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invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar

La 
Nieolae 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, joi, 
26 iulie, a sosit in Capitală, 
într-o vizită oficială de partid 
și de stat, tovarășul Ahmcd 
Sekou Toură, secretar general 
al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Repu
blicii Populare Revoluționare 
Guineea. împreună cu tovarășa 
Andree Toure.

Noua întîlnire dintre cei doi 
conducători de partid și dc stat 
reprezintă un eveniment de a 
deosebită însemnătate în cro
nica relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, care au marcat o con
tinuă dezvoltare și aprofundare 
după vizita tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Popu
lară Revoluționară Guineea, din 
martie 1974. Actualul dialog la 
nivel înalt româno-guineez de 
Ia București reprezintă o măr
turie a voinței celor două 
partide, țări și popoare de a 
promova raporturi tot mai 
strînse între ele, de a conlucra 
tot mai rodnic, de a-șl aduce 
o contribuție activă la solu
ționarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea, la 
lupta popoarelor pentru demo
cratizarea relațiilor interstatale, 
pentru instaurarea unei noi or
dini politice și economice mon
diale, penlru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Olopeni, împodobit sărbă- 

j torește.
I.a coborîrea din avion, to

varășul Ahmed Sekou Toure șl 
tovarășa Andree Toure au fost 
salutați cu deosebită căldură de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Numeroși bucurcștcni a ÎI ați 
pe aeroport, cărora li s-a a- 
dăugat un mare grup de tineri 
guineezi care studiază în Româ
nia, au ovaționat cu însuflețire

pe cei doi conducători de partid 
și de stai, pentru prietenia din
tre țările, popoarele și partidele 
noastre, dînd astfel expresie 
satisfacției pentru noul dialog 
la nivel înalt româno-guineez, 
menit să creeze o bază și mai 
trainică relațiilor de prietenie 
șl solidaritate militantă exis
tente intre cele două țări, po
poare șl partide, să le ampli
fice șl să le adîncească in cele 
mai diferite domenii.

In aplauzele mulțimii, to
varășii Nieolae Ceaușescu șl 
Ahmed Sekou Toure, tovarășa 
Elena Ceaușescu 
Andree 
portul, 
ședința 
peți —

De-a lungul traseului, mii țle 
locuitori ai Capitalei, care flu
turau stegulete românești și 
guineeze, au salutat cu senti
mente calde, prietenești pe cei 
doi conducători de partid și 
de stat

La Palatul 
ducătorii de 
ai României 
varășa Elena 
varășa Andree Toure s-au 
tretinut cordial, prietenește.

★
Tovarășul Ahmed Sekou 

Toure șl tovarășa Andree Toure 
au făeut. Joi după-amiază, o vi
zită protocolară tovarășului 
Nieolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

întrevederea care a avui loc 
cu acest prilej, premergătoare 
convorbirilor oficiale, s-a des
fășurat intr-o ambianță de cal
dă. prietenie și cordialitate, în 
spiritul bunelor relații stator
nicite intre partidele, țările și 
popoarele noastre.

★La Palatul Republicii au 
început, joi ÎS iulie, convor
birile oficiale între tovarășul 
Nieolae Cesșușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, șl tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re-

și tovarășa' 
Toură au părăsii aero- 

îndreptîndu-se spre re- 
rezervată înalțitor oas- 
Palatul Primăverii.

Primăvcriî, con- 
partid și de stat 
și Guineei, 
Ceaușescu șl

(Coniinnsre in pag. a f-e)

to- 
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în-

ULTIMII FINALIȘTI S-AU
IN PARTIDE DE MARE

Vicecampionul european Daniel Radu este obligat să se retra
gă din fafa bătăiosului său adversar, Gheorghe Govici, pe care 
in final, l-a învins la puncte Foto : Vasile BAGEACin final, l-a învins la puncte

Cea de a doua reuniune semi
finală a campionatelor naționa
le de box a atras ieri în jurul 
ringului de la Palatul sportu
rilor din Capitală peste 4 000 
de spectatori. Programul galei 
promitea partide interesante și 
așteptările asistenței au fost pe 
deplin satisfăcute. La reușita 
întrecerilor au contribuit de 
data aceasta și arbitrajele (bu
ne în totalitate), deși o parte 
dintre spectatori au contestat 
decizia meciului Chioveanu — 
Hoduț, desfășurat sub semnul 
echilibrului și în care trebuia, 
totuși, desemnat un învingător. 
Trei dintre cei cinci judecători 
l-au preferat pe Chioveanu, 
probabil pentru finalul mai 
bun, probabil penlru numeroa
sele lovituri ratate spectaculos 
de Hoduț care, în ciuda acestei 
decizii, rămîne unul dintre pu- 
giliștii noștri valoroși. în linii 
generale, această ultimă gală 
dinaintea finalelor a anticipat, 
sperăm, marele spectacol pugi
listic de sîmbătă cînd, la ora

18,30, ne vom reîntîlni în jurul 
ringului de la Palatul sportu
rilor pentru a-i cunoaște pe 
noii campioni ai țării.

Gala a început exploziv, cu 
un meci de mare tensiune. în 
care campionul de anul trecut 
al categoriei muscă, Gheorghe

*

DE LA CITEVA ECHIPE, LA 0 MIȘCARE SPORTIVĂ 
ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE

In județul Ilfov, activitatea 
sportivă de masă reprezintă o 
notă dominantă. Iată o sec
vență dintr-o întrecere de 
cros organizată cu tinerii din 

comuna Girbovi ■

Ținut eminamente agricol, Ilfovul reprezenta, înainte de 
1944, una din numeroasele ,,pete albe" pe tărîmul educației 
fizice și sportului din țara noastră. Este drept, la Giurgiu, Olte
nița și Urzicenj activau cîndva cîteva echipe de fotbal, înființate 
de neguțătorii de cereale, dornici să-i eopieze pe unii bogătași din 
Capitală, dar la sate nici nu putea fi vorbă despre asemenea pre
ocupări și activități.

AMBIȚIA
Pornind deci aproape de la 

zero, județul Ilfov a ajuns, 
in zilele noastre, să furnizeze 
sportivi talentați chiar pentru 
unele loturi naționale ! Este a- 
devărat, nu încă la nivelul 
marilor cluburi, dar — oricum 
— Ilfovul se poate mîndri că

AFIRMĂRII
de aici, unde sportul era ne
cunoscut, s-au ridicat și se ri
dică tinere talente, în care cei 
mai buni specialiști ai țării 
văd apropiați performeri Ia ni
vel european și chiar mondial. 
Iată, de pildă, pe Ionică Ion. 
din lotul olimpic da talere.

Născut și crescut în comuna 
Joița, Ionică Ion s-a ridicat 
treptat și’acum se află printre 
protagoniștii probei de „trap", 
este multiplu campion și re
cordman al țării, titularizat în 
lotul pentru Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Antrenorul Ana- 
tolie Sălccanu — și el din Joița 
r— consideră însă că Ionică Ion 
constituie doar un.,. început și 
că în cadrul asociației sportive 
Unirea Joița se pot obține e-

Dumil/u STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DESEMNAT
ATRACȚIE

Govici (Steaua), încerca să-șt 
apere titlul în fața noului său 
coleg de club Daniel Radu. A- 
cesta din urmă a urcat In ring 
cu ambiția de a confirma pal*  
maresul bun din ultima vre
me, de a onora titlul de cam
pion european de tineret și 
medalia de argint obținută la 
„europenele" seniorilor. Și 
partida Govici — Radu a fost, 
fără îndoială, una dintre cele 
mai frumoase din întreaga 
competiție. Govici a adoptat o 
tactică ofensivă, aruneînd spre 
Daniel Radu serii și serii de 
lovituri, obiigîndu-1 pe vi- 
eecampionul european să-șl 
pună în valoare jocul de pi
cioare, eschivele și loviturile 
de întîmpinare. Dar toate a- 
cestea nu reușesc să-l tempe
reze pe Govici, în ciuda fap
tului că tehnica superioară îi 
aduce iul Radu avantaj. In
sisted, Govici are satisfacție 
de a-și expedia adversarul la 
podea în rundul secund. Rade 
Danilel reia lupta hotărlt să se 
revanșeze, dar nu reușește

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Ouflă „internaționalele" de tir, ediția 1979

REPETIȚIA GENERALA“ A REUȘIT, 
DAR PERFORMANTELE TREBUIE 

SUBSTANȚIAL
Cele două mari competiții, 

Campionatele internaționale ale 
României și „Marele premiu 
Carpați" La talere trebuiau 
constituie teste revelatoare 
supra potentelor actuale ale 
rului nostru, în condițiile 
care s-a acționat, pe toate pla
nurile, pentru a-i aduce in 
formă maximă pe componenții 
loturilor noastre olimpice. 
Scopul principal al acțiunii a 
fost în general atins. Rezulta
tele înregistrate de trăgători 
au fost bune și foarte bune, 
mulți țintași — unii tineri — 
dovedind un anume grad de 
maturitate sportivă. S-a de
monstrat astfel că mijloacele 
de antrenament și concepția ge
nerală după care s-au orientat 
pregătirile pe parcursul ulti
mului an au fost inspirate șl, 
în bună măsură, corect aplicate, 
în aceste condiții, reprezen
tanții noștri au putut .urca de 
6 ori pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului, oaspeții — mulți 
creditați cu valoare internațio
nală — reușind performanța 
doar de 3 ori. A fost o afir
mare clară a tirului românesc, 
in condițiile în care, așa cum 
am mai spus-o, la competiții 
au participat reprezentanți at 
unor forțe de prim rang hl 
acest snort. Să mai notăm și 
faptul că, din echipele noastre 
reprezentative, au lipsit cîteva 
valori certe, țintași participant 
la concursul preolimpic de la

ÎMBUNĂTĂȚITE

Teodor Tașcă a făcut din plin 
dovada calităților sale. ajun- 
gind să se măsoare în bara) cu 
Corneliu Ion.

Moscova : M. Sian, I. Codreanu, 
L. Pop, I. Ionică, M. Ispașiu. 
Dar, să trecem în revistă prin
cipalele aspecte ale evoluției 
trăgătorilor noștri olimpici.

REVENIRI AȘTEPTATE. Vic
toria lui R. Nicolescu în proba

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

UN NOU TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE BASCHET: „TROFEUL BUCUREȘTI"

La numai o săptămînă după 
desfășurarea turneului interna
țional masculin, Capitala găz
duiește o altă interesantă în
trecere baschetbalistică : „Tro
feul București", rezervat echi
pelor feminine, la care ia par
te și redutabila reprezentativă 
a R.P. Chineze, campioană a 
Asiei în 1976.

Programul turneului. care

are loc în sala Olimpia : azi, 
de la ora 17 : Selecționata 
București — Politehnica Bucu
rești, Rapid București — R. P. 
Chineză ; sîmbătă, de la ora 
17 : Selecționata București — 
Rapid. R. P. Chineză — Poli
tehnica; duminică, de la ora 
9.30 : Rapid — Politehnica*  
R.P. Chineză — Selecționata 
București.



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
CARNET ATLETIC

• La concursul atletic interna
țional „Memorialul Mihailovicz", 
care se desfășoară la Varșovia, 
iau parte șl cîțiva sportivi ro
mâni : Doina Beșllu la 800 m, 
Sanda Vlad la lungime, Corina 
Glrbea la suliță, Petre Lupan și 
Aurel Niculescu la 5000 m, Dan 
Betlni șl Nicolae Voicu la 3000 
m obst., Bedros Bedrosian și 
Mircea Mihail la triplu.

a Subcomisia de cros-marș a 
comisiei municipale de atletism 
București organizează o compe
tiție de marș, dotată cu „Cupa 
de vară“. Concursul va avea loc 
duminică, de la ora 8. în împre
jurimile Stadionului Tineretului, 
de la Șosea. Vor avea loc curse 
pentru seniori șl juniori, pe dis
tanțele de 20 șl 10 km. înscrie
rile se fac la Stadionul Tinere
tului.
• La sfîrșitul săptămînli vi

itoare, pe agenda competițională 
aînt înscrise cîteva competiții 
foarte importante : finala A a 
„Cupei Europel-Bruno Zauli" la 
Torino, la care ia parte și re
prezentativa noastră feminină, 
concursul internațional de juniori 
„Prietenia", Ia Praga, și Con
cursul republican al juniorilor III, 
la Bacău.
• Cîteva rezultate înregistrate

la etapa de zonă a Concursului 
republican al juniorilor III : TG 
MUREȘ : băieți: 80 m : Gh. Tar- 
ko 9,7; 600 m : St. Matyka 1:28,4 ; 
1000 m ob. : M. Ureche 3:03.0 : 
2000 m : M. Roman 6:19,0 ; disc : 
D. Blrta 42,84 ; ciocan : L. Po- 
povlcl 53.64: fete : 600 m : c
Csiszar 1:46,4 ; 1000 m : A. Hajdu 10.05

In campionatul juniorilor (13-15 ani)
SCRIMERII DE LA TRACTORUL BRAȘOV DOMINA 

IN PROBA DE SABIE
Orașul Slobozia a fost gazda 

întrecerilor de scrimă din cadrul 
etapei I a campionatului repu
blican de juniori (13—15 ani). 
Concursul a debutat cu proba de 
floretă băieți. Pe locul I. A. Fi
ne (C.S. Satu Mare), învingător 
în finală asupra lui Z. Kesler 
(Crișul Oradea) șl M. Pecușin 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova). La fete 
»-a detașat E. Guzganu (Steaua), 
într-o dispută interesantă, care 
le-a angajat, în principal, pe A. 
Niculescu (Tractorul Brașov) și 
V. Cioată (Progresul București), 

proba de spadă, învingătorul 
a fost desemnat în persoana lui 
D. Curcă (C.S.Ș. Olimpia Craio
va), mult mai activ pe planșă 
decît... urmăritorii săi, A. Grigore

SCHIMBARE DE LIDER
DIRT-TRACK

SIBIU, 26 (prin telefon). Etapa 
• 6-a a Campionatului republican 
Individual de dirt-track a atras d- 
teva mii de spectatori in tribu
nele stadionului local Voința. Cel 
M alergători (care șl-au disputat 
întiletatea intr-o formulă de 20 
de manșe) dornici să-și îmbună
tățească pozițiile in clasamentul 
general, au furnizat întreceri viu 
disputate. Din păcate însă, unii 
Mergători au depășit, pe alocuri, 
Urnitele dtrzenieL Este vorba de

• CELE ZECE ȘCOLI DIN 
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, la 
care s-a adăugat aceea din 
comuna Modelu, și-au dispu
tat „Trofeul copilului" la 
fotbal, competiție rezervată e- 
levllor în vîrstă de 11—12 ani. 
Cupa a fost cîștlgată de re
prezentanții Școlii generale 
nr. 8 din Călărași (antrenor 
A. Bogatu), dar adevăratul 
clștlgător a fost fotbalul lo
cal, care șl-a descoperit, cu 
această ocazie, numeroase ta
lente. 0 LA POLIGONUL DE 
Tir din Bala Mare s-a des
fășurat, timp de o săptămînă, 
faza județeană a concursului 
republican de selecție, orga
nizată de Comitetul Județean 
U.T.C. Au participat 200 de 
concurențl. Cel mal bun punc
taj la băieți l-a obținut elevul 
Vaslle Hodja (Lie. ec. Baia 
Mare), Iar la fete. Camelia 
Tacaciu (Lie. lnd. Șomcuța 
Mare). Primii trei clasați vor 
participa la etapa finală a 
concursului de selecție, care 
va avea loc la București, în 
perioada 27—29 Iulie a.c. 0 
PE UN DIFICIL TRASEU, 
lung de 6 km (Dealul Bise- 
rlcanl), C.J.E.F.S. Neamț — 
ta colaborare cu filiala A.C.R. 
— a inițiat primul concurs 
de viteză în coastă (contra- 
eronometru), la care au fost 
Invitați automoblliștl din ju
dețele Bacău, lași șl — evi
dent — Neamț. După mal bine 
de 4 ore de concurs, locul I 
la Individual a fost ocupat 
de Ștefan Lădaru (A.C.R. Ba
cău). Clasamentul pe echipe : 
1, A.C.R. Neamț, 2. I.T.A. Iași, 
3. A.C.R. Bacău. 0 SUB GE
NERICUL „DACIADEI", clu
bul sportiv Voința Cluj-Na- 
poca a dat startul în cea de 
a 28-a ediție a campionatului 
de fotbal al cooperației meș
teșugărești (sistem tur), la 
care participă 10 formații. 
Ultima etapă este programată 
să se desfășoare la 14 august. 
• PARTICIPIND LA TUR
NEUL DE CALIFICARE pen
tru Divizia B (ținut la Cra
iova), echipa feminină de 
handbal Sparta din Mediaș a 
cîștlgat toate meciurile susți
nute (22—10 cu Confecția Ba
cău, 15—11 cu I.T. București, 
14—13 cu A.E.M. Timișoara). 
Astfel, medleșencele, antrena
te de Mlhai Homm, revin ta 
eșalonul secund al handbalu

2:54,4 ; suliță : G. Ghidioșan 38.16 
m ; TIRGOVIȘTE : băieți : 80 
m: V. Alionte 9,5 ; 600 m : C 
Agoplan 1:26,4 ; 2000 m : M. Scon- 
dacu 5:58,2 ; 90 mg : C. Pușcaș 
12,8; 200 mg : Pușcaș 29,3 ; 1000 
m ob. : S. Sbircea 2:57,4 ; greu
tate : S. Turbă 13,38 ; disc : Tur
bă 51,02 ; fete : 80 m:„D. Nedel- 
cu 10,3; 600 m : O. Deso 1:42,6 ; 
80 mg : A. Grecu 12,1 ; 200 mg : 
Grecu 30,5; lungime : Nedelcu 
5,59 m ; înălțime : M. Bunea și 
P. Stancu 1,50 m ; BRAlLA : 200 
mg : Gh. Avramescu 28,8 ; 90 mg: 
Avramescu 13,6 ; 80 m : Z. Sza
ros 9,4 : 1000 m ob : M. Odaglu 
3:00,7 ; fete : 80 m : El. Dinu
10,8; 600 m : R. Damian 1:39,2 ; 
Înălțime : M. Lăture 1,60 m. 
CÎMPULUNG MUSCEL : băieți : 
80 m : I. Răduț 9,3 ; 1000 m ob. : 
S. Vătan 2:57,0 ; 200 mg : M.
Balcu 27,9 ; lungime : Gh. Parpa- 
la 5,93 m ; fete : lungime : I.
Barbu 5,59 m ; suliță : G. Goicea 
31,14 m (H.C. Cristina Dobrinoiu 
51,64 m); disc : L. Simon 33,56 m_, 
ROMAN : băieți : suliță : Tr. Pă- 
tru 55,66 m; 80 m : D. Frîncu 
9.4; 1000 m ob. : M. Cadar 3:01,6; 
ciocan : N. Grigoraș 51,08 m, lun
gime : s. Pintilie 5,94 m ; 600 m : 
S. Popovlcl 1:31,4 ; fete : 80 m : 
D. Tronclu 10.3; lungime : L. Cre- 
țu 5,34 m ; 600 m : A. Tiba 1:38,9;
80 mg: Crețu 12,3 ; 1000 m : I. 
Ionescu 2:58.9. REȘIȚA : băieți : 
înălțime : G. Mărglneanu 1,85 ; 
200 mg : M. Bătrîn 29,9 : lungi
me : E. Marcner 5,82 m ; 600 m : 
M. Fota 1:30.0. fete : 1000 m : T. 
Tobă 3:11,3, Înălțime: FI. 
Ignat 1,53 m ; 80 m : M. Mateiaș

(C.T.A.S. București) și M. Sava- 
nii (C.S.Ș. Satu Mare). în fine, 
la sabie, L. Anghel (Tractorul 
Brașov) s-a impus în fața cole
gilor lui de club V. Szabo si 
W. Sultan.

A fost un concurs reușit, de 
bună valoare tehnică. De men
ționat numai o singură carență : 
spadasinii de la C. S. Energia 
București, înscriși în competiție 
(de către antrenorul lor, R. Pe
legrini), nu s-au mai prezentat 
pe planșe, plecînd din locali
tate ! ?

A doua etapă a întrecerii, cu 
desemnarea campionilor, va avea 
loc la Galați, Intre 1—8 septem
brie.

M. ATANASIU, coresp.
IN CAMPIONATUL DE

deținătorul titlului ji fostul lider, 
bucureșteanul Marin Dobre, care 
a fost descalificat în prima man
șă, pentru că a tăiat calea prin
cipalului adversar, Nicolae Rîu
reanu. In manșa a 5-a, același 
Marin Dobre, aflîndu-se sub im
periul nervilor, a uitat, parcă, să 
ia startul, eilmlnîndu-se astfel din 
primele locuri. A mal fost des
calificat pentru mers periculos șl 
brălleanul Ștefan Petruș.

Conflrmîndu-șl valoarea, slbia- 

lui românesc. De remarcat 
contribuția portărlței Irina 
Ioan, care ta acest turneu a 
apărat nu mai puțin de 11 
lovituri de Ia 7 m. * * PESTE

tru a vă încerca șl dv. șansele 
la LOZ IN PLIC.

*
Tragerea Loto de astăzi. 27 Iu

lie 1979, se televizează In direct 
tacepînd de la ora 18,25.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 20 IULIE 1979

5 000 DE OAMENI Al MUNCII 
de la întreprinderea de mo
toare electrice și de la cea 
de autoturisme din Pitești au 
luat parte la o inedită ser
bare sportiv-culturală, desfă
șurată pe stadionul din Ște- 
făneștl. Circa 400 de concu- 
rențl s-au întrecut la cros, 
fotbal, handbal, volei, lupte, 
oină, tenis de cîmp, tenis de 
masă, șah șl alte jocuri dis
tractive, după care s-au „pro
dus" formațiile artistice — de 
muzică ușoară și populară — 
ale I.A.P. șl I.M.E., laureate 
la Festivalul național „Cîn- 
tarea României". 0 FAZA DE 
ZONA A „CUPEI TEXTILIS- 
TELOR", consumată pe sta
dionul din municipiul Sighi
șoara, a oferit întreceri spec
taculoase la atletism, popice, 
handbal și volei. Au partici
pat tinere talente din județele 
Alba, Blstrița-Năsăud. Cluj, 
Covasna, Harghita, Sibiu și 
Mureș. Iată cîștlgătoarele fazei 
de zonă (calificate ta finala 
competiției, de la Sibiu) : 
RIca Guraliuc, jud. Mureș 
(800 m. plat), Susana Bartoș, 
jud. Harghita (lungime), Iu- 
llana Marton, jud. Cluj (greu
tate), Aurora Turdeanu, jud. 
Cluj (popice), echipa jud. Si
biu (handbal) și echipa jud. 
Mureș (yolel). 0 LOCALITA
TEA DOICEȘTI (Dîmbovița) 
a găzduit întrecerile „Cupei 
speranțelor" la oină pentru 
copil între 10—14 ani. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Șco
lii generale din Căprioru (Tă- 
tărani), locurile H și HI reve
nind școlilor generale din Vă
cărești și, respectiv, Plerși- 
nari. 0 „SAPTAMlNA SPOR
TIVA REGHINEANA", aflată 
la a Vl-a ediție, a antrenat 
Seste 5000 de tineri, care s-au 

itrecut la atletism, handbal, 
volei, popice, baschet, fotbal 
șl tenis de masă. Au luat 
parte șl Invitați din orașele 
Tg. Mureș, Timăvenl, Luduș 
șl Sighișoara.

Relatări de la : N. Constan- 
tlnescu, A. Crișan, C. Stănes- 
cu, M. Radu, M. Ța căi, I. Fe- 
țeanu, I. Turjan, D. Moraru- 
Sllvna, M. Avanu, L. Maior. 

nul N. Rîureanu șl bucureșteanul 
Gh. Sora (ultimul continuă une
ori să obstrucționeze pe traseu) 
au acumulat în final cîte 14 punc
te. Maestrul sportului L BobU- 
neanu a luat un start mai slab 
ta ultima manșă, fiind Întrecut 
de tlnărul și talentatul L Pavel 
— realizatorul celui mal bun timp 
al zilei: 1:16,5. CLASAMENTUL 
ETAPEI: 1—2. N. Rîureanu (I.P.A,

La Brașov, de mîine, pînă vinerea viitoare 
A 66-A EDlflE A „NAȚIONALELOR" 

INDIVIDUALE DE TENIS
Momentul de vîrf al tenisului, 

nostru intern, Campionatele na
ționale individuale ale seniorilor, 
a venit in acest an mai devreme 
decît în anii trecuți. Mîine, la 
Brașov, pe frumoasele terenuri 
ale clubului Dinamo, cu „oen- 

ȘTIRI DIN TENIS
0 Pe terenurile Centrului „23 

August" s-au desfășurat campio
natele municipale ale Bucureștlu- 
lul (ale primei categorii de seni
ori). La masculin, titlul a revenit 
lui Laurențiu Țiței (Steaua), care
1- a învins, surprinzător, în Ana
lă pe colegul său de club Marian 
Mirza, la scorul de 6—0, 1—6.
2— 6, 7—5, 6—3. In celelalte finale:
Elena Trifu (Progresul) — Adria
na Karaiosifoglu (T.C.B.) 2—6,
6—3, 6—1 ; M. Mirza, L. Țiței
(Steaua) — FI. Niță, O. Pavel 
4—6, 6—3, 10—8, 6—3 ; Cristina
Cazacliu, Daniela Moise (ambele 
Steaua) — Carmen Cazacliu, Adria
na Karaiosifoglu 6—1, 6—2 ; A- 
drlana Karaiosifoglu (T.C.B.), O. 
Pavel (Steaua) — Simona Non- 
welller, M. Bondoc 8—6, 5—2. 
(Marleta POPESCU — coresp.).
0 Baastad (Suedia). între 30 Iu

lie șl 5 august se desfășoară 
campionatele europene pentru ju
niori șl copil. Țara noastră va A 
reprezentată de Mihai Șovar, To
ma Bogdan, Cristian Moroșan șl 
Ionuț Șesu, precum și do Mari- 
lena Totoran, Daniela Moise, A- 
lice Dănilă șl Daniela Nemeș. De
legația este condusă de antre- 
noarea Eleonora Dumitrescu.
ALPINIADA REPUBLICANA

Timp de zece zile, la cabana 
Padina, zona Peștera lalomiței 
din masivul Bucegi, a avut loc 
etapa de vară-școală a Alpiniadei 
republicane pentru tineret și fe
te și etapa de vară a Școlii na
ționale de Salvamont. La prima 
acțiune au participat 73 de tineri 
alpiniști și 8 tinere alpiniste din 
majoritatea centrelor alpine ale 
țării. Cu tot timpul ploios, pro
gramul reuniunii — teoretic șl 
practic — a fost executat în în
tregime, obțlnîndu-se rezultate 
destul de bune. Astfel, la pro
bele de cățărare — efectuate în 
trasee pînă la gradul 4 de difi
cultate — un număr de 39 de bă
ieți și 3 fete au obținut califica
tivul „foarte bine", ceea ce echi
valează cu acordarea categoriei a 
Ii-a de clasificare sportivă.

PEDAGOGI Șl... PEDAGOGI
Numeroase stat competițiile 

sportive de masă. Numeroasă 
șl entuziastă este participarea 
elevilor la aceste întreceri. 
Numeroase slnt și exemplele 
pozitive, care Ilustrează cit se 
poate de elocvent că, mal 
peste tot, se muncește cu 
rtvnă șl pasiune. Tocmai din 
această cauză, In atmosfera 
tonifiantă a unor asemenea 
manifestări, notele false Ies 
pregnant In evidență. Aseme
nea — din păcate — contras
tante exemple ne-au oferit si 
recentele finale ale „Cupei 
U.T.C." la handbal șl volei, 
desfășurate la Rm. Vilcea.

Pentru a participa la Ana
le, echipele — ta fapt repre
zentativele unor 
școli —au trebuit să 

învingă obstacolele 
diferitelor faze pre
liminarii (de la cea
pe localitate pînă la cea 
Interjudețeană), ceea ce a 
impus o pregătire a- 
tentă și o prealabilă selecție, 
avtad In vedere șl etapa pe 
școală. Evident, simpla cali
ficare în finale a însemnat 
pentru școlile respective un 
succes șl o mare bucurie 
pentru fetele sau băieții care 
șl-au adus contribuția la rea
lizarea scopului propus. Așa 
s-a întîmplat, spre exemplu, 
ta cazul Liceului militar 
„Ștefan cel Mare" Cîmpulung 
Moldovenesc, Liceului „T. 
Vladlmlrescu" Tg. Jiu, Liceu
lui industrial nr. 1 Turda, 
Liceului industrial nr. 4 Rm. 
Vilcea, Liceului M.I.U. Iași, 
Grupului școlar de chimie Slo
bozia și al aproape tuturor 
celorlalte participante 1a fi
nale. Spunem aproape, deoa
rece echipa de handbal de la 
Liceul Industrial „Dragoș Vo
dă*  Sighetul Marmației a fost

MARI Șl NUMEROASE 

CIȘTIGURI LA LOZ IN PLIC

Zilnic, la sediul Administrației 
de Stat Loto-Pronosport se pre
zintă numeroși participanți pen
tru a-și primi cîștigurile la cel 
mai popular sistem de joc — LOZ 
IN PLIC, iată numele ettorva 
dintre cel mal recenți cîștigători: 
Halmen Hans (com. Bagaciu, jud. 
Mureș), Stuparu Ana (corn. Cer- 
nat, jud. Dolj) și Erdei Ghcorghe 
(St. Gheorghe) — AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ ; Iordan Alexandru 
(București) — AUTOTURISM 
„Skoda 120 L" ; Anghelina Ion 
(Zărneștl, jud. Brașov) — AUTO
TURISM „Skoda 105 L*  : Ionescu 
Gh. Constantin (com. Corbenl, 
satul Oeștl, jud. Argeș) și Leahu 
Carol (Piatra Neamț) — AUTO

Sibiu) șl Gh. Sora (Metalul Bucu
rești) cîte 14 puncte, 3—-4. I. 
Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu) șl I. 
Pavel (Voința Sibiu) cîte 13 punc
te; 5—6. E. Botezata (C.S. Brăila) 
șl C. Volculescu. (Metalul Bucu
rești) — 10 p. CLASAMENTUL 
GENERAL după 6 etape: 1. Gh, 
Sora — 79 p, 2. M. Dobre — 78 p, 
3. I. Bobîlneanu — 73 p. (Tr. IOA- 
NIȚESCU).

traiul" Înconjurat de tribune cu 
3 000 de locuri, se va da startul 
In cea de-a 66-a ediție a com
petiției, care se va încheia vi
neri. Este de așteptat ca Între
cerile să se ridice la un bun 
nivel, cum &e Inttmplă in
competițiile cu miză mare. Deți
nătorii actuali ai titlurilor vor 
lupta, desigur, să șl le păstreze 
Încă un an. Dar nu încape Îndo
ială că și alțl jucători, mai ales 
dintre reprezentanții generației 
tinere, aspiră la locurile frun
tașe.

La masculin, alături de alțl te- 
nlsmanl, slnt înscriși pe tablou
rile de concurs Dumitru Hără- 
dău, Traian Marcu, Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dirzu, Constantin 
Popovicl, precum șl mal tinerii 
jucători Laurențiu Bucur, Livlu 
Mancaș, Silvan Niculescu etc. 
Tabloul feminin nu va fi lipsit 
de numele celor două jucătoare 
care s-au tntllnlt anul trecut ta 
finală : Maria Romanov sl Flo
rența Mlhai, precum șl ale Lu
ciei Romanov sau Marianei Sl- 
mlonescu.

FINALA PE ȚARĂ 
A „CUPEI U.T.C." LA TIR
'De astăzi pînă duminică, pe 

poligonul Tunari, se va desfășura 
finala pe țară a „Cupei U.T.C." 
la tir, concurs de selecție ajuns 
la cea de a V-a ediție. Vor par
ticipa 425 de tineri și tinere re
marcați în etapele anterioare pe 
județe și localități.

PENTRU TINERET Șl FETE
La Școala de salvamont au luat 

parte 25 de tineri salvamontlșU din 
principalele zone alpine : Brașov. 
Sibiu, Baia Mare, Caraș-Severln, 
Harghita, Cîmpulung Muscel și 
Bușteni. Au lipsit de la pregăti
re — dealtfel ca și la etapa de 
lamă — salvamontlștll din cen
trele Blcaz șl Borșa. Programul a 
cuprins lecții teoretice și practice 
privind acordarea primului aju
tor, transportul improvizat șl spe
cializat al accidentalilor, cunoaș
terea șl folosirea materialelor teh
nice pentru salvările din zonele 
abrupte etc.

Următoarea etapă — finală — 
a Alplnladel republicane pentru 
tineret va avea loc ta Cheile Bl- 
eazulul, la sfîrșitul lunii septem
brie. (i.h.) 

nu o selecționată a școlii, ci 
a— județului Maramureș. 
Pentru a acoperi însă falsul, 
s-a prezentat (conform regu
lamentului) un tabel cu mal 
multe semnături șl ștampile, 
aparținind conducerii școlii, 
Comitetului județean U.T.C. și 
CJ.E.F.S. Oare ce fel de 
scuze au invocat cel care au 
semnat hlrtia adevărate
lor autoare ale calificării 
pentru a Ie motiva exclude
rea din lot 7

Profesorul Constantin Ctacă, 
de Ia Liceul industrial nr. 4 
din Rm. Vilcea, a renunțat să 
se prezinte la examenul de 
grad — șl se știe cită muncă 
presupune un astfel de exa

men ! — pentru a 
fi alături de echipa 
sa, pe care a con
dus-o pînă pe 
treapta cea mai 

înaltă a podiumului. Pe tot 
timpul concursului, compor- 
ttadu-se ca un adevărat pe
dagog, șl-a Încurajat fetele, 
le-a îndrumat cu competentă. 
Nu același lucru A putem 
spune Insă despre antrenorul 
(preferăm să-l trecem numele 
sub tăcere) echipei Liceului 
de filologie-lstorie Timișoara, 
după cite am văzut șl, mal 
ales, ascultat, pe parcursul 
partidei decisive pentru pozl- 

a 3-a. în locul unor ln- 
cațll tehnice, el a preferat 

mal mult Insultele șl un lim
baj ce nu face onoare nici 
unul cadru didactic, cu atlt 
mal puțin unuia de la un H- 
eeu... filologic. Să ne mai 
mirăm că fetele din Timișoa
ra au pierdut 7

Concluziile se impun de la 
rine I

Emanuel FANTANEANU

TURISME „Trabant 601*  ; Notln- 
ger Maria (Urlcanl, jud. Hune
doara) — 20.000 lei ; Mieilă N. 
Tluța (Călimăneștl), Drftghici 
Gheorghe (com. Costeștl, satul 
Podu Broștenl, jud. Argeș), Han

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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Gyorgy (Bala Mare), Dinu Apos
tol (com. Săgeata, satul Găvă- 
nești, jud. Buzău) — cîte 
îo.ooo iei.

Agențiile Loto-Pronosport, vta- 
zătoril volanți, unitățile din co
merț șl cooperația de consum, 
oficiile poștale din Întreaga țară 
vă stau zilnic Ia dispoziție, pen-

O CARTE CA UNI
acestea 

’una din- 
cărți din 
O „carte 
dacă se 
în care 
este a-

dîndu-ți ade- 
senzație că 

film, care ti 
în fața ochi- 
veridic. fără 

con-
dei" 
vezi

Am citit zilele 
„Glorie efemeră", 
tre cele mai vii 
lumea sportului, 
cinematografică", 
poate spune așa, 
fiecare istorioară 
proape 'un scenariu — ma
rea ei calitate 1 —, cu ritm, 
cu viată, cu dramatism. Au
torii povestesc 
seori fericita 
derulează un 
se înfățișează 
lor omenește, 
retușuri „din 

care mint. Ii 
— parcă — 
Marcel Cer- 

pe Ray 
gar Robinson, pe Sonny Lis
ton etc., scenariul fiecărei 
„bucăți" provocîndu-ți ima
ginația și stîrnind dimen
siunea (complexă) cinemato
grafică pe care ți-o închipui 
ușor inchizînd ochii...

Citești istorioara celui mai 
îndrăgit boxer francez din 
toate timpurile. Marcel Cer- 
dan, și îți vine în minte 
minunatul cîntec al lui Edith 
Piaf „La vie en rose", de
dicat tocmai lui Cerdan (ce

lebra șan 
este și ea 
fiind o bu 
xerului). 
vrei, în te 
ționant — 
despre u: 
al „nobile 
moartea îi 
cident de 
Azore n- 
șteargă d: 
potrivă.

Doi au1 
au la ac ti'

probă 
goste p 
de foarte 
a lui înti 
spunem ci 
oricînd 
xagerare t 
le spuner 
așa cum 
plină de 
sîntem pr 
tori. „Gloi 
cu adevărf 
tru cititor.

N

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE*-  DE III
(Urmare din pao. 1)

de pușcă liberă 60 f c a fost 
/ o surpriză plăcută. „Surpriză" 

pentru că acest sportiv cu ta
lent de excepție reușește des
tul de rar să obțină victoria in
tr-un concurs important. Din 
informațiile noastre, R. Nico- 
lescu a avut adesea momente 
de respiro în pregătire, dato
rate unei oarecare comodități, 
ce îl caracterizează. Marile 
fluctuații de formă, exprimate 
in rezultate contradictorii, lși 
au originea, se pare, tocmai 
în acest fapt. In momentul în 
care, în ultima vreme, Nico- 
lescu a muncit sîrguincios, 
iată saltul : 596 p — la ni
velul celor mai bune prestații 
ale sale. Din păcate, cînd, în 
concurs, a fost din nou vorba 
să muncească din greu, la 
3X40 f, vechea meteahnă a 
reapărut. Consecința : 347 p la 
poziția în picioare, 1125 p la 
totalul celor trei probe șl... lo
cul 42 în clasamentul general 1 
Cum cazul s-ar putea extinde 
la majoritatea pușcașilor noș
tri. îl semnalăm încă o dată, 
cu adăugirea ca tot ceea ce 
se mai poate recupera pînă la 
C.E., de la Lvov, să se facă 
prin mai multă muncă, prin 
mai mare seriozitate, prin efort 
psihic sporit. în fine, revenirea 
lui M. Uca (locul 3, cu 595 p) 
produce satisfacții. Angajarea 
lui la efort, seriozitatea cu 
care lși analizează statutul de 
trăgător sînt exemplare.

NOUL VAL AL TRĂGĂTO
RILOR DE PISTOL VITEZA. 
La sfîrșitul barajului cîștigat, 
O. Ion îl felicita pe învinsul 
său, T. Tașcă, pentru maniera 
în care concurase. Au fost fe
licitări meritate. Rezultatul lui 
Tâșcă, 597 p, este o mîndrie 
pentru orice trăgător de viteză 
din lume. Și mai remarcabil 
este, însă, faptul că această 
cifră constituie depășirea ve
chiului record personal al țin- 
tașului dinamovist cu 3 p 1 
Cel de al doilea tînăr remar
cat a fost stelistul. G. Calotă, 
autor, de asemenea, al unui 
nou record personal, cu 595 p. 
F. Irimia confirmă (592 p) o 
valoare peste medie, după o 
sesiune de examene dificile. A- 
cești trei trăgători (să-l adău
găm și pe M. Gabriel, cu 297 
p. în prima manșă) oferă ima
ginea „noului val“ de trăgători 
de pistol viteză, ajuns în a- 
propierea celor doi „consacrați" 
ai probei, C. Ion și M. Stan, 
în ascensiunea lor, antrenorul 
emerit Ștefan Petrescu are, in 
continuare... cuvîntul I

„SOLIST1 
LEU „ . Deș 
am. Ion To 
întrecerile 
relui premi 
4 talere rai 
se apropie 
naționale. 
Neamțu șl 
rite deosebi 
Pe acest a 
un loc in 
după Ionic:

Oprindu-i 
trei constat; 
seamnă că 
five (șl 1 
merg ca P< 
buie să se 
tens ca pin 
că e mai 
de depășit 
cit de a o 
Amintim d> 
cifre bune, 
cutat (596 
60 fc. 196 1 
la pistol v 
semna nimi 
depășite, m: 
nalele enrol 
apoi la Oii 
va fi, fără 
greu.

OMAGIUL
(Urma

Categoria 2 : 2 variante 100% a 
16.572 lei șl 12 variante 25% a
4.143 lei.

Categoria 3 : 16,75 a 5.261 lei.
Categoria < : 31,25 a 2.662 lei.
Categoria 5 : 123,25 a 672 lei.
Categoria 6 : 229,25 a 361 let
Categoria X : 1.457,50 a 100 lei.
REPORT LA CATEGORIA 1 :

234.408 lei.

fecte și ma 
cu sprijinul 
a fost ame. 
unde tinerii 
nează cu as: 
cu ;ucces.

I .lică Ion 
sînt insă ex< 
a luat ființă 
tiv sătesc di 
comuna Bcă 
vreme de I 
bruarie 1977) 
Brănești a 
succese. Adr 
Liceului silv 
cucerit — îi 
titlul de cam 
României la 
torită excele 
ții, a fost s 
național de 
rul Ion Tob; 
Adrian Băloi

SPORT
în clasame 

gurale a „E 
nata județuli 
locul 15, înt 
25 de echipe, 
cu tradiție si 
mare. Este o 
bilă, dacă ne 
în cîmpia Du 
proape necun 
atras la startc 
200 000 de P 
care s-au e 
din mediu] ui 
asociațiile Du 
Liceul teîttil, 
nr. 2, 3 și 7 i 
Șantierul nav. 
tematică și i 
nerală nr.
Ferom, Lice, 
Școala genera 
ziceni, „Cinen 
electrotehnic i 
nr. 3 din Bi
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Campionatul bate la ușă. Ce fac divizionarele A ?

I La SPORTUL STUDENȚESC: reintră Ciugarin și A. Munteanu

I Sportul studențesc $i-a fixat
— în urmă cu o săptămînă — 
„cartierul general'1 al pregătiri- 

Ilor la Cimpulung-Argeș. Antre
norii M. Rădulescu și V. 
Kraus — împreună cu medicul I echipei, dr. FI. Brătilă și cu
asistentul medical L. Buluș — 
se îngrijesc de buna desfășu
rare a programului de antre- 

Inamente. La Cîmpulung s-a de
plasat următorul lot de jucă
tori: Lazăr, Popa (portari), Tă- 

Inăsescu, Cazan, B. Grigorc,
Ciugarin, Manea, Chihaia, O. 
Ionescu, Cățoi, A. Munteanu, 

IȘerbănică. Iorgulescu, M. Ma
rian, M. Sandu, Predeanu. Lor 
li s-au adăugat tinerii jucători 
Margelatu, Ene și Ucidău (ve- 

■ nit din campionatul județean). I De remarcat reintrarea în

activitate a jucătorilor Ciuga
rin și A. Munteanu — care au 
fost bolnavi. Ei sînt complet 
refăcuți si participă la între
gul program de pregătire. 
„Sper să redobîndesc forma cea 
mai bună și să-mi recîștig lo
cul în echipă", ne mărturisea 
A. Munteanu. Ciugarin mani
festă și el multă ambiție și se 
anunță, din nou. un concurent 
pentru perechea de fundași 
centrali Cazan — B. Grigore, 
folosită în trecutul campionat. 
Lipsește Ion Munteanu, care se 
pregătește cu lotul universitar 
și portarul Moraru care, pînă 
în prezent, nu s-a prezentat 
la echipă.

Sportul studențesc își va 
continua antrenamentele la 
Cîmpulung pînă la începutul

săptămînii viitoare, cînd între
gul lot va reveni la București.

Studenții bucureșteni au sus
ținut, duminica trecută, un joc- 
școală cu formația Constructo
rul Cîmpulung. iar miercuri 
s-au deplasat la Km. Vilcea, 
unde au întîlnit pe Chimia, în 
primul meci de verificare al 
sezonului. Echipa a dat satis
facție, a dovedit dispoziție de 
joc, obținînd un succes net în 
fața vîlcenilor : 5—2. Din suita 
viitoarelor întîlniri, reținem 
întîlnirea de duminică, cu divi
zionara B Muscelul, și meciul 
de la 5 august, de la Bucu
rești, cu Goztepe Izmir. Pînă 
la prima etapă de campionat, 
programul meciurilor de veri
ficare va fi completat ru încă 
2—3 jocuri.

Șl COPIII SĂTMĂRENI
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La POLITEHNICA IAȘI: din 5 noi sosiți, un portar și patru... fundași!
Amănunte despre programul 

de pregătire al echipei Politeh
nica Iași ne-au fost furnizate 
de președintele clubului, OC
TAVIAN NEAGOE. „In aceste 
zile. Politehnica Iași se află la 
un turneu la Varna. După eîte 
am fost Informați, în stațiunea

Ide pe litoralul bulgar al Marii 
Negre slnt prezente formații 
redutabile din țara gazdă, Ceho- 

. slovacia și Polonia. Startul pre- I gătirilor sezonului competițional 
a de toamnă a fost luat la 12 

iulie, la Iași. Pînă la 21 Iulie, I întreg Iotul s-a pregătit 1*  
Tg. Neamț".

— Care este lotul cu care a- 
Ibordează Politehnica sezonul 

1979—80 7
— Am renunțat la trei Ju- 

, cători care au și primit acor

dul scris pentru alte echipe 
din Divizia B. Aceștia sînt So- 
fian, Nepotu (care vor activa 
la Nicolina Iași), și Banu (care 
va juca la C.F.R. Pașcani). 
Componenta lotului nostru ar 
fi deci următoarea : Naște și 
Hlușcă — portari î Anton, Mi- 
halcea, Ursu, Romilă III si 
Ciocîrlan — fundași I Simio- 
naș, Romilă II, C. Ionescu, Flo
rean și Kcreszy — mijlocași ! 
D. Ionescu, Costea, Dănilă și 
Nemțeanu înaintași. Acestora 
11 se adaugă portarul Bucu și 
atacantul Cernescu care se pre
gătesc ‘în cadrul lotului univer
sitar al României.

Ca noutăți, am depus forme 
de transfer pentru cinci jucă
tori care vor întregi lotul nos
tru. Aceștia sînt: portarul A-

lexa (de la Liceul nr. 2 Iași), 
fundașii Bozi (de la C. S. Bo
toșani), Anghclinei (de la Ni
colina Iași), Munteanu (de la 
Prahova Ploiești) și atacantul 
Cioacă de la Viitorul Vaslui.

La 30 iulie, Politehnica Iași 
se înapoiază din Bulgaria, a- 
vînd perfectate încă două me
ciuri amicale : la 31 iulie, la 
Constanța, cu Fotbal Club din 
localitate, și la 8 august, la 
Iași, cu echipa Huryeh Alepp, 
din Siria.

Antrenorii Leonid Antohi și 
Kurt Gross Intenționează să 
mai contracteze alte cîteva 
jocuri amicale, în ideea defi
nitivării și „11“-lui cu care va 
aborda primul meci al noului 
campionat

A fost o 
îndelungată, 
jucători, un 
limpia Satu 
mult prin... „______  _____
lor decit. în propria sa grădină. 
Obligată însă de rigorile ac
tualului regulament de trans
ferări, iată că, în ultimii ani. 
„Oii" începe să-și redescope
re copiii, nu mai puțin talen- 
tați decît aceia de prin ora
șele cu mai mari tradiții in 
fotbal. Dovada cea mai con
cludentă o oferă locul 10 ob
ținut de juniorii sătmăreni în 
clasamentul " ' ’ -----
naționale : 
număr de . „ 
(nota bene !> cu re
prezentanții clubului 
Steaua șl al 
Sportului studențesc __
avans față de echipele Dina
mo București, Politehnica Ti
mișoara și Politehnica Iași — 
toate, evident, cu mal mari 
posibilități șl condiții pentru 
creșterea propriilor lor cadre. 
Alte dovezi ale pasului în
curajator al centrului de co
pil și juniori din Satu Mare : 
trei dintre component!! echi
pei antrenată de I. Kalmar 
au șl jucat în prima divizie 
— Ritzman, Pojoni șl Bolba, 
ultimul titularizîndu-se chiar 
în mod spectaculos ; sînt a- 
proape de această frumoasă 
zi și Demian („Ubero“-ul echi
pei de juniori). Pop (mijlo
caș) șl Donca (fundaș dreap
ta). De la juniorii republicani 
rețin atenția Polencear (fun
daș central de marcaj), Tă- 
băcaru (extremă dreapta), Ba
logh (portar), toți cu calități 
fizice șl cu o bună îndem’- 
nare.

vreme, destul de 
a „importului” de 
timp cînd și O- 
Mare privea mai 
grădinile vecini-

fina] al 
același 
puncte

Diviziei

și un

Toate acestea constituie 
pas dătător de speranțe pen
tru fotbalul sătmărean și o 
confirmare a unei munci În
cepute cu cîtva timp in urmă, 
cînd pesimiștii afirmau că la 
Satu Mare nu există eopil ta
lentat! și, din acest motiv, 
echipa de seniori trebuie să 
fie alimentată cu jucători din 
alte orașe. Momentul acesta 
favorabil, cind elementul au
tohton este dornic de afirma
re („La centru vin zilnic cite 
5—6 copii pentru a obține în
scrierea la antrenamente — 
T. Curpaș — președintele clu

bului), nu trebuie 
ratat. Chiar și ac
tivitatea celor " ' 
antrenori 
de la

— I.

doi 
entuziaști 

centru (I. 
Knoblau) 

și mai mult încuraja-
Kalmar
trebuie . ___ ____ _______
tă și stimulată printr-un aju
tor mai substanțial al organe
lor locale în direcția îmbu
nătățirii bazei materiale. Este 
vorba, în special, de terenu
rile de antrenament, capitol 
la care clubul nu stă deloc 
pe roze. Evident, mai este 
necesar ca și antrenorii prin
cipali ai primei echipe (Gh. 
Staicu — șt. Czako) să se in
tereseze, în continuare, de cei 
mai buni jucători, să-i urmă
rească și să-i ajute în per
fecționarea calităților pe care 
le au. în orele libere, această 
activitate de finisare ar tre
bui făcută și de cei mai teh
nici jucători ai primei echipe 
—- Bot I, Helvei, V. Mureșan, 
ca să-i numim doar pe cîțiva 
dintre aceștia. Să nu se uite : 
juniorii au nevoie și de „mo
dele" de la echipa mare...

Stelian TRANDAFIRESCU
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estor I La POLITEHNICĂ TIMIȘOARA, aceeași problemă:
spec- | Lotul timișorean s-a reunit 
urile I la 8 iulie si a fost supus obiș- 
tre- * nuitului control medical, ter- 

i in- . minat în ziua de 9 iulie. între 
fiir/j I 10 și 14 iulie, antrenamentele 
at și ■ s-au desfășurat la Timișoara | 

de- de la 14 iulie, Politehnica se 
lieră. I află la Poiana Mărului, sta- 

trci E țiune situată lîngă Oțelul Roșu, 
dis- unde ea a efectuat — dealtfel 

iberă | — si perioada pregătitoare din 
>97 p I iarnă.

In- * Conducerea pregătirilor este 
șr fî 1 asigurată în prezent de C. Ră- 
npio- I dulescu (antrenor principal), C. 
t>v și ■ Bodo (antrenor secund) si 9. 
tunci - Boiț (pregătirea fizică). Ur
mai I mează ca în aceste zile să se I definitiveze situația antrenori

lor. Conducerea clubului propu
ne formula de conducere tehnică 
mai sus prezentată, rămînînd 
ca F.R.F. să o ratifice sau nu. 
Este de sperat — lucru pe care 
îl subliniam si în imul din
tre numerele noastre trecute — 
ca rezolvarea oficială a situa
ției conducerii tehnice să se 
producă cît mai repede, folo
sind și mai bunei desfășurări a 
procesului de pregătire.

Lotul aflat la Poiana Mă
rului este următorul: Bathori, 
Catona (portari), Mehedințu, 
Floareș, Șchiopu, Barna, Vișan, 
Dembrovschi, Roșea, Lața, Co- 
tec. Șerbănoiu, Nucă, Iuga, An- 
ghel, Volaru, Petrescu. Jucăto-

cine vor fi antrenorii ?
rii noi sînt Sunda, T. Nicolae, 
Stoișin (de la C.F.R. Timișoara) 
și foarte tinerii Tornoreanu și 
Chera.

Programul prevede — mai 
departe — încheierea (astăzi) 
perioadei de pregătire de la Po
iana Mărului. Fotbaliștii de la 
„Poli" revin la Timișoara, unde 
antrenamentele vor alterna cu 
meciuri de verificare. Ei au 
jucat cu Corvinul (1—1) și, în 
afara altor partide perfectate, 
și-au anunțat participarea la 
turneul pe care îl va organiza 
F.C.M. Baia Mare, în primele 
zile ale lui august și la care 
vor mai fi prezente și alte di
vizionare A.

OR LA MAREA SĂRBĂTOARE
nuare, treptele măiestriei spor- 

------ tive, pînă la nivelul lotului o- 
atare, limpic. Dintre performerii clu- 
: tir, bului sportiv sătesc, o mai a- 
ligon, mințim pe Maria Marin, cîști- 
intre-----gătoarea Crosului tineretului
erăm, (categoria 15—16 ani), din ca-

trui „Daciadei". Antrenorul Mi
ța nu nai Marinescu folosește cu suc- 

Ilfov ces splendidul cadru natural o-
spor- ferit de pădurea Pustnicul pen-

■ă, în tru a-și conduce eleva spre
>utină marea performanță.

(ts?- Vorbind despre sportul de 
v din performanță din județul Ilfov,
cîteva ar fi nedrept să-i omitem pe
ev al foștii campioni ai țării la oină, 
ști, a sportivii de la A. S. Avîntul
79 — Curcani. Inimoșii profesori Ma
ori al rin și Ion Grupianu pregătesc 
i, da- viitorii performeri încă de cînd 
:volu- aceștia pășesc pentru prima
lotul dată pe poarta școlii, le îm- 

:reno- părtășesc tainele oinei și le
ța că transmit pasiunea pentru spor- 
conti- tul nostru național.
SĂ, CU ADEVĂRAT DE MASĂ

^/LFOV

Jt Participanți la competiția națională „Daclada"
— ediția I an soi
— ediția a n-a: (de lamă) 87 154

1944 1979
• Asociații șl cluburi sportive 5 495
0 Sportivi legitimați 270 8575
• Profesori de educație fizică 4 325
• Antrenori — 31
0 Baza materială - 20 243
• Sportivi ta loturile naționale — 10
• Sportivi clasificați — 1331
• Titluri de campioni naționali — 5

MULTE TERENURI Șl NU NUMAI DE FOTBAL

inau- 
ecțio- 
xmpat 
, alte 
multe 
ritmai 
îarca- 

aici, 
era a- 
ida“ a 
• peste 
dintre 
ît cei 
de la 

etatea, 
nerale
A. S. 

e ma- 
a ge- 
tenița, 
al și 
n Ur- 
Liceul 
nerală 
și cei

din comune și sate (Roata, Bă- 
neasa, Fundulea, Mihăilești, 
Cornetu, Brănești, Vedea, Gîr- 
bovi ș.a.). în unele centre, gos
podarii s-au străduit — și au 
izbutit — să creeze un cadru 
propice practicării permanente 
a sporturilor iubite. Astfel, în 
comuna Roata, datorită exis
tenței complexului sportiv a- 
menajat pe lîngă asociația 
Schelei de extracție Cartojani, 
au loc, săptămînal, întreceri la 
popice, tenis de cîmp, natație, 
volei și fotbal. în comuna Dra- 
gomirești-Vale sînt binecunos
cute duminicile sportive orga
nizate, cu participarea tinerilor 
din comunele vecine, de către 
asociația sportivă a Liceului 
agro-industrial. în sfîrșit, să nu 
omitem o competiție devenită 
tradițională — anume Festiva
lul sportiv ilfovean al sindica
telor. care, cu doi ani în urmă, 
de pildă, a reunit, la etapa 
de masă, 20 000 de participanți.

Neîndoielnic, fotbalul este 
sportul care se bucură în ju
dețul Ilfov de cea mai mare 
popularitate. în scriptele co
misiei județene de specialitate 
sînt înscrise 200 de echipe, din
tre care majoritatea iau parte 
la categoriile denumite „Zone“, 
„Promoție11 și „Onoare11, iar 
cele mai bune participă Ia di
viziile B și C (F.C.M. Giurgiu, 
S. N. Oltenița, Avîntul Urziceni, 
Petrolul Bolintin Vale). Din 
rîndul „anonimilor11 din județul 
Ilfov s-au ridicat fotbaliști cu 
care s-au mîndrit multe for
mații din București și chiar lo
turile naționale, printre nu
mele cele mai cunoscute figu-

★
Ilfovul, cîndva județ pur a- 

gricol. a cunoscut, în anii so
cialismului, o impresionantă 
dezvoltare industrială, econo
mică, socială, culturală si, de 
asemenea. sportivă. Vechile 
stări de lucruri au lăsat loc 
noului, progresului unui județ 
în care dorința și ambiția de 
afirmare se manifestă plenar 
și permanent, inclusiv în ț sport, 
Prin performanțe care fac să 
se vorbească, tot mai mult, 
despre talentele Ilfovului.

în acest sens, declarația to
varășului Mihai Constantinescu, 
secretar al C.J.E.F.S. Ilfov, este 
elocventă : „Dorim ca județul

rînd Năsturescu, Coman, Ior
gulescu, Bălosu, Grozea, Bu- 
duru. Se poate spune că ma
joritatea comunelor au amena
jate terenuri de fotbal (multe 
îngrădite, iar unele — ca, de 
pildă, la Chirnogi — cu tri
bune), pe care se pot disputa 
meciuri oficiale. Dar „zestrea11 
materială a județului este mult 
mai bogată, ea însumînd, pe 
lîngă cele 243 de baze sportive 
omologate, alte 550 de baze 
simple. Neîndoielnic, bunii gos
podari s-au gîndit că fără te
renuri activitatea sportivă ar fi 
vorbă goală și au procedat ea 
atare, prin fapte.

★ ★
nostru, sub imboldul generos 
în concepție și conținut al „Da
ciadei11, să se afirme tot mai 
viguros și în sport, ca un 
inepuizabil rezervor de talente 
pentru performanță, pe care să 
le valorifice, iar educația fizică 
și sportul de masă să devină, 
tot mai mult, obișnuințe coti
diene pentru făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale. A- 
vem condiții bune și înțele
gere deplină pentru realizarea 
acestor obiective, simțim per
manent sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid, al fac
torilor educaționali implicați. 
Așa îneît și rezultatele vor fi 
mereu mai bune".

CIMPINA, 26 (prin telefon). — 
Stadionul Poiana din localitate 
(timp frumos, teren excelent, 
spectatori — aproximativ 4 000) a 
găzduit partida amicală dintre 
Selecționata universitară a Ro
mâniei, care se pregătește pen
tru Universiada din Mexic, șl e- 
chlpa R. P. Chineze, aflată in
tr-un turneu în țara noastră. 
Fotbaliștii noștri s-au impus pe 
toate planurile, dar mai ales la 
capitolul tehnico-tactlc și for
ță ta atac șl au cîștigat cu 4—1 
(3—0). Scorul a fost deschis ta 
min. 21: Tllihol a executat o lo
vitură liberă de la 40 m lateral 
șl Cămătaru a reluat, cu capul, 
jos, la colț. Peste numai două 
minute scorul a devenit 2—0 : 
Bblonl a executat cu efect un 
corner de pe partea dreaptă, Li 
Fusheng a atins puțin balonul, 
dar nu l-a putut împiedica să 
Intre ta plasă. In min. 42, Cămă
taru a făcut o cursă impetuoa
să și a plasat balonul pe lîngă 
portarul oaspeților : 3—0. In min. 
83, Xu Yonglai, rămas singur 
ta careu, a șutat puternic, de 
la 10 m, însă portarul Bucu a 
respins ta corner. In min. 73, 
scorul a devenit 4—0 : Sabău a 
centrat, iar Lin Luofang a deviat 
ta propria poartă — autogol 1 
Oaspeții au jucat frumos ta cîmp, 
cu mișcări rapide, dar nu au a- 
vut forță în atac șl au fost lm- 
preclșl la finalizare. In min. 85,

totuși, la o ezitare a apărători
lor noștri, Yang Yumin a re
luat în gol. Arbitrul N. Geor
gescu (București) a condus bine 
formațiile : SELECȚIONATA U- 
NIVERSITARA : Bucu (min. 46 
Ursache) — Tilihoi (min. 46 Na
du), Al. Nicolae, Păltinișan (min/ 
69 Naghi), Munteanu II — Sa
bău, BSloni, Stoichiță (min. 46 
Cîmpeanu II) — FI. Grigore (min.1 
78 Petcu), Cămătaru, Cernescu 
(min. 59 Volcilă). R. P. CHINE
ZA : LI Fusheng (min. 27 Xy 
Jianping) — Liu Zhicai, Lin Luo-; 
feng, Zhang Sen, Zhi Cailing —. 
Huang Xiangdong, Zuo Shusheng 
(min. 46 Chen Xirong), Li Fubao 
— Yang Yumin, Xu Yonglai, Gu 
Guangmlng.

Constantin ALEXE

MECIURI AMICALE
PRECIZIA SACELE — DINAMO 

BUCUREȘTI 0—5 (0—1). Au mar
cat: Mușat (min. 16), D. Geor
gescu (min. 52 00), Țevi (min.
82 și 85). (V. secărcanu — co- 
resn,).

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — UNIV. CRAIOVA 3—1 
(1—1). Golurile au fost marcate 
de Vintilă (min, 17, 56 șl 77), res
pectiv Marcu (min. 8). (Gh. Ulu
ca — coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — OLIMPIA 
SATU MARE 2—1 (1—1). Au în
scris: Boriceanu (min. 2 și 51) și 
V. Mureșan (min. 16). (C. Gruia
— coresp.).

U. M. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR (5—1 (1—1).

OLTUL SF. GIIEORGIIE — VI
ITORUL GHEORGHENI 3—0 (2—0). 
Au marcat: Bokor (min. 3), Bar
bu (min. 32 din penalty) și Si- 
klodi (min. 65). (Gh. Briotă - 
coresp.).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— METALUL MIJA 3—1 (1—1).
Golurile au fost marcate de Pu- 
chea (min. 43), Pîslaru (min. 69), 
Turbatu (min. 70), respectiv Dinu 
(min. 21). (O. Gutu — coresp.).

F. C. ȘOIMII SIBIU — F. C. 
BRAIL A 3—1 (2—0). Au marcat: 
Schwartz (min. 30 și 32), Bratu 
(min. 75), respectiv Nicușor (min. 
62). (I. Ionescu — coresp.).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — KNLNIC IAROSLAV 
(U.R.S.S.) 3—2 (0—2).

STRUNGUL ARAD — VIITO
RUL SCORNI CEȘTI 2—1 (1—0).
Gol urile au fost marcate d-e : 
Bran (min. 7) și Butaș (min. 83), 
de la localnici și de Voiculeț 
(min. 71), de la oaspeți. (I. Ioana
— coresp.).

DIERNA ORȘOVA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—1 (0—1). AU 
înscris T. Nicolae (min. 21) pen
tru timișoreni șl Ghialdîr (min. 
88) de la gazde. (I. Iancu — 
coresp.).

DANUBIANA ROMAN — RA
PID BUCUREȘTI 2—4 (2—1). Au 
înscris: Ungureanu (min. 18) și 
Munteanu (min. 39) pentru gazde, 
Manea (min. 30 și 55) și Pa- 
raschiv (min. 71 șl 82) pentru 
oaspeți . (Mihai Chiriac — co
resp.}.

• GOZTEPE IZMIR VA EFECTUA UN 
TURNEU IN ȚARA NOASTRĂ. Cunos
cuta echipa din primul campionat al 
Turciei Goztepe Izmir va efectua un 
turneu de patru jocuri în tara noas
tră, la Invitația clubului Sportul stu
dențesc. lata programul turneului : 
duminica 29 Iulie — cu F.C.M. Ga
lați ; 1 august - cu Delta Tulcea, 5 
august — cu Sportul studențesc ; 8 
august — cu Petrolul Ploiești.

O Delta Tulcea nu i-a dat dezlegare 
jucătorului sâu lamandi, golgeterul 
seriei I a Diviziei B în campionatul 
trecut.

<® Un nou antrenor Ia C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin. Este vorba, de fapt,’ 
de un ...fost antrenor al aceleiași e- 
chipe, Constantin Lepădat, cșl care 
a mal pregătit pe C.S.M. cu cîțiva 
ani in urmă.
• _Pinâ. la data închiderii (miercuri

seară) primirii cererilor de transferări, 
la sediul F.R.F. au fost depuse din 
partea cluburilor (asociațiilor) de Di
vizia A următoarele forme pentru le
gitimări : Steaua - pentru Popa șl 
Nica (ambii Metalul București), Jiul 
— pentru Lîxandru (Rova Roșiori),' 
Bedo (Minerul Baraolt), Varga (Mu
reșul Deva), Stana (C.F.R. Simeria),' 
Răutu (Dinamo Slatina), Vinâtoru 
(Ș.N. Oltenița) și Mușat (Dinama 
București) ; Chimia Rm. Vilcea «• 
pentru Săvulea (Minerul Motru), Bă
diță (Nitramonia Făgăraș) și G.' 
Constantin (Petrolul Ploiești) ; Gloria 
Buzău — pentru Dinea (Foresta Făl
ticeni) î C.S. Tirgoviște - pentru 
Bîrlă (Chimia Tr. Măgurele), Filipescu 
(Gloria Reșița), Voicilă și Radu 
(Rulmentul Alexandria) și Leca (Rova 
Roșiori) ; Viitorul Scornicești — pen
tru Sterea (Minerul Motru), Ciocioanâ 
șl Licâ (Dinamo Slatina), Nedea (U- 
nlrea Focșani) și Fl. Dumitrescu (Pe
trolul Ploiești) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
pentru L. Munteanu (Chimica Tîrnâ- 
veni) j F.C.M. Galați — pentru Rusu 
(Victoria Tecuci), Coman (Viitorul Va
slui) și Bălănică (Azotul Slobozia) ; 
S.C. Bacău - pentru Șoiman (Relo- 
nul Ceahlăul P. Neamț), Ursu (Letea 
Bacău), Moldovan (C.S.Ml Borzești),' 
Ceaunaș (Avîntul Măgura Codlea) și 
Cozmaciuc (Foresta Fălticeni) ; „U"
CIuj-Napoca pentru Popa (C.P.L.' 
Sebeș) ; Politehnica lași pentru
Alexa (Liceul 2 lași), Cioaca (Viito
rul Vaslui), Bozi (C.S. Botoșani), An- 
ghelineî (Nicolina lași) și Munteanu 
(Prahova Ploiești) ; Politehnica Ti
mișoara — pentru Șchiopu (Chimia 
Rm. Vilcea).
• Și citeva cereri mai., spectacu

loase ale divizionarelor B.
U.T.A. il retransferâ pe portarul 

Iorgulescu care, în sezonul trecut, a 
activat la C.F.R. Constructorul Arad. 
F.C. Bihor — pe Vergu, xle la Chimia 
Rm. Vilcea, Iar Aurul Brad pe Geor- 
Vescu, de la Corvinul Hunedoara, 

oate aceste cereri urmează a fi ana
lizate de forul nostru de specialitate.



La învitafia președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
IERI A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI9

REPUBLICII POPULARE 
REVOLUȚIONARE GUINEEA,

AHMED SEKOU TOURE
(Urmare din paQ. I)

publicil Populare Revoluțio
nare Guineea.

Convorbirile au prilejuit un 
prim și rodnic schimb de pă
reri privind stadiul actual al 
relațiilor româno-guineeze, căi
te și mijloacele de promovare 
a acestora in viitor, precum și 
in legătură cu unele probleme 
ale situației internaționale 
iualc.

De ambele părți a fost 
primată satisfacții^ față de bu
nele relații de prietenie, sol; 
daritate și colaborare ” 
Partidul Comunist Român 
Partidul Democrat din Guineea, 
dintre țările și popoarele noas
tre, precum și dorința ca aceste 
relații să se. dezvolte în vii
tor, în spiritul înțelegerilor 
convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, la Konakry în 1974.

.Cei doi președinți și-au ma
nifestat, de asemenea, convin
gerea că aprofundarea legătu
rilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă dintre 
cele două țări,. partide și po
poare va contribui Ia întărirea 
unității tuturor forțelor revo- 

j luțlonare, democratice și pro- 
, gresiste în lupta împotriva im

perialismului. colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii 
rasiste și de apartheid, pentru 
triumful cauzei libertății, pă
cii. independenței șl progre
sului social în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de 
ciprocă.

înțelegere și stimă re-

ac-
ex-

soli- 
dintre 

Si

„Cupa Marii Negre“ la baschet masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNVINS
LA SCOR ECHIPA R. D. GERMANE = 86-62

★după-amiază, 
Toure, împreună

Joi
Andree 
persoane oficiale guineeze, 
făcut o vizită la Muzeul
istorie al Republicii Socialiste 
România.

tovarășa
cu
a 

de

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, joi seara, un dineu 
oficial in onoarea tova
rășului Ahmed Sekou Toure, 
secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, și a to
varășei Andree Toure.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească^

CONSTANȚA. 26 (prin tele
fon). După cum se anticipase, 
în ziua a doua a tumneufiui in
ternațional de baschet masculin 
„Cupa Murii Negre", mccituri- 
le a.u fost miult mai atractive 
decît cele de miercuri, începînd 
chiar cu partida de deschidere 
a reuniunii. desfășurată între 
reprezentativa R. P. Chineze, 
una dintre favoritele competi
ției, și echipa divizionară A, 
Farul. Localnicii și-au apărat 
cu dîrzenie șansele, dar nu pu
teau emite pretenții în fața e- 
vidlent mai valoroșilor lor par
teneri de întrecere, care au cîș
tigat cu 97—77 (47—35). Coșge- 
teri : Guan Lu-pin 25. Uan 
Zun-gian 24 și Mu Tie-zu 14, 
pentru R. P. Chineză, respectiv 
Spînu 21, Băiceanu 14. Mănăilă 
12. Arbitri : Pfundel (R.D.G.) — 
Szabo (România).

Selecționata de tinerel 
mâniei a avut o prestație 
tul remarcabilă in fața 
zentativei de seniori a 
riei, în compania căreia 
dat doar în final, cu 
(39—42). Partida a fost <tot tim
pul echilibrată, ou răsturnări de 
scor spectaculoase. Greul echi
pei române a fost dus de 
„dinci“-<ul Copăceanu — Tacău 
— Herbert — Scarlat — David, 
care in. miri. 30 izbutise să ia 
un avans de cinci puncte (55— 
50). De aid formația ungară 
a aplicat apărarea pressing, 
datorită căreia a reușit să ega
leze, iar in ultimele două mi
nute să preia conducerea ei 
să cîștige datorită, în mane mă
sură. plusului ei de experien
ță competiționalău Tinerii noș
tri jucători om luptat ou am
biție, au realizat acțiuni efi
ciente și spectaculoase, dar au 
Si greșit, din păcate, tocmai în 
momentele hotărftoere ale me
ciului. Au marcat pentru Ro
mânia tineret : Soarla-t 20, Her
bert 20. Copăceanu 18, David

8. Tacău 6, Voicu 2. Coșgeterii 
oaspeților : Horvaih 27, 
drei 16, și Szfics 12. 
Atanasescu 
mânia).

In ultima partidă a zilei, re
prezentativa de seniori a Ro
mâniei a repurtat 
pra selecționatei
R. D. Germane, 
concludent, 86—62 
urmare a unei nete superiori
tăți tehnice, tactice și fizice. 
Antrenorii români au folosit 
întilnirea ca un util prilej de 
verificare a tuturor jucătorilor 
în vederea viitoarelor meciuri, 
dar mai .ales în perspectiva

, Szen-
Arbitri :

— Alexandru (Ro-

victoria asu- 
similare a 

la un scor 
(48—33), ca

locBalcaniadei care va avea 
în luna septembrie, la Atena. 
Marcatorii echipei române : 
Niculescu 20, Cernai 6, Ocze- 
lak 10, Opșitaru 7, Georgescu 
6, Căpușan 5, Caraion 2, Uglaă 
8, Fluturaș 5, V. Ion 4. l’opa 6, 
Brăniștcanu 7. Coșgeterii oas
peților : Relzloff 22 și Wendt 
20. Arbitri : Wu Rui Liang 
(R. P. Chineză) — Kral (Unga
ria). Programul de vineri, ora 
16 : R. D. Germană 
ora 17,30 : R. P. Chineză 
România 
România — Ungaria.

Farul;

tineret ; ora 19 1

Dumitru STĂNCULESCU

SPARTACHIADA POPOARELOR DIN U.R.S.S.

CAMPIONATELE INDIVIDUALE
(Urmare din vag. 1)Ț

decît să acumuleze punctele 
necesare obținerii unei aplau
date victorii.

în cealaltă partidă a cate
goriei, tînărul rapidist Gheor- 
gho Brumă a confirmat că se 
află pe un drum ascendent, 
depășindu-1 la puncte pe ' te
nacele Marin Vișan (Metalul 
Bocșa), într-o întîlnire în care 
a dovedit că știe să boxeze nu 
numai la distanță, ci că și a- 
tacă susținut în momentele 
necesare, așa cum s-a întîm- 
plat în ultimul rund, cînd M. 
Vișan a început să.. arate sem
ne de oboseală.
întrecerile „penelor” . au de

butat cu o surpriză. Tînărul 
ieșean (19 ani) Tiberiu Cucu 
și-a cîștigat dreptul de a par
ticipa în finala campionatului

u-

de tehnică și experiență în 
disputa cu bătăiosul Victor 
Duchin (Rapid), învingîndu-1 
la puncte.

Semifinalele la categoria
șoară au început cu un meci 
așteptat cu mult interes și 
combatanții, Dragomir Ilie (Di
namo) ș£ Leontin Sandu (Pra
hova 
făcut 
lor.

REZULTATE 
TEHNICE

Muscă: D. Radu (Stea
ua) b.p. (5—0) Gh. Govicl 
(Steaua), Gh. Brumă (Ra
pid) b.p. (5—0) M. Vișan 
(Metalul Bocșa). Pană: T. 
Cucu (Voința lași) b.k.o.2 
I. Săli (Farul), T. Titt 
(Prahova Ploiești) b.p. 
(5—0) V. Duchin (Rapid). 
Ușoară: D. IUe (Dinamo) 
b.p. (5—0) L. Sandu (Pra
hova Ploiești), ,c. Hajnal 
(Steaua) b.ab.2 I. Cornea- 
nu (Farul). Mijlocie mică: 
V. Gîrgavu (Steaua) b.p. 
(5—0) M. Sîrba (Electro- 
putere Craiova), N. Chio
veanu (Litoral Mangalia! 
b.p. (3—2) C. Hoduț (Ra
pid). Semigrea: G. Donici 
(Dunărea Galați) b.p. (5—0) 
D. Văleanu..................(Muscelul).

la prima sa
competiție de .......   „
levul antrenorului C. Vasiliu, 
posedă numai cunoștințele 
tehnice de bază, dar foarte 
bine însușite și brodate pe o 
serie de calități fizice care 
l-au ajutat (și credem că-1 vor 
ajuta în continuare) să obțină 
o victorie categorică (k.o.) în 
fața constănțeanului Iuseim 
Săli. Succesul ieșeanului nu 
s-a produs ca urmare a uneî 
lovituri întîmplătoare. El
punctase deseori cu directe
clare de dreapta și un-doi-
urt, menținîndu-se în perma
nență la nivelul mult mai ex- 
?erimentatului său adversar.

n cealaltă semifinală a cate
goriei. Tit! Tudor (Prahova 
Ploiești) și-a valorificat plusul

prezentă într-o 
acest nivel. E-

Ploiești), au satis- 
așteptările spectatori- 

Sandu a pornit dez
lănțuit la ofensivă chiar 
după primul sunet de gong, 
dar deplasările derutante și 
„contrele" surprinzătoare ale 
dinamovistului au făcut să e- 
șueze majoritatea acțiunilor 
ofensive. Ilie a acumulat un 
ușor avantaj. Lupta are ace
lași aspect și în următoarele 
minute, iar în final, cu cîteva 
serii rapide dinamovistul se 
impune clar, cîștigînd cu 5—0. 
Carol Hajnal (Steaua) s-a do
vedit din nou într-o deosebită 
dispoziție de luptă și mult mai 
bine pus la punct cu pregătirea 
decît în uncie partide anteri
oare. Rapid, lovind variat și 
puternic, el i-a răpit orice spe
ranță constănțeanului Ion Cor- 
neanu, căruia în repriza secun
dă (după ce a fost și numărat), 
antrenorul său i-a aruncat pro
sopul, arbitrul consemnînd 
bandonul.

Vasile Gîrgavu (Steaua) 
cîștigat mai ușor decît ne 
teptam în fața durului craio- 
vean Marcel Sîrba, la mijlocie 
mică. Aceasta, pentru că Gîr
gavu a știut să impună lupta 
de aproape, iar pe de altă par
te, Sirba nu a știut să-și valo
rifice avantajul alonjei, 
ceptînd schimburile 
care l-au

Partida 
— Nicu 
Mangalia) 
cursă de urmărire în prima ju
mătate a timpului de luptă, 
Hoduț a încercat să-1 surprindă 
pe Chioveanu cu lovituri de
cisive, dar cele mai multe au 
fost evitate cu măiestrie de

a-

a
aș-

ac- 
la . corp, 

dezavantajat.
Cornel Hoduț (Rapid) 

Chioveanu (Litoral 
a fost o adevărată

ASTAZI SE PLEACA
IN „RALIUL DUNĂRII"

ora 15,S0, -în BaiaAstăzi, Îs
Mare se dă startul în cea de a 
xiv-a ediție a „Raliului Dunării1’. 
La cea mal Importantă competi
ție automobilistică a arnlul din 
țara noastră participă alergători 
din măi multe țări europene.

a Ro- 
cu to- 
repre- 
Unga- 
a re- 
74—77

DE BOX
campion, care s-a mulțumit în 
acest timp să puncteze destul 
de rar, lăsînd impresia că Ho- 
duț va cîștiga cu ușurință. 
Sfîrșitul reprizei secunde și 
ultimul rund ne prezintă, însă, 
pe Chioveanu hotărît să lupte 
pentru titlul său și replica da
tă lui Hoduț echilibrează parti
da. Finalul măi bun al lui 
Chioveanu i-a determinat pe 
trei dintre cei cinci arbitri 
să-i acorde acestuia decizia.

Neprezentarea lui Ion Gyărffl, 
oprit de medic să boxeze, a 
determinat o nouă tragere la 
sorți la categoria semigrea, 
deoarece — conform regula
mentului — 
lui Georgică 
putea califica 
lorii succesive 
neprezentarea 
Astfel, am asistat la un singur 
meci de „semigrei”, cel dintre 
Georgică Donici (Dunărea Ga
lați) și Dumitru Vălcanu (Mus
celul). Văleanu, cunoscut pentru 
deosebita sa forță de 
negăsind „punchul" de 
fost depășit la puncte 
lățean. cu lovituri mai 
și mai precise și cu o 
tire fizică superioară.

In ziarul de mîine. o avan
cronică a finalelor de sîmbătă 
seară.

MOSCOVA, 26. Coresponden
tul Agerpres, Mihai Goruț, 
transmite : General-locotenent 
Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al Consiliului Na
țional pentru educație fi
zică și sport, președin
tele Comitetului olimpic ro
mân, aflat la Moscova în 
fruntea delegației de sportivi 
români care participă la între
cerile ocazionate de cea de-a 
Vfl-a ediție a Spartachiadel 
popoarelor U.R.S.S., a avut joi 
o întîlnire cu J. T. Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 

ir
Concursul de atletism din cadrul 

finalelor Spartachiadel Popoare
lor din U.R.S.S. polarizează, în 
acesta zile, atenția spectatorilor 
prezenți tn număr mare la între
ceri. In proba feminină de pen
tatlon, atleta sovietică Ekaterina 
Smirnova a stabilit cea mal bună 
performanță a sezonului, cu un 
total de 4 770 puncte. Recordul 
mondial al probei este de 4 8M p 
și aparține compatrioatei sale 
Nadejda Tkacenko. Un alt re
zultat de valoare a fost înregis
trat tn proba masculină de să
ritură tn lungime, cîștlgată de 
Frank Raschek (R. D. Germană), 
cu 8,25 m. Alte rezultate : arun
carea discului — Powell (S.U.A.) 
63,00 m ; 200 m — Galbreath 
(S.U.A.) 20,84 : 100 m g (f) — Ani
simova (U.R.S.S.) 12.90.

Miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de organizare 
a Jocurilor Olimpice din anul 
1980.

Au fost discutate, intr-o at
mosferă de lucru, prietenească, 
probleme legate de colaborarea 
dintre comitetele olimpice din 
cele două tari, de participarea 
delegației sportivilor români la 
Jocurile Olimpice din anul vi
itor de la Moscova.

La întrevedere a participat 
Gheorghe 
României 
tică.

★

Badrus, ambasadorul 
în Uniunea Sovie-

★
Proba feminină pe echipe dta 

cadrul competiției de gimnastici 
«-a încheiat cu victoria selecțio
natei R.S.F.S. Ruse, cu 383 pune-’ 
te. Din această formație au făcut 
parte, printre altele, Maria Fila
tova, Natalia Sapoșnlkova șl Ele-f 
na Davidova. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționați 
R.Ș.S. Bieloruse — 381,80 p șl re
prezentativa orașului Moscova —1 
379,85 p. La individual conduce 
Natalia Șapoșnikova — 77,65 p,’ 
urmată de Nelly Kim — 77,15 p 
și Tatiana Arjanikova — 76,95 p»' 

în concursul de natație, proba 
de 100 m spate masculin a reve
nit sovieticului Aleksandr Sido
renko, cu timpul de 57,56, iar ia 
proba de 200 m delfin a terminat 
învingător Serghei Fesenke 
(U.R.S.S.), cu 1:29,90.

categoria
- conform
— un boxer (cazul 

Donici) nu se 
prin două vic- 
obținute prin

adversarului.

SPORTIVI ROMANI
VIRGINIA RUZICI 

CALIFICATA IN TURUL III
tn turul II al turneului de tenis 

de la Kitzbtlhel (Austria) r Virgi
ni*  RuzlcI a dispus de austra- 
ltanca Diana Evers cu 7—5, 6—1. 
Alte rezultate : Mandllkova — 
Eisterlehner 6—1, 6—2 ; Marsikova 
— Wimmer 6—8, 5—1 ; Anliot 
Rledel 6—4, 3—6. 6-4; Hanlka 
Brzakova 6—2, 6—3.

ȘAHISTELE NOASTRE 
IN IUGOSLAVIA

Garsenlța (Iugoslavia) a ln-

lovire, 
k.o., a 
de gă- 
variate 
pregă-

La
ceput meciul feminin de șah din
tre reprezentativele României șt 
iugoslaviei. După primul tur, ta 
senioare, șahistele românce con
duc cu 2—1 (trei partide fiind 
întrerupte). Margareta Mureșan * 
învins-o pe Olivcna Prokopovicl, 
partidele Elisabeta Polibroniade — 
Gordana Markovici șl Lia Bog
dan — Dușița Cejicl s-au încheiat 
remiză, Iar partidele Dana Nuțu 
— Tereza Stadler, Margareta Teo- 
dorescu — Brigite Stadler și Ligla 
Jicman — Marla Petrovicl s-au 
întrerupt. In meciul dintre for
mațiile de Junioare, gazdele con
duc cu 1—0 (o partidă întreruptă). 
Viorica Iile a pierdut la Zorița

De astăzi, la baza nipică din Craiova

UN A flîACTIV CONCURS INIIItNA [fONAI 01 CAI ARIf
Amatorii de călărie din Cra

iova vor avea prilejul să asis
te, începînd de astăzi, la 
atractiv concurs internațional, 
la care vor lua parte sportivi 
fruntași din Bulgaria, Polonia 
și România.

Programate timp de trei zile 
pe baza hipică din 
Poporului", întrecerile 
tuie pentru călăreții 
și bulgari un ultim _și 
tant test înaintea 
telor Balcanice, care vor avea 
loc la Atena, în a doua jumă
tate a lunii august. Din repre
zentativele Bulgariei și Româ
niei fac parte sportivi suscep
tibili de a intra în echipele 
pentru Balcaniadă. Este vorba 
de bulgarii Boris Pavlov, 
coi» .
nov, cărora li se adaugă Luben 
Iliev 
cum 
xandru Bozan, Dania Popescu,

un

„Parcul 
consti- 
români 
impor- 

Campiona-

Ni- 
Dimitrov, Dimitcr Ghe-
și Mitka Vasiliev, pre- 

și de călăreții noștri Ale-

Ion Popa, Oscar Rccer, Cornel 
Ilin, toți creditați cu frumoase 
rezultate în acest sezon. De 
asemenea, acest concurs va fi 
un ultim test și pentru for
marea echipelor de fete și ju
niori, pentru locurile 
candidînd, printre alții, 
na Moisei, Iona David, 
dra Bădulescu, Nori 
Mircea Neagu, Teodor 
Haralambie Răieacă, 
De ac, George Păsărin, 
Preda. De reținut, de 
nea, și prezența 
polonezi, care la concursurile 
din acest an au obținut fru
moase rezultate.

Așadar, trei zile de călărie, 
care se anunță atractive 
care debutează, astăzi, de 
ora 15, în program fiind in
cluse o probă pentru juniori 
și fete, proba de deschidere a 
concursului internațional și 
..Premiul C.S.M. Craiova"

vacante 
Maria- 
Ruxan- 
Pctric, 
Pancă. 
Gruia 

Mircea 
aseme- 

călăreților

și 
la

PESTE HOTARE
Nikolin, iar Marina Pogorevicî a 
întrerupt partida cu Branka 
VujicL

FESTIVALUL SAHIST DE LA
NALENCHOW (POLONIA) j 

în turneul masculin al Fes Li va
lului șahist de la Nalenchow 
(Polonia) după 10 runde conduc 
Lucsak (Polonia) șiEsplg (R.D.G.) 
cu cîte 6 puncte, urmați de Mi
hai Ghindă (România) 5.5 puncte. 
In runda a 10-a Ghindă l-a înviiw 
pe polonezul Jamroz.

în concursul feminin conduce 
Csonkics (Ungaria) cu 8 puncte, 
urmată de Gertrude Baumstark 
(România) 7 puncte, Malgorjat» 
(Polonia) 6 puncte (1). In runda 
a 10-a Baums tank, jucînd cu pie
sele negre a învins-o pe poloneza 
Sosnowska.

„CUPA PRIETENIA- 
LA HANDBALJUN1OARE

La Veszprem (Ungaria) în „Cu
pa Prietenla“ la handbal (junioa
re) : România — Ungaria (8) 
21—17 (9—9). Alte rezultate :
U.R.S.S. — Polonia 21—15 ; Un
garia (A) — R.D. Germană 10—16.

ILIE FLOROIU i
ÎNAINTEA LUI LASSE VIREN

Proba de 5000 m din cadrul 
„Memorialului Paavo Nurmi- la 
atletism, care se desfășoară la 
Turku (Finlanda), a fost cîștigatft 
de americanul Ralph King, 
13:23,7. Ilie Floroiu a ocupat 
cui 5 cu 13:40,1, înaintea 
Lasse Viren (Finlanda) 13:43,1.

TINERII POLOIȘTI 
LA SZOLNOK

Rezultate înregistrate In ziua a 
doua a „Turneului Prietenia." da 
polo pe apă pentru echipe de ju
niori, la Szolnok (Ungaria) : gra
pa A : U.R.S.S. — Cuba 8—5 ; 
Polonia — Ungaria B 9—8; gra
pa B : Ungaria (A) — România 
6—5 (2—1, 1—3, 1—Tț 2—0) ; CSio- 
slovacla — Bulgaria 9—6.

La Air-cn-Provcncc

cu 
lo
ial

năstase Învinge pe connors’
PARIS, 26 (Agerpres). — Tur

neul de tenis „Careul așilor“ a 
programat în orașul Aix-en-Pro
vence partida dintre Ilie Năstase 
și Jimmy Connors. Jucînd foarte 
bine Ilie Năstase a obținut vic
toria cu 5—7, 6—3. 6—4. La între
cere mal participă John McEn
roe și Guillermo Vilas. La sfîrși
tul celor patru turnee ale acestei 
competiții-circuit. se va alcătui 
clasamentul final de la locurile 
1 la 4
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