
SPIRIT GOSPODĂRESC, CHIBZUINȚĂ 
ÎN FOLOSIREA RESURSELOR ENERGETICE!

Răspunzînd cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării economico- 
sociale a României, Decretul 
de Stat privind stabilirea unor 
măsuri pentru gospodărirea ju
dicioasă și reducerea consumu
lui de energie electrică, ener
gie termică și gaze naturale 
reglementează problemele con
sumului acestora, cit și regimul 
prețurilor practicate din aceste 
domenii, asigurînd o mai bună 
corelare a lor. Noua reglemen
tare pornește, firesc, de la a- 
devărul potrivit căruia prețu
rile și tarifele la consumul de 
energie electrică pentru popu
lație stabilite în anul 1961, pre
cum și prețurile pentru gazele 
naturale au fost menținute vre
me îndelungată la același ni
vel, eu toate că pe plan mon
dial prețurile la materiile pri
me energetice, îndeosebi la pe
trol, au suferit o vertiginoasă 
creștere, de 11 ori în numai 
9 ani.

Esența măsurilor cuprinse în 
acest decret o constituie stimu
larea puternică a spiritului gos
podăresc, de economie, atît la 
marii consumatori industriali, 
cît și Ia nivelul consumului 
casnic, al fiecărui cetățean. 
Pentru că — așa cum s-au ex
primat numeroase opinii ale 
oamenilor muncii, ale specialiș
tilor — reglementările de pînă 
acum nu favorizau spiritul gos
podăresc ci, dimpotrivă, risipa, 
precum și multe inechități, mal 
ales în defavoarea categoriilor 
largi ale populației care înțe
leg să consume cu chibzuință. 
Un element esențial al preve
derilor actualului decret îl re
prezintă tocmai stabilirea pre
țurilor și a tarifelor pentru 
consumul de energie electrică, 
termică și gaze naturale în 
mod diferențiat, la un nivel 
rațional de consum, în funcție 
de numărul de persoane care

compun familia șl mărimea lo
cuințelor.

în întreg ansamblul de mă
suri preconizate prin decret re
zidă puternic preocuparea par
tidului pentru realizarea pro
gramului de creștere mai ac
centuată a nivelului de trai a- 
doptat de Conferința Națională. 
Pentru a se asigura creșterea 
retribuției reale cu 30—32 la 
sută, se prevede ca, începînd 
de azi, să se majoreze fondul 
de participare la beneficii sau 
de premiere anuală pentru În
tregul personal muncitor cu o 
sumă diferențiată în raport eu 
numărul copiilor afiați în în
treținere. Și tot începînd de 
azi, unor largi categorii de 
pensionari 11 se majorează pen
sia lunară, în afara majorării 
ce se acordă în etapa a n-a. 
Așadar, se compensează majo
rările de prețuri șl tarife la 
energie electrică, termică Șl 
gaze naturale.

Toate măsurile stabilite prin 
Decretul Consiliului de Stat 
publicat ieri reprezintă un pu
ternic stimulent și indemn pen
tru un consum chibzuit, firesc, 
o chemare adresată fiecărui om 
al muncii, fiecărui cetățean, de 
a pătrunde sensul rațional, ne
cesitatea acestor măsuri, de a 
dovedi atitudinea fermă a gos
podarului, a celui ce răspun
de, cu înalt spirit patriotic, de 
resursele materiale ale țării.

Sportivii, antrenorii și tehni
cienii. consiliile asociațiilor și 
cluburilor sportive, administra
țiile bazelor snortive, lucrătorii 
tuturor unităților C.N.E.F.S., 
vor veghea, în propriile gos
podării, ca și la locurile de an
trenament, la realizarea unui ri
guros regim de economii în ce 
privește consumul de energie 
electrică, termică și gaze natu
rale, alăturîndu-se, cu un simț 
de înaltă responsabilitate, la 
eforturile întregului popor.
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Concursurile din cadrul Spartachiadei popoarelor din U. R. S. S.

ÎNOTĂTOAREI CARMEN RUNACIU A CUCERIT
ȘI A DOUA MEDALIE DE AUR
LA 200 m SPATE CU 2:14,52, 

NOU RECORD NAȚIONAL
Rezultatul sportivei românce constituie 

cea mai bună performanță mondială a anului
MOSCOVA, 31 (prin tele

fon). Pentru a doua oară, la 
bazinul olimpic din cadrul 
complexului sportiv Lujniki, 
au răsunat, marți seara, a- 
cordurile imnului de stat al 
României, ta cinstea unei noi 
victorii a înotătoarelor noas
tre La concursul international 
din cadrul Spartachiadei po
poarelor din U.R.S.S. După ce 
dimineața, ta calificări, la 200 
m spate, Carmen Bunaclu nu 
a obținut decît al 3-lea timp, 
menajîndu-se evident pentru

finala de după-amiază. în a- 
ceastă ultimă reuniune cam
pioana și recordmana Româ
niei s-a comportat excelent, 
obținînd nu numai un frumos 
succes — al doilea la acest 
concurg —, dar și o perfor
manță de înaltă valoare.

Avtad de înfruntat un 
grup de 7 înotătoare sovieti
ce, Carmen a pornit în cursă

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a C-a)

Noi speranțe pentru G M. și J. O.

înfrățiți in muncă și In sport, In anii socialismului

IÎSLE ȘI RAME DE AER,
AROINT ȘI DRONl PENTRU

TINERII DIN JUDEJUL SATU MARE SE AFIRMĂ 
TOT MAI PUTERNIC ÎN MAREA PERFORMANTĂ

CANOTAJUL FEMININ ROMANESC!

înainte de toate, să schițăm 
un succint tablou comparativ 
al acestui vechi oolț de țară, cu 
oameni harnici, sinceri, veseli, 
ospitalieri. Ce a reprezentat ju
dețul Satu Mare în ziua Elibe
rării ? Ce reprezintă el acum, 
după 35 de ani de muncă și 
luptă sulb steagul partidului ? 

Pe una din planșele modernei săli (de antrenamente și 
concursuri) o posibilă candidată la Olimpiada de la Moscova : 
tinăra scrimeră Gabriela Betuker, marea speranță a „noului val“ 
sătmărean, și antrenorul ei, maestrul emerit al sportului Ștefan 
Haukler Foto : Vasile BAGEAC

moșii. Alte îndeletniciri : tăie
tori de lemne (țapinari istoviți 
de munca fără de sfîrșit la pă
dure), păstori, mici meseriași 
cu diverse ateliere, aciuiți mai 
ates la orașe.

9 Prezentul : o industrie e- 
chilibrată. dinamică, cu multe 
ramuri în care noile tehnologii 
Și aparatura modernă primează 
— industria construcției de ma
șini (cu accent pe utilaj minier, 
care se și exportă), industria 
ușoară (cea mai diversificată 
ramură — țesătorii. filatură, 
tricotaje, pasmanterie și con
fecții căutate pe piața externă), 
industria alimentară, industria 
de prelucrare a lemnului (pro
dusele acesteia stat exportate 
în peste 40 de țări de pe toate 
continentele); o agricultură mo
dernă, intensivă, cu rezultate 
record în cultura porumbului, a 
sfeclei, a cartofului (județul 
este cei mai mare exportator 
al țării la cultura cartofului 
timpuriu și la oăipșuni). Și cî
teva cifre sintetice : producția 

globală industrială a acestui 
an întrece de 60 de ori pe a- 
ceea din anul 1938, anul dte vîrf 
al producției capitaliste din 
țara noastță ; oamenii muncii 
români, maghiari și de alte 
naționalități, uniți în gînduri și 
în fapte, realizează azi doar ta 

5,2 zile întreaga producție a 
acelui an ’38 ; puterea econo
mică a județului este exprima
tă și în cele peste 12 miliarde 
lei producție globală ! O cifră 
în care regăsim sudoarea.. in
teligența, pasiunea, patriotismul 
fierbinte al tuturor locuitorilor, 
o cifră care — ca șd celelalte 
din anii din urmă — a contri
buit din plin la înfrumusețarea 
vieții materiale și spirituale a 
celor ce muncesc, a tuturor a- 
celora cane, indiferent de na
ționalitate, iși împlinesc adevă
rata personalitate, iși exercită 
drepturile In toate comparti
mentele vieții social-politice, 
grație politicii înțelepte a 
partidului.
LA ÎNCEPUT, UN CAMPION 

BALCANIC DIN CAREI„
Evident, cuceririle revoluțio

nare din anii luminoși ai so
cialismului au influențat favo
rabil șl perimetrul educației fi
zice și sportului. Tradiții spor
tive au fost și pe aceste me
leaguri dar, ta general, eportid 
era Înainte vreme un apanaj al 
celor mai Înstăriți; clasele domi
nante îl foloseau ca mijloc de

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag. 2-3)

A X-a edifie a Balcaniadei atlefilor juniori

UN EXAMEN PROMOVAT CU FRUMOASE CALIFICATIVE
Cea de-a X-a ediție, jubilia

ră, a Jocurilor balcanice de at
letism ale juniorilor, de la 
Jambol, a constituit pentru ti
nerii noștri sportivi unul dintre 
cele mai de seamă evenimente 
ale anului, un examen greu, 
dac pe care ei l-au promovat, 
in mare majoritate, cu note 
bune și chiar foarte bune. Ceea 
ce se cuvine notat, de la înce
put, este faptul că atleții noștri 
au întîlnit adversari foarte 
bine pregătiți — ne referim ta 
primul rînd la gazde, dar și la 
greci, came au constituit o ade
vărată surpriză ! Aceasta a fă
cut, însă, să sporească ambi
ția atleților noștri de a-și pune 
ta valoare potențialul de came

într-un avion TAROM care 
zbura spre Moscova, trei fete 
super-bronzate, înalte, fru
moase și cu priviri semețe, a- 
semenea amazoanelor, citeau 
liniștite. Erau Sanda Tom*,  
Olga Homeghi și Valeria Ră- 
cilă-Roșea, din noua generație 
de canotoare, aspirante la po
diumul european, mondial și 
olimpic. De la aeroportul Șe- 
remetievo au plecat direct la 
canalul Krîlatskoe din împre
jurimile Moscovei unde, peste 
cîteva zile, aveau să cuce
rească medaliile de aur la 
simplu și dublu vîsle fete, de
venind campioane ale Sparta
chiadei popoarelor din 
U.R.S.S.

• Trecutul : puțină industrie 
•— o fabrică de vase emailate, 
una (UNIO) de material rulant, 
de fapt o filială a societății pe 
acțiuni „Astra“, o făbricuță de 
cherestea —, o firavă agricul
tură în cadrul căreia mulțimea 
săracilor slugărea pe întinse

Le-am văzut pe celebrul 
canal olimpic spintecînd a- 
pele cu o ușurință incredibi
lă, țîșnlnd din start și distan- 
țîndu-se de puternicele ad
versare, ta măsura ta care 
victoria lor nu putea fi pusă 
la îndoială. Specialiștii străini 
au rămas pe gînduri. Tinerele 
românce, revelațiile anului 
1979 ia GrQnau si Panceare- 
vo, confirmau și la Moscova. 
A doua zi, după emoția prile
juită de premierea făcută cu 
ceremonialul olimpic, cu ridi
carea drapelului tricolor și in
tonarea imnului nostru de 
stat, am revenit la București, 
de unde imediat au plecat la 
Essen, to R. F. Germania. A- 
colo, din nou au Învins nu 

erau capabili, fapt care dove
dește că echipa de antrenori 
care i-a pregătit, îndeosebi 
Mihai Nistor, Atila Kaiith. Ga
briel Bădescu. Ștefan Popescu, 
Fane Cioacă, Mihai Niculescu, 
s-au preocupat nu numai de 
instruirea lor tehnică, ci și de 
dezvoltarea calităților morale, 
atît de necesare.

Testul de la Jambol a fost 
deosebit de prețios, mai ales 
că el a avut loc în preajma u- 
nor alte întîlniri internaționale 
de mare importanță, cum stat 
concursul „Prietenia" și .Cam
pionatele europene de atletism 
pentru juniori.

Valoarea tinerilor noștri at- 
leți' s-a remarcat tacă din

SANDA TOMA
numai ele, ci și colegele lor i 
in ( finale, C victorii româ
nești.

Cine stat aceste trei fete t 
Ele fac parte din roadele se
lecției pentru canotaj între
prinse cu 2 ani in urmă, dnd 
70 000 de fete au trecut prin 
filtrul selecției, în toate jude-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

prima zi, cînd Cristina Cojo
carii (elevă la Liceul industrial 
Electroputere Craiova) a făcu*  
o cursă de zile mari ta proba 
de 1500 m, în duel cu valoroa
sa sportivă bulgară Magdalen*  
Avenkovic, cîștigînd cu 4:18A 
nou record național și balcanic, 
iar Elena Aflorii. Ana Marcu, 
Laszlo Darvaș și alții au evo
luat bine, confirmând așteptări
le. Cele cinci titluri balcanice 
cîștigate în prima zi și trei re
corduri naționale au constituit 
un bilanț mulțumitor.

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)



După concursul de înot de Ia Reșița

JUNIORII ȘI-AU CÎȘTIGAT DREPTUL 
DE A CONCURA ÎN „CUPA EUROPEI»!
La Reșița, intr-un cadru de

osebit de plăcut, Pe care — o 
spunem deschis — nu l-am mai 
lntîlnit în nici un alt centru al 
natației noastre, am urmărit, 
zilele trecute, campionatele na
ționale ale juniorilor, primul 
dintr-o serie de mai multe con
cursuri, care se vor încheia la 
Bfîrșitul lunii august.

Fără a înregistra o partici
pare prea bogată — numai a- 
proximativ 120 de înotători, din 
12 cluburi si asociații, deși ha
remurile au fost mai accesibile 
ca în alți ani — și fără a pri
lejui rezultate spectaculoase, 
considerăm, totuși, că întrece
rile juniorilor au fost încuraja
toare pentru debutul (chiar atît 
de tardiv) în sezonul competi- 
țional în aer liber.

A lipsit de la start „șefa de 
promoție'* 1 a tinerei generații, 
ploieșteanca Irinel Pănulescu, 
participantă la concursul inter
național de la Moscova. Am 
descoperit-o însă pe tînăra (de 
numai 15 ani) Carmen Mihăilă, 
capabilă să câștige toate cursele 
de craul — de la 100 m pînă la 
600 m — șl aceasta de o manie
ră categorică, performanță 
destul de rară chiar și în 
competițiile noastre interne. 
Elevă a Liceului nr. 2 Bucu
rești, unitate pe care o consi
derăm port-drapel al „noului 
val" în înotul românesc, dar 
reprezentînd clubul Dinamo, 
tînăra craulistă, pregătită de 
ambițiosul antrenor Nicolae 
Tat, promite să se înscrie eu- 
rînd printre veritabilele per
formere ale natației româ

A doua zi, Cristina Cojocam, 
prin noul ei succes în proba de 
800 m (2:03,9. record naiț tonal 
și balcanic) s-a impus ca cea 
mai bună alergătoare a compe
tiției, ea reușind frumoasa per
formanță de a fi cîștigat de 
trei ori consecutiv titlul balca
nic la această probă. Cristina 
Cojocarii, ca și Ana Marcu, 
campioană la 400 m. aiu fost 
distinse de organizatori cu fru
moase trofee. Tot a doua zi, 
Elena Aflorii, în cadrul penta
tlonului, și-a îmbunătățit recor
dul, din prima zi. la proba die 
100 mg (14,08) ciu un rezultat 
de 14,04.

Bilanțul întrecerilor (U locuri 
întîi față die 13 ale gazdelor) 
putea fi, însă, mai bun dacă 
sprinterii, în special, ar fi evo
luat la valoarea anterioară, ca 
și alți atleți, dealtfel. La înăl
țime fete, de pilda. Monica 
Matei a sărit 1,75 m, cu care 
s-a clasat a patra, rezultatul 
fiind, însă, egal oelor care au 
precedat-o fa clasament, iar 
Doinei Maxim, favorita aruncă
rii suliței, în mod subiectiv nu
l B-a acordiat valabilă o încer
care foarte bună.

Se cuvine subliniată, de ase
menea, frumoasa comportare a 
Tatianei Mihaleea la greutate 
(15,52 m, la. 3 cm de recordul 
țării), Gyorgy Marko la 5000 m 
(14:15,5 — record egalat),
Gheorghe Enc la triplu, ca și a 
Mii Ion Bulac la 400 mg (54,63, 
reoord național de juniori II). 
Trebuie spus, însă, că au exis
tat și tineri care au obținut a- 
cutm rezultate suib posibilitățile 
lor. Este vorba. Intre alții, de 
Mihai Bîră la disc (47,06 m, 
față de cea mai bună perfor
manții a sa din aoeat an — 
57,79 m), Lucia Negovan în
proba de 100 m (foarte bună, 
în schimb, comportarea ei la 
ștafetă), Dorina Șumălan la 
disc. Sandu Ion la 100 m și 
200 m și comipanenții ștafetei 
de 4X400 m.

Căror factori se datorează e- 
voluția în general bună a 
sportivilor noștri la Jambol 7 
Iată ce ne spunea, diupă con
curs, Cristina Cojocaru : „Con
tează foarte mult calitățile fi
zice, contează seriozitatea eu 
care te-ai pregătit, dar poate 
cel mai mult, cred eu. contea
ză ambiția eu care concurezi, 
adică hotărirea de a depune 
toate eforturile pentru a învin
ge, pentru a face ca pe cel mai 
înalt catarg să fie Înălțat tri
colorul nostru".

Aceste gtnduri trebuie sâ-i 
anime. In oantimuare, pe toți 
juniorii noștri care, după fru
moasa comportare de la Jam
bol. vor evolua în zilele ur
mătoare la „Concursul Priete
nia* și la C.E. de atletism ju
niori, din Polonia.

TINERII DIN JUDEȚUL SATU MARE SE AFIRMĂ TOT MAI PUTERNIC
(Urmare din pag. 1)

Învrăjbire și ațîțare între ro
mâni și naționalitățile conlocui
toare. „Emancipații" adorau 
■portul alb (scrima și tenisul), 
muncitorii și celelalte categorii 
Bociale sărace practicau — în 
condiții grele — luptele, boxul 
|d fotbalul, prin nucleele spor
tive cu caracter muncitoresc 
(C.F.R., Stăruința, Speranța 
ertc.). Istoricul act revoluționar 
de la 23 August 1944 a descă
tușat și în acest compartiment 
al vieții sociale marile energii, 
marile ambiții ale fiilor și fii
celor de pe pitoreștâle melea
guri din Țara Oașului, din 
Cîmpia Cedului, a Someșului, a 
Nirului și Eriului. Un nume 
■oris de mult, înainte de răz
boi, în cartea de aur a sportu- 
tni românesc — Nemeș Fran- 
risc. din Cărei, diulblu campion 
la proba de 400 metri plat la 
Jocurile Balcanice din anii 1931 
și 1932, desfășurate la Atena 
— a deschis drumul împliniri
lor de azi. Stadioanele, terenu
rile și sălile de sport au fost 
luate cu asalt , de tineri, Vi anii 
BOtialismuiiui, pentru a realiza 
marile recorduri ale sportului 
sătmărean. Cu timpul, linii din
tre ei au strălucit pe firma
mentul sportului românesc de 
mare performanță.

„MUȘCHETARII" MEȘTERULUI 
ALEXANDRU CSIPLER

Pe bună dreptate, se spune 
că școala scrimei românești s-a 
născut aici, în nordul țării, la 
Satu Mare. Aici, unul dintre cei 
mai mari antrenori ai Româ
niei, azi pensionar, i-a atras 
pe copii pe planșe, i-a învățat 
tainele acestui frumos și ele
gant sport, i-a făcut adevărați 
și virtuoși „mușchetari". Săt
mărenii și șătmărencele au 
prins aripi, au participat la 
mari concursuri ale lumii, de 
unde s-au întors cu multe tit
luri și medialii. Cîteva nume 
care s-au impus în arenele de 
la Rotterdam. Paris. Budapesta, 
Montreal. Havana ori Ankara : 
maestrele emerite ale sportului 
Ecaterina Stahl, multiplă cam
pioană mondială, Ileana Gyulai- 
Jenei. Suzana Ardeleanu, mul

ULTIMELE DOUA ZILE LA LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
# LOTO

Numai astăzi șl mîine vă mal 
puteți" procura bilete pentru tra
gerea obișnuită Loto de vineri 3 
august a.c. — prilej de a obține 
mari cîștiguri în AUTOTURISME 
șl BANI. Pentru a ilustra frec
vența succeselor deosebite la 
acest popular sistem de joc, rea
mintim că numai la primele două 
trageri din această lună au fost 
atribuite patru autoturisme „Da

nești. Deocamdată, ea a îno
tat „suta" în 60,9 s și 400 m 
In 4:39,1, iar în momentul cînd 
va cîștiga in mobilitate și își 
va dezvolta forța pe măsura 
creșterii sale, Carmen Mihăi
lă va deveni o craulistă de 
bună valoare europeană.

O altă elevă a lui N. Tat, 
Luciela Mihăilescu, pe care 
am remarcat-o încă din între
cerile copiilor, de anul tre
cut, a progresat, mai ales p6 
plan tehnic, mișcările sale 
(procedeul spate) fiind curate 
și eficiente. Din păcate, ace
eași lipsă de forță — caracte
ristică, fără excepție, tuturor 
înotătoarelor din tînăra gene
rație, semn că pregătirea pe 
uscat lasă încă mult de dorit 
— o împiedică și pe ea să se 
apropie mai repede de rezul
tatele cu rezonanță pe plan 
internațional.

La Reșița am înregistrat și 
un fapt spectaculos, legat de 
revenirea în piscină a talen
tatei eleve a antrenorului 
Ioan Schuster, Brigitte Prass. 
După o absență de aproape 
doi ani, reșițeanca ne-a de
monstrat că nu a pierdut mai 
nimic din calitățile care, în 
toamna anului 1977 (la 14 
ani), au dus-o la recordul na
țional de senioare (1:17,0) pe 
distanța de 100 m bras. Cu o 
pregătire de numai cîteva 
luni. Brigitte a ajuns repede 
în apropierea performanțelor 
sale optime (a realizat acum 
1:18,0 — 100 m și 2:48,8 — 
200 m), cucerind, în mod cu 
totul surprinzător, dreptul de 

tiple medaliate olimpice și 
mondiale. Fetru Kuki, dublu 
campion mondial de tineret, și 
Marcela Moldovan, cea mai re
centă recordmană, cane a pre
luat ștafeta marilor campioni. 
Speranțe cum sînt Gabriela 
Betuker, Oiilia Hochdorfer, 
Rudolf Szabo, Sorin Roca și 
alții anunță o altă „epocă de 
aur" a scrimei sătmărene. Ca 
să nu mai amintim de Ștefan 
Hauckler și Ștefan Ardeleanu 
r- ambii maeștri «meriți ai 

1944 1979
• Asociații și cluburi sportive 24 324
• Sportivi legitimiațl 180 8 MM
• Profesori de educație fizică 5 183
• Antrenori 4 M
• Instructori 60 U3
9 Sportivi în loturi olimpice — S3
• Sportivi în loturi naționale — S2
• Titluri de campioni naționali — 193
• Baze sportive simple șl complexe 80 370
• Sportivi clasificați: 9T7, din care 2 maeștri emeriți, 5 ma-

eștri, 4 candidați maeștri, 15 cu clasă Internațională, 1*1  
categ. I șl 284 categ. a U-a • Titluri mondiale, europene și 
balcanice (se includ și sportivii plecați la alte Cluburi): 40

• Total medalii obținute la C.M., C.E., J.o. șl jocuri bal
canice: (5 (se includ șl sportivii plecați la alte duburi).

• Participanțl la competiția națională „DAC1ADA*:  ediția I: 
118 587; ediția a n-a, etapa de iarnă: 52 500.

sportului și foști campioni 
mondiali —. cei care, azi, îm
preună cu Constantin MoLse, 
Eva Lengel și allte foste glorii 
sportive, dezvoltă și perfecțio
nează „școala mușchetarilor" 
lud Alexandru Cslpler. Acest 
sport prioritar, care dispune de 
o sală ultra modernă de pregă
tire în capitala jmdlețutai, este 
alimentat de trei centre puter
nice de mare performanță : 
Clubul sportiv municipal și Clu
bul sportiv școlar, ambele din 
Satu Mare, și asociația Victoria 
d&n Canei.

A doua ramună sportivă cu 
rezultate foarte bune este bas
chetul (anul trecut, locul 3 în 
Divizia A. prin fetele de la 
A.S. Moibila). Diana Balaș este 
componentă de bază a lotului 
olimpic, Suzana Keresteș și 
Cila Hosu sînt în lotul național 

cia 1300", precum șl numeroase 
cîștiguri substanțiale in bani.

Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă pentru a vă încerca șl 
dv. șansele. MAI MULTE BILETE 
— MAI MULTE POSIBILITĂȚI 
DE A VA NUMĂRA PRINTRE 
MARO CIȘTIGATORI I

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IULIE 1575. 
Categoria 1 (13 rezultate): 1 va
riantă 55% (autoturism Dacia 

a reprezenta țara noastră în 
„Cupa Europei".

B. Prass nu este însă sin
gura — dintre juniori — care 
va lua startul, pentru prima 
oară, în marea competiție 
continentală a anului. Sorin 
Plev, un alt reșițean, foarte 
ambițios, cu ritm de cursă 
bun, dar... cu cîteva kilogra
me în plus, și-a cîștigat selec
ția pentru ștafeta națională 
de 4X100 m liber, noul său re
cord de juniori (55,9) exprimînd 
doar în parte posibilitățile sale. 
Șl Octavian Mladin va înota, 
probabil, la Utrecht, in ștafeta 
reprezentativă de 4X200 m li
ber. El a „mers" — cu o teh
nică bună, însă fără un ritm 
prea ridicat — 2:01,9 la Reșița, 
dar tatăl său, O. Mladin (care 
H antrenează), ne-a asigurat că 
poate înota distanța ți sub 
două minute. In fine. Ovidiu 
Cocenescu (de asemenea elev 
la Liceul nr. 2 din București), 
cu gîndul la probele de bras, 
unde a progresat ușor, a a- 
juns la 2:16,9 (record de ju
niori) și în cursa de 200 m 
mixt, obținînd titularizarea in 
naționala de seniori.

Am trecut în revistă doar 
pe cîțiva dintre cei ce s-au 
remarcat la Reșița și care ne 
conving că înotul românesc 
dispune de elemente cu certe 
calități, dar care numai cu o 
Pregătire la cel mai înalt ni
vel ar putea deveni perfor
meri și pe plan internațional.

Adrian VASILIU

de perspectivă. De fapt, spartul 
sătmărean alimentează alite clu
buri nu numai cu scrimeri, ti 
și cu baschetbaliști. Echipa 
Universității din Timișoara are 
în nucleul ei de bază pe Iuditha 
Gros, Elisabeta Czmor, Marta 
Szighcti, Monica Așteleanu ; la 
Dinamo joacă Ioan Uglai, com
ponent al echipei naționale. 
Luptele (au cele trei secții la 
Satu Mare, Cărei și Livada), 
atletismul (cu peste 500 de 
sportivi de nivel republican), 

caiacuil, tirul cu arcul (Mihai 
Birzu este multiplu campion și 
recordman național, component 
al lotului olimpic), boxul, șa
hul, handbalul, fotbalul — 
iată o arie largă a sportului de 
mare performanță în care tine
retul județului caută să se a- 
firme, să rfștige cununi de 
lauri în activitatea competițio- 
nală, la echipele și cluburile 
locale sau la cele la cane au 
fost transferați, în decursul a- 
nilor.

Se cuvine să mai amintim și 
alte cîteva nume de antrenori 
înscriși pe panoul de onoare, 
care au modelat și propulsat 
talente : Ecaterina Both, Mah- 
lea Gunter (baschet), Toma Io
sif (greco-romane), Stan Gheor- 
ghe (lupte libere), Gheorghe 
Fulop și Almaș Geza (atle
tism).

1500). Categoria 2 (12 rezultate) s 
1 variantă 100% a 13.470 lei șl *1  
variante a 3.370 lei. Categoria 3 
(11 rezultate): 180 variante 25% a 
70S lei. Report la categoria 1: 203 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe o va
riantă jucată 25%, a revenit par
ticipantului IOAN POSTOLACHE 
din Galați, împreună eu o sultă 
de I premii la categoria 3 șl M 
premii Xa categoria 3,

FROFIL „FINIȘUL
Ziarul „Pravda" de luni, în 

articolul consacrat concursu
rilor de atletism din cadrul 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., evidenția victoria a- 
lergătoarei românce Natalia 
Mărășescu, pe care o felicita 
pentru maniera în care a rea- 
lizat-o 1 In cercurile specia
liștilor ș-a afirmat, dealtfel, 
că succesul campioanei noas
tre a fost cel mai net la 
această competiție de mare 
anvergură. Victoria Nataliei se 
datorește, între altele, unei 
tactici bine alese și, îndeosebi, 
sprintului său final, care — 
ea si la „europenele" de la 
Viena sau la recentele „na
ționale" de la București — au 
fost o „armă" foarte reduta
bilă.

— Acum, Ia Moscova, am 
parcurs ultimii 300 m, ne spu
ne Natalia, în 45,2 s, ceea ce 
Înseamnă eu o secundă mai 
repede decit la campionatele 
republicane, tind — după cum 
se știe — am stabilit recordul 
de 3:58,2.

— Crezi că acum țl-ai fi 
putut îmbunătăți recordul ?

— De obicei, nu-mi place să 
spun ce Și cit aș fi putut sau 
aș putea realiza într-o cursă 1 
„. De data aceasta spun insă, 
fără ezitare, că am fost pre
gătită să dobor chiar și recor
dul mondial. Dar s-a întim- 
plat ca, după primul tur foar
te rapid (60,0 !, eu am trecut 
în 61,4), al doilea să fie foar
te lent (68,0 Ilinîh ; eu 69,0). 
La 1 200 m s-a trecut în 
3:13,6, dar ... zarurile fuseseră 
aruncate, pentru că — deși am 
avut un final bun — timpul 
a fost doar de 3:58,8, în loc de 
unul sub 3:56,0, de care eram 
realmente capabilă. După 
cursă, în pofida efortului deo
sebit din final, nu m-am sim-

O TREIME DIN POPULAȚIA 
JUDEȚULUI, IN MARILE 

COMPETIȚII DE MASA

Tineretul sătmărean munceș
te, face sport, urcă spre vîrfui 
piramidei disciplinelor prefera
te. Statul socialist îi creează 
condiții, îl ajută să-și realizeze 
visurile. Dar pentru a ajunge 
aici, la performante de excep
ție, acest tineret dotat se avîn- 
tă și se afiimă mai întîi în 
marile concursuri de masă, 
desfășurate sub însufleți tonul 
generic al „Daciadiei". în me
diul urban, cupele pe ramuri 
de producție atrag anual peste 
6000 de partătiipanți ; în mediul 
rural, competițiile sportive (în
soțite de serbări cîmpenești) — 
„Cupa Sîmbra oilor", „Cupa 
Oașului", a „Codrului", „Spicul 
de aur" — înregistrează peste 
10 000 de participanți ; peste 
65 000 de școlari se întrec în 
diverse activități organizate; 
cupele „Femina" și „Diana", 
competiții rezervate fetelor, a- 
duc anual la start cîteva mii 
de concurente din întreprinderi 
td instituții. Dacă tragem linie 
sub toate acestea și vom adău
ga și tifna pârtiei părților la 
concursurile „Daciadei" (ediția 
Se vară), ca și pe aceea ates- 
ttnd trecerea normelor comple
tului „Sport și sănătate" (49 000 
ta primele două trimestre ale 
■cestiui an), vom vedea că — 
la o populație de peste 400 000 
âe locuitori — mai miufllt de o 
treime a pășit pe terenul de 
Spart, a făciutt mișcare, s-a 
recreat.

„Evident, toate acestea — ne 
spune tov. Anton Biro, secretar 
al C.J.E.FB., — nu ar fi fost 
pasibile dacă n-ar fi fost acea 
zi luminoasă de August. cînd 
partidul, ne-a chemat pe toți la 
luptă și muncă. Toți sportivii 
județului, întregul nostru tine
ret își exprimă recunoștința 
fierbinte pentru minunatele 
condiții create de a se afirma 
în viață și pe pian sportiv. Ei 
se angajează — nu numai la 
scrimă, dar și la celelalte spor
turi prioritare — să cucerească 
noi lauri, noi galoane în ie
rarhia internațională. pentru 
mîndria sportului românesc".

ORIUNDE VA AFLAȚI, 
PUTEȚI CIȘTIGA LA

• Autoturisme „Dacia 1300*
• „Skoda 120 L*,  „Skoda 105 L«,
• „Trabant (01 • 20.000, 10.000.

1.000, 2.000, 1.000 lei etc.

DE AUR“ AL NATALIEI h
țit, totuși, obosită. Este sem
nul cel mai bun că mă aflu 
în momentul de vîrf al formei 
mele sportive (n.n. : lucru 
foarte important, avînd în ve
dere faptul că această cursă 
s-a desfășurat la „ora" vii
toarelor Jocuri Olimpice, de 
anul viitor !).

— Ce ne poți spune despre 
cursă, în ansamblul ei ?

— Cred că a fost cea mai 
grea probă Ia care am parti
cipat. Rețineți că acum, la 
Moscova, au fost 21 de aler
gătoare sovietice, care au în
registrat, in acest concurs, re
zultate sub 4:09,0 și că 9 din
tre ele au participat în finală, 
ceea ce nu este, pe plan tac
tic, o chestiune prea simplu 
de rezolvat. Mai ales tind 
printre adversare se află cam
pioana europeană, învingătea- 
rea mea de la Praga, Giana 
Romanova, campioana de la 
3000 m, Ulmasova, și Zamira 
Zaițeva, principala adversară 
de la „europenele" de sală, de 
la Viena. Am bucuria insă de 
a fi reușit să cîștig un con
curs greu, cu adversare pu
ternice. Cred — și sper să nu 
mă înșel — că această cursă, 
prin prezența atîtor concuren
te de marc valoare, a fost la 
fel de dificilă decit poate fi. 
de exemplu, cea de la anul, 
de la Olimpiadă !... In orice 
caz, știu bine ce mă așteaptă 
și mă voi pregăti în consecin
ță...

Romeo VILARA
© Cu recentul său rezultat 

de la Moscova. Natalia Mără
șescu este singura alergătoare 
din lume care are 3 perfor
manțe sub „granița" celor 4 
minute: 3:58,2 (1), București, 
la 13.7.1979 ; 3:58,8 (1), Mos
cova. la 29.7.1979 ; 3:59,8 (2),
Praga, la 3.9.1978 6 în pre-

Finișul im 
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Telefoto:
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BALCANIADA
ATLETILOR JUNIORI

(Urmare din pag. I)
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FINALA S-A ÎNCHEIAT; 
ACȚIUNEA a

Ceea ce a tmpresionait pe 
eei care au asistat la recenta 
finală pe țară a „Capei 
U.T.C." la tir a fost seriozi
tatea organizării întregii ac
țiuni. S-au evidențiat ordinea 
ji disciplina tuturor celor 425 
de tineri finaliști in uniforme 
albastre și buna lor pregătire, 
materializată tn rezultate ri
dicate. La aceste capitole, 
Secția sport șl pregătire a 
tineretului pentru apărarea 
patriei din cadrul C.C. al 
U.T.C. și organele din subor
dine șl-au făcut eu prisosin
ță datoria, cu atît 

mult cu cit 
prin lăudabll-e- 

eforturl ale 
organizațiilor de ti
neret — peste un milion de 
tineri intre 14 șl 20 de ani au 
fost angrenați in Întreceri, tn- 
oepînd încă din luna septem
brie a anului trecut. Se poa
te, așadar, afirma că această 
„Cupă U.T.C.“ a Întrunit toa
te atributele ce asigură suc
cesul unei acțiuni sportive eu 
caracter de masă: regularita
te, număr sporit de parHcl- 
panțl, bună organizare.

Dar acțiunea nu s-a Încheiat 
odată cu ultimele focuri de 
armă trase în cadrul finalei. 
De acum înainte trebuie să 
Intre cit mâl ferm In acțiune 
federația română de specia
litate. E adevărat, seriozitatea 
intențiilor sale a fost vădită: 
cu prilejul finalei pe țară, 
primii 50 clasați au fost 
trecuți printr-o seamă de tes
te de către comisia muftl- 
dlsdplinară condusă de lngi-

CONTINUA !
I
I

5 minute cu antrenorul

Gh. Constantin
CAMPIONATUL BATE LA UȘ&herul Adrian Gagea, vechi șl 

atatornlc colaborator- al spe
cialiștilor din tirul nostru. 
Trebuie Insă să atragem aten
ția asupra unui aspect ce de
vine esențial. Federația are la 
dispoziție 300 de tinere talen
te — descoperite cu trudă, eu 
eforturi materiale, eu compe
tență —. care vor fi reunite, 
Intre I ți S august, In două 
tabere fia Bacău șl Alexan
dria) . Este numai și numai 
1» tndemlna forului da spe- 
-*  Bu jaae lucrurile

soarted (așa ram s-a 
petrecut In oca
zii similare anteri
oare), ci să forme
ze din atești 300 
de tineri, trăgători 

de valoare. Adică să delege, 
pentru ceie două tabere, an
trenori de primă mină, oare 
să muncească cu tragere de 
inimă șl cu pricepere; să-l re
partizeze cu cea mal mare 
grijă, după terminarea tabe
relor, pe tinerii sportivi in 
secțiile puternice din terito
riu; să le urmărească, ta con
tinuare, activitatea șl să obli
ge pe antrenorii acestora să 
răspundă de pregătirea tine
rilor oare 11 s-au încredințat; 
ta fine, să asigure material 
pregătirea acestor trăgători in 
formare. Numai astfel se vor 
putea culege, tn timp, roa
dele investițiilor — morale șl 
materiale — făcute ta cadrul 
„Cupei U.T.C.". Roade ee s-ar 
putea numi (de ce nu T) me
dalii și puncte Ia Jocurile O- 
limpice.

eiaHtate 
In vota

Radu TIMOFTE
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hal — Gabriela Szdkâ 6—0, 6—1; 
Lucia Romanov — Elena Trifu 
9~r9i, 6—2.

Sferturi de finală tn foaie ce
lelalte probe: DUBLU BĂRBAȚI: 
D. Hărădău, Tr. Mancu — I. Ke- 
nekeș, A. Mirza 6—2. 6—4, 3—0, 
9—1; A. Dîrzu, FI. Segărceanu —
L. Manc.aș, L. Bucur 6—3» 6—0, 
0-4; R. Giurgiu, A SQtO — M. 
Tăbăraș, D. Nemeș 6—2, 8—1, 7—1;
M. Mirza, J. Birou — S. Mtrre-
șan, A. Viziru 7—9, 9—9, 2—0,
9—3, 9-4. DUBLU FEMEI: Lucia 
șl Marla Romanov — Uliana Pop,

A.
J. 8.
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„MĂI PUȚINE LAUDE
PENIRIi „AMICALE-

Si iJIIPHM JOCUBIll
OFICIALE!“...

— Stâmatn Oheorghe Constantin, 
mal intii felicitări pentru ciytigarea 
turneului de la Banska Bystrica. Ce 
a însemnat acest turneu pentru Stea
ua f

— Vâ propun din start mai puține 
laude pentru meciuri amicale. Sâ 
oșteptâm performanțele In jocurile o- 
fictale I In privința turneului din
Cehoslovacia, vâ pot spune câ a fost 
binevenit pentru noi, el ajutîndu-ne 
nu atît prin rezultate, cit prin va
loarea și diversitatea adversarilor. 
Am întâlnit, simbâtâ, pe deținătoarea 
Cupei Cehoslovaciei, Lokomotiv Ko
sice, după opinia mea cel mai tare 
adversar din această competiție. Re
zultatul îi știți: 1-0 pentru noi, prîn- 
tr-un șut formidabil al lui Anghelini, 
de la 18 m, mingea Intrînd la „pă
ianjen". in aceeași zl, Dukla Banska 
Bystrica a dispus cu 2-1 de Ț.S.K.A. 
Moscova, după un meci de angaja
ment. Duminică, „finala mică

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE RACHETOMODELE

I
I
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CE FAC DIVIZIONARELE A?
LA F.C.M. GALAȚI : TOTUL PENTRU ABANDONAREA
ROLULUI DE PASAGERA
Revenită tn primul eșalon după 

o absență de doi ani, F.CJM. Ga
lați a auordat pregătirile noului 
sezon la 9 iulie sub conducerea 
tehnică a lui Constantin Teașcăs 
care a mal pregătit — în sezo
nul 1973 — „unsprezecele*  gălă- 
țean. întreaga perioadă pregăti
toare s-a desfășurat în localitate, 
unde au existat condiții foarte 
bune pentru antrenament și recu
perare. Accentul s-a pus pe teh
nica de joc în condițiile meciului 
propriu-zis, mai întîi prin jocurl- 
școală și apoi prin întîlnirl de 
verificare. în programul acestor 
partide de pregătire au figurat 
jocurile cu Unirea Focșani (3—0), 
Selecționata R. P. Chineze (2—3) 
și cu G&ztepe Izmir (1—0). Mîine, 
F.C.M. Galați va evolua la Foc
șani, ta compania divizionarei B 
Unirea, iar duminică gălățenii 
vor fi prp-’enti pe stadionul din 
Bacău, unde vor avea ca parte
neri pe Jucătorii de la Sport 
Club. în sfîrșit, în săptămîna pre
mergătoare startului campionatu
lui, F.C.M.-ul va susține două 
partide la Piatra Neamț.

Lotul aflat în pregătire, cel cu 
care se va ataca ediția 1979/80 a

VIITORUL SCORNICEȘTI
MUNCEȘTE INTENS

INTRE
Dlviziei A, 
Hagioglu, 
Nedelcu, I. 
cescu, M. 
cam,

„A“ Șl
este acesta : 

Jucan (portari),
Constantinescu, 

Oitcanu, Vlad, Cojo-
Itaiduc, Țoica, Bălănică.' 

(de la Azotul Slobozia), Moțoc,' 
Cramer, Balaban, Băjenaru, Bur
tea, Majaru, Zlate, R. Dan, FIo- 
rea 11, Orac, Hodină, Florea X 
(de la S. C. Bacău), Coman (de 
la Viitorul Vaslui), Rusu (de la 
Victoria Tecuci). Jucan. Moțoc șl 
Zlate sînt promovați din echipa 
de juniori.

Cîteva dintre aspirațiile noii 
promovate ne-au fost Înfățișate 
de antrenorul C. Teașcă : „Sper 
ca Întregul lot să atingă o bună 
pregătire la startul campionatu
lui, să fie mai activ și mai în
drăzneț in joc. Ne străduim, de 
asemenea, ca echipa să-șl apro
pie o idee de joc precisă, a- 
decvată caracteristicii jucătorilor 
ei. Ne bucurăm de un mare spri
jin din partea factorilor de răs-’ 
pundere. Nu vrem să ne deza
măgim numeroșii suporteri și țP 
siem cu orice preț ca F.C.M. Ga*  
lăți să abandoneze rolul de pa-> 
■ageră pe traseul „A‘* — „B“. j

Oanâ, 
C. 

Sloi-

UN LOT FOARTE TINAR '
PENTRU AFIRMARE

Dumitru 
& reținut 
lune. De- 

în față 
to vizibil 
ira.ee in- 
Mrtlcipat 
menținut 
rehmgirl. 
-X 7-9, 
tntflnesc: 
1 FL Se-
ără pro— 
en ultima
de sim- 

ească in 
iri (n.r. 
iă rezul- 
mța Ml-

Timp de trei zile, pe un teren 
din apropierea municipiului Bo
toșani, s-au desfășurat întrecerile 
finale ale campionatului republi
can de racheto-modde Clasice. 
Au participat 95 de niodeiiștl, 
sportivi din județele Botoșani, 
Dîmbovița, Dolj, Hunedoara, Si- _____
bhi, Suceava șl din municipiul , (Astro:
București. Ediția din acest an a 8 < B
concursului s-a caracterizat, ta —"—’
general, printr-un Înalt nivel teh
nic, datorat atlt calităților exce
lente ale racheto-modeldor pre
zentate, cit și bunel pregătiri a 
majorității concurențllor. De a- 
semenea, Întrecerile au fost fa
vorizate și de condițiile atmosfe
rice prielnice. Singurul inconve
nient al competiției de la Boto
șani (de care trebuie ținut nea
părat seama pe viitor, pentru a 
tru se mal repeta) l-a constituit 
terenul, o miriște prea puțin pro
pice pentru lansări, situată șl ta 
apropierea unei păduri, ta care 
s-au pierdut foarte multe rache- 
to- modele.

lată cîștigătorii, cărora 
fost atribuite titlurile de 
pioni: CLASA S 3 A (parașută 
M N^sec.), seniori: Ioan Botușan 
(Zimbrul Suceava); tineret: Bă
nuț Cotoară (Voința Sibiu); Ju
niori: Brutus Bocomicfa (Explo
rări Deva); fete: Elena Radu 

mautica Tîrgoviște). CLASA 
(Înălțime cu etramer 5N/a), 

aeniori: Gheorghe Băcăuana (Me
talul Tirgoviște); tineret: Dorin 
Scariat (Explorări Deva),; juniori: 
Marius Munteanu (Voința Sibiu); 
fete: Mariana Radu (Politehnica 
București). CLASA 8 4 D (ractieto- 
plane 40 NA), seniori: Gheorgbe 
Băcăuana; tineret: Florin Ludic 
(Voința Sibiu). CLASA 8 4 C (na- 
chetoplane 10 N/s), seniori: Pe
tre Nicolae (Metalul Tfr-govlște); 
tineret: Dorin Croltoru OC.S.M. 
Suceava); juniori: Dorin Pușcaș 
(Voința “ ‘ ‘ ‘ ‘ — -
mescu 
8 4 B 
niori: 
(C.S.M.

le-au 
cam- I

I
I
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NAȚIONALE (ECHIPE Șl ȘTAFETA) 
•RIENT*  RgTURISTICA
n apro- 
sș, s-au 
onateJor 
da șta- 
șT<x>n-
Bomiâ-

au fost
16 ju

rista de 
■a ab- 
; cele 
dor Tl- 
nbovița, 
den tării 
-ticipare 

prima 
a doua 
rezulta- 
n efort 
Itorilor. 
-ganiza- 
5 7 km 
n pen- 

de nl- 
a fina

ls km 
are au 
lori, și 
m ani, 
tezulta- 

atestă 
tanțllor 
(Mara-

Bălaj, 
ultima

tiril tehnice. Ceea ce nu Înseam
nă că nu mai slnt încă lipsuri pe 
acest plan. In plus, unii eoncu- 
renți au fost deficitari și ta ca
pitolul pregătire fizică. „Națio
nalele" din acest an au arătat 
eă, Intre competitorii de valoare 
pe care H avem azi șt cd de... 
polmline, dacă mă pot exprima 
astfel, există un gol, mai ales la 
partea feminină. Avem sportive 
toarte bune Ia categoriile peste 

. M de ani — sportivele de azi — 
șl ta junioare, dar „schimbul de 
miine", sportivele de valoare In
tre 13 șl 30 de ani, pot fi nu
mărate pe degete".

Am solicitat șl părerea prof. 
Mircea Mihăilescu, secretaruH fe
derației de specialitate, privind 
organizarea competițiilor.

„Totul a fost foarte bine orga
nizat, ne-a spus acesta. Va tre
bui insă ca, pe viitor, locul de 
start să nu mal fie ținut... secret 
plnă tn ultimul 
dimpotrivă — să 
astfel incit, prin 
să constituie un 
de propagandă".

REZULTATE TEHNICE. Cam
pionatele republicane pe echipe. 
Feminin : 1. C.S.U. București
(Mariana Băzăvsn, Nicultna Ma
lorescu), 2. Tricotajul M. Ciuc, 
3. Strungul Arad. Masculin: L 
Voința Cluj-Napoca I (GUgor Fa- 
vd, Sandor Fey), 3. C.S.U. Bucu
rești, 3. Voința Cluj-Napoca n. 
Campionatul republican de ștafetă. 
Feminin: F. 16 ani — 1. Satu 
Mare, 1. Blstrița-Năsăud, 3. Ma
ramureș; F. 17: 1. Harghita, 3. 
Dolj (Voința Craiova), 3. Mara
mureș; F. 1» — 1. București. 
Masculin: M. 19 șl M. 17 ani — 
tacul 1: repnezentattvde jad. 
Mureș; M. 21 tal — 1. Voința 
Cluj-Napoca.

moment, ei — 
fie organizat 
pavoazarea sa, 

veritabil mijloc

Sever NORAN

Siblu); fețe: Mlreta M- 
(C.S.M. Suceava). CLASA 
(rachetoplane 9 N/s), se- 

Alexandru Malorescu 
Suceava); tineret: Călin 

Popa (Poiltehnlca București); ju
niori: Florin Alexandru (Astro
nautics Tirgoviște); fete: Mlreia 
Irimescu. Pe echipe: S 3 A — 
Astronautlc*  Tirgoviște; S 8 B — 
Voința Sibiu; 8 4 D — Metalul 
Tirgoviște; S 4 B — Politehnica 
București; S 4 C — CSJH. Su
ceava.

I
I
I
I

semnat un 1—1 intre echipele învinse 
in prima zl, Iar noi om dispus cu 
2-0 (1-0) de Dulda Banska Bystrica, 
prin golurile reușite de M. Râdu- 
canu, dupâ o combinație excel an tâ, 
fl C. Zamfir.

— Ce formație ați folosit t Cum au 
râspuns la „comenzile" d>. compar
timentele f

— in primul meci am aliniat for
mația: lordache — Anghellnl, Someș, 
Fi. Marin, Nițu - Zahiu, Stoica, for- 
dânsseu — M. Râduccnu, Ad. tonescu, 
C. Zamfir. In ai doilea maci, l-om 
Introdus pe N. Râducanu tn poartâ 
ți pe Agiu In locul Iul FI. Marin, 
dar nu pentru că cei din înttiul joc 
n-ar fi dat randament, d pentru a 
rula toți Jucâtorli. Șl o veste plâcutâ: 
b> al doilea meci, în ultimele 12 mi
nute, a evoluat șl... Vîgu. întreaga 
echipă a răspuns bine la comenzi: 
ți fo apărare, unde n-am primit gol, 
ți la atac. Partea cea mal bună 
nd so părut respectarea pe toată 
durata meciurilor a disciplinei de Joc. 
N-aț putea face remarcâd speciale, 
pentru că, repet, întregul mecanism 
a funcționat bine.
- Acum nn an Steaua primea feli

citări pentru eîțtigarea turneului de 
la Atena. Curind insă a armat.- 
A-S. Monaco. Nu credeți că echipate 
noastre de club sînt campioanele 
jocurilor Internaționale amicale t I...

— E un adevăr că Jucătorii noștri 
evoluează bine tn perioadele de pre
gătire. Dar, in ioc sâ urmeze Unto 
logică a creșterii treptate o formei 
sportive, odată ajunși acasă, de ta 
munte sau din turnee, ‘ "*
nuțl „strlns", fotbaliștii 
drumul la „suț . 
pierd din acumulările 
pregătiri. Referindu-mă 
spor că paradoxul de 
„Atona— Monaco" a reprezentat o ex
periență din care, în sfîrșit, s-a în
vățat ceva. Râmtne să 
acest lucru In dubla 
Young Boys Berna, un 
«di.

„Noi n-am întrerupt nici un 
moment pregătirile, tocmai pentru 
că .Intern conștienți de faptul 
că, ta Divizia A, va fi mult mal 
greu decit plnă acum. Dealtfel, 
după usturătoare» lnfringere din 
primul meci amical, de I*  Con
stanța, jucătorii au Înțeles acest 
lucru. La antrenamentele care au 
urmat, s-a muncit din ee in ee 
mal mult, iar rezultatele ultime
lor amicale (3—3 cu Univ. Cra
iova, 3—3 eu selecționata H. P. 
Chineze, 0—0 Ia Reșița) au de
monstrat două lucruri : 1. că
acel 1—7 eu F. C. Constanța a 
fost un accident ; 2. că atunci 
etnd se mobilizează, echipa poate 
să dea o replică bună oricărui adversar...."

Afirmațiile de mai sus aparțin 
președintelui asociației -sportive, 
Dumitru Dragomlr, șl ele caută 
să arate coordonatele pe care se 
desfășoară pregătirile echipei 
viitorul Scornicești pentru apro
piatul sezon eompetițlonaH, pre
gătiri efectuate pe stadionul din 
Slatina, sub conducerea ace
luiași cuplu de antrenori care 
a promovat echipa : D. Anescu 
— L CIreiumărescu.

Noutăți tn lotul Viitorului 7 Un

„U“ CLUJ-NAPOCA:

portar — Marian Nedea, d-ela U-j 
nlrea Focșani ; tred fundași —j 
Nicolae Sterea, de Ia MineruB 
Mo tru, Ion Ciocioană șl Marceli 
Llcă, de la Dinamo Slatina ; un- 
mijlocaș — Marian Bălan, tot da
la Dinamo Slatina ; un atacant^ 
— Florian Dumitrescu, de la Pe-ț; 
trolul Ploiești, care vrea să-șlj 
încheie cariera de jucător Ia ar?' 
eeastă echipă, nu înainte însă d«. 
a ajuta-o să facă o frumoasă 
figură în Divizia A. De remarcai 
faptul că toți acești Jucători — 
exceptîndu-1, bineînțeles, pe FL”! 
Dumitrescu — sînt foarte tineri, 
și dornici de afirmare. Ca, dealt»- 
fel, șl majoritatea componcnți*  
lor lotului, din rîndul căruia s-al 
remarcat, în campionatul trecut 
șl în meciurile amicale, mijloca-ij 
șui Badea, care ne mărturisea cui. 
cîteva zile în urmă : „S-au spu» 
șl s-au scris cuvinte frumoasei 
despre mine. Mă voi strădui s» 
nu infirm aceste aprecieri, si] 
joc bine ta Divizia A, să nu deîi 
zamăgesc pe nimeni". Ambiții HI 
dentice manifestă și ceilalți conw 
ponențl al echipei, hotărîtă, anțl 
cum, în perioada pregătirilor, s«i 
nu facă nici un rabat de Ia ej] 

fortul solicitat de antrenori. . j

0 ECHIPA CARE
VA ATACA Șl ÎN DEPLASARE

unde zlnt 0- 
noștrî dau 

ipapele" exigenței rf 
imulărlle dobindite bl 

la Steaua, 
anul tracul

demonstrăm 
partidă cu 
odversor til

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚIONATA UNIVERSI

TARA — AUTOBUZUL 2—0 (0—0). 
Ieri după-amtază, pe Stadionul 
Republicii, tn fața a circa 4.000 de 
«pectaWri, Selecționata universi
tară a României a tntttnjt, ta 
med de verificare, divizionara B 
Autobuzul București. Neașteptat, 
tatOnlrea a fost plată, pMctisitoa- 
ze, disputată tatr-un ritm lent, 
universitarii ultîndu-se la pasele 
ineficiente ale divizionarilor B, 
care au dat o replică modestă, 
de fapt ta nota jocului, tn prima 
repriză am notat doar ocaziile lui 
Sabău (mtn. 14J, FI. Grlgore (<mtn. 
40) și „bara" lui Sultănolu (toin. 
35 — din lovitură liberă).

începutul reprizei secunde a 
Însemnat o „zvfcnlre" a selecțio
natei, care a Înscris tn minutele 
«7 șl 55 prin Cămătaru 
dată, „cap" din eentrârea rm 
Grlgore ; a doua oară din acțiune 
individuală).

Selecționata universitară _ 
alt următorul k>t : Ursache (mtn. 
M Bucu) — TUlhoi. Al. Nicolae 
(«nln. 46 Nadu), Păltinlșan, Mun
tean u n — Sabău (min. 46 Ctm- 
peanu H), Stotahiță (min. 75 I. 
Petru), B<H0m — FI. Grlgore 
(min. 15 Naghd), Cămătaru, Vol- 
eHă (mln. 46 Cerneseu). (C. AXjEUEI
• FLACARA automecanica 

MORENI — CJS. TIRGOVIȘTE 
»-2 (3—2).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

OLIMPIA SATU MARE 4—0 (2—0). 
Au marcat: Balcu (min. 36),

Palfi (min. 38) și Arineanu fmîn. 
W șl 58). (V. LAZAR — coresp.)
• AST AZI, PE STADIONUL RE

PUBLICII: RAPID BUCUREȘTI — 
DINAMO SLATINA. Divizionarele 
B Rapid București șl Dinamo 
Slatina susțin astăzi un joc ami
cal. Partida este programată pe 
Stadionul Republicii, de la ora 17.

Echipa „șepcilor-roșil", marea 
Iubire a clujenilor, și-a luat de 
mult rolul In serios, muncind cu 
asiduitate pentru apropiata reve
dere cu Divizia A. De două ori 
și, uneori, chiar de trei ori pe 
zi, „U" sparge liniștea frumosului 
parc „Victor Babeș", loc al pre
gătirilor formației antrenate de 
cuplul Teodor Pop — Vpsile Bă- 
luțlu. Lotul clujean a preferat să 
rămtnă In localitate șl pentru ea 
jucătorii să se simtă aproape de 
familiile lor, de problemele lor 
cotidiene. „Aceasta Insă nu Im
pietează cituși de puțin asupra 
calității pregătirilor, In care ac
centul cade pe latura tehnică, 
factorul fizic fiind realizat prin 
mijloace adecvate fotbalului-, ne 
spune fostul Internațional al e- 
chlpel clujene, Remus Cîmpeanu 
— vicepreședinte ai clubului • 
Cu cine v-ațl Încercat forțele pînă 
acum 1 „Cu ctțlva parteneri re
dutabili : 3—2 cu formația ceho
slovacă Jilina, 4—1 cu A.S.A. 
Tg. Mureș, 3—1 cu formația so
vietică Kuzbassi și 1—1 cu Corvi- 
nul, la Hunedoara. Joi se vor da 
normele de control, a doua zl 
vom evolua la Satu Mare, cu O- 
llmpla, pe 5 august vom tntîlni, 
la Cluj-Napoca, pe deținătoarea

„cupei Komauicr, steaua, iar fc*  
9 august va fi ultima repetiția 
generală — cu divizionara B Au-r 
rul Brad*.  • Țn privința Iotului,’ 
care sînt noutățile ? „Portarul 
BukOsi, de Ia Ceahlăul Piatra 
Neamț, mijlocașul Popa, de la 
Sebeș Alba, juniorii Totu (fundași 
central de marcaj), Cîmpeanu ill 
(mijlocaș, fratele lui Cîmpeanu 
II) și Turcu (vîrf de atac), gol- 
geterul echipei de juniori. Mal 
sînt de rezolvat situațiile Iui Do-j 
brâu și Boca — ultimul reîntors 
de la Jiul Petroșani**.  ® Care as 
ft greutățile - de moment ale Iui 
^UM î „Vidican nu va juca pri-’ 
mele 2—3 etape, fiind în perioa*  
da de refacere după operația de 
la genunchi, iar Liviu Mihai a 
refuzat să se prezinte Ia antre-» 
namente, fapt pentru care vom 
lua măsuri disciplinare. Vom ju-; 
ca, un timp, și fără Cîmpeanu H,' 
aflat la lotul universitar.**  * 
Altceva ? „Stadionul municipal a 
fost regazonat, in prezent facta»- 
du-i-se toaleta necesară startului.’ 
O promisiune pentru suporterii 
noștri : „U*  dorește să joace cu 
adevărat un fotbal spectaculos șt 
eficace, să fie mereu în ofensivă 
— chiar și în deplasare".

.Cupei României", Steaua, Iar

Mâine, în patru centre din țară

TESTAREA TEHNICĂ A JUCĂTORILOR DIVIZIONARI A
(prima 
1U1 FI.

a foto-

Miine este programată, tn pairu 
centre din țară, testarea tehnica 
a Jucătorilor din Divizia A. Re
amintim conținutul normelor pen
tru Jucătorii de cîmp • 1. lovirea 
mingii cu piciorul de la 35 m in 
poartă (forță și precizie), fără 
ca mingea sâ atingă solul ; 2.
tras la poartă din viteză cu o 
minme ă la 16 m (e >ntracro-
nometru). Sprint 10 m, după care 
urmează '...uui printre patru 
jaloane, așezate la 5 <n unul de 
altul, și se șutează intr-o minge 
așezată pe semicercul de la 16 m. 
Se execută 10 lovituri cu picio
rul preferat. Timpul de execuție 
nu trebuie să depășească 4 se
cunde și 7 zecimi ; 3. tras la
poartă cu capul, într-o minge 
centrată de pe linia de fund a

* «i. în ceea ce privește tes
tarea portarilor, aceasta cuprinde 
awud probe, și anume : degaja
rea cu piciorul din interiorul ca
reului de 1C m ta cercul de la 

degajarea eu 
fix.

centrul terenului ; 
mina la punctul 
dreptunghi plasat In zona 
tivhaie a extremei.

Pentru fiecare probă se acordă 
un anumit număr de puncte, ta 
aport

’•'Unice.
iza un
iu vor
• -castă ______ ____  ____ _
-■a unei noi testări ta luna fe

bruarie 1980.
Centrele in care are loc testa

rea jucătorilor divizionari A slnt 
următoarele : BUCUREȘTI S5

Intr-un 
de *e-

de calitatea execuțiilor 
Jucătorii care vor rea- 
punctaj inferior cifrei 6 
primi drept de joc ta 

toamnă, avînd posibilita-

pentru Steaua, Dinamo și Spor- 
tul studențesc ; PITEȘTI ■ -----
tru Chimia Rm. Vîlcea și 
Scornicești (dimineață), 
Tirgoviște, Universitatea 
91 Jiul (după-amiază) ; 1
— pentru S. C. Bacău, 
Buzău, Politehnica Iași și 
Galați ; CLUJ-NAPOCA - 
tru Universitatea
A.S.A. Tg. Mureș,

— pen- 
Viitorul 
c. s. 

Craiova 
BACAU 

Gloria 
i F.C.M. 

__ — pen- 
CIuj-Napoca,’ 

_____ ____„ F. C. Baia 
Mare (dimineață),' Olimpia Satu 
Mare, Politehnica Timișoara (du-; 
pă-amiază).

F. c. Argeș, aflată In turneu,’ 
va susține testul săptămîna vii
toare.

Trecerea normelor pentru Jucă
torii din Divizia B este prevăzu-, 
tă să albă loc la data de Y«U-r 
gust.



PRIMA EDIȚIE-
CALIFICATIVUL EXCE

LENT, pentru organizare și 
pentru succesul de public, la 
ediția inaugurală a „Cupei 
Mării Negre" la baschet mas
culin. într-adevăr, timp de 
cinci zile, cele șase echipe 
participante (in ordinea clasa
mentului : România seniori, 
R. P. Chineză, Ungaria, R. D. 
Germană, Farul, România ti
neret) au beneficiat de condi" 
ții ideale de întrecere, iar Sa
la sporturilor a fost gazda u- 
nui public numeros, entuziast, 
sincer iubitor al baschetului, 
sport care se bucură de multă 
popularitate la Constanța. 
„Cupa Mării Negre" a avut, 
deci, un succes total și este 
de dorit ca federația de spe
cialitate să acționeze, de pe 
acum, pentru a-i crea conti
nuitate, poate chiar cu o par
ticipare și mai valoroasă. în 
felul acesta, s-ar face încă un 
pas spre rezolvarea uneia 
dintre problemele majore ale 
baschetului din țara noastră, 
anume completarea calendaru
lui internațional al echipei re
prezentative cu întîlniri-test 
înaintea competițiilor oficiale 
ale sezonului. în cazul de față 
Balcaniada de la Atena (16—20 
septembrie).

Jocul deschis, spectaculos și 
eficace a caracterizat presta
ția selecționatei de seniori a 
țării noastre, care a dominat 
toate meciurile turneului „Cu
pa Mării Negre", inclusiv cel 
susținut în compania repre
zentativei R. P. Chineze, lau
reata ultimelor două ediții ale 
campionatului Asiei. Subli
niind că, la Constanța, echipa 
României a cîștigat a] treilea 
turneu internațional consecu
tiv, în decurs de mai puțin de 
o lună de zile (înaintea celui 
de la Constanța, locul I la 
Miskolc și Szolnok), ne ma
nifestăm speranța că lotul 
pregătit de antrenorii D. Ni- 
culescu, M. Nedef și H. Ttir- 
sugian va concura la Atena, 
la Balcaniadă, cu același a- 
plomb manifestat în ultima 
vreme. îmbucurătoare evolu
ția tot mai îndrăzneață și... 
eficace a lui Opșiiaru (în sfîr- 
șit, un jucător de 2,10 titular 
al „naționalei" I), precum șl 
pașii (poate încă prea timizi) 
spre afirmare făcuți de V. Ion 
(2,04 m). Alături de Georges-

DE ASTĂZI, LA CONSTANȚA, 
Întrecerea echipelor feminine

Azi după-amiază, în Sala 
sporturilor din Constanța, șe 
dă startul într-o altă competi
ție intamaționailiă de baschet. 
După ce săptămîna trecută, 
aici, și-au disputat „Cupa Mării 
Negre" echipele masculine, as
tăzi a venit rîndull fetelor să 
se întreacă pentru prețiosul 
trofeu. Devenită tradițională, 
competiția feminină — aflată 
la ediția a 18-a — se bucură 
de participarea unor echipe re
prezentative puternice, care au 
fost prezente în mai multe rîn- 
duri la „Cupa Mării Negre". 
Alături die formațiile Bulgariei, 
Foloniei și R.D. Germane, va fi 
prezentă, pentru prima oară, și 
reprezentativa R. P. Chineze. 
Tara noastră va concura cu 
două echipe, A și B, în care 
sînit cuprinse cele mai bune 
baschetbaliste, printre care Ro
die» Goian. Mariana Andreescu- 
Bădinici, Diana Balaș, Maria

ViSLE Șl RAME DE AUR, ARGINT Șl BRONZ PENTRU CANOTAJUL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

țele țării 118, au fost chemate 
la București, s-au prezentat 
92. au rămas pînă în cele din 
urmă 52, 17 dintre ele for- 
mînd activul de bază al clu
bului Viitorul. Antrenorul 
Victor Mociani, coordonator al 
lotului olimpic, ca și antreno
rii Maria Drăghici si Gh. 
Gheorghiu ai clubului Viito
rul au meritul ca, într-un timp 
scurt, datorită pregătirii te
meinice, seriozității și talentu
lui sportivelor (venite din 
diferite regiuni ale țării), 
să fi constituit o echipă pu
ternică, omogenă, ambițioasă. 
Cu toții doresc să aibă la cam
pionatele mondiale de la Bled, 
în luna august 1979. și la 
Moscova, la Jocurile Olimpice, 
vîsle de aur, argint, bronz.

Deci, la orizont au apărut 
sportive capabile să îmbună

UN SUCCES DEPLIN
cu, Oczelak și Ivascenco (care, 
fiind accidentat, nu a jucat la 
Constanța), Opșitaru și V. 
Ion vor forma nucleul „gigan- 
ților" echipei noastre la Bal
caniadă și la viitoarele tur
nee, cu perspectiva de a a- 
junge printre coșgeterii for
mației, ceea ce ar însemna o 
contribuție importantă la spo
rirea eficacității întregii echi
pe. Sublinieri deosebite pen
tru Cernat, Niculescu și Popa, 
vedetele (in sensul bun al cu- 
vîntului) formației, baschetba- 
liști care se remarcă cu regu
laritate nu numai printr-o 
bună evoluție tehnică, ci și 
printr-o exemplară ținută dis
ciplinară.

Un debut mai mult decît 
promițător a fost făcut de 
către selecționata de tineret a 
României, cu două săptămîni 
în urmă, cu prilejul „Trofeu
lui București". La „Cupa 
Mării Negre", elevii antreno
rilor M. Cîmpeanu și D. Lec- 
ca au avut din nou evoluții 
pentru care au primit, deseori, 
aplauze la „scenă deschisă", 
în special în partidele cu se
lecționatele de seniori ale 
R. P. Chineze, Ungariei și 
R. D. Germane. Pe lîngă Co- 
păcianu, Tecău, Netolitzchi, 
Scarlat, David — jucători pe 
care i-am mai văzut în lotu
rile naționale — s-au eviden
țiat Herbert și Carpen, plăcu
te surprize ale întrecerii. Dar, 
cel mai important element 
care trebuie remarcat este în
săși formarea lotului de tine
ret și crearea unui program 
compelițional internațional. 
Se pare că federația s-a ho- 
tărit să umple golul care in
tervenea în activitatea inter
națională a tinerilor baschet
balist! între depășirea virstei 
junioratului și maturitatea 
sportivă. Sperăm ca participa
rea la „Trofeul București" și 
la „Cupa Mării Negre" să re
prezinte doar un început în 
activitatea de „fortificare" — 
în condițiile întîlnirilor in
ternaționale pretențioase — a 
baschetbaliștilor afiațî acum 
„între două vîrste", dar capa
bili ca, într-un viitor foarte 
apropiat, să promoveze în re
prezentativa de seniori a 
României.

Dumitru STÂNCULESCU

Roșianu, Șteîania Borș, Doina 
Prăzaru-Mathe, Maia Cuțov, 
Gheorgbița Bolovan, Magdalena 
Pall, Katalin Szabo, Alexandri
na Biră, Măndica Ciubăncan ș.a.

Organizatorii a/u stabilit ur
mătorul program de desfășura
re a competiției: miercuri, de 
la ora 16 : România A — Ro
mânia B, R.P. Chineză — Bul
garia și R.D. Germană — Po
lonia ; joL de la ora 16: Ro
mânia B — Polonia, Bulgaria
— R.D. Germană. România A
— R.P. Chineză ; vineri, de la 
ora 16: România B — Bulgaria, 
R.P. Chineză — R.D. Germană 
și România A — Potonda ; sîm- 
bătă, de la ora 16 : România B
— R.P. Chineză, Polonia — 
Bulgaria și România A — R.D. 
Germană ; duminică, de 1» ora 
15,30 : România B — R.D. Ger
mană. Polonia — R.P. Chineză 
și România A — Bulgaria.

tățească simțitor zestrea olim
pică de medalii. Pe lingă 
Sanda Toma, Olga Homeghl 
și Valeria Roșea se află Flo
rie» Dospinescu și Elena O- 
prea, Veronica Jugănaru, So
fia Banovici și alte canotoare 
talentate, capabile și ambiți
oase să aspire la podiumul 
mondial și olimpic.

Situația actuală bucură mult 
și, în cazul în care se va 
confirma la campionatele 
mondiale din această lună, 
sportul românesc va cîștiga 
noi posibilități de afirmare. 
Cu o condiție. Aplauzele și 
comentariile elogioase din pre
să și de la televiziune să nu 
dăuneze viitoarelor pregătiri, 
să nu Ie golească din conținu
tul atît de prodigios de pînă 
acum. Unul din cei mai im
portanți factori ai acestei noi 
generații de candidate olim
pice care oferă o perspectivă 
cu mult procent de realizare

CONCURSUL 
DE AEROMODELE 

DIN R.D. GERMANA
La Schonefeld (R.D.G.) a 

avut loc, în perioada 24—29 iu
lie, un concurs internațional de 
aeromodele die „zbor liber", la 
care au participat sportivi din 
Poloiiia, România. U.R.S.S. și 
țara gazdă. întrecindiu-se irutr-o 
companie de certă valoare, cei 
opt reprezentanți ai țării noas
tre au avut o comportare fru
moasă, situîndiu-se pe locui doi, 
pe țări, la categoria FIA. La 
Individual, Petre Cucuianu a 
ocupat locul trei la categoria 
F1C.

„CUPA PRIETENIA*  
LA HANDBAL JUNIOARE

Competiția de handbal pen
tru echipe de junioare „Cu
pa Prietenia" s-a încheiat 
la Veszprem (Ungaria) cu vic
toria primei reprezentative a 
Ungariei, urmată de echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei. Polo
niei, R. D. Germane, Româ
niei, Bulgariei și Ungariei (B). 
în Ultima zi a turneului s-au

CARMEN BUNACIU-A
(Urmare din pag. I)

destul de prudent : 36,0 sec la 
50 m și 66,29 sec la 100 m, 
unde avea un avans minim. 
După cea de a 3-a întoarcere, 
la 160 m, românca a început 
să se detașeze treptat de ad
versarele sale, întrecîndu-le 
categoric. Timpul realizat de 
C. Bunaciu, 2:14,52. corectea
ză cu 2,13 sec vechiul record 
al țării, stabilit anul trecut 
la C.M. din Berlinul Occiden
tal și reprezintă, la această 
oră, cea mai bună performan
ță mondială a anului în bazin 
de 50 m. Astfel, cele trei îno
tătoare încheie competiția de 
la Moscova cu un prețios bi
lanț : două medalii de »ur 
(Carmen Bunaciu), una de ar
gint (Irinel Pănulcscu) și una 
de bronz (Mariana Paraschiv). 
Clasamentul probei de 200 m 
spate : 1. Carmen Bunaciu
2:14,52 — record I 2. Elena
Kruglova (R.S.F.S.R.) 2:19,25 |
3. Irina Orliuk (R. S. S. Ucrai
neană) 2:20,56 ; 4. Larisa Gor- 
ceakova (R.S.F.S.R.) 2:22,96.

La poligonul Dinamo de la 
Mîtișci au început întrecerile 
probei de pistol viteză. După 
manșa I conduc Aleksandr 
Smejko (U.R.S.S.) și Iuri Vo- 
robiov (U.R.S.S.) cu cîte 300 
p, iar reprezentantul țării 
noastre, Marin Stan, ocupă 
poziția a 6-a cu 298 p.

în partida pentru locurile 
5—6 din cadrul turneului de 
handbal masculin ce se des
fășoară la Kiev, echipa Româ
niei a întrecut-o pe cea a 
R. S. S. Gruzine cu 29—27 
(16—14). Cei mai buni realiza
tori : Durău (7) și, respectiv, 
Ampilogov (10).

în turneul de box, care a 
programat marți seara în sa
la Ț.S.K.A. întrecerile semifi
nale, cei doi pugiliști români 
au fost învinși în partide pe 
care, cu un plus de insisten
tă în final, le-ar fi putut cîș
tiga. La semimuscă. Ion Bo
boc a pierdut la puncte (0—5) 
în fața lui Bulat Djapenov 
(U.R.S.S.), iar la categ. cocoș 
Suren Tironian l-a întrecut la 
puncte (5—0) pe Ionel Pa- 
naite. Ambii noștri boxeri an 
intrat, însă, în posesia meda
liilor de bronz care se atri
buie în acest turneu.

a fost tocmai seriozitatea, pre
gătirea în deplină armonie, 
dorința colectivă de a veni In 
fruntea canotajului feminin 
mondial, un simț patriotic 
dezvoltat.

★
Așa cum am menționat, du

pă cele două medalii de aur 
cucerite la concursul din 
cadrul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., canotoarele ro
mânce au obținut un nou șl 
prețios succes. Luînd startul în 
cadrul regatei internaționale de 
la Essen (R. F. Germania), a- 
lături de sportive din 18 țări 
— dintre care S.U.A., Canada, 
R. F. Germania, Olanda, cu e- 
chipaje medaliate la ultima e- 
diție a C.M. —, reprezentantele 
țării noastre au înregistrat o 
performanță rarisimă : 6 VIC
TORII ÎN TOT ATÎTEA FINA
LE !

Pentru a vă oferi o imagine 
mai completă a acestei frumoa

înregistrat următoarele rezul
tate : Ungaria (A) — U.R.S.S. 
22—18 (10—11) ! Cehoslovacia
— Polonia 17—16 (6—7) ; R. D. 
Germană — România 20—15 
(8—7) | Bulgaria Ungaria 
(B) 17—10 (8—4).

ÎNTRECERI de șah
© Desfășurată în localitatea 

Gareșnlța, tntîlnirea de șah din
tre selecționatele feminine ale Iu
goslaviei șl României s-a termi
nat cu scortil de 18—14 In favoa
rea gazdelor (14—10 la senioare, 
4—4 la junioare).

La prima masă Elisabeta Poll- 
hronlade a terminat ta egalitate 
2—2 cu Marcovici, la masa a 
doua Tereza Stadler a Intrecut-o 
cu 2,5—1,5 pe Dana Nuțu, iar la 
masa a treia Margareta Mureșan, 
singura din formația noastră cu 
punctaj pozitiv, a Învins-o cu 
2—1 pe Prokopovid. Comportări 
bune au avut, de asemenea, din 
echipa noastră Viorica Iile șl 1.1- 
gia Jlcman.

0 După trei runde in campio
natul mondial de șah pentru ju
niori de la Sklen (Norvegia) 
conduc Nlcollcl (iugoslavia), Ka- 
zlk (Polonia) cu cite 3 puncte, 
șahistul român Adrian Negulescu 
are un punct șl o partidă între
ruptă.

DOUA MEDALIE DE AUR
ALTE REZULTATE

• In concursul de haltere, Iuri 
Vardanian (U.R.S.S.) a stabilit 
un nou record mondial la categ. 
82,500 kg, totallzînd la cele două 
stiluri 390 kg (vechiul record : 
385 kg — B. Blagoev).
• La Înot : Robertas Jul pa 

(U.R.S.S.) 2:17,5S (rec.) la 200 m 
bras ; Michele Ford (Australia) 
3:44,38 la 800 m liber femei.
• In concursul de tir, Ghenadl 

Lucikov (’U.R.S.S.) a ocupat pri
mul loc la armă liberă calibru 
redus trei poziții cu 1171 p, iar 
Teimuraz Matoian (R.SA. Gru
zină) a dștigai proba de skeet 
cu 197 p.
• La sărituri tn apă Irina Ka

linina (U.R.S.S.) s-a clasat pe 
locul I la trambulină cu 654,49 p.
• în concursul de judo, la ca

teg. 96 kg, Bamazl Harșlladze 
(UJI.SJS.) l-a întrecut tn «"finală 
prin „koka" pe Roger Vechea 
(Franța).
• La baschet : R.S.S. Ucrai

neană — S.U_A. (m) 85—76 ; R.S.S. 
Ucraineană — Franța ff) 81—56.
• In turneul de volei : Japonia

— R.SA. Letonă (f) 3—0 ; Cuba
— R.S.S. Kazahă ff) 3—0 ; R.S.S. 
Bielorusă — Algeria (tti) 3—0.

„RALIUL DUNĂRII", 0 COMPETIJIE 
BOGATĂ iN ÎNVĂȚĂMINTE

Tara noastră a găzduit, timp de 
două zile, marea competiție auto
mobilistică internațională „Raliul 
Dunării". O confruntare intere
santă, intre automobil (ști din 11 
țări ale Europei, Încheiată eu 
victoria cuplului cehoslovac Va
clav Blahna — Jan Soulcup, care 
a pilotai un autoturism Skoda 130 
RS. O victorie meritată — așa 
cum au recunoscut toți pUoțll 
angajați în cursă, ca șl specialiș
tii prezențl la Bala Mare —, clș- 
tlgătorul fiind categorie mal bun 
dectt redutabilii săi adversari, 
dintre care am aminti pe S. Ko
lev — T. Stoyanov (R. 5 Alpine), 
R. Petkov — K. Gourlev (Vaz), 
G. Petrov — I. Tonev (Vaz) — 
toți din Bulgaria, situați pe lo
curile 2—4 ale clasamentului, sau 
sovieticii V. Yunpuu — A. Tl- 
musk (Lada), E. Rayde — G. Val- 
dek (Lada), de Pe locurile 6—7.

Referindu-ne la echipajele ro
mânești prezente 1b cursă, toate 
pe mașină „Dacia 1300", trebuie 
să amintim, In primul rlnd, că 
11 din ele s-au numărat printre 
cele 30 care au terminat raliul 
(au luat startul 74). Ceea ce — 
apreciem — este o bună perfor
manță, știind că doar 4 autotu
risme, din cele 38 care au concu

se comportări la prestigioasa 
regată, iată rezultatele prime
lor clasate :
Simplu: L Sanda Toma 3:45,98;

2. Joan Lind (S.U.A.) 3:51,81 ;
3. Karm Belzer (R. F. Germa
nia) 3 : 52,55 ; dublu vîsle : 
1. O. Homeghl — V. Răcilă- 
Roșca 3 : 26,24 ; X S.U.A. I 
3:36,12 | 3. S.U.A. II 3:37,11 ;
2 f.c.: 1. El. Oprea — FL Dospi
nescu 3:46,25 1 2. Olanda
3:51,25 ; 3. S.U.A. 3:51,52 ; 4+1 
rame: 1. El. Avram, FL Szilagy, 
M. Tănase, G. Mașca + A. Ma
tei 3:32,23 ; 2. Canada 3:33,82 ; 
3. S.U.A. 3 :36,18 ; 4+1 vîsle : 
1. V. Jugănaru, A. Marin, M. 
Macoviciuc, S. Banovici + EL 
Giurcă 3 :14,97 ; 2. S.U.A.
3 :17,68 ț 3. Olanda 3 :19,84 ; 
8+1 : 1. M. Zagoni, G. Andrei, 
D. Mărăndescu, K. Kodelka, A. 
Iliuță, L. Sansu, El. Iacob, C. 
Constantinescu + EL Dobrițoiu 
3 : 01,52 ; 2. S.U.A. 3 : 05,08 ; 3. 
Canada 3 :05,10.

ATLETISM • tn concursul da 
la Colorado Springs, o echipă a 
S.U.A., alcătuită din Mike Ro
bertson, Harvey Glance, Bill Col
lins și Mel Lattany, a realizat 
38,30 la ștafeta 4X100 ■ m mascu
lin. Recordul mondial este 38,(0, 
realizat în 1977 de o altă echipă 
a S.U.A. • Christine Warden a 
realizat un nou record englez la 
400 mg (56,06) la campionatele 
feminine ale Angliei. Alte rezul
tate: 100 m, Hunt — 11,58; 800 m, 
Benning — 2:01,30; 1 500 m, Ste
wart — 4:14.80; înălțime, Sim
monds — 1,81 m; lungime, He*  
ornshaw — 6,55 m; suliță, San
derson — 61,82 m 0 Rezultate 
din întUnlrea Spania — Italia 
(m), încheiată la Barcelona cu 
victoria oaspeților (117—9S): 100
m, Giovanni (I) — 10,49; 1 500 m, 
Gonzalez (S) — 3:42,0 ; înălțime. 
Bruni (I) — 2,20 m; triplusatt, 
Cid (S) — 16,23 m; prăjină,
D’AUsera (I) — 5.30 m.

CICLISM 0 Cursa de fond dis
putată la Koln a revenit rutieru
lui vest-german Dietrich Thttrau. 
cronometrat tn 2h 39:10 pe IM 
km.

FOTBAL ® La Anaheim (Cali
fornia) : Surfs — Fort Lauderdale 
3—6 (0—4), în campionatul ligii 
nord-amertoane. Patru dintre go
lurile învingătorilor au fost mar
cate de Gerd Miiller. In clasa
mentul golgeterilor conduce Ita
lianul Chinaglia (Cosmos) cu 25 
g. G. Miiller se află pe locul 
șase eu 18 g.

HANDBAL a Selecționata Ceho-’ 
slovaciei a terminat învingătoare 
în turneul internațional femlnta 
de la Presov. In ultima zi: Ceho
slovacia — Iugoslavia a—14 
(11—5), iar R. F. Germania — 
Danemarca 8—7 (4—3) » Turneul! 
masculin de la Gdansk a fost 
cîștigat de selecționata Elveției — 
3 p, urmată de Polonia 8 p (go
laveraj inferior), Iugoslavia, R.D. 
Germană — cite 6 p, Polonia (B) 
— 2 p șl Norvegia — Op. Ulti
mele rezultate : Elveția — Nor
vegia 21—13 ; Polonia (A) — Iu
goslavia 16—14 ; R.D. Germană — 
Polonia (B) 35—21.

TENIS 0 In primul tur la 
North Conway: Tom Gulllkson — 
Dent 8—3, 3—6, 6—4; Peed — Nor- 
bach 6—3, 8—1; Higueras — Jou
bert S—1, 5—0; Barazzuttl —
Waltke 4—6, 6—4, 6—3; Tanner — 
Winitskl 6—2, 7—5; Dibbs — Go
mez 6—3, 7—8 0 Rezultate din 
turneul feminin de la San Dlego 
(California): Ann Klyomura — 
Betsy Nagelsen 6—3, 3—6, 7—5;
Bara Teeguarden — Marcy Louie 
8—7, 6—3, 6—3; Sharon Walsh — 
Kate Laitham 8—1. 6—2.

rat, erau pregătite atent In uzi-' 
na constructoare de la Pitești, 
restul fiind departe... de prima 
tinerețe (unele destul de „obo
site"), aparțlnlnd asociațiilor șl 
cluburilor din țară. Totuși, deși 
„Dada 1800“ n-a fost atlt de pu
ternică (ne referim la numărul 
do cal putere) ca rivalele saln 
die întrecere (Skoda, Vaz, R. 5 
Alpine, Ford Escort, Opel ICadet, 
Porsche Carrera, Lada ș.a.) câteva 
echipaje s-au comportat remar
cabil, obțlnlnd unele locuri bune 
In clasamentele pe grupe sau 
clase. Ne referim la cu pi urile 
1. Olteanu — O. Scobai, șt. Iaa- 
covld — P. Vezeanu, M. Mure- 
șan — M. Avram, E. Ionescn 
Cristea — D. Amărică și mal 
ales la cel al tinerilor D. Banca
— L Mălăuț, ambii sub 25 de ani. 
echipieri ai asociației „Dacia" d'x„ 
Pitești.

Dar, cum „Raliul Dunării" a 
contat șl ca etapă In „Cupa Pă
cii și Prieteniei", trebuie să ară
tăm că șl aid locul I a revenit 
perechii cehoslovace V. Blahna — 
L Soukup. Pe locul 7, I. Olteana
— O. Scobai, pe 9 șt. lancovld
— P.Vezeanu, iar pe poziția a 
l«-a D. Banca — 1. Mălăuț. Ia 
întrecerea pe firme: 1. Vaz, x 
Skoda, 3. I. A. Dacia Pitești. Pe 
de altă parte, Sn „Campionatul 
balcanic" locul I a fost cîștlgaa 
de bulgarii S. Kolev — T. Stoya
nov, reprezentanții noștri ocu- 
plnd locurile 4 (I. Olteanu — O> 
Scobai), I- (Șt. lancovid — P. 
Vezeanu) șl 6 (D. Banca — L 
Mălăuț).

Rezultatele — în general mo-’ 
dlocre — ale reprezentanților 
noștri pun o problemă serioasă: 
aceea a pregătirii cu responsabi
litate a tuturor mașinilor care 
intră in astfel de concursuri da 
prestigiu, superficialitatea în a- 
ceastă direcție Și „graba" de a 
mări numărul de particlpaiițl fi
ind total neindlcate 1

Modesto FERRARIN1

WSZOLA ÎNVINS...
în concursul internațional 

de atletism de la Varșovia, 
polonezul Janut Trzepizor a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu 2,26 m, întreeîn- 
du-1 pe campionul olimpic 
Jacek Wszola, clasat Pe locul 
doi cu același rezultat. în 
proba de săritură în lungime, 
victoria a revenit atletului 
Joao de Oliveira, cu 7,93 m.
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