
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE 

REVOLUȚIONARE GUINEEA
AHMED SEKOU TOURE

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

portul
Sîmbătă, tovarășul Nicolae 

Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Ah
med Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluționa
re Guineea, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu și to
varășa Andree Toure, au fost 
oaspeții oamenilor muncii din 
județul Olt, unde au vizitat 11- 
nități industriale și agricole șl 
s-au întilnit în cadrul unei 
mari adunări populare, orga
nizate pe stadionul din muni
cipiul Slatina, cu zeci de mîi 
de slătineni, precum și locui
tori ai satelor din împrejurimi.

In aclamațiile ți ovațiile ce
lor prezenți au luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
ți tovarășul AHMED SEKOU 
TOURE.

Cuvintările celor doi condu
cători de partid ți de stat au 
fost urmărite cu deosebit inte
res ți satisfacție, ele fiind sub
liniate, în repetate rinduri, cu 
vii ți îndelungi aplauze.

Cei doi conducători de partid 
și de stat, împreună cu 
tovarășele Elena Ceaușeseu și 
Andree Toure, s-au îndreptat 
apoi spre Turnu Măgurele. 
Aici s-au îmbarcat la bordul 
navei „Mihai Viteazul" pornind 
într-o călătorie pe Dunăre 
pînă la Giurgiu, de unde s-au 
îndreptat cu elicopterul spre 

' București.

Sekou Toură s-au felicitat cu 
căldură, și-au strîns îndelung 
mîinile, s-au 
dialifate.

îmbrățișai cu cer

★
29 iulie, a luat 
oficială de partid
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★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Gui
neea, au semnat, duminică, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc Ia Palatul Republicii. 
Declarația solemnă comuni șl 
Comunicatul comun.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Ahmed

Duminică, 
sfîrșlt vizita 
șl de stal întreprinsă in țara 
noastră de către tovarășul Ah
med Sekou Toură și tovarășa 
Andree Toură.

Prin întreaga ei desfășurare, 
prin documentele semnate de 
cel doi conducători de partid 
șl de stat, vizita se înscrie ca 
un eveniment de o deosebită 
însemnătate în cronica relați
ilor de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre. Ea va contribui prin 
rezultatele sale fructuoase la 
promovarea unor raporturi tot 
mai strinse între cele două 
țări, la conlucrarea tot mal 
rodnică, atit pe plan bilateral 
cit și In domeniul vieții inter
naționale. în folosul și spre bi
nele ambelor popoare, al cauzei 
păcii, socialismului și cooperă
rii Internaționale.

Ceremonia plecării a avut loe 
pe Aeroportul Internațional O- 
topenL

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu, to
varășul Ahmed Sekou Toură șt 
tovarășa Andree Toure au so
sit împreună la aeroport.

Mii de bucureștenl au salutat 
cu căldură pe cei doi conducă
tori de partid și de stat. Ei au 
dat glas aprobării unanime a 
întregului nostru popor pentru 
noul dialog la nivel înalt ro- 
mâno-guinecz, satisfacției față 
de rezultatele deosebite ale vi
zitei întreprinse în țara noas
tră de înaltul oaspete.

In încheierea ceremoniei 
plecării, la scara avionului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
și-a luat rămas bun de la 
tovarășul Ahmed Sekou Tourfi. 
Cei doi conducători de partid 

■șl de stat și-au strîns cu căl
dură mîinile, s-au îmbrățișat. 
Ea rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușeseu și tovarășa Andree 
Toură și-au luat rămas bun, 
strîngîndu-șî cu prietenie 
mîinile.

Concursurile din cadrul Șpartachiadei popoarelor din U. R. S. S.

ATLETA NATALIA MĂRĂȘESCU A CUCERIT

MEDALIA DE AUR LA 1500 m
MOSCOVA, 29 (prin telefon). 

Sfîrșitul de săptămînă la Mos
cova a adus din nou în prim- 
plan pe unii dintre sportivii ro
mâni participanți la concursu
rile sportive din cadrul Sparta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S. 
Un remarcabil succes a repur
tat atleta noastră Natalia Mă- 
rășescu în finala, de duminică, 
a cursei de 1500 m, în care 
și-a măsurat forțele cu unele 
dintre cele mai bune alergă
toare din lume, între care șl 
campioanele europene, de anul 
trecut, Giana Romanova — 
1500 m și Zenaida Ulmasova — 
3000 m.

Valentina Ilinîh s-a aflat la 
conducerea cursei cea mai mara 
parte a distanței (Ia 400 m a 
trecut în 60,79 s, iar la 800 na 
în 2:08,49). In acest timp, atle
tele noastre Natalia Mărășescu 
și Maricica Puică erau în plu
ton așteptînd momentul finișu
lui. Cu 200 m înaintea sosirii, 
exact cum a procedat și la 
campionatele noastre naționale, 
Natalia a țîșnit impetuos, sur- 
prinzîndu-și adversarele. Ea 
șl-a asigurat rapid un avans

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare în pag a 4-a)

la baschet masculin

CONSTANȚA, 29 (prin te
lefon). Prima ediție a „Cupei 
Mării Negre" la baschet mas-' 
culin, găzduită de Sala sportu
rilor din localitate, s-a încheiat 
duminică seara cu succesul re
prezentativei României, 
gătoare în toate cele 5 
susținute. Echipa țării 
a totalizat 10 p, fiind 
în clasament de : 2. R. 
neză 9 p, 3. Ungaria 
R. D. Germană 7 p, I 
6 p, 6. România tineret 
Coșgeterul competiției : 
Iun-lin (R. P. Chineză) 124 p.

în meciul decisiv pentru Io-

învin-
i partide 

noastre 
urmată 
P. Chi- 
8

5.
P, 4. 
Farul
6 p. 
Guo

cui I s-au întilnit selecționa
tele României și R. P. Chineze, 
care au furnizat cea mai a- 
tractivă întîlnire a turneului, 
datorită spectaculozității acțiu
nilor, ritmului rapid de joc, 
frecvenței ridicate a aruncări
lor la coș și combativității 
manifestate do ambele echipe. 
Ca evoluție a scorului am notat 
în primele minute inițiativa 
oaspeților (min. 5 : 18—8). A- 
poi, formația noastră, avînd 
ca jucători de bază pe Popa, 
Niculescu.
Georgescu, Opșitaru și Uglal, 
s-a apărat mai

Cernat, Oczelak,

agresiv, iar

ÎNTR-O GALĂ CU PARTIDE EXCELENTE, ÂU FOST 
DESEMNAT! NOII CAMPIONI NAȚIONALI DE BOX

v

DANIEL RADU TEODOR DINU Fl. LFVADARUTIBERIU CUCU

# Numai 5 din
tre deținătorii 
titlurilor au 
reușit să și le 
păstreze • Ti- 
beriu Cucu și-a 
continuat se
ria surprizelor 
și in finală • 
Intr-un meci de 
excepție, Dra- 
gomir Ilie l-a 
învins pe Ca

rol Haj'nal
D. SCHIOPU

ION BUDUSAN VASILE G1RGAVU GEORG IC AGh. BUTNARU DONICl ION CERNAT

tempoul acțiunilor ofensive a 
devenit tot mai ridicat. Ca 
urmare, în min. 11. baschetba- 
liștii români au luat conduce
rea (22—21), iar în continuare 
s-au detașat, obținînd vic
toria cu 106—88 (48—41). Pen
tru România au marcat : Cer
nat 34, Niculescu 27, Georgescu 
16, Oczelak 13, Uglai 6, Opșt- 
taru 6,- Popa 4. coșgeteriî oas
peților : Guo Iun-lin 22. Ma 
Zan-fu 22, Ian Sue-zan 13. Au ' 
arbitrat : Tsolakidis (Grecia) și 
Kayall (Turcia). ,

în penultima zi, selecționata 
de tineret a țării noastre și re
prezentativa de seniori a R.D. 
Germane au oferit publicului 
una dintre cele mai atractive 
întîlniri ale competiției. Oas
peții, beneficiind permanent de 
avantajul taliei și nefiind prea 
mult stinjeniți de apărarea e- 
chipei noastre, au dominat co
pios timp de aproape 30 de mi
nute (64—42. min 25 și 68—50, 
min, 29), dînd impresia că vor 
realiza o victorie ușoară. Au 
foșt însă suficiente 5 minute de 
folosire a apărării „presing" 
pentru ca diferența să se re
ducă, ba chiar să fie anulată, 
în aplauzele spectatorilor, en
tuziasmați de dinamismul faze
lor create de formația de ti
neret a României (din rîndul 
căreia au excelat în această 
perioadă Netolitzschi și -Copă- 
cianu) s-au succedat intercep
țiile, contraatacul și coșurile 
și, in consecință, în min. 34 
tabela electronică indica 72—71. 
pentru echipa noastră 1 Efor- 
turi Ie depuse pentru recupera
rea handicapului și-au pus însă

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a C-eJ

CANOTOARELE NOASTRE
AU DOMINAT CAMPIONATELE

INTERNAȚIONALE
Palatul 

din Ca-
dintre cei 11 cam-

DRAGOMIR ILIE

Sîmbătă seara, la 
sporturilor și culturii 
pitală, în fața a peste 6000 de
spectatori, s-a desfășurat ulti
mul act al maratonului pugi
listic. care a reunit 256 de 
concurenți pentru desemnarea 
celor 11 campioni de box ai 
țării. Reuniunea finalelor a 
fost precedată de o frumoasă 
festivitate de deschidere, în 
care au fost prezentați asisten
ței pugiliștil ce aveau să-șl 
dispute centurile de campioni.

Reuniunea a avut multe par
tide de bună valoare tehnică și 
spectaculară, combatanții ofe
rind celor prezenți, meciuri a- 
plaudate deseori la scenă des
chisă. Este demn de remarcat

faptul că
pioni ai ediției trecute numai 
cinci și-au reeditat 
unul dintre ei, însă, 
tegorie superioară de 
Teodor Dinu (cocoș), 
dușan (semimijlocie).
Donici (semigrea) si Ion Cernat 
(grea) ; cel de al 5-lea, Drago- 
mir Ilie, deținătorul centurii la 
semiușoară, a cîștigat anul a- 
cesta titlul la ușoară.

Iată, pe scurt, aspecte din 
desfășurarea celor 10 întîlniri 
(la pategoria grea. Ion Cernat 
a devenit campion fără luptă, 
Dumitru Micu fiind oprit de 
medic să boxeze).

SEMIMUSCA. O finală între 
doi tineri debutanți într-o ast-

succesul, 
la o ca- 
greutate :
Ion Bu-
Gcorgică

fel de competiție. Sandu Pe
trescu (B. C. Galati) și Dumi
tru Șchiopu (Steaua). Sportivi 
cu apreciabile cunoștințe teh
nice, în ciuda lipsei lor de ex
periență, cei doi finallști au 
realizat un meci pasionant, di
namic. Mai scund, bucureștea- 
nul a impus luptei un ritm 
susținut, obiigîndu-1 pe 
țean să accepte lupta 
proape. Abil, cu un bun 
picioare, S. Petrescii a 
destul de bine contactul 
versarul 
prize și 
recte și 
insă de .
de luptă, deplasările juniorului 
din Galați n-au mai fost la fel

gălă- 
de a- 
joc de 
evitat 

cu ad- 
ln primele două re- 
a punctat clar cu di- 
un-dol-url. începînd 
la jumătatea timpului

de prompte și. acceptînd 
schimburile de aproape, a fost 
depășit evident de D. Schiopu, 
boxer cu o foarte bună pregă
tire fizică. în aceste condiții, 
victoria i-a fost acordată, pe 
merit, sportivului de la Steaua 
(5-0).

MUSCA, 
mai puțin 
campionul 
Radu (Steaua) pornind net fa- . 
vorit în disputa cu rapidistul 
Gheorghe Brumă — s-a tran
sformat într-o încleștare de un 
deosebit nivel tehnic, combativ 

Mihni TRâMCA 
Paul IOVHN

ALE R.F. GERMANIA!

Un meci ce părea 
interesant — vice- 
european Daniel

(Continuare in pag. 2—3)

ESSEN, 29 (Agerpres) — Spor
tivele românce au dominat 
întrecerile campionatelor interna
ționale de canotaj academic ale
R. F. Germania care s-au încheiat 
duminici la Essen. în proba de 
simplu, victoria a revenit Sandei 
Toma cu 3:45,99, iar la dublu au 
terminat învingătoare Olga tlo- 
meghl și Valeria Râcilă-Roșca. 
cu 3:26,24. Proba de 2 fără ctrmacl 
a fost cîștlgată de Elena Oprescu 
— Florlca Dospinescu cu 3:47.20. 
Proba de 4 fără cirmad a reve
nit echipajului României cu tim
pul de 3:32,23. La campionatele 
internaționale de canotaj acade
mic ale R.F. Germania de la 
Essen au participat sportivi din
S. U.A., Canada, Olanda, R.F. 
Germania, Australia, Polonia, 
Norvegia șl alte țări.



Sub genericul ,,Daciadei'J Pe terenurile de la

ÎN ȚARA Dl SUS, LA VAMA, UN FRUMOS 
„FESTIVAL AL SPORTULUI SĂTESC"

VAMA, 29 (prin telefon). 
Moldovița, Frasin, Vatra Mol- 
doviței, Frumosu, Vama... Cinci 
vechi așezări românești din 
Țara de Sus au îmbrăcat straie 
de sărbătoare la acest sfirșit 
de iulie. în frunte cu primarii, 
locuitorii s-au pregătit cum se 
cuvine pentru a primi oaspeți 
dragi, prieteni de peste munți, 
de pe meleagurile maramure
șene și năsăudene, participant 
la cea de a cincea intîlnire, 
care se organizează anual, prin 
rotație, de către Consiliile pen
tru educație fizică și sport și 
Comitetele U.T.C. ale județelor 
din nordul țării, desfășurîndu- 
»e sub egida „Daciadei" și con
stituind un adevărat „Festival 
al sportului sătesc".

...Dan Pinzaru, din Vama, la 
cei 23 de ani ai săi, este Îndră
gostit de sport și a așteptat cu 
nerăbdare sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, fiindcă de cînd s-au 
inițiat aceste întreceri el a lip
sit numai o dată. în 1976, de
oarece își satisfăcea stagiul 
militar. Acum, împreună cu 
cumnatul său, Vasile Mațenco, 
au găzdut doi fotbaliști din 
Drăgoiești — Maramureș. Ase
menea lor, ceilalți sportivi din 
Frasin, Moldovița, Frumosu, 
Vama și Vatra Moldoviței și-au 
găzduit partenerii de întrecere, 
așa cum au făcut-o aceștia, la 
rîndul lor, în anii trecuți. 
„M-am simțit ca la mine acasă 
— ne-a spus muncitorul Nico
lae Culac, de la Fabrica de 
cherestea Ilva Mică, din jud. 
Bistrița-Nășăud. Familia Gheor- 
ghe Balmoș din comuna Vama 
a făcut totul ca să nu se dez
mintă proverbiala ospitalitate 
a moldovenilor".

... Cartierul general l-a cons
tituit frumoasa bază sportivă a 
asociației Bradul din Vama. 
Consiliul asociației. In fruntea 
căruia se află de 25 de ani croi
torul Mircea Frunză, a pus la 
dispoziția concurenților terenul 
de fotbal, arena acoperită de

popice cu două piste, sectoare 
de sărituri și aruncarea greu
tății, piste de alergări, teren 
bituminizat pentru tenis de 
cîmp. Aici i-am întîlnit pe me
canicii agricoli din comuna 
Adîncata (jud. Suceava), Liviu 
Bardan și Nicolae Raicu, care 
au fost animatorii Întrecerii de 
tetratlon (100 m. greutate, lun
gime și cros), în finalul căreia 
s-au situat pe locurile 2 și, 
respectiv, 3. La tenis de cîmp 
— o finală între doi frați, Mi
hai și Nicolae Bujulac, munci
tori la Fabrica de cherestea din 
Moldovița. De astă dată a cîș- 
tigat Nicolae. Pe lista cîștigă- 
torilor sînt și sportivi de la 
asociația Bradul : croitoreasa 
Eugenia Axentoi — la popice, 
338 p.d. din 100 de bile — și 
echipa de fotbal. Merită să 
mai amintim și de echipele de 
oină și de orientare sportivă 
din Frasin, care s-au dovedit 
mai bine pregătite decît forma
țiile din celelalte județe, pre
cum șl de elevul Tiberiu Czip- 
czer, din comuna Vad — Ma
ramureș, cîștigătorul categoriei 
62 kg la trîntă.

... în sala Căminului cultural 
din comuna Frumosu s-au des
fășurat partidele de tenis de 
masă. De la primele schimburi 
de mingi, spectatorii au aplau
dat-o pe micuța Aurica Cojo- 
caru. Eleva din clasa a VIII-a 
a Șc. generale din comuna Ho- 
rodnicu de Jos (jud. Suceava) 
a arătat multe cunoștințe In 
sportul cu mingea de celuloid 
și că este capabilă de a pro
gresa. Cu condiția să albă un 
bun antrenor.

Cum se obișnuiește la orice 
Întrecere sportivă, s-a stabilit 
și o ierarhie a echipelor par
ticipante la cea de a V-a edi
ție a „Festivalului sportului 
sătesc", lată clasamentul final : 
1. Suceava 129 p, 2. Maramu
reș 102 p, 3. Bistrița-Năsăud 
89 p.

Pompiliu ViNTILA

REȘIȚA, 29 (prin telefon). A 
doua reuniune finală a cam
pionatelor naționale de Înot ale 
juniorilor ne-a relevat cîțiva 
colecționari de titluri. Printre 
ei, Carmen Mihăilă, cîștigătoare 
și la 200 m liber In 2:14,0, Oc
tavian Mladin, învingător la 
200 m liber în 2:01,2 și apoi la 
200 m spate în 2:16,6. Ovidiu 
Cocenescu, in continuu progres, 
sosit primul la 100 m bras in 
1:11,9.

O reintrare promițătoare ta 
activitatea competițională și-a 
făcut-o reșițeanca Brigitte 
Brass. Absentă aproape doi ani 
din piscină, eleva lui 
ter a cîștigat fără 
cursa de 100 m bras 
la numai o secundă 
dul de senioare.

întrecerile ultimei 
au debutat cu o plăcută sur
priză, furnizată de„. seniorul 
Ionel Luca. Aflat multă vreme 
în umbra campionului 
cordmanului țării. Al. 
brasistul bucureștean I. 
înotat 
ta de 
numai 
nului, 
tional

în ultimele finale, Octavian 
Mladin, Carmen Mihăilă, Ovi
diu Cocenescu, Carmen Alexe 
și Octajia Mladin au confirmat 
succesele anterioare. Din nou, 
Brigitte Prass a reușit să în
vingă la mare luptă si In cursa 
de 200 m bras. în fine, un sur
prinzător succes al orădeanului 
Cristian Drăgan la 200 m flu
ture. în ansamblu, Înotătorii 
Liceului nr. 2 București au do
minat categoric, obținînd 9 ti
tluri de campioni.

(Llc. 2 Buc.) 1:22,4 ; 100 m flu
ture (f) : 1. Carmen Alexe S8,4, 
2. Octana Mladin (CSM Cluj- 
Napoca) 68,4, 3. Dana Pantell-
mon (Din.) 68,7 ; 100 m fluture 
(b) : 1. T. Vladimirescu (Llc. 4 
Gal.) 61,9, 2. A. Friedman (CSS 
Tim.) 63,9, 3. D. Ursan (CSM duj- 
Napoca) 64,0 ; zoo m spate (f) : 

Luciela Mlhăllescu (Llc. 2 
2:27,9, 2. Edith Kugllș (Cr.) 

3. Andreea Munitean 
2:32,4 ; 200 m spate (b) : 
Mladin 2:16,2, 2. D. Ținea 

2:18,5, 3. C. Neagrău (Cr.)
........ — ' I - Ll-

AU ÎNCEPUT îr
CAMPIONATELOI

I. Schus- 
dificultate
In 1:18,0, 
de recor-

reuniuni

ți re- 
Szabo, 

Luca a 
distan-cu multă ambiție ..

200 m bras, reușind nu 
o victorie asupra clujea- 
ci si un nou record na- 
(2:31,0).

REZULTATE TEHNICE : 206 m
liber (f) : 1. Carmen Mihăilă 
(Din) 2:14,0, 2. Carmen Alexe
(Petrolul) 2:17,2, 3. Ema Vasile 
(CSS Br.) 2:18,1 ; 200 m liber 
(b) : 1. O. Mladin (CSM Cluj-Na- 
poca) 2:01,2, 2. S. Plev (CSS Re
șița) 2:03,8. 3. C. Negrea (Llc. 2 
Buc.) 2:07,7 ; 100 m bras (f) :
1. Brigitte Prass (CSS Reșița) 
1:18,0, 2. Crlstine Seldl (CSS
Tim) 1:19,3, 3. Doina Puțaru3.

AU FOST DESEMNAȚI NOII CAMPIONI NAȚIONALI DE BOX
turbure din pag. 1)

și spectacular. După câteva mi
nute de studiu și căutări, 
care 
bine și și-a amenințat adver
sarul cu lovituri de la distanță, 
Daniel Radu s-a simțit obligat 
să forțeze obținerea victoriei și 
a atacat cu citeva serii, reali- 
xmd plusul necesar pentru cîș- 
tigarea primei reprize. în ur
mătoarele. trei minute de luptă, 
raPidistul s-a angajat în schim
buri dure de lovituri, avînd și 
el dese reușite. In ultimul 
rund, sperînd intr-un eventual 
succes, Gh. Brumă 
atac, dar aceasta a 
favorabilă lui D. 
a eschivat prompt 
trat cu lovituri dure și precise, 
ciștigind clar repriza ți. tot
odată, meciul (5—0).

COCOȘ. Așa cum începuse 
partida dintre Teodor Dinu 
(Dinamo) și Niță Robu (B. C. 
Brăila), se părea că dinamovis- 
tul nu va avea probleme. Timp 
de mai bine de două minute, 
campionul a punctat puternic 
cu croșee de stingă și directe 
de dreapta, în timp ce brăilea- 
nul s-a mulțumit doar cu apă
rarea. în finalul reprizei, Robu 
se dezlănțuie în atac, reușește 
eîteva lovituri clare, refăcînd 
o parte din terenul pierdut. Un 
aspect identic l-a avut șl re
priza secundă, cu deosebirea că 
Robu a acuzat evident eîteva 
directe de dreapta care l-au 
Pus în dificultate. Ultimul rund 
a fost caracterizat printr-o lup
tă deschisă. în care se părea eă 
brăileanul. cunoscut pentru 
combativitatea sa, va avea sorți 
de izbîndă. Dar, In mod sur
prinzător, în aceste ultime cli
pe ale disputei, dinamovistul 
a dovedit mai multe resurse fi
zice și astfel sl-a valorificat 
plusul de cunoștințe tehnice, 
primind o decizie In unanimi
tate, absolut meritată, în duda 
protestelor nejustificate ale li
nei părți din asistență (5—0).

PANÂ. întrecerile Ia această 
categorie s-au încheiat cu vic
toria neașteptată, dar pe deplin 
meritată, a tinăruhii Ieșean 
57bcriu Cucu (antrenor — C. 
Vasillu). în tntîlnirea cu Till 
Turlor (Prahova), după o pri
mă repriză echilibrată, lăcătu
șul mecanic de la Voința Iași 
ș-a impus dar, trimițindu-șl 
adversarul la podea in urma u- 
Șor puternice directe de dreap
ta, In reprizele a doua țț a

ta
Gh. Brumă s-a deplasat

a pornit la 
fost tactica 
Radu, care 
și l-a con-

treia. Cum ultimul k.d. suferit 
de ploieștean s-a produs chiar 
in ultimele secunde ale meciu
lui, superioritatea tînărului T. 
Cucu (19 ani), fiind astfel șl 
mai evidentă, a surprins deci
zia arbitrului orădean, P. Mi- 
helfi, care l-a indicat învingă
tor pe... T. Tudor (7!) Firesc, 
insă, victoria a revenit Ieșea
nului T. Cucu (4—1).

SEMIUȘOARA. Meci Intre 
doi colegi de sală : Florian 
Livadaru și Haralambie Sul
tan, ambii de la Steaua. Con- 
știenți de raportul de forțe din
tre ei, cei doi finaliști au făcut 
un meci de... antrenament, în
cheiat cu victoria celui mai 
bun, Florian Livadaru (5—0).

UȘOARĂ. O partidă de ma
re spectacol, In care comba
tanții au demonstrat adevăra
tele virtuți ale sportului cu mă
nuși, au realizat Dragomir Ilie 
(Dinamo) și Carol Hajnal 
(Steaua). Mai vechi rivali (în 
ultima lună s-au mai În
tîlnit de două ori, victoriile 
fiind împărțite), cei doi pre- 

■tendenți la centura de campion 
s-au angajat imediat după ce 
a sunat gongul într-o dispută 
aprigă, dorința lor de a învin
ge fiind evidentă pentru toți 
cei prezenți. Ofensiva a Ince- 
put-o Carol Hajnal, mult mal 
decis în atac decît II cunoaș
tem, dar majoritatea loviturilor 
sale nu și-au atins ținta dato
rită măiestriei cu care dina- 
movistul a știut să se apere, 
să se deplaseze derutant ți să 
eschiveze. Repriza secundă are 
același aspect, cu deosebirea că 
lui D. Hie nu-i mai reușesc 
toate acțiunile derutante, el 
fiind nevoit să accepte uneori 
schimburile de lovituri, Hajnal 
acumulînd un ușor avantaj, 
încurajat de acest succes par
țial, Hajnal atacă la fel de dez
lănțuit ta ultimul rund, dar D. 
Hie 11 oprește din acțiuni cu 
lovituri puternice ți precise, 
trerfnd apoi el la ofensivă. A- 
cest final impresionant al dîna- 
movistului. care a făcut s!m- 
bătă o partidă excelentă, l-a 
«dus o victorie In unanimita
te, Îndelung aplaudată (5—0).

SEMTMIJLOCIE. Ion Budu- 
țan (Metalul Buc.) s-a dovedit 
mult mai puternic decît Gheor- 
Khe Sîmion (Dinamo), metalur
gistul conducînd In permanență 
hipta și lovind tare cu ambele 
brațe (Gh. Sîmion a fost și nu
mărat). Astfel, I. Budușan ră- 
mîne In posesia titlului (5—0).

MIJLOCIE MICA. Finaliștii 
de anul trecut, Vasile Gîrgavu 
(Steaua) și Nicolae Chioveanu 
(Litoral Mangalia), s-au întîlnit 
ți de data aceasta in meci di
rect pentru centura de cam
pion. Numai că sîmbătă seara 
victoria a surîs iul Gîrgavu. 
După două reprize echilibrate, 
în care un ușor avantaj a avut 
Chioveanu, în .ultimul rund ste- 
listul a cîștigat detașat, luîn- 
du-și o meritată revanșă (5—0).

MIJLOCIE. Tenacele gălățean 
Sandu Tîrîlă n-a reușit nici 
de data aceasta să termine ne
învins campionatul, deșî, după 
cum s-a desfășurat întrecerea 
sa cu tînărul Gheorghe Butna
rii (Steaua), S. Tîrîlă ar fi me
ritat centura de 
două reprize în 
tatea a alternat 
gat-o Tîrîlă, pe 
Butnaru), finalul meciului 
parținut gălățeanului, care 
tacat și a lovit ceva mai ___
decît tînărul său adversar. Du
pă părerea noastră, verdictul 
de 2—3 il dezavantajează pe S. 
Tîrîlă.

SEMIGREA, 
lectroputere 
boxer cu 
pentru acest 
cu prea mare 
Georgică Donici (Dunărea Ga
lați), lăsîndu-i acestuia iniția
tiva aproape tot timpul. în a- 
ceste condiții, gălățeanul a ob
ținut o victorie categorică 
(5-0).

P. S. Ne 
n-au reușit 
niști de la . ___
să pună în stare de funcționare 
instalația electronică de punc
taj, defectată încă de joi ?

campion. După 
care superiori- 
(prima a 
cea de-a

cîști- 
doua 
a a- 
a a- 
mult

Ion

reale 
sport, 
teamă

Joîța (E-
19

a 
In

ani). 
calități 
evoluat 
fața lui

Întrebăm cum de 
tehnicienii electro- 
Palatu] sporturilor

Timp de trei zile, în sala 
Olimpia din Capitală s-a des
fășurat turneul internațional de 
baschet feminin dotat cu „Cupa 
orașului București". La între
cere au luat parte reprezenta
tiva R. P. Chineze, o selecțio
nată a Bucureștiului și divi
zionarele A Rapid și Politeh
nica. întrecerile, organizate de 
C.M.B.E.F.S., au ■
bun nivel tehnic si spectacular 
ți s-au încheiat 
reprezentativei R.
care a cîștigat toate partidele 
susținute.

fost de un

. cu succesul 
P, Chineze,

1.
Buc.)
2 311,7, 
(Din.) 
1. O.
(Cr.) . . . _____
2:18,8 ; 4X100 m mixt (1) _
ceul 2 București 4:53,0 ; 4X100 m 
mixt (b) — Liceul 2 București
4:22,6 ; 4X200 ni liber fb) —
Liceul 2 București 8:35.2 — re
cord.

Rezultatele din ultima ti : 400
m liber (b) : 1. O. Mladin 4:15,3,
2. S. Plev 4:22,5, 3. C. Ungureanu
(Lie. 2 Buc.) 4:25,7; 400 m liber 
(f) : 1. Carmen Mihăilă 4:39,1, 2. 
Edith Kuglls 4:49,6, 3. Gabl Sat- 
noianu (C.S.Șc. Br.) 4 30,4 ; 300
m bras (b) : L O. Cocenescu
2:35,2, 2. A. Toth (C.S.ȘC. Hm.) 
2:39,0, 3. H. Rusoviel (Ide. 2 Buc.) 
2:42,4 : 100 m bras (b) : L O. Co- 
eenescu 1:11,9, 2. A. Toth 1:13,7,
3. H. Rusovici 1:14,8 ; 200 m bras
(f) : 1. Brigitte Prass 2:48,8, 1.
Cristtne Seidl 2:4®,9, 3. Mihaela
aiurea (C.S.Șc. C-ța) 3:56,6 ; 400
m mixt (b) 1. D. Ținea 4:55,8, 2. 
M. Ciodaru (C.S.Șc. Reșița) 5:00,3, 
3. M. Petrea (C.S.Șc. Br.) 5:16,5 ; 
400 m mixt (1) : 1. Carmen Alexe 
5:16,9, 2. Luciela MihăUescu 5:22,3, 
3. Ema Vasile 5:24,7 ; 200 m flu
ture (b) j 1. C. Drăgan (Cr.) 
2:16,4, 2. C. Neagrău 2:16,7, 3. Al. 
Friedman (C.S.Șc. lim.) 2:19,6 ; 
200 m fluture (f) : 1. Ocfauia Mla
din 2:28,3, 2. Andrea Sterlu (Ide. 
2 Buc.) 2:30,4, 2. Denlsa Mihăilă 
(Din.) 2:31,9.

In concursul de selecție al se
niorilor : F. Vișan 2:00,3 — 200 
m liber șl 4:12,6 — 400 m liber ; 
Al, Szabo 69,3 — 100 m bras ; L 
Luca 2:31,0 — 200 m bras (re
cord) ; Adina Schuster 68,6 — 100 
m fluture șl 2:27,5 — 200 m flu
ture ; II. Lucadu *9.6 — 100 m 
fluture; V. Buzata 2:ia,3 — 200 m 
fluture ; L. Szakadati 2:14,4 — 200 
m spate șl 4:54,6 —.400 m mixt.

Adrian VASILIU

BRAȘOV, 29 (prin telefon), 
începute sîmbătă, întrecerile 
ediției brașovene a campiona
telor naționale de tenis au stat 
permanent sub amenințarea 
ploii, care a căzut Insă numai 
ta timpul pauzelor de prînz, 
astfel că terenurile din parcul 
sportiv Dinamo, gazda compe
tiției, se prezintă In condiții 
foarte bune. în primul tur al 
probei masculine de simplu 
au abundat victoriile în 3 se
turi, excepție făcînd 
care Aurel Dărăban 
de Andrei Mîrza cu 
9—11, 6—3, 7—5 și 
gată de FI. Niță cu
6—4, 6—2 în fața lui R. Giur
giu. Un meci frumos a opus 
pe deținătorul titlului, Dumitru 
Hărădău, tînărului Silvan Ni- 
culescu, ultimul luptînd agre
siv, In al treilea set, plnă a 
depune armele : 6—2, 6—1,
9—7. La fete, o singură favo
rită a ieșit pînă acum din con
curs, Simona Nunweiller fiind 
învinsă cu 7—9, 7—5, 6—1 de 
Gabriela Szoko. ~ 
se-nța (comentată 
aici) a campioanei de 
trecut, Maria Romanov, 
și-a anunțat participarea 
la întrecerile de dublu.

Rezultate tehnice :
simplu bărbați. calificări, 

turul I : ș. Nisiparu — A. Revesz 
6—1, 6—1 ; L. Mancaș — E. Hnat 
6—3, 3—6, 6—4 ; G. Dlnlcu — Gh. 
Giurgiu 6—1, 5—7, 6—2 ; T. Radar 
— Cr. Ștefănescu 4—6, 6—4, 6—I ; 
E. Pană — L. Soare 3—6, 8—8,
1— 0 ab.; D. Stăhescu — M. Ciun
tea 7—5, 6—2 ; S. Popa — C. Șu- 
rubaru 6—0, 6—4 ; M. Bondoc —
C. Duhovnicu 6—1, 6—1 ; FI. Bor-
zea — M. Mag 4—6, 6—2, 7—5 ;
D. Antonescu — N. Matache 6—7,
2— 6, 6—4 ; S. Mureșan — C. Mă- 
l&la 6—0. 6—0 ; R. Giurgiu — V. 
Tomcscu 7—5, 6—3 ; turul II : D. 
Ioanovici — I. Rusen 6—3, 3—6, 
6—6 ; L Bucur — Ș. Nisiparu 
8—4, 6—2 ; L Mancaș — V. Begu 
6—1, 19—8 ; R. Constantinescu —

partida In 
a dispus 

6—2, 6—8, 
cea clști- 
6—2, 3—6,

De notat ab- 
nefavorabil 

anul 
care 
doar

z.
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I.
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I.
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K< 
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SIMl 
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Anuța 
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— Geor

Dumlr 
nMe di 
Întrec er 
joi. cine 
finale.

Concursul international de călărie

DISPUTE SPECTACULOASE IN ULTIMELE
CRAIOVA. 29 (prin telefon). 

Un numeros și entuziast pu
blic a asistat la ultimele două 
zile ale concursului internațio
nal de călărie care s-a desfă
șurat pe frumoasa bază hipică 
din localitate.

Sîmbătă, atenția publicului 
s-a îndreptat spre cele două 
probe : „Premiul federației" și 
„Premiul C.J.E.F.S. Dolj". Pri
ma probă s-a 
contracronometru, 
lăreț căutînd să 
cit mai multe ______
lupta pentru primul loc s-au 
aflat cîțiva sportivi cu expe-

desfășurat 
fiecare că- 

acumuleze 
puncte. în

va

riență, aceasta tranșîndu-se. în 
cele din urmă. în favoarea po
lonezului J. Goszczynski cu ca
lul Bomber, care a terminat 
fără nici o greșeală, acumulînd 
maximum de punctaj (55 p).

Clasamentul prober: 1, J. 
Goszczynski (Polonia) cu Bom
ber 55 p, 2. B. Pavlov (Bulga
ria) cu Montblanc 49 p, 3. Al. 
Bozan (România) cu Călin 47 p 
(59,8 s), * ~ •
(România) 
(69,1 s).

în „Premiul 
sportivii noștri _____
țime, ei dominînd această pro-

4.
cu

Dania Popescu
Sonor 47 p

C.J.E.F.S. Dolj" 
au fost la lnăl-

în concursul internațional de motocros

AUSTRIACUL A ARN CÎȘTIGĂTOR
LA CAPATUL UNEI CURSE PALPITANTE
ZĂRNEȘTI, 39 (prin telefon). A- 

junsă la a 5-a ediție, „Capa Mo
bra* ia motocros a avut anul a- 
cesta caracter internațional. La 
clasa 25-0 cmc — rezervată senio
rilor — au participat, alături de 
cei mai buni sportivi români, a- 
lergători din Austria, Cehoslova
cia și Ungaria.

întrecerile s-au desfășurat pe 
traseul de pe dealul Brag bina, în 
prezența a peste 15 000 de specta
tori. Confirmind așteptările, cu
noscutul motocrosist austriac Al
fred Arn și tînărul nostru cam
pion Emest Miilner s-au angrenat 
încă din start într-un pasionant 
duel, ei detașîndu-se clar de cei
lalți adversari. F^ind de forțe sen
sibil egale, cei doi principali can
didați la primul Ioc au condus pe 
rfrid, încercînd fiecare să se des
prindă. imprimînd cursei un ritm 
rapid, Arh și Mulner au reușit 1a

Iată rezultatele înregistrate : 
R- P. Chineză cu sel. orașului 
București 67—55 
Politehnica 
(41—20), cu 
36) ; Rapid 
55 (33—20), „ ____ __
București 90—81 (52—46) ; se
lecționata orașului București 
cu Politehnica 72—67 (35—30). 
CLASAMENT FINAL : 1. R. P. 
Chineză, 2. Rapid, 3. Sel. ora
șului București, 4. Politehnica. 
Coșgetera turneului : Zhang Li 
(R. P. Chineză).

Octavian GUȚU — coresp

(46-33), cu 
București 118—41

Rapid 100—67 (44— 
cu Politehnica 67— 

cu sel. orașului

un moment dat sâ depășească cu 
un tur chiar și pe cel de-al trei
lea clasat în ambele manșe. în 
final, cu +oate eforturile depuse* 
E. Miilner a trebuit să se recu
noască învins de un adversar 
mult mai experimentat șl cane a 
pilotat o motocicletă cu cîțiva cai- 
putere în plus.

în cea mai numeroasă clasă 
din program, 50 cmc — Mobra
— favoriții au fost urmăriți de... 
ghinion. în disputa celor mai 
mici motocrosiști — pînă la 13 ani
— liderului campionatului repu
blican, Eugen Moașa, 1 s-a oprit 
motoiml tocmai cînd era în 
frunte. Localnicul Dan Cojeanu 
nu a putut să valorifice avantajul

.terenului propriu în disputa cu 
principalul său adversar Tom a 
Dulea, care s-a dovedit duminică 
un merituos cîștigător al trofeu
lui la categoria 13—17 ani.

în cursa tineretului (mașini pînă 
la 400 cmc). Alexandru Ilieș de la 
Torpedo Zărnești. șl-a înscris o 
nouă victorie în palmares, dov-e- 
ddndu-se în evident progres de la 
un concurs la altul.

CLASAMENTE — seniori (Icon- 
curs internațional) : 1. A. Arn
(Austria), 2. E. Miilner (Torpedo 
Zărnești), 3. I. Komaroml (Un
garia), 4. o. Haunold (Austria), 
5. I. Plugaru (St. roșu Brașov), 6. 
L. Kerckc-ș (Ungaria). Tineret : 
1. AL Hieș (Torpedo Zărnești), 2. 
Cs. Gyurka (Electro Sf. Gheor
ghe), 3. J. Dumitrescu (Locomo
tiva Ploiești). Mobra 
13—17 ani : 1. ~ 
Brașov), 2. V. Lepădatu (St. roșu 
Brașov), 3. D. Cojeanu (Torpedo 
Zărnești) ; juniori pînă la 13 ani:
1. P. Schmidt (Poiana Cîmpina),
2. FI. Pop (I R A. Tg. Mureș), 3. 
L. Rosonczi (T.R.A. Tg. Mureș).

juniori
T. Dulea (St. roșu

(Torpedo
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S-a încheiat cursul lor de perfectionarc

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI A,
EDIȚIA 1979-1980

D. Stănes-
5— 7, 6—4;
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O. Pavel 
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ÎN BĂNCI, ARBITRII DIVIZIONARI A
între 25 și 28 iulie s-a des

fășurat la Sibiu cursul de per
fecționare a arbitrilor de Divi
zia A și a celor din lotul de 
perspectivă. Cursul, organizat 
de F.R.F. și Colegiul central al 
arbitrilor, cu sprijinul larg și 
efectiv al gazdelor, reprezenta
te de C.J.E.F.S. Sibiu și cole
giul județean Sibiu — a cuprins 
atît lecții teoretice cit și prac
tice, precum și trecerea teste
lor fizice. în predarea subiec
telor. un rol important l-a ju
cat filmul : multe dintre prele
geri au fost ilustrate prin pro
iectări de filme cu teme de ar
bitraj realizate de F.I.F.A. și 
U.E.F.A., precum și prin înre
gistrările speciale ale unor ar
bitraje din competițiile noastre 
interne făcute de F.R.F.

După o amplă analiză a ar
bitrajelor din trecutul sezon — 
prezentată de V. Grosu in pri
ma zi a cursului — analiză re
prezentând observațiile Colegiu
lui central și bazată (cum era 
și firesc) pe foarte multe exem
ple, s-a trecut la desfășurarea 
programului propriu-zis, de 
conferințe, lecții practice și 
teste. Programul a fost condus 
de Gh. Ghcrghe, vicepreședin
te al forului central al arbitri
lor, secundat de instructorii C. 
Nițescu, M. Grădinarii, A. Enc 
și O. Comșa. Participanții la 
curs au fost împărțiți pe patru 
grupe, in cadrul cărora s-au 
analizat și completat subiecte
le prezentate în plen. Dintre 
temele care au constituit o- 
biectul unor interesante și 
atent urmărite expuneri vom

cita : „Autocunoașterea, meto
dă pentru perfecționarea arbi
trajului (referent : V. Stăncu- 
lescu), „Colaborarea dintre ar
bitrul de centru și cei de linie" 
(C. Bărbulescu — O. Comșa), 
„Contribuția arbitrului la des
fășurarea jocului — punctul de 
vedere al antrenorului" (I. Voi- 
ca), „Regula ofsaidului în lu
mina noii redactări" (F. Coloși 
— Gh. Gherghe), „Acordarea lo
viturii de Ia 11 metri (N. Hai
nea — C. Nițescu), „Rolul ar
bitrului în curmarea actelor de 
indisciplină ale jucătorilor" 
(C. Dinulescu — O. Comșa). A 
fost analizat — sub raportul 
arbitrajului — meciul-finală al 
„Cupei României", partidă în
registrată pe magnetoscop. Tot 
o probă practică a constituit-0 
arbitrarea de către trioul M. 
Salomir — A. Mustățca, D. Pe
trescu a meciului, amical Șoi
mii Sibiu — F.C. Brăila, arbi
trajul fiind apoi analizat de 
cursanți. Trecerea testelor — 
care nu a avut nici un „repe
tent" — a arătat buna pregăti
re fizică a arbitrilor.

în încheierea cursului. I. Alc- 
xandrcscu, secretar al F.R.F„ 
șl N. Lăzărescu, președintele 
Colegiului central al arbitrilor, 
au făcut o serie de aprecieri 
asupra desfășurării acestuia, 
referindu-se pe larg asupra im
portantei sarcini ce revine ar
bitrilor în noul sezon. Vorbi
torii au insistat asupra necesi
tății eliminării deficiențelor 
semnalate în sezonul trecut. 
Dar, asupra cursului de la Si
biu vom reveni. (Ef. L)

ETAPA I
Dinamo
„U“ Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș
C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani 
F.C.M. Galați
Viitorul Scornicești 
F.C. Argeș
Steaua

ETAPA A I
Gloria Buzău 
Universitatea Craiova 
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Baia Mare 
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica Timișoara

ETAPA A I
F.C. Argeș
„U" Cluj-Napoca 
Gloria Buzău
Dinamo 
Politehnica Timișoara 
Viitorul Scornicești 
Steaua 
F.C.M. Galați
S.C. Bacău

(12 august)
— Chimia Rm. Vilcea
— S.C. Bacău
— Politehnica lași
— Universitatea Craiova
— Sportul studențesc
— Politehnica Timițoara
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Baia Mare
— Gloria Buzău
-a (19 august)
— C.S. Tirgoviște
— F.C. Argeș
— Dinamo
— Viitorul Scornicești
— Steaua
— F.C.M. Galați
— „U" Cluj-Napoca
— A.S.A. Tg. Mureș
— Jiul Petroșani
l-a (24 august)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica Iași
— Chimia Rm. Vilcea
— Sportul studențesc
— Universitatea Craiova
— C.S. Tirgoviște
— Jiul Petroșani
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Baia Mare

Olimpia Satu Mare 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
„U“ Cluj-Napoca 
C.S. Tirgoviște

ETAPA A X-a
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
„U“ Cluj-Napoca 
Universitatea Craiova 
F.C. Argeș 
Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc 
S.C. Bacău
Chimia Rm. Vilcea

ETAPA A Xl-a
Jiul Petroșani 
Gloria Buzău 
Olimpia Satu Mare 
Viitorul Scornicești 
Steaua
C.S. Tirgoviște
F.C.M. Galați 
Dinamo
F.C Baia Mare

— S.C. Bacău
— Steaua
— Universitatea Craiova
— Chimia Rm. Vilcea
— Politehnica lași
(7 octombrie)
— Steaua
— F.C. Baia Mare
— Dinamo
— Gloria Buzău
— Jiul Petroșani
— Olimpia Satu Mare
— C.S. Tirgoviște
— F.C.M. Galați
— Viitorul Scornicești
(20/21 octombrie)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica Timișoara
— Sportul studențesc
— „ÎT Cluj-Napoca
— S.C. Bacău
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Argeș
— Politehnica lași
— Universitatea Craicvc

AVRILESCU DINAMO A CIȘTIGAT „CUPA POIANA"
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CIMPINA, 23 (prin telefon). Pe 
stadionul „Poiana" din localitate 
s-au dispuiat slmbătă șl dumini
că meciurile din prima ediție a 
„Cupei Poiana", organizată de A- 
sociația sportivă Poiana din loca
litate. Au participat form-ațille 
Dinamo București, Gloria Buzău, 
F.C. Brăila și, evident, divizio
nara B Poiana Cimpina. Trofeul 
pus In joc a revenit, previzibil, 
dealtfel, echipei Dinamo, care în 
finala susținută cu formația Po
iana a obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (2—0), la capătul unul joc 
disputat, de un bun nivel specta
cular, la reușita căruia șl-au adus 
contribuția — In egală măsură — 
și învingătorii și învinșii. Oele 
două goluri au fost marcate de 
Țevi (train. 23) șl Dragnea (min. 
45 — din penalty). In mln. 21 
Preda (Poiana) a trimis balonul 
cu capul in bară. Partida a fost 
arbitrată de localnicul I. Vasilolu.

Formațiile prezentate: DINAMO: 
Anuțcl — I. Marin, Ghiță, Dinu 
(mln. 46 Sătmăreanu II), Lucuță 
— Augustin, Dragnea, Mulțescu 
(mln. 46 Custov) — fălnar, D. 
Georgescu (mln. 46 Apostol), Țevi 
POIANA CIMPINA: Șoacăte (mln. 
80 Mataroi) — Prunoiu, Șerban, 
Pancu, I. Constantin (mln. 46 Ne- 
greanu) — Cozarec, M. lonescu 
(mln. 70 Toc), Manoiache (mln. 
76 Stoica) — Stăncioiu (mln. 46 
Gherghișanu), Preda, Dorăbăț.

In deschidere, pentru locurile 
3—4 s-au întCnlt învinsele de eîm-

bată, Gloria Buzău și F. C. 
Brăila. A câștigat în mod surprin
zător, dar meritat, divizionara 
B (antrenată de Octavian Popes
cu) cu scorul de 3—2 Cl—1), prin 
golurile marcate de Bulancea 
(mln. 4), Traian (mln. S3 șl 85 — 
ultimul din penalty). Pentru bu- 
zoienl a înscris Marin (mln. 5) șl 
Toma (mln. 94). V. Clobotaru 
(Cimpina) a arbitrat următoarele 
formații : F.C. BRĂILA : Trefla 
(mln. 46 Enăchescu) — Coman, 
Trifina (mln. 60 Huba), Slmlon 
(mln. 65 Tudor), Milialache — I» 
Lnca, Alecu, N. Ion — Bulancea, 
Telegraf, Traian ; GLORIA BU
ZĂU : Cristian n (mln. 46 Tăna- 
se) — Tulpan, Petrache, Dobre, 
Neculce — Dina (min. 60 C. Mir- 
cea), Toma, Duloiu — Oprișaa, 
Stan, N. Marin.

Slmbătă, In prima zi a compe
tiției, s-au intîlnit, In deschidere, 
divizionarele B Poiana Cimpina 
șl F.C. Brăila. A învins formația 
locală cu scorul de 3—2 (după ce 
la pauză au condus brăUenil eu 
2—0, prin golurile marcate de Te
legraf (mln. 25 șl 30). Pentru 
cîmplneni au Înscris Preda (min. 
4S și 59) șl Gherghișan (mln. 70). 
Meciul „vedetă" de slmbătă a 
opus divizionarele A Dinamo și 
Gloria Buzău. Au clștigat dlna- 
movlștli cu 2—0 (2—0), prin golu
rile marcate de D. Georgescu 
(mln. 7) șl Dragnea (min. 16).

Mihai IONESCU

ETAPA A
Universitatea Craii 
Dinamo 
C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani 
F.C.M. Galați 
F.C. Baia Mare 
Politehnica lași 
Viitorul Scornicești 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A V
Jiul Petroșani 
Politehnica Iași 
Olimpia Satu Mare 
Steaua
„U** Cluj-Napoca 
F.C. Argeș 
Gloria Buzău 
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea

ETAPA A VI
Politehnica Timișoara 
S.C. Bacău 
Viitorul Scornicești 
Universitatea Craiova 
F.C. Baia Mare 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
Gloria Buzău 
C.S. Tirgoviște

ETAPA A VII-
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
S.C. Bacău 
Olimpia Satu Mare 
F.C.M. Galați 
Sportul studențesc 
„U“ Cluj-Napoca 
F.C. Baia Mare 
Dinamo

ETAPA A Vili
Politehnica Timișoara 
Jiul Petroșani 
Steaua
C.S. Tirgoviște 
Universitatea Craiova 
F.C.M. Galați
F.C. Argeș 
Chimia Rm. Vilcea 
Gloria Buzău

ETAPA A IX-
F.C. Baia Mare 
Dinamo 
Jiul Petroșani 
Viitorul Scornicești

-a (2 septembrie)
- „U" Cluj-Napoca
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Argeș
— Chimia Rm. Vilcea
- Steaua
— Politehnica Timișoara
— Sportul studențesc
— S.C. Bacău
- Gloria Buzău

a (5 septembrie)
— C.S. Tirgoviște
— Politehnica Timișoara
— F.C. Baia Mare
— Viitorul Scornicești
— A.S.A. Tg. Mureș
— Dinamo
- S.C. Bacău
— Universitatea Craiova
— F.C.M. Galați 

■a (9 septembrie)
- Sportul studențesc
— Jiul Petroșani
— F.C.M. Galați
— Politehnica lași
— Chimia Rm. Vilcea
— Olimpia Satu Mare
- Dinamo
- F.C. Argeș
- „U” Cluj-Napoca

a (15 septembrie)
- Gloria Buzău
— Steaua
- Universitatea Craiova
- Jiul Petroșani
— C.S. Tirgoviște
- F.C Argeș
— Politehnica Timișoara
- Viitorul Scornicești
— A.S.A. Tg. Mureș

■a (23 septembrie)
- Viitorul Scornicești
- „U“ Cluj-Napoca
- F.C. Baia Mare
- S.C. Bacău
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
- Olimpia Satu Mare
- Politehnica lași
— Sportul studențesc 

a (29 septembrie)
- Gloria Buzău
- Politehnica Timișoara
— F.C.M. Galați
- FX. Argeș

ETAPA A )
S.C. Bacău 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
C.S. Tirgoviște 
Olimpia Satu Mare 
F.C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca 
Jiul Petroșani 
F.C.M. Galați

ETAPA A XIII
Gloria Buzău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
Universitatea Craiova 
Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Baia Mare 
Politehnica lași 
Politehnica Timișoara

ETAPA A XIV
Universitatea Craiova 
Jiul Petroșani 
Sportul studențesc 
F.C. Baia Mare 
S.C. Bacău 
Politehnica Timișoara 
F.C. Argeș 
C.S. Tirgoviște 
Viitorul Scornicești

ETAPA A XV
Politehnica lași 
F.C.M. Galați 
Viitorul Scornicești 
Olimpia Satu Mare 
Steaua 
„U“ Cluj-Napoca 
Dinamo
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XVI 
„U* Cluj-Napoca 
C.S. Tirgoviște 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Argeș 
Sportul studențesc 
Gloria Buzău 
Jiul Petroșani 
Universitatea Craiova

ETAPA A XVIl-c
F.C. Baia Mare 
Dinamo 
F.C.M. Galați 
Steaua
Chimia Rm. Vilcea 
Olimpia Satu Mare 
S.C. Bacău
Viitorul Scornicești 
Politehnica Timișoara

-a (27 octombrie)
- Politehnica Timișoara
- Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Baia Mare
- Dinamo
- Universitatea Craiova
- Steaua
- Gloria Buzău
- Viitorul Scornicești
- Politehnica lași

a (3/4 noiembrie)
- Viitorul Scornicești
- C.S. Tirgoviște
- F.C.M. Galați
- Jiul Petroșani
- „U" Cluj-Napoca
- Olimpia Satu Mare
- Sportul studențesc
- S.C. Bacău
- F.C. Argeș

-a (11 noiembrie)
- F.C.M. Galați
- Gloria Buzău
- A.S.A. Tg. Mureș
- „U“ Cluj-Napoca
- Chimia Rm. Vilcea
- Steaua
- Politehnica lași
- Olimpia Satu Mare
- Dinamo
a (14 noiembrie)
- Jiul Petroșani
- Sportul studențesc
- Universitatea Craiova
- Gloria Buzău
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Argeș
- F.C. Baia Mare
- Politehnica Timișoara
- S.C. Bacău
a (21 noiembrie)
- Olimpia Satu Mare
- F.C. Baia Mare
- Steaua
- Politehnica Timișoara
- S.C. Bacău
- Viitorul Scornicești
- F.C.M. Galați
- Dinamo
- Chimia Rm. Vilcea

i (24/25 noiembrie)
- Jiul Petroșani
- Gloria Buzău
- „U" Cluj-Napoca
- Universitatea Craiova
- F.C. Argeș
- Politehnica lași
- Sportul studențesc
- A.S.A. Tg. Mureș
- C.S. Tirgoviște J

1

PRONOSPORT
LE CONCURSULUI 
>NOSPORT
DIN 29 IULIE

1. — F.C.M. Brașov 2
Gaz metan 2
Cimentul Eicaz 2

;lui — Letca 1
Olimpia Rm. S. 2
pina —- Din, Focșani 2
— Cimentul Medgidia 1
avoda — F.C. C-ța 2
— Delta Tulcea 2
itina — R.O.V.A. x
M.' — C.U.P.R.O.M. x
rei — Minerul Uba 1
— Bihoreana x
DE CIȘTIGURI : 280.805

INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 29 IULIE 1979

Extragerea I : 3 57 52
33

Extragerea a Il-a : 66 
6 31 27

Extragerea a III-a : 51 
30 58 75

FOND TOTAL DE
CÎȘTIGURI : 455.550 lei.

Fază din meciul disputat Ieri 
ta București intre echipele Ra
pid (tricouri albe) și Sirena.

Foto : Dragoș NEAGU
Slmbătă ș! duminică formațiile 

divizionare și-au continuat pregă
tirile susținind întâlniri cu echipe 
din același eșalon, din categorii 
superioare sau cu oaspete de 
peste hotare. Cîteva succinte re
latări :

SIRENA — RAPID 1—1 (1—0).
Golurile au fost realizate de Biș
niță (min. 31) pentru Sirena, șl 
D. lordache (mln. 54) pentru fe
roviari. Rapid a folosit formația : 
Mânu — Puriț, Plrvu, Ad. Dumi
tru, Bolborea — M. Stelian, Petcu, 
Panaschivescu — Cojocaru, Ada- 
mescu, Bartales. Au mai jucat : 
lonlță, Șutru, Manea, D. lordache, 
C. lordaclie, Dobrin n, Zalupca.

în echipa Sirena au evoluat trei 
rapicilștl, care vor juca în viitorul 
sezon la divizionara C, antrenată 
de fostul jucător Internațional H. 
Ef tina ie. Este vorba de Bișniță. 
Rontea șl Stamen. (N. ȘTEFAN- 
coresp.).

F.C.M. GALATI — GOZTEPE 
IZMIR 1—0 (1—0). A marcat R. 
Dan (tain. 30). (T. SlRlOPOL —
corcsp.).

F. C. BAIA MARE — KUZ
BASS KEMEROVO (U.R.S.S.) 6—2 
(2—1). Un meci frumos, în care 
gazdele s-au impus printr-un 
Joc variat. Au înscris : Hoznal 
(mln. 41 ți 56), Koller (mln. 36), 
Terii cș (mln. 53), Hoffmeister 
(mln. 84). respectiv Rîjov (mln. 
5 și 66). (V. SASARANU — CO- 
resp.)

C.I.L. SIGHET — SPARTAKUS
BUDAPESTA 2—2 (1—1). Au în
scris : Szekeli (min. ie) șl Cțiz- 
man (mln. 70), respectiv Becsei 
(tain. 43, din 11 m) șl Dorfen 
pnin. 89). (S. PRALEA-coresp.).

LOTUL NATIONAL--- —
NIORI n — JEDNOTA 
SLOVACIA) 1—1 (0—0).
s-a disputat ia Bistrița, 
români au deschis scorul

DE JU- 
(CEIIO- 
Partida 
J uniorll 
în mln.

70 prin Sacarie, iar oaspeții au 
egalat prin covaci In mln. 73. 
(I. TOMA-coresp ).

SIMARED BAIA MARE — 
SPARTAKUS BUDAPESTA 1—0

MECIURI AMICALE
(1—0). Proaspăta divizionară C a 
obținut o frumoasă victorie prin 
golul marcat de Hldekutl în 
mln. 34. (S. VASILE — coresp.)

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI —
— F.C. KARL MARX STADT 1—1 
(0-0).

A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL 0—0. 
Formațiile folosite : A.S.A.: vun- 
vulea (anin. 56 Biro n) — Karda, 
Unchlaș, ispir, Gali — Pîslaru 
(min. 46 Fanlcl), Biro L Bozeșan
— Both n (min. 80 Matetl), Haj- 
nal, Munteanu (mln. 76 Slpoș) ; 
Jiul : Cavai (min. 43 Molse) — 
Bedfl (min. 51 Minculescu; min. 
72 Guiran), Rusu (mln. 74 Vtnă- 
toru), Bădin, P. Grigore — Varga 
(mln. 42 Cassai), Lixandru, Răutu
— Sălăjan, lancu, stana (mln. 85 
Pocșan). (C. ALBU-coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UJH. TIMIȘOARA 1—0 (1—0). A 
înscris : Lața. „Poli" a utilizat 
formația : Suclu — Anghel, Vlșan, 
Mehedinții, Barna — Lața (Roș
ea), T. Nicolae, Cotec — Nucă, 
Btoișin (Volaru), Floareș. (C. 
CRETU-coresp.).

F.CJW. REȘIȚA — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 0—1 (0—0).
Partidă spectaculoasă, urmărită 
de aproximativ 5.000 de specta

tori. CralovenU au învins prin 
golul realizat de Cîrțu In mln. 
FZ. (Doru GLAVAN-coresp.).

ELECTROMOTOR CIMPINA — 
F.C. ARGEȘ 1—3 (1—1). Partida A 
avut loc vineri. Au înscris : D. 
Nicolae (min. 25), Chivescu (mln. 
35 și 70), respectiv Stolcescu (mln.' 
34). Campionii au început jocul 
cu următorul ,,11“ : Cristian — 
M. Zamfir, Toma, Stancu, Ivan 
— Dobrin, Cirstea, lovănescu — 
Radu II, Chivescu, D. Nicolae. 
Au mai fost folosiți : Nițu, Băr
bulescu, Molceanu, Tutrcu, Moi- 
sescu și Iatan. (C. VIRJOGIUE- 
coresp.).

IZVORUL TG. SECUIESC — 
OLIMPIA SATU MARE 1—3 
(0—2). Pentru învingători au mar
cat Smarandache (min. 36), Iiai- 
zer (min 40) și Mureșan (min. 
64), iar pentru învinși Szabo 
(min. W). Divizionara A a fo
losit formația : Feher — Pop, 
Smarandache, Matei, Stețca — 
Sabou, Kaizcr, Bathori II — Ha- 
țeganu, Helvel, Both I. Au mai 
jucat: Pusztai, ratakl, Mureșan, 
Ghenceanu', Demarcec. (Gh. BRI- 
OTA-coresp.).MUSCELUL CÎMPULUNG — 
SPORTUL STUDENȚESC 3—2 
(1—1). Au marcat : Ilinca (mln. 
9), Dobrescu (min. 84), respectiv 
O. lonescu (min. 40) și Margelatu 
(min. 61). (P. MATEOIU, coresp.)



î. prima zi flTLEȚ|| ROMANI AU CUCERIT
a Balcaniadei 5 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI

de juniori Elena Miorii, Cristina Cojocarii $1 ștaicta de 4i 100 m
au înregistrat noi recorduri republicane

DOAR 30 DE ECHIPAJE (din 74) 
AU TERMINAT „RALIUL DUNĂRII*

Automobiliștii cehoslovaci Blahna - Soukup au clștigat întrecerea

JAMBOL., 29 (prin telefon). 
Pe micul și cochetul stadion 
„Nikolai Laskov” din localitate, 
pregătit cu toată grija de gaz
de, a avut loc prima zi a edi
ției a X-a, jubiliare, a Jocu
rilor balcanice de atletism ju
niori. Peste 200 de tineri spor
tivi din Grecia. Iugoslavia, 
România, Turcia și. bineînțe
les, Bulgaria au venit în acest 
oraș, de pe rlul Tundja, cu 
ambiții șt speranțe de a ocupa 
un loc cit mai bun în ierarhia 
valorilor balcanice, de a obți
ne rezultate care să-i reco
mande selecției în vederea 
Campionatelor europene de ju
niori, din august.

între performerii primei zile 
a întrecerilor s-au aflat și clțl- 
va dintre juniorii noștri. Ast
fel. Cristina Cojocarii a reali
zat o splendidă victorie la 
1500 m, dar nu numai atit, d 
gi o performanță excelentă, 
4:16,3, care constituie un nou 
record național de junioare și 
un nou record balcanic. Noi 
recorduri românești au mai 
realizat Elena Aflorii Ia 100 

Elena Aflorii, cea mai bună atletă româncă la Balcaniada junio
rilor ’79. Foto : R. VIL, ARA

JUPA MĂRII NEGRE ll LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din nag. I)

amprenta pe capacitatea de 
luptă a lotului țării noastre, 
dînd posibilitate echipei R.D. 
Germane să cîștige cu 90—83 
(45—34). Au marcat pentru 
România (tineret) Netolitzschi 
22, Scarlat 17, Copăcianu 16, 
Voicu 10, Herbert 10, David 4, 
Carpen și Tecău cîte 2, coșge- 
terii oaspeților : Wendt 32, Retz- 
loff 23. Arbitri Krai (Unga
ria) șl Szabo (România).

il ALTE REZULTATE : Româ- 
i

PESTE 5 000 DE SPORTIVI DIN 107 ȚĂRI

LA UNIVERSIADA DIN MEXIC
ROMA. 29 (Agerpres). — 

Președintele Federației interna
ționale a sportului universitar. 
Primo Nebiolo, a declarat, re
cent, că la apropiata Universia
dă din Mexic este așteptată 
participarea a peste 5 000 de 
sportivi și sportive din 107 
țâri. Pentru prima oară vor 
participa la această competiție 
studenți sportivi din Vietnam, 
Laos șl Kampuchia. Numărul

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM 0 Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Ulm, Hel
mut Schreiber (R.F.G.) a clștigat 
aruncarea suliței cu 92,72 m. In 
proba masculină de 490 m, Ha
rald Schlmdt a realizat 45,19, cea 
mai bună performanță europeană 
a anului a Selecționata S.U.A., 
care a participat la Spartachlada 
popoarelor din U.R.S.S., va în
treprinde un turneu în mal multe 
țări din Europa. Atlețll americani 
vor evolua la Helsinki, Oslo șl 
MUnchen.

BOX • Pugilistul iugoslav 
Mate Parlov, fost campion olim
pic la amatori șl campion mon
dial la profesioniști la cat. semi
grea, l-a învins prin k.o. In repri
za a 5-a pe americanul joe 
Maye, în cursul unei gale desfă
șurate la MUnchen. 

mg — 14,08 s și componentele 
formației de ștafetă 4X100 m 
(Ghițulescu, Marcu, Lia, Nego- 
van) 46,40 s. Sîmbătă au obți
nut victorii Ana Marcu la 400 
m, Aflorii la lungime, Laszlo 
Darvaș la 1500 m. Iată rezulta
tele : BĂIEȚI : 100 m : PI. Pet
kov (B) 10,99, V. Atanasov (B) 
11,06, G. Hurnar (I) 11,15 ...6. I. 
Sandu (R) 11,30; 400 m: I. Ke- 
resi (I) 48,02, A. Traseledings 
(G) 48,23, p. Stefanopoulos (G) 
48,74, P. Gheorghe (R) 49,22 ...7. 
A. Glăvan (R) 50,13; 1500 m : 
L. Darvas (R) 3:56,8, D. Nistor 
(R) 3:57,1,1. Iordanov(B) 3:58,3| 
400 mg : E. Vanvakaș (G) 51,8, 
A. Tarbă (R) 53,0, D. Ivanov 
(B) 53,6. ...6. I. Bulac (R) 
54,6; 4X190 m : Bulgaria 41,40, 
Grecia 41,50, Iugoslavia 41,84, 
România (Petrescu, Hăpăianu, 
Sandu, Stoica) 42,32; lungime : 
Palaioglu (G) 7,29 m, Gh. Co- 
jocaru (R) 7,28, N. Markov (B) 
7,05 m, P. Stanciu (R) 7,01 m; 
prăjină : I, lancev (B) 4,90 m 
— noi n-am avut concurenți ; 
disc : A. Milkulev (B) 48,52 m, 
G. Kankov (B) 48,38 m, M. 
Bâră (R) 47.06 m; ciocan ; Z.

nla — Farul 92—64 (42—32).
Coșgeteri ; Oczclak 16, V. Ion 
16, Opșitaru 14, Niculescu 14, 
respectiv Băiceanu 28, Mănăilă 
12, Cîmpcanu 12. Farul — Ro
mânia tineret 84—69 (38-37). 
Coșgeteri : Băiceanu 22, Mă- 
năilă 19, Pașca 16, respectiv 
Copăcianu 16. Ungaria — R.D. 
Germană 66—63 (40—20). Coș
geteri : Szucs 22, Szlavik 20, 
respectiv Wendt 22, Heinald IX 
R.P. Chineză — Ungaria 80—72 
(40—32). Coșgeteri : Guo Iun-lln 
27. Guan Lu-pin 24, respectiv 
Szucs 22. Horvath 17..

mare de participant! se explică 
și prin includerea în program 
a fotbalului, la care vor par
ticipa, în preliminariile ce în
cep la 25 august, 37 de țări, 
majoritatea din zona Americii 
Latine.

Ceremonia de deschidere a 
Universiadei va avea loc la 2 
septembrie, iar cea de închi
dere la 13 septembrie.

HANDBAL a Surpriză tn tur
neul masculin de la Gdansk : 
Elveția — Iugoslavia 22—16 
(10—11')!! Alte rezultate: Polonia 
— Polonia (tineret) 31—21 (17—20), 
R.D. Germană — Norvegia 29—12 
(11-6).

NATAȚIE • La Santa Clara 
(California), Brian Goodell a cîș- 
tigaț proba de 4M m liber în 
3:55,28 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului), Jesse 
Vassallo (S.U.A.) a realizat 
2:05.35 la 200 m spate, iar cursa 
feminină de 200 m spate s-a în
cheiat cu victoria Lindel Jezek 
(S.U.A.) cronometrată în 2:20,25.

RUGBY a La Sydney : Austra
lia — Noua Zeelandă 12—6 (6—6).

Karadimov (B) 65,46 m — rec. 
balcanic, P. Kremasiotis (G)
64.28 m, I. Petkov (B) 61,44 m. 
...6. M. Crăciun (R) 57,58 m ; 
10 km marș : L. Ivanov (B) 
42:27,0, R. Basricev (B) 43:56,0,
l. Ureche (R) 45:24,5. ...5. A.
Kirschpek (R) 45:52,4. FETE : 
100 m : Vania Valova (B) 12,14, 
Niooleta Lia (R) 12,21, Lucia 
Negovan (R) 12,21; 400 m: Ana 
Marcu (R) 54,62, D. Dineva
(B) 55,43, A. Gustin (I) 55,61 : 
1500 m : Cristina Cojocarii (R) 
4:16,3 — rec. balcanic, M. Aver- 
conik (B) 4:17,6, Ileana Deme
ter (R) 4:22,0, Eugenia Nicola 
(R) 4:24,1; 100 mg: îordanka 
Dankova (B) 13,75, Elena Aflorii 
(R) 14,08 — rec. național. Ma
ria Papici (I) 14,56, Maria
Vlăsceanu (R) 14,75; 4X100 m: 
România 46,46 — rec. național. 
Bulgaria 46,61, Iugoslavia 47,79; 
lungime : El. Aflorii (R) 5,93
m, Marieta Ucu (R) 5,74 m, El. 
Ursik (I) 5,69 m; disc: Tve- 
tanka Hristova (B) 53,35 m — 
rec. balcanic, Veska Vasileva 
(B) 51,12 m, Katia Petrova (B)
49.28 m, Tat. Mihalcea (R) 
49,22, Dorina Șumălan (R) 
46.26 m.

Viorel TONCEANU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
CUPLUL VIRGINIA RUZICI - 
ELLY VESSIE, IN FINALĂ LA 

K1TZBUEHL

In semifinalele problel de du
blu femei din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Kitz- 
buehl (Austria), cuplul Vir
ginia Iluziei (Romania), Elly 
Vessie (Olanda) a învins cu 2—6, 
7—S, 6—4 perechea Maria Plnte- 
rova, Miroslava Bendlova (Ceho
slovacia). In cealaltă semifinală : 
Anllot (Suedia). Evers (Austra
lia) — Budarova, Brzakova (Ce
hoslovacia) 6—0, 7—5.

JIMMY CONNORS A CIȘTIGAî 
„CAREUL AȘILOR*

La Cap d'Agde (Franța) s-a în
cheiat ultimul turneu de tenis 
din cadrul competlțiel-clrcult 
„Careul așilor”. Iată rezultatele : 
Jimmy Connors — Hie Năstase 
4—6, 6—1, 6—3 ; John McEnroe

NATALIA MĂRĂȘESCU-MEDALIA DE AUR LA 1500 m
(Urmare din nat). 1)

de 3 metri și, cu toate efortu
rile celorlalte concurente, n-a 
mai putut fi ajunsă, terminînd 
cursa în trombă, detașat, a- 
plaudată călduros de tribune. 
Puică a luptat din răsputeri 
pentru un loc pe podium, dar 
a fost depășită pe ultimii me
tri. Clasamentul : 1. NATALIA 
MARAȘESCU (ROMANIA) 
3:58,8 (la 0,6 s de recordul ță
rii), 2. Giana Romanova 
(R.S.F.S.R.) 4:00,5, 3. Valentina 
Ilinîh (R.S.F.S.R.) 4:01,1, 4. Ol
ga Dvirna (Leningrad) 4:01,4, 
5. Maricica Puică (România) 
4:01,6. 6. Zvetlana Gușkova
(R.S.S. Moldovenească) 4:02,0— 

. 9. Ulmasova 4:05,4.
Participînd în finala B a 

cursei de 400 m campionul 
nostru Horia Toboc s-a clasat 
al 4-lea cu 46,96 s, cîștlgător 
fiind Mika Solomon (Trinidad- 
Tobago) cu 46,18 s.

Serghei Litvinov s-a clasat 
primul la aruncarea ciocanului, 
cu rezultatul de 77,08 m, în 
timp ce Anita Stukane 
(U.R.S.S.) a clștigat proba de 
săritură în lungime, cu 6,66 m.

TENIS 9 In turneul de la H11- 
versum (Olanda): Kodes — McNa
mara 6—2,6—1; Pinner — HaiUet 
6—1, 6—7, o—1 ; semifinale : Ta- 
roezy — Kodes 4—6, 6—3, 7—5,
6—7, 6—3, Smld — Plnner 5—7, 
6—3, 6—1, 6—1. a In finala „Cupei 
Galea”, la Vlchy (Franța): Franța 
— Cehoslovacia 2—1 (Noah — La- 
cek 6—3, 6—1, 6—1 ; Portes — 
Lendl 1—6, 3—6. 5—7, Noah, Por
tes — Lendl. Lacek 14—12, 5—7, 
8—6, 7—5 In meciul pentru locul 

.3, selecționata R.F.G. conduce cu 
2—1 în jocul cu Italia.

VOLEI • tn turneul final al 
campionatului european pentru 
junioare, disputat la Madrid, e- 
chlpa U.R.S.S. a Învins Bulgaria 
cu 3—0. Alte rezultate : Ceho
slovacia — Italia 3—1, R. D. Ger
mană — Polonia 3—0.

BAIA MAKE, 23 (prin telefon). 
Duminică dimineața a luat sfîrșlt 
cea de a 14-a ediție a „Raliului 
Dunării”, competiție internaționa
lă conțin! pentru Campionatul 
de raliuri al Europei, pentru „Cu
pa păcii si prieteniei” șl pentru 
Campionatul balcanic. O Întrecere 
dificilă, pe un traseu de 1314 km, 
cu 19 probe speciale, la startul 
căreia au fost prezente 74 de e- 
chipaje (dintre care 32 din Româ
nia) din 11 țări.

Primul echipaj, care a trecut li
nia de sosire, duminică dimi
neața, in fa(a Casei de cultură a 
sindicatelor din localitate, a fost 
format din soții Jan Trajbold șl 
Eva Trajboldova din Cehoslova
cia, dar fără ca acesta să fie șl 
cîștlgător a' Raliului... înainte de 
a vă prezenta clasamentele fi
nale, lată cîteva momente mal 
deosebite din desfășurarea com
petiției • Austriacul Ferry Os- 
terer a clștigat, pe Porsche Car
rera de 2700 cmc, concursul de 
viteză de vineri de la Bala Mare 
a Vineri noaptea. Ilia Ciubrikov, 
unul dintre favorițl (de două ori 
cîștlgător ai acestui Raliu), a rupt 
suportul la bara de torsiune a 
Renaultulul său ; cele două su
duri făcute n-au ținut șl pilotul 
bulgar a abandonat întrecerea • 
Alt abandon al unul favorit, un
gurul Attila Ferjancz, din cauza 
unei defecțiuni La motor a Au 
mers foarte bine Skodele 130 RS, 
pregătite special, precum șl Da- 
ciile 1300 ale Întreprinderii din Pi
tești • Dintre plloți, a condus 
excelent cehoslovacul Vaclav 
Blahna șl bine Iile Olteanu, Eugen 
lonescu-Crlstea, Ferry Osterer a 
In proba specială de pe Gutîl, au
tomobilistul turc Berc Arhanyan,

— Guillermo Vilas 4—6, 6—1, 6—3. 
în finală : Connors — McEnroe 
7—6, 2—6, 7—5 ; în partida pentru 
locul 3 : Vilas — Năstase 6—3, 
6—2.
START IN CAMPIONATUL 
MONDIAL DE ȘAH PENTRU 

JUNIORI
La Skien (Norvegia) a început 

campionatul mondial de șah pen
tru Juniori (Jucători plnă Ia 20 
de ani). Participă 56 de șahiști 
din 53 de țări. în prima rundă, 
tînărul maestru român Adrian 
Negulescu a întrerupt In poziție 
complicată partida cu Indonezia
nul Handoko.
VICTORIE A HANDBALISTELOR 

JUNIOARE IN „CUPA 
PRIETENIA*

Partidele disputate în ziua a 
treia a competiției internaționale 
de handbal „Cupa Prietenia” pen
tru echipe de junioare s-au în

în sferturile de finală ale 
turneului internațional de box, 
la categoria semimuscă, Ion 
Boboc l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe Denis Lisano (Costa 
Rica) la capătul unei dispute 
destul de echilibrate. Boboc s-a 
detașat în ultima repriză cînd 
a fost mai lucid șl mai activ 
în acțiunile ofensive. In semi
finale, marți, îl va întîlni pe 
pugilistul sovietic Bulat Djape- 
nov, învingător prin abandon 
II (rănire) asupra Iul Vâslii 
Plakusci. La categoria cocoș, 
Ionel Panalte n-a avut nevoie 
decît de 4 minute pentru a-1 
scoate din luptă, abandon, pe 
boxerul ungur Ferenc Gujak. 
în semifinale el va boxa cu 
sovieticul Suren Tironlan.

în ultimul meci din cadrul 
grupei A, internațională, echi
pa de handbal a României a 
terminat la egalitate 16—16 
(9—9) cu formația R.S.S. Leto
ne. (Bedivan a marcat 5 go
luri).

în finala cursei feminine de 
200 m liber tînăra noastră îno
tătoare Irinel Pănulescu s-a 
clasat a 7-a cu 2:07,96 perfor
manță care reprezintă un nou 
record al țării. Pe primul loc 
s-a clasat Olga KIevakina 
(Moscova) cu 2:03,89. Alte re
zultate : 100 m fluture : Mi

FOTBAL MERIDIANE
COLIVIA — BRAZILIA 2—1 

(1—0) ! ! Meciul s-a disputat 
sîmbătă, în orașul La Paz (Bo
livia) .

OLIMPIA ASUNCION (PARA
GUAY) a cucerit Cupa campioni
lor Amerlcii de Sud. A doua 
manșă a finalei, disputată la 
Buenos Aires, în compania for
mației locale Boca Juniors, a 
fost marcată de Incidente grave, 
în urma cărora 30 de persoane 
au fost grav rănite șl spitalizate. 
Meclul-retur s-a încheiat la ega
litate, 0—0 trofeul revenind for
mației Olimpia, învingătoare în 
primul joc cu 2—0. 

la un derapaj, a intrat In rlu și 
a abandonat • Ionescu-Cristoa a 
ieșit din traseu șl a pierdut mi
nute prețioase a In noaptea a 
doua, un alt abandon neașteptat, 
austriacul Osterer, penalizat cu 8 
min. pentru întârzieri la punctele 
de control, consideră că nu mal 
are șanse și revine la... hotelul 
din Bala Mare • Din cele 74 e- 
chlpaje care au luat startul, doar 
30 au Încheiat Întrecerea 1

Al 14-lea „Raliu al Dunării” a 
revenit cuplului cehoslovac Va
clav Blahna — Jan Soukup (Sko
da 130 RS), care a mers excelent, 
fiind tot timpul la conducerea 
cursei șl aproape mereu în frun
te la probele speciale. Remarca
bilă, de asemenea, comportarea 
echipajelor bulgare, ca șl a unora 
dintre sportivii noștri.

Clasamente : CAMPIONATUL
EUROPEAN : 1. Vaclav Blahna — 
Jan Soukup (Cehoslovacia, Sko
da 130 RS) 4.33:54, 2. S. Kolev — 
T. Stolanov (Bulgaria, R 5 Alpin) 
4.47:35, 3. R. Petkov — K. Gura- 
lev (Bulgaria, Vaz) 4.47:43, 4. G. 
Petrov — I. Tonev (Bulgaria, 
Vaz) 4.51:46, 5. J. Trajbold — E. 
Trajboldova (Cehoslovacia, Skoda 
130 RS) 4.55:11, 6. V. Yunpuu — 
A. Tlmnsk (U.R.S.S., Lada) 4.55:29 
...8. I. Olteanu — Ov. Scobai 
5.16:33, ...11. D. Banca — I. Măluț, 
12. șt. Iancovlci — P. Ve- 
zeanu. Echipe naționale : L 
Bulgaria 14.27:04, 2. Cehoslova
cia 15.90:30, 3. U.R.S.S. 15.32:35, 4. 
România 16.24:37, 5. Ungaria 
16.51.05 ; Firme : 1. Vaz, 2. Skoda. 
3. IA Dacia Pitești. Celelalte cla
samente ale competiției le vom 
publica în numărul nostru da 
mîine.

Modesto FERRARINI

cheiat cu următoarele rezultate! 
România — Polonia 17—16 (10—8), 
Cehoslovacia — R.D. Germană 
20—13 (10—8), U.R.S.S. — Unga
ria (B) 21—10 (14—4), Ungaria
(A) — Bulgaria 19—15 (9—8).
GERTRUDE BAUMSTARK, PE 
LOCUL SECUND IN TURNEUL 

DE LA NALENCHOWE 
(POLONIA)

In turneul feminin de șah de 
la Nalenchowe (Polonia), după 
12 runde conduce Csonklcs (Un
garia) cu 10 p, urmată de Ger
trude Baumstark (România) — 
8 p, Malgorjata (Polonia) — 71/, p. 
în runda a 12-a, Baumstark a 
remizat cu Klimova. în turneul 
masculin lider este Esplg (R.D. 
Germană) — 8 p. Mihai Ghindă, 
care In runda a 12-a a pierdut 
la fruntașul clasamentului. Iar 
In cea de a 13-a a remizat cu 
I. Bilek, se află pe locul 7 cu 
6*/a p.

roslav Rolko (Cehoslovacia) 
55,80; 1500 m liber: Vladimir 
Salnikov (U.R.S.S.) 15:12,33 j
400 m liber feminin : Michelle 
Ford (Australia) 4:19,10

ALTE REZULTATE
9 La Vilnius, în cadrul turneu

lui de baschet au fost înregis
trate următoarele rezultate : mas
culin : sel. Leningrad — S.U.A. 
85—68 (40—36) ; Iugoslavia —
R. S.S. Estonă 77—76 (45—39) ; Ce
hoslovacia — Polonia 91—77 
(39—37); S.U.A. — Iugoslavia 87— 
85 (43—44).

★In grupa semifinală a turneu
lui feminin de baschet, care se 
desfășoară la Vilnius, selecționata
S. U.A. a Întrecut cu scorul de
93—90 (49—44) formația orașului
Leningrad. Alte rezultate : Mosco
va — Cehoslovacia 77—64 (44—35); 
sel. Leningrad — Franța 82—60 
(35—34); R.S.S. Estonă — Iugosla
via 86—31 (42—39).

a In competiția feminină da 
gimnastică, la finalele pe aparate, 
Nelly Kim (U.R.S.S.) a cucerit 
trei medalii de aur: la sol, para
lele șl sărituri. Klm a obținut 
cea mal mare notă la sol : 9.95. 
La bîrnă, pe primul Ioc s-a clasat 
Natalia Șapoșnlkova (U.R.S.S.).

• Rezultate Înregistrate In tur
neul masculin de volei : R.S.S. 
Bielorusă — R.S.S. Ucraineană 
3—1 (15—13, 15—10, 4—15. 15—12) : 
R.S.S. Letonă — Japonia 3—1 
(16—14, 17—19, 15—9, 15—6.)

MECIURI INTERNATIONALE î 
F.C. Kdln — Athletic Bilbao 4—0 
(0—0). Rezultate din „Cupa de 
vară“ : Chenois Geneva — Zbro- 
jovka Brno 1—7 (0—4), Malmâ
F.F. — Slavia Praga 3—1 (1—0),
I.F. Gdteborg — Bohemians Praga 
4—0 (2—0), Oester — A.K. Graz
4—1 (3—1). Grasshopers Zurich
— Royal Anvers 2—1 (1—1), Stan
dard Ll&ge — Nathanya (Israel) 
3—1 (1—0).

CUNOSCUTUL INTERNATIO
NAL italian Gianni Rivera, care 
și-a ‘încheiat activitatea compe- 
tițională în acest an, a fost ales 
vicepreședinte al clubului A.C. 
Milan.


