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De la cileva grupări cu activitate sporadică

JUDEȚUL PRAHOVA A DEVENIT, ASTĂZI,
CENTRUUN PUTERNIC SPORTIV

Noua și moderna sala sporturilor din Ploieștia

'R-OM'R'N'I'A*

...ÎNCEPUTURI. Pe meleagu
rile prahovene, activitatea spor
tivă a apărut încă din prima 
jumătate a secolului trecut. 
„Falansterul de la Scăieni", de 
pildă, își propunea să dezvolte 
„pregătirea miliiărcaseă, dantz- 
ul șl jocurile..." Mai tîrziu, pe 
la 1902, a luat ființă „Societa
tea de gimnastică Ploiești". în 
1911, la Torino, profesorul plo
ieștean de educație fizică C. 
Rădulescu se dovedea a fi cel 
mai priceput sportiv al nostru, 
cu 
la 
nia 
din 
ționale. „Prietenii naturii' 
filiale la Ploiești și Cimpina. 
După crearea Partidului Comu
nist Român apăreau primii mu
guri ai unei activități sportive 
muncitorești. Dar scoaterea 
P.C.IL. în afara legii a atras 
după sine și dizolvarea asocia
țiilor sportive ale muncitorilor.

...Ca în toate domeniile de 
activitate (deși Prahova, zonă 
industrială, sc situa peste multe 
regiuni ale țării) și în sport 
moștenirea trecutului purta am
prenta indiferenței regimului 
burghez. Este adevărat, înainte 
de 1944, la Româno-Americana", 
,,Astra" și „Vega" din Ploiești, 
la Cîmpina și Boldești, existau 
terenuri de tenis și bazine de 

■ înot. Dar nu erau „pentru cei

contribuția cea mai mare 
ciștigarea de către Româ- 

a „Cupei de argint" 
cadrul întâlnirilor interna- 

i“ avea

LOTUL REPREZENTATIV DE SCRIMA 
PREGĂTIT SĂ REZOEVE „ECUAȚIILE ti

APROPIATELOR CAMPIONATE MONDIALE

ai 
după 

înotau 
ingineri și chirovnici 

Copiii Ploieștiului luau 
de 6—-7 kilometri, pînă 
Teleajenului, pentru a

mulți“7 Copiii sondorilor, 
rafinorilor priveau de 
gardul de sîrmă cum 
„domnii 
străini", 
drumul, 
la apa 
se scălda, după care făceau ca
lea întoarsă, prin praful pînă 
dincolo de glezne, venind acasă 
mai murdari decît plecau. Pra
hova era zona cu cele mai 
multe bazine, dar populația nu 
avea un ștrand al său. Iată, 
dealtfel, întrebarea de pe prima 
pagină a numărului din 16 iu
nie 1947 al ziarului democrației 
prahovene, 
sau nu 
de un i 
sul a 
numai 
mului 
scrie printre orașele cu bazin 
olimpic, de unde Camelia IIo- 
țescu, Valeria Vlășceanu, Mi- 
haela Georgescu, Mihai Man- 
dache și, mai ales, Irinel Pă- 
nulescu au pornit, an de an, pe 
drumul 
urmînd „pîrtia" deschisă 
concitadinul lor Marian 

în CEI 35 DE ANI de 
berare, alături de al ițea 
tea obiective industriale

de rezonanță mondială 
treprinderea „1 Mai", 
combinate petrochimice 
Teleajen și Brazi) au 
marile construcții social-cultu- 
rale, între care cele dedicate 
sportului. S-a construit. în ul
timii 15 ani, mai mult decît 
a avut sportul prahovean (cu 
destule tradiții, cu echipe cam
pioane de fotbal ale României

marile 
de la 
apărut

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Dacă anul trecut, înaintea 
ediției de la Hamburg a C.M., 
scrimerii din lotul nostru re
prezentativ își finisau pregă
tirile la Focșani, făcînd față 
cu greu .căldurii caniculare, 
acum, intr-un frumos oraș de 
munte, Sf. Glieorghe,... tîn- 
jesc după zile cu soare. Nu 
pentru a se răsfăța la plajă, 
pe malul Oltului (vacanța 
pentru ei nu a venit incă, în- 
trucît, după campionatele 
mondiale din luna august, de 
la Melbourne, urmează — în 
septembrie — Universiada din 
Mexic), ci pentru ca orele de 
pregătire 
mile din 
port nu 
zonat, ci
Am și dorit ca primul inter
locutor să ne fie un reprezen
tant al meleagurilor cu cele 
mai multe zile însorite, oprin- 
du-ne la floretista constăn- 
țeancă Viorica Turcan. Recu
noaștem însă că am discutat 
cu tînăra scrimeră nu numai 
din această cauză, argumentul 
esențial constiluindu-1 promi
țătoarea ei comportare din a- 
cest an ...

In aceste zile vă aflați îna
intea „sprintului final" care 
va încheia o etapă, dar care, 
odată cu trecerea liniei de 
sosire, nu va fi urmată de 
urcarea pe podium, ci abia 
de... urcarea în avionul care 
va duce lotul reprezentativ al 
României la C.M. de la Mel
bourne. Se încheie o etapă a 
pregătirilor intense, începe 
alta, de mare responsabilitate, 
a luptei pentru medalii. Cum 
apreciezi acumulările și per
spectivele ? — am întrebat-o 
pe cunoscuta noastră sportivă.

„Am muncit mai mult decit 
anul trecut, atît eu cit și ce
lelalte florctiste din lot. Și 
chiar dacă nu întotdeauna am 
agreat duritatea programului, 
accentele puse fără echivoc pe 
pregătirea fizică, acum — eon- 
slatind ce am acumulat — 
consider că abordarea prime
lor 
stă 
un 
nu 
cumstanță. 
românească este acum mai 
proape ca oricînd de o mare

fizică, de pe înălți- 
jur, să aibă ca su- 

numai aerul tare, o- 
și „vitamina Soare".

locuri în proba pe echipe 
în puterea noastră și că 
angajament în acest sens 
constituie vorbe de cir- 

Florefa feminină 
a-

„Presa" ; „Vom avea 
i un ștrand ?“ Era vorba 
ștrand comunal. Răspun- 
venit peste ani... Și nu 
atît — Ploleștiul ulti- 

deceniu avea să se în-

marilor performanțe, 
de 

Slavic, 
la Eli- 
și atî- 
(uncle

„SPORTUL NE AJUTĂ ÎN FORMAREA 
VIITORILOR MUNCITORI"

afirmă directorul Grupului școlar de pe lingă întreprinderea
„Steagul roșuI • * Brașov

O reușita a Campionatelor
individuale de box ale seniorilor

NUMEROȘI TINERI FOARTE BINE
OOTATI SI PREGĂTIT!

■ ■ 7•} *»

AU SURPRINS PE

— Tovarășe director, 
cea Gorgan, in cadrul 
pulul școlar „Steagul Roșu’

Suza-
Magdalena 
Dragomir, 
sînt in

performanță. Mai trebuie, în 
ceea ce ne privește, să trans
formăm marea dorință care 
ne animă azi pentru dobîndi- 
rea titularizării în propulsia 
de miine spre titlul mondial".

Am întîlnit, intr-adevăr, Ia 
Sf. Gheorghe, o puternică e- 
mulație în rîndul floretistelor. 
In acest an — după cum a 
anunțat din timp federația de 
specialitate — n-au existat ti
tulare dinainte cunoscute. Se
lecția a fost neîntreruptă, fie
care candidată fiind testată în 
condiții dificile de concurs. 
Viorica Țurcan, Marcela Mol
dovan, Ecaterina Stahl, 
na Ardeleanu, 
Chezan, Adriana 
Gabriela Betuker
cursa pentru cele cinci locuri 
ale echipei. Ora deciziilor bate 
la ușa lotului și rivalitatea a 
căpătat, pe alocuri, exprimări 
mult prea tăioase, așa incit 
antrenorii trebuie să se gin- 
dcască acum serios la modali
tatea găsirii singurului numi
tor comun valabil : coeziunea 
psihologică.

Despre sabreri — care, ca 
și floretistele, vor participa 
atit în proba pe echipe, cit șî 
in cea individuală 
bit cu 
rul federal Tănase 
Nu 
încredere in obiectivitatea an
trenorului sabrerilor. Ladislau 
Rohoni, sau în cca a compo- 
nenților lotului, dar am vrut 
să aflăm dacă interlocutorul 
nostru își mai păstra rezerve
le exprimate acum cîteva luni, 
după „Trofeul Carpați" de la 
Brașov. „Ca să fiu sincer, mă 
tem de un singur lucru : ca 
nu cumva siguranța și pros
pețimea cu care Ioan Pop, A- 
lexandru Nilca, Marin Musta
ță, Cornel Marin, Ion Pante- 
limoncscu și ceilalți acționea
ză acum să nu constituie toc
mai virful dc 
prematurUn 
implicit, sublinia 
lecționabilii nu 
carențele constatate atunci în 
pregătirea fizică și care im
pieta asupra exprimării lor o-

Paul SLĂVESCU

am vor- 
,.neutru", antreno- 

Mureșan. 
pentru că n-am fi avut

un

formă. atins 
răspuns care, 
faptul că so

mai prezintă

(Continuare în pag. 2—3)

Mir- 
Gru- 

_ ~ , i“
Brașov, conduceți și pregă
tiți pentru muncă și viață 
aproximativ 3 000 de elevi. 
Din cite știm, la absolvi
re, majoritatea lor va lucra 
în aceeași întreprindere. A- 
veți, deci, mari responsabi
lități pe plan educativ. Vă 
surprinde că un reporter 
sportiv vă cere să-i acor
dați un interviu pe această 
temă ?

— N-are cum să mă surprin
dă, de vreme ce sportul, mai 
bine zis procesul de educare 
din punct de vedere sportiv, 
a unor viitori lucrători într-o 
întreprindere industrială, face 
parte din cotidianul unității 
noastre de învățămînt.

— Nu cumva înțelesul lui 
„a face sport" se suprapune 
cu acela al lui „a face e- 
ducație sportivă" ? '

— Da, dar numai în măsura 
în care propui unei activități 
sportive organizate un scop 
bine determinat, pe care îl 
urmărești cu tenacitate. Vreau 
»ă spun că nu e de ajuns ca

un adolescent să facă oricînd, 
oriunde și orice fel de sport. 
Adică la voia întîmplării.

— Și care ar fi scopul pe 
care dumneavoastră, ca di
rector al unui grup școlar, 
îl propuneți activității spor
tive ?

— Sînt mai multe. Iată unul, 
demonstrat printr-un lanț lo
gic : o oră de sport intr-o zi 
Înseamnă lecții mal bine fă
cute pentru a doua zi ; cî- 
teva ore de sport, în cîteva 
zile, înseamnă putere de mun
că mai mare ; cîteva săptă- 
mîni cu zile care au ore de 
sport înseamnă o bună stare 
de sănătate pentru luna res
pectivă. Și așa mai departe, 
pînă cînd ajungem la conclu
zia că, în patru ani, adică în 
atîta timp cit învăță și mun
cesc la noi, marea majoritate 
a celor 3 000 de elevi capătă 
obișnuința de a face sistema
tic mișcare. Ce avantaje de
curg din asta, nu cred să mai 
fie nevoie să spun...

S-a tras cortina peste o 
ediție a campionatelor 
diuaile de box ale t_
compeltiție care, an de an, a- 
trage în juirul ringului un foar
te. mare număr de spectatori, 
stârnind pasiuni și ambiții, evi
dențiind tinere talente care 
vin să ia locul unor pugiliști 
consacrați.

Etapa finală a campionatelor 
din acest an. prin forma sa 
organizatorică neobișnuită, a 
reunit Ia stairtul ei 256 de oon- 
curenți. număr care a creat u- 
nele dificultăți organizatorice. 
Pentru desemnarea celor 11 
campioni ai țării au fost pro
gramate 17 reuniuni în care ur
mau. să se dispute 245 de me
ciuri. Un adevărat maraton 
pugilistic întins pe durata a 11 
zile, Refeirindu-ne la această 
formulă de organizare trebuie 
să spunem că ea își are ex
plicația în dorința specialiști
lor federației de a crea o mo
delare a campionatelor națio
nale după turneul olimpic ce 
urmează să se desfășoare a- 
proximativ în aceeași perioadă, 
anul viitor, la Moscova.

Trecînd peste unele greutăți 
organizatorice (meciuri extrem 
de multe în primele reuniuni), 
amintind și faptul că o bună 
parte dintre concurenți dis-

> nouă 
indivi- 

seni arilor,

FAVORITI»
Dragomir Ilie (Di
namo) și Carol 
Hajnal (Steaua) în 
finala categoriei 
ușoară, care a ți
nut încordată a- 
tenfia spectatorilor 
pînă la ultimul 

gong 
Foto : D. NEAGU
pun de prea puține __ .
țe tehnice pentru a participa la 
o competiție de acest nivel (si
tuație care a dus la o oare
care diluare valorică a primei 
păliți a întrecerilor), trebuie 
să spunem că actuala ediție a 
campionatelor a oferit tehnicie
nilor posibilitatea unei treceri 
in revistă a întregului poten
țial de care dispune boxul ro
mânesc la ora actuală. Și n-au 
fost puține cazurile în care pu
gilist! tineri, aproape necunos- 
cuți. au făcut clipe grele unor 
sportivi consacrați. mulți dintre 
ei ureînd pînă în etapele su
perioare ale celei mai mari 
competiții interne a anului.

Boxeri cu apreciabile, perfor
manțe interne și internaționale, 
ca Daniel Radu, Alexandru Tu-

Mihaî TRANCA

cunoști n-

600 OE CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI 
TA „CRITfRIUl SPERANȚELOR**

La sfirșîtul 
lacul Snagov, 
o nouă ediție 
speranțelor" la

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag, 2-3)
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CARMEN BUNACIU,
IN ECHIPA

PARIS, 3# (Agcrpres). — 
Potrivit ziarului francez „V 
Equipe", în echipa de natație 
a Europei pentru Cupa Mon
dială ce va avea loc la Tokio

SELECȚIONATA 
EUROPEI

fost selecționată și înotătoa-
Carmen Bunaeiu, care.

a
rea
după cum se știe, a cîștigat re
cent la Spartachiada de la 
Moscova proba de 100 m spate.

sâptâmînîi, pe 
s-a desfășurat 

a „Criteriului 
caiac-canoe. La 

întrecere au fost prezenți aproape 
600 de concurenți, din 30 de secții 
din întreaga țară. De remarcat câ 
la startul probelor au participat șl 
reprezentanții 
caiac-canoe. 
rea tricolor" 
Disputele au 
de verificare 
lor $i canoiștilor 
mari, precum șî o celor din catego
ria tineret. CIȘTIGATORIf PROBELOR: 
K 4 f II - 500 m: C.S.Ș. Orșovo (C. 
Bârbulescu, N. Badea. R. Lupan, 
Martinescu) 1:55,3; K 1 b II - 
m: Alexandru Roman '
2:00,2; C 1 b II 
Danilov (Danubiu) 2:13,6: 
500 m: * * Z ~ 
Lungu) 1:49,0; C 2 b II 
C. S. " ..................
2:02,5; 
Cîrlan _______ _ _____
500 m: Voința Arad (M. Duma, P. 
Ivanovic!, P. Mâdlocon, E Greur) 
1:43,9; K 2 f 11 - 500 m: C S. Bră
ila (luliano Sisu, Manuelo Matei) 
2:10,5; K 1 b I - 500 m: Ion Luca 
(Danub’u) 1:55,7; C 1 b I - 500 m;

primei secții rurale de 
cei ai asociației „Uni* 
din Dâbuleni - Dolj, 
constituit un bun prilej 
și selecție a caiaciști- 

juniori mici și

E.
500 

(Dinamo) 
500 m: Petre 

________ ___ K 2 b II- 
C,S.$. Galați (N. Sava, L

• - - 500 m:
Brâiîa (I. Luca, A, Rusea) 
K 1 f II - 500 m: lordana 
(Danubiu) 2:16,2; K 4 b II -

(Continuare în pag. 2-3)



substanțiala întinerire 
In lotul farului. Reîntîi- 
nindu-se încă din 5 iulie, rug- 
byștii de pe litoral nu au pără
sit nici un moment Constanța, 
antrenorii Mihai Naca șl Gheor
ghe Dragomirescu înlocuind obiș
nuitul stagiu de pregătire la 
munte cu antrenamente pe plajă, 
după care au trecut la prepara
tive pe stadionul propriu. Aici, 
In spatele tribunei principale, s-a 
amenajat recent un circuit pentru 
forță, unde cei doi tehnicieni 
speră ca elevii lor să-și desăvîr- 
șească pregătirea fizică, spre a 
putea privi din nou către piscu
rile clasamentului. Avînd un lot 
relativ numeros, Farul a susținut 
jocuri în „familie", de la care 
nu au lipsit frații Motrescu, Bu- 
cos, Ilolban, N. Dinu, Podara, 
Fl. Constantin, Grigore, Băcioiu, 
FI. Ioniță și ceilalți cunoscuțl 
rugbyști constănțeni. consemnăm 
retragerea veteranului Gheorghe 
Celea, veritabil recordman de 
longevitate, și — în schimb — 
promovarea, dintre juniorii Iui 
Traian Doiciu, a talentaților 
Florca (fost căpitan al reprezen
tativei naționale „mici"), Marcu, 
Necula, Manea, Vărzaru, Călin. 
A revenit, de la Bîrlad, S. Matei.

studenții rugbyști din 
BUCUREȘTI AU DE APĂRAT O 
VECHE TRADIȚIE. Corabia lui 
R. C. Sportul studențesc se a- 
vlntă în „valurile" noului cam
pionat cu toate pînzele sus 1 Na
vigator încercat, prof. Nicolae 
Pădureanu va căuta să aducă cu 
bine („și nu numai atît...“. 
spune, i.„ fă.ă —rerrrre fil
mai „nava" în care, de ani 
ani, 
„vas* 1 * 1 * * * *

încă în 1912 — F. C. United 
Ploiești — și 1916 — F. C. 
Prahova Ploiești) de la începu
turile sale. Am colindat jude
țul în lung și lat. Pentru a cîta 
oară ? L-am avut acbjfi lîngă 
noi pe tovarășul Teodor Con
stantinescu, aflat în fruntea 
organului sportiv județean de 
aproape 21 de ani. Apoi, acolo, 
la sediul C.J.E.F.S., secretarul 
acestuia, Al. Bruckner, ne-a 
pus la dispoziție un vraf de 
tabele și grafice, date statisti
ce, pentru a compara, pentru 
a desluși și mai bine, noile 
coordonate ale sportului praho
vean. Stadionul de fotbal din 
Ploiești constituie începutul de 
drum. Au apărut arenele de 
popice eu patru piste (popicele, 
sînt în Prahova, la ele acasă, 
acasă la campionii mondiali Cr. 
Vinătoru. P. I’urje, Gh. Silves
tru), Sala sporturilor Victoria 
— cu 2 300 de locuri, comple
xele de tenis, patinoarul arti
ficial (care a adus cu el primii 
patinatori și primele echipe de 
hochei), pista betonată pentru 
bob, de la Sinaia, terenurile de 
tenis și fotbal din Cimpina, 
Boldești. Mizil, frumosul sta
dion din Plopcni, alte 7 săli 
de sport — pe lîngă institu
țiile școlare din Ploiești și 
Cîmpina.

MONTI Șl ZIMMERER
IL APLAUDĂ PE PANȚURU
înainte vreme au fost în 

bobul românesc doi sportivi de 
excepție, Frim și Papană. în 
lupta cu greutățile și cu indi
ferența organelor de atunci, 
prin talent și sîrguință ei au 
reușit să se impună pe plan

Gheorghe Stalcu (C. S. Brăila) 
2:11,9; K 2 b I - 500 m: C.S.Ș. Tri
umf (M. Mârculescu, M. Hariton) 
1:48,2; C 2 b I - 500 m: Dinamo 
(D. Burlacu, N. Burlacu) 1:59,1; 
Kill — 500 m: Elisabeta Băbeanu 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 2:03,9; K 2 f I - 
500 m: C.S.S. Triumf (Ibotia Kescesy, 
Maria Ioniță) 2:01,5; K 4 f I - 
ȘQO m: Olimpia București (D. Sarcu, 
C. Ion, S Pieleanu, V. Tănose) 
1:52,9; C 1 - 1 000 m: Costică Du- 
mltrașcu (Danubiu) 4:27,0; K 1 b -
1 000 m: llie Nicolau (Danubiu) 
4:03,0; C 2 1 000 m: Danubiu (A. 
Carsulan, F. Haratambie) 4:05,2; 
K 2 b — 1 000 m: Constructorul Ti
mișoara (F. Kert, A. Kovacs) 3:36.9; 
K 4 b — 1 000 m: C.S.Ș. 2 Constanța 
(M. Drăgoi, F. Vlăduceanu, A. Tu

mult decît promițător — Vio
rica Ilic, Marina rogorcviei-, 
Adrian Negulescu.

PANOUL DE ONOARE
Avem în față o lungă listă

de performeri prahoveni, spor
tivi care de atîtea ori ne-au 
reprezentat țara în marile în
treceri internaționale, la Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale și europene, la jocu
rile balcanice. De unii am a- 
mintit. Trebuie să ne oprim, 
pe cit spațiul ne permite, și 
la atleții Valeriu Jurcă și Ve
ronica Anghel, la boxerii P. 
Popescu, M. Nicolau, la cam
pionul european I. Aiexe, la 
cicliștii C. și Gh. Șandru, Gh. 
Dumitrescu-Brutaru, Teodor 
Vasile, C. Ciocan, N. Savu, la 
handbaliștii D. Lupescu și I. 
Iliescu, motocicliștii Șt. Florian, 
Șt. Chițu și I. Banu, scrimerii 
S. Poenaru și O. Vintilă, la 
voleiul ploieștean, care i-a dat 
pe D. Medianu, I. Tănăsescu,
I. Șușelescu, S. Apostol, la 
sportul halterelor, care i-a dat 
pe M. Grigoraș și Gh. Mîinea, 
la campionul mondial și meda
liatul olimpic I. Cernea, la lup
te. Dar gimnastica ? Gimnastica 
e un nou punct de referință in 
sportul prahovean. Anastasia Io- 
nescu a fost componenta echi
pei Elenei Leuștean și Soniei 
Iovan, medaliate cu bronz la
J. O. de la Melbourne, Elena 
Ceampelea și Elisabeta Turcu 
au dus ștafeta mai departe, la 
celelalte Olimpiade, pentru ca 
Mariana Constantin (colega 
Nadiei Comăneci) să se întoar
că cu medalia de argint de la 
Montreal. Ar mai trebui să a- 
mintim de sportivii aviatori și 
parașutiști, dc călăreții de la

,și nu numai atic...*, ne 
nu fără oarecare tîlc) la

„____ ____ ' _ ‘ șl
se pun atîtea speranțe. Pe 

„vas“ s-au îmbarcat aceiași pa
sageri de anul trecut, minus unul 
— înaintașul AI. Rădulescu (fiul 
fostului antrenor Th. Rădulescu), 
trecut acum pe ,,puntea“ Stelei. 
Sîmbătă după-amiază, Sportul a 
jucat pe terenul său din Tei un

O REUȘITA A CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. 1)

rei, Nicolae Șeitan, Teodor 
Dinu, Nicolae Neagu, Titi Tu
dor, Iuseim Șali, Dragomir I- 
lie. Ion Miron, Vasilc Cicu, 
Costică Chiracu, aiu fost sur
prinși de replica deosebit de 
curajoasă pe care le-au dat-o 
sportivii tineri, excellent pre
gătiți și animați d» o puter
nică dorință de afirmare.

Fără îndotaliă. cea mai mare 
surpriză a campionatelor a fuir- 
nizat-o tinăraj.l lăcătuș de la 
Voința Iași, Tiberiu Cucu (an
trenor — C. VasLliu), cane și-a 
croit drum printre toate „pe
nele" noastre, cucerind, la vîrs- 
ta de 19 ani. titlul de campion 
al seniorilor.

Dumitru Schiopu (Steaua), 
fost component al lotului na
țional de juniori, a intrat și el 
In posesia centurii die campion 
al seniorilor, la categoria semi- 
muscă, la prima sa participare 
în finalele celei mai mari 
treceri puigilistice interne, 
ultimul meci, elevul lui __
Fiat a depășit un alt tînăr de 
real talent, Sandu Fetrescu 
(B.C, Galați), elev al antreno- 
ruliuii D. Gheorghiu.

Vioccampionui european la 
categoria muscă. Daniel Radu, 
a trebuit să făcu apel la ulti
mele resurse de energie pentru 
a-1 depăși pe tînărul rapidist 
Gheorghe Brumă, sportiv cu a- 
preciabile cunoștințe tehnice și 
cu mari posibilități de afirma
te. Fostul viceiciamipion eu
ropean, Teodor Dinu (cocoș), a 
trecut prin clipe grele în par
tida cu juniorul de la Metalul 
București, Ștefan Dincă. Semi- 
ușorul diruamovist Florin Stan 
(19 ani), boxer cu bogate cu
noștințe tehnice, nu s-a cali-

în- 
în 

Gh.

SEMNE DE

Un program atractiv și un pa
riu austriac cu o miză Inițială 
(59 052) tentantă, iată ce a făcut 
ea duminică dimineața hipodro
mul din Ploiești să cunoască o 
animație deosebită. Din păcate, 
așteptările celor prezehțl nu au 
fost satisfăcute decît parțial, fi
indcă, exceptînd alergările ctști- 
gaie de Banjo șl Dirijor funde 
au fost însă Cornel și, respectiv, 

, Zambila, concurențl cu primă 
șansă ln cursele respective 7), jo
ben, Săbădău și Galera, ultima 
condusă cu mult brio de Mihai 
Leontopol, celelalte probe au ri
dicat m legitim semn de între
bare ln ceea ce privește acifra- 
tețea lor. De la Început au apă
rut „surprizele". Indira, deși ga
lopează imediat după plecare și 
pierde teren prețios, este „aștep
tată" de adversari șl „trimisă" la 
sosire, Palicar, instalat mare fa
vorit de public ln primul hit al 
premiului Neajlov (simplu 2, e- 
vent 24), se clasează doar pe lo
cul 3, fără a ridica probleme cîș- 
tlgătoralui (Joben), ln schimb 
țl-1 adjudecă dezinvolt pe cel 
de-al doilea, cotele fiind insă, de 
data aceasta, mult mal mari 
(Simplu 8, event 74 !). Dar cursa 
care avea să supere cel mai mult 
a fost cea cîștigată de Rlvan. In 
afară de Abil, sosit la scurt cap, 
toți ceilalți concurențl au făcut 
«lmplă figurație, Imaginea oferi
tă ln ultimul ocol, cînd se ascun
dea unul în spatele celuilalt, fi-

„amical" împotriva proaspetei 
promovate Vulcan și a întrecut-o 
la numărul de încercări marca
te. Pînă la sfîrșltul săptămînil, 
studenții dorese să mal întllneas- 
că pe însăși adversara din meciul 
inaugural al campionatului (de 
sîmbătă, de pe Olimpia), reduta
bila Dinamo. Vechea tradiție a 
clubului universitar bucureștean 
trebuie onorată cum se cuvine — 
lată explicația că toți „alb-negril" 
au răspuns cu multă convingere 
la apel, în frunte cu frații Ha- 
rlton, Căinam, cu foștii interna
ționali Mihai Nicolescu, Constan
tin Fugigi, Alexandra Atanasiu, 
cu cunoscuțll Galanila, Paraschi- 
vescu, Mihalache, I. Hulă, cărora 
li s-au alăturat, prlntr-un lăuda
bil efort de voință, tinerii V. 
Rosetnic, Titus 
promovați : C. 
zăr, N. Covaci, 
dină".

OPTIMISM
ȘOARA. Prima

de voință, tinerii 
Toader și cei trei 
Păunescu, D. La
din propria .,gră-

DINSPRE TIMI- 
____________  (și cea mai bună) 

reprezentantă a Banatului, Univer
sitatea, pleacă la drum cu un 
nou antrenor. Este vorba — după 
cum am anunțat — de Dorel Du
mitrescu, iscusit tehnician, origi
nar din Capitală. Studenții din 
Timișoara au revenit acasă, după 
o scurtă vacanță la Dîmbu Morii 
(unde au susținut trei jocuri de 
verificare, cu „Poli“ Iași), au 
trecut săptămîna trecută normele 
de control și iată-i acum gata de 
start. Primul meci : duminică, la 
București, cu R. C. Grlvița Roșie, 
un joc greu, de răspundere. U- 
niversitatea se prezintă în noul 
campionat cu lotul său obișnuit, 
mai puțin Dan Florea, care 
după absolvirea facultății — a 
primit drept de joc pentru Baia 
Mare. Așadat, toată trupa, în 
frunte cu căpitanul echipei na
ționale, Gheorghe Dumitru, im
petuoasa aripă de treisferturi 

Lucian Matei, Iuliu Peter și... pi
ciorul lui „de aur“, Ion Tătucu,

da- 
pro- 

cu II.
a âeve- 
Butnaru 
care a- 
juniora- 

cra- 
(antrenor 

a 
eu-

ficat în finala categoriei 
tonită uimei decizii nejmst 
nrjnițiată în partida sa 
Sultan (Steauia).

La categoria mijlocie 
nit campion Gheorghe 
(Steaua), un alt tînăr 
bia a depășit virsta 
talui, iar la semigrea, 
ioveanul Iop .Toița ) 
Ion Hău), care anul trecut 
participat la campionatele 
ropene de juniori (a și devenit 
campion), anul acesta s-a cla
sat al doilea în întrecerile se
niorilor.

Dar, lista pugiliștilor tineri 
care aiu dovedit calități fizi
ce remarcabile și o pregătire 
apreciabilă este mult mai lun
gă : Gh. Anganu (Steaua), N. 
Aii (Farul), I. Vass (Metalul! Sa
lon ta). 
Mediaș), 
Tulcea), 
C. Tițoi 
rea (Voința Cluj-Napoca). Gh. 
Negoiță (B. C. Brăila), M. Mar
cu (Voința Tulcea), E. Roșu 
(Dacia Pitești), N, Scularu (fi
nirea Focșani), T. Roșu (Vo
ința Cluj-Napoca), P. Costache 
(Dacia Pitești), M. Șurubaru 
(U. M. Timișoara), L. FOp (Cri- 
șul Oradea).

Se poate aprecia, deci, că bo
xul românesc dispune de sufici
ente rezerve (multe dintre ele 
niecuiruoisaute). tineri bine do
tați pentru sportul de perfor
manță, pe care i-au evidențiat 
întrecerile finale în această 
formulă organizatorică. Rămî- 
ne doar ca pregătirea lor să 
fie urmărită și dirijată în con
tinuare cu cea mai mare aten
ție pentru ca ei să poată rea
liza performanțele la care ca
litățile lor fizice le dau drep
tul să aspire.

A. Plcșa (Vitrometan 
I. Cheltuianu (Delta 

I. Căprărescu (Fanuil), 
(I.P.A. Sibiu). P. Mo-

ÎNTREBARE

1.

ind mal mult decît deplorabilă. 
Vrem să credem că cel în drept 
vor acorda atenția cuvenită as
pectelor semnalate și vor lua mă
surile ce se impun. REZULTATE 
TEHNICE: cursa I — 1. Sabău 
(A. Brailovschl) rec. 1:37,5, 2.
Armeanca. Simplu 3, ordinea 18. 
Cursa a II-a — 1. Galera (M. Le
ontopol) rec. 1:23,4, 2. Oșanca, 
3. Rabina. simplu 2, ordinea 9, 
event S, ordinea triplă 169. Cursa 
a ni-a — 1. mdira (1. Bănică) 
rec. 1:33,0, 2. Fanera. Simplu 16, 
ordinea TO, event 10, triplu cîștl- 
gător 114. Cursa a iv-a — Jo
ben (M. Ștefănescu) rec. 1:24,2, 2. 
Santiago. Simplu 9, ordinea 144, 
event 1118 Cursa a V-a — 1. să
bădău (G. Ciobanu) rec. 1:31,1, 2. 
Gong, 3. Iluminata. Simplu 8, or
dinea tl, event 166, ordinea triplă 
119. Cursa a Vl-a — 1. Banjo (G. 
Tănase) rec 1:26,2, 2. Gascon, 3. 
Sodic. Simplu 4, ordinea 39, event 
64, triplu 
nea triplă
1. Palicar
2. Harțag.
event 74. _____
Dirijor (G. Tănase) rec. 1:27,2, 2. 
Indian, 3. Sadic. SimpSu 2, ordi
nea 17, event 64, ordinea triplă 
332. Cursa a ix-a — 1. Rlvan (D. 
Popa) rec. 1 ns,3, 2. Abil, 3. Strun- 
gărița. Simplu 17, ordinea 135, 
event 82, triplu cîștigător 5 571). 
ordinea triplă 3238. Cursa a x-a — 
1. Oltenița (Tr. Marinescu) rec. 
1 :<7,6, 2. Hedon. Simplu 1,90, or
dinea 57, event 57. Pariul austriac 
s-a ridicat la 166.073 șl s-a Închis. 
Retrageri: Tufana.

Gh. ALEXANDRESCU 

cîștigător 3 764, ordi- 
309. Cnrsa a vn-a — 

(N. Nicolae) rec. 1:26,0.
Simplu 8, ordinea 137, 
Cursa a VIH-a — 1.

în căutarea unei „forme de lot" 
și un grup de tineri, cu nume 
ce astăzi nu spun mai nimic în 
rugby, dar despre a căror pers
pectivă Dorel Dumitrescu se ex
primă la superlativ...

VULCANUL VA REZISTA IN 
„A" ! ESte credința tuturor celor 
din preajma lotului metalurgiștl- 
lor bucureșteni. reveniți în „A" 
după o penitență de trei ani In 
divizia secundă. XV-le Vulcanu
lui a dovedit că are forța șl ca
pacitatea necesare de a... supra
viețui în eșalonul de elită al rug- 
byului românesc. Este un punct de 
vedere la care subscriem și noi, de
oarece echipa este bine condusă de 
pe margine de doi antrenori cu ex
periență — Al. Carnabel și Gh. 
Bărbălău, are bune condiții de 
pregătire (ce păcat că frumosu-i 
teren de lingă uzină este dezafec
tat !) șl un lot numeros, dotat, 
adept al unei concepții moderne 
de joc. Să mai notăm că sub cu
lorile Vulcanului îl găsim pe 
cel mal înalt rugbyst în activitate 
Cristian Glieorghiosu (2,04 m) șl 
pe un atacant de certă clasă, C. 
Buga.

C.S.M. SIBIU S-A PREZENTAT 
BINE LA NORMELE DE CON
TROL. Făcînd această apreciere 
de ansamblu, Ovidiu Marcu, se
cretarul F.R.R., remarca trece
rea cu brio a tuturor probelor 
de către internaționalii Ungurea- 
nu șl Becheș, precum și de Ma
ladie, T. Ioniță sau Feraru. Să 
menționăm că echipa pregătită 
de Bebe Boboc — propus pen
tru a funcționa, alături de 
Gheorghe Dragomirescu, la cîrma 
lotului de tineret al țării — șl 
Dumitru Rășcanu a trecut exa
menul fizlco-tehnico-teoretlc după 
cîteva zile de preparative in ae
rul curat al Păltinișului. O sin
gură noutate de marcă în lotul 
C.S.M. ' -■ • - —— - *—
ia M. 
iași.

: jucătorul de linia a tre- 
Zamfir, fost la Politehnica

Grupaj realizat de : 
D. CALLIMACHI

G. RAEJCHI

LOTUL REPREZENTATIV DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

C.M., Al. 
pe baza

fensive. In ceea ce privește 
temerea antrenorului federal, 
vrem să reamintim factorilor 
responsabili ai lotului de sa
bie că anul trecut, în sezonul 
premergător 
ajunsese — 
zultate excelente — 
„Cupa Mondială", ca 
Hamburg, să aibă o 
tare nesatisfăcătoare, 
pregătiri vor trebui 
fel dozate incit, la Melbourne, 
să fie depășite performanțele 
din acest sezon ale liderului 
echipei, I. Pop, și ale 
ției reprezentative.

Dealtfel, programul 
Sf. Gheorghe — unde 
ționabilii au la dispoziție bu
ne condiții de anțrenament — 
„ține cont de ciclul zilelor de 
concurs din timpul C.M., 
ce este 
cum ne 
singurul 
retiștilor 
Iar Ion

Nilca 
unor re
nder în 
apoi, la 
compor- 
Ultimele 

deci ast-

forma-
de la 
selec-

., ceea 
foarte bine", după 

spunea Petru Kuki, 
reprezentant al flo- 
noștri la Melbourne. 
Popa, care va fl în

OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. I)

ÎNTÎLNIRI DÎRZ DISPUTATE
ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
• FI. Segărceanu l-a învins pe A. Dîrzu în cinci seturi

JU
SI

Tl

(Sănătatea 
Ln partea 

Duicia Ro-
Buiourești) 
forțeze în

BRAȘOV. 30 (prin telefon). 
Luni diiminiealța, pe un timp ou 
soare, excelent penitnu tenis, pe 
terenurile din parcul sportiv 
Dinamo aiu fosit programate noi 
partide din cadrul campionate
lor naționale individuale.

Sferturile de finală ale pro
bei feminine de simplu, deși 
încheiate toate în cite două 
seturi, s-aiu ridicat la un 
foarte bun nivel, excelînd pri
mele două favorite. Astfel. Flo
rența Mihai (Dinamo) n-a lăsat 
decît două ghemuri în fața ti
nerei Elena Jeou 
Oradea) : 6—2, 6—0. 
opusă a tabloului, 
manov (Politehnica 
a trebuit însă să ___  - .
fața Cameliei Chitiiac (Dinamo 
Brașov), pînă a cîștiga cu 6—2. 
6 4.

în proba băieților, optimile 
de finală au oferit întreceri 
dlîrze, majoritatea prelungin- 
dlu-se la peste 3 ore de 
Partida dintre Florin 
(Steaua) și Iosif Kenekes 
namo Brașov) a arvut un 
dramatic. In ultimul set, 
se distanțase la 4—0, a 
egalat și apoi condus cu

joc. 
Nită

Niță 
fost 

____ , ,      5—4
(și mecibal !). ca pînă la urmă, 
rezistența acestuia, cu 10 ani 
mai tânăr decît adversarul său. 
să fie determinantă, el aidju- 
decînidu-și victoria cu 4—6, 6—2, 
6—1, 4—6, 8—6. în schimb, plu
sul de experiență și-a spus cu- 
vîntul în întîlnirea câștigată de 
Jean Birou (Dinamo) ln fața 
lui Laiuirențiu Țiței (Steaua), 
cu 4—6, 6—4, 7—5. 6—2. Foarte 
intens a decurs lupta între doi

la Sf. Gheorghe) 
performanță ro- 
această airmă, la

plecat de la Sf. 
tînărul floretist 

Sorin Roca ne-a 
interesăm cînd se

Australia emisarul spadei, 
speră să-i aducă în dar feti
ței lui (venită pe lume cînd 
tatăl ei era ‘ ‘
prima mare 
mânească la
C.M.

Cînd am 
Gheorghe, 
sătmărean 
rugat să ne 
afișează rezultatele la exame
nul de admitere la facultatea 
bucureșteană de automatică, 
unde candidase eu cîteva zile 
înainte. „Vreau să concurez 
la Universiada din Mexic cu 
calitatea de... boboc", ne-a 
spus el, încercînd să-și ascun
dă, în spatele glumei,_ neliniș
tea și 
foarte 
liceu. . ____
examenul ! Ii urăm lui și tu
turor colegilor din lot să re
zolve cu succes toate „ecuații
le" din marile competiții ca- 
re-i așteaptă în curînd. Cam
pionatele Mondiale și Univer
siada !

emoția. Sorin Roca, un 
bun matematician în 

a promovat cu succes

internațional. în anii din urmă, 
au coborât cîțiva băieți de la 
poalele Carpaților, au luat 
drumul spre celebrele piste de 
bob de la Lake Placid. Igls- 
Innsbruck, Alpe d’Huez, Konig- 
ssee, St. Moritz, Cortina d’Am
pezzo, Cervinia, de unde aveau 
să se întoarcă cu medalii mon
diale sau de campioni ai Eu
ropei. Bobul mecanicului Ion 
I’anțuru a devenit cunoscut, 
echipajul său (cu D. Focșenea- 
nu, N. Neagoe, D. Pascu și I. 
Zangor a intrat în familia ma
rilor valori, iar numele pilotu
lui Ion Panțuru în galeria a- 
șilor. L-au aplaudat de atîtea 
ori pe acesta din urmă celebrii 
Monti și Zimmerer. Aici, în 
Carpații românești, pe Valea 
lui Carp, Valea albă și Poiana 
Urechea, au crescut schiorii 
noștri alpini și de fond C. Tă
băraș. D, Cristea, Gh. Vulpe, 
Gh. Bălan, I. Zangor, de atîtea 
ori campioni ai țării sau 
Balcanilor, Elena Tom, Ion 
Al. Zangor.

CAMPIONUL MONDIAL 
AL ȘAHIȘTILOR JUNIORI

Șahul ploieștean se situează 
la un loc de frunte în sportul 
românesc. Petrolul a fost ani 
la rînd campioana țării, dar cel 
mai important lucru ni se pare 
a fi acela că, de aici, s-au ri
dicat demni reprezentanți ai 
eșichierului românesc. La Plo
iești a crescut și s-a format 
Florin Gheorghiu, primul ro
mân campion mondial de ju
niori, apoi primul nostru marc 
maestru internațional. în ace
eași sală au mai jucat maeștrii 
C. Radovici, Marla Albuleț, 
Margareta Perevoznic, pe ur
mele cărora au pornit — mai 

ai 
Și

reprezentanți a>i tinerei genera
ții de tenismani. Andrei Dîrzu 
și Florin Segdireeaniu. Primiri a 
ratat setai întîi. în cane con
ducea ou 5—2 și 40—30 ! Apoi, 
scorul seiburilor ș-a egalat,. de 
două___  ori. iar în cel decisiv 
Seigăiraeanu s-a dovedit mai bun, 
oîtigînd ou 7—5, 2—6, 6—1, 3—6, 
6—3.

Alte rezultate :
SIMPLU BĂRBAȚI Turul I 

(16-imi de finală) : A. Viziru 
— D. Stănesou 6—2, 6—2, 6—2 ; 
Fl. Segărceamiu — L. Mancaș 
6—3, 6—2, 6—2 j A. Dîrzu — L. 
Bukaresti 6—0, 6—6. 6—2 ; L. 
Boldor — L. Bucur 6—0. 10—8, 
6—-1 ; turul II (optimi fle fina- 

— M. Tăbăraș 
6—1 ; M. Mir- 
8—6, 4—6, 4—6, 
Hăniădău — A.
6—1, 6—3 ; A.

lă) : ’ E. Pană 
6-4, 2—6, 7—5, 
za — A. Leonte 
6—2, 6—4 ; D.
Dărăban 6—2.
Viziru — O. Vîlcioiiu 7—5, 6—4, 
0—6, 7—5 T. Marcu — L. Bol- 
dbr 6—3, 6—1. 6-3.

SIMPLU FEMEI Turul II 
(sferturi de finală) : Gabriela 
Szoko — Cristina Cazacliu 6—2, 
6—3 ; Elena Trifu — Mariana 
Haidlgiu 6—2. 6—4.

DUBLU BĂRBAȚI Turul I : 
I. Kerekes. A. Mîrza — R. 
Constantinescu. L. Bukaresti
6— 1, 7—5, 6—1 ; L. Bucur, L. 
Mancaș — D. Antonescu, D. 
Ioanovici 6—3. 3—6, 6—4, 6—1 : 
A. Dîrzu, FI. Segărceanu — FI. 
Nițfi, E. Pană 6—1, 6—0, 6—0 ; 
M. Tăbăraș, D. Nemeș — O. 
Vîlcioiu, A. Dărăban 6—2, 6—4,
7— 5 ; A. Suto. R. Giurgiu — T. 
Kadar. FI. Borzea 6—3, 6—2. 
6—2 : S. Mwreșan. A. Viziru — 
D. Stănescu, S. Nioulescu 4—6, 
6—4, 4—6, 7—5, 6—4 ; J. Bîrcu, 
M. Mîrza — A. Leonte. L. Țiței 
6—2, 6—4. 3—6, 6-0.

Din programul zilei de marți 
(nr. azi) se remarcă semifina
lele de simplu femei (Florența 
Mihai — Gabriela SzokS, Lucia 
Romanov — Elena Trifu) și 
„sferturile" la simplu bărbați.

Ion GAVRILESCU
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E LA C.S.Ș. TRIUMF
BUCUREȘTI AU CUCERIT | 

)E SĂRITURI ÎN APĂ
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Dintre participanți s-au eviden
țiat, în mod deosebit, reprezen
tanții C.S.Ș. Triumf București și 
Progresul București, care au cu
cerit toate titlurile puse in joc. O 
remarcă specială pentru Izabela 
Bercaru (Triumf) — antrenor 
Nicolae Sparios și Cornel Pop 
(Progresul) — antrenoare Mela
nia Trăistaru, care au cucerit 
cîte trei’ titluri. CTȘTIGATORII : 
1 m băieți A : Cornel Pop (Pro
gresul) ; 1 m băieți B : Valentin 
Urse (Progresul) ; 3 m băieți A : 
Cornel Pop ; 3 m băieți B : Va
lentin Urse ; 1 m fete A : Cris
tina Timar (Triumf) ; 1 m fete 
B : Izabela Bercaru (Triumf) ; 
3 m fete A : Daniela Cojanu
(Progresul) ; 3 m fete B : iza
bela Bercaru ; platformă fete A : 
Cristina Timar ; fete B : Izabela 
Bercaru ; băieți A : Cornel Pop ; 
băieți B : Adrian Chcrclu (Tri
umf).

Ilie GHIȘA — coresp.

AJUTA IN FORMAREA
OR MUNCITORI"
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repede un bun frezor ? 
un bun strungar ?

— Exact I Un bun frezor, 
care lucrează și rapid, și fără 
rebuturi multe. Dacă aș con
duce o hală de frezori-hand- 
baliști, nu m-ar bate nimeni 
la depășirea planului I...

— ...sau o echipă de ma- 
caragii-fotbaliști sau una de 
montori-alpiniști șl așa mai 
departe ?

— Lucrurile pot părea exa
gerate, din punctul de vedere 
al realizării lor practice, dar 
adevărul e că sportul este — 
așa cum spuneam — de mare 
ajutor producției.

— Cum atingeți, practic, 
scopurile pe care le amin
teați ?

— Am făcut în așa fel, In
cit în incinta Grupului, să nu 
existe nici o suprafață liberă 
pe care să nu se poată face 
sport. Priviți această hartă. 
Cam 3 din cele 18 hectare sînt 
terenuri și spații de joc. Avem 
sală, terenuri de handbal, de 
fotbal, de tenis, de volei. La 
noi, unde e iarbă nu scrie 
„Interzis jocul cu mingea l“. 
E una din explicațiile faptului 
că, din fiecare clasă, cam 6 
elevi fac sport de performanță 
la cluburile și asociațiile sporti
ve din Brașov. Avem și un co
lectiv foarte inimos de profesori 
de specialitate. Și nici n-am 
auzit ca vreun alt cadru di
dactic, de matematică sau de 
română, să se fi opus vreo
dată sportului. In sfîrșit, nu 
avem nici măcar un elev care 
să nu participe la întrecerile 
„Daciadei".

— Dar... tovarășul direc
tor?

— El nu se dă la o parte de 
la nici o ,miuță“ I
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Metalurgistului", „Cupa texti- 
listelor" sau „Festivalul sportu
lui feminin" — întregesc am
plul tablou al activităților spor
tive de masă din cadrul „Da
ciadei", cu 300 000 de partici
panți. Prahovenii nu se mulțu
mesc însă doar cu ce au reali
zat, așa cum ne declara și to
varășul T. Constantinescu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
„Prin potențialul său uman șl 
material, județul Prahova — 
mă refer Ia antrenori, sportivi, 
activiști — se angajează să în
deplinească planul de măsuri, ce 
decurge din Planul dc dezvol
tare a sportului pe perioada 
1976—1980. calitatea fiind obiec
tivul nostru prioritar. Ne vom 
strădui să ridicăm nivelul va
loric al tuturor ramurilor de 
sport, pentru a le face tot mai 
competitive pe plan intern și 
internațional". Iată năzuințele 
sportive ale unui județ unde 
se află două DIPLOME DE O- 
NOARE ale C.N.E.F.S. pentru 
rezultatele frumoase obținute. 
Dar oamenii meleagurilor pra
hovene aspiră la mai mult I
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SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ A ROMÂNIEI ȚINTEȘTE■»

AL 3-lea TITLU DE CAMPIOANĂ MONDIALĂ UNIVERSITARĂ
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La 10 iulie, imediat după 
controlul medical, lotul univer
sitar al țării noastre își începea 
„campania Pregătirilor", care 
va avea ca... punct terminus 
turneul din cadrul Universia
dei ediția a X-a, jubiliară, 
ce se va desfășura în Mexic. 
In cadrul grandioasei mani- 
cAAnri’ la care vor Iua Parte 
5 000 de sportivi din 107 țări, 
fotbalul ocupă un loc însem- 
nat Și, cum reprezentativa 
studențească a României a 
fost de două ori campioană 
mondială universitară (1972 _
Constanța și 1974 — jn Fran
ța),, este de așteptat ca fotba- 
liștii noștri să joace un rol 
important și în ediția mexica- 
nă, țintind din nou cea mal 
înaltă treaptă a podiumului.

I-am găsit pe jucătorii noș
tri la Sinaia, la capătul pe
rioadei de pregătire, prilej cu 
care am stat de vorbă cu an
trenorul principal C. Cernăia
nu, cel care a condus repre
zentativa studențească și la e- 
dițiile din 1972 și 1974.

• Mai întîi, spuneți-ne ce 
lot de jucători aveți acum la 
dispoziție ? • Bucu și Ursa- 
che — portari ; Nadu, Tilihoi, 
Păltinișan, AI. Nicolae, Mun- 
tcanu II, Naghj (F.C.M. Bra
șov) — fundași ; Sabău, Boloni, 
Stoichiță, Cîmpeanu II,‘ Petru 
— mijlocași ; FI. 
Voicilă, Cămătarii, 
geac și Cernescu — 
Considerăm că este _  __
bun, ținînd seamă că selecția 
a fost destul de greu dc fă
cut, limitată de considerente 
obiective. A trebuit să ținem 
cont dc sarcinile noastre, ale 
FJR.F., și ale echipelor de 
club, pentru că pină la reve
nirea din Mexic se dispută 7 
etape la Divizia A. • Cum 
au decurs pregătirile pină 
acum 7 ® Sintem mulțumiți 
de felul în care toți jucătorii 
au răspuns Ia solicitări. In 
fiecare zi am făcut cîte două 
antrenamente, cele mai multe

Grigore, 
Caraba- 

inaintași. 
un Iot

„TURNEUL ECHIPEI NOASTRE IN ROMANIA1
| NE-A PRILEJUIT UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ...1

NUMEROASE SUCCESE 
LA PRONOEXPRES

După ce au debutat, la 4 iulie, 
cu două autoturisme șl Impor
tante cîștiguri în bani, tragerile 
obișnuite Pronoexpres din această
lună au furnizat satisfacții și 
mai mari la 18 iulie, cînd au 
fost atribuite la categoria I TREI 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, ob
ținute de Eva Bota din Arad, 
Maria Boesanezi din Cluj-Napoca 
șl Traian Cristache din com. Cep- 
tura, jud. Prahova. Este de re
marcat prezența a două partici
pante printre performerii acestei 
trageri, precum șl faptul că 
toate cele trei cîștiguri au fost 
înregistrate pe bilete achitate în 
cotă de 25%. Merită a fi subli
niat și faptul că, la cele patru 
trageri Pronoexpres din luna cu
rentă, au fost prezente de fiecare

| ...nc-a declarat conducătorul selecționatei R. P. Chineze
După cum se știe, reprezen

tativa de fotbal a R.P. Chine
ze a susținut un turneu în 
țara noastră, evoluînd la Sla
tina (2—3 cu Viitorul Scomi- 
cești), Galați (3—2 cu F.C.M.) 
și Cimplna (1—4 cu Selecțio
nata universitară a României). 
La încheierea turneului, l-am 
rugat pe tovarășul Yang Xiu- 
wu, secretar general adjunct 
al federației de fotbal din 
R.P. Chineză, conducătorul 
delegației, să ne dea cîteva 
amănunte în legătură cu echi
pa pe care a condus-o și 
presiile despre turneul 
România.

im- 
din

sosi— Știu că înainte de a 
în țara noastră, fotbaliștii chi
nezi au evoluat în Franța.

— Echipa noastră a fost 
prezentă la Toulon, la un 
„turneu al speranțelor", la 
care au mai participat selec
ționate de jucători „sub 21 de 
ani" din U.R.S.S., Olanda, Un
garia, Franța, Argentina, 
Iugoslavia, Irlanda, în care am 
realizat următoarele rezulta
te : 1—2 cu Franța și Olanda, 
0—0 cu Iugoslavia și 0—2 cu 
Argentina. După aceea, jucă
torii noștri au mai 
trei partide cu O.G.C. 
(0—1), cu ' 
țească a 
o echipă 
(4—0).

susținut 
Nice 

selecționata studen- 
Franței (3—1) și cu 

locală din Vichy

prezența Ia turneul— Prin
de la Toulon înțelegem că ați 
deplasat 
tivă.

o echipă de perspec-

2—3 excepții, lotul
și in România consti- 

de fapt, viitoarea noas-

— Cu 
prezent 
tuie, 
tră echipă reprezentativă, care 
in 1980 va participa la Jocu
rile asiatice. De aceea am și 
perfectat 
lung, 
torii. 
pleca 
vom 
ciuri

un turneu așa de 
pentru a rula tofi jucă- 
Dealtfel, după ce vom 
din tara dumneavoastră, 

mai susține patru me
in Anglia și Scotia.

cu caracter fizic. Ia Cota 1400, 
Ia altitudine. Aclimatizarea cu 
platourile mexicane constituie 
un factor decisiv în privința 
capacității de elort. De aceea 
am și ținut să lucrez cu dr. 
D. Tomescu, care are experi
ența turneului final al C.M. 
din Mexic, din 1970, unde a 
însoțit echipa noastră națio
nală. Aclimatizarea 

$1
& c

:>.o. vțî

Iată-i pe componența lotului alergînd spre înălțimile Cotei 1400 
Foto : V. BAGEAC

tează enorm, ne spunea dr._ D. 
Tomcscu. La C.M. am făcut 
acest lucru în 14 zile, deși ar 
mai fi fost nevoie de încă 6. 
Aici Ia Sinaia, la 880 de me
tri, abia după 7—8 zile pulsul 
și tensiunea au venit la nor
mal. Acum. întregul Iot se 
prezintă bine, inclusiv Boloni, 
care, din cauza unor exame
ne, a venit mai tîrziu".

Următorul obiectiv este o- 
mogenizarea în Joc, cristaliza
rea formulei de echipă, a 
„unsprezecelui" de bază, pen
tru că acești jucători vin de 
la 14 echipe, unii chiar de la 
Divizia B. Se aire însă in vedere

u

— Cu ce impresii plecați 
din România ?

— De la sosirea in țara 
dumneavoastră am fost încon
jurați cu mare prietenie de 
către reprezentanții forurilor 
sportive, ai federației, de că
tre gazdele noastre de la Sla
tina, Galafi și Cîmpina. Am 
discutat cu acest prilej și cu 
reputatul dumneavoastră teh
nician Stefan Covaci. Ne-a 
plăcut publicul din România, 
obiectiv, bun cunoscător al a- 
cestui sport, foarte prietenos. 
Vizita noastră, ca și a echipei 
din Tirgoviște în China, con
tinuă bunele noastre relații și 
din alte sporturi, cum ar fi 
gimnastica, voleiul, baschetul. 
Echipele întîlnite de noi la 
Slatina, Galați și Cimpina 
ne-au lăsat o impresie bună, în
deosebi selecționata universi
tară, care ne-a fost superioară 
din , toate punctele de vedere. 
La întoarcerea acasă vom în
cerca să aplicăm lucrurile bu
ne desprinse din evoluția par
tenerilor noștri de întrecere.

Al. C. 

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

că 8 dintre ei au fost pe la 
lotul național A, ceea ce con
stituie un mare avantaj. Primul 
meci de verificare a fost cel 
cu Carpați Sinaia, dar needi
ficator, din cauza replicii sla
be a divizionarei C. A urmat 
partida cu Selecționata R.P. 
Chineze. Randamentul a fost 
mai scăzut îndeosebi în privința 
ritmului de joc. Am remarcat,

în 
în 
la 
la

totuși, comportarea liniei de 
fundași și, parțial, a unor 
componenți din liniile de mij
locași și atac. în această săp- 
tămînă, selecționata universi
tară va mai susține trei me
ciuri i azi — la București, cu 
Autobuzul ; joi — la Moreni, 
cu Flacăra ; duminică, la Bu
zău, cu Gloria ; după care, 
ziua de 7 august va pleca 
Spania, pentru a participa 
un turneu de prestigiu, 
Bilbao, alături de Nottingham 
Forest, Real Madrid și Athle
tic Bilbao. O participare că
reia fotbaliștii noștri trebuie 
să-i facă față cu succes, cu 
toate că obiectivul lor princi
pal îl constituie Universiada. 
„In Mexic și-au anunțat par
ticiparea 35 de echipe : 10 din 
Europa, 7 din Asia, 8 din A- 
frica si 10 din America de 
Sud. Nu vor lipsi Iugoslavia, 
Brazilia, Argentina și Mexi
cul, desigur, care organizează 
turneul și vrea să-l cîștige — 
ne spunea C. Cernăianu. Ple
căm acolo, însă, cu dorința de 
a avea o comportare foarte 
bună, care să ne permită să 
luptăm pentru al treilea titlu 
de campioni mondiali univer
sitari".

Al. CONSTANTIN

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MULȚESCU VA JUCA LA 

DINAMO. Ctobul petaoșenean a 
acordat dezlegare luii Mulțescu, 
pentru formația dinamovistă. 
Așa incit, în campionatul na
țional (ediția 1979—1980) el va 

dinîmbrăca tricoul echipei 
Șos. Ștefan cei Mare.
• ECHIPA DE JUNIORI A 

ROMÂNIEI PARTICIPA LA 
„TURNEUL PRIETENIA". Re
prezentativa noastrâ de juniori, 
care se pregătește pentru jocu
rile. cu Turcia, din cadrul pre
liminariilor U.E.F.A., va fi pre
zentă — între 2 șl 13 august 
— la startul tradiționalei com
petiții rezervată selecționatelor 
din țările socialiste — „Turneul 
Prietenia", care se va desfă
șura în Polonia.
• DIVIZIONARELE A SUS

ȚIN TESTUL TEHNIC. înain-

dată marile cîștiguri în autotu
risme și bani (inclusiv la tra
gerea de săptămîna trecută, 
cărei rezultate sînt publicate 
această rubrică). Particlpînd 
tragerea de mîine, 1 august, 
veți și dv. posibilitatea de a 
număra printre marii cîștigători. 
Nu uitați, însă, că ASTAZI ESTE 
ULTIMA ZI PENTRU PROCURA
REA BILETELOR.

ale 
în 
la 
a- 
vă

ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR 
LA PRONOSPORT !

Se aduce la cunoștința partlci- 
panților la concursul Pronosport 
din 29 iulie 1979 că rezultatul me
ciului VI, Poiana Cîmplna — Di
namo Focșani, este 2—0 (prono
stic 1) șl nu 0—2 (pronostic 2), 
cum dintr-o greșită informare a 
fost publicat. Administrația de 
Stat Loto-Pronosport a luat toate

© STEAUA A CIȘTIGAT TUR
NEUL INTERNAȚIONAL DE LA 
BANSKA BYSTRICA (CEHO
SLOVACIA). Turneul internațio
nal de la Banska Bystrica, la 
care au participat patru puter
nice formații de club, a fost cîș- 
tigat de Steaua București, care, 
în finală, a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) pe Dukla Banska Bys
trica (au marcat M. Răducanu și 
Zamfir). In prima zi a turneului, 
bucureștenii au cîștigat cu 

în fața echipei 
Kosice (a înscris 
Iată
Steaua

Banska 
Moscova,

i—o 
Lo- 
An- 

fi-
2.
3.

(1-0) 
ko-motiv 
ghelini). 
nai : 1.
Dukla 
T.S.K.A. 
Kosice.
• F. C. ARGEȘ — ÎN BULGA

RIA. Echipa campioană F. C. Ar
geș a plecat ieri în Bulgaria. Pi- 
teștenii vor evolua, mîine, la Per- 
nlk in compania echipei Minlor.
• SELECȚIONATA UNIVERSI

TARA A ROMÂNIEI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI. Astăzi 
după^amiază, de la ora 17, Sta
dionul Republicii din Capitală va 
găzdui întâlnirea amicală dintre 
Selecționata Universitară a Ro
mâniei și echipa de Divizia B 
Autobuzul București.
• ECHIPA MINERUL CAVNIC 

EFECTUEAZĂ UN TURNEU IN 
UNGARIA. După ce, zilele tre
cute, formația Minerul Cavnic a 
susținut două jocuri amicale in
ternaționale (3—2 cu Metripond 
Hodmezovasarhely. la Baia Mare, 
și 0—0 cu aceeași formație la Cav
nic), divizionara B va Întoarce 
vizita echipei ungare, plecând în- 
tr-un turneu în Ungaria. Echipa 
din Cavnic va evolua la Hodme
zovasarhely și Mako. (Z. Debre- 
țeni — coresp.).

O TRACTORUL BRAȘOV — 
HAPOEL NAZARETH (Israel) 
2—0 (0—0). Echipa Hapoel Naza
reth din Israel și-a Început tur
neul în țara noastră, având ca 
adversară formația de Divizia B 
Tractorul Brașov. Gazdele au ob
ținut victoria cu 2—0 (0—0), prin 
golurile marcate de Pană șl Hin- 
tea. (P. Dumitrescu — coresp.).

O CORVINUL HUNEDOARA — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—1).
Au marcat: Răduță (min. 30) și 
Văetuș (min. 75). Universitarii au 
folosit formația: Lăzăreanu — 
Anca, Moș, Ciocan, I. Mureșan — 
Mânu, Suciu, Răduță — Dobrotă; 
Florescu, Batacliu. Au mai jucat: 
Moldovan, Fi. Pop, A. Mureșan, 
Bagiu șl Popa.
• SPORTUL MUNCITORESC 

CARACAL — VIITORUL SCOR- 
NICEȘTI 0—2 (0—1). Joc frumos,' 
cu numeroase faze de poartă, în 
care oaspeții au inițiat mai multe 
acțiuni de atac. Ei au obținut 
victoria cu 2—0 (1—0). Au înscris 
Șoarece (min. 16) și P. Petre 
(min. 85). Viitorul a folosit for
mația: Nedea (Anghel) — Lică,' 
Martinescu, Clocioană, Mincu —j 
Badea, P. Petre, Manea — Voi- 
culeț (Sterea), Șoarece, Fl. Du
mitrescu. (C. Donciu — coresp.);
• GLORIA BISTRIȚA — LOTUL 

NAȚIONAL DE JUNIORI I 2—1 
(2—1). Joc echilibrat, în care di
vizionarii B au avut plusul de 
experiență necesar, ciștigînd prin 
golurile marcate de Damian (rain. 
8) și Moga (min. 12). Pentru ju
niori a înscris Bolba în min. 43.
• AURUL BRAD — LOTUL NA

ȚIONAL U.E.F.A. ’81 4—0 (2—0). 
Realizatorii golurilor : Georgescu 
(min. 2 și 23), stingă (min. 50) 
și Faur (min. 83). (Al. Jurcă — 
coresp.).
• U.T.A. — STRUNGUL ARAD

2—1 (1—0). Pentru fosta divi
zionară A au marcat Iova (min. 
40) și Bitea (min. 53), iar Bedea 
(min. 80) a înscris pentru Strun
gul. (N. Străjan — coresp.).

clasamentul 
București,

Bystrica,
4. Lokomotiv

tea primei etape a campiona
tului Diviziei A, programată 
duminică 12 august. echipele 
divizionare A vor susține tes
tul tehnic. Examenul fotbaliș
tilor din primul eșalon, la ă- 
ceasită materie... de specialitate, 
va avea loc joi 2 august, la 
București, Cluj-Napoca, Pitești 
si Bacău.
• COLEGIUL CENTRAL AL 

ANTRENORILOR A EDITAT 
— în premieră — Caietul an
trenorului de fotbal. El poate 
fi procurat la sediul F.R.F. din 
str. Vasile Conta nr. 16.
• DUPĂ TOATE PROBABI

LITĂȚILE. înaintea meciului 
cu echipa Poloniei — progra
mat la 29 august, în deplasare 
—, Iotul A va juca, la 26 au
gust, la Torino, cu Juventus, 
fosta campioană a Italiei.

măsurile ca trierea buletinelor să 
se facă conform rezultatului de 
pe teren, urmînd ca participanții 
să-și primească premiile cuvenite 
la casierii sau prin mandate poș
tale, după cum au solicitat cîști- 
gătorii.

cîștigurile tragerii 
PRONOEXPRES

DIN 25 IULIE 1979

25% — 
; Cate- 
a 3.269

; Ca- 
Cate- 
Cate- 
Cate-

Categoria 1: 1 variantă 
autoturism „Dacia 1 300" 
goria 2: 11 variante 25% 
lei; categoria 3: 21,25 a 1.692 lei; 
Categoria 4: 85,75 a 419 lei; ~ 
tegoria 5: 185,50 a 194 lei; ' 
goria 6: 6.806,7o a 40 lei; 
goria 7: 237,59 a 200 lei; 
goria 8: 4.010,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" _  _
Categoria 1, jucat 25%, a fost ob
ținut de GHEORGHE JÂMNEALA, 
din Comănești, județul Bacău-— -

242.370

de l-a



Balcaniada a X-a a juniorilor Concursurile din cadrul Sparlachiadei popoarelor din U. R. S. S.

BILANȚ BUN AL ATLEȚILOR NOȘTRI
11 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI
• Cristina Cojocaru la a doua victorie, cu ur rezultat remarcabil

JAMBOL, 30 (prin telefon), 
în looaiitate s-au încheiat _ în
trecerile ediției a X-a, jubilia
re. a Balcaniadei de atletism a 
juniorilor. Fiind vorba de o 
competiție individuală, intere
sează. în primul rînd. bilanțul 
locurilor ocupate pe podium, 
care sc prezintă astfel : Bulga-

CRISTINA COJOCARU 
ria 44 (13 locuiri I, 16 locuri II 
și 15 locuri III), România SI 
(114-11+9). Grecia 14 (8+3+3). 
Iugoslavia 16 (3+5+8), Turcia 0.

Duminică. în ziua a doua a 
competiției, atleții români au 
mai cîștigal 6 probe, ceea ce 
ridică la 11 numărul victoriilor 
juniorilor noștri la această Bal
caniadă.

Cristina 
și a doua 
800 m. cu 
reprezintă

Cojoearu a cîștigat 
probă, cursa de 

2:03,9. rezultat care 
______ — ca șl cel de la 

1 500 m — un nou record na
tional de junioare și balcanic.

Celelalte victorii au fost înre
gistrate de Nicoleta Lia 
200 m, ștafeta feminină 
4X400 m, Tatiana Mihalce# 
greutate, Gybrgy Marko 
5 000 m și Gheorghe Ene 
triplu.

Iată rezultatele: FETE: 200 m: 
NICOLETA LIA (R) 24,34, V. 
Petrovici (I) 24,39, Ana Marcu 
(R) 24.46 ; 800 m : CRISTINA 
COJOCARU (R) 2:03,9. Ekova 
(B) 2:06,0, Margareta Ghile (R) 
2:06.1 ; 4X400 *”**
3:40,4 — rec.
slavia 3:43,0. 
greutate : TATIANA 
CEA (R) 15,52 m, V. Opterova 
(B) 14,59 m ; suliță : M. Jhale- 
lova (13) 54,44 m. Doina Maxim 
(R) 53,88 m, A. Todorova . (B) 
53,72 m ; pentatlon : U. Ntko- 
lova (B) 4087 p — rec. balcanic, 
El. Aflorii (R) 3939 p 0a 2 P 
de recordul tării) ; BĂIEȚI : 
200 m : G. Vanvakas (G) 21,29; 
800 m : B. Perica (I) 1:51,0, D. 
Nistor (R) 1:52,6. L. Georgiadis 
(G) 1:52,7; 2 000 m obst. : A. 
Ciminus (G) 5:44,8. K. Stoianov 
(B) 5:46,1 ; 5 000 m : GYORGY 
MARKO (R) 14:15,5 — rec. bal
canic, S. Miklavjina (I) 14:19.8, 
D. Sapoval (R) 14 : 40,3 ; înăl
țime : M. Minudis (G) 2,15 m, 
V Țvetkov (B) 2,15 m, Eug. 
Popescu (R) 2,12 m : triplu : 
GH. ENE (R) 15,87 m. N. E- 
rega (D 15,61 m. Paul Stanciu 
(R) 15,59 m ; suliță : M. Pav
lov (B) 70,64 m, N. Negoiță (R) 
69.92 m ; greutate: Kukulis (G) 
16,95 m, S. Tirichiță (R) 16,86 m; 
decatlon: M. Grozev (B) 7491 p 
— rec. balcanic.

la 
de 
la 
la 
la

rn : ROMANIA 
balcanic. Iugo- 

Bu.lga.ria 3:51,0 ;
MIHAL-

Eug.

Viorel TONCEANU

IRINEL PĂNULESCU - LOCUL II-Șl MARIANA PARASCHIV 
-LOCUL III-ÎN PROBA DE 400 m MIXT

MOSCOVA. 30 (prin telefon). 
La bazinul olimpic din com
plexul Lujniki, în cadrul califi
cărilor pentru proba feminină 
de 400 m individual mixt, două 
înotătoare românce au reușit 
să promoveze în finală : Irinel 
Pănulescu, cu cel de al 3-lea 
timp al ...................  ~
Mariana 
al 7-lea

Finala 
tată cu deosebit interes do că
tre toți spectatorii și specialiș
tii, s-a încheiat eu un frumos 
succes românesc. Două din cele 
trei locuri ale podiumului de 
premiere au fost ocupate de 
înotătoarele noastre. Mai mult, 
Irinel Pănulescu (medalie de 
argint) a realizat, cu 5:01,08, șl 
un nou record național. Dar, 
merite egale revin și Marianei 
Paraschiv (medalie de bronz),

calificărilor (5:04,92) și
Paraschiv, cu cel de 

(5:08,13).
acestei probe, aștep-

1500 m: S. Ponomarev (U.B.S.S.) 
3:38,6 ; decatlon : Grebeniuk 
(U.R.S.S.) 8166 p ; înălțime :
Al. Grigoriev (U.R.S.S.) 2,24 m; 
maraton : Leonid Moiseev
(U.R.S.S.), Shigeru Sou (Japo
nia) și Viktor Ztllcov (U.R.S.S.) 
— toți înregistrați în 2.13:20,0lit; 
FEMEI : 200 m : Ludmila Kon- 
draleva (U.R.S.S.) 22,63 ; 4X100 
m : echipa Moscovei 43,74 ; 
disc : Svetlana Melnikova
(U.R.S.S.) 64,90 m. Margita Uate 
(R.D.G.) 63,74 m... 6. “ '
Țacu (România) 60,72
• Cursa ciclistă de 

fost cîștigată. după o 
frumoasă, de rutierul sovietic 
Aleksandr Gusiainikov. care a 
parcurs 190 km în 4.46:00,2,
• O surpriză de proporții a 

fost înregistrată în proba de 
tir, calibru redus. 60 f culcat, 
la cane pe primul loc s-a cla
sat țintașa bulgară Matova. cu 
un rezultat de 598 p !

• La judo, Serglici Novikov 
(U.R.S.S.), deținătorul titlului 
olimpic, și-a adjudecat victo
ria la oategaria grea, învingin- 
du-1 în finală pe compatriotul 
său Boris Beridze.

Rezultate înregistrate la alte 
discipline sportive :

Florența 
m.
fond a 

întrecere

• baschet : masculin : Mosco
va — Cehoslovacia 95—79; R.S.S. 
Litoaniainsă. — R.S.S. Bieloruși 
113—97 ; feminin : Cehoslovaci* 
— R.S.S. Estonă 79—49 ; Mos
cova — Iugoslavia 92—61 ;

• haltere (categoria 75 kg) ; 
Valeri Smirnov (Leningrad) — 
335,00 kg ;

• handbal : clasament final 
al turneului internațional grupa 
A : 1. Moscova 6 p, 2. R. S. S. 
Moldovenească 5 p, 3. Româ
nia 3 p, 4. R. S. F. S. Rusă 2 p, 
5. R. S. S. Letonă 2 p.
• înot : surpriză în proba 

masculină de 100 m liber, ad
judecată de Fernando Canalia 
(Porto Rico) — 51,81. urmat de 
Serghci Kopliakov (U.R.S.S.) — 
51,87, La 200 m spate bărbați 
a terminat învingător Vladimir 
Dolgov (U.R.S.S.) — 2:05,13.
• volei: masculin : Lenin

grad — Japonia 3—0 ; feminin: 
Cuba — R.S.S. Letonă 3—2 1 
S.U.A. — R.S.S. Ucraineana 
3—1. în grupele semifinale I 
S.U.A. —• Sel. orașului Mosco
va 3—2 (—10, 12, 15, —8, 11) I

Victor BANCIULESCU

SPORTIVI ROMÂNI
ATLETA SANDA VLAD ÎNVIN

GĂTOARE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 30 (Agerpres). — 

tn cadrul concursului internațio
nal de la Varșovia, atleta român
că Sabda Vlad a cîștigat proba 
feminină de săritură în lungime, 
cu rezultatul de 6,36 m, fiind ur
mată de concurentele poloneze 
Barbara Wojnar — 6,33 m și Te
reza Marcziniak — 6,31 m.
TINERII POLOIȘTI - LOCUL IV 

LA „CUPA PRIETENIA*
în ultimele Jocuri susținute în 

cadrul „Cupei Prietenia" la polo, 
turneu desfășurat în orașul Szol- 
hok, echipa României a pierdut 
Uitilnlrile cu echipele U.R.S.S. 
— 4—6 (0—2, 3—1, 0—1, 1—2) și
Cubei — 5—8 (2—2, 1—1, 2—2, 0—9). 
In finală : Ungaria — U.R.S.S. 
7—4. Clasament final : 1. Unga
ria ; 2. U.R.S.S. ; 3. Cuba ; 4.
România ; 5. Polonia ; 6. Ceho
slovacia ; 7. Bulgaria.

COMPETIȚII INTERNATIONALE 
DE ȘAH

După 3 tururi, în meciul dintre 
selecționatele feminine ale Iugo
slaviei șl României scorul este de 
11,5—8,5 puncte în favoarea gaz
delor. tu turul 8, Viorica Hie a 
învins-o pe Nikolin, în 33 de mu
tări, Lia Bogdan a pierdut la 
Cejlcl, Polihcouiade a remizat cu 
Markovici. In partida întreruptă

PESTE HOTARE
din turul 2, Ligia Jigman a ln- 
vlns-o pe Petrovici.

★
în runda a doua a campionatu

lui mondial pentru juniori de la 
Skien (Norvegia), tînărul maes
tru român Adrian Negulescu, ju- 
cînd cu piesele negre, a cîștigat 
în 28 de mutări la Valiente (Pa
raguay).

Ar
international feminin

6.

Turneul ______ .------- ... .
de la Nalenchowe (Polonia) a fost 
cîștigat de Tundă Csonkics (Un
garia), cu 10,5 puncte, urmată de 
Gertrude Baumstark (România) 
— 8,8 puncte, Erika Belle (Olan
da) — 8 puncte etc.

TURNEUL DE TENIS DE LA 
KITZBUEHEL

Rezultate înregistrate în finale
le turneului de tenis de la Kitz- 
buehel : simplu bărbați : 
Gerulaitis — Pavel Slozil 
6—2, 6—4 ; simplu femei : Hana 
Mandlikova — Sylvia Hanika 
2—6, 7—5, 6—3 ; dublu temei : 
Dianne Evers, Helena Anliot — 
Virginia Ruzici, Elly Vessies 6—0, 
6—4.
UN

Vitas
6—2.

NOU SUCCES AL CANO
TOARELOR LA ESSEN 
ultima zi a regatei Interna-

REPREZENTANTA B.R.S.S.,
CAMPIOANĂ EUROPEANA

DE Î 0111 JUNIOARE
MADRID, 30 (Agerpres). Cam

pionatul european de volei pen
tru echipe de junioara s-a în
cheiat, la Madrid, cu succesul se
lecționatei U.R.S.S. — 10 puncte, 
urmată în clasamentul final de 
formațiile R. D. Germane — 9 
puncte și Cehoslovaciei — 8 p. 
Rezultate înregistrate în ultima 
zi a competiției : U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 3—0 : Polonia — Ita
lia 3—0; R. D. Germană — Bul
garia 3—2.

In
ționale de canotaj de Ia Essen, 
echipajul feminin do 8-J-l al Ro
mâniei a realizat o prețioasă vic
torie cu timpul de 3:01,52, între- 
cînd ambarcațiunile S.U.A. 
(3:05,08) și Canadei (3:05,10), me
daliate la ultima ediție a C.M. In 
cursa masculină de 2 4-1, echi
pajul românesc Ceapura — Ba
tarda 4- Lovrenschi a sosit pe 
locul trei cu 7:16,79, proba fiind 
câștigată de ambarcațiunea 
Germania cu 7:14,33.
CONSTRUCTORUL baia mare 

(HANDBAL FEMININ) 
LOCUL I LA SAJOSZENTPETER

Competiția feminină de handbal 
de la Sajoszentpeter s-a încheiat 
cu victoria echipei Constructorul 
Baia Mare, pe locurile următoare 
elasîndu-se formațiile ungare 
Banyasz Borsod șl Dunaujvaros. 
Rezultate : Constructorul Baia 
Mare cu Eger 19—15 (10—6) șl cu 
Banyasz Borsod 23—11 (9—5).

R.F.

ECHIPA DE TENIS A FRANȚEI
t CIȘII6M ..CUPA GALEȘ"

PARIS. 30 (Agerpres). — Com
petiția internațională de tenis 
pentru tineret „Cupa Galea" a 
fost cîștlgată, la actuala ediție, 
de echipa Franței, care a învins 
cu 3—2 — în finala disputată la 
Vlchy — formația Cehoslovaciei. 
In ultimele două partide de sim
plu. Yannick Noah a dispus eu 
6—3. 6—2, 6—2 de Dusan Pohl, 
iar Miroslav Lacek cu 6—3, 8—8 
de Thierry Pham. Pentru locul 
trei : R. F. Germania — Italia 
8-1.

PIIIKJIItJS ADVERSARIRINEL, PĂNULESCU

POSESORUL „GHETEI Dt ARGINT
S(op-(a<iru TOMAS MAVROS (A. L K. ATENA)

PENTRU f.C. ARGEȘ
care s-a aflat timp de 3 schim
buri pe locul 2 în cursă și nu
mai finișul mai puternic la sti
lul craul i-a adus o poziție mai 
bună colegei sale Pănulescu.

REZULTATE : 1. 
wakina (Uniunea 
4:55,88 ! 2. Irinel
(România) 5:01.08 
nai) | 3. Mariana
(România) 5:02,28.

Toate felicitările acestor ti
nere înotătoare care au concu
rat cu deosebită dirzenie și cu 
o mare dorință de a se numă
ra printre fruntașele probei.

Celelalte rezultate ale sporti
vilor noștri prezenți în între
cerile zilei de luni — în obiș
nuitul fișier al competiției.
• întrecerile atletice ale 

concursurilor din cadrul Spar- 
tachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
s-au încheiat duminică, pe ma
rele stadion de la Lujniki. Ele 
au prilejuit dispute interesante, 
încheiate cu rezultate remarca
bile. Iată citeva : 400 m : Sian 
Vinson (S.U.A.) 45.70 ; greutate: 
Valeri Voikin (U.R.S.S.) 20,58 m; 
prăjină : C. Volkov (U.R.S.S.) 
5,55 m — cel mai bun rezultat 
mondial pentru juniori: 5000 in: 
Mirius Yfter "(Etiopia) 13:20,8 ;

Olga Kle- 
Sovietici) 
Pănulescu 

(rec. națio- 
Paraschiv

MARITA KOCH, NOU RECORD

In ultimii ani, soccerul din 
Grecia a avut numeroși ju
cători de valoare, îndeosebi 
atacanți. Este suficient să 
amintim că, pînă acum, nu 
mal puțin de 4 jucători s-au 
afirmat pe lista celor mal 
buni golgeterl europeni, toți 
aceștia clasîndu-se pe locul II 
în clasamentul .tunarilor3 de 
pe continent șt intrînd în po
sesia „ghetei de argint". Să-l 
enumerăm : în 1889 — Gior
gios Sidecis, cu 35 de goluri 
marcate ; în 1971 — Giorgios 
Dedes — 28 : în 1972 — Anto
nis Antoniadis — 39, iar în 
1979 Tomas Mavros, cu M 
goluri. Firește, fiecare dintre 
ei au fost la timpul respectiv 
titulari ai reprezentativei Gre
ciei, jucători de care se te
meau toate apărările.

în prezent, în mod normal, 
no interesează mai îndeaproa
pe actualul golgeter al cam
pionatului Greciei, Tomas 
Mavros. De ce 7 Pentru că 
vedeta nr. 1 la ora actuală a 
fotbalului elen este una din
tre piesele de bază ale forma
ției campioane, A.E.K., echipă 
care va întâlni. în primul tur 
al C.C.E., pe campioana țării 
noastre, F. C. Argeș Pitești. 
Tomas Mavros este un jucător 
în plină vigoare : are 25 de 
ani șl este titular de maî 
mulți ani în reprezentativa 
Greciei (26 de selecționări). 
Din cele 90 de goluri ale for
mației sale în campionat (ci
fră apreciabilă). 
marcat 31. adică 
declt o treime !

Mavros » 
mal mult 

Atacantul din

capitala Greciei esli o 
ambițioasă, perseverentă 
primul obiectiv pe care-1 ur
mărește acum — după decla
rațiile sale — este să ajungă, 
în viitoarea ediție a campio
natului, posesor a! „ghetei de 
aur". In acest scop, șl-a pro
pus un antrenament mal ri
guros. exersînd șutul Ia poar
tă din toate pozițiile posibile, 
cu ambele picioare, șl perfec
ționarea loviturilor cu capul. 
Despre el însuși, Mavros spu
ne : „Desigur, un atacant de 
clasă se naște, dar asta nn 
însemnează că talentul și 
„simțud porții" este sufieie.nl. 
Trebuie să muncești neobosit 
pentru a-țl menține pregăti
rea fizică, spiritul de luptă, 
să te încadrezi perfect In angre
najul complex al jocului colec
tiv ... Cu alte cuvinte, să ai 
șl coechipieri altruiști, care să 
te ajute. Pentru mine, exem
plele cele mat elocvente din 
fotbalul internațional actual le 
oferă englezul Keegan șl ar
gentinianul Kempes".

Proiectele sale de viitor sînt 
legate, firește, de fotbal: o 
comportare onorabilă în 
C.C.E., iar echipa Greciei să 
obțină calificarea — șl cu 
aportul său — în turneul final 
al campionatului european 
(n.n. din grupa a 6-a mol fac 
parte reprezentativele U.R..S.S., 
Finlandei șl Ungariei). Moti
ve pentru care șl-a și prelun
git contractul cu echipa sa de 
club, A.E.K. Alena.

Ion OCHSENFELD

MONDIAL LA 400 m
BERLIN, 3d (Agerpres). — Cu 

prilejul unul concurs de atletism 
desfășurat la Potsdam, sprintera 
Marita Koch (R.D.G.) a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de <00 m plat, cu timpul de 48,89. 
Vechiul record îl aparținea cu 
48,94 și fusese realizat anul trecut, 
la campionatele europene de la 
Praga. Marita Koch (în vîrstă de 
22 de ani, studentă la facultatea 
de medicină din Rostock), a dobo- 
rît în acest an și recordul mon
dial în proba de 200 m, obținînd 
în concursul de la Karl Marx- 
stadt, disputat în luna Iunie, per
formanța de 21,71.

DE PRETUTINDENI
• LA CEREREA

U.E.F.A. a acceptat 
locul de desfășurare a primelor 
partide din cupele europene (pro
gramate la 19 septembrie). Iată 
schimbările survenite (primele 
echipe vor fi gazde în tur): în 
Cupa cupelor, Panionios — Twen
te Enschede; C, F. Barcelona — 
Akranes; Nantes — Cliftonvllle, 
Reipas Lahti — Aris Bonneweg 
și Sliema Wanderers — Boavista 
Porto. în Cupa U.E.F.A., Gala- 
tasaray — Steaua Roșie Belgrad; 
Internazionale — Real Sociedad

unor cluburi, 
să ' ' 'schimbe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO * Pe circuitul de la 

Hockenheim, Marele Premiu al 
R. F. Germania pentru formula 
I s-a încheiat cu victoria austra
lianului Alan Jones („Williams 
Saudla"), care a parcurs 305,460 
km în lh 24:48,83. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Clay Regaz- 
zonl („Williams Saudia") și Jac
ques Laffite („LIgler"). După 10 
probe. în clasamentul general ai 
C.M. conduce Jody Schecktar — 
35 p.

BASCHET • Campionatul euro
pean de la Messina, rezervat e- 
chlpelor de junioare, a fost cîști
gat de reprezentativa U.R.S.S. 
Rezultate înregistrate în ultima 
zl a competiției: U.R.S.S. — Ita-

lia 76—61 (39—35); Ungaria —
România 71—67 (29—32).

CICLISM • Cea de a 34-a edi
ție a „Trofeului Matteotti" a re
venit rutierului Italian Giovanni 
Battaglin (230,400 km în 6h 06:52).

NATAȚIE • rn concursul de 
înot de Ia Santa Clara (Califor
nia), John ‘ ~ ’
cîștigat 100 m bras cu 
Brian Goodell la 200 m liber — 
1:53,04. • La Freiburg. în cam
pionatele de înot ale R. F. Ger
mania, au fost realizate 4 noi re
corduri ala țării: 100 m fluture 
femei — Karin Selck 1:01.76; 200 
m liber bărbați — Andreas 
Schmidt —1:52,17; 400 m liber fe

Hencken (S.U.A.) a
1 :06,09.

mei — ina Beyermann — 4:16,9a 
șl 200 m mixt femei — Irene Sin- 
dern — 2:20,29. • La Austin
(Texas), tînăra Kim Linehan, in 
vîrstă de 16 ani, a stabilit un 
nou record al S.U.A. pe 400 m 
liber (f) cu 4:07,12.

TENIS • B. Taroczy (Ungaria) 
a cîștigat turneul de la Hilver- 
sum, tavingîndu-1 în finală cu 
6—2» 6—2, 6—1 pe T. Smld (Ceho
slovacia). La dublu: okker, Ta
roczy — Kcdes, Smld 6—1, 6—3. 
• In finala turneului feminin de 
la Buenos Aires: Martina Navra
tilova — Billie Jean King 6—3. 
6—4. In semifinale: Navratilova 
— Wade 6—1. 7—6; King — Go- 
olagong 6—3, 3—6, 7—8.

San Sebastian; Atletico Madrid — 
Dynamo Dresda; F. C. ZCrich — 
F. C. Kaiserslautern; Ipswich 
Town — SKeid Oslo; Feyenoord 
— Everton șl Stuttgart — Torino.
• ÎN CAZUL în care Columbia 
va organiza turneul final din 
1936. cheltuielile pentru rea mena
jarea stadioanelor. Instalațiile 
pentru birourile de presă, con
struirea unor hoteluri pentru e- 
chipe și turiști se vor ridica la 
un milion de dolari. • FOSTUL, 
ANTRENOR al reprezentative! A- 
ustriet, Helmut Senekowiisch,’ 
care a activat în ultima vreme la 
Guadalajara (Mexic), revine în 
Europa, la clubul spaniol Athle
tic Bilbao.
• IN R. D. GERMANA se orga
nizează u» campionat a! elevilor 
(limita de vîrstă 13 ani), care a 
fost cîștigat în acest an de șco
larii din Dresda, pregătiți de fos
tul internațional Walter Fritzsch."
• DUPĂ 3 etape în campiona

tul Iugoslaviei conduce Vclez 
Mostar cu 6 p, urmată de Rad- 
nleki cu 5 p. Duminică, Velez a 
dispus cu 3—0 de Steaua Roșie, 
la Belgrad I • In prima etapă a 
campionatului Poloniei: 
goszcz — Poznan 0—3, 
Bytom — Mlelec 0—0.
Chorzow — Odra Opole 0—0. Wis- 
la Cracovia — Szomblerkl Bytom 
4—0, Leg la — Gdynia 2—1.
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