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LEONID BREJNEV
Miercuri, 1 august, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, 
în Crimeea, cu tovarășul Leonid 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La convorbire au participat 
din partea română tovarășul 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politio 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
iar din partea sovietică, to
varășul Andrei Gromîko, mem
bru al Biroului Politie al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev s-au infor
mat reciproc asupra desfășu
rării construcției socialiste șl 
comuniste în Republica Socia
listă România și în Uniunea 
Sovietică, au examinat pro
bleme actuale ale dezvoltării 
relațiilor româno-sovietice, ale 
întăririi colaborării dintre 
P.C.R. și P.C.U.S. El au fost 
de acord că trebuie conti
nuată activitatea de coor
donare a planurilor cincinale 
ale ambelor țări șl pentru 
dezvoltarea colaborării econo
mice șl cooperării în produc
ție, atît in cadrul C.A.E.R., cit 
și pe bază bilaterală.

A avut loe un schimb de 
păreri în probleme internațio
nale. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Leonid Brejnev 
consideră urgentă adoptarea de 
măsuri pentru frinarea cursei 
înarmărilor, pentru a conferi 
un caracter consecvent, tot mai 
dinamic și mai profund proce
sului destinderii.

Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică sînt 
hotărite ca, împreună cu cele
lalte state membre ale Tratatu
lui de la Varșovia, cu toate ță
rile care au participat la Confe
rința general-europeană, să-șl 
sporească eforturile in toate di
recțiile colaborării, prevă
zute in Actul final de la Helsin
ki, inclusiv in domeniul măsuri
lor de sporire a încrederii șl de 
sprijinire a destinderii politico 
prin măsuri de dezangajare mi
litară. In legătură cu aceasta, 
s-a subliniat importanța reu
niunii de la Madrid, care ur
mează să aibă loc in 1980.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev au afirmat 
solidaritatea neabătută a po
poarelor român și sovietic cu 
lupta popoarelor eliberate, a 
mișcării de nealiniere, împotri
va rasismului, dominației neo- 
colonialiste, pentru triumful 
cauzei libertății, progresului so
cial și păciL

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă sinceră, tovără
șească.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
l-A FOST ÎNMÎNAT OIÎIHMII „IfNIN-

Miercuri 1 august, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost 
inminat de către tovarășul 
Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
ordinul „Lenin", conferit de 
Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu prilejul împlinirii a 
60 de ani, ca apreciere a con
tribuției sale Ia dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Cu acest prilej, tovarășii 
Leonid Brejnev șl Nicolae 
Ceaușescu au rostit scurte 
cuvîntări.

La solemnitatea laminării 
înaltei distincții au fost pre- 
zenți, din partea română, to
varășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, consilier al se
cretarului general al P.C.R., iar 
din partea sovietică tovarășii 
A. A. Gromiko, membru al 
Biroului Politie al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și A. I. 
Blatov, consilier al secretarului 
generai al C.C. al P.C.U.S.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România, 
a revenit, miercuri noaptea, in 
Capitală, după vizita făcută în 
Uniunea Sovietică.

NICI 0 CUPA DE TIACAZ PENTRU OBȚINEREA
Parcul sportiv Progresul, in plin

Dimineața, după o noapte 
în care ploaia se dezlănțuise 
din toate puterile, gazonul și 
zgura mai musteau încă de 
apă. iar pe terenurile bitumi- 
nizate dăinuiau petece de ume-

terenurile de tenis, schimbu
rile de mingi între numeroase 
perechi de copii ne aminteau 
cît de mult a prins acest sport 
de cînd Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase l-au ,.propulsat" In arena

După selecție, primele antrenamente sint precedate de succinte 
lecții teoretice. In imaginea de mai sus, o asemenea lecție pre
dată de profesorul Vladimir Crevenciuc Foto: Vasile BAGEAG

zeală. In splendidul parc 
(de fapt, un complex spor
tiv) al clubului Progresul 
București, viața sportivă pulsa, 
așa cura se cade unei unități 
doritoare să contribuie la evo
luția sportului românesc spre 
culmile ierarhiei mondiale. Pe

mondială ; la baschet, echipa 
de divizie școlară și de juni
oare se antrena cu sîrg, com
ponentele ei dorind parcă să 
demonstreze, și în acest fel, 
că. deși au doar 14—15 ani. vor 
să fie cel puțin egale cu vii
toarele partenere de întrecere,
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în întreg județul Sălaj, străbună vatră românească

SPORTUL A PORNIT DE LA „COTA ZERO" 
Șl ACUM ASPIRĂ LA MAREA PERFORMANȚĂ

Județul Sălaj se prezintă 
vizitatorului ca o carte de is
torie deosebit de bogată în e- 
veriimente vechi si noi. Stră
veche vatră românească, ținu
tul Sălajului păstrează urme 
care constituie puncte de re
ferință pentru întreaga isto
rie a țării. Culmile munților 
Mezeșului. aflat în inima ju
dețului, reprezentau granița 
dintre Dacia romană si dacii 
liberi, localitatea Moigrad,. din 
apropierea Zalăulul, s-a înăl
țat pe locurile unde se afla 
Porolissum — capitala Daciei 
Porolissensis. Tot In cuprinsul 
Sălajului se află satul Gurus- 
lău, în vecinătatea căruia Mi
hai Viteazul a înscris — în 
1601 — una din paginile de 
vitejie în lupta pentru nea- 
tîrnare. De județul Sălaj se 
leagă șl numele lui Horea din 
Albac, și ale cărturarilor pa
triot! Simion Bărnuțiu și Al. 
Papiu-Ilariah ...

Vitregiile istoriei au frînat 
dezvoltarea economică a Săla
jului, situîndu-1 printre jude
țele cele mai slabe. în anul 
eliberării patriei — 1944 — pe 
întreg cuprinsul Sălajului nu

MĂRITOR REZULTATE !
sezon estival
mai vîrstaice cu 3—4 ani ; 
în sala de jocuri spor
tive, pensula înviora podeaua

(Continuare in pag. 2-3)

Alături de întrecerile „Daciadei*, „Festivalul sportului săli- 
jean“ reprezintă marea sărbătoare sportivă a tineretului de pe 
aceste meleaguri

exista nici o fabrică și nici 
un bloc de locuințe în adevă
ratul înțeles al cuvîntului. Is
toria nouă a sălăjenilor se 
scrie în zilele noastre. O 
scriu muncitorii din Zalău — 
de la întreprinderea de ar
mături din fontă și oțel, cei 
de la întreprinderea de con
ductori electrici emailați, cei 
de la Filatura de bumbac, cei 
de la întreprinderea de pro

duse ceramice sau cei de la 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului ! o scriu muncitorii 
din Șimleu Silvaniei — de la 
Fabrica de mobilă, de la în
treprinderea de prelucrare a 
laptelui, de la Fabrica de ma
teriale izolatoare ; o scria

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2—3)

De astăzi, la Praga, o competiție atletică de anvergură

„CONCURSUL PRIETENIA" - 
ÎNTRECEREA CAMPIONILOR DE MÎINE..
Competiția ,,campionilor de 

mîine", tradiționalul și puter
nicul „Concurs Prietenia" la 
atletism, își programează în
trecerile ediției a XIII-a în ca
pitala Cehoslovaciei, pe stadio
nul de pe colinele Strahov — 
cel care a găzduit, anul trecut, 
Campionatele europene de atle
tism ale seniorilor. La între
ceri, ca de fiecare dată, vor 
lua parte juniorii cei mai me
rituoși din unele țări socialiste, 
cu atletism foarte valoros, ceea 
ce face ca această competiție 
să fie una dintre cele mai pu
ternice, dacă nu chiar cea mal

puternică din atletismul mon
dial juvenil.

Anul trecut, concursurile s-an

LUCIA ROMANOV, CAMPIOANĂ
NAȚIONALĂ

BRAȘOV, 1 (prin telefon). — 
Cădere dramatică de cortină pes
te finala probei de simplu femei 
a campionatelor naționale de te
nis. Meciul dintre Lucia Roma
nov (Politehnica București) șl 
Florența Mihai (Dinamo) a pus 
la încercare inimile spectatorilor 
prezenți pe ,,centralul" parcului 
sportiv Dinamo din localitate. în 
mai puțin de o jumătate de oră, 
Florența Mihai luase un avans 
de un set și conducea cu 2—0 in 
al doilea, cind o cădere inexpli
cabilă a tăcut-o să piardă mingi 
în serie. Cu mult calm șl răbda
re, tînăra Lucia Romanov și-a 
pus în valoare back-handurlle cu 
ambele miinl, ca și cîteva bune 
veniri Ia fileu, ceea ce i-a per
mis să remonteze tot handicapul, 
iar ta setul decisiv să se impu
nă net. Și astfel, Lucia Romanov 
ciștlgă finala cu 3—6, 6—2, 6—2 
șl obține titlul de campioană na
țională, preluînd „ștafeta" de la 
sora sa Maria, care anul trecut 
o tnvlnsese pe aceeași Florența 
Mihai, in ultimul meci. O per
formanță demnă de laudă.

DE TENIS

A doua finală a campionatelor 
a opus cuplurile Dumitru Hără- 
dău — Traian Marcu (învingă

tori GAVRILESCU

(Continuare in vag. 2-3)

EUGEN POPESCU
desfășurat la București, pe 
Stadionul Republicii, și s-au 
încheiat cu o serie de rezultate 
valoroase. Atunci, atleții ro
mâni au avut o comportare re
marcabilă. poate cea mai fru
moasă dintre toate participările 
lor la „Concursul Prietenia", 
cucerind două victorii — prin 
Gheorgbe Cojocaru la lungime 
(7,57 m) și Doina Maxim la 
suliță (52,56 m) — și mai multe 
alte locuri fruntașe. La ediția 
a XIII-a a competiției, care va 
începe astăzi, iau parte mal 
mulți atleți români (juniori 
născuți in 1961 și mai mici, ju
nioarele născute în 1962 și mal 
mici), animați de dorința de a 
se impune în disputa cu tineri 
talentați din celelalte țări, de 
a obține performanțe dintre ce
le mai bune.

(Continuare in pag a 4-a)



® CAMPIONATE • COMPETIȚII ®
Nord) — la fete. Flacăra Bra
șov, C.F.R. Constanța (seria 
Sud), Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii și Chimica Tîrnăveni 
(seria Nord) — la băieți.

Patru dintre noile promovate 
sînt formații cunoscute, care au 
mai evoluat în divizie, ca, de 
exemplu, Olimpia, Voința, Tex
tila și Industria sîrmei. După o 
absență de doi ani, Constanța 
are din nou reprezentante în 
campionat, atît la masculin, 
cît și la feminin. Bra
șovul va avea în noul campio
nat patru echipe, două de fe
mei și tot atîtea de bărba’ți.

• Perioada de transferări 
pentru toate categoriile de ju
cători este de la 1 pînă la 31 
august

LUCIA ROMANOV, 
CAMPIOANĂ DE TENIS

(Urmare din vaa. 1)

PE VELODROM Șl PE ȘOSEA
LA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI

Kmbătă s-a desfășurat, pe pis
ta velodromului din șoseaua ște- 
gas cd Mare, o Interesantă reu- 
■lune a vlteziștilor, în organiza
rea clubului sportiv Dlnamo. In 
programul întrecerilor a figurat, 
n deschidere, proba de 200 m 
lansat — juniori mici, după care 
au urmat cele de viteză.
Ia Juniori mari, proba de vite

ză a revenit Iul iulian Gachi (Dl
namo), un tînăr talentat, care — 
bine pregătit în continuare — are 
reale posibilități de progres. Ace
lași lucru îl putem spune șl des- 
■pre Ion George (C.S.S. 2) șl Ște
fan Mlhai (Steaua), ambii sportivi 
clasați în primele 4 locuri în pro-' 
ba de viteză seniori.

Iată clasamentele „Cupd Dina- 
tao" la velodrom: viteză, juniori 
mari — 1. I. Gachi (Dlnamo) 13,5, 
ț. e. Gherghina (C.S.Ș. 1), 3. I. 
Chiran (C.S.Ș. 1), . 4. D. Cioară
țDlnamo); seniori — 1. Fl. Ne- 
rescu (Steaua) 13,2 (în serii 12,5),

I. George (C.S.Ș. 2), 3. C. Bon
eta (Steaua). 4. Șt. Mihai (Stea- 
•a); 200 m lansat — junior! mid: 
1. Fl. Popescu (C.S.Ș. 1) 12,9, 3. 
S. Oprescu (Olimpia) 13,3, 3—4. 
M. Ileana (C.S.Ș. 1) și E. Nlca 
(C.S.Ș 1) 18,5. (Gh. Șt.).
tuni după-amiază s-au desfă

șurat șl probele cu aditlune de 
puncte din cadrul „Cupei Dina
mo". Iată câștigătorii : juniori
mid — FI. Popescu (C.S.Ș. 1); 
Juniori mari — L Chiran (C.S.Ș. 
V; seniori — Tr. Sîrbu (Dinamo).
• SAPT AMINA TRECUTA au 

avut loc, la Brăila șl Galați, eta- 
pde a XV-a șl a xvi-a (Brăila), 
• XVH-a șl a XVHl-a (Galați) 
• „Cupd Orașelor", competiție re- 
•ervată juniorilor. Iată clasamen
tele generale după desfășurarea 
acestor etape: juniori mici — 1. 
Cr. Neagoe (Voința București) 
37 h 31:50, 2. P. Comănicl (Plo
iești) 17 h 33:41, 3. T. Weisman 
17 h 34:09 ; echipe : L Voința 
București, 2. București, 3. ---
Iești. Juniori mari: 1. Fl. 
(Ploiești) 23 h 33:30, 2. R. 
oovan (Cluj-Napoca) 23 h 
3. I. Marinescu (Brăila) 23 h 
echipe: 1. Ploiești 74 h 
2. Voința București 75 h 
3. București 75 h 32:33.
• ÎNCEPÎND DE VINERI după-

Pto-
Slrbu 
Mol- 

34:22, 
37 .’30, 
50:55, 
lfi:55,

amiază șl pînă duminică, rutierii 
fruntași din Capitală, cărora U se 
vor alătura șl cîțlva cicliști din 
provincie, vor lua startul intr-o 
nouă cursă pe etape. Întrecerea, 
dotată cu „Cupa 23 August", pro
gramează trei etape, ce se vor 
desfășura astfel: etapa I — vineri 
3 august, ora 16,30, circuit pe str. 
dmpin-a, 60 ture, etapa a H-a — 
sîmbătă 4 august, ora 16,30, cursă 
de fond pe șos. București — Ol
tenița (92 km), cu startul de la 
km 10,500; etapa a IH-a — du
minică 5 august, ora 9,30, cursă 
de fond pe șoseaua București — 
Alexandria, start de la km 7.
DE AZI, FINALELE CAM
PIONATELOR REPUBLICA

NE LA HALTERE
începînd de azi șl pînă dumi

nică, cei mai buni halterofili din 
întreaga țară se reunesc în Mu
nicipiul Gh. Gheorghlu-Dej pen
tru a-șl disputa întîietatea în fi
nalele campionatelor republicane 
Individuale ale seniorilor. Printre 
cel peste 100 de sportivi, din cele 
peste 20 de secții, vor fi prezenți 
— la întrecerile din sala de atle
tică grea din orașul de pe Valea 
Trotușulul — și component!! lo
tului național, aflat tn pregătire 
pentru C.M. Se vor acorda titluri 
de campioni al țării la 10 cate
gorii de greutate, la totalul celor 
două stiluri și . la flecare stil în 
parte (smuls șl aruncat).

Dintre campionii absoluți de 
anul trecut prezenți la aceste fi
nale, 11 amintim pe: V. Cocloraa 
(Olimpia Buc.), C. Chlru (Stea
ua), V. Dociu (Olimpia), Și. Taș- 
riadl (Clujeana) șl Șt. Kreiclk 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

NOILE PROMOVATE 
IN DIVIZIA A LA POPICE

Pentru ediția 1979/1980 a caim- 
ptonatutai Diviziei A la popice, 
care va începe la 15 septem
brie, s-am calificat. în urma în
trecerilor de baraj, următoarele 
opt echipe : Olimpia București, 
Voința Constanța (vor juca în 
seria Suri), Textila Timișoara, 
Constructorul Gherla (seria

tort în semifinale cu 6—2, 4—1, 
4—6, 6—4 asupra Iul A. Dîrzu — 
FL Begărceanu) șl Marian Mîr
za — Jean Bîrcu (5—4, 12—10, 
6—1 cu Radu Giurgiu — Alexan
dru SUtS). Jocul s-a întrerupt la 
scorul de 1—6, 6—3, 6—6 în favoa
rea primilor.

In pragul finalelor au ajuns și 
celelalte probe. Iată ultimele re
zultate : SIMPLU bArbați (se
mifinale) : D, Hărădău — E. Pa
nă 6—4, 6—1, 6—1 ; Fi, Segărcea- 
nu — Tr, Marcu 4—6, 4—1, 6—4, 
»—1. DUBLU FEMEI (semifinale): 
Lucia șl Marla Romanov — Si
mona Nunweiller, Mariana Had- 
giu 6—4, 6—2 ; Florența Mlhai, 
Camelia Chlrlac — Gabriela Sz6- 
ka. Elena Jecu 6—3, 6—2. DUBLU 
MIXT (sferturi de finală) : L. Ți
ței, Simona Nunweiller — L. 
Bucur, Gabriela Sz3kâ 2—6, 6—2, 
4— 3 ; FI. ---------- -- ’ -
manov — 
rlac 6—4, 
Romanov 
cherescu

In ultima zi a întrecerilor (n.r. 
azi) programul începe la ora 
14,30 cu finala de simplu bărbați, 
urmată de cele de dublu femei 
șl mixt.

Segărceanu, Maria Ro- 
M. Mîrza, Camelia Chi- 
6—0 ; A. Dlrzu, Duela 

— J. Bîrcu, Nadia Be- 
5—7, 6—1, 6—2.

SĂLAJUL ASPIRĂ LA
(Urmare din pag. I)

muncitorii de la întreprinde
rea de 
▼aniei i 
telor 
•sigura 
nioasă

tricotaje din Cehu-Sil- 
o scriu locuitorii sa- 
Grija partidului de a 

o dezvoltare armo- 
tuturor județelor se 

concretizează aici prin con- 
«tructia de noi obiective : o 
fabrică de anvelope și una de 
țevi la Zalău, o fabrică de 
confecții la Jibou. Pentru oa
menii muncii din Sălaj s-au 
construit peste 19 000 de apar
tamente și numeroase obiecti
ve social-culturale.

Transformările petrecute în 
cei 35 de ani care au trecut - 
de la eliberarea țării noastre 
de sub dominația fascistă 
achimbat viața oamenilor. 
Județul Sălaj, dezvoltarea 
conomico-socială are loc 
tr-un ritm accelerat. Noile 
biective industriale 
pe plaiurile 
terminat o creștere simțitoare 
• populației orașelor. Zalău! 
■-a transformat dintr-un tîr- 
gușor într-un centru unde se 
vorbește tot mai mult despre 
„zona industrială", despre 
gregate", „mecanizare" 
tooiatizare". — pînă 
mult neologisme în 
tarul sălăjenilor.

Printre neologisme, 
ceste meleaguri, era 
vlntul „sport". Tinerilor de 
•zi ai județului le vine greu 
•ă-și imagineze că părinții și 
bunicii lor au aflat tîrziu ce 
•ste atletismul, voleiul, bas
chetul, boxul și alte discipli
ne sportive. Ne-au încredințat 
de acest lucru trei dintre ve
teranii activității sportive din 
Județ, oameni „în penzie", dar 
care au inima tînără și ochii 
le strălucesc 
despre strădania 
•ni. pe care o 
•bia acum.

„Principalele 
sportive înainte 
au fost Munții 
Măgura Șimleului' 
ne tov. Grațian C. 
gravitatea celor 
de ani. dintre care 
în timpul liber —__ ____
cu drumeția, străbătînd mun
ții, marcîndu-le potecile, con
ducted grupuri de excursio
niști. „Oamenii mergeau Ia 
pădure duminica, dară vre
mea era frumoasă. Școlarii 
mai făceau cîte o excursie cu 
nn învățător mai inimos, dar 
numai pe ici-colo, deoarece 
în munții noștri nu era nici o 
cabană de popas. Au încercat 
Învățătorii, ___ ,
dice una... Ă fost gătată tîr
ziu. după 23 August 1914. 
fără de drumeție, de 
sporturi nu prea se știa pe 
1a noi..."

au 
în 
e- 

în- 
o-

ridicate 
sălăjene au de-

.a- 
Și „au- 
nu de- 
vocabu-

pe a- 
și cu-

cînd vorbesc 
lor de mulți 

văd împlinită

noastre baze 
de 23 August 
Mezeșului și

— ne spu-
Mărcuș, cu 
aproape 80 
vreo 50 — 
s-a ocupat

prin 1939, să ri-

A- 
alte

PENTRU CAMPIONATUL Dt RUGBY...
Perioada de pauză oompetlțio- 

nală își consumă ultimele clipe, 
campionatul de rugby cu numă
rul 63 începe poimiine — pentru 
Dinamo șl R. c. Sportul studen
țesc; duminică — pentru celelalte 
12 divizionare A ! La această oră, 
a emoțiilor dinaintea startului, 
ultimul nostru raid prin taberele 
cîtarva formații fruntașe,

POLITEHNICA IAȘI — FARA 
ZAMFIR ȘI MACANEAȚA. Foștii 
internaționali Gheorghe Dobrotă 
și Petre Florescu, astăzi antreno
rii formației studențești ieșene, 
au programat șl efectuat cu Ju
cătorii lor stagiul de pregătire 
montană la Mmbu Morii. Politeh
nica a susținut șl două „amica
le", in compania universitarilor 
timișoreni. Lot ui a suportat ple
carea a doi buni jucători, Zam
fir — la C.S.M. Sibiu și Măcă- 
neață — reîntors ta R. C. Grivița 
Roșie. Au fost promovați, tn 
schimb, V. Suciu, M. Donose, M. 
Tudose (dintre Juniorii Liceului 
Metalurgic), L. Oltean u, 1. Ca- 
zarmiciuc (de la tineret), iar I. 
Elisel se va alinia șl el la star
tul campionatului, după efectua
rea stagiului militar. Obiectiv 7 
„Să ne clasăm între primele 6 e- 
chlpe" — răspunde vicepreședin
tele clubului, Constantin Her
man.

RAPID SPERA SA JOACE IN... 
PARCUL COPILULUI. Aceasta, 
dat fiind faptul că „Gluleștiui" se 
află în renovare. Noul antrenor 
al feroviarilor, Hristache Preda 
— mal ieri unul dintre rugbyștli 
tricolori — a condus antrenamen
tele... pe unde s-a putut: cîteva 
zile la Zărneștl, apoi pe spațiile 
Mtuminizate ale stadionului de 
lingă Podul Grant, la fosta bază 
hipică de la Plevnei I In 
din urmă, Rapid a primit 
ga înțelegere din partea 
cerii celeilalte grupări de 
feroviară, R. C. Grivița 
desfășurând la Parcul Copilului 
cîteva ședințe de pregătire. După 
meciul de verificare susținut cu 
elevii lui Viorel Moraru și Radu 
Demlan, Fodae, Ciocianu, Costa- 
che, Mengher et. comp, vor Juca 
din nou pe frumosul teren bucu- 
reștean — duminică, în prima e-

vremea 
întrea- 
condu- 
tradiție

Roșie,

CRAIO
CW

„Mai era și ceva fotbal" 
completează tov. Francisc Ka- 

,-minski, pensionar, și el cu 
„vreo 50 de ani de fotbal în 
palmares". „Se Juca la exploa
tarea minieră de la Surduc, 
la Hida, Jibou, la Șimleu. 
Numai că, știi dumneata ce 
Însemna o gheată de fotbal ? 
O adevărată minune ! Și noi 
pe-aici nu om prea avut par
te de minuni..."

„Dacă am vrea să Întregim 
tabloul sportiv al județului 
nostru înainte de 23 August, 
trebuie să amintim și de po
pice. La vechile „casine" — 
cum le numeam noi, sălăjenii, 
un fel de cafenele, se juca pe 
lingă alte cele și popice, dar 
nu ca întrecere sportivă, ci pe 
bani ori pe palincă ...* 
amintește Ion Silaghi, 
activist sportiv, 
în tot județul 
renuri sportive 
gimnastică, la 
lău și Șimleu __  __
activa unicul profesor de edu
cație fizică din județ. Excep- 
tînd fotbalul, cel mai popular 
sport în țara noastră 
xul. Dar nici despre 
să nu mai

MAREA PERFORMANȚĂ

Asociații și cluburi sportive 
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Arbitri
Sportivi în loturile naționale 
Baza materială:
— terenuri sportive
— săli de gimnastică

• Partidpanțl la „Dacladă"
— ediția I — 77 906
— ediția a U-a — 65 060 (etapa de iarnă)

1944 1979
12 243
22 5 100

1 170
42

1 200
— 22
f 115 (4 stadioane)
2 20 (1 &âJă cu

1000 locuri)

tapă de campionat. El tnag nă
dejde să primească și pe mal 
departe ajutorul colegilor grivl- 
țesnl în privința spațiului de Joc... 
Apropo de relațiile „Inter-fero- 
viare": s-a efectuat o rocadă in
tre cele două loturi, N. Stănescu 
șl Luca uimind să apere de-acum 
culorile R. C. Grivița Roșie, Tu- 
feanu șl Tudor treeînd ta Ra
pid.

BRAȘOVENII ȘTIU CA DUPĂ 
ACTUALA EDIȚIE NU VA MAI 
FI BARAJ 1 „După emoțiile pre
lungitului baraj pentru două 
Jocuri ta Divizia A, C.F.R. este 
decisă să nu mai aștepte ultima 
șansă pentru a-și mențtae pozi
ția între primele echipe ale țării ! 
Băieții noștri au mai căpătat ex
periență și s-au pregătit ta iulie 
cu o deplină seriozitate". Sînt 
cuvintele președintelui secției, 
Gavril Tirțoacă, care ne mai in
forma despre cele cîteva zile de 
preparative la Zărneștl, ea și 
despre plecarea fundașului Me- 
reuță la Bîrlad sau reîntoarcerea 
la echipă, după efectuarea sta
giului militar, a Iul C. Munteanu.

ȘTHNȚA petroșani a sus
ținut NORMELE DE CONTROL 
LA... BIrlad. Deoarece debutul 
XV-lul condus de Titi ionescu se 
va produce la lași, delegatul fe
derației, Constantin Cocor, a ur
mărit, la BIrlad, susținerea nor
melor de control nu numai de 
către Rulmentul, ci și de echipa 
din... Petroșani. La ora cînd în
cercam să aflăm amănunte, „exa
menul" era în toi. Pentru că 
vorbim de Bîrlad, să mai notăm 
că la conducerea tehnică a for
mației din acest oraș se va afla 
— în continuare — fostul d ju
cător, Marin Rainea, fratele bine
cunoscutului arbitru de fotbal.

CEI MAI TINERI TRICOLORI 
DESCHID SEZONUL INTERNA
ȚIONAL. Campionatul e atît de 
aproape, dar gîndurile intimilor 
rugbyului zboară și spre viitoa
rele confruntări Internaționale, 
care vot include în această toam
nă și Importantul turneu al pri
mei noastre reprezentative in 
Țara Galilor. Primii „tricolori" 
care vot susține o partidă peste 
hotare vor fl însă juniorii. Se- 
lecționabilii lui Alexandru Pop și 
Constantin Vasile — dintre care 
îl amintim pe Moraru II, Benguș, 
Colibă, Stanciu, Ciută, Cantoneru. 
Pongracz, Duță, Sugar, Eftlmie, 
Badea, Simionescu, Bîrlădeanu — 
vor juca, la 11 august, în loca
litatea Potsdam, cu selecționata 
de tineret a R. D. Germane.

Rubrică redactată de :
Geo RAEȚCHI

PARCUL SPORTIV PROGRESUL,
(Urmare din pao I)

• Sportivi clasificați: 1 maestru al sportului, 
clasă intemațio-nală, 56 sportivi de categoria 
de categoria a H-a

3
I.

sportivi de
250 sportivi

- își 
vechi 

„La Eliberare, 
erau șase te

și două săli de 
școlile din Za- 
Silvaniei, unde

era bo- 
box, ca 

vorbim de altele, 
nu se știa mai nimic in ju
dețul Sălaj. Aici, în județul nos
tru, am organizat prima gală de 
box în 1973 ... S-au întîlnit 
pugiliștii de la C.S.M. Cluj- 
Napoca cu o selecționată a o- 
rașului polonez Poznan. Noi 
nu aveam încă boxeri. Peste 
doi ani. însă, echipa poloneză 
a revenit la Zalău și a fost 

de pugiliști local- 
Dealtfel, primul cam- 

național de juniori din 
istoria sportivă a jude- 
nostru a fost un boxer :

Înfruntată 
nici. 
Pion 
toată 
țului _________ ___ _______
Nicolae Bumb..."

Sporturile practicate acum 
în județ nu se mai numără 
pe degetele unei singure mîini, 
cum nu se mai numără nici 
terenurile sportive, nici pro
fesorii de educație fizică, 
nici antrenorii. Fenomen so
cial pregnant în ultimele trei 
decenii și jumătate, sportul a 
devenit prietenul a mii și mii 
de tineri din orașele ți satele 
Sălajului. Echipamentul spor
tiv nu mai reprezintă pentru 
nici un tînăr „minunea" de 
pe vremea părinților și buni
cilor, ci un lucru obișnuit. 
Tocmai de aceea ne apare 
normală prezența echipei „Sil- 
vania". din Șimleu Silvaniei, 
în prima divizie de volei a 
tării; firești sînt și promovă
rile juniorilor sălăjeni la lo
turile naționale de atletism 
(Margareta Ghile, Cornel Mi- 
laș), lupte libere (Gheorghe 
Stanciu, Viore] Grec), handbal 
fete (Eugenia Gavra, Mariana 
Jucan, Adriana Popan, Ana 
Țermure), box (Nicolae Bumb, 
Dorel Crișan, Mircea Coț), șah

(Magdalena Kiș, Csila Sajter). 
De asemenea, nimic specta
culos în faptul că la Zalău 
s-a construit o sală de sport 
cu o mie de locuri în tribune 
și o alta la Șimleu Silvaniei, 
pentru opt sute de spectatori. 
Multe județe din țară au re
alizări sportive mai mari, au 
o bază materială mult mai 
bogată. Nu trebuie să uităm 
însă faptul că, pe meleagurile 
Sălajului, activitatea sportivă 
a luat — practic — startul nu 
de prea mult timp și aproape 
de la „cota zero". Și dacă s-a 
reușit ca la marea competiție 
națională „Daciada" tinerii să 
participe cu zecile de mii, a- 
ceasta este o dovadă de ne
tăgăduit că — și aici — spor
tul a prins rădăcini puterni
ce. Dragostea pentru mișcare 
a devenit o pasiune care se 
amplifică de la an la an. O 
demonstrează prezența tot mai 
numeroasă a tineretului la 
competițiile de masă organi
zate pe plan județean, cum 
ar fi „Cupa văilor" rezervată 
pionierilor și școlarilor. „Cu
pa sălăjeanca" — rezervată 
fetelor sau „Festivalul 
tului sălăjean"

Toate aceste întreceri 
rezultat depistarea de 
noi J
mîndresc cu sportivii lor, nu- 
mindu-i „fii ai județului", 
chiar dacă o parte dintre ei 
își desfășoară activitatea din
colo de plaiurile natale, cum 
sînt handbalistul Ștefan Bir- 
talan (Steaua), fotbalistul A- 
lexandru Koller (F. C. Baia 
Mare), voleibalistul Teofil 
Chiș (Dinamo), baschetbalista 
Adriana Sălăjan (Crișul Ora
dea). boxerul Aurel Șîrcă (Di
namo) etc.

Perspective și obiective ? 
Iată-le, exprimate de tov. Ni- 
colae Negrea, prim-vicepreșe- 
dinte al C.J.E.F.S. Sălaj : 
„Dorința noastră este să ți
nem pasul cu ritmul accelerat 
de dezvoltare economică a ju
dețului nostru. Și dacă înain
te sportul însemna la noi doar 
ceva fotbal, drumeție și popi-

cc, acum facem totul ca tine
retul să îndrăgească șl să se 
pregătească cît mai temeinic 
in cît mai multe ramuri spor
tive. In acest sens, am făcut 
pași însemnați — mă refer la 
volei, atletism, handbal, box, 
lupte. Avem copii talentați, 
in școlile noastre activează a- 
cum un număr corespunzător 
de profesori de educație fizi
că, bazele sportive sînt tot 
mai populate și nu se poate 
ca această activitate, la care 
se participă cu entuziasm, să 
nu dea roade. Numai anul a- 
cesta am căutat „aurul spor
tiv" al județului testînd peste 
16 000 de copii. Dintre aceștia, 
aproape 300 activează în echi
pele școlare și în 
noastre de 
cordăm o i 
organizării 
muncitorilor 
întreprinderi.
de masă — și mai ales la în
trecerile „Daciadei" — sînt 
prezenți tot mai mulți oameni 
ai muncii, pentru care sportul 
a devenit un prieten iot mai 
iubit

_ secțiile 
performantă. A- 

atenție deosebită 
timpului liber al 
din noile noastre 

La competițiile

cu vopsea proaspătă ; în sala 
de lupte, elevii antrenorului 
Adrian Popa se luptau de zor 
între ei sau cu manechine, 
mînați de ambiția de a ajunge 
pe urmele Iui Pîrvulescu, Mar- 
tinescu sau Berccanu.

Și, totuși, aceștia erau doar o 
infimă parte dintre cei care 
populează zi de zi, în plin se
zon, baza clubului sportiv Pro
gresul din „Staicovici". Unde 
sînt ceilalți ? în vacanță, la 
odihnă ? Nicidecum.
CEI MAI BUNI, IN TABERE, LA 

MUNTE SAU LA MARE
De cînd activitatea compe- 

tiționailă s-a „stins", treptat, la 
majoritatea disciplinelor sporti
ve, terenurile și sălile niu au 
contenit să fie animate die 
sportivii care au înțeles că doar 
astfel sie pot căli pentru .Jo
cul" viitoarelor Întreceri. Ne re
ferim, în special, la juiniori și 
la junioare care, folosind și In 
acest fel vacanta școlară, au 
venit la Progresul, diupă „clo
poțelul" vacanței mari, să se 
antreneze cu și mai miulrt. spor. 
Mai apoi, ca o răsplată pentru 
eforturile depuse, dar și ca 
mijloc de pregătire, cei mai 
buni au plecat în taberele or
ganizate la' mare și la munte. 
Baschetbalistele se află la 
Costinești. handbalistele se „o- 
zanifică" la Gura Diihamului, 
iar voleibalistele la Codtea. A-

,o-

spor-

au 
noi 

talente. Și sălăjenii LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LA
NUMERELE EXTRASE

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 AUGUST 1979

CategoriaA: 1 varianta 100*/, 
SO.000 Id șl 3 variante 25% 
12.500 ld, sau la alegere

Extragerea I: 27 9 23 26 34 10.
Extragerea a II-a: 6 18 36 21'30 5.
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 1 

932.852 lei din care 242.370 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

CIȘTIGURTLE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 24 IULIE 1979
Categoria 2: 4 variante 25%categoria 2: 4 variante a

6.250 lei; Categoria 3: 8 variante 
a 19.243 lei, sau la alegere o 
excursie de 1 loc în U.R.S.S. sau 
R. P. Ungară — R. S. Cehoslova
că — R. D. Germană — Austria 
sau R. P. Polonă și diferența în 
numerar; Categoria 4 : 37,25 a 
4.133 lei; Categoria 5: 96,25 a 400 
lei; Categoria 6: 161,25 a 300 lei; 
Categoria 7: 305,25 a 200 lei; Ca-

a 
a 

__ __ ° 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
sau R. P. Ungară — R. S. Ceho
slovacă — R. D. Germană — Aus
tria, sau R. P. Polonă șl dife
rența în numerar; Categoria B: 
4,50 variante a 10.000 ld, sau la 
alegere o excursie de 2 locuri în 
U.R.S.S. sau R. P. Polonă sau o 
excursie de 1 loc în R. P. Ungară 
— R. S. Cehoslovacă — R. D. 
Germană — Austria șl diferența 
ta numerar; Categoria C: 9,50
variante a 7.461 ld, sau la ale
gere o excursie de 1 loc 
U.R.S.S. sau R. P. Polonă șl 
ferența în numerar; Categoria 
66,25 a 1.070 ld; Categoria E: 
a îoo ld.

în 
di
ll:
967

Ctștigul de Categoria A (160%) 
a Iest obținut de FRANCISC 
KALLOS din Cluj-Napoca.
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Biroul iedera! a validat

CE FAC DIVIZIONARELE A?
F. C BAIA MARE, REVELAȚIA CARE

VA LUA STARTUL IN
Revelația campionatului tre

cut, F. C. Baia Mare, a înce
put pregătirile odată cu cele
lalte echipe divizionare A. ta 
9 iulie. Numai că, spre deose
bire de colegele sale de Între
cere, la trei zile după startul 
în pregătirile de vară, echipa 
antrenată de Viorel Mateianu 
si Traian Ivănescu a si trecut 
la jocuri. „Jocuri, cît mai 
multe jocuri !“, aceasta a fost 
deviza antrenorilor băimăreni. 
Ca atare, F. C. Baia Mare a 
susținut imediat după începe
rea pregătirilor un „turneu în 
patru" acasă, la care au par
ticipat campioana Poloniei, 
Ruch Chorzow, echipa sovie
tică Spartak Ivan© Frankovsk 
si Minerul Baia Sprie. Apoi 
a plecat într-un turneu de 
trei meciuri în U.R.S.S., iar 
duminică a jucat, la Bala Ma
re, cu formația sovietică 
Kuzbass Kemerovo. Acum, e- 
chipa maramureșeană se pre
gătește pentru 
„Cupa Minerul", 
participa printre 
și V.S.S. Kosice.

jocurile din 
la care va 

alte formații

CURTEA CAMPIOANEI
Lotul cu care a Început 

pregătirile revelația ultimului 
campionat : Ariciu, Frank,
Borz, Condruc, Koller, Mol
nar, P. Radu, Bălan, Terheș, 
Roznai, Sept, Mureșan, Deac, 
Dragomirescu, Hoffmeister, 
Diaconu, Covaciu. Noutățile se 
numesc Cioban I, de la C.I.L. 
Sighet, Roatiș, revenit de la 
Minerul Cavnic, Șomcutean, 
provenit tot de la divizionara 
B din Cavnic. N-am amintit 
de Sabău, pentru că valorosul 
jucător băimărean se află în 
pregătiri cu lotul universitar. 
Imperativul categoric al băi- 
mărenilor: „Să jucăm același 
fotbal modern, ofensiv, tine
resc ! Și, să jucăm în toamna 
viitoare intr-o cupă europea
nă 1 Ne obligă ultimul cam
pionat, primul după promova
re 1". Cuvintele lui Mihai Bob, 
vicepreședintele clubului, în
seamnă, de fapt, convingerea 
întregii echipe, care va des
chide „stagiunea" în curtea 
campioanei 1... (M.M.D.

C. S. TÎRGOVIȘTE Șl SPERANȚELE 
NOULUI SĂU ANTRENOR, PAUL POPESCU

La două săptămîni după în
cheierea campionatului, C. S. 
Tîrgoviște s-a urcat in avio
nul pentru Beijing, invitată 
să efectueze un turneu in 
R. P. Chineză. Turneul a du
rat două săptămîni. Revenit a- 
casă, lotul tîrgoviștenilor a 
accelerat ritmul pregătirilor, 
sub bagheta unui nou antre
nor, Paul Popescu, care a fă
cut din Metalul București una 
dintre cele mai bine cotate 
divizionare B. „Am venit la 
C. S. Tîrgoviște —- afirmă 
Paul Popescu — eu marea 
dorință de a depune toate e- 
forturile pentru ca noua mea 
echipă să aibă o comportare 
bună în viitorul campionat. 
Sigur că schimbări radicale 
in privința modului de a ac
ționa a formației nu pot fi 
făeute într-o perioadă atît de 
scurtă. Ne vom strădui, însă, 
cu toții, ca C. S. Tîrgoviște

să Joace spectaculos și eficace, 
in lot existînd un grup de Ju
cători buni, care pot oferi mal 
mult 
cut".

Șl 
acest 
Ene, 
lo, Marinescu, Sava. Din Jot 
mai fac parte Bărbulescu, 
Stancu. Gheorghe, Alexandru, 
Pitaru, Dumitrescu, Ștefănes- 
cu, Greaca, Niculescu, Miu, 
Darie. A plecat Furnică, dîn- 
du-l-se dezlegare pentru 
I.C.I.M. Brașov. A revenit in 
lot Isaia, sancționat 
bateri de la viata 
Conducerea clubului 
festă 
meditat 
perioadei 
că se va 
riozitatea 
formație.

decât in campionatul tre-

noul antrenor a făcut. In 
sens, referiri la Coman, 

Tătaru, FI. Gri gore, Kal-

speranța că 
serios pe 
dt a stat 
pregăti cu
pentru a reintra în 
(Ia D.)

pentru a- 
sportivă. 

iți manl- 
acesta a 
parcursul 
pe tușă, 
toată re

i

LOTUL DE ARBITRI DIVIZIONARI A Șl 0 SERIE DE TRANSFERĂRI
Biroul federal' 

lista arbitrilor 
pentru sezonul 
1979—1980. Iată 
lotului : O.
Mare), M. Adam, M. Salomir, 
V. Topan ;~
Bărbulescu, M. Buzea, C. Di
nulescu, G. Dragomir, A. Dc- 
leanu, C. Jurja, F. Coloși, N. 
Petriceanu, I. Pop, G. Rete- 
zan, R. Stîncan (București). T. 
Balanovici, V. lanul (Iași), F. 
Cenea (Caracal), V. Ciocâlteu 
(Craiova), S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin). M. Fediuc 
(Suceava), A. Forwirth (Timi
șoara). C. Ghiță, M. Ivănces- 
cu, R. Petrescu (Brașov), I. 
Igna, D. Ologeanu (Arad), G. 
Ispas (Constanța). G. Jucau 
(Mediaș), A. Mustățea (Piteș
ti), M. Moraru (Ploiești), N. 
Rainea (Bîrlad), I. Rus (Tg. 
Mureș), O. Șireng (Oradea),
C. Szilaghi (B. Mare), V. Ta
tar 
cu 
fost 
Ieri
D. 
Pop, V.

a definitivat 
divizionari A 
competițional 

componența 
Anderco (Satu

(Cluj-Napoca), C.

(Hunedoara), C. Teodores- 
(Buzău). în acest lot au 
promovați 
ai Șuierului' 
Ologeanu,

lanul,
A. Dclcanu, M. Ivănccscu, M. 
Adam și A. Forwirth. Cunos- 
cuții C. Dinulescu, C. Ghiță 
și S. Drăgulici, manifestîndu- 
și dorința de a continua ac
tivitatea de arbitraj, renunță la 
intenția de a lucra în cadrul 
unor cluburi sau ca antrenori, 

în conformitate cu modifi
cările la regulamentul de ac
tivitate a arbitrilor, Biroul 
federal a efectuat o serie de 
schimbări în componența lo
turilor de arbitri (A—B—C). 
In stabilirea loturilor divizio
nare s-a pornit de la cerința 
de a promova elemente noi, 
cu pregătire temeinică, foști 
Jucători, pentru a se răspunde 
astfel cerințelor insistente ex
primate de forurile sportive 
îi de opinia publică, pentru 
intărirea continuă a corpului 
de arbitraj ți promovarea e- 
lementelor tinere care — ală
turi de arbitrii experimentați 
— să se pregătească practic 
și să contribuie la Îmbunătă
țirea generală * arbitrajului 
in fotbalul nostru. Biroul fe
deral aduce mulțumiri căldu
roase tuturor arbitrilor care, 
in conformitate cu prevederile 
regulamentului, " ’ '
activitatea și își 
ranț® că ei vor 
vișli prețioșj in

tinerii „cava- 
M. Saloiilir, 

R. Petrescu, I.
A. Mustățea,

iți Încetează 
exprimă spe- 
rămine acti- 

domeniul fot-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B,

bălului. Totodată, Biroul fede
ral a hotărit să nu accepte 
nici o derogare de la preve
derile regulamentului, prin 
continuarea activității de ar
bitraj peste limita de vîrstă 
prevăzută pentru fiecare lot 
(A—B—C). Cei care au absol
vit cursurile intensive au fost 
încadrați în lotul divizionar 
B, cu excepția celor promo
vați în lotul divizionar A. 
Biroul federal cere Colegiului 
central să urmărească, cu 
toată atenția, activitatea și să 
manifeste o exigență sporită 
în acțiunea de ridicare a ni
velului arbitrajului. In lumina 
acestei orientări, între tur și 
retur, pe baza analizării arbi
trajelor din sezonul de toam
nă, vor fi Iuați în considerare 
și alți tineri care demonstrea
ză calități și o bună pregăti
re (în limitele de vîrstă : pen
tru Iotul A — 42 de ani 1 lo
tul B — 40 ani ; lotul C — 35 
ani) șl se vor efectua noi mo
dificări în toate loturile

★
federal a validat o 
cereri de transferare 
întrunit formele le-

Biroul 
serie de 
care au 
gale, cereri depuse de cluburi 
și asociații din Divizia A. Iată 
cîteva dintre acestea: A.S.A. 
TG. MUREȘ — Muntean (Chi
mica Tîrnăveni) ; CHIMIA 
RM. VÎLCEA — Bădiiă (Ni
tramonia Făgăraș), Constantin

(Petrolul Ploiești) ; DINAMO 
BUCUREȘTI — Apostol (Pro
gresul), Stănescu (Delta Tul
cea), Oprea (Ș. N. Oltenița) ; 
GLORIA BUZĂU — Dinea 
(Foresta Fălticeni) ; F. C. 
ARGEȘ — Halea (Chimia Gă- 
ești) ; F.C.M. GALAȚI — Co
man, Rusu (Victoria Tecuci) î 
JIUL — Lixandru (ROVA Ro
șiori), Răutu (Dinamo Slati
na). Varga (Minerul Deva) ) 
POLITEHNICA IAȘI — Cioa
că (Viitorul Vaslui), Muntea- 
nu (Prahova Ploiești) ; POLI
TEHNICA TIMIȘOARA — 
Șchiopu (Chimia Rm, Vîlcea) J 
S. C. BACĂU — Moldovan 
(C.S.M. Borzești), Șoiman (Re- 
lon — Ceahlăul P. 
STEAUA — Nica 
(Metalul București) 
RUL SCORNICEȘTI 
Ciocioană (Dinamo
Fl. Dumitrescu (Petrolul Plo
iești) ; „U“ CLUJ-NAPOCA
— Popa (C.F.R. Sebeș).

Au fost validate — sub re
zerva prezentării la F.R.F., în 
termen de o săptămînă, a car
netului de legitimare — o se
rie de alte transferări. în lip
sa carnetului, se vor produce 
dovezile legale 
sau deteriorare 
atrage atenția < 
plinirea acestor 
de regulament, 
transferări nu ’ 
mate.

Neamț) i 
și Popa 
i VIITO-

— Lică,
Slatina),

: de pierdere
a acestuia. Se 
că, fără înde- 
forme cerute 

respectivele 
vor fi confir-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
AZI, pe stadionul din Moreni, 

lotul universitar al țării noastre 
totftoește într-un meci die verifi
care echipa locală Flacăra auto- 
mecanica, proaspătă divizionară 
B. Partida va începe la ora 17.

COLEGIUL CENTRAL AL AN
TRENORILOR a făcut următoa
rele delegări la acțiunea de tes
tare a echipelor divizionare A 
care are loc astăzi: N. Petrescu 
șl M. Bîrsan la București; C. 
Drăgușin la Pitești; V. Staticii- 
leseu la Bacău; I. Lupaș șl M. 
Sămăreanu la Cluj-Napoca. Se 
precizează că punctajul minim 
pentru jucătorii de cîmp este 
»—10 puncte, iar pentru portari 0 
puncte. Sub acest barem n<u se 
va acorda drept de joc pentru 
viitorul campionat.

CUPLAJ LA ARAD. Astăzi se 
va disputa, pe stadionul U.T.A., 
un interesant cuplaj. La ora 18 
se vor întîlnl echipele U.T.A. șl 
Corvinul, în deschidere fiind pro
gramat meciul internațional <Je 
juniori Luceafărul București —
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Vojvodina Nevi Sad, oare repre
zintă „uvertura" Turneului Pet- 
echovschl.

„TURNEUL PETSCHOVSCHI" 
ediția A în-a. Intre 2—5 august, 
clubul U.T.A. organizează „Tur
neul Petschovschi" (ediția a in-a), 
rezervat echipelor de juniori. La 

■ actuala ediție vor participa for
mațiile: Vojvodina Novi Sad, In
ternational Bratislava, Biore Be- 
kesesaba, totul național de ju
niori n al țării noastre, Luceafă
rul, Rapid Arad, Clubul sportiv 
școlar Gloria Arad, U.T.A. Parti
dele vot avea loc zilnic, de la 
ora 17, pe stadioanele U.T.A. șl 
Rapid, urmtod - ca finala . să se 
dispute duminică, de la ora 11.15, 
pe stadionul U.T.A.

GLORIA BISTRIȚA — JEDNO- 
TA (CEHOSLOVACIA) 4—0 (2—0). 
Autorii golurilor: Damian, Geor
gescu, Moga și Dănilă. In turneul 
pe care l-a întreprins recent în 
Polonia, -formația bistrițeană a 
susținut trei întnmiri: a terminat 
la egalitate (U—1) — a marcat 
Georgescu — cu Rzezsowia, a, 
câștigat cu 3—1 (3—0) — au mar
cat Moga (2) și Dănilă — șl a 
pierdut cu 1—2 (0—2) — a mar
cat Butuza — cele două jocuri 
susținute in oom panta e chi p ei 
Stalowa Wola. (I. TOM A — co
resp.).

DELTA TULCEA — GOZTEPE 
IZMIR i—o (0—0). In cea de a 
doua partidă susținută în țara 
noastră, formația Goztepe din 
prima divizie a campionatului 
tune a intilnit divizionara B Del
ta, care desiășurîpd un joc de
bună calitate a reușit să obțină 
victoria, prin golul marcat, în
min. M, de Rotaru. Duminică. S
august, Goztepe va evolua la
București în compania formației 
Sportul studențesc. (P. Comșa — 
coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA
NTVERSITATEA CRAIOVA 2—4 
(2—2). Au mancat : C. Nicolae 
(min. 10 din 11 m), A. Coca
(min. 21), respectiv Bălăci (min. 
20 și 33). Țicleanu (min. 68) și. 
drțu (min. 72) (S. Giornoiu — 
coresp.).

JIUL PETROȘANI — UNIREA 
ALBA IULIA 3—0 (1—0). Golu
rile învingătOTilOT au fost reali
zate de Lixandru (min. 37), Să- 
lăjan (min. 66) și lancu (mim. 
82). Jiul a folosit următoarea 
formație : Moise — Beda, Rusu, 
Bădin, P. Grigore — Varga, Li„ 
xandru, Răutu — Sălăjan, Bucu- 
rescu, Stana. Au mai jucat : Ciu- 
pltu, VSnătoru, Mușat, Lancu, 
Guran. (S. • Băloi — coresp.).

METALUL SIGHIȘOARA — 
A.S.A. TG. MUREȘ 2—4 (1-1). Au 
Înscris Cîndilâ și Ghebenei pen
tru gazde, Fanicl (2), Hajnal șl 
OHeanu — autogol pentru divi
zionarii A. In deschidere, A.S.A.’ 
(rezerve) — Faianța Sighișoara

F.C.M. Brașov — Progresul Brăila
Energia Gh.Gh.-Dej— C.S.M. Suceava 
Delta Tulcea
Tractorul Brașov
F.C. Brăila ____________„ .
Viitorul Gheorgheni— Viitorul Vaslui
Unirea Focșani — I.C.I.M. Brașov

ETAPA A Xlll-a (11 noiembrie)
— Tractorul Brașov
— C.S.M. Suceava
— Unirea Focșani
— F.C. Constanța
— Viitorul Gheorgheni
— F.C.M. Brașov
— Energia Gh.Gh.-Dej
— F.C. Brăila
— Nitramonia Făgăraș

ETAPA I (19 august)
CJî. Botoșani 
F.C. Constanța
Delta Tulcea _____ _______ _
Viitorul Gheorgheni— C-S.M. Suceava 
I.C.I.M. Brașov
Unirea Focșani ____ _____ _ _ _____
Cimentul Medgidia — Progresul Brăila 
F.C. Brăila . ” : 2 ? i „
Energia Gh.Gh.-Dej— Tractorul Brașov

ETAPA A ll-a (26 august)
— Unirea Focșani 
— C.S. Botoșani 
— F.C. Constanța

— F.C.M. Brașov
— Minerul G, H.

— Portul Constanța

— Viitorul Vaslui
— Nitramonia Făgăraș
— Muscelul C-lung

l*C.S.M. SuceavaI Muscelul C-lung 
F.C.M. Brașov 
Nitramonia Făgăraș — PȘlta Tulcea 
Tractorul Brașov 
Viitorul Vaslui 
Portul Constanța 
Minerul G. H. 
Progresul Brăila

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— F.C. Brăila
— Energia Gh.Gh.-Dej 
— I.C.I.M. Brașov 
— Cimentul Medgidia 
~ Viitorul Gheorgheni

ETAPA A lll-a (2 septembrie)
Energia Gh.Gh.-Dej— F.C. Brăila 
F.C.M. Brașov — I.C.I.M. Brașov 
C.S.M. Suceava — Muscelul C-lung 
Progresul Brăila — Portul Constanța 
C.S. Botoșani — Cimentul Medgidia
F.C. Constanța — Tractorul Brașov 
Viitorul Gheorgheni— Nitramonia Făgăraș 
Delta Tulcea — Viitorul Vaslui
Unirea Focșani — Minerul G. II.

ETAPA A IV-a (9 septembrie)
Cimentul Medgidia 
Muscelul C-lung 
C.S. Botoșani 
Viitorul Vaslui 
Unirea Focșani 
I.C.I.M. Brașov 
F.C. Brăila 
Tractorul Brașov 
Portul Constanța

ETAPA A V-a (16 septembrie)
Delta Tulcea 
C.S.M. Suceavă 
Minerul G. H. ____________
Energia Gh.Gh.-Dej— Viitorul Gheorgheni 
F.C.M. Brașov ‘ "
Muscelul C-lung 
Progresul Brăila
F.C. Constanța _______ .
Nitramonia Făgăraș — F.C. Brăila

ETAPA A Vl-a (23 septembrie)
— Nitramonia Făgăraș 
— F.C. Brăila
— Cimentul Medgidia
— F.C.M. Brașov 
— F.C. Constanța 
— C.S.M. Suceava

— Viitorul Gheorgheni
— Minerul G, H.
— Progresul Brăila
— F.C.M. Brașov
— Delta Tulcea
— Energia Gh.Gh.-Dej
— F.C. Constanta
— Nitramonia Făgăraș
— C.S.M. Suceava

— I.C.I.M. Brașov
— C.S. Botoșani
— Viitorul Vaslui

— Cimentul Medgidia
— Portul Constanța
— Tractorul Brașov
— Unirea Focșani

Viitorul Vaslui 
Progresul Brăila 
Unirea Focșani 
Tractorul Brașov 
Portul Constanța 
Minerul G. H.

Energia Gh.Gh.-Dej— Delta Tulcca 
I.C.I.M. Brașov — CJS. Botoșani 
Viitorul Gheorgheni — Muscelul C-lung

ETAPA A Vll-a (30 septembrie) 
Cimentul Medgidia 
Tractorul Brașov 
F.C. Brăila 
Muscelul C-lung 
CJS. Botoșani
Delta Tulcea 
CJS.M. Suceava 
Portul Constanța

— F.C. Constanța 
— Unirea Focșani 
— Minerul G. H.
— LC.I.M. Brașov 
—- Viitorul Gheorgheni 
— Progresul Brăila 
— Viitorul Vaslui

_ --------------- — Energia Gh.Gh.-Dej
Nitramonia Făgăraș— F.C.M. Brașov

ETAPA A VlII-a (7 octombrie) 
Viitorul Gheorgheni— Tractorul Brașov 

Portul Constanța 
C.S.M. Suceava 
Nitramonia Făgăraș 
Energia Gh.Gh.-Dej 
Muscelul C-lung 
F.C. Brăila 
Viitorul Vaslui 
Delta Tulcea

Minerul G. H. 
I.C.I.M. Brașov 
F.C. Constanța 
Progresul Brăila 
F.C.M. Brașov 
Unirea Focșani 
CJS. Botoșani 
Cimentul Medgidia

ETAPA A IX-a (14 octombrie)
Viitorul Vaslui 
F.C. Brăila 
Portul Constanța 
Muscelul C-lung

— CJS. Botoșani
— Portul Constanța
— Cimentul Medgidia

u-

Progresul Brăila 
F.C.M. Brașov 
Cimentul Medgidia 

_______ ______ _ Unirea Focșani 
Nitramonia Făgăraș — CJS. Botoșani 
Viitorul Gheorgheni— F.C. Constanța 
Energia Gh.Gh.-Dej— Minerul G. H. 
Delta Tulcea______— C.S.M. Suceava
I.C.I.M. Brașov — Tractorul Brașov

ETAPA A X-a (21 octombrie) 
Nitramonia Făgăraș— Portul Constanța 
Viitorul Vaslui 
Tractorul Brașov 
Cimentul Medgidia 
Minerul G. H.
CJS.M. Suceava 
F.C.M. Brașov 
Progresul Brăila 
F.C. Constanța

ETAPA A
C.S.M. Suceava 
Unirea Focșani 
CJS. Botoșani 
F.C. Brăila 
Cimentul Medgidia 
I.C.I.M. Brașov
Portul Constanța ______ ____
Energia Gh.Gh.-Dej— F.C.M. Brașov 
Muscelul C-lung — Progresul Brăila

ETAPA A XII-a (4 noiembrie)
Nitramonia Făgăraș— Minerul G. H. 
F.C. Constanța — Muscelul C-lung

— Muscelul C-lung
— Delta Tulcea
— Energia Gh. Gh.-DeJ
— I.C.I.M. Brașov
— F.C. Brăila
— Viitorul Gheorgheni
— Unirea Focșani
— C.S. Botoșani

Xl-a (28 octombrie)
— F.C. Constanța
— Viitorul Gheorgheni
— Minerul G. 11.

— Delta Tulcea
— Tractorul Brașov
— Nitramonia Făgăraș
— Viitorul Vaslui

Muscelul C-lung 
Progresul Brăila 
Viitorul Vaslui 
LC.I.M. Brașov 
Minerul G. H.
Delta Tulcea 
CJS. Botoșani 
Portul Constanța 
Cimentul Medgidia

ETAPA A XlV-a (18 noiembrie)
CJS. Botoșani — Portul Constanța
F.C.M. Brașov — Unirea Focșani
Viitorul Gheorgheni— FjC. Brăila 
Tractorul Brașov 
CJS.M. Suceava 
Viitorul Vaslui 
Progresul Brăila 
F.C. Constanța 
Muscelul C-lung

ETAPA A XV-a (25 noiembrie) 
Minerul G. Iii. — Progresul Brăila 
Delta Tulcea — Viitorul Gheorgheni
Portul Constanța — F.C.M. Brașov 
Unirea Focșani — C.S. Botoșani 
F.C. Brăila — Viitorul Vaslui
C.S.M. Suceava — Tractorul Brașov 
Energia Gh.Gh.-Dej — F.C. Constanța 
Nitramonia Făgăraș — Muscelul C-lung 
I.C.I.M. Brașov — Cimentul Medgidia

ETAPA A XVI-a (2 decembrie)
Tractorul Brașov — Viitorul Vaslui 
Nitramonia Făgăraș — Energia Gh.Gh.-Dej 
F.C. Brăila — C.S. Botoșani
Viitorul Gheorgheni— I.C.I.M. Brașov 
Delta Tulcea 
F.C. Constanța 
Cimentul Medgidia 
F.C.M. Brașov 
Unirea Focșani

— Minerul G. II.
— Nitramonia Făgăraș
— Cimentul Medgidia
— I.C.I.M. Brașov
— Delta Tuloea
— Energia Gh.Gh.-Dej

3—1 (2—0). (I. Turjan — coresp.).
— DINAMO SLATINA

— Minerul G. H.
— Progresul Brăila
— Muscelul C-lung
— C.S.M. Suceava
— Portul Constanța

ETAPA A XVil-a (9 decembrie)
— Viitorul Gheorgheni 
— Tractorul Brașov 
— F.C. Constanța
— Cimentul Medgidia 
— F.C. Brăila
— Delta Tulcea

Portul Constanța
C.S. Botoșani
Viitorul Vaslui
C.S.M. Suceava
I.C.I.M. Brașov
Muscelul C-Îung
Energia Gh.Gh.-Dej— Unirea Focșani 
Progresul Brăila — Nitramonia Făgăraș
Minerul G. H. — F.C.M. Brașov

RAPID
3—0 (1—0). Joc frumos desfășu
rat pe Stadionul 
fata a aproximativ 4 000 specta
tori. Au marcat : Bartales (mln. 
22 și 78) și Manea (min. 90). (D. 
Moraru-Slivna — coresp.).

F. C. CONSTANȚA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—1 (2—0).
Au marcat : Ignat și Zamfir pen
tru gazde și N. Florian 
oaspeți. (C. Popa —

F. C. BIHOR — 
HUNEDOARA 2—1 
marcat Lupău, M. 
pectiv, Văetuș (P. 
coresp.).

MINERUL (FOSTA MUREȘUL) 
DEVA — LOTUL NATIONAL DE 
JUNIORI U.E.F.A. ’81 5—0 (2—0). 
Au înscris: Topor (2), Culea. Sza- 
badoș și Schmidt. (I. JURA — 
coresp.).

TORPEDO ZARNEȘTI — VIITO
RUL VASLUI 0—3 (0—1). AU
marcat: Amarandei (2) și Mnn- 
teanu. (M. CH1RIAC — coresp.).

Republicii în

pentru 
coresp.)

CORVIN UL 
(1—1). Au 
Marian, res- 
LOKINCZ —



„CUPA MĂRII M“ IA BASCHET FEMININ
Meciuri frumoase, de bună calitate In reuniunea inaugurală

CONSTANȚA, 1 (prin tele
fon). — Miercuri după-amiază, 
la Sala sporturilor din locali
tate au început întrecerile celei 
de-a 18-a ediții a turneului in
ternațional de baschet feminin 
dotat cu „Cupa Mării Negre". 
La concurs sînt prezente echi
pele naționale ale Bulgariei, 
Poloniei, R.D.G., R. P. Chineze
— aflată la prima _ participare
— și două formalii ale Ro
mâniei : A și B.

Partida inaugurală a pus fa
ță în față cele două reprezen
tative ale tării noastre care au 
oferit spectatorilor un joc plă
cut. cu faze dinamice, cu con
traatacuri si aruncări la coș 
reușite, atît de la semidistanță, 
cit și de la distanță. In cele 
două formații au fost incluse și 
trei tinere jucătoare care au 
participat, recent, la C.E. de 
junioare din Italia: K. Szabo, 
M. Pali și A. Ciubăncan.

Pentru lotul nostru, acest 
turneu constituie, după cum 
ne-a spus antrenorul federal G. 
Chiraleu, un ultim test înain
tea Universiadei din Mexic, 
unde vor fi prezente 20 dintre 
cele mai bune echipe din lume.

Prima partidă a luat sfîrșit 
cu scorul de 89—75 (49—41)
pentru formația A. Cele mal

„CONCURSUL PRIETENIA" LA ATLETISM
(Urmare din vag. J)

Antrenorul federal Constan
tin Nourescu ne-a declarat : 
„Avem cîtiva juniori _ foarte 
talentați, nine pregătiți, capa
bili să obțină cifre valoroase. 
Spunînd aceasta, mă gîndesc, 
în primul rîrid, la craioveanca 
Cristina Cojocaru care, zilele 
trecute, la Jambol, a devenit 
dublă campioană balcanică la 
1500 m și la 800 m cu noi re
corduri republicane, dar și la 
alle junioare și juniori care 
au evidente posibilități să se 
impună".
Ia concursul de la Praga vor 

lua parte următorii atlețl ro
mâni : JUNIOARE : 100 m : Lu
cia Negovan 11.99, Nicoleta Lla 
11.01; 200 m : Lia 23,78, Negovan

C E. DE TENIS 
DE MASĂ (juniori) 

ROMA. (Agerpres). —
La Roma au luat sfîrșit în
trecerile celei de-a 22-a ediții 
a campionatelor europene de 
tents de masă rezervate junio
rilor. Iată rezultatele finale
lor : simplu fete : Vrieskoop 
(Olanda) — Nilsson (Suedia) 
2—01 simplu băieți : Ezr 
(Cehoslovacia) — Berner (Sue
dia) 2—1 | dublu fete ( Pe- 
likanova, Hranova (Ceho
slovacia) — Perkucin (Iugo
slavia), Bolvarj (Ungaria) 
2—0 l dublu băieți : Appel
gren, Thurstom (Suedia) — 
Stepanek, Jenista (Ceho
slovacia) 2—1.

BOfiATĂ AGENDĂ ESTIVALĂ A ȘAHULUI
Moment de vîrf și un veritabil 

record în activitatea competlțio- 
nală internațională a șahiștilor 
și șahistelor din România. In a- 
ceaștă lună, țara noastră găzdu
iește — simultan — nu mai puțin 
de cinci turnee internaționali, 
ceea ce atestă nu numai un mare 
elort dar și o deosebită capaci
tate organizatorică a Federației 
și a comisiilor șahiste locale.

Astfel, la Sinaia, în elegantele 
saloane ale hotelului „Montana", 
începe tradiționalul Turneu inter
național feminin al României. 
La această a 11-a ediție vor fi 
prezente 14 jucătoare, 7 de peste 
hotare și 7 românce. în marea 
lor majoritate reprezentante ale 
tinerei generații. Printre invitate 
se află Bozena Sikora și Graz- 
dena Szmacinska (Polonia), Ma
ria Grosch și Rita Kas (Ungaria), 
Amalia Pihajlici și Dușița Cejici 
(Iugoslavia) și Margareta Voiska 
(Bulgaria).

Federația noastră le-a desemnat 
pe maestra internațională Marga
reta Teodorescu, pe maestrele 
Ligia Jicman, Lia Bogdan, Vio
rica Ilie, Judlta Kantor, Marina 
Pogorevici și Etnila Chiș.

Media Elo a turneului este de 
2 08t p (categoria a 2-a pe scara 
F.I.D.E.). fiind necesare S'f, punc
te pentru obținerea unei note de 
maestră Internațională. întrecerea 
se anunță deosebit de Interesan
tă. prin valoarea apropiată a 
concurentelor și echilibrul de 
forțe existent. 

multe puncte : M. Cuțov 14, D. 
Balas si Gb. Bolovan cite 13, 
C. Filip 12 pentru România A 
si, respectiv. I- Chvatal 18, E. 
Bradu 18. A. Ciubăncan 10. Au 
arbitrat bine J. Kapinski 
(Polonia) și L. Hillman (R. D. 
Germană).

Meciul următor a opus echi
pele reprezentative ale Bulga
riei si R. P- Chineze. Intîlnirea 
a debutat cu atacuri susținute 
și reușite ale sportivelor bul
gare, care au luat conducerea 
și și-au mărit avantajul la o 
diferență de 10 puncte la pau
ză. Baschetbalistele din R. P. 
Chineză au avut însă o reve
nire puternică și, practicînd un 
joc în viteză — o adevărată 
demonstrație de virtuozitate 
tehnică —, au redus handicapul, 
au luat conducerea și au ter
minat învingătoare : 87—83
(44—54). Coșgetere : Song Xiao 
Bo 34, Sun Suo Yun 14, Peng 
Yj Nian 13, respectiv Maka- 
veva 27. Metodieva 15. Braia- 
nova 12. Au arbitrat foarte 
bine A. Kayali (Turcia) șl M. 
Aldea (România).

In ultima întîinire a reuniu
nii, echipa Poloniei a cîștigat 
cu 62—55 (37—29) In fața for
mației R. D. Germane.

Paul IOVAH

24,04 ; 400 m : Lia 54,1. Virgin!» 
Zamfira 56,0 ; 800 m : Cristina
Cojocaru 2 :03,9, Mitica Junghia
ta 2 : 06,9 ; 1500 m : Cojocaru 
4 :16,3, Eugenia Nicola 4 :24,1, 
Mia Gologan 4 :28,8 ; 100 mg : 
Maria Vlăsceanu 13,9, Amalia Bă- 
doaia 14,3; înălțime: Monica Ma
tei 1,78 m, Cristina Ivașcu 1,72 m; 
lungime : Gabriela Coteț 6,14 tn ; 
Marleta Ilcu 6,07 m ; Anișoara 
Cușmir 5,99 m ; greutate : Uliana 
Isac 13,97 m ; Silvia Comărnicea- 
nu 13,86 m ; disc : Gabriela Bă- 
lăceanu 16,84 m; suliță: Cristina 
Dobrinoiu 51,60 m ; 4X100 m :
Lia, Negovan, Antal, Tancu (Ba- 
nea) ; 4X400 m : Lia, Zamfira, 
Manea, Junghiatu ; JUNIORI : 
100 m : C. Hăpăianu 10,3, M. Co
rnele 10,3 ; 200 m : Hăpăianu 21,9, 
Corucle 22,0 ; 400 m : D. Preoțes- 
cu 49,8, M. Hideg 50,1 ; 800 m: 
G. Martinescu 1 :52,1, L.Darvaș 
1 : 51,1 ; 1500 m : Darvaș 3 : 51,2, 
Martinescu 3 :52,8, C. Sava 
3 : 54,3 ; 5000 m : Em. Stănilă 
14 : 43,0, St. Peptenar 14 : 54,4 ; 
110 mg : Z. Gyongyossi 14,8, L. 
Giurgian 14,3 ; 400 mg : I. Btilac 
53,2 ; înălțime : Eug. Popescu 
2,13 m, I. Baligă 2,10 m, C. MI- 
litaru 2,08 m ; triplu : M. Nenclu 
14,99 m ; prăjină : B. Stănesca 
4,40 m, D. Ganea 4,40 m ; greu
tate : I. Ballot 15,34 m ; disc : 
Balint 48,64 m, St. Karpoș 
43,68 m ; suliță : N. Roată 69,36 m, 
ciocan : M. Roman 60,22 m, I 
Toth 56,78 m.

IN STUDIU, CREAREA
A COMITETELOR SPORTIVE
MOSCOVA. 29 (Agerpres).

— Intr-n conferință de presă 
ținută cu prilejul Spartaehiadei 
de la Moscova. Louis Guiran- 
dou N’Dyae (Coasta de Fildeș), 
membru al Comisiei Executive 
a C.I.O., a declarat că este po
sibilă crearea unei organizații

Ploleștiul găzduiește două tur
nee internaționale, de juniori și 
iunloare. în întrecerea juniorilor 
vor concura 12 tineri jucători : 
Tiberkov (Bulgaria), Bany (Po
lonia), Doleschall șl Kalay (Un
garia), Ristici (Iugoslavia), pre
cum șl Vasilescu, Anițoaie, Cră-

® Turnee internaționa
le la Sinaia, Ploiești, 
Brăila și Băile Hercu- 
lane • Un meci între 
juniorii români și iugo
slavi la București, în 
cadrul „Anului interna

țional al copilului*

ciun. Coman, Berechet șl Arde- 
ieanu (România), concurentul din 
U.R.S.S. (al cărui nume nu ne-a 
fost încă comunicat) sosind as
tăzi.

La fete se vor întrece Emilia 
Beloeva (Bulgaria), Barbara Szu- 
milo (Polonia), Maria Kranitz 
(Ungaria), Eleonora Ranț (Iugo
slavia) șl o concurentă din 
U.R.S.S., precum șl jucătoarele 
noastre Edith Kozma, Mariana 
Bădicl, Csiila Sajter, Dana Be- 
lean, Daniela Bejan, Zoe-Lelia 
Costea șl încă o șahlstă, care 
urmează să fie desemnată astăzi 
dimineață.

ECHIPA ROMÂNIEI
PE LOCUL 6 LA C.E.
DE BASCHET-JUNIOARE

Turneul final al campiona
tului european de baschet 
pentru junioare, desfășurat în 
Italia, la Messina, s-a înche
iat cu victoria echipei U.R.S.S. 
Reprezentativa României a o- 
cupat locul șase, reeditînd re
zultatul realizat în 1977, la 
campionatul desfășurat tn 
Bulgaria. Clasament final al 
competiției : 1. U.R.S.S., 2.
Ungaria, 3. Cehoslovacia. 4. 
Iugoslavia, 5. Italia, 6. Româ
nia, 7. Finlanda, 8. Bulgaria, 
9. Polonia, 10. Franța, 11. O- 
landa, 12. Belgia.

Clasamentul final al cam
pionatului european de că
deți (juniori II) care a avut 
loc în Siria, la Damasc: 1. 
Iugoslavia, 2. Italia. 3. Spania, 
4. R. F. Germania, 5. U.R.S.S., 
6. Bulgaria, 7. Siria, 8. Belgia, 
9. Grecia. 10. Turcia, 11. Aus
tria.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. S. F. Iugoslavia

ORAȘUL SPLIT ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII 
LA JOCURILE MEDITERANEENE

La jumătatea lunii septembrie. 
In orașul portuar Split șt în aKe 
nouă centre din Iugoslavia, ae 
vor disputa întrecerile sportive 
ale celei de a 3-a ediții a Jocu

rilor Mediteraneene. Un vast pro
gram de construcții șl amenajări, 
de dotări și îmbunătățiri a fost 
pus Ia punct, astfel îneît Jocu
rile, în ai căror program se află, 
de asemenea, șl ample manife»- 
țări culturale, să se poată des
fășura în cele mal bune con
diții.

„Ne așteptăm ca țările partici
pante să trimită echipe foarte 
puternice și dorim ca întreaga 
competifie să se desfășoare sub 
lemnul perfectei sportivități", ■

R. P. Bulgaria

OBIECTIVUL PENTATLONIȘTILOR
Pentatloniștll bulgari desf ă ?oa- 

ră Intense antrenamente vlzlnd 
participarea cu o prezență ia 
primele șase locuri la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Lotul a

UNEI ORfiANiZAȚiI 
NAȚIONALE DIN AFRICA 

a Comitetelor naționale afri
cane, după exemplul Americii 
(ODEPA) și Europei (CNOE). 
O comisie specială a Început 
redactarea statutului, adunarea 
de constituire urmînd a se ține 
anul viitor, la Moscova. în tim
pul Olimpiadei de vară.

La Brăila se va desfășura, in 
premieră, turneul internațional 
al juniorilor mici (pînă la 16 
ani), la care iau parte Kurten- 
kov șl Georgiev (Bulgaria), Ba
tor și Sobkzak (Polonia), Poor șl 
Horvath (Ungaria), Ldwy, Lari- 
on, Botez, Dobrănăuțeanu, Albu- 
lc( și Baciu (toți din România).

★
A doua ediție a turneului in

ternațional „Hercules" a început 
în sala de festivități a hotelului 
„Diana" din Băile Herculane. 
în prima rundă, Sapi (Ungaria) 
l-a învins pe Ungureanu, iar 
partidele Ajanski — Bohosian 
(ambii Bulgaria), Novarovskl — 
Rajna (ambii Ungaria) și Stanclu 
— Foișor s-au încheiat remiză. 
Celelalte s-au întrerupt.

★
In sfîrșit, o foarte frumoasă ac

țiune se desfășoară în sala Clu
bului central de șah din Capitală. 
Sub genericul „Anului interna
țional al copilului", are loc un 
meci între formațiile „Goșa" 
Smederevska Palanka (Iugosla
via) șl Clubul sportiv școlar nr. 1 
din București. Se joacă la 7 ta
ble (5 băieți și 2 fete), pe dis
tanța a 3 tururi. în primul tur, 
oaspeții s-au arătat net superiori, 
cîșttgînd cu scorul de 5'/, —
l’/i-

Iată, deci, că iubitorii șahului 
vor trebui să-și împartă atenția 
intre foarte multe întreceri (V. Ch.) _

SPABTACHIADA POPOARELOR
RIN U

Au luat sfîrșit întrecerile 
competiției de natație din ca
drul Spartaehiadei popoarelor 
din U.R.S.S. de la Moscova, In 
ultimele probe, victoria a reve
nit sportivilor sovietici: Alek
sandr Sidorenko 4 : 24,78 la 
400 m mixt ; echipa orașului 
Moscova 3 : 56,80 în proba fe
minină de ștafetă 4X100 m li
ber și Aleksandr Kosenkov 
869,13 puncte la sărituri de la 
trambulină. Printre protagonis
tele concursului feminin s-a nu
mărat și tînăra noastră repre
zentantă Carmen Bunaciu, cîș- 
tigătoarea medaliilor de aur în 
probele de 100 m și 200 m spa
te.

Turneul masculin de handbal 
s-a încheiat cu succesul selec
ționatei orașului Moscova, care 
a învins în finală cu scorul de 
30—27 (17—14) formația R.S.S. 
Ucrainene. în finala feminină, 
echipa K.S.S. Ucrainene a În
trecut cu scorul de 23—10 (12— 
6) formația R.S.S. Lituaniene.

în competiția de judo. Ia ca
tegoria 86 ka, pe primul loc 

scria ziarul .Sport" din Belgrad.
Loturile participante stat nu

meroase, peste 3009 de sportivi 
anunțlndu-și prezența. Printre *- 
ceștla, nume prestigioase ea Pie
tro Mennea, Sara Simeon!, Milo? 
Strelovid ș.a. Cele mal mari de

legații atat ale Italiei, Algeriei 
și Spaniei, iar țara gazdă a a- 
nunțăt participarea a *M spor
tivi.

Comitetul de organizare a făcut 
apel la serviciile a 1206 de arbi
tri, din toate ramurile de sport. 
Aparatura pentru cronometrajele 
electronice, precum șl tabelele de 
afișaj stat asigurate de indus
tria iugoslavă.

fost completat șl întărit cu muițl 
tineri. Printre cel care contribuie 
la pregătirea lor se remarcă in 
mod deosebit colegul lor mal 
vtrstnlc, sportivul Velko Brata
nov, participant la trei Olimpiade, 
care, tn paralel, ișl Îmbunătă
țește continuu propriile perfor
manțe.

în cadrul pregătirilor vlzlnd 
J. O. din 1980, pentatloniștll bul
gari trebuie să facă față unul 
calendar sportiv destul de Încăr
cat, printre care campionatele 
mondiale ce se vor desfășura tn 
curînd tn Ungaria ocupă un loc 
important ca mijloc de verifi
care.

CONCURSUL DE ÎNOT

DE LA SANTA CLARA
NEW YORK (Agerpres). 

— In ultima zi a concursului 
internațional de natație de la 
Santa Clara (California). îno- 
tătoarea americană Linda Je- 
zek a cîștigat proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:05,51, iar 
coechipiera sa Cindy Wood
head s-a situat pe primul loc 
în proba de 100 m liber, cu 
57,09.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Sofia, atleta 

bulgară Liliana Panaiotova-Ivaino- 
va a stabilit două noi recorduri 
naționale: 11,23 la 100 m șl 22,73 
la 200 m Alte rezultate: 800 m, 
Nikollna Ștereva — 1:57,2; 1500 
m, Totka Petrova — 4:02,1; greu
tate, Ivanka Petrova — 21,01 m; 
3 000 m, Vaselina Iatsinska — 
9:05,5; înălțime, Iordanka Blago- 
eva — 1,84 m; 100 mg, Daniela 
Teneva — 13,02 • tn concursul 
de la MalmO. sprinterul american 
Clancy Edwards a cîștigat două 
probe: 100 m — 10,45 șl 200 m — 
20,63. Alte rezultate, masculin : 
5 000 m. Virgin (S.U.A.) — 13:23,74; 
400 m. Green (S.U.A.) — 45,96; 
suliță, Eldebrink (Suedia) — 83,16 
m; disc, HjeltBes (Norvegia) — 
65,46 m; 3 000 m obstacole. Marsh 
(S.U.A.) — 8:24.56; feminin: 106
m, Evelyn Ashford (S.U.A.) —

. B. S. S.
s-a clasat Barkalacv (U.R.S.S), 
care l-a întrecut în finală pe 
compatriotul său Kașințev.

La Leningrad, în concursul de 
haltere, la categoria 90 kg a 
terminat învingător Valeri Șa
rt (R.S.S. Bielorusă) — 380 kg, 
urmat de Ghenadi Besonov 
(R.S.F.S. Rusă) — 377,500 kg.

Rezultate înregistrate în alte 
discipline sportive : baschet: 
Moscova — Polonia (masculin) 
104—80 ; S.U.A. — R.S.S. Esto
nă (masculin) 73—65 ; R.S.S. 
Kazahă — Iugoslavia (feminin) 
74—64 ; R.S.S. Letonă — Fran
ța (feminin) 65—40 ; volei 1 
R.S.F.S. Rusă—S.U.A. (feminin) 
3—2 (13—15. 15—12, 5—15, 15—6. 
15—13) ; Japonia — Leningrad 
(feminin) 2—0 (15—5, 15—2,
15—8).

De azi. timg de 4 zile, la Sofia

BALCANIADA JUNIORILOR 
14 ÎNOT Șl SĂRITURI

Astăzi încep, la Sofia, în
trecerile Balcaniadei de înot 
și sărituri pentru juniori (li
mită de vîrstă 15 ani). La 
competiție, programată timp 
de 4 zile în piscina „Diana” 
din capitala Bulgariei, și-au 
anunțat participarea sportivi 
din Grecia. Iugoslavia, Româ
nia, Turcia și. desigur, din 
țara gazdă.

Sportivii români au părăsit 
Capitala în cursul zilei de 
marți, iar ieri au făcut un an
trenament de acomodare la 
bazinul de concurs. Au făcut 
deplasarea 25 de înotători s 
Carmen Alexe, Georgiana Bi
rt?, Edith Kugliș, Octana Mla- 
din, Lucida Mihăilescu, Car
men Mihăilă, Doina I’uțanu, 
Cristine Soiul, Eniko Szoke, 
Ema Vasile, Silviu Bodnar.
Mircea Ciodarn, Alex. Fried
man, Sorin Ionescu, Viorel
Mibalcea, Iomiț Mușat, Mir
cea Marian, Costin Negrea,
Cornel Neagrău, Sorin Plev, 
Mihai Dan Petrea, Fabian
Păuna, Horia Rusovici, Lau- 
rențiu Tache, Cristian Ungu
reanu si 8 săritori : Isabela 
Bercaru, Luiza Nicolaescu, 
Carmen Bădescu, Daniela Co- 
janu, Cornel Pop, Valentin 
Urse, Adrian Cherciu, Florin 
Iliescu. O absență de marcă 
din reprezentativele tării — 
cea a multiplei campioane șt 
recordmane Irinel Pănulescu, 
oare a concurat zilele trecute 
la Moscova.

ȘAHIȘTI ROMÂNI 
IU CONCURSURI INHRNAJIONALE

VARȘOVIA, 1 (Agerpres).
— Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului internațio
nal de șah de la Nalenchow 
(Polonia), în clasament con
duc Zeitlin și Moiseev (ambii • 
U.R.S.S.) și Vogt (R.D.G.), cu 
cite 9‘A p. Maestrul român 
Mihai Ghindă, care în rund* 
a 16-a a remizat cu Szimczak, 
se află pe locul opt, cu 8 p 
șl o partidă întreruptă.

★
OSLO, 1 (Agerpres). — în 

campionatul mondial de șah 
pentru juniori de la Skien 
(Norvegia), după patru runde, 
conduc Nikolici (Iugoslavia) 
și Seirawan (S.U.A.) — cu cite 
4 p. Tînărul maestru român 
Adrian Negulescu a remizat 
în runda a 4-a cu spaniolul 
Matheu și a acumulat l‘A p, 
avînd și o partidă întreruptă.

11,25; înălțime, Debbie BriU (Ca
nada) — 1,90 m; 8(H) m, Madelena 
Manning (8 U.A.) — 2:01,85.

HANDBAL © La Brazzaville ®u 
luat sfîrșit întrecerile Cupei Afri
cii în finala masculină: Tunisia
— R A. Egipt 21—15 (11—8); ta 
finala feminină: R. P. Congo — 
Camerun 23—20 (10—13). In am
bele competiții, pe locul ai trei
lea s-au clasat echipele Algeriei.

NATAȚIE Q Rezultate din ul
tima zi a campionatelor R.F.G. 
Masculin: 100 m liber, Steinbach
— 51,90; 100 m spate, Lebherz — 
59,25; 100 m fluture Behrend — 
56,20; feminin: 200 m fluture, In* 
Beyermann — 2:17,02 (rec. națio
nal); 100 m spate, Ute Neubert — 
1:05,36 ; 200 m spate, Angellloa 
Grieser — 2:20,31.
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