iar Elena Âflo
rii se va strădui să-și reedi
teze victoria de anul trecut (100 
mg — 14,28 s), ca și Sorin 
Tirichiță (greutate — 16,40 m).

Reamintim că de rezultatele 
ce vor fi înregistrate la Jamboi 
și la sfîrșitul săptămînii vi
itoare, la „Concursul Prietenia" 
de la Praga, va depinde selec
ția celor mai merituoși dintre 
juniorii noștri pentru campio
natele europene, care au loc 
între 16—19 august, la Byd
goszcz.

„TROFEUL TOMIS“ LA YACHTING
în rada portului Tomis se 

desfășoară, în aceste zile, între
cerile competiției internaționa
le de yachting pentru „Trofeul 
Tomis". După desfășurarea a 
trei regate, pe primul Ioc, Ia 
clasa „Finn", se află L. Dra- 

Busu a clștlgat din nou, urmat 
la cîteva puncte de Mihai Albu 
și Ion l'rucmel (București).

Proba a treia a constat din 
acrobație liberă, in care Mibai 
Albu, acest „poet" al zborului, 
de două ori campion balcanic, a 
oferit un adevărat recital de înal
tă măiestrie. El a fost urmat in 
clasament de Busu și Trucmel. 
După cele trei probe individuale, 
prin punctele acumulate, Mihal 
Albu a fost declarat campion 
național pe acest an la acrobația 
aeriană. Pe locul doi s-a situat 
Cezar Busu, Iar pe trei talentata 
acrobată Ana Nina loniță (Bra
șov).

în încheierea campionatului -a 
fost programat șl un raid de re
gularitate, cu aterizare la punct 
fix (echipaje formate din pilot 
șl navigator). Pe primele trei 
locuri s-au clasat : L Marcel 
Mitu — Ovldiu Corneanu (Pi
tești), 2. Cezar Busu — Mielu 
Fețeanu (Brașov), 3. Mihal Albu 
— Ana Nina loniță. întrecerile 
campionatului s-au bucurat de o 
foarte bună organizare.

Viorel TONCEANU

CRITERIUL TINERETULUI 
LA CAIAC-CANOE

Incepînd de astăzi, timp de trei 
zile, Snagovul găzduiește una din
tre cele mal Interesante compe
tiții de calac-canoe cu caracter 
Intern. Este vorba de tradiționa
lul Criteriu al tineretului, con
curs la startul căruia și-au anun
țat participarea 639 de sportivi din 
30 de cluburi șl asociații. Cursele 
se vor desfășura la trei categorii 
de vîrstă : juniori I, juniori II 
șl tineret. Astăzi șl mtlne dimi
neață sînt programate întreceri 
preliminare, Iar vineri după-a- 
mlază și stmbătă dimineața — 
finalele.

tntea multoi echipe. CLA
SAMENTUL : 1. C.FJt. Sibiu
35 puncte, 2. Metalul Tirgoviște 
23 p, 3. Șc. gen. Broscăuțl (jud. 
Botoșani) 21 p, 4. Metalul Roman 
21 p, 5. Tineretul Crîngu (jud. 
Teleorman) 21 p, 6. Energia Rlm- 
nlcel (jud. Buzău) 18 p, 7. I4c. 
Industrial Cluj-Napoca 15 p, 8. 
.Drum Nou" Modelu (jud. Ialo
mița) 13 p, 9. Rapid Oradea 11 p, 
10. .Drum Nou" Boureni (jud. 
Dolj) o p (neprezentare).

partidele 
acum o 
dezapro-

lud. Nicolae Crăciun (Dina- 
boxer cu lovituri puter- 
(în inundiul <toi, Șchiopu a 
și numărat), diac lent și 
resurse fizice pentru te

tente ale lui Al. Turei, In ur
mătoarele trei mânute die luptă, 
gălățeanui a fost cel care a tre
cut la ofensivă și cu directe și 
un-doi-mri l-a dominat pe cam
pion. A fost însă prea puțin 
pțarfcu ca ei să primească de
cizia de învingător. Aceasta, cu 
nrtâit mai miuit cu cit, In ultimul 
rund. Turei a atacat mai des, 
a lovit cu serii In hupta corp 
la corp și a terminat mai proas
păt disputa. Ou toate acestea, 
sportivul gălătoan, care s-a 
bucurat dte o mare simpatie din 
partea publicului tn 
anterioare, a primit 
decizie de învingător 
bată de cei prezenți.

în partida următoare, la ace
eași categorie, Dumitru Șchio- 
pu (Steaua) s-a dovedit superior <■»-«-•--- /TAS_.

’ mo), 
nice 
fost 
fără _ _
treaga durată a meciului (în ul
timul rund a fost depășit dar). 
Cu viteză în execuția seriilor, 
cu mai multă preocupare pen
tru apărare, elevul antrenoru
lui Gh. Fiat a primit decizia în 
unanimitate.

Un meci excelent au realizat 
„cocoșii" Teodor Dinu (Dinamo) 
și Ion Căprărescu (Famul), pu- 
gilișrti cu un apreciabil bagaj 
de cunoștințe tehnice. Dina- 
movistul a început disputa mult 
mai decis decît ne obișnuise 
și cu directe și croșice executa
te cu ambele brațe (asa cum 
l-am dori și în meciuirile in- 
tomiaționale) l-a dominat pe 
constănțean. In rundul doi, Dinu 
a fast surprins de hotărârea cu 
care a trecut la ofensivă. Că
prărescu și, depășit evident, se 
părea că și-a epuizat resur
sele. Dar ultimele toed minute 
ale disputei ne-au înfățișat 
parcă un nou. .. Dinu. El a a- 
taicait permanent, a luptat cu

gomir (România), iar la clasa 
„Olandezul Zburător* 1*, M. Carp 
și A. Arend (România). La cla
sa „470“, conduc V. Hermann 
și M. Wolf, din R. D. Germană. 
La competiție participă sportivi 
din R. D. Germană, Grecia și 
România.

melor legate de circulația ru
tieră toi mai intensă.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului si 
statului Ia noul obiectiv nu
meroșii constructori, împreună 
eu miile de locuitori ai marilor 
ansambluri arhitectonice din a- 
eeastă zonă ovaționează În
delung.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
manifestări de dragoste și pre
țuire ale bucureștenilor.

Salutind prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, pri
marul general al Capitalei, to
varășul Gheorghe Pană, l-a In
vitat, în încheierea cuvântului 
său, pe secretarul general al 
partidului să inaugureze acest 
nou și modern obiectiv edilitar.

In aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală a Pasaju
lui rutier, primul de acest fel 
realizat în Capitală, care este 
menit să asigure optimizarea și 
fluentizarea traficului intr-unu] 
din cele mai importante și in-

A X-a ediție — jubiliară — 
a Balcaniadei atletice pentru 
Juniori va avea loc, la sfîrși
tul acestei săptămîni, pe sta
dionul „N. Laskov" din Jamboi, 
In Bulgaria. Vor fi prezenți 
reprezentanții noii generații de 
atleți din Grecia, Iugoslavia, 
România, Turcia și, bineînțeles, 
din țara gazdă.

Reprezentativele țării noastre 
vor avea următoarea alcătuire : 
JUNIOARE : 100 m : Lucia Ne- 
govan 11,9, Cristina Mitu 11,9 ; 
200 m : Negovan 24,4, Mitu, 
Mura Ghițulescu 24,7 ! 400 m : 
Ana Marcu 53,6, Nicoleta Lia 
64,4 ; 800 m : Cristina Cojo
caru 2:06,3, Margareta Ghile 
2:06,8, Mitica Junghiatei 2:06,9 ț
1 500 m : Eugenia Nicola 4:25,4, 
Ileana Demeter 4:27,2 J 100 mg: 
Elena Aflorii 14,14, Maria Vlăs- 
ceanu 14,13 ! lungime : Marieta 
Dcu 6,07 m ; înălțime : Monica 
Matei 1,78 m ! greutate : Ta
tiana Mihalcea 15,26 m ; disc : 
Dorina Șumălan 47,76 m ; su
liță : Doina Maxim 56,32, Cris
tina Dobrinoiu 50,60 m ; pen
tatlon : Aflorii 3 941 p; JU
NIORI : 100 m : I. Sandu 10,6, 
Ad. Stoica 10,7 ; 200 m : Sandu 
21,58, Stoica 22,2 ; 400 m : A. 
Glăvan 48,9, P. Gheorghe 48,86 ; 
800 m : D. Nistor 1:51,2, L. 
Darvaș 1:52,5 ! 1 500 m : Nistor 
•:49,6 1 6 000 m : G. Marko

După patru luni de inacti
vitate competițională, înotăto
rii noștri fruntași se prezintă 
din nou la start. Prilejul le 
este olerit de campionatele na
ționale de juniori, programate 
— incepînd de vineri, timp de 
trei zile — la Reșița. Conco
mitent, federația de speciali
tate, consecventă unui princi
piu mai vechi, a programat tot 
la Reșița și concursul de se
lecție al seniorilor, concurs in 
urma căruia vor fi stabilite e- 
chipele naționale pentru „Cupa 
Europei".

Așadar, o reîntîlnire — In 
primul rînd — cu reprezen
tanții „noului val" (limită de 
vîrstă — 16 ani). Pe listele de 
înscrieri se află 119 tineri spor
tivi din 14 cluburi și asocia
ții, reprezentând orașele Bucu
rești, Brăila, Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Galați, Oradea, Plo
iești, Constanța și Reșița. Zil
nic sînt programate serii, de 
la ora 10 dimineața, și finale,
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DE AZI, LA ORADEA, CAMPION 
PENTRU JUNIORI

Modernul bazin din parcul spor
tiv Dinamo din Oradea găzdu
iește, de astăzi ptnă duminică, 
Întrecerile campionatelor naționa
le de sărituri pentru juniori. 
Competiția constituie ultimul test 
al fruntașilor tinerel generații In 
vederea Balcaniadei, care va a- 
vea loc săptămînă viitoare, la So
fia. Programul concursului : as-

ACTUALITĂȚI 
DIN RUGBY

• Sub conducerea noului el an
trenor, Dorel Dumitrescu, echipa 
Universitatea Timișoara a efec
tuat un scurt stagiu de pregătire 
montană, Ia Dîmbu Morii. Rug- 
byștii bănățeni s-au înapoiat în 
omașul de pe Bega, unde îjl de
săvârșesc preparativele în vede
rea startului în noul campionat 
(5 august).
• Ieri a început susținerea pro

belor de control. Prima formație 
examinată — de antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu — este Știința 
CEMIN Baia Mare.

© A dispărut dintre noi, pre
matur, după o scurtă dar grea 
suferință, Constantin. Tănase, fost 
Jucător de Divizia A și antrenor 
al echipei Constructorul Con
stanța.
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REZULTATE TEHNI

Semlmuscă: s. Petrescu
(B.C. Galați) b.p. (3—2) Al. 
Turei (Voința Cluj-Napoca). 
D. Schiopu (Steaua) b.p. 
(5—0) N. Crăciun (Dinamo); 
cocoș: T. Dinu (Dinamo) b.p. 
(5—0) I. Căprărescu (Farul), 
N. Robu (B.C. Brăila) c. ne- 
prez. Gh. Negoiță (B.C. Bră
ila) ; semiușoară: H. Sultan 
(Steaua) b.p. (4—1) FI. Stan 
(Dinamo), FI. Livadaru (Stea
ua) b.p. (5—0) V. Ioana (Mus

celul) ; 
jjan (M 
C. Ghir 
Siimlon 
Gh. Co 
locie: S 
b.p. (4- 
mo), G 
b.p. (9- 
lațl); gr lăți) b.ț 
(Musceli 
b.ab.1 I

PROGRAMUL SEM1F1NALELO

Muscă: Daniel Radu (Stea
ua) — Gheorghe Govici (Stea
ua) ; Marin Vișan (Met. Boc
șa) — Gheorghe Brumă (Ra
pid); pană: Tiberiu Cucu (Vo
ința lași) — Iuseim Săli (Fa
rul) , Victor Duchin (Rapid) — 
Tlti Tudor (Prahova); ușoară: 
Leontln Sandu (Prahova) — 
Dragomir Hie (Dinamo), Ion 
Corneanu (Farul) — Carol

Hajnal 
mică: J 
putere) 
(Steaua) 
pld) — 
toral); s 
leanu (® 
(Electroi 
nici (Dt 
CyOrffl

multă ambiție și a lovit mult 
mai mult decît adversarul, deși 
a fost surprins die avertismen
tul inoportun primit dlin par
tea arbitrului I. Gorgan (pro
babil, influențat de intervenții
le părtinitoare ale umor spec
tatori). Chiar și în condi
țiile în care avertismen
tul ar fi fost luat în con
siderație de cel 5 judecători, 
avantajul dinamovistului era 
suficient pentru a primi deci
zia, așa cum s-a și întîmplat 
<5—0). Cealaltă semifinală a 
categoriei nu s-a disputat, brăi- 
leanul Gheorghe Negoiță ce- 
dîndu-i locul în finală colegu
lui său de sală Niță Robu.

Primul meci la „semiușoară" 
nu s-a ridicat la nivelul aștep
tărilor, Haralambie Sultan 
(Steaua) și Florin Stan (Dina
mo), doi tineri cu mari posi
bilități, întreeîndu-se în țineri, 
împingeri și alte neregularități. 
Totuși, pentru un final ceva 
mai clar, pentru o mai mare 
dorință de a învinge manifes
tată de Stan, acesta a lăsat o 
impresie mai bună și credem, 
că merita victoria. Totuși, el 
a fost declarat învins (4—1). 
La fel de discutabil a fost și 
verdictul dictat în cealaltă 
partidă semifinală a categoriei. 
Florian Livadaru (Steaua), mai 
puțin clar în lovituri și mai 
lipsit de vigoare ca în parti
dele anterioare, a fost dominat 
deseori de musceleanul Viorel 
Ioana, care a ripostat de cele

mai mu 
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După turneul final al campionatului școlilor generale
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,.Nu-mi explic cum, cu un 
așa lot, cu pregătirile pe care 
am văzut cum le-a făcut in 
iarnă, cu doi antrenori serioși, 
Universitatea Craiova n-a cîș
tigat nici campionatul și nici 
Cupa!" — se exprima cu subîn
țeles, duminică — la un meci 
amical 
ținător 
silescu, 
turism 
plică acest lucru cei mai muiți 
suporteri ai studenților craio- 
veni. Și jucătorii știu asta, ii 
apasă insuccesele din ultimul 
an competițional, pe cei mai 
în vîrstă, dar și pe cei tineri, 
care — cum mărturisea Ți- 
cleanu, lider al „noului val" — 
„n-au mai ieșit din casă după 
„pățania" cu Steagul roșu, din 
Cupă". Conștientă că are mari 
datorii față de simpatizanții ei 
și față de sine însăși, Univer
sitatea . Craiova a venit să se 
pregătească. Iarăși, la Breaza, 
unde beneficiază de aceleași 
excelente condiții la noul com
plex „Parc". A venit decisă să 
se revanșeze ! Pentru că ei, 
jucătorii, au hotărît — în șe-

al oltenilor — un sus- 
de la distanță, Ion Va- 
director al agenției de 

din Cîmpina. Nu-și ex-

...Conștient că are un 
loros, conștient că 
cauză a nevalorificărij 
țelor înseamnă suficiența Și 
disputa în teren a cîtorva ju
cători de a impune ei, 
echipa",

. programat, în total, 
pregătire, pentru a 
rențele ce-au frinat 
zborul craiovenilor 
vară. „Notați că nu

lot va- 
,.marea 
valen-

și uu 
Valentin Stănescu a

8 jocuri de 
corecta ca- 
— și ele — 
în ultima 

voi fi mul
țumit de echipă decît atunci 
cînd ne vom pregăti pentru tu
rul IV al „Cupei U.E.F.A. !“, 
sunau cuvintele antrenorului 
care, pe cînd era la Steaua, 
eliminase cu această formație 
în „Cupa cupelor" pe Barce
lona, oprindu-se în turul III, 
în fața lui Bayern Miinchen, 
după două egaluri. Există și 
în planul lui Valentin Stănescu 
un dor nespus de revanșă, tot 
așa cum conducerea clubului 
— reprezentată în „etapa 
Breaza" de vicepreședintele 
Cornel Stroe — se angajează 
să facă totul ca echipa să se 
achite de marile datorii față 
de public și față de fotbalul 
nostru.

I M
Mi
4. .-1 ■

I
I

ție, „Cupa 
organizată 

Torpedo 
acesta un 
La între- 
îinlcă, pe 
a orașului 
, la clasa 
1 Austria, 
, Ungaria 
sasiștl din

I
1
I

SSgfesi
i

■

OBtsi
W?’

fp ifc /•:

ș;W- 
w 1

„MARELE SECRET"
Echipa Școlii generale nr. 1 

din Tîrnăveni este, așadar, câș
tigătoarea primei ediții a cam
pionatului școlilor generale. 
Pregătită cu pasiune și com
petentă de prof. Ion Șchiopu, 
în același timp și jucător al 
divizionarei B Chimica, noua 
campioană a fost favorita tur
neului final desfășurat la Pi
tești, deoarece era reprezen
tanta unui oraș cu tradiție în 
creșterea unor jucători de 
perspectivă. In acest sens nu 
trebuie uitat că : 1. Fazekaș, 
Vunvulea, Boloni, Unchiaș, Bo- 
zeșan, fratele mai mare al lui 
Claudiu, micuțul extrem stingă 
al campioanei de pe meleagu
rile Tîmăvenilor, au pornit de 
aici spre Divizia A și echipele 
naționale ; 2. în ultimii cinci 
ani, copiii și juniorii acestui 
oraș transilvănean au cîștigat 
două ediții ale „Cupei speran- 
țelor“, un campionat republi
can, iar acum — iată — prima 
Întrecere a școlilor generale ! 
Cite alte localități de mărimea 
Tîmăvenilor se pot lăuda cu 
astfel de succese ? Nici una ! 
Și, din păcate, nici altele mult 
mai mari, cu posibilități mate
riale net superioare. Făcînd a- 
ceste afirmații, considerăm 
c-am spus aproape totul despre 
echipa lui Lechințean, Deac, 
Loga, Bozeșan II și Hîncu, a 
entuziastului și tenacelui profe
sor care și-a adus elevii pînă 
la victoria finală.

Vrem să subliniem, în conti
nuare, cîteva idei legate de a- 
pariția acestei noi competiții 
pe firmamentul fotbalului nos
tru. Și vom începe cu părerile 
cîtorva dintre profesorii pre- 
zenți la jocurile turneului final. 
„Campionatul școlilor generale 
era o necesitate ; o necesitate 
izvorîtă din marea dorință a 
copiilor de a juca în mod or
ganizat fotbalul în școală" 
(loan Șchiopu — Șc. gen. 1 
Tîrnăveni). „N-au existat sin
cope pe parcursul desfășurării 
competiției. Ea poate fi însă 
mult mai bine organizată la 
toate nivelurile" (Mircea Pă- 
trașcu — Șc. gen. 7 Hune-

AL TÎRNĂVEN1L0R
doara). „In fazele ci inferi
oare, s-a jucat la un nîvel des
tul de scăzut. Mai echitabil ar 
fi ca în turneu! final să joace 
fiecare cu fiecare, nu pe două 
grupe" (loan Onciu — Șc. gen. 
12 Baia Mare). „Este o compe
tiție adecvată, foarte bine ve
nită, iar despre eficiența ei 
nici n-ar trebui să mai vorbim. 
Numai aici, la turneul final, 
au fost depistați muiți jucători 
cărora li s-au și făcut forme 
pentru a fi trimiși în taberele 
centralizate. Noi, cei de la pe
pinierele piteștene, am fost 
prezenți la toate fazele între
cerii și, de asemenea, am găsit 
numeroși copii buni, cărora 
le-am făcut apoi carnete de 
legitimare" (Nicolae Vameșu — 
Șc. gen. 11 Pitești).

Ultima afirmație a profeso
rului piteștean pune de fapt 
punctul pe i. Tocmai pentru 
că se referă la scopul compe
tiției. Campionatul școlilor ge
nerale n-a fost înființat pentru 
că așa a vrut cineva. Nu. A- 
ceastă competiție — venind în 
Intîmpinarea marii dorințe a 
copiilor de a juca fotbal — are 
drept scop lansarea celor mai 
talentați dintre ei spre unită
țile speciale (centrele cluburi
lor și asociațiilor, cluburile 
școlare), în cadrul cărora să-și 
desăvîrșească pregătirea. Cam
pionatul face această OFERTĂ. 
Cei interesați, pentru a o ac
cepta, trebuie SA PARTICIPE. 
Adică, să urmărească între
cerea. Din păcate, foarte pu
țini dintre antrenorii eșalonu
lui copii-juniori au făcut-o. 
Repetăm — și ni s-a urît s-o 
tot facem —. cei mai muiți 
dintre ei așteaptă să le vină 
copiii la centru sau la club ! 
Muntele la Mahomed... Optica 
celor lipsiți de pasiune. A co
mozilor. A celor care nu au ce 
căuta în rîndurile... căutători
lor de talente. Cu astfel de 
oameni, Tîrnăvenii n-ar fi a- 
juns niciodată să scoată atîtea 
echipe laureate ale unor com
petiții naționale.

Laurențiu DUMITRESCU

• SELECȚIONATA UNIVERSITARA A 
ROMÂNIEI VA EVOLUA IN SPANIA. 
In drum, sp.e Mexic, unde va parti
cipa la întrecerile Universiadei, selec
ționata studențească a tării noastre 
va lua parte, după toate probabili
tățile, la un turneu in Spania, la 
care urmează sâ mai evolueze Nottin
gham Forest, Real Madrid și Athletic 
Bilbao.

• STEAUA A PLECAT TERI IN 
CEHOSLOVACIA. Deținătoarea cupei 
va evolua la turneul organizat la 
Banska Bistrica de clubul local 
Dukla. La turneu mai participă cu
noscutele formații Ț.S.K.A. Moscova 
și Slovan Bratislava. Programul tur
neului urmează să fie stabilit astăzi. 
Nu a făcut deplasarea Dumitru, care 
suferă de o viroză. Fotbaliștii bucureș- 
teni revin luni în tară.

• S-A REALIZAT, IN SFIRȘlT, UN 
ACORD GLORIA BUZĂU - PETROLUL 
PLOIEȘTI în privința antrenorului Ion 
lonescu. Reprezentanții celor doua 
cluburi au ajuns la înțelegerea ca Ion 
lonescu să înceteze activitatea la Glo
ria și să preia conducerea tehnică a 
formației ploieștene.

• POLITEHNICA IAȘI PARTICIPA 
IN ACESTE ZILE LA UN TURNEU IN 
BULGARIA, la Varna, unde mai sînt 
prezente trei formații de club din 
țara gazdă, două din Cehoslovacia și 
două din Polonia. Lotul ieșean a fost ; 
împrospătat cu cinci jucători noi, i 
transferați de la alte echipe. Este 
vorba de Cioacă (Viitorul Vaslui), 
Boii (C.S. Botoșani), Munteanu (Pra
hova Ploiești), Anghelinei (Nicolina 
lași) și Alexa (Liceul 2 lași).

• DUPĂ ATITEA ACCIDENTĂRI, 
Ctocîrlan, fundașul echipei Politeh
nica lași, urmează, la București, un 
program de refacere, urmînd să rea
pară In formația sa în a doua jumă
tate a turului noului campionat. H

'■-1
• LIVIU MIHAI NU VREA SA 

JOACE IN DIVIZIA A I După ce a 
făcut parte din lotul lui „U“ Cluj- 
Napoca și a contribuit la promovarea 
„șepcilor roșii" în prima divizie a 
țării, fundașul Liviu Mihai și-a pă- 
râsit echipa, solicitînd transferul la j 
C.F.R. Cluj-Napoca din Divizia B. jjj

• GLORIA BISTRIȚA - IN POLO- ’ 
NIA. Divizionara B Gloria Bistrița este : 
și ea prezentă la un turneu In Polo- } 
nia organizat de clubul Reszowla. Bis- 
trlțenii vor reveni în țară la sfîrșîtul 
acestei săptămîni.

I ȘTIRI • MECIURI AMICALE
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I Intre un fost portar (Valentin Stănescu) și un fost golgeter (Ion 
Oblemenco), Bălăci promite să fie cel care să împingă Universi- 

Itatea Craiova spre mari performanțe. Foto : Mircea BĂTRÎNU
dința de analiză a campiona
tului, din 12 iulie — nu să se 

I claseze pe unul dintre locurile
I—IV, cum suna obiectivul an
trenorilor, ci „să cîștigăm cam- 

I pionatul!“ Cu acest imperativ 
categoric au pornit la drum cei 

I 20 de olteni (noutățile se nu- 
! mese Firănescu, Vlăduț și Voica

— proveniți de la juniori), fără 
Cămătaru și Tilihoi, reținuți la 
lotul universitar. „Două mari 
absențe care reprezintă, din 
plecare, un handicap pentru 
noi, handicap pe care nu-1 au 
F. C. Argeș, Șteaua și Dinamo, 
marii noștri adversari în lupta 
pentru titlu", sublinia antreno
rul Valentin Stănescu, fără a 
spune prin asta că nu va face 
totul pentru a asigura prin jo
cul echipei un start lansat. A- 
veam să înțelegem aceste in- , 
tenții chiar în „amicalul" cu 
Poiana, de duminică, la Cîm
pina.

...Lipsind Cămătaru, vîrful 
impetuos, antrenorii Valentin 
Stănescu și Ion Oblemenco 
s-au gindit să rodeze un „tan
dem" tehnic, productiv, Bălăci 
— Cîrțu, primul retras, celă
lalt avansat, insistîndu-se pe 
pătrunderi, dar și pe șuturi de 
la distanță. în „amicalul" acela, 
cei doi au reușit cîteva faze 
excelente, Bălăci mareînd de 
două ori, Cîrțu o dată, dar Va
lentin Stănescu nu s-a dovedit 
total mulțumit. Echipa sa cîș- 
tigase cu 4—1, însă mijlocașii 
îi ridicaseră probleme, vechi și 
noi, lui și lui Marcu, care, ac
cidentat, a... notat toate pasele 
celor trei de la mijloc. Bilan
țul, anunțat de „observatorul 
federal", cum a glumit cineva : 
Beldeanu 18 pase bune, 24 gre
șite ; Bălăci 18 bune, 18 gre
șite ; Țicleanu 9 bune, una gre
șită (într-o repriză) ; Donose 
13 bune. 4 greșite (tot într-o 
repriză) ! 
Plică 
chiar 
lotul 
acum 
puțin 
tul fundamental al trupei din 
„Bănie", cauza cauzelor, care 
„în jocuri a anulat între altele 
pregătirea bună, 
tele la care toți 
perfect" — avea 
ideea antrenorul 
Oblemenco.

...Prima întrebare pe care o 
puteam pune doctorului echi
pei, Gerhard Fakner, trebuia 
să-1 vizeze, firește, pe Bălăci. 
„Se simte excelent. N-avem 
probleme medicale. Lung, sin
gurul, e în convalescență, după 
hepatită". Hie Bălăci, acest ta
lent de excepție, capricios și 
foarte oscilant în evoluții îna
inte de operația la genunchi, 
pare mai matur ca niciodată : 
„Știu că 
are mari 
campionat, 
decît toți 
să joc numai foarte bine, să 
devin titular de drept în na
țională, să contribui și la cîș- 
tigarea campionatului, și a Cu
pei, și Ia un drum lung în 
Cupa U.E.F.A. ! Nu-s vorbe de 
circumstanță ! Numai așa voi 
putea mulțumi cu adevărat doc
torului Constantin Radu, care 
m-a operat de menise, ți me
dicului echipei, care m-a în
grijit fără reproș. Numai prin 
performanțe mari talentul nos
tru poate primi adevărata îm
plinire. Altfel, vom păți ca în 
ultimul an. Și ar fi păcat, din 
moment ce nu s-a mai schim
bat antrenorul, așa cum s-a 
schimbat de 4 ori în ultimii 3 
ani, din moment ce am început 
să devenim cu 
teni în echipă ! 
tră are jucători 
buie să devină

E prima mare datorie a stu
denților craioveni !...

fiecare dintre noi 
obligații în noul 
Eu, mai mult 
ceilalți. Trebuie

adevărat prie- 
Formația noas- 
talcntăți. Tre- 

o Echipă !“

Mircea M. I0NESCU

.Cifrele acestea ex- 
și avertizează" opina 
Marcu, convins că „în 

craiovean ș-a jucat pînă 
prea individual și prea 
pentru echipă". E defec-

antrenamen- 
au răspuns 

să continue 
secund Ton

C. S. TÎRGOVIȘTE S-A REÎN
TORS DIN R. P. CHINEZA. Ieri 
la prînz a revenit în țară divi
zionara A C.S. Tîrgoviște, care 
a efectuat un turneu În R. P. 
Chineză. în primul meci, echipa 
noastră a întîlnit selecționata ar
matei chineze. Partida s-a jucat 
la Beijing, pe stadionul Poporu
lui, în fața a peste 100.000 de 
spectatori. A fost un joc frumos, 
spectaculos, cîștigat cu 4—2 (2—1) 
de gazde. Alexandru a marcat 
golurile tîrgoviștenilor. Al doi
lea joc a avut loc la Kindao, în 
compania echipei cu același nu
me, clasată pe locul trei în cam
pionatul țării. Formația antrena
tă de Paul Popescu și Ghcorghe 
Becheanu a cîștigat cu 1—0 (1—0) 
prin golul marcat de Ene. Parti
da, ultima din cadrul turneului, 
s-a disputat în prezența a circa 
35.000 de spectatori.

AZI, LA CÎMPINA : SELEC
ȚIONATA UNIVERSITARA — 
R. P. CHINEZA, tn cadrul pre
gătirilor pe care le efectuează în 
vederea participării la Universia
da din Mexic, selecționata uni
versitară a țării noastre susține, 
astăzi, la Cîmpina o partidă ami
cală cu selecționata R. P. Chi
neze. Meciul va începe la ora 17.

F.C. BAIA MARE — ÎN U.R.S.S. 
Băimărenil au susținut două me
ciuri : 1—1 (1—0) cu selecționata 
orașului Hordenko (au marcat 
Condruc și Sahariv) și 1—3 (1—1) 
cu Spartak Ivano-Frankovsk (au 
înscris Roznal și Pristai, 
și Melnicenko). Sîmbătă, 
ora 17, F.C. Baia Mare 
ttlni pe teren propriu 
Kuzbassa din U.R.S.S. (V. 
RANU, coresp.).

Moroz 
de la 

va !n- 
echipa 
SASA-

CARPATI SINAIA — DINAMO 
BUCUREȘTI 2—7 (1—3). Au mar
cat: Țălnar, Dragnea, I. Marin, 
Țevi, Custov, I. Moldovan și Vrin- 
ceanu pentru bucureștenl, Dumi- 
trache și Apostol pentru gazde. 
(V. FELDMAN — coresp.).

AZOTUL SLOBOZIA — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—3 (0—1). state,

DUMINICĂ 29 IULIE - O

. tragere
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Liblu și Toporan au marcat go
lurile ploieștenllor.

A.S.A. TG. MUREȘ — KUZ
BASS KEMEROVO (UJl.S.S.) 
1—0 (1—0). Primul joc de verifi
care al mureșenilor. Au asistat 
5 000 spectatori. A marcat Fanici. 
A.S.A.: Vunvulea — Karda, Un- 
cheaș, Pîsiaru (min. 80 — Va- 
rodi), Gall — Biro I, Hajnal, Bo
zeșan — Both II (ruin. 46 — Is- 
plr), Fanici (min. 82 — Matefi), 
Munteanu (min. 85 — Sipoș). 
(Seb. ALBU — coresp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—5 (0—2).
Victorie netă a bucureștenilor. 
Autorii golurilor: Coca I, Gabel 
pentru Chimia, Predeanu, M. Ma
rian, A. Munteanu, O. lonescu, 
M. Sandu pentru oaspeți. CHI
MIA : Constantin — Lepădatu, 
Bădllă, Basno, Cincă — G. 
Stan, Gabel, Iordan — Teieșpan, 
Coca I, C. Nicolae. Au mai ju
cat: Roșea, Pavel, Savu, Răduca- 
nu, Coca II, Onișor. 
DENȚESC: ‘ ’
Cazan, B. 
Chihaia, O. 
Marian, M. 
mal’ jucat:

SP. STU-
Lazăr — Tănăsescu, 
Grigore, Manea — 
lonescu, Cățoi — M. 
Sandu, Predeanu. Au 
Popa, Șerbănică, A.

LOTO

Munteanu, Calianu, Ciugarin, Mar-' 
gelatu, Ene. (P. GIORNOIU — 
coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—2 (0—0). Meci
vioi, plăcut. 5 000 spectatori. Au 
înscris: Bălan pentru gazde, Au
gustin și Apostol pentru bucu- 
reșteni. DINAMO: Ef times cu — 
Bădilaș, I. Marin, Ghiță, Lucuță 
— Mulțescu, Augustin, Custov 
(Dragnea) — Țălnar, Vrînceanu 
(Oprea), Apostol. (C. GRUIA — 
coresp.).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PETROLUL PLOIEȘTI 2—0 
(1—0). Victorie meritată a proas
petei divizionare B. Au marcat 
Grosu (penalty) ți Feschiu. (Oct. 
GUȚU — coresp).

IND. 
ȘOIMII 
Înscris 
gazde, 
TONEA

SIRMEI C. TURZII —
SIBIU 2—1 (1—1). Au
Coloji și Vesa pentru 
respectiv Beleaua. (P.
— coresp.).

CONSTANȚAF. C.
SUCEAVA 4—0 (1—0). 
D. Zamfir, Peniu I 
(C. POPA — coresp.).

. Au
(2),

C.S.M.
marcat:
Llvciuc.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AȚI ALES PRONOSTICURI

LE 1 Concursul Pronosport de du
minică 29 iulie cuprinde meciuri 
atractive din penultima etapă a 
competiției „Cupa de vară", deo
sebit de importantă pentru con
figurația finală a clasamentelor. 
Este de presupus că nu vor lipsi 
surprizele și, prin urmare, parti- 
clpanțil au posibilitatea de a ob
ține cîștiguri substanțiale. Iată 
pronosticurile antrenorului Nico
lae Voinescu : 1. Șoimii Sibiu — 
F.C.M. Brașov X ; 2. I.C.I.M.
Brașov — Gaz metan Mediaș 1. 
X ; 3. Relon-Ceahlăul — Cimen
tul Bicaz 1 ; 4. Viitorul Vaslui 
— Letea Bacău 1 ; 5. Petrolul — 
Olimpia Rm. S. 1 ; 6. Poiana

NOUA POSIBILITATE DE A OBȚINE:
© Autoturisme „Dacia 1300"
® Mari și numeroase cîștiguri în bani de 
diferite valori
FORMULĂ TEHNICĂ AVANTAJOASA:
© 3 extrageri, în continuare, a cîte 4 nu
mere ; în total se extrag 12 numere din 75 
@ Se cîștigă și cu numai 2 numere la una 
dintre extrageri I
ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor — 
sîmbătâ 28 iulie.
MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI MULTE 
ȘANSE DE CÎȘTIG I

Cîmpina — Dinamo Focșani 1, 2; 
7. Portul — Cimentul Medgidia 
X, 2 ; 8. Șoimii Cernavodă — 
F.C. Constanța 2 ; 9. Pescărușul 
—Delta Tulcea 1, X, 2 ; 10. Dina
mo Si. — ROVA Roșiori 1 ; 11. 
Someșul S.M. — CUPHOM B.M. 
X, 2 ; 12. Vict. Cărei — Minerul 
Dba 1 ; 13. înfrățirea Oradea — 
Bihoreana 1.
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 22 IU
LIE 1979. Categoria I (13 rezul
tate) : 1 variantă 100% a 4.204 lei 
și 72 variante 25% a 1.051 lei; 
categoria a Il-a (12 rezultate) : 
517,75 variante a 360 lei. Conform 
regulamentului, întrucît valoarea 
unitară a cîștigurllor de la cate
goria a IlI-a (11 rezultate) a 
sub plafonul minim de 40 
fondul respectiv s-a atribuit 
melor două categorii.
• NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
25 IULIE 1979. Extragerea I : 
41 37 35 13 17 ; extragerea a H-a : 
9 36 21 27 4 29. Fond total de 
cîștiguri : 936.369 lei, din care 
27G.411 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

fost 
lei, 
pri-
LA

DIN
18
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„Raliul Dunării" — edijia a X/V-a SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
90 DE ECHIPAJE LA STARTUL TRADIȚIONALEI 

COMPETIȚII AUTOMOBILISTICE
Mline, concurs de viteză pe circuit și plecarea din Bala Mare

Mîine, din rmumiaipiiuJ Bata 
Mare se dă startul in cea mai 
maire întrecere automobilistică 
b aniultji din țara noastră : 
„Raliul Dunării", ajams la cea 
de a XlV-a ediție, competiție 
internațională con ti nd pentau 
Campionatul de raliuri aii Eu
ropei. „Ouip<a Păcii și Priete
niei" și Campionatul Balcanic 
de raliuri. La ora ciad apar 
aceste rîndiuiri, atît pregătirile 
organizatorilor din. cele două 
juictoțe care var gândul întrece
rea (Maramureș și Bistrița-Nă- 
eâiuxl), cit și cele ale concuren
telor. stnt aproape terminate. 
Multi dintre piloți — din Bul
garia. Cehoslovacia. _ Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică, A- 
ustria. R. F. Germania. Turcia 
ș.a. — au îachetat recunoaște
rea porțiunilor de traseu mai 
dificile, fiind gaița să prezinte 
mașinile în „parcul închis" 
pentru obișnuita revizie tehnică.

Ieri, Lucian Trif, secretar al 
Filialei A.C.R. Maramureș, ne-a 
relatai, telefonic, cîteva amă
nunte de ultimă oră : „înscrie
rile s-au terminat, deci știm că 
Ia start vor fi 90. de echipaje, 
dintre care o treime din țara 
noastră. întrecerea începe mîi- 
ne după-amiază, printr-un con
curs _ de viteză pe circuit, t»e 
străzile municipiului Baia Mare, 
cu plecare» din fata Agenției 
TAROM. Va fi o „buclă" de 
1,800 km, pe care automobiliștii 
o vor parcurge de cite 5 ori, 
in clasament eontind tunptil 
realizat de fiecare. Plecările se 
vor da din 10 în 10 secunde

„Cupa Marii Negre" la baschet masculin

VICTORII LA SCOR IN PARTIDELE PRIMEI ZILE
CONSTANȚA, 25 (prin tele

fon). Etapa inaugurală a „Cu
pei Mării Negre" la baschet 
masculin a fost, de fapt, doar 
un prolog al disputatei compe
tiții care se anunță a fi în- 
cepînd de joi. într-adevăr, 
miercuri, în Sala sporturilor 
din localitate s-au desfășurat 
meciuri între echipe dispropor
ționate valoric, a căror împe
rechere a coincis într-o singură 
zi.

în prima partidă. Farul Con
stanța a debutat cu stlngul, 
evoluînd între minutele 1 și 
20 la un nivel submediocru ta 
fața reprezentativei Ungariei. 
Apoi, Pașca, Spînu, Martinescu 
et. comp, și-au amintit de o- 
bligația apărării prestigiului 
baschetului constănțean șl, a- 
vînd o prestație din ce în ce 
mai bună, au refăcut din han
dicap. Farul a cîștigat repriza 
a doua cu 39—25, dar cele nu
mai 19 puncte marcate în par
tea întîi a întîlnirii au fost un 
balast prea greu. Scor final : 
Ungaria — Farul 75—58 
(50—19). Au înscris : Horvath 
12, Demeter 12, Szlavik 11, Szen-

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

Ion. Dar succesul nu i-a venit 
„pe tavă" campionului euro
pean : dacă principalul _ său 
adversar din prima manșă, ita
lianul Danozzî (299 p), a cedat 
relativ repede, adunînd in 
manșa a doua „doar" 297 p 
(totalul 596 p) în schimb s-au 
făcut vădite marile ambiții 
care au început de eîtăva vre
me să anime al doilea pluton 
valoric al trăgătorilor noștri 
de pistol viteză. Prima conse
cință : T. Tașcă (24 de ani> ui
mește asistența trăgînd 299 p, 
ii întrece pe sportivul italian 
și îl egalează pe Corneliu Ion. 
cu un total (597 n) de rezo
nanță mondială. Barajul revine 
experimentatului nostru cam
pion. care cîștlgă la două 
puncte diferență : 148—146 p.
In același timp, i se cuvin fe
licitări și lui Teodor Tașcă, atîț 
pentru cifra reușită, cit, mai 
ales, pentru maniera sigură de 
evoluție pe care, în ciuda cla
sării pe locul secund, a demon
strat-o. E o cinste — să recu
noaștem — să pierzi, la mare 
luptă. în fata unui sportiv de 
valoarea lui Corneliu Ion... 
Grațian Calotă (locul 4, cu 595 
p) și Florin Irimta (locul 8, cu 
592 p) fac salturi notabile sau 
confirmă o valoare pe care 
le-o dorim... staționară în ju

pentru serii de cite 20 de au
toturisme. Promitem o organi
zare ne măsura nivelului com
petiției".

După coaounsul die viteză, ur
mează o pauză de cîteva ore 
și — de pe platforma specială, 
instalată in fața Casei de aul- 
tură a sinidiciatetor — La ora 
21,31 va pleca în raliu primul 
echipaj. Alergătorii și naviga
torii respectivi (se va pornii din 
minuit în minut) au de străbă
tut ura. traseu de 1314 km, pe 
diferite șosele modernizate sau 
die munte, pietruite, trecând 
prin Gutîi, Valea Izei, Sîngeorz- 
Băi. Prislop, Borșa. Ilva Mică, 
Bistrifa, Năsăud, Săplnț», Cav- 
nic ș.a.

Cereetînd listele- oancurenți- 
lor, remarcăm, în primul rînri., 
aupM de la I.A. Dacia Pitești, 
tomnat din llie Olteanu și O- 
vidiu Soobai — campion balca
nic Ia clasa Dacia 1300, precum 
și cuplul bulgar Ilia Ciubrikov- 
— Kivo Kirov (interesant că 
pilotul bulgar — avînd însă 
un alt navigator: Pemcito Ce- 
rovsski — a cîștigat diouă edi
ții ale „Raliului Dunării", în 
anii 1977 și 1978). Dintre echi
pajele românești, mai simt die 
menționat cele formate din m- 
tlnații Ștefan lancovicî — Pe
tre Vezeanu și Eugen lonesca 
Cristea — Dan Amărică. Cu 
.interes este așteptată șl cursa 
pe care o va face euroluil aus
triac Ferry Osterer — Wilbelm 
Papst.

Modesto FERRARINl

drei 5, Fodor S, Gyorfl 3, 
leancovikcs 4, Varga 4, Szol- 
des 4, Sekely 8, Sziics 5 — 
pentru Ungaria, respectiv Fâș
ie» 3, Spînu 9, Băiceanu 10, 
Martinaș 4, Martinescu 5, Mă- 
năiU 16, Radu 10. Au arbitrat: 
IE. Frondei (R.D.G.) și Wu «<rt- 
liang (R. P. Chineză).

în continuare, publicul a ur
mărit evoluția reprezentative
lor de seniori și de tineret ale 
țării noastre, aplaudînd spec
taculoasele faze create de ju
cătorii ambelor echipe, dar 
mai ales de cei originari din 
Constanța, adică Cernat, Cara- 
ion și Tecău. Formația de ti
neret a rezistat 10—12 minute, 
apoi omogenitatea și experien
ța lotului de seniori au adus 
acestuia succesul cu 107—52 
(53—38). Au marcat: Nîcu- 
lescu 20, Cernat 17, Oezelak 3, 
Opșitaru 8, Georgescu 2, Că
pușa» 6, Caraion 7, Uslai 9, 
Fluturaș 16, Ion 8, Popa 8 pen
tru învingători, respectiv Na- 
tolitzehj 5, Scarlat 6, Voicu 4, 
Bcnedek 9, Tecău 6, Herbert 8, 
Copăcianu 2. David 14. Au ar

rul a 595 p. Roberto Danozzî a 
reprezentat cu cinste școala 
italiană de pistol viteză. dar 
emotivitatea I-a privat de o 
clasare și mai bună decît lo- 
cu 3, cu 596 ț>.

Juniorul Ion Toman a cîști
gat detașat proba de skeet se
niori din cadrul „Marelui pre
miu Carpați" la talere. A im
presionat fermitatea cu care 
vînătorul timișorean a condus 
permanent plutonul, uneori de
tașat, mereu hotărît să tran
șeze o victorie pe oase nu a- 
vea cum s-o scape în aceste 
condiții. Să menționăm că prin
tre învinșii săi se află și cam
pionul balcanic Bogdan Mari
nescu, care a evoluat în nota 
sa obișnuită.

Unul dintre Drețioasele rezul
tate obfinute în cadrul „inter
naționalelor" a aparținut tinta- 
șului Bernd Hartstein (R. D. 
Germană), remarcat adesea în 
cadrul marilor competiții Inter
nationale. în proba de pușcă 
liberă 3 x 40 f, acesta s-a ri
dicat pînă la 1170 p, pulveri- 
zînd aspirațiile la locul tatii 
ale oricăruia dintre adversarii 
săi. Hartstein își datorează 
victoria cifrelor înregistrate la 
pozițiile în picioare (381 p) și 
în genunchi (391 p), fapt pe 
care-1 semnalăm tuturor ținta- 
șilor noștri (pentru a cita 
oară?) de la pușcă, ei nereu-

FESTIVALUL ȘAHIST 
DUPĂ 9 RUNDE

In concursul feminin al Fes
tivalului șahist de la Na- 
lenchowe (Polonia), după 9 
runde conduce Csonkics (Un
garia) cu 7 puncte, urmată de 
Baumstark (România) și Jack- 
son (Anglia) cu cite 8 puncte 
fiecare. în runda a 9-a Baum
stark, jucînd cu piesele negre, 
a învins-o pe poloneza Ksprzik.

în turneul masculin, pe pri
mul loc se află Prszevoznik 
(Polonia) și Espig (R.D.G.) cu 
5*/s puncte fiecare. Maestrul 
român Mihai Ghindă, care ta 
runda a 8-a a pierdut la po
lonezul Lucsak, iar în cea de-a

OASPEȚII MOSCOVEI APRECIAZĂ 
WSTALAJHLE OLIMPICE

MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 
Delegații federațiilor sportive in
ternaționale sosiți Ia Moscova cu 
prilejul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., pentru a verifica 
instalațiile olimpice, s-au decla
rat în general satisfăcut! de ca
litatea acestora. Astfel, președin
tele Federației internaționale de 
atletism, Adrien Paulen, a acor
dat un înalt calificativ organiză
rii probelor atletice. „Observațil- 
le și sugestii!® federației noastre 
au fost puse în practică de orga
nizatori și cred că la Olimpiada 
de anul viitor totul va funcționa 
perfect5*, a spus el. La rîndulsău, 
secretarul general al Federației 
de gimnastică, Max .iBangarter, a 
declarat : „Putem acorda întrea
ga Încredere gazdelor Olimpiadei, 
care posedă o bună experiență în 
domeniul gimnasticii*. Specialiștii 
federației de canotaj academic au 
apreciat instalațiile de La l<rî- 
latekoe, dar consideră că pistele 
de apă stat mult prea expuse 
vîntuluL

bitrat K. Kral (Ungaria) și L 
Szabo (România).

în partida de încheiere a re
uniunii, selecționatele R. P. 
Chineze și R. D. Germane au 
oferit un joc plăcut, câștigat 
de prima formație cu 3corul 
de 84—50 (37—21).

Programul de joi. de Ia ora 
16 : R. P. Chineză — Farul, de 
(a ora 17,30 : Ungaria — Româ
nia tineret, de la ora 19 : Ro
mânia — R. D. Germană.

Dumitru STĂNCUILE5CU

MARELE PREMIU - FJ.L.T,
în clasamenitid Marelui pre

miu ai Federației Internațio
nale de tenis, pe primul loc sa 
aJ3ă suedezul Borg — 1 607
puncte, urmat die Connors — 
1 307 p, Tanner — 1 207 p, 
McEnroe — 972 p. Gerulaitis 
— 967 p, Ashe (toți S.U.A.) — 
641 p, Vllas (Argentina) — 602 
p, Mayer (S.U.A.) — 578 p,
Higueras (Spania) — 568 p. 
Gottfried (S.U.A.) — 534 p.

DE TIR
șind, cu excepția Dumitrei 
Matei, clasări bune sau cifre 
onorabile. De remarcat victo
riile lui Mihaî Ion la mistreț 
alergător și I. Buzatu la proba 
de skeet a „Cupei Dunării".

REZULTATE TEHNICE S pistol 
viteză : 1. Corneliu Ion 597 p, 2. 
T. Tașcă 597 p. 3. R. Danozzl 
(Italia) MS p, » G. calotă M5 p, 
5. A. Gered 392 p, 8. J. Kotora 
(Cehoslovacia) 592 p. 7. L, Boo 
(Suedia) 592 p, 8. F. Irlmla Me 
p ; pușcă liberă, 3X40 t t L B. 
Hartstein (R.D.G.) 1170 p, 2. 
M. Gonsierowski (R.D.G.) 1163 p, 
3. A. Jakes (Cehoslovacia) 1 157 
P, 4. A. I. Lisenko (U.R.S.S.) 
1 156 p, 5. Dumitra Matei 1156 p, 
S. J. Pekar (Cehoslovacia) 1154 
p... 9. I. Mărgineanu (Steaua) 
1150 p, 15. Gh. Vlădan (Metalul) 
1148 p,„. lt2. F. Cristofor (Steaua) 
1145 p ; mistreț alergător : L
Mihai Ion 552 p, 2. B. Pokorny 
(Cehoslovacia) 565 p, 3. S. Manea 
558 p; „MARELE PREMIU CAR
PAȚI", skeet: 1. I. Toman (Româ
nia) 196 t, 2. B. Marinescu 192 t, 
3. D. Buduru 192 t, 4. T. Gasztala 
(Ungaria) 190 t, 5. S. Kula (Polo
nia) 188 t, 6. C. Loghiade (Româ
nia) 187 t ; trap : 1. jr. Hojny 
(Cehoslovacia) 195 t, 2. J. Zadni- 
kar (Iugoslavia) 194 t, 3. Șt. Po- 
povicl 192 t, 4. J. Machan (Ceho
slovacia) 188 t, 6. D. Elmaat (E- 
glpt) 187 t ; „CUPA DUNĂRII", 
skeet: 1. I. Tomaa 146 t, 2. T. 
Gasztala (Ungaria) 142 t, 3. S. 
Bail (Ungaria) Ii38 t ; trap : 1. 
L Buzatu 137 t, 2. H. Wurhl 
(R.F.G.) 134 t, 3. J. Ley (R.P.G.) 
132 t.

9-a a remizat cu Moiseev 
(U.R.S.S.), se află pe locul 6, 
cu 4‘/z puncte.

REMIZA A TINERILOR 
POLOIȘTI

Meciurile disputate în prima 
zl a turneului „Prietenia" la 
polo pe apă pentru juniori, ce 
se desfășoară la Szolnok, s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
România — Cehoslovacia 5—5 | 
U.R.S.S. — Ungaria B 4—0 | 
Cuba — Polonia 10—9 | Unga
ria A — Bulgaria 13—4.

NASTASE PIERDE LA VILAS 
în finala turneului de tenis 

„Careul așilor", de la Prejos

CONCURSURILE INTERNATIONALE PREOLIMPICE
(Urmare din pao l) 

TELEX • TELEX • TELEX

(Franța). americanul John 
McEnroe l-a învins cu 6—4, 
6—3 pe compatriotul său Jimmy 
Connors. în partida pentru lo
cul trei, argentinianul Guiller
mo Vilas a cîștigat cu 6—1, 
6—1 în fața lui Ilie Năstase.

C.E. DE BASCHET (JUNIOARE)

La Messina, în cadrul tur
neului final al campionatului 
european de baschet pentru ju
nioare. echipa Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 63—61 
(31—24) selecționata României.' 
Iugoslavia a întrecut cu 72—71 
(37—36) echipa Italiei.

lecționata R.S.F.S. Ruse cu 
23—20 (11—13).

în cel de al doilea meci, re
prezentativa României a avut 
ca adversară selecționata do 
handbal a orașului Moscova. 
Victoria a revenit handbaliști- 
lor moscoviți cu scorul da 
22—16 (11—6). i

Concursul de atletism a pro
gramat miercuri dimineața se
riile probei de 1 500 m femi
nin. în prima serie, Maricica 
Fuică a cîștigat în 4 :09,80, 
înaintea Olgăi Dvirna (Lenin
grad) 4 : 09,90. în cea de a doua 
serie, Natalia Mărășescu a so
sit pe locul secund în 4:14,70,’ 
fiind devansată de Raisa Smeh- 
nova (R.S.S. Bielorusă) 4 :13,90.' 
în cea mai puternică semifi
nală (au fost patru) a probei 
de 400 m, Horia Toboc a ratat,' 
la mare luptă, calificarea ta 
finală. El a sosit pe locul IU 
în 46,26 sec. fiind întrecut da 
Viktor Burakov (R.S.S. Ucrai
neană) 46,02 sec și Karel Kolar 
(Ceh.) 46,25 sec. i.

în finala probei de 3 000 m 
obstacole, după o admirabilă 
cursă, Faul Copu a atacat 
cu 200 de metri. înainte de so-C 
sire, s-a desprins de un pluton ' 
compact, dar, după marele e- j 
fort făcut, n-a mai putut să' 
reziste pe ultimii metri puter-r , 
nicel reveniri a americanului* 1 
Henry Marsh, came îl înviniiga . 
pe linia de sosire I Timpii în-' 
registrațl de tabela elcleSronică, 
au fost : 8 : 28,09 pentrtf Marsh 
și 8 :28,13 pentru Paul 'Copu,' 
care cucerește astfel modali» 
de argint. Pe locul 3. sovieticul 
VL Lisovski. ' ii

nală. La 750 m se înregistrează 
o puternică revenire a echipa
jului Uniunii Sovietice (Lud
mila Parfenova — Antonina 
Pustovit). Dar cuplul românesc 
a rămas stăpîn pe situație și 
cu un slroc ușor ridicat a în
cheiat cei 1000 m cu un avana 
de o barcă. Clasament : L 
ROMANIA (Olga Homeghi — 
Valeria Răeilă-Koșca) 3:37,05 ;
1 U.R.S.S. 3:38,41 | 3. R.S.S. 
Ucraineană 3:48,97.

în proba de simplu, încă de 
La jumătatea cursei, Sanda 
Toma conducea cu o lungime 
de barcă în fața celorlalte 5 
concurente, care se aflau apro
ximativ pe aceeași linie. Men- 
tinînd un stroc foarte ridicat, 
Sanda Toma a dominat evi
dent, încheind întrecerea cu

PAUL COPU
un avans de cîteva lungimi. 
Clasament : l. Sanda Tom» 
(România) 3:48,85 î 2. Ana Kri
lova (Leningrad) 3:55,04 J 3. 
Margarita Kokorevici (R.S.S. 
Letonă) 3:55,20.

La festivitatea de premiere, 
sportivele românce au fost 
călduros felicitate de președin
tele juriului, Iuri Kalugin. Spe
cialiștii prezenti la'finale con
sideră că cele două frumoase 
victorii obținute de canotoarele 
românce sînt o dovadă a cla
sei lor înalte, acestea - vădind 
certe posibilități pentru apro
piatele C. M. de la Bled.

în primul meci din cadrul 
turneului de handbal ce se 
desfășoară la Kiev, reprezen
tativa masculină a României, 
deși condusă pînă la jumătatea 
reprizei secunde, a avut un fi
niș mat bun și a întrecut se

CICLISM • După disputarea 
„Turului Franței", in clasamentul 
trofeului. „Super-Brestlge" con
duce italianul Saronnt — 290 p, 
urmat de Hinault (Franța) 286 p. 
Zoetemelk (Olanda) 23S p, Moser 
(Italia) 205 p.

FOTBAL • Meciuri Internațio
nale amicale : VfL Bochum — 
FC Basel 1—1 (5—0); SC Karls
ruhe — FC Bruges 2—0 (m—0) ; 
Akranes Reykjavik — Feyenoord 
Rotterdam 1—1 (1—1). • în cam
pionatul Suediei, după 14 etape 
conduce echipa Halmstad B.K 
(singura neînvinsă), cu 21 punc
te; urmată de Norrkoeplng ji G6- 
teborg, cu cîte 18 p.

ȘAH ® Marii maeștri Hort 
(Cehoslovacia) șl Sax (Ungada),

în turneul de box, ta limî- ! 
tele categoriei cocoș. Ionel Fa- 
naite a învins prin abandon 
în repriza secundă pe Gerald 
Mzguno (Tanzania). ,)

ALTE REZULTATE
• ATLETISM. Primii clasați ta 

proba de lungime (m): 1, FranM 
Rasctie (R.D.G.) 8,25 m, 2. David 
Ginalt (Cuba) 8,12 m, 3. Chiries 
Dewis (S.U.A.) a,(M m, 4. valerl 
Podlujnl (U.R.S.S.) 9,05 m.
• CTCLISM Proba de 1055 m <ta 

start de pe loc, din cadrul con
cursului pe velodrom, a revenit 
lui Eduard Rapp (R.S.F.S.R.), cu - 
timpul de 1:07,l/T, urmat de A. 1 
canlUov (Uzbekistan) — 1.08,83.
• GIMNASTICA. Titlul de cam

pion absolut al Spartachiadei a 
fost obținut de tînârul sportiv 
Eduard Azarian (R.S.S. Armea-’ 
nă) cu 115,55 puncte, urmat de 
Alexandr Ditlatln (Leningrad) cu 
115,45 puncte, Alexandr Tkacev 
(R.S.F.S.R.) — 114,40 puncte. Ni
colai Andrianov — 114,20 punctat

» HANDBAL. In turneul fe
minin, echipa R.S.S. Ucrainene a 
întrecut cu scorul de 16—15 for
mația Iugoslaviei, In timp ce e- 
chipele Bulgariei și R.S.S. Litua
niene au terminat Ia egalitate t 
14—14. Alte rezultate: R.S.S. Gru
zină — Bulgaria 20—30 (10—13) j
R.S.Ș. Lituaniană — Norvegia 
25—9 (13—3); Iugoslavia — Mos
cova 12—11 (8—6).

® ÎNOT. Prima probă a con
cursului, cea de 100 m liber 
femei, a fost cîștlgată de Olga 
Kelvaklna (U.R.S.S.) cu 57.90.

cu 7 puncte fiecare, stat llderB 
turneului de la Amsterdam, după 
10 runde. Pe locul 3, cu 6 punc
te, se află suedezul Andersson. 
In runda a 10-a, Hort șl Sax au 
remizat după numai 11 mutări.
• In turneul de la Buenos Airesț 
după 9 runde, conduce KorclnoL 
cu 8 puncte, urmat de Lluboje- 
vlcl — 7>/,P, Miles O1/,?. Llber- 
son 5</, p, Najdorf 5 p (1).

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Louisville : Ramirez — Ni
berg 6—1, 6—0 ; V. Amrltraj — 
Richardson 6—2, 6—0. 9 La Kltz- 
buhel : Munoz — Holmes 6—b, 
3—6, 6—1 ; Ashe — Fontana 6—L 
6—3 ; Fibak — Lorcnzonl 6—4, 
6—2 ; Gerulaltis— Blrner 6—3. 

6—3.


