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ta preajma marelui jubilea 
național — 35 de airui die la eli
berarea României de sub domi
nația fascistă — Sibiul se află 
Ipe looul trei .La iinidiiaatorul pro
ducției pe loxjuiiitw, fiindu-i. în 
același timp, caracteristică o 
serie de producții-onicait : toate 
tipurile de apanate de măsură, 
cristalul românesc, autobascu
lantele die mare tonaj, toate ti
purile de autwfirigoriflce..

în sport, Sibiul are o veche 
tradiție <• .1786 : ia ființă so
cietatea de tir ® 1822 : Ste
phan Ludwig Roith intaoidiuice, 
ila Mediaș, predarea exercițiilor 
fizice cu damuri și jocuri 
» 1847 : ia ființă, tot La Me
diaș, prima societate de gim
nastică >• 1648 : Marea aduna
re naițion: la Blaj,

președtabe a 80s*  mitaopoilitul 
Andrei Șaguna (i’nmormîo.tait, 
în 1883. la Rășinari), _cel care 
a .aplicat și planul de" prolife
rare a învătâmtafeuiui românesc 
(500 de școli) în Transilvania 
® 1865 : se creează, la Sibiu 
„Societatea Carpatică 'din Air- 
d®al“, prima .societate de ța
rism din țară, cu următoarele 
(etani ; propagarea buriismuUtâ 
montan, organizarea de excursii, 
oonstauirea de cabane și mar
caje turistice ® 1881 : se naște. 
La Rășinari, Octavian Gogia 
# 1892 : La ființă, la Mediaș, 
primal club de ciclism ® 6905 :: 
®e oonstauieșibe.. la Sibiu, pri
mai bazin acoperit de înot d-to 
țară ® 1910 : Aurel Viata e- 
fectuieazâ primul său zbor cu 
motor, pe Valea Săpunului, Ia 
Sibiu 9 1913: este introdus fot
balul în Sibiu • 1919 : în ace
lași oraș, 
baschet < 
mizează 
handbal 
9 1933 : 
titlu de 
handbal.

biiaa Ghewghe Negrea devine 
vicecaimipiion olimpic .La Mel
bourne (ulterior, și campion 
european la Prugu) <• 1978 : 
oe<i maii buini zece sportivi ai 
județului sînt desemnați 
lena Neacșu și Angela 
(gimnastică.).. Constantin 
(atletism), Alexandru 
(călărie), Carmen Sa va 
nasttoă), Ion Dmmm

Mari- 
Bratu
Ivan 

Bozan 
(gim- 

(i'Uido),

IHorâ CRîSTEA

(Continuare tn pag. 2—3)

1, primele jocuri de 
(• 1921 : siibienii orga- 
primul campionat de 

(în 11) din țară 
olbienli câștigă primul 
campioni naționali La 
pe cane-l păisteează

obișnuită orientarea sportivă,
dețin rri ctoitai toc in lume

Aspect dintr-o întrecere 
disciplină in care sibienii

Câmpia Libertății, La oare a 
participat și o deltegație de 
sportivi sîbienî ® 1961 : se înfi
ințează, La Sibiu, „Asociaițiunea 
Transilvană pontau Literatura 
Română și Cultura Poporului 
.Român" (Astea), al cărei întîi

ptaă in 1838 • 1036 c La J.O. 
-die la Berlin, căiliărețij# Henri 
Rang cucerește medalia 'de ar
gint, iar 14 sibienl, componenți 
ai lotafcd național de handbal 
tn l/L, eoratribiste La ocuparea 
tareM S ® 1956: boserui sl-

săplămiM viMMiix pentru prima ®arâ M faru lawsiW.

?S»

01 NUMEROASE IPMNTf VALOROASE
! Apropierea desîâșiuirarii Cu
pei Europei la sărituri în apă, 
©ompetilție care se va desfășura 
pontau prima 7_.1I 1__ ,__
noastră (10—12 august, la Si
biu). se tace diin plin, simțită, 
atît prin accelerarea. ritmului 
anArenamenteliar, cît și prin fi
nisarea pregătirilor organizato
rice.

La aceste întreceri 'die an
vergură vw fii prereniți sportivi 
dm 18 'țări. Paraurgind Lista 
înscrierilor, am constatat că în 
bazinul „Sub arini" va concura 
— cu adevărat — elita sărito
rilor din Europa, în frunte eu 
celebrul Giorgio Cagnotto (Ita
lia) — medaliat la Jocurile O- 
lîmpicc, campionatele mondiale, 
europene și la Cupa Europei. 
Falk Hoffmann (R.D. Germa
nă) — campion al Europei în 
*977. cîștîgător a două medalii 
de argint la campionatele mon
diale din 1978. Martina Jasriike 
(R.D. * Germană) — medaliată 
cu argint la „mondialele^ din 
1979 ș.a.

în lotul nostru reprezentativ, 
atmosfera de lucru intens, se
rios, este pregnantă. Intr-o

daltă în țara

conivoirbire portaită ou uituul din
tre antrenorii lobului. .fostul 
campion națlouai Fanteiimon 
Oecuseară, am aflat că „Mag
dalena Toth, Ruxajndra HoclotS 
șl Felicia Cîrstea și-au îmbună
tățit constanța la salturile la 
care aveau ezitări, ca, de pildă, 
dublu săli și jumătate înapoi 
și răsturnat ; Alexandru IBagin 
— complet refăcut după acci
dentul suferit nu demult — s-a 
reintegrat complet în progra
mul de pregătire, iar Mathias 
'Kais și-a „reglat" intrările, pe 
oare acum le execută excelent. 
La sfârșitul acestei săptămini 
v» ave» loc un ultim eoaaours 
de verificare, în urma căruia 
vor fi definitivate echipele pe 
oare Ie va prezenta țara noas
tră Ia Cupa Europei".

Din păcate însă, nu toate 
veștile stat bune. Georgiana 
Săeăleanu, pînă. au de mult 
considerată o mare speranță a 
acestui sport, s-a autoexcLus 
dlta. lot, deoarece a refuzat să 
execute integral programul in
dicat ; Dan Oprean absentează 
ne justificat de La antrenamen
te, motiv pontau cane, pe Ungă

pil®, 
inapol

® Domîttiru Hăirădăti n-a rezistat ritmului... 
• Lucia Romanov și Traian

BKAȘOV, 2 (prin telefon). — 
Noul campion de tenis al țării 
se numește Florin Segărceanu. 
El face parte din generația tî- 
nără de jucători (Ia 29 martie 
a împlinit vîirsta de 18 ani), 
formată Ia școala marilor com
petiții internaționale la startul 
cărora i s-a dat posibilitatea să 
participe, antrenor fiindu-l 
chiar tatăl .său, prof. Aurel Se-

tinereții
Maircu — cite două titluri

OtMIWOMlJ HA'POIMAU VW
(9 SB : Floria Segărcea

nu (Dinamo București)..
(• SF : Lucia Romanov 

(Politehnica București)
(• DB : Dumitru Hărădău 

(Steaua), Traian Marco 
(Dinamo Brașov).
> DF : Lucia și Maria. 

Romanov (Politehnica 
București).

(• DM : Tcaian 
(Dinamo Brașov), 
ța Mihak (Dtaamo 
rești).

Marot
JFHorew*

Bu.cu-

.secției degărceanu, în cadrul 
tenis a clubului Dinamo. Este 
cert că tot ce a acumulat Flo
rin Segărceanu La turneele la 
care a luat parte în acest se
zon s-a văzut în finala cu Du
mitru Hărădău, pe „centralul" 
parcului sportiv Dinamo din 
Brașo-v. Tînăral campion a 
impus adversarului său un ritm 
de-a dreptul infernal, viteza în 
execuții împletindu-se cu top- 
.spin-uri de mare frumusețe, ou 
lovituri în lungul liniei -care

aterizau cu regularitate Ia cîți- 
va centimetri în interior. O 
concepție de joc activă, care 
£ace cinste câștigătorului. El * 
avut de luptat cu un oponent 
redutabil, deloc dispus să re
nunțe ușor la titlu. Rezultatul 
s-a conturat însă din setul doi, 
cînd Segărceanu ă remontat de 
La 0—3, pentru a nu mai lăsa 
nici un ghem pînă la 1—0 in 
următorul set. Continulnd cu 
mult aplomb și împotriva tu
turor eforturilor lui Hărădău,' 
el și-a adjudecat pînă la urmă 
victoria. Rezultat final : Florin 
Segărceanu învinge pe Dumitru

lloi» GAVRILESCU

(Continuare «n paj a 4-aJ

Simlbâ'ltâ șii dinmiiiniieâ„ lla 'Torit no
»(>

FINALA „CUPEI EUROPEI44 LA ATLETISM
Reprezentativa femininii de 

atletism. a României reușește, 
pentau a patra oară consecutiv, 
să se califice în finala com
petiției continentale „Cupa 
Europei — Bruno Zaulî", ceea 
ce, de Ia bun început, poate fi 
apreciat ca. un., fturaos success. 
Diupă Edinburgh — 1973, Nisa 
— 1975 și Helsinki. — 1977, fe
tele noastre vor evolua, La 
sCînșttul aoeatei oăptămîni, £n. 
iruteeoariite cane se vor desfășu
ra pe veciiinl stadion torinez 
„Comunale", cel care a găzduit, 
tntae altele, și prima edi'țle a 
campionatelor europene de a- 
tletism — în 1934. Bineînțeles, 
acestei vechi baze sportive i-au 
fost admise, tn ultimii ani. toate 
modamiizăriie necesare unei 
competiții dlin acest.... deceniu.

La ftnala feminină de sîtn- 
băită si diuminică. vor Lua par
te 8 reprezentative de pe con- 
tinemit : R.D. Germană — câști
gătoarea ultimei ediții. Bulga
ria — din semifinala de La So
fia, ILR.S.S,. și Polonia — de Ia 
Siutard U, Germania și Ma
rea Britani© — de la Cwmbran, 
Italia — ca țară organizatoare 
și România» neiceintă cîștigătoane 
a finalei B a competiției, ia 
Antony, în Franța.

în legătură au acest impor
tant concurs de Ia. Torino, an- 
tee-noianea tadcrali Evelina Ca-

iramaa tue-a. declarat ■ „Fetele 
noastre sânt coaștienie de difi
cultatea competiției la ©are vor 
lima parte, de valoarea adversa
relor pe care le vor iintîM la 
fiecare probă.. Toate sint însă 
decise să lupte din răsputeri 
pentru a se comporta Ia înăl
țimea așteptărilor și pentru a-î 
aduce, astfel, echipei noastre

11,66 860 m — Fîța Lovim 
(C.S.U. Galați) 157,4. 400 m — 
Maria Sămangi (Farul C-ța) 
52,07. suliță — Eva Zorgo-R»- 
duly (G.A.Ș.lf.. Cluj-Napoca) 
65,90 m (record național), 
4X100 m : echipa Otiilia Somă- 
mesca (Steaua), Mihaela Diunl- 
tre.wffl (Rapid). Niculina Chîrî- 
euță (Știința C-ta), Gabriela Io

Samungi, Stancu, Lazarcîtic, Korodi — componentele echipei da 
dXăOO m care a stabilit un nou record al țării, in semifinala 
„Cupei Europei" de la Sofia Foto : P. NAGY.Cupei Europei" de la Sofia

Sibianca Ruxandra Hociotă .se 
antrenează cu ambiție pentru 
afirmarea pe plan internațional

Foto : V. CÎRDEI-Sibiu
fcuptui câ nu mai face parte 
din. lot. este pasibil de o sus
pendare de durată, Săcăleanu 
și Oprea» șînt însă excepții, 
într-iuin lot in care preocuparea 
pontau desăivirșirea formei 
sportive și ambiția pentru obți
nerea umor performanțe cît 
mai bune se află La toc de 
cinste.

O,. ASMARANDH

reprezentative ws Ioc rit maL... 
în față în clasamentul final all 
întrecerii. Dealtfel, obiectivul 
este să ne clasăm muw Mne de- 
olt am făcut-o în urmă ou doi 
ani, la Helsinki, 
pai locul 6. Gred 
terea atletelor 
facă../*

In competiția
vor intra în focul luptei spor
tive uirmătoainele atleibe. în. «r- 
dSmiea desfășuit&ii piro’aetor :: 
SÎMBĂTA : diac — Florența 
'Țacu (Fânul C-ța) 63,60 m, 
400 m garduri — Adriana Sțan- 
ou (Fânul C-ța) 57,71, 100 m — 
Gabriela lonescu (C.A.U.. Buci)

®înd am ocn
ei stă ia )W 
noastre să o
de La Torino,

nescu (C..A.U.) 45,22 ; DUMINI
CĂ : înălțime — Cornelia FopU 
(Dinamo) 1,88 m,. 1500 m — 
Natalia Mărășescu (C.S.M. Cra
iova) 3;58,2 (necard național), 
.100 mg — Mîhaela DumitresoU 
(Rapid Buc.) 13,20, greutate — 
Mîhaela Loghin (C..A.U. Buc) 
18,78 m. 200 m — Maria Sa- 
mnsngi 23,81, Lungime — Doina 
Anton (C.S.M. Pitești) 6,60 m, 
3000 m — Maricica Fuică (O- 
limpia Biuc.) 8:49,1, 4X400 m — 
echipa Ibolya Korodî (Steaua), 
Adriana Stanca (Farul). Nteult- 
ma Lazarciuc JAS.U. Qraidea), 
Maria Samungi (Fanai) 3:28,7 
(record național),.

HANDBALUL - PROGRAM
COMPETIȚIONAL NONSTOP
• Sezonul internațional al lunii august debutează as
tăzi, lla Ploiești ® Echipele de tineret ■— Ia prima ediție 
a Campionatului Balcanic ® Un examen sever:: normele 

de control
Anul acesta handbalul n-a 

mai avut un sezon propriu-zis, 
un șir competițional non-stop 
acoperindu-1 din prima și pînă 
în ultima lună. August, luna 
care abia a debutat, este — Ia 
nivelul echipelor naționale — a 
juniorilor și tineretului,

Astăzi și duminică. în sala 
Victoria din Ploiești (în ambele 
zile de la ora 18) se vor întîl- 
ni formațiile feminine de tine
ret alo României și Poloniei. 
Este, de fapt, o verificare a a- 
cestui lot, în vederea partici
pării Ia prima ediție a Campio
natului Balcanic de handbal tî-

neret (Loveci — Bulgaria,' 
10—12 august). în continuare, 
speranțele handbalului nostru 
feminin vor susține, la Ale
xandria (17 — 18 august), o du
blă întilnire cu selecționata 
similară a R. D. Germane.

Echipa masculină de tineret 
participă — șl ea — la prima 
ediție a Campionatului Balca
nic, programată tot la Loved, 
însă între 8 și 12 august.. Se 
poate spune că anul 1979 est al 
debutului în Campionatul Bal-

(Continuare la pag. 2-3}



2,59 s. DE RECORDUL LUMII!
în urmă cu 4 ani, diferența 

dintre recordul mondial si cel 
al României în proba de 200 m 
spate era de 17,40 secunde, 
ceea ce în piscină echivalează 
cu o distanță de aproximativ 
25 m ! Astăzi, diferența a ră
mas de numai 2,59 s și aceasta 
datorită campioanei de excep
ție care este Carmen Bunaciu.

Originară din Sibiu, unde a 
început să practice înotul, re
cordmana tării noastre este de

1:11,93 
la2,47 
1:13,27 
1:13,50 
1:14,23 
ini,32 
1:15,60 
1:15,70 
335,76 
136,23

• Cele
performanței.

Cele mal bune performanțe din toate timpurile

Linda Jezek (S.U.A.) I960—19TO* *
Birglt Trelber (R.D.G.) 1060—1976
Ulrike Richter (R.D.G.) 1959—1976
Antje Stille (R.D.G.) 1961—1976
Cheryl Gibson (Canada) 1959—1978
CARMEN BUNACIU (ROMANIA: 1961—1979
Nancy Garaplck (Canada) 1061—1976
Glenda Robertson (Australia) 1961—1978
Kornelia Pollt (R.D.G.) 1063—1979
Nadejda Stavko (U.R.S.S.) 1850—1978

două coloane reprezintă amS nașterii și anul stabilirii

Dan Opreau (sărituri fa. apă), 
Dietliende KIoss (baschet). Dă- 
nuț Cotoară (racheto-mode- 
lism), Martin Seliuster (halte
re). Li se pat adăuga motoci- 
eliști. rugbyști și gimnasta Me- 
lita Ruhn.

Tovarășului Ion Munteanu, 
șef de secție la Comitetul! ju
dețean Sibiu al P.CJi., pre
ședintele C.J.E.FJS., i-am adre
sat rugămintea de a ne spune 
care sânt, după opinia sa. cele 
mai mari reâliaări ale sportu
lui sibian în anii socialismului :

— Cea mai mare izbîndă a 
noastră, în această direcție, o 

în lista celor mal bune Jucătoare 
din lume, pe primul loc sltuln- 
du-®e sportiva chineză Ge Xlnai
• Cea de a 23-a ediție a Cam

pionatelor europene de Juniori va 
avea loc la Poznan (Polonia), în
tre 8 șl 17 august 1980

® Autoturisme „Dacia 1300“, 
® Importante sume în nu

merar, de valori variabile 
și fixe.
SISTEM SIMPLU, A- 
VANTAJOS :

Kvoluțla recordului României la 200 m «pate in ultimii 4 ani î
Valeria Vlăsceanu — 232,2 (19.04.75 — București), 101,1

00.94.75 — Ploiești), 2:30,02 (17.05.75 — Moscova), 2:29,2 (27.52.79 
— Chiț-Napoca), 2:293 (23.03.71 — Baia Mare). 2:28,27 (5.04.76 — 
Budapesta);

Carmen Bunaciu — 2:24,97 (30.06.76 — București), 2:24,42
(15.08.76 — Oulu), 2:22,44 (22.08.76 — București), 2:18,29 (1.07.77 — 
București), 2:17,98 (16.08.77 — J&nkSpdng) 2:17,28 (6.08.78 — KranJ), 
2:16,65 (24.03.78 — Berlinul Occidental). 234,52 (31.07.79 — Mos
cova).

HANDBALUL -
(Urmare din pag. I)

eanic de handbal. Cele două 
întreceri de tineret' constituie, 
de fapt, uvertura competițiilor 
seniorilor. Astfel, băieții își vor 
disputa - primul titlu la Varaz- 
din (Iugoslavia), între 2 și 4 
noiembrie, în timp ce fetele se 
vw Întrece la Sofia, între 14 
șl 16 decembrie.

în fine, echipa națională de 
Juniori va evolua la 6 și 7 au
gust — la Loveci, în compania 
reprezentativei similare a Bul
gariei, iar între 19 și 27 
august la Turneul Prietenia 
(Polonia).

Bogata activitate a handbalu
lui nostru In luna august este 
evidențiată nu numai de evo
luțiile reprezentativelor națio
nale. în preajma începerii cam
pionatelor, echipele noastre di
vizionare vor efectua turnee 
in străinătate sau vor primi vi
zita unor formații de peste ho
tare. Sînt programate nu mai 
puțin de 15 turnee, care vor

CAMPIONATUL M NAVOMODELE PENTRU JUNIORI II
Pe lacul Brales s-a desfășurat 

recent finala campionatului repu
blican de novomodele — Juniori 

E. Rezultate : NAVOMODELE 
VELIERE 600—900 mm — 1. Re- 
Ums loseff (Brăila) 96,66 p, 2. 
fonel Buldum (Vaslui) 82 p, 3. 
Nicolae Ivănescu (Caraș-Severln) 
K p; NAVOMODELE VELIERE 
(00—1500 mm — 1. Edvard Lecu- 
șanu (Bacău) 86,66 p, 2. Adrian 
Ctoablă (Dolj) 75 p, 3. Bluță Ba
dea (Olt) 57,67 p; NAVOMODELE 
PROPULSATE crvrLE — 1. So
rin Crețu (Tulcea) 102,33 p, 2.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU JUCAT, AU OȘTIGAT 

LA LOZ IN PLIC
AUTOTURISME: Dobrcanu Ni- 

colae (com. Vîrv-or, satul Dobpo
mina, jud. Dolj) și Constantin 
Aurel C. (Buzău) — „rxacia 1500“; 
Iordan Alexandru (București) și 
Kereszteș Moise (Brașov) — „Sko- 
da 120 L“; Anghelina Ion (Zăr- 
«ești, jud. Brașov) — „Skoda 
105 L“ și Țintatu Luminița (Pi
tești) — „Trabant $01“ ; CÎTE 
80.000 led: Scărlătescu Gheorghlță 
(Pitești) și Sulyok Ludovic (loom. 
Viile, jud. Satu Mare). Sînt numai 
dteva dintre cele mal recent mari 
•uceese la LOZ ÎN PLIC, fără a 
mai vorbi de mult mai nume
roasele ciștigurl de cîte 20.000 
10.000, 5.000 lei etc. Agențiile Loto- 
Pronosport, vin ză torid vo-lanți, u- 
nitățile din comerț și cooperația 
de consum și oficiile poștale din 
întreaga țară vă stau la dispo
ziție, pentru a vă încerca și dv. 
șansele NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎSTIGA !

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
v DIN 27 IULIE 1979

Cat. 1: ] variantă 100% «= au
toturism Dacia 1300 și 4 variante 
25% a 17 500 led; cat. 2: 14 va
riante a 5.799 lei; cat. 3: 23,50 a 
2.849 lei; cat. 4: 37 a 2.104 lei; 
cat. 5: 123,25 a 659 lei; cat. 6: 
276,25 a 294 lei; cat. X: 1.497,25 
a 100 Iei REPORT LA CAT. 1 ; 
229.721 lei. Autoturismul Dacia 
1300 a fost cîștigat de ANA ȘIN- 
CA din comuna BROȘTENI, ju
dețul Suceava.

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 3 august 1979, se televi
zează în direct, începînd de la 
ora 18.25. 

mai mulți ani elevă a Liceului 
nr. 2 din București și repre
zintă clubul Dinamo, fiind 
pregătită de Cristina gopterea- 
nn, fosta campioană și record
mană a probei. Medaliată eu 
bronz la C.E, din 1977, clasată 
pe locul IV la C.M. din 1978, 
Bunaciu și-a confirmat, re
cent, calitățile deosebite pentru 
cursa de 200 m spate, cucerind 
două medalii de aur în oon- 
cursul internațional din cadrul

PROGRAM COMPETIJIONAL NON-STOP
angaja formațiile feminine 
Rulmentul Brașov, Mureșul Tg. 
Mureș și Știința Bacău, precum 
și pe cele masculine ale clubu
rilor Dinamo București, Steaua, 
știința Bacău. H. C. Minaur 
Baia Mare și Gloria Arad. E- 
chipele noastre vor juca in 
R. P. D. Coreeană, R. D. Ger
mană. Ungaria, Cehoslovacia, 
Polonia, Iugoslavia și vor primi 
vizita unui important număr de 
formații valoroase. Eără Îndo
ială, turneele lunii august, ea 
și cele desfășurate în luna iu-

intre 6 și 9 august, la Ulan Bator :

C. M. DE LUPTE
între 6 și 9 august, la Ulan 

Bator, se vor desfășura cam
pionatele mondiale de lupte li
bere rezervate juniorilor, la 
care și-au anunțat participarea 
un mare număr de tineri prac
ticant! ai acestui sport.

La ediția 1979 a C.M., vor

Danie! Tiriu (Alba) 99,36 p, 3. 
Dumitru Radu (Sibiu) 90,33 p; 
NAVOMODELE PROPULSATE MI
LITARE: 1. Valentin Tudor (Ga
lați) 110,16 p, 2. Dan Tibuleac 
(Vaslui) 191.99 p. 3. Florian Jureă 
(Bihor) 85,66 p; NAVOMODELE 
RADIOCOMANDATE: L Marian 
Nițoi (Ialomița) 132 p, 2. Sorin 
Ancu (Suceava) 177 p, 3. Anton 
Tocacl (Maramureș) 172,66 p; 
NAVOMODELE SUBMARINE: 1.
Glna Pascaru (Bacău) 116,33 p, 2. 
Florin Ion (Alba) 92 p, 3. Flo
rin Cononv (Tulcea) 84,66 p; NA
VOMODELE PROTOTIP: L A- 
drlan Iscrev (Tulcea) 111 p, î. 
Dan Serea (Galați) 108 p, 3. A- 
dalbert Vințe (Hunedoara) 192 p. 
Clasament pe echipe: 1. Galați, 1. 
Bihor, 3. Bacău, 4. Vaslui, S. 
Alba, 6. Brăila, 7. Ilfov, 8. Tul
cea, 9. Blstrlța-Năsăud, 10. Mureș.

DIN TENISUL DE MASĂ
• Echipa feminină campioană 

la tenis de masă, C. S. ARAD, 
va participa șl In acest an la 
C.C.E., urmlnd să joace direct în 
turul al doilea (ptnă la 18 noiem
brie), cu învingătoarea dintre Pa
lette Stave (Belgia) șl T.T.K. 
Klotten (Elveția). ® MARLA A- 
LEXANDRU se află Pe locul 18

La 5 august - ORICINE JOACA, POATE ClȘIIGA :

• Se efectuează 3 extrageri, 
în continuare, a cîte 4 
numere • In total se 
extrag 12 numere din 
75 • Cîștigul minim: 100 

pentru variantele cu numai 2 numere Ia una dintre

MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
PRINTRE MARII CÎȘTIGATORI !

Sîmbătă 4 august este ULTIMA ZI pentru procurarea

fel, 
extrageri 1

DE A VA NUMĂRA

biletelor.

Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. Iar cu noul său re
cord — 2:14,52 — Carmen de
ține, la această oră, cea mai 
bună performanță mondială a 
anului în bazin de 50 m, de- 
vanstndu-le pe K. Folii (R.D.G.)
— 2:15,76, L. Jezek (S.U.A.) — 
2:16,07, L. Forrest (Australia)
— 2:16,48, A. Stille (R.D.G.) — 
2:16,88, D. Girard (S.U.A.) — 
2:17,01, C. Gibson (Canada) — 
2:17,58 și L. Gorceakova 
(U.R.S.S.) — 2:17,95.

Comparînd graficul de cursă 
realizat la C.M. (1978) din Ber
linul Occidental — 31,84 — 
66,21 (34,37) — 1:41,57 (35,36)
— 2:16,65 (35,08) — cu cel
Înregistrat de Bunaciu la Mos
cova — 32,00 — 66,29 (34,29)
— 1 : 40,70 (34,41) — 2 :14,52
(33,82) — vom nota o creștere 
pvidentă a campioanei noastre 
pe ultima lungime și o mal 
mare constanță. însuși faptul 
că, între prima ,„sută“ (66,29) 
și cea de a doua (68,23), există 
acum o diferență mai mică de 
două secunde (Jezek a avut în 
cursa-record mondial 64»J2 și 
67,71) ne demonstrează că 
sportiva noastră a Învățat să 
concureze mai bine și să-și
£ăstreze forțele pentru final.

1 momentul cînd tși va Îmbu
nătăți și viteza. Carmen Buna
ciu va putea ataca cu succes 
și ultima redută, cea a recor
dului mondial...

Adrian VASILIU

lie, contribuie la îmbunătățirea 
pregătirii handbaliștilor noștri.

Tot pe agenda lunii august 
se mai află un punct important 
pentru absolut toate formațiile 
— feminine și masculine — din 
Diviziile A și B ; susținerea 
normelor de control. Un exa
men complet al pregătirilor e- 
fectuate și — mai ales — o po
sibilitate pentru tehnicienii fe
derației de a constata dacă 
participarea echipelor la tur
neele internaționale este În
dreptățită sau nu.

LIBER.E-JUNIORI
concura și următorii sportivi 
români : Gheorghe Petre (57 
kg). Traian Marinescu (62 kg), 
Ion Rîșnoveanu (68 kg). Con
stantin Mărăscu (74 kg), Arpad 
Matcfi (82 kg). Aurel Fanaite 
(90 kg). Cos tel Ghemuș (+100 
kg). Lotul este însoțit de antre
norii Petre Coman și Alexan
dru Geantă. Vor oficia ca ar
bitri Ion Crîsnic și Vasile Toth-

TRADIȚIILE SPORTIVE SIBIENE
(Urmare din pag. I)

La ediția cu numărul 63, cam
pionatul de rugby revine la for
mula... clasică, a unei serii mi
ce. Cele 14 divizionare A Ișl În
cep mline întrecerea, odată cu 
fluierul inaugural de arbitru în 
partida Dinamo — R. C. Sportul 
studențesc. Am publicat, in pe
rioada pregătirilor pentru noul 
campionat, unele amănunte din 
taberele echipelor. Astăzi vă 
prezentăm „tabloul" loturilor 
formațiilor noastre fruntașe, cu 
precizarea că — datorită timpu
lui scurt dintre încheierea peri
oadei de transferări (31 iulie) șl 
Începerea Întrecerii — urmează 
ca unele cazuri... litigioase să 
fie rezolvate abia în aceste zile 1

STEAUA BUCUREȘTL Antre
nori : Petre Cosmănescu — co
ordonator, Adrian Mateescu șl 
Radu Durbac. Lotul de jucători :
L. Codol, L Popa, Șt. Jlpa, 8. 
Fulcu, D. Teleașă, D. Enache, L 
Zaflescu, C. Roșu, D. Alexandru, 
E. Buciu, V. Țața, M. lonescu, 
AL Achlm, FI. Murarlu. L Plu
tea, N. Postolachl, M. Dima, N. 
Cloarec, O. Corneliu, G. Pojar, 
C. Ghergheseu, M. Munteanu. 
Jucători noi : AL Răduleseu, D. 
Cojocaru (R. C, Sportul studen
țesc), C. Iile (Olimpia), L Pe- 
trfla (Lie. Metalurgic Iași).

„GIGANȚII" UlNIBASCHETUlui.

In pregătire la predeal
Ieri, la sediul F. R. Baschet, 

prof. Stelian Gheorghiu, pre
ședintele Comisiei centrale de 
minibaschet din cadrul federa
ției, ne-a informat că au fost 
definitivate loturile de elevi 
selecționați — In urma desfă
șurării Festivalului. național 
pionieresc de la Tulcea — pen
tru tabăra „giganților", organi
zată la Predeal (7—14 septem
brie).

Se var pregăti în această ta
bără. sub îndrumarea unor pro
fesori și antrenori specializați 
In munca cu elementele foarte 
tinere, următorii sportivi: M. 
State (Galați), L Covrig, Ro
xana Cirstea (Craiova), 8. Bo- 
broezky (Sighet), AL Zaharia 
(Brașov), Viorica Cruțescu (Rm. 
Vilcea), Gabriela Săvulescu 
(Pitești), A. Kun, Elena Stan- 
lovlci (Oradea), FL Moldovan 
(Cluj-Napoca), B. Asanache, R. 
Ganea, Anca Popa (Ploiești), 
C. NIcolescu, 1. Grlgoraș (Con
stanța), C. Chioreanu. A. Mu- 
reșan (Arad), V. Stănescu 
(Tîrgoviște), T. Rist, C. Mareu,
M. Lungan. D. Dumitru, Miha- 
ela Gavrilescu, Mihaela Baz, 
Cristina Ioanovlci, Oana Știrbo 
(București), Mihaela Arapi 
(Călărași). Edith Mathe (Gheor- 
ghenl), Diana Munteanu (Ca
ransebeș), Eugenia Agache 
(Medgidia) și Eniko Talian (Sa- 
tu Mare).

considerăm a fi angrenarea sl- 
bianulul, de la vîrsta copilăriei 
pînă la 80 de ani, intr-o amplă 
mișcare — fără precedent — 
sportivă și turistică, de schi și 
de înot, în care se realizează 
aceeași omogenitate, ea și In 
producție și în viață, intre ro
mâni, germani, maghiari și alte 
naționalități. Realizările au fost 
cu deosebire impresionante în 
ultimii doi ani, cînd întreaga 
activitate sportivă s-a desfășu
rat sub generosul îndemn al 
„Daciadei". Cîteva cifre sînt gră
itoare : recent, pe poligonul de 
orientare, au fost înregistrați 
trecînd linia de sosire 12.300 de 
concurenți, a doua cifră mon
dială, prima deținînd-o Suedia 
— 16.000, dar acolo au partici
pat si concurenți străini, în vre
me ce Ia noi, la Sibiu, au fost 

, numai localnici, însă nu toți 
pasionații acestei discipline, de
oarece în ziua acelui record 
șoimii patriei nu au putut par
ticipa din cauza ploii.

— Și au fost mulți acești 
șoimi ai patriei ?

— Următorul ... amănunt poa
te servi foarte bine drept răs
puns : în flecare an, 10.000 de 
șoimi ai patriei învață să 
înoate !

— Cifra este de-a dreptul 
impresionantă...

— Numai pentru cine nu știe 
că înotul a fost introdus, în 
mod obligatoriu, în toate șco
lile sibiene ! Zilnic, preșcolarii și 
elevii de Ia școli merg 
la noul bazin acoperit (unde, 
între 10—12 august, vor avea 
loc întrecerile din cadrul Cupei 
Europei la săraturi în apă).

— Și atunci, de unde atracția 
spre orientare ?

— In Sibiu ființează Clubul 
de orientare' care are ramifi
cații in toate grădinițele, șco
lile. întreprinderile și instituții
le din municipiu, sub forma 
cercurilor de orientare. Acest 
club editează o foaie volantă — 
„Dumbrava minunată" —, orga
nizează si concursuri de creație

DINAMO BUCUREȘTI. Antre
nor : Ion Țuțuianu. Lotul de ju
cători : I. Petre, FI. lonescu, M. 
Chlricencu, M. Aldea, Gh. Nica, 
I. Constantin. C. Cîndea, M. Mar- 
ghescu, M. Paraschiv, Gh. Marin, 
I. Roman, M. Zaflescu, Gh. Dă- 
răban, P. Borș, M„ Iordan, Gh. 
Caragea, C. Gheorghe, V. Turlea,
N. Baclu, Gh. Rovența, Al. Ca- 
raiman. Jucători noi : E. Stoica 
(Știința Petroșani), C. Capmare 
(C.S.S. 2 București), Gh. Chiri
giu (R. C. Grivlța Roșie).

R. C. GRIV1ȚA ROȘIE BUCU
REȘTI. Antrenori : Viorel Mora- 
ru șl Radu Demian. Lotul de ju
cători : L Simlon, E. Sabău, R. 
Negoescu, Al. Marin, V. Stancu, 
P. Rădol, P. Bldlrel, V. Fălcu- 
șan, S. Podărăscu, S. Bărgăunaș, 
V. Vlad, M. Pena, M. Volcu, I. 
Stroe, P. Russe Marian, D. Bă
lan, C. Scarlat, C. Dinu, E. Pa- 
sache. Jucători noi : FI. Măcă- 
neață (Politehnica Iași), N. Stă- 
nescu și D. Luca (Rapid),

ȘTIINȚA PETROȘANI. Antre
nor : Dumitru (Titi) lonescu. Lo
tul de jucători : T. Tudose, Gh. 
Dinu, R. Dragu, Gh. Milca, C. 
Merca, N. Ghiță, C. Budlcă, H. 
Nicolae, FI. Dumitru, N. Nedel- 
cu, M, Mateescu, N. Drondole, I. 
Bonea, Șt Constantin, T. Meza- 
roș, P. Vieru, V. BăloI, FI. Ion, 
M. Palamariu, A. Suslnschl, A. 
Ion, A. Dumitrescu, Gh. Otetaru,
M. Ortelecan, Șt. Bunduc, P. O- 
prea, D. Petre-Dorobanțu, L 
Bucan.

FARUL CONSTANTA Antre
nori : Mihai Naca și Gheorghe 
Dragomlrescu. Lotul de jucători : 
P. Motrescu, Gh. Motrescu, M. 
Burghelea, I. Llvadaru, P. ia- 
nusevlcl, M. Holban, M. Bucos,
N. Dinu, Gh. Olteanu, I. Podaru,
FL Constantin, M. Nache, A. 
Plloțchl, C. Borșaru, R. Malan- 
cu, D. Mușat, I. Băclolu, FI. Io- 
nlță, D. Simlon, E. Grigore, S. 
Grosti. Jucători noi : 8. Matei
(Rulmentul Bîrlad), C. Florea, R. 
Mareu, E. Neeula, M. Manea, Gh. 
Vărzaru. A. Călin (C.S.S. 2 Con
stanta) .

R. C. SPORTUL STUDENȚESC. 
Antrenor : Nicolae Pădureanu. 
Lotul de Jucători : M. NIcolescu, 
Gh. Tănase, T. Toader. G. Vlntl- 
lă, Hie Ion, G. Lcșeanu, A. Ha- 
rlton, C. Harlton, M. Paraschl- 
vescu, V. Rosetnic, V. Barba, I. 
Hulă, Al. Atanaslu, C. Fugigl, D. 
Mlhalache, V. Dumitrescu, M. 
Galanda, T. lane, M. Sofronle, 
C. Mărculescu, D. Călnaru, Șt. 
Călnaru. C. Bossenmaier. Jucă
tori noi : C. Păunescu, D. Lazăr, 
N. Covad (provenlțl de la ju
niori).

POLITEHNICA IAȘI. Antrenori: 
Gheorghe Drobotă șl Petre Flo- 
rescu. Lotul de jucători : V. Be- 
nedek. Al. Bogheanu, V. Cristei, 
V. Clhodaru, C. Verlveș, Gh. Di
ms, Gh. Manea, I. Mitltelu, A. 
Popa, A. Grecu, Gh. Marinei, V. 
Petru, s. Splratos, CI. Nemesnl- 
ciuc, Fl. Nlstor, L. Olteanu, L 
Cazarmiciuc, P. Nlcolau, V. An
drei, E. Drumea, M. Oanea, E. 
Elisei, N. Pătrăhău, I. Precul, C. 
Ebu. Jucători noi : v. Suciu, M. 
Donose, M. Tudose (toți de Is 
Liceul Metalurgic Iași).

RAPID BUCUREȘTI. Antrenor: 
Hrlstache Preda. Lotul de Jucă
tori : I. Nedelcu, M. Marin,' M. 
Nlță, M. Ariclșteanu, M. Gheor
ghe, N. Șlșlu, V. Dumitru, M.
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O Asociații șl cluburi sportive
<1 Sportivi legitimați
9 Profesori de educație flzicS
• Antrenori
• Sportivi în loturi naționale
9 Sportivi în loturi olimpice
® Titluri de campioni național!
® Titluri europene, mondiale, balcanice
0 Baza materială (săli, stadioane, bazine, 

patinoare, terenuri simple),
0 Participanțl la „Daciadă", ediția I 

ediția a n-a (etapa de lamă)
0 Sportivi clasificați: 1 maestru emerit al s 

al sportului, 42 de clasă internațională, : 
categoria a n-a.

plastică și beletristică printre 
membrii săi, distribuie steaguri, 
cocarde, ecusoane și hărți. Este 
probabil ca — în viitorul apro
piat — în Dumbrava Sibiului 
să fie amenajată o tabelă elec
tronică de afișare a rezultatelor 
și clasamentelor la concursuri
le de orientare.

— La o asemenea activitate, 
este greu de presupus că cifre
le privind starea de sănătate a 
generației tinere nu sînt exce
lente !

— De Ia an la an, numărul 
preșcolarilor și cel al școlarilor 
este în creștere. Dar acestui 
spor al nopulației îi corespunde 
— paradoxal, poate, la prima 
vedere — un număr în conti
nuă scădere de scutiri medicale 
de la activitățile de educație 
fizică și sport. Explicația este 
următoarea: Ia dispensarul nos
tru pentru cultură fizică medi
cală se lucrează bine, adică se 
pune tot timpul accentul ne re
cuperarea integrală și cit mai 
rapidă a fiecărui deficient fizic. 
Dealtfel, nimeni nu aleargă 
după aceste scutiri medicale, 
cîtă vreme în Sibiu „trinomul" 
mișcare — sănătate — cunoaș
tere reprezintă un curent de 
masă tot mai puternic și In 
continuă creștere !
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CAMPIONATUL BATE LA UȘA,
CE FAC DIVIZIONARELE A ?

S. C. BACĂU PREGĂTEȘTE ALT „VAL" DE TINEREȚE

SELECȚIONATA U. E. F. A. ’80
DEBUTEAZĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL
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Băcăuanii au început pregăti
rile pentru noul campionat la 
7 iulie, sub conducerea aceluiași 
cuplu de antrenori : Traian Io- 
nescu — Nicolae Vătafu. Din 
vechiul Iot au plecat : Pană — 
care, se pare, se va dedica ex
clusiv activității in învățămînt 
—, Florea, care intenționează 
să se transfere la F.C.M. Ga
lați, și Mihu, cedat proaspetei 
divizionare B Energia Gh. 
Gheorghiiu-Dej. Au venit, la 
schimb, Șoiman — de la Re- 
lon-Ceahlăul P. Neamț, Ursu — 
de la Letea Bacău și Moldo
van — de la C.S.M. Borzești. 
De asemenea, au fost promovați 
în lotul primei echipe juniorii 
Borcea și Pant care, alături de 
Fîșic șl Mangeac (al căror de
but divizionar A a fost înre
gistrat în precedenta ediție de 
campionat), vor aduce cu sigu
ranță, un nou suflu de tinere-

exprimarea
de va
in joc

augustiulie și 1
a efectuat un tur-

țe — și poate un plus 
loare — în 
a echipei.

între 23 
Sport Club
neu in R.S.F. Iugoslavia, du
pă care și-a continuat pregăti
rile la Bacău. Lotul pe care se 
contează în campionatul 1979— 
80 este următorul : Ursache,
Mindrilă, Mangeac — portari; 
Elisei, I. Solomon, Panaite, Ca- 
targiu, Lunca, Andrieș, Borcea, 
Ursu — fundași ; C. Solomon, 
Șoșu, Cărpuci, Fîșic, L. Moldo
van, Pant — mijlocași ; Chita
ra, Botez, Antohi, Vamanu, 
Șoiman — înaintași. Antreno
rii formației băcăuane speră ca, 
în anul competițional care bate 
la ușă, Sport Club să înregis
treze saltul de calitate aștep
tat — pe planul jocului și al 
performanței. (M, I.)

Bistrița a găzduit și în a- 
ceastă vară tabăra națională de 
juniori, la care au fost convo- 
cați 67 de jucători născuți după 
1 august 1961. Timp de 10 zile, 
acești aspiranți la un loc în lo
tul reprezentativ de juniori au 
fost „cernuți" prin site din ce 
în ce mai dese, pretențiile teh
nicienilor care au efectuat tria- 
lurile fiind, de astă-dată, ex
trem de mari. Dintre cei 67 au 
fost reținuți 34. A urmat o a 
doua perioadă, aceea în care 
„absolvenții* 1 trialurilor au tre
buit să facă față unui program 
intens de pregătire, în care au 
fost intercalate și 7 jocuri ami
cale, defalcate pe cele două e- 
chipe constituite. Prima forma
ție a învins cu 2—1 Someșul 
Beclean, cu 6—1 Foresta Bis
trița și a cedat cu 2—1 în fața 
puternicei divizionare B, Gloria 
Bistrița. A 

terminat 
Foresta

cu

doua echipă 
la egalitate 

Bistrița (0—0) 
din Ceho-

cu
și cu Jednota 
slovacia (1—1), a cîștigat cu 5—2 
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ponent al „echipei de 
C.C.A., fost internațional
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A, 
fratele mai mare al lui Vaslle 
Zavoda, (actualul antrenor se
cund de la Steaua). Șub condu
cerea acestuia, care este secun
dat de Atila Erdogh, întregul 
lot s-a deplasat la Sovata, 
gazda primei părți a perioadei 
pregătitoare. La 27' iulie între
gul efectiv a revenit 
Mureș, unde programul 
prins — în paralel cu 
namentele — și meciuri 
rificare. Pîni acum, 
jucat cu „U“ 
deplasare) : 1—4, Kuzbassa
(U.R.S.S.) : 1—0 șl Jiul : 0—0 
(ambele partide s-au disputat 
la Tg. Mureș). Miercuri, la Si
ghișoara, mureșenii au învins 
pe Metalul din localitate cu 
4—2. în programul partidelor 
de verificare mai figurează 
jocuri cu Șoimii Sibiu și 
Petroșani.

Iată componența lotului 
jucători : Vunvulea, ‘

mica Tîrnăveni), Matefi. Pre
cizăm că Boloni face parte din 
lotul reprezentativei studen
țești care va participa la Uni
versiada din Mexic și că el a 

efectuat întreaga pregătire cu 
acest lot A.S.A. prezintă, deci, 
un lot cu o singură noutate 
(Munteanu). Ea lși bazează as
pirațiile din noul campionat pe 
omogenitatea formației și speră 
să evite acele inegalități de 
comportare care i-au făcut des
tule necazuri in trecuta ediție. 
(Ef. L).

ța și a pierdut cu 6—3 tn fața 
divizionarei C Avîntul Reghin. 
După terminarea „perioadei 
Bistrița**  s-a tras linie și »-a 
făcut bilanțul pregătirilor — bi
lanț despre care ne-au vorbit 
antrenorii lotului, Robert Cos- 
moc (principal) si Gheorghe 
Cosma (secund) :

— Ne-am străduit să-i ,4*1-  
irăm" cu maximum de exigen
tă Pe toți jucătorii convocați — 
afirmă Robert Cosmoc. Am ți
nut cont și de receptivitatea lor 
la ideea de joc preconizată. Din 
acest punct de vedere, au în
trunit sufragiile noastre libero-
ol Cartianu — de la Poiana
Cîmpina, fundașul central de 
marcaj Vușcan — de Ia U.T.A., 
extremele Gabor (Corvinul) și 
Bîrsan (F.C, Șoimii Sibiu). A- 
lexa. Ciortan (F.C.M. Reșița), 
Fodor (F.C. Bihor) Rednic. Fî

șic, Ilie si Bolba sînt ceilalți 
componenți ai „H“-lui preconi
zat să se alinieze la startul e- 
diției actuale a „Turneului Prie
tenia**.  Echipa, destul de etero
genă la ora actuală, nu răspun
de încă la comenzile noastre, 
dar — cu fiecare joc progra
mat — sperăm s-o facă din ce 
in ce mai bine.

— Noua echipă reprezentati
vă de juniori, care are în con
tinuare toate porțile deschise 
pentru alți candidați — sublinia, 
la rlndul lui, Gheorghe Cosma 
— este alcătuită din jucători 
masivi, cu o bună tehnicitate 
și capacitate de efort. Este, in 
același timp, și o echipă de 
viteză, majoritatea componenți- 
lor ei alergînd cel 60 m intre 
7 și 74 secunde (Ciortan, Vis- 
creanu, Fîșic, Ilie). Suficient 
de rapide sint și cele două vîr- 
furi, Bolba și Fodor (7,2), pri
mul de 1,83 m, celălalt de 1,87 
m. In momentul cind aceste 
două virfuri — înalte vor reuși 
să se înțeleagă bine intre ele 
șl să colaboreze cu extremele 
și mijlocașii, echipa va căpăta 
forța necesară la finalizare.

Acestea sînt opiniile celor doi 
antrenori după stagiul de pregă
tire de la Bistrița. în momentul 
de față, lotul U.E.F.A.’8O (au 
făcut deplasarea : Alexa și la
ger — portari ; Ciortan, Cariia- 
nn, Vușcan, Rednic, Viscreanu, 
Marinescu șl Șerban — fundași; 
Fîșic, Ilie, Niță și Maici — mij
locași | Gabor, Fodor, Bolba, 
Bîrsan și Frunzea — înaintași) 
se află la Poznan, în Polonia, 
unde — astăzi — va debuta în 
„Turneul Prietenia", întîlnind 
echipa țării gazdă. în continua
re, selecționata noastră va evo
lua în compania formațiilor 
R. S. Vietnam (5 august). Re
publicii Democrate Germane (7 
august) și Cubei (8 august).

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI
• ASTAZI, de la ora 17, pe 

stadionul Mecanică fină, are loc 
meciul Mecanică fină — Steaua.
• OLIMPIA SATU MARE susți

ne azi după-amiază, pe teren pro
priu, un meci amical cu proaspă
ta divizionară „A" „U" Cluj-Na
poca. Sătmărenii vor juca dumi
nică 5 august, tot acasă, cu 
U.T.A., iar pe data de 8 august 
vor întâlni pe Minerul Baia Sprie. 
(Z. Covaci — coresp.).
• „CUPA MINERUL-. în organi

zarea Iui F. C. Baia Mare, astăzi 
au loc in localitate primele me
ciuri din cadrul „Cupei Minerul", 
cu participarea echipelor V.S.S. 
Kosice, Politehnica Timișoara, Si
rena București șl F. C. Bala 
Mare. Jocurile se vor disputa, In 
cuplaj, pe stadionul ,,23 August", 
astăzi și duminică, de la ora 16.
• DINAMO — RAPID, un atrac

tiv meci amical, sîmbătă, la ora 17,
pe stadionul Dinamo. în deschidere, 

o partidă a echipelor de juniori.
• „CUPA MUNICIPIULUI BUCU

REȘTI" se va disputa, anul aces
ta, cu participarea echipelor Ra
pid, Mecanică fină, Progres ul- 
Vulcan, Metalul București, Spor
tul studențesc și Dinamo. Primelie 
jocuri: Rapid — Mecanică fină și 
Progresul-Vulcan — Metalul Bucu
rești (ambele la 7 august). în a 
doua fază a competiției intră In 
întrecere și divizionarele A. Toa
te meciurile vor avea loc pe Sta
dionul Republicii.
• IN NOUL CAMPIONAT al 

Diviziei C o serie de echipe vor 
evolua sub altă denumire sau lși 
vor schimba reședința. Asttel, ur
mătoarele formații șl-au schim
bat denumirea: Construcții mon
taj Cluj-Napoca tn T.C. Ind. Cluj- 
Napoca, izvorul Tg. Secuiesc în 
Metalul Tg. Secuiesc, Avlntul Ur- 
zlceni în Ferom Urziceni, Răsări
tul Caracal în Sportul muncito
resc Caracal, c.F.r. constructo
rul Arad In C.F.R. Arad șl Uni
rea Tricolor Brăila tn Chimia 
Brăila. Gloria Drobeta Tr. Seve
rin va activa la Strehata, tot sub 
denumirea de Gloria, iar Dinamo 
Alexandria se mută la Zimnlcea.
• DACIA ORAȘTIE — C.FJl.

CLUJ-NAPOCA 2—2 (1—1). Au
marcat V. Radu șl Silaghi pen
tru gazde, I. Radu șl Tegean 
pentru oaspeți. (B. Crețu — co
resp.).
• ASOCIAȚIA SPORTIVA V1S- 

COZA organizează, sîmbătă și 
duminică, o competiție, care se 
va desfășura după următorul 
program: sîmbătă, de la ora 15: 
Flacăra roșie — Urbis și Auto
buzul — Vlscoza; duminică, de 
la ora 3: învinsele între ela, 
după care se dispută finala. Me
ciurile au loc pe stadionul Urbla.'
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a cu- 
antre- 

de ve- 
A.S.A. a 

Cluj-Napoca (în 
1-4, -

Jiul

de n 
(portari), Karda, Ispir, Unchiaș, 

Varodi, 
I, Pîsla-

Blro

Gali, KSrtesi, Sipoș, 
BOloni, Bozeșan, Biro 
ra, Both n, Fanicl. Hajnal, 
Fazekaș, Munteanu (de la Chi

SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ
FLACĂRA AUTOMfCANICA

MORENI 5-2 (3-1)
MORENI, 2 (prin telefon). Pemoreni, 2 (prin telefon). Pe o 

căldură toridă, în fața a peste 
3 #00 de spectatori. Selecționata 
universitară a țării noastre și 
formația gazdă, Flacăra Au to me
canica Moreni, au oferit o partidă 
agreabilă, cu șapte goluri spec
taculoase. In ciuda căldurii, star
tul selecționatei a fost extrem de 

In minutele 5 șl 7, Cîm- 
II a Înscris, profltînd șl de 
apărării echipei locale. Se 
clar că gazdele jucau ti- 
Cîmpeanu II șl-a continuat 
In min. 29 cind a marcat

rapid, 
peanu 
galele 
vedea 
morat, 
„seria" . __ ___ _ _____
al treilea gol după ce a driblat 
3—1 adversari. In sftrșit, proas
păta divizionară B Îndrăznește 
mal mult șl, tn mln, 35, Vlntilă 
— cel care avea să pună multe 
probleme apărării selecționatei — 
înscrie cu capul, reducind scorul.

După pauză, o scurtă perioadă 
selecționata evoluează destul de 
confuz șl în min. 53 scorul de
vine 3—2 prin golul aceluiași Vin- 
tilă. Treptat, jocul se încinge tot 
mai mult. Atacanții selecționatei 
ratează la centrările Iul FI. Grl- 
gore. Trei bune ocazii are și Fla
căra, dar ptnă la urmă eforturile 
depuse la localnici șl diferența de 
tehnică tșl vor spune cuvintul, 
^universitarii" mărindu-și avanta
jul tn final prin golurile marcate 
de Petcu (min. S3 — șut frumos 
din întoarcere) și FI. Grigore 
(min. 37 — reluare de la 2 m).

Arbitrul Al. Mustățea (Pitești)
a condus bine un joc In care 
Selecționata universitară a folosit 
următoarea formație : Bucu (min. 
46 Ursache) — Nadu, Tilihol, Păl- 
tlnișan, Munteanu n 
(min. 80 
(min. 65 
Grigore, 
(anin. 65

Boldul 
Petcu), Ctmpeanu H 

Stoichlță), Sabău — FI. 
Cămătaru, Oemescu 

Volcllă).

Constantin ALEXE

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1979-1980, sren » u-«
ETAPA |

Chimia Tr. Măg. 
Petrolul Ploiești 
Rapid București 
Flacăra Moreni 
Autobuzul Buc.
Carpați Mîrșa 
Mecanică fină Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Pandurii Tg. Jiu ____________
Gaz metan Mediaș — stă

ll-a (26 august)
— Rapid București
— Flacăra Moreni
— Autobuzul Buc.
— Chimia Tr. Măgurele
— Mecanică fină Buc.
— Petrolul Ploiești
— Pandurii Tg. Jiu
— Gaz metan Mediaș
— F.C.M. Giurgiu

I (19 august)
— Chimica Tîrnăveni 
— Luceafărul Buc.
— Șoimii Sibiu
— Prog. Vulcan Buc.
— Metalul Plopeni
— Metalul București 

. — Poiana Cîmpina
— Dinamo Slatina
— Rulmentul Alex.

Petrolul Ploiești 
Pandurii Tg. Jiu 
Rapid București 
Carpați Mîrșa 
Flacăra Moreni 
Rulmentul Alex. 
Autobuzul Buc. 
- stă

Rapid București 
Pandurii Tg. Jiu 
F.C.M. Giurgiu
Rulmentul Alexandria — stă

Autobuzul București 
Metalul Plopeni 
Carpați Mîrșa

ETAPA A
Poiana Cîmpina 
Chimica Tîrnăveni 
Rulmentul Alex.
Metalul Buc.
Dinamo Slatina
Metalul Plopeni
Luceafărul Buc.
Șoimii Sibiu
Prog. Vulcan Buc. _____  ___ o._
Carpați Mîrșa — stă

ETAPA A lll-a (2 septembrie)
— Dinamo Slatina
— Poiana Cîmpina
— Chimica Tîrnăveni
— Prog. Vulcan Buc.
— F.C.M. Giurgiu
— Metalul București
— Carpați Mîrșa
— Rulmentul Alex.
— Petrolul Ploiești

Poiana Cimpina — 
Gaz metan Mediaș — 
Luceafărul Buc. — 
Șoimii Sibiu —
Dinamo Slatina — 
F.C.M. Giurgiu — 
Mecanică fină Buc. — 
Chimia Tr. Măgurele

ETAPA A VHI-a (30 septembrie)
Flacăra Moreni 
Gaz metan Mediaș 
Rulmentul Alex. 
Metalul Plopeni 
Prog. Vulcan Buc. 
Chimia Tr. Măg. 
Pandurii Tg. Jiu 
Rapid București 
Metalul București 
Petrolul Ploiești —

ETAPA A XI
Șoimii Sibiu 
Rapid București 
Dinamo Slatina 
Flacăra Moreni 
Antobuzul Buc. 
Petrolul Ploiești 
Metalul București 
Rulmentul Alex. 
Metalul Plopeni 
Poiana Cîmpina —

f-a (4 noiembrie)
— F.C.M. Giurgiu
— Gaz metan Mediaș
— Luceafărul Buc.
— Carpați Mîrșa
— Chimica Tîrnăveni
— Mecanică fină Buc.
— Pandurii Tg. Jiu
— Prog. Vulcan Buc.
— Chimia Tr. Măgurela

ETAPA A XV-a (11 noiembrie)

Metalul Plopeni 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanică fină Buc.
Șoimii Sibiu 
Flacăra Moreni 
Gaz metan Mediaș 
Autobuzul Buc. 
Chimia Tr. Măg.
Rapid București __ T,_
Luceafărul București — stă

ETAPA A IV-a (9 septembrie)
— Mecanică fină Buc.
— Metalul Plopeni
— Chimia Tr. Măgurele
— Rapid București
— Pandurii Tg. Jiu
— Șoimii Sibiu
— Rulmentul Alex.

— Autobuzul Buc. 
— Dinamo Slatina 
— Luceafărul Buc. 
— Poiana Cimpina 
— Carpați Mîrșa 
— Mecanică fină Buc. 
— F.C.M. Giurgiu 
— Chimica Tîrnăveni 
— Șoimii Sibiu 
stă

ETAPA A IX-a (7 octombrie)
— F.C.M. Giurgiu 
— Chimia Tr. Măgurele 
— Metalul București 
— Flacăra Moreni 
— Metalul Plopeni
— Rapid București 
— Șoimii Sibiu
— Pandurii Tg. Jiu 

__ _______ T_ — Gaz metan Mediaș 
Progresul Vulcan București — stă

ETAPA A X-a (10 octombrie)
— Rulmentul Alex. 
— Metalul București 
— Carpați Mîrșa

Chimica Tîrnăveni 
Autobuzul Buc. 
Poiana Cîmpina 
Petrolul Ploiești 
Luceafărul Buc. 
Dinamo Slatina 
Rulmentul Alex. 
Mecanică fină Buc. 
Carpați Mîrșa

Chimica Tîrnăveni 
Luceafărul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Prog. Vulcan Buc. 
Chimia Tr. Măg. 
Gaz metan Mediaș 
F.C.M. Giurgiu 
Carpați Mîrșa 
Mecanică fină Buc. 
Metalul București -

—. Petrolul Ploiești
— Poiana Cîmpina
— Flacăra Moreni
— Metalul Plopeni
— Rapid București
— Rulmentul Alex.
— Autobuzul Buc.
— Dinamo Slatina
— Șoimii Sibiu

— stă

Luceafărul Buc. 
Gaz metan Mediaș
Dinamo Slatina 
Metalul București
Chimica Tîrnăveni 
Petrolul Ploiești
Flacăra Moreni 
Prog. Vulcan Buc. — Autobuzul Buc. 
Poiana Cîmpina
F.C.M. Giurgiu •

ETAPA A V-a (16 septembrie)
— Petrolul Ploiești 
— Dinamo Slatina 
— Mecanică fină Buc. 

— Gaz metan Mediaș
— Flacăra Moreni 
— Autobuzul Buc.
— Șoimii Sibiu
— Chimica Tîrnăveni 
— Luceafărul Buc. 
stă

ETAPA A Vl-a (20 septembrie)
— Chimia Tr. Măgurele 
— Rulmentul Alex.
— Rapid București 
— Dinamo Slatina 
— Poiana Cîmpina
— F.C.M. Giurgiu 
— Prog. Vulcan Buc.
— Gaz metan Mediaș
— Metalul București

— Carpați Mîrșa 
stă

Carpați Mîrșa 
Prog. Vulcan Buc. 
Metalul Plopeni 
Chimia Tr. Măg. 
Metalul București 
Pandurii Tg. Jiu 
Poiana Cîmpina 
Rulmentul Alex. 
F.C.M. Giurgiu 
Rapid București —

Pandurii Tg. Jiu
Mecanică fină Buc.
Carpați Mîrșa
Șoimii Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Metalul Plopeni 
Chimica Tîrnăveni 
Luceafărul Buc. 
Petrolul Ploiești 
Flacăra Morcni — stă

ETAPA A Vll-a (23 septembrie)
Prog. Vulcan Buc. — Metalul București 
Chimica Tîrnăveni — Metalul Plopeni

Metalul Plopeni 
Autobuzul Buc.
Chimia Tr. Măg. . .
Mecanică fină Buc. — Rapid București 
Dinamo Slatina 
Luceafărul Buc.
Gaz metan Mediaș
F.C.M. Giurgiu 
Șoimii Sibiu 
Chimica Tîrnăveni — stă

ETAPA A Xl-a (14 octombrie)
— Gaz metan Mediaș
— Rulmentul Alex.
— Prog. Vulcan Buc.
— Luceafărul Buc.
— Metalul Plopeni
— Chimica Tîrnăveni
— Mecanică fină Buc.
— Dinamo Slatina
— Chimia Tr. Măgurele

— Petrolul Ploiești
— Prog. Vulcan Buc.
— Flacăra Moreni
— Poiana Cîmpina
— Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A XVI-a
F.C.M. Giurgiu — 
Carpați Mîrșa — 
Autobuzul Buc. — 
Petrolul Ploiești — 
Șoimii Sibiu —
Rapid București — 
Rulmentul Alex. — 
Metalul București — 
Flacăra Moreni — 
Dinamo Slatina — stă

(18 noiembrie)
Gaz metan Mediaș 
Chimica Tîrnăveni 
Luceafărul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Plopeni 
Prog. Vulcan Buc. 
Poiana Cîmpina 
Mecanică fină Buc. 
Chimia Tr. Măgurele

ETAPA A XVII-a (25 noiembrie)

Petrolul Ploiești 
Rapid București 
Pandurii Tg. Jiu 
Șoimii Sibiu 
flacăra Moreni 
Poiana Cîmpina 
Carpați Mîrșa 
Metalul București 
F.C.M. Giurgiu
Autobuzul București — stă

ETAPA A Xll-a (21 octombrie)
Carpați Mîrșa — Pandurii Tg. Jiu 
Luceafărul Buc. — Flacăra Moreni 
Rulmentul Alex. — Dinamo Slatina 
Gaz metan Mediaș — Autobuzul Buc. 
Prog. Vulcan Buc. — Petrolul Ploiești 
Metalul Plopeni — Rapid București 
Chimia Tr. Măg. — Poiana Cîmpina 
Mecanică fină Buc. — F.C.M. Giurgiu 
Chimica Tîrnăveni — Metalul București 
Șoimii Sibiu — stă

ETAPA A Xlll-a (28 octombrie)
— Luceafărul Buc. 
— Chimia Tr. Măgurele 
— Gaz metan Mediaș 
— Mecanică fină Buc. 
— Șoimii Sibiu 
— Chimica Tîrnăveni

Metalul Buc. 
Petrolul Ploiești 
Poiana Cîmpina 
Prog. Vulcan Buc. 
Flacăra Moreni 
Dinamo Slatina

Chimica Tîrnăveni 
Autobuzul Buc.
Gaz metan Mediaș 
Rulmentul Alex. 
Poiana Cîmpina 
Metalul Plopeni 
Chimia Tr. Măg. 
Rapid București 
Dinamo Slatina

— Luceafărul Buc.
— Petrolul Ploiești
— Prog. Vulcan Buc.

— Carpați Mîrșa
— Flacăra Moreni
— Metalul Buc.
— Șoimii Sibiu
— F.C.M. Giurgiu
— Pandurii Tg. Jiu

Mecanică fină București — stă
ETAPA A XVIII-a (2 decembrie)

Pandurii Tg. Jiu 
Dinamo Slatina 
Metalul București 
Șoimii Sibiu 
Petrolul Ploiești 
Prog. Vulcan Buc. 
Flacăra Moreni 
Gaz metan Mediaș 
Luceafărul Buc. 
Metalul Plopeni —

— Rapid București
— Poiana Cîmpina
— Rulmentul Alex.
— Autobuzul Buc.
— F.C.M. Giurgiu
— Chimia Tr. Măgurele
— Mecanică fină Buc.
— Chimica Tîrnăveni
— Carpați Mîrșa 
stă

ETAPA A XIX-a (9 decembrie)
Poiana Cîmpina 
Rapid București 
Chimica Tîrnăveni 
Mecanică fină Buc. 
Chimia Tr. Măg. 
Rulmentul Alex. 
F.C.M. Giurgiu 
Carpați Mîrșa 
Autobuzul Buc.
Pandurii Tg. Jiu — stă

— Prog. Vulcan Buc.
— Flacăra Moreni
— Șoimii Sibiu
— Gaz metan Mediaș
— Luceafărul Buc.
— Petrolul Ploiești
— Metalul București
— Metalul Plopeni
— Dinamo Slatina



Balcaniada de natațîe pentiru juniori- „Concursul Prietenia16 la atletism

SPORTIVII NOȘTRI, TREI VICTORII ÎN PRIMA ZI
SOFIA, ? (prin telefon). în ba

zinele splendidului complex 
„Spartak» din localitate au În
ceput joi întrecerile ediției a 9-a 
a Balcaniadei de înot și sărituri 
pentru juniori, la care iau parte 
reprezentanți ai Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României. 
Condițiile de concurs ' 
și vremea frumoasă 
buna desfășurare a 
care anunță, incă din 
dispută deosebit de 
pentru ocuparea locurilor 
tașe în clasamentele 
și pe .echipe.

Spre bucuria delegației române, 
proba inaugurală a Balcaniadei a 
adus primul succes pentru culo
rile țării noastre, realizat de Cor
nel Pop, la săriturile de la tram
bulina de 3 metri. După salturile 
impuse, conducea bulgarul Gheor- 
ghl Todorov, dar la „libere", Pop 
a egalat situația după prima să
ritură și apoi a luat conducerea, 
detașindu-se prin execuții ele
gante, precise, cu. coeficient de 
dificultate ridicat. Pe un merito
riu Ioc secund s-a clasat un alt 
reprezentant al României, Valen
tin urse, după o luptă foarte 
otrinsă cu Todorov, clasament fi
nal : 1. C. Pop 398,5 p, 2 V. Urse 
.'963.44) p, 3. Gh,. Todorov 36'1,86 p.

Din păcate, exemplul lor n-a 
fost urmat de toți înotătorii, care;

ireproșabile 
favorizează 
competiției, 
prima zi, o 

echilibrată 
fOUib- 

individuale

deși în majoritatea probelor au 
contat în disputa pentru pozițiile 
fruntașe, nu au reușit să cuce
rească decît un loc I prin. Sorin 
Plev, ta 100 m liber șt un altul*  
Ia ștafetă de « X 1«> tn. mixt 
țf). Cursa a fost pasionantă, în 
primii 25 m s-a consemnat o ega
litate perfectă. Ia 50 m Plev a atins 
primul bazinul, iar după întoar
cere a trebuit să lupte din răs
puteri pentru a-șl menține locui 
fruntaș.

In proba similară a Junioare
lor, Mihaela Carmen .ar fi avint 
posibilitatea să obțină locul I, dac 
parcurgerea primilor 2S de metri 
mai lent decît trebuia a obligat-o, 
în continuare ta eforturi deose
bite, care nu l-au. adus decît lo
cul secund.

O frumoasă satisfacție ne-a a- 
dus-o ștafeta de 4 X 10« m mixt 
a fetelor, oare a cucerit tocul .î 
cu un onorant record balcanic : 
4:08,07. Evoluția fetelor a fost 
mal apropiată de valoarea tor, 
ta timp ce băieții s-au comportat,, 
ta general, sub posibilități

Clasamente : 100 m liber (f) t 
1. Boriana Dimitrova (Bulgaria) 
1:01,09 ; 2. Mitaeta Carmen (Ro
mânia) 1.91.22 ; 3 Rum lama Do- 
bireva (Bulgaria) l:9t.2B; ,. 6. Car
men Atexe noa.00 ; too m liber 
(b) t 1. 3,. Plev (România) 56,40 ; 
2,. .D. Zabo.a (Iugoslavia) 57,14 ; S,

G. Evgta (Turcia) 51,91 ; 209 m 
bras (Q s 1. Tonta Bobomllova 
(Bulgaria) 2:42,26 — rec. bale. 2. 
Cristtae Seidi (România) 2:49,06 ; 
S. Zvetfca Angelova (Bulgaria) 
2:50,22 ; 4. Doina Fuțanu 2:56.18 ; 
209 m bras (») s 1, K. Neoov 
(Bulgaria) 2:34,61 ; 2. A. Brlie (Iu
goslavia) 2:34,92 ; 3. G Meyac 
(iugoslavia) 2:39,37 ;... o. s. Io
nesco 2:43,'74 ; H. Kusovlci 2:48,36; 
100 zn fluture (f) ; 1. Ani r-------
(Bulgaria) l :OT,lt ; 2. i
Aliexe (România) 1:06,01 ; 
bana Mlădia (România) 
100 m fluture (b) : 1» T. 1 
(Iugoslavia) 1:91,76 ;: .2. S.
(Turcia) 1:92,11; 3. K. Dimitrov 
(Bulgaria) 1:92,96 ;... 7. Alexandru 
Medinaa I M, 21 ; î X W 
mixt (f) 5 1. România 4:06,07 — 
rec., balcanic.

DumiSro 5TANCULESCU

a.

Monera 
Carmen

3. Oe- 
i :0«,a ; 
Resman 

Ozun

CRISTINA D0DR1N0IU - MEDALIE
DE AROINT IA SUITĂ

2 (prin telefon),, 
atletismului sau*  
spune, „campionii

FRAGA, 
Speranțele 
curo. Ii se 
de mîine» din 9 țări socialiste 
(Bulgari», R. 
(Ctaba, R. B. 
mia, România, 
aea Sovietică
Cehoslovacia) iau parte lai În
trecerile ediției a Xlli-a a ma
relui concurs international de 
juniori, „Concursul Prietenia", 
întrecerile au Ioc intr-o .am
bianță deosebită pe stadionul 
Evzen Roslckl de pe colinele

P. D. Coreeană, 
Germană, Polo- 
Ungaria, Umili
și, bineînțeles.

Jur i¥MirM Ne^re"6 )ka Msact 8«înm

DUPĂ 0 ÎNTÎLNIRE SPECTACULOASĂ.
fl CHilNEZA 72-70

I3MCANIAD/A
SASCHElTBAUȘTiilLOR WMCW
® în orașul iugoslav Kragulevaț 

au început întrecerile Balcaniadei 
de baschet pentru juniori, la care 
participă echipele Bulgariei, Gre
ciei, României, Turciei șl iugosla
viei. Primele meciuri, s-.au înche
iat cu următoarele rezultate: Gre
cia — România 80—70 (36—83);
Iugoslavia — Bulgaria 117—79 
(41>-<ra).

„CUPA IPRUETIEINUIA'*
LA MOTOCRO5

O Echipa națională de moto- 
sjtos, alcătuit din Ernest MiUlaer, 
Alexandru Eneeanu*  Eduard ILatii» 
și Fetrișor Tîtllencu (rezerve — 
Francis® Fador, Alexandra ESieș 
șl Csaba Gyorita) va participa ta 
ultimele trei etape ale „Cupei 
Prietenia», care se vor desfășura 
după următorul program; s au
gust — la Berkovtee (Bulgaria), 
S!i augtsst — la Aska (Ungaria), 
26 august — la KalU-Mericers 
(R.D.G.). MotocrosiștU noștri vor 
fl Însoțiți de maestrul emerit al 
spartului Gheorghe ioniță și an
trenorul Traion Moașa»

CLASAMEHTUL TIIMERELOIH!
RACHETE

O tu clasamentul mondial <al 
juniorilor, alcătuit pe baza rezul
tatelor înregistrate Io ultimele 
turnee, în „zecimea" fruntașă se 
află și Floria Seșărcoam», primul 
reprezentant .al țării noastre, cată 
ordinea primilor 10 clasați: B,
Testerman (S.U.A.) as a R.

5 .
Krishnan, (india) 
Merwe '76 p, H. 
Svensson (iambii 
J. Avendano (Spania) și G. Whl- 
tecross (Australia) — M,(f p, M. 
Segăzceanu (România) (W p, >T 
Sauer liS p. G. Mtchibata (Cana
da) 53 ,3 p

liHTaiEOEKi DE SAH
# tn runda a S->*  a 'campiona- 

tuluii. mondial pentru junlotrt de 
la Sklen (.Norvegia), ttnirul ma
estru Adrian Negulescu l-.a tavtna 
pe Gazlc. (Cehoslovacia), după oe 
ta i-unda anterio.ară ctștig.ase ta 
polonezul Tomaszewski. în clasa
ment conduc Cerata (U.R.S.S.) șl 
Setaawan (S.U.A.), cu câte 4,5 
puncta, urmați de Negulesou * 
mânia) șl Kumar (india) — 
rite 4 puncte,

® Turaeut internațional de 
de ta Nsdeaehowe (Polonia) . .. 
încheiat cu trei cîșliigătort : Moi
seev șt Zeltlta. (ambii U.R.S.S.), 
Vogt (R.D.G.), cu ctte 16 puncWv 
urmați de Ivanovtci (Iugoslavia),■ 
Schlusser (ESvețfa), Lucsak (Po
lonia), Espig (R.D.G.) — 9,5
puncte fiecare, I. Baek (Ungaria) 
— s> puncte, Milita Ghindă (Ro
mânia) — 8,5 Puncte,. Nicevskl 
(Iugoslavia), Ptachetlca (Cehoslo
vacia), Fedorovtek, (S.U.A.), 
Pnandis better (Cehosio-vacla) — ctte 
is puncte etc

Au jiariiripat 18 șohLștt din 16 
țări.

,61 p, 13, van der 
Simo'osson șl S. 
Suedia) ■— 7a p.

(Ro
tai

ian 
s-a

CONSTANTA, 2 (prin telefon). 
Seria meciurilor frumoase a con
tinuat și în cea de a doua zi. 
a „Capei Mării Negre» ta bas
chet feminin. Debutul a fost fă
cut de partida Polonia — Ro
mania 13, £n care jucătoarele 
noastre au evoluat bine, după 
un început în care polonezele 
au avut Inițiativa șl au condus 
cu *—5 puncte. La pauză, oas
petele erau în avantaj .: 36— 30.
tn repriza, secundă, după irumal 
4 minute, româncele au reușit să 
egaleze șl. chiar să se desprindă, 
datorită, în special, jocului foar
te bun al Magdalenei PatL Bas
chetbalistele noastre au condus 
în această parte a meciului cu 
o diferență de 5—6 puncte și lă
sau Impresia că vor cîștiga, mat 
ales că în ultimele 8 minute ele 
conduceau cu 60—55. Dar, ta a- 
ceastă perioadă decisivă, ele n-an 
mai înscris decît un singur coș 
(I), în timp ce polonezele, im
pulsionate de Ludmila Jaworsta. 
au inițiat o serie de acțiuni re
ușite șt, într-un final dramatic, 
echipa oaspete a reușit să ctș- 
tlge : Polonia — Bomânia B 
64-62 (36—30).

Au înscris ; Pali 19, Tabără. 16, 
Biradt» 12, Chvatal s, Ciubăncaa s, 
Szeketi șl Csikos ctte 2. Coșgete- 
rele oaspetelor : Jaworska șl 
Btomorowska cîte 15, WolujewteB 
13. Au condus bine : B. 'Tomov 
(Bulgaria) șl Wu Hei Ling (R..P. 
Chineză).

în partida vedetă a reuniunii 
s-au tatîlnit — într-un meci im
portant pentru configurația fi
nală a clasamentului competiției

r— reprezentativele României șl 
H. p. ChinCze, care au furnizat 
o întrecere de foarte bun nivel 
tehnic. Meciul a avut un aspect 
echilibrat, cu frecvente și spec
taculoase răsturnări de scor. 
Ritmul rapid de Joc, Intercepții
le — urmate de contraatacuri e- 
flclente —, aruncările precise de la 
distanță șt semldistanță au 
primit răsplata tribunelor, care 
■»u aplaudat, deseori, la scenă 
deschisă. Rodieă Golan, Camelia 
iraip, Diana Bălaș, Mariana An- 
dreesea-Bădtaicl au lăsat o bună 
impresie, avînd o contribuție ma
joră ta victoria selecționatei Ro
mâniei : 72—70 <47—î2). Pentru 
echipa noastră au marcat: Fi- 
d|> 17. Andreesea-BMtnfet 14, 
Roșiana 14, Bălaș 9. Golan 6, 
Borș 4, Hegheduș 4, Cuțov 2. 
3zabo z ; coșgeterele oaspetelor: 
3oag >Xlan-bo 23, Zang U-kun 26. 
Au arbitrat foarte bine F. Tsolakî- 
dis (Grecia) 
da).

în eelâlalt 
garia — )». 
(40—23).

Programul 
Bulgaria — 
Chineza — 
ntats A —

Si X. iKayafii
meci al zilei :
O.. Germană

(Tar-
Bal

ei—50

de vineri, ora 16: 
JRomânâa )B, )B„ )?„

Germanăf. )Bo- 
iPaNo)alia„

Paul 1OVAIM

Strahov ale capitalei ceho
slovace, condițiile atmosferica 
fiind foarte bune.

întrecerile primei zile s-au 
desfășurat la un nivel foarte 
ridicat, rezultatele înregistrate 
puțind onora chiar și multa 
concursuri de seniori. Din pă
cate. în ansamblu, evoluția ti
nerilor noștri reprezentanți n-a 
fost cea așteptată, rezultatele 
celor mai multi dintre el fiind 
departe de prestațiile anteri
oare. în această zi am avu*  
satisfacția unui singur loc dot, 
cel ocupat de aruncătoare*  

- Cristina Bobriiaoiu. din Cîmpu- 
lung Muscel, la aruncarea su
liței. Ea a obținut 51,50 m, câș
tigătoarea .Andrea Junghans 
înregistrind o performanță 
foarte bună — 54,06 m. Pe lo
cul trei s-.a clasat Antje Kompe 
(R.D.G.) cu 51,44 m,

în celelalte finale ale zilei 
au mai concurat și alți atleți 
de-ai noștri : Ia 400 m, Nicole
tta Lia 55,38 a. locul 7, Stei» 
Manea 56,61 s, locul 8 (a cîș- 
tigat sovietica Lilia Tuznikova 
cu 51,89 s !), greutate : Silvia 
Comirniecamu 12,62 m, locul 8, 
Liliana Isae 12,13 m, locul 3 
(câștigătoarea Silvia Madetzky 
din R.D.G. a aruncat 17,77 mt), 
triplu :. Marian Nenciu 14,25 m, 
locul 7 (campion Igor Usov — 
U.R.S.S. cu 15,80 m). Alte fina
le : 100 m F : Bozena Bajak — 
(Polonia) 11,81 ; 100 m B : Fr. 
Rtacnik
3000 m : 
8:11,0.

Seriile
800 m .au fost 
de alergătoarele 
tina Cojocarii cu 
Ut, dealtfel, un nou record na
țional. Tot Pe primul loc * 
fost, în seria sa. și Mitica Jun
ghiata cu 2:08,6, iar Eugeni» 
Nieol» .a fost a doua, într-o 
altă serie, cu 2.06,0 (record 
personal, după Brigitte Preiss 
— R.D.G. 2.05.8). . Finala are 
loc vineri.

(Modesto FERRAR1M

(Cehoslovacia) 10,79 ,% 
G. Szabo (Ungaria)

cursei feminine de 
net dominate 
noastre. Cris- 
2:03,8 a stabi-

'TELEX • TELEX • TELEX

SPAIRTACHIADA

2 (Agerpres). — Echipa 
A.E.K. Atena, viitoarea 
a formației F.C. Argeș 
„Oupa campionilor eu-

ATENA, 
de fobtal 
adversară 
Pitești tn , p.oAnpL'^x^,wx eu
ropeni», a susținut un meci ami
cal pe teren propriu, cu formația 
austriacă Kapfenberg, pe care a 
învins-o eu scorul de 2—l (0—1), 
Oaspeții au deschis scorul ta mi
nutul 2 prin Savnlte'h, iar gazdele 
au egalat ta minutul 91 prin Ra- 
voussls. care a transformat o lo
vitură 
a fost 
63).

de la 11 m. Golul victoriei 
înscris de Ardlzoglu (mirt,

ÎAIWOT DE TENIS
(Urmare din wiq. 19

Hărădău cu 6—1, 6—3, 4—8,
6—1.

Finala probei de dublu băr
bați a revenit aceluiași cuplu 
care a deținut titlul și anul 
trecut : Dumitra. Hărădău și 
Traian. Marcu. Aceștia înving 
pe Marian Mirza (Steaua) — 
Jean Birou (Dinamo) cu 1—6, 
6—3, 8—6, 6—2. Aceeași pere^ 
ehe campioană ca șj în 1978, la 
proba feminină de dublu, în 
care surorile Lucia și Maria 
Bomanov s-au impus la luptă 
în fața adversarelor lor, 
rența Mihai 
melia Chiriaq 
cu scorul de

In sfîrșit, 
actualei ediții, 
mixt, a revenit perechii for
mate din Traian Marcu (la al 
doilea titlu în actuala ediiție) 
și Florența Mihai. Iată seria 
victorioasă a acestui cuplu : 
6—1, 6—0 cu Răzvan Con.stan.ti- 
nescu — Adriana Karaiosifo- 
glu ; 6—2, 6—0 cu Laurențiu 
(Țiței — Simona Nunweiller; 
6—2, 7—5 în finală cu Andrei 
Dirzu — Lucia Romanov (a- 
oeștia din urmă eliminaseră în 
semifinale pe Florin Segărcea- 
nu — Maria Romanov cu 10—8, 
6—0).

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 
Pe diferitele baze sportive dta 
capitala Uniunii Sovietice au con
tinuat întrecerile Spartachladet 
de vară.

Competiția de gimnastică mo
dernă s-a încheiat cu succe
sul Irinei Deriughina (RS3 Ucrai
neană) — 48,40 puncte, urmată 
de Elena Tomas (RSFS Rusă) — 
48 puncte.

Turneul de boz se apropie de 
sfflrșlt. într-o altă gală a semi
finalelor, la categoria muscă, 
portorlcanul Alberto Mercado l-a 
întrecut la puncte pe bulgarul 
GheorgW Gheorghiev, la capă
tul unul meci spectaculos, în 
finală, Mercado îl va întîlnl pe 
cubanezul Omor Saatîsteben, în
vingător la puncte în fața sovie
ticului Sulepko.

în concursul de haltere, Pavel 
Șireta (R.S.F.S. Rusă) a terminat 
învingător la categoria 90 kg, 
totalizînd, ia cele două stiluri, 
39S kg,
îa turneul de judo, triplul cam

pion mondial Seta» Fuji (Japonia)

a cucerit medalia de aur ta ca
tegoria '(B kg.

Concursul de dr a programat 
proba de pistol viteză, ta 
victoria a revenit Iul 
Drușiț (RSS Bielorusă), 
puncte, secondat de 
fel (R.D.. Germană) - 596 
te. Trăgătorul român 
Stan a realizat 594 p (locul

Au început șt întrecerile 
petiției de tir cu arcul. în 
feminină, după două 
conduce campioana 
Zeblnlso Rustamova, 
puncte,

Rezultate dta alte 
sportive : baschet s 
s.U.A. — R.S.S. Letonă .. ,
Polonia — R.S.S. Bielorusă 86—as ; 
Cehoslovacia — R.S.S. Gruzină 
109—84 ; Iugoslavia — Selecțio
nata orașului Leningrad 84 —74;
feminin : Cehoslovacia — Iugos
lavia 74 —45 ; volei : masculin : 
Polonia — R.S.S. Ucraineană S—l 
(15—9, 15—1», 12—15, V3—8) ; R.S.S. 
Letonă — Cuba 3—2 (15—3, 9—15,. 
7-15, 15—6, 15—12),.

care
Anatoli 
cu 598 

Jurgen Wle- 
punc- 
Msurta 

. 7—13). 
com- 

. proba 
manșe, 

sovietică 
cu 1282
discipline 

masculin : 
97—86 ;

FIo- 
(Dinamo) și Ca- 
(Dinamo Brașov), 

7—5, 8—8.
ultima finală a 

cea de dublu

®.3U(?CESiELE ROMANEȘTI La marile con
cursuri internaționale diln cadrul. Sparta- 
ewadel popoarelor din U.R.S.S. au conti
nuat prin rezultatele remarcabile, de va
loare mondială, ale atletet Natalta Miră- 
șesra (1500 m — 3:56,8) și înotătoarei Câr
mea Banacta (aoo m spate — 2:14,52). ulti
ma — învingătoare, ta prealabil, și în pro
ba de 100 m spate. Ambele sportive vor 
participa,. în curind, șl La alte mari con
fruntări. internaționale, de prestigiu: Na
talia Mărășescu*  împreună cu colegele dta 
echipa națională de atletism, ta finala A a 
„Cupei Europei — Bruno Zauti®, din 4—5 au
gust, de ta Torino, iar Carmen Bunaciu la 
întrecerile dta 
Mexic. ® iot 
PARTICIPAREA 
septembrie), ta 
zenți mai mult . _ ___ . .
Sofia — 1977 au test peste 4 000), F.I.S.U. 
(Federația internațională a sportului uni
versitar) îșl validează dta nou audiența 
mondială, prin sport, printre tinerii uni
versitari ai lumii. Pe Ungă cele 8 sporturi 
incluse tradițional în programul Universia
delor (atletism, înot, sărituri ta apă, polo, 
baschet, scrimă, volei, gimnastică), fiecare 
țară organizatoare are dreptul să mai aleagă 
una. Mexicul a ales fotbalul. 37 de țări

cadrul Universiadei din 
ȚARI ȘI-AU CONFIRMAT

LA UNTVERSOADA (2—13 
Mexic uirmînd să fie pre- 
de 5 900 de concurenți (la

ATLETISM • La Varșovia, Sn- 
(r-un concura internațional stu
dențesc, atteta poloneză Uirsuita- 
Kettan a câștigat proba de sări
tură ta înălțime eu 1,92 m (re
cord național), Alte rezultate: 
lungime — Semenova (U.R.S.S.) 
8,29 m; suliță — Iliewa (Bulgaria) 
55,52 m, 800 m (f) — Januhta 
(Polonia) 2:01,2; la masculin: îoo 

GrubecM (Polonia) 10,48; 
; — Vasffllev '

m
Wfl mg — vasttlev (U.R.S.S.) 
89,Tl; prăjină — Buclarskl (.Poto- 
oia) 5,10 m; 800 m — ReinboM 
CR..F.G.) t.90,9. 9 La Spalding
(Anglia), Sebastien Ooe a ‘ ' 
cronometrat pe soo m cu excelen
tul tinup de 1:16,5

CICMSiM 9 Giuseppe' Saro.nnl 
a terminat învingător " 
itaternațtaială de la 
(Elveția) — 220 lem ta 
Pe locurile următoare, 
timp, coechipierul său 
Tore'Ul și laelgianul Paul Wellens,

FOTBAL 9 în Anglia, selecțio
nata R. P. Chineze a întălnlt for
mația West Bromwich Albion, 
victoria revenind gazdelor cu 4—(• 
(0—0).® La San Cristobal (Vene
zuela), pentru preliminariile „Cu
pei Amerfcli de Sud»; Veneziueta 
— Columbia 0—0 9 La Miinchen, 
tn meci amical, Bayeim Mtinchen 
a surclasai: pe Nottingham Forest, 
deținătoarea C.C.E., cu scorul de 
l>—0 (2—9).

natație ® în campionatele' 
Suediei, Tina Gustavisson a dști-

,'fiOSlt

în cursa 
Gipplngen 
li h 20:52. 
ta același 

Citaudto

gat proba de 100 m spate eu l:06,(M.’ 
Alta rezultate: 100 m fluture (tn)
— Lindell 57,11; 400 m liber (m)
— Pettersson 4:00,7; 100 m bras
(m) — Berggren 1:07,09; 100 ra
liber (f) — Agneta Eriksson IM,so. 
® La Stuttgart au început C.M. 
de sărituri (juniori). tn proba 
masculină de trambulină (2 m). 
conduce olandezul Edwin Jonge- 
jans ■— 238,10 p, urmat de ameri
canul Todd Watkins — 22)8,63 p. 
Ln proba similară feminină, pe 
primul loc se aHă americanca 
Amy McGrath — 393,01 p.

TENIS ® Rezultatele dta turJ 
neul de .ta North Conway; Rami
rez — Orantes 6-4, 6—0; Taroczy
— Molina 0—3, 6—3; Case — Sa- 
vtano a—3, o—l; Vilas - Waite 
0—3, 3—6. 6—1; Solomon — Man- 
son 7—6, 4—6, 6—4. 9 La 'South 
Orange: McEnroe — Carter ' 
0—1; A, Amritraj — Fontana 
6—4; J. Lloyd — Maurer 
0—2; Kachel — G. Meyer _ 
(1—4, 6—4. <• în turneul feminin 
de la San Diego (California): ' 
cy Austin. — Terry Holladay 
0—1; Anne Smith — Laura 
pont 0—S. 4—6, 6—2; Kerry
— Pam Teeguarden 6—4, 
Ann Klyomura — Sharon Walsh 
6—2. 6—2.

VOLEI • tatr-an meci Inter-' 
național amical disputat ta Ma
drid, aelecționata masculină a 
U.R.S.S, a învins cu 3—1 (7, 0, 
—9, 2) formația Spaniei

S-X 
S-X.S—4, 
4—6.
Tr®- 
s-t. 
DU
MA
6-1;

s-au înscris la cea mal populară disciplină 
sportivă, un adevărat turneu preo-Umplc, 
care necesită, după cum a spus Guillermo 
Lopez Portillo, președintele comitetului de 
organizare, „focuri preliminarii la sfîrșitul 
tanti august». ® VALERI BORZOV, FOST 
campion OLIMPIC, profesor de educație 
fizici la Universitatea din Kiev,

căsătorit cu fosta campioană olimpică de 
gimnastică Ludmila Turtșceva, tatăl unei 
fetițe, Tatiana, de cîteva luni : „Nu știu 
frică dacă voi participa La J.O. de ia Mos
cova. Voi lua o decizie ta lamă. Am fost 
operat la tendoanele lui Ahlle, iarna tre
cută, de către profesorul finlandez Felea 
Feltokallio, care l-a operat și pe Saneev. 
Rupturile s-au datorat durității pistelor sin
tetice. Am reluat antrenamentele de două 
luni. Dacă voi reuși să alerg sub 10,30 sec. 
pe 100 m, voi opta pentru această probă».

« COINFORM ZIARULUI SUEDEZ „SVENS- 
KA DAGBLADET*,  BJORN BORG și .antre
norul său, Lennart Bergelta, au anunțat că, 
dacă cvadruplul cîștigătoir de ta Wimbledon 
nu va fi programat să joace ziua, va ab
senta de ta campionatele open ale S.U.A., 
de la Flushing Meadow. „La lumina artifi
cială risc să pierd cîteva sutimi de secundă 
ta fiecare minge”, a declarat Borg. 9 SPE
RANȚE PENTRU C.M. ȘI J.O. aie canota
jului l'eminta românesc, După ce au ter
minat învingătoare în probele de simplu șt 
dublu vîsie pe canalul Krîlatskoe, 1a Spar- 
tachiada popoarelor dta U.R.S.S. Sonda 
Toma, Olga BtomegM șl Valeria Băeilă- 
Roșca s-au dovedit imbatabile și ta „in
ternaționalele” R.F.G., de la Essen. 9 „GA- 
ZETTA DELLO SPORT»: „Hiaault II co
piază fidel pe Merckx, fără a avea tale»t“. 
Hinault: „Na încerc să copiez pe nimeni. 
Am maniera mea proprie de a alerga, iar 
Merckx o avea pe a lui. Se poate ca de 
să se asemene. Aceasta este tasă o Sntîm- 
plare”. Răspunsul concret fr va da dștt- 
gătorul Turului Franței la C.M. de ta.Wal- 
IkenbuXg (Olanda), ta compania campionului 
mondial Knetemann șt a protagoniștilor 
Turului Italiei, Saronni și Moser.

Paul SLAVESCU
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