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TRADIȚIA IESTIVALURIITIR Șl CAMPIONATELOR SĂTEȘTI 
A DESCHIS, ÎN JUDEJUL SUCEAVA, DRUMUL SPRE PERFORMANTĂ

Suceava — „Tara de Sus a 
Moldovei" — este un nume de 
rezonanță, cu variate nuanțe și 
sensuri în conștiința fiecăruia : 
județ înfloritor al României so
cialiste ; spațiu păstrător al u- 
nor puternice și bogate mărtu
rii ale vechimii noastre multi-

PUTERNIC CENTRU

1 Ținut, în cea mai mare parte 
muntos, acoperit de păduri și 
pășuni întinse. „Țara de Sus 
a Moldovei" a cunoscut în pe
rioada interbelică drept princi
pală activitate economică ex
ploatarea pădurilor si creșterea 
animalelor, suprafața arabilă 
redusă. — 25% din total — ne

milenare și ale unor evenimen
te înscrise cu majuscule în cro
nica luptei dc veacuri a po
porului român pentru libertate 
și independență ; zonă folclori
că și etnografică purtind am
prenta viguroasă a specificului 
național.

INDUSTRIAL AL ȚĂRII

tat că în toate întreprinderile 
amintite se obținea anual o 
producție care sub raport va
loric se realizează la nivelul a- 
nului 1979 într-o singură săptă- 
mînă. Leagăn do străveche ci
vilizație românească, meleagu
rile sucevene — cîntate minu
nat de fiii săi Ciprian Porum-

Caravana rugbystică pleacă 
astăzi din nou la drum, cu spe
ranța fermă să ajyngă, în 1980, 
la punctul terminus, cu satis
facția realizării unei curse 
care să însemne (din toate 
punctele de vedere) o reușită. 
14 echipe, reprezentînd .9 ora
șe din țară, se vor avînta din 
start, fiecare, desigur, cu gîn- 
duri, aspirații și șanse diferi
te. Și de data aceasta campio
natul va gravita în jurul cla
sicului duel București — Pro
vincie, care va -fi. ca întotdea
una în ultimul timp, aspru. Din 
plecare, avantajul pare a fi de 
partea Capitalei, nu atît din 
cauză că numărul reprezentan
telor sale va fi sporit de la 5 
la 6, ci pentru că fiecare for
mație provincială va juca la 
București de cite șase ori. ceea 
ce-i, s-o recunoaștem. din 
punctu-i de vedere, un deza
vantaj. Provincia a pierdut, 
dealtfel,trei locuri în divizia de 
elită : CIuj-Napoca. Gura Hu
morului, Constanța, după alte 
două anul trecut (Buzău, Su
ceava). S-ar părea, așadar, că 
balonul oval înregistrează în 
țară o involuție, ceea ce ex
plică, în parte, și revenirea 
spectaculoasă — după o destul 
de autoritară dominare con- 
stănțeană (trei titluri în patru 
ani !) — în prim-planul activi
tății rugbystice a Capitalei. 
Steaua — Dinamo — R. C. Gri- 
vița Roșie — iată ordinea de

pe podiumul campionatului tre
cut, prima „provincială" (Știin
ța Petroșani) sosind pe locul 
patru, iar Farul pe al cincilea... 
Și totuși, apreciam mai sus că 
disputa va fi aspră. Pe ce ne 
întemeiem ? Pe marea dorin
ță de revanșă a formațiilor 
provinciale. Dintre ele. Farul 
și-a întinerit (volens-nolens) 
echipa, promovînd cîteva ele
mente talentate dc la juniori, 
de unde se vede că se gîndește 
la viitor. Politehnica Iași are 
un lot omogen, performanțele 
însă vor depinde de modul cum 
el va fi pregătit. Universitatea 
Timișoara nu mai are forța de 
joc de acum cîțiva ani, dar 
oricind poate produce surprize 
neplăcute celor care ar fi ten
tați să o trateze cu superficia
litate. In ceea ce privește Ști
ința Petroșani, pe care am „vă
zut-o" și anul trecut pe po
dium, ne-a dezamăgit prea a- 
desea spre a măi risca pe 
„mina ei" pronosticuri. Intere
santă de urmărit comportarea 
XV-Iui din Baia Mare, bine 
construit, cu multe „nume" 
consacrate. Să vedem... Iar Si
biul va fi, ca întotdeauna, 
greu de învins acasă.

Dintre formațiile bucurește- 
ne se detașează, ca în atîtea 
alte rînduri. Steaua și Dinamo

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)
permițînd dezvoltarea agricul
turii. Industria însemna : 120 
fabrici și gatere de cherestea, 
5 guri de exploatare minieră, 
4 distilerii de spirt, o fabrică 
de zahăr, 3 ateliere de fabricat 
mezeluri ș.a. Interesant de ară-

bescu și Nicolae Labiș — s-au 
transformat radical în anii noș
tri. Bărbăția, talentul și vred
nicia bucovinenilor s-au mate
rializat în puternica dezvolta
re a județului din punct de ve
dere economic.

ÎNFLORIREA SPECTACULOASA A SPORTULUI

Intcrcsîndu-ne dc activitatea 
sportivă existentă in această 
zonă a țării înainte de 1944, 
metodistul loan Buncscu de la 
C.J.E.F.S. Suceava. activist 
sportiv de peste 28 de ani, ne-a 
pus în față o hîrtie pe care 
erau scrise doar cîteva rinduri.

Edificatoare. „Sportul înainte 
de 23 August 1944 : 7 asociații 
sportive, 4 echipe de fotbal și 
una de box în Suceava, două

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2—3)

Sporturile de iarnă, prioritare in judelui Suceava, aduc la 
startul întrecerilor un mare număr de participanți de toate 
virstelc.

Pe Stadio Comunale din Torino

A Vll-a FINALĂ A „CUPEI EUROPEI LA ATLETISM
• 5 .echipe masculine și 3 formații feminine prezente 
în toate finalele de pînă acum • Reprezentativa noas
tră feminină pentru a patra oară în ultimul act al în
trecerii ® Natalia Mărășescu — printre recordmanele 

competiției
în aprilie 1963, Comitetul eu

ropean de atletism (actuala A- 
sociație europeană) a acceptat 
propunerea președintelui său, 
italianul Bruno Zauli, de a or
ganiza o competiție continenta
lă pe echipe dotată eu „Cupa 
Europei". Propunerea a fost 
primită cu entuziasm de fede-

• La ediția precedentă a com
petiției, performanțele cele mai 
bune ale fetelor noastre au fost 
realizate de Maricica Puică locul 
II la 3 000 m (3:50,96), Natatia 
Mărășescu III la 1 500 ' m (4:05,03), 
Cornelia Popa III la înălțime 
(1,84 m) și Argentina Menis III 
la disc (62,22 m) • Natalia Mâ-
rășescu deține recordul „Cupei” 
la 1 500 m cu 4:02,7 - 1977 • 
Mariana Suman este singura atle
tă româncă învingătoare într-o fi
nală. (Nisa - 800 m 2:00,6).

rațiile de atletism europene, 
dar inițiatorul ei n-a mai apu
cat să și-o vadă materializată.

Prima ediție a „Cupei Euro
pei" căreia i s-a mai spus și

înlreceri sub genericul ,,DACIADEI“

E MIEZ DE VARA, EMARE AFLUENȚĂ LA ÎNOT.
E 

dul 
zeci 
nele 
cum 
fluturilor, cei mai mici in stil 
propriu, adică jumătate broas
că, jumătate ancorați de plute. 
Pauze nu există : a ieșit o „se
rie" din apă. în clipa următoa
re între mărgelele dc plută a- 
le culoarelor și-au făcut apari
ția alte zeci de „caschete". Fes
tivitate de înminare a brevete
lor de înotători la bazinul nr. 
1. festivitate de premiere la 
bazinul nr. 2, festivitate în ca
drul „Daciadei" la bazinul nr. 
3...

în cadrul „Daciadei" s-au 
întrecut tinerii de la asociația 
sportivă Dinamo Băneasa II. 
La 100 m liber a cîștigat solda
tul Ioan Ilies (l :20.1) a Cum a 
fost concursul ? ® Exact cum 
mi-I imaginam : cu emoții mari 
înainte de start, cu luptă apri— 
gă pentru întîietate, ne-a de
clarat proaspătul cîștigător ® 
E prima întrecere 
„Daciadei" la care 
• La natație, da. 
spun însă că. anul 
mai luat startul la diferite cro
suri organizate — tot sub ge
nericul „Daciadei" — de aso
ciația sportivă a întreprinderii

miez de vară și la ștran- 
„Tineretului" din Capitală, 
de înotători măsoară pisci- 
în lung și în lat, unii pre- 
delfinii, alții asemenea

în cadrul 
participi ? 
Vreau să 

trecut, am

Hidromecanica din Brașov, un
de am lucrat ca electrician. 
Concursul acesta de înot a fost 
frumos, poate veți scrie despre 
el. Oricum, cu am să povestesc, 
în scris, celor de la întreprin
dere despre aceste întreceri de 
natație, pe care le putem or
ganiza și noi, la Brașov.

Impresii la fel de puternice 
despre acest concurs au și cei
lalți participanți, chiar dacă ei 
nu s-au numărat printre cîști- 
gători. Iată, de pildă, ce ne-a 
spus soldatul Marcel Ivănescu, 
de fel din comuna Giuvărești 
(județul Olt) : „Anul trecut, in 
comună, am mai participat la 
diferite întreceri de handbal, în 
cadrul „Daciadei", organizate 
de asociația sportivă „Oltul" 
Giuvărești. Cele de aici insă 
m-au impresionat puternic. Am 
să trimit „carte" acasă, poves
tind cele văzute, amintind că 
și la noi, pe malul Oltului, se 
pot organiza asemenea con
cursuri, în locul care se cheamă 
ștrand.

De partea organizatorică 
acestor reușite întreceri s-a 
cupat instructorul sportiv ... 
Viorel Popa, în viziunea celor 
de la A. S. Dinamo 
întrecere în cadrul 
însemnînd cadru 
condiții dintre cele

a 
o- 
lt.

Băneasa II 
„Daciadei" 

sărbătoresc, 
mai bune

• • •

de concurs, participare nume
roasă, pregătire, selecție rigu
roasă pentru viitoarele finale 
pe țară.

Iată și numele celorlalți cîș- 
tigători : 100 m bras : fruntaș 
Doru Vlăduț (1:39.3) ; 100 m li
ber (cadre) : serg. maj. Vasile 
Costache (1:27,7) : 100 m bras 
(cadre) ; it. Mircea Lelea 
(2:11,0). A înmînat premii și di
plome It. col. Mihai Stănescu, 
vicepreședintele asociației spor
tive.

Vosile TOFAN

„Bruno Zauli”, în memoria 
acestuia, s-a desfășurat în anul 
1965, bucurîndu-se de un deo
sebit succes de participare, re
zultate și de public. De la bun 
început au fost organizate în
treceri pentru echipe masculine 
și separat pentru formații fe
minine, fiecare avînd cîte un 
atlet sau atletă dc probă. For
mula întrecerilor, cu mici mo
dificări, a rămas aceeași de la 
prima ediție a competiției pînă 
astăzi, la ediția a Vll-a.

Romeo VILARA

(Continuare in pag a 1-a) DOINA ANTON

„Concursul Prietenia11 la atletism

CRISTINA COJOCARU - ClSTIGĂTOARE
LA 800 m, CU UN NOU RECORD

NATIONAL DE
PRAGA, 3 (prin telefon). Pe 

stadionul de pe colinele Stra
hov au continuat vineri între
cerile din cadrul marelui con
curs atletic internațional 
tru juniori, 
nia". 
tată cu cel mai- mare 
a fost finala cursei 
de. 800 m, la startul 
fost prezente și cele 
gătoare românce, în 
craioveanca Cristina 
care, cu o zi înainte, 
se cel mai bun timp 
cele 18 competitoare (2:03,6 — 
nou record de junioare al ță
rii noastre).

Confirmind integral speran
țele puse în ea și, indiscutabil, 
valoarea certă pe care o deține, 
la această oră. eleva antreno-

pen- 
„Concursul Priete- 

Pentru noi. proba aștep- 
: interes

feminine 
căreia au 
trei aler- 
frunte cu 
Cojocaru, 

realiza- 
dintre

JUNIOARE!
rului Mihai Nistor a 
cursa de la un capăt 
cîștigînd categoric și 
cu 2:03,5 încă un record 
țional ! Un sincer bravo pentru 
această admirabilă : 
Iată acum rezultatele 
la 800 m : 1. CRISTINA 
JOCARU (România) 2:03,5, 
Brigile Preisș (RDG) 2:05,0. 3. 
Liubov Kirjuchina 
2:05,3, 4. Ilciche Kuhne (RDG) 
2:05,6. 5. Ines Kimmel ț
2:05,6, 6. Nițică Junghiatu (Ro
mânia) 2:08,1, 7. Eva Debska
(Polonia) 2:08.1, 8. Eugenia Ni
cola (România) 2:08,8.

In celelalte finale ale zilei

condus 
la altul, 
obținînd 

na-

atletă t
finalrei

CO- 
2.

(URSS)

(RDG)

(Continuare in pag. a 4-a)

„NAȚIONALELE" DE TENIS 79-EDIȚIA AFIRMĂRII TINERETULUI
Ediția din acest an 

pionatclor naționale de 
încheiată joi seara — 
drept cuvînt denumită 
nicienii prezenți la Brașov 
diția afirmării tineretului", 
a fost realmente dominată de 
noua generație, campionii pro
belor de simplu, tinerii Florin 
Segărceanu și Lucia Romanov, 
impunîndu-se de o manieră 
categorică. Jocul lui Florin 
Segărceanu. în mod deosebit, 
de o factură cu totul ridicată,

a cam- 
tenis — 

este pe 
de teh-

„e- 
Ea

a dat o notă stenică întregii 
competiții. Este un fapt pozi
tiv pentru tenisul nostru, că
ruia i-a insuflat noi speranțe 
într-o evoluție ascendentă în 
viitor. De fapt, se poate spune 
că, de la apariția pe firma
mentul „sportului alb" de la 
noi a lui Ilie Năstase, iar mai 
tîrziu a Virginiei Ruzici, asis
tăm acum pentru prima oară 
la afirmarea unor talente do 
excepție. Este, desigur, impor
tant faptul că Florin Segăr-

ceanu a demonstrat calități 
care l-au situat — eveniment 
ce era de așteptat, în mod lo
gic, să se producă — ca jucă
torul nr. 1 al țării, dar apar 
și mai remarcabile largile sale 
disponibilități, ca și ale Luciei 
Romanov, dealtfel, de a pro
gresa rapid în tenisul mon
dial. Le rămîne acum celor

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)



VOLEIUL REVINE
In aceste zile, activitatea volei- 

baiistlcă stă sub semnul partici
pării echipelor reprezentative la 
diverse competiții internaționale.
• Lotul național masculin de 

juniori mari pleacă azi în Por
tugalia, unde va lua parte la 
campionatul european. Echipa 
României face parte din grupa 
a treia, alături de formațiile 
R. D. Germane, Spaniei șl Por
tugaliei (pe care le va întâlni în 
ordine Inversă), meciurile acestei 
grupe desfășurîndu-sc, între 5 și 
7 august. în localitatea Viana da 
Castelo, orășel (12 506 de locui
tori) situat la 70 km nord-vest 
de Porto. In celelalte două serii 
ale C.E figurează echipele 
U.R.S.S.. Poloniei, Bulgariei și 
Franței (grupa de la Barreiro), 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Olan
dei șl Italiei (grupa de la Porto). 
Primele două clasate în fiecare 
din cele 3 grupe vor susține tur
neul final pentru locurile 1—6, 
iar celelalte. vor j uca pentru locu
rile 7—12. Turneele finale vor 
avea loc la Porto, Maia și Es- 
pinho, între 9 și 12 august. An
trenorii echipei noastre, M. Șer- 
ban și T. Crasovsehi, deplasează, 
printre alții, pe Marius Căta-Chi- 
țlga. Valeriu Spînu, Ion Dobros- 
ebi Gh. Zamfir. M. Alexandru.

• Reprezentativa de junioare a 
României se află la Vaslui, pen
tru un stagiu de pregătire în 
vederea participării la „Turneul 
Prietenia", programat în Bulga
ria, incepind din 16 august.

• Și echipele de junioare și ju
niori mici vor fl angrenate, în 
perioada următoare, în competiții 
Internaționale. Astfel, Iotul de fe
te pleacă mîlne în Polonia, pen
tru a participa la un turneu or
ganizat la Gdansk. Lotul de ju
niori mici se va deplasa, o săp- 
tămînă . mai tîrzlu, în aceeași lo
calitate. care găzduiește și un 
turneu masculin.

SUCCESE Alt ȘAHIȘTILOR NOȘTRI
Th. Ghifescu învingător la Val Thorens

CAMPIONATE • C(

• Prima reprezentativă femini
nă a României, care se pregă
tește pentru „Trofeul Tomis", a 
plecat la Constanța, unde la S 
august începe competiția amin
tită. Azi. voleibalistele noastre se 
vor deplasa de pe litoral la Tul- 
cea, pentru a susține un meci a- 
mical cu reprezentativa R. P. 
Chineze, tn deschidere, divizio
nara A masculină Delta Tulcea 
va primi replica echipei belgiene 
Eurotrade lierentals Geel, 
efectuează un turneu în 
noastră.

• Cu prilejul „Trofeului Tomls" 
rezervat echipelor feminine (com
petiție la care și-au anunțat par
ticiparea reprezentativele R. P- Chineze, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Ungariei șl, firește. României, dar 
se așteaptă confirmarea și din 
partea campioanei mondiale, for
mația Cubei), la Constanța se or
ganizează. între 3 și 12 august, 
un curs de candidați-arbitri in
ternaționali, avînd ca lectori pe 
Olivier Bruyr (Belgia), secretarul 
comisiei de arbitri a F.I.V.B., se
cretar al Confederației europene. 
Andrâ Henri (Franța), președin
tele Comisiei de arbitri a C.E.V., 
și C. Armășescu (România), 
membru în comisia de arbitri a 
F.I.V.B Vor urma cursul 18 tineri 
arbitri, dintre care 13 străini șl 
5 români: M. Stamate, V. Pavel 
(foști component! ai loturilor na
ționale). Em. Ududec, O. Drăgan 
șl C. Manifiu.

In stațiunea montană france
ză Val Thorens a avut loc un 
mare festival șahist internațio
nal devenit tradițional. La ac
tuala ediție au. luat parte 260 
dc concurenți (printre care și 4 
din România), participanți la 
un open pe distanța a 9 runde.

Victoria a revenit maestrului 
internațional THEODOR GHI- 
ȚESCU cu 8 puncte din 9 po
sibile (neînvins). El a fost ur
mat de Ostoici (Iugoslavia) și 
Kovacs (Ungaria) cu 
Maestrul internațional 
Stoica s-a clasat al 
7 p, la egalitate cu 
nul Canadei, Hebert, 
I’ytel și iugoslavul Ristici, dar 
cu un coeficient Bucholtz su
perior. Locurile următoare au

7’/i p. 
Valentin 
4-lea cu 
camp io- 

polonezul

A ÎNCEPUT TURNEUL

care 
țara

noastră de se- 
meci de veri- 

la Baia Mare)
Ungariei. Re- 
două zile mai

• Reprezentativa 
niori va întîlni in 
flcare (14 august, 
echipa similară a 
vanșa va avea loc 
tîrziu în Ungaria, la Nyregyhaza.

în sala de festivități a hote
lului „Montana" din Sinaia, gaz
dă tradițională și ospitalieră pen
tru mari întreceri șahiste, a 
început cea de a 11-a ediție a 
Turneului internațional femi
nin ai României. Tragerea la 
sorți a stabilit următoarea or
dine pe tabela de concurs.

1. Ligia Jicman (România), 2. 
Viorica Ilie (România), 3. A- 
malia Pihajlici (Iugoslavia), 4. 
Maria Grosch (Ungaria), 5. 
Graszdena Szmacinska (Polo
nia), G. Judita Kantor (Româ-

TRADIȚIA FESTIVALURILOR Șl CAMPIONATELOR SĂTEȘTI
(Urmare din pag. 1)

echipe de fotbal în Rădăuți, o 
echipă de fotbal în Fălticeni. 
Terenuri de fotbal, modeste, la 
Suceava, Rădăuți, Cimpulung 
Moldovenesc și Fălticeni". Atît.

După 1944 însă, mișcarea 
sportivă în nordul Moldovei a 
început să crească rapid și vi
guros. Iubitori de natură, su
cevenii au îndrăgit repede 
sportul, au început să practice 
discipline mai puțin cunoscute 
prin aceste locuri : hochei (din 
1954). handbal, schi, lupte. Au 
apărut 
A.S.A.
Clubul 
dăuți, 
construit baze sportive mari în 
orașe (patinoar artificial la Su
ceava. bază hipică Ia Rădăuți, 
stadioane Ia Suceava, Vatra 
Domei. Cimpulung Moldove
nesc. Gura Humorului, Făltice
ni. Rădăuți, Șiret), baze fru
moase la sate (Gălănești, Mol- 
dovița. Frasin. Vama. Arbore. 
Dornești. Brodina, Bunești, 
Cornu Luncii, Dumbrăveni).

Că sportul de masă a înflorit 
în județul Suceava este mai 
mult decît evident. Se vorbește 
mult și pe bună dreptate, de 
o tradiție — creație a ultimilor 
ani — a festivalurilor si cam
pionatelor sătești în județ. Un 
festival, grandios, al sporturilor 
de iarnă, care are loc anual 
la Cimpulung Moldovenesc — 
ajuns la cea de a 8-a ediție — 
reunește circa 7 000 de tineri și 
adulți : un festival al sportului 
sătesc (cu invitați din județele 
Maramureș si Bistrița-Năsăud), 
în care oaspeții sînt găzduiți de 
familiile ..adversarilor" din di
ferite comune, a ajuns la a 
cincea ediție. Remarcabile sînt 
și întrecerile — nelipsite —

noi asociații șl cluburi : 
Cimpulung Moldovenesc, 
sportiv muncitoresc Ră- 
Foresla Fălticeni, s-au

c

fost ocupate, cu 6'A p, dc maes
trul Emanuel Rcicher și cam
pionul nostru de 
Dan Bărbulescu.
• în openul de 

Th. Ghițescu a 
doi cu 9 p (din 11). fiind între
cut de polonezul Filipowicz. 
Jucînd în turneul principal. V. 
Stoica s-a clasat al 4-lea cu 
7 p din 12 (locurile 1—2, Jansa 
și Roos 8, 3. Kovacs 7).

9 Ocupînd locul 4 în turne
ul de la Belfort, cu 6 puncte 
(din 8) Em. Reicher a îndepli
nit o normă de maestru FIDE. 
Primul a fost Donosas (Brazi
lia) 7 p. urmat de 
7 P și 
6*/a p.

FEMININ

Asociații șl cluburi sportive
Sportivi legitimați 
Profesori de educație fizică 
Antrenori
Sportivi în loturile naționale 
Sportivi în loturile olimpice 
Titluri de campioni naționali 
Titluri europene, mondiale 
Terenuri de sport, săli 
Participanți la „Dacladă" — ediția I 
ediția a Il-a (etapa de iarnă)
Sportivi clasificați: 1 maestru emerit al sportului, 
eștri ai sportului, 4 clasă internațională, 130 categoria I, 384 

categoria a n-a

220 925
75 024

23 nia-

Vucevici

DE LA

juniori mici

la Bagneux, 
ocupat locul

Ravi (India) 
(Iugoslavia)

SINAIA
Emilia Chiș (România),nia), 7.

8. Duș ița Cejici (Iugoslavia), 9. 
Margareta Teodorescu (Româ
nia), 10. Marina Pogorcvici (Ro
mânia). 11. Margarita Voiska 
(Bulgaria), 12. Rita Kaș (Unga
ria), 13. Bozena Sikora (Polo
nia), 14. Lia Bogdan (Româ
nia).

Runda inaugurală s-a desfă
șurat sub semnul unei lupte in
teresante, încordate și, fapt 
destul de rar, nu s-a înregis
trat nici o remiză. Iată rezul
tatele : Jicman — Bogdan 1—0, 
Ilic — Sikora 1—0. Grosch — 
Voiska 0—1, Szmacinska — Po- 
gorevici 1—0, Kantor — Teodo
rescu 1—0, Chiș — Cejici 0—1. 
Partida Pihajlici — Kaș s-a a- 
mînat. deoarece șahista iugo
slavă nu ajunsese la Sinaia 
momentul începerii rundei.

Reamintim că media Elo 
turneului este de 2081 p. 
ind necesare 9!A puncte din 
(73%) pentru obținerea

maestră internațională.

in

a 
fi- 
13 

notei

T. NICOARA
arbitru internațional

I. BALAȘ, M. TULI Șl M. GRIGOR, 
HALTERE

MUNICIPIUL GII. GHEORGHIU- 
DEJ. 3 (prin telefon). In sala de 
atletică grea clin localitate se des
fășoară. incepind de joi după- 
amiază. întrecerile finale ale 
campionatelor naționale de hal
tere seniori, la care participă 106 
sportivi, tn cadrul festivității de 
deschidere a competiției, tov. La
zar Baroga, secretar federal, a 
înmînat din partea Federației eu
ropene de haltere medalii și di
plome unor antrenori al căror 
sportivi s-au evidențiat în ulti
mii ani: Șt. Achim, L. Ionescu, 
1. Ienciu. Gh. Mînăilescu, Gh. 
Gospodinov, Al. Rad și M. Saran- 
ciuc.

întrecerile la primele categorii 
de greutate, la cele mici, au 
fost viu disputate. Printre evl- 
dențiați s-au numărat, în primul 
rînd, concurenți! clubului Steaua, 
tinărul I. Balaș și M. Tuli, pre
cum si rapidistul M. Grigoraș.

REZULTATE TEHNICE — cate
goria 52 kg — total: 1. I. Balaș

(Steaua)
(Olimpia 
Cîrjaliu 
kg: smi 
Coeioran 
(URBIS 
Balaș (1 
kg, 3. C 
kg: 1. M 
C Chlru 
Mattel ( 
smuls: 1
107.5 kg. 
Buc.) 10 
142,5, 2.
132.5 kg. 
goraș (R 
Kiss (Cit 
(C. S O 
Grigoraș 
3. M Ch: 
ța) 112,5
152.5 kg, 
145 kgj

întrec 
la prînz

C

ETAPA A DOUA A CAMPIONATE 
PENTRU JUNIORI Șl

Incepind de astăzi, pe baza hi
pică din „Parcul poporului" din 
Craiova se va desfășura a doua

CARNET ATLETIC
Șl ai

• La Bacău are loc, astăzi 
mîine, concursul republican 
juniorilor de cat. a III-a. • „Cu
pa de vară“ la marș desfășurată 
în împrejurimile Stadionului Ti
neretului din Capitală, s-a înche
iat cu victoria lui Șt. Enache 
(P.T.T.) Ia 20 km — 1.33:07,6, C. 
Șofran (P.T.T.) la juniori 10 km 
— 49:07,7 și M. Ganer (Olimpia) 
la tineret 10 km — 43:24,7. (N.D. 
NICOLAE — corcsp.).

etapă a c 
de călărie 
La întrec» 
tru comp 
nale o no 
apropiatei» 
ce. partid 
Steaua, D 
Craiova, C 
Napoca, 1 

nia Tin
Bucovina 
galia.

STAF

care au loc în paralel cu serbă
rile culturale cunoscute sub 
numele de „Plaiuri sucevene". 
Evident, sportul de masă nu în
seamnă doar aceste festivaluri. 
Interesantă apare inițiativa de 
a împărți j'udețul în 7 zone, în 
cadrul cărora se organizează 
campionate zonale de fotbal, 
popice, handbal, volei, oină, 
șah, hochei, ceea ce înseamnă ; 
96 echipe de fotbal aflate per
manent în întrecere, 44 de șah, 
peste 50 de volei, existența a 
15 Popicării, a 17 echipe de 
hochei ș.a.m.d. Referindu-ne la 
sportul de masă sucevean, mai 
trebuie amintit de cele 7 centre 
montane de schi. 12 centre de 
lupte în comunele și satele din 
preajma Rădăuțiului (care asi
gură izvorul de cadre necesare 
performanței) ; dar mai ales de 
faptul că în clasamentul alcă
tuit pe țară, pe baza rezultate
lor obt'nuto în marea competi
ție națională „Daciada". în în
trecerea cu celelalte 39 
te ale țării și municipiul 
rești. județul Suceava 
Un onorabil loc 6 !

jude- 
Bucu- 
ocupă

tc) ș.a. 
obținut 
romane 
pioană 
precum 
echipa de juniori mici a jude
țului Suceava, care a cucerit 
locul I pe țară. Munca ce se 
duce la „Mobila" Rădăuți, care 
are una dintre cele mai înche
gate și merituoase echipe de 
lupte din țară. C.S.S. Rădăuți, 
C.S.S. Suceava, C.S.M. Suceava, 
Centrul universitar ș.a., pre
cum și strădania antrenorilor 
Virgil Gherasim, Constantin 
Topîrjan, Traian Căldare, Iuliu 
Pața, Iacob Buicliu, Șt. Tano- 
vici, M. Lupașcu ș.a. fac ca 
Piscurile performanței să devi
nă. firesc, accesibile suceveni
lor.

„Urmașii lui Ștefan" se do
vedesc deopotrivă harnici, ta- 
Icntați, ambițioși și în sport. 
Un bilanț edificator : în clasa
mentul pe țară, alcătuit pe ba
za medaliilor obținute de spor
tivi în campionate europene si 
mondiale, județul Suceava ocu
pă locul 7.

Succese frumoase au 
echipa de lupte greco- 
a C.S.S. Rădăuți, cam- 
națională 1a juniori, 

si, la aceeași disciplină.

LA HERCULANE. în turneul 
..Hercules ’79“. după 3 runde 
conduc Rajna și Sapi (ambii 
Ungaria) cu 2 p, urmați de 
Grunbcrg și Foișor (România) 
l'/i p (1), Stanciu (România), 
Ajanski. Navarovski (ambii 
Bulgaria) și Bușu (România) 
cu cile l'/a p.

INCEPIND DE LUNI, VITE- 
ZIȘTII IȘI VOR DESEMNA 

CAMPIONII
Incepind de luni, ovalul de be

ton din parcul sportiv Dinamo 
va găzdui campionatele naționale 
de velodrom pentru juniori și se
niori. Juniorii mici iși vor dis
puta întiietatea între 6—11 august, 
iar juniorii mari și seniorii în
tre 12—19 august. Alergările vor 
avea loc in fiecare zl, cu înce
pere de ia ora 17, Iar duminica 
de la ora 9.

„NAȚIONALELE" DE TENIS 79
fVrmart din naa. I)

(principale 
tiu). Prim; 
formulă dc 
(sau apro. 
buni, ceea 
îndoială, u 
Marin ion 
lexandru, 
trebui însă 
stereotipie 
căzut vieții 
bre, precui 
Llanelly (Ț

„PERFORMANȚA ? SE AJUNGE FIRESC LA EA..."
tre fiii Bucovinei. La Suceava, 
după cite ne-am dat seama, se 
merge cu pași'siguri și în per
formanță. Azi, județul Suceava 
are 5 echipe de Divizia A, 8 
de Divizia B, 6 de „C“, 11 în 
campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor. Se reali
zează centru de lupte libere la 
Gura Humorului, poligon de tir 
la Solea, centru de canotaj Ia 
Fălticeni, centre de box la Su
ceava si Fălticeni. Dealtfel, este 
de pe acum greu să amintești 
de toți sportivii fruntași ai ță
rii proveniți din această parte 
a Moldovei : Ștefan Rusu, mul
tiplu campion național, balca
nic. european și mondial, Ilie 
Matei, campion republican și 
balcanic — ambii la lupte gre- 
co-romăne, sînt Printre cei cu 
rezultatele cele mai bune. Ală
turi de ei figurează mulți alții 
(în județ sînt : un maestru e- 
merit si 23 maeștri ai sportului, 
45 do sportivi în loturi națio
nale. 9 în loturi olimpice) deși 
foarte tineri : Mariana Carp 
(campioană de junioare la sa
nie). Gabriela Mihaleea (schi 
fond). Gh. Beldar (biatlon). Ro- 
diea Jianu (suliță). Ton Lun- 
goci (lunte). Gh. Toniță (mara
ton). Doina lîeșlln (800 m). 
Tipa Lazăr și Mihai Sttța (lup-

mai tineri campioni ai țării 
misiunea să-și perfecționeze în 
continuare jocul pentru a-și 
putea înscrie numele printre 
cîștigătorii cît mai multor 
competiții de anvergură.

Cum spuneam, evoluția celor 
doi tineri i-a stimulat și pe 
ceilalți concurenți să practice 
un tenis care poate readuce 
acest frumos sport în compe
tiția pentru .iun loc fruntaș în 
ierarhia 
mai mult 
generația 
jucătoare 
Mancaș, Silvan Niculescu. 
urențiu Bucur, Andrei Mîrza, 
Răzvan Constantinescu, Lucia și 
Maria Romanov, Camelia Chi- 
riac) a înregistrat un vizibil 
sait la actuala ediție a campio
natului național, concretizat, 
printre altele,. în aceea că a 
forțat schimbul de ștafetă, pre- 
luînd titlurile de campioni sau

europeană și chiar 
dccît atît. Mai ales 

tinără de jucători și 
(Andrei Dîrzu, Liviu

La-

Am stat de vorbă cu tovară
șii Mihai Clim, șef de secție 
la Comitelui județean Suceava 
al P.C.R. si Constantin Scuta- 
ru, președintele și, respectiv, 
prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Suceava. „Circa 90 Ia sută din 
ceea ce avem astăzi pe linie 
de sport — bază materială, ac
tivitate efectivă — s-a realizat 
în ultimii 35 de ani", spunea 
președintele C.J.E.F.S. Atît în 
industrie, cît Și în agricultură. 
Suceava s-a numărat în ulti
mii 10 ani printre județele 
fruntașe pe țară. De asemenea, 
orașele noastre. Rădăuți, Solea, 
Suceava. Șiret. Gura Humoru
lui, Fălticeni, s-au aflat 
Printre cîștigătoarele întreceri
lor în privința înfrumusețării o- 
rașelor, au primit decorații. 
Vrem, deci, să fim si în sport 
printre fruntașii pe țară",

— Dar, asta înseamnă rezul
tate bune nu numai în sportul 
d'e masă, ci si în cel de perfor
manță ...

— Foarte bine, ne-a_râspuns 
tovarășul Scutaru. 2‘
printre fruntași și în sportul de 
performantă.

Cu totul deosebit, am spune, 
este optimismul celor doi in
terlocutori în ceea ce privește 
atingerea performanței de că-

Vom fi

E3

MULTE RECORDURI AMELIORATE
•HI P I S M

Desfășurată" pe o căldură tori
dă, reuniunea de joi după-amia- 
ză s-a bucurat, totuși, de pre
zenta țtnui public destul de nu
meros, alergările, în genera], În
trunind atributele unor întreceri 
disputate. In acest sens pledea
ză și faptul că — deși căldura 
excesivă a constituit un impedi
ment — 22 de concurenți, prin
tre care și trei cîștigători. și-au 
îmbunătățit în mod simțitor re
cordul Dintre aceștia am reținut 
pe Iubit (un mînz frumos con
format șl care n-a arătat încă 
tot ce poate), Trucaj (condus cu 
precizie de metronom ' — — -
nașe), Heraldina (N. _____  _
susținut-o cu multă energie în 
lupta finală) și Santal, acesta din 
urmă (bine minat de aprantlul 
M. Iorga) adjudeeîndu-și specta
culos hiturile premiului pituz. 
Mai puțin previzibilă a fost însă 
victoria repurtată' de tîermafon, 
nesperat de bun (după o scrie 
de evoluții destul de modeste) pe 
o distantă (2100 m) cu care nu 
s-a împăcat niciodată 1 în înche
iere. o recomandare pentru proas
pătul driver M. Dumitru: gîndim 
că este prea devreme pentru a-șl

de G. Tă- 
Nicolae a

permite „artificii" (ea sâ nu spu
nem altfel) de natura celor ară
tate joi cu Oran (diferență de 
două secunde în interval de o 
oră.) REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I — 1. Iubit (D. Popa) rec. 
1:42.1, 2. Virtuos, 3. Batla. Simplu 
3, ordinea 8, ordinea triplă 78. 
Cursa a H-a — 1. Trucaj (G. 
Tănase) rec. 1:37,3. 2. Hublou, 3. 
Perjar. Simplu 2.50, ordinea 9, 
event 15, ordinea triplă 150. Cursa 
a III-a — 1. Heraldlna (N. Ni- 
colae) rec. 1:28.3. 2. Nervin. Sim
plu 1.80. ordinea 12, event io.
Cursa a IV-a — 1. Santal (M. 
Iorga), rec. 1:30.5. 2. Hedcric, 3. 
Solitar. Simplu 28, ordinea 202, 
event 54. ordinea triplă 1693. 
Cursa a V-a — 1. Hermafon (M. 
Iorga) rec. 1:26.7ț 2. Incaș, 3. O- 
zoraș Simplu 13. ordinea 44. e- 
vent 133 triplu cîștlgător 1971. 
Cursa a Vl-a — 1. Cavarna (D. 
Popa) rec. 1:30.9, 2. Fanon. Sim
plu 3. ordinea 10. event 87. Cursa 
a vn-a — 1. santal (M. Iorga) 
rec 1:29.7, 2. Oran, 3. Solitar. 
Simplu 8, ordinea 18, event 7. 
ordinea triplă 229. Cursa a VIII-a 

Victorita (N. Simlon) rec.
Curioasa. Simplu 22. or- 
event 59. triplu cîștigă- 

Retrageri: Tirp-u.

— 1.
1:33.5. 2. 
clinea 67 
tor 165.

Gh. ALEXANDRESCU

EDIȚIA AFIRMĂRII
calificîndu-se în fazele supe
rioare ale competiției, ceea ce 
se întîmpiă pentru prima dată 
în istoria tenisului nostru. Iar 
acest fapt a fost posibil dato
rită eforturilor susținute (în
cepute cu cîțiva ani în urmă 
de federația noastră de specia
litate) de creare a condițiilor 
ca jucătorii tineri și talentați 
să poată participa la turnee 
de anvergură — singura cale, 
dealtfel, de călire și formare 
a unor performeri 
pe plan mondial.

Nu trebuie. însă, 
că dacă în tenisul 
ridicat un Florin Segărceanu — 
ca să luăm acest singur exem
plu — lucrul a fost posibil și 
datorită marii tenacități a lui 
Dumitru Hărădău. muncii sale 
exemplare de a se menține, 
timp de patru ani neîntrerupți, 
în fruntea ierarhiei tenisului 
intern, ceea ce a constituit un 
stimulent prețios pentru „ur
măritorii" săi de a se pregăti 
mai mult și mai bine spre a-1 
ajunge și a-1 întrece.

Satisfacția pe care ne-a pro
dus-o acest campionat nu ne 
poate face. însă, să omitem u- 
nele aspecte ale lui. mai puțin 
demne de laudă. Mai ales în 
etana calificărilor, dar și ul
terior. am asistat la numeroase 
meciuri în care jucătorii — 
unii dintre ei foarte tineri, în 
care s-a investit multă muncă 
— nu se gîndeau nici o clipă 
să realizeze puncte și victorii 
prin propria lor evoluție, ci

competitivi

să uităm 
nostru s-a

pe... greșe 
Este, prinți 
rea faptulu 
antrenament 
și secții, n> 
ind mai cc 
tehnicieni 
elevii să ac 
dul terenul. 
Știm, vole-i 
ciile. decisiv, 
se însușesc 
atît de bin< 
nu se poate 
nisul de con 

în închc 
noastre însc 
vinte despri 
ganizaiea c< 
cerea jocuril 
decît la ori< 
campionat, r. 
nizatorii br; 
nalelor" au 
cadru întru t

FINALA
Secția de 

a tineretului 
patriei din 
U.T C„ în 
C.J.E.F.S. I 
la Oradea ett 
a „Cupei U.’î 
fost prezenți 
19 ani. neleg 
ai etapelor j 
petiției. La sf 
ruri de între

LOTO PRONOSPORT INFC
CINE JOACĂ ASTĂZI, M.INE 

POATE CÎȘTIGA...

9 Ultima etapă a atractivei 
competiții „Cupa de vară" este 
prezentă în concursul Pronosport 
de mîin cu numeroase partide 
echilibrate. Miza Importantă a 
acestora, precum șl surprizele 
frecvente din etapele anterioare, 
lasă să se întrevadă noi șl im
portante ciștiguri pentru cel mai 
inspirați partleipanțl. Jucînd la 
acest interesant concurs, aveți și 
dv. posibilitatea de a vă numă
ra printre fericiți! cîștigătorl. MAI 
MULTE VARIANTE — MAI MUL- 

1 TE ȘANSE DE SUCCES 1

9 Astăzi este 
tru procurarea 
tragere Loto 2 
— un 
tiguri 
ME șl 
secret 
CINE 
(Tragerea va av 
în sala clubult 
din București, s 
numerele ciștlg 
levlzate șl radi< 
serii).

NUMERE! 
LA TRAGE 

DIN 3 
Extragerea 

(9 19 40.

nou prii, 
valoroas* 
BANI. N 
al marile 
JOACA
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KOTOCROSIST 
DE CURSĂ 

LUNGĂ...
Tînărul motocrosist Irimia 

Tasc, elev în anul III la Li
ceul industrial de mecanică 
din Cîmpulung-Muscel, a 
străbătut aproape 60 km pe 
motocicleta lui de concurs 
pentru a participa la „Cupa 
Mobra", competiție desfășura
tă duminica trecută la Zăr- 
nești. El s-a ferit de șoseaua 
asfaltată pentru a nu deterio
ra cauciucurile speciale ale 
micii mașini și a „tăiat" dru
murile prin culoarul Rucăr- 
Bran pentru a... prinde an
trenamentul oficial.

Ce l-a determinat pe tînărul 
alergător să facă această te- 

merară cursă ? Cu o sâptămî- 
nă în urmă, sportivii de la 
secția moto „Muscelul" Cîm
pulung-Muscel au fost nevo- 
iți să absenteze de la etapa 
a Ii-a a campionatului repu
blican, pierzînd puncte pre
țioase deoarece nu li s-au a- 
si curat condițiile de partici
pare, situație care s-a repetat 
și duminica trecută. Așadar, 
dorința de a concura alături 
de juniorii din celelalte centre 
ale țării l-a îndemnat pe Irî- 
mia Tase să plece de unul 
singur spre orașul întreceri
lor. Credem că fapta acestui 
băiat, care visează să devină 
un motoeiclist de nădejde, îi 
va determina pe tovarășii din 
conducerea asociației „Musce
lul" să fie mai receptivi la 
•aspirațiile tinerilor sportivi.

Traian IOANIȚESCU

I
I
I
I

CAMPIONATUL BATE LA UȘĂ. 
CE FAC DIVIZIONARELE A ?

ftMPIONATUL DE RUGBY
D

a ti- 
într-o 
mbată 
1 ani 
, fără 
irariu, 
u, A- 
j. vor 
anume 

i-au 
cele- 

ranța), 
n pri-

ILUI
rului ! 
urma- 
1 de 
■.luburi 
et. fi- 

unii 
îuiască 
e fun- 
atace. 
servi

ri care 
Iar tot 
ră ele 
în te-
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ma etapă, Steaua are o de
plasare relativ dificilă (dar e- 
dificatoare asupra posibilități
lor ei actuale) la Sibiu, unde 
va întilni C.S.M.-ul. Desigur, 
prima formație în măsură de 
a profita de o eventuală defec
țiune a XV-lui stelist este Di
namo, extrem de bine plasată 
în cursa pentru titlu. Ea des
chide astăzi noul campionat, 
jucînd pe Olimpia (ora 17,30) 
cu Sportul studențesc, un out
sider totdeauna periculos ; a- 
șadar. un meci interesant. Cu 
,,nr. 1“ al rugbyului nostru, 
Enciu Stoica. în formație și cu 
pleiada sa de tineri talentați 
(Aldea, Caragea, Gheorghe, 
Marin, Zafiescu II, Marghes- 
cu, Iordan, Rovența), a căror 
explozie de calitate este mai 
probabilă ca oricînd, Dinamo 
devine favorita întîlnirii. Adău
gind că R. C. Grivița Roșie 
(joacă mîine. în Parcul Copi
lului, de la ora 9, cu Univer
sitatea Timișoara) va căuta 
să-și mențină — ceea ce-i va 
fi. desigur, greu — poziția a 
treia cucerită în trecutul cla
sament, încercăm șă sugerăm 
cititorilor noștri cît de pasio
nant va fi acest al -63-lea cam
pionat de rugby, căruia nu ne 
răjpîne decît să-i urăm deplin 
'succes !

Celelalte meciuri ale etapei : 
Rapid — Rulmentul Birlad 
(stadion Parcul copilului, ora 
10,30) ; Farul — Știința Baia 
Mare ; Politehnica Iași — Ști
ința Petroșani ; Vulcan — 
C.F.R. Brașov (stadion Steaua, 
ora IC).
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OLIMPIA SATU MAPE: ACELAȘI ELECTIV Șl... LIN NEAȘTEPTAT 0 4
Datele „la zi“ despre Olimpia 

Satu Mare nc-au fost oferite de 
către tovarășul Alexandru Rusu, 
președintele clubului sătmărean. 
Echipa are același cuplu de an
trenori la conducerea tehnică. 
Gheorghe Staicu — Ștefan 
Czako. Stagiul de pregătire, în
ceput după vizita medicală — 
dar mai tîrziu decît alte echi
pe —, a fost efectuat Ia Poiana 
Brașov. Olimpia a susținut și 
meciuri de verificare, printre 
care cu F.C.M. Brașov (1—2). 
Tractorul Brașov (4—1). Izvorul 
Tg. Secuiesc (3—1) și Nitramo- 
nia Făgăraș, în acest din urmă 
joc suferind o severă înfrînge- 
re : 0—4. După meciul de la 
Făgăraș, sătmărenii au plecat 
la Cluj-Napoca. unde au fost 
prezenți la testele tehnice. Fa
ță de Iotul cu care a încheiat 
campionatul precedent. Olimpia 
nu prezintă schimbări impor-

CHIMIA RM. VÎLCEA ÎN

tante. îl are acum în lot pe 
Ghenceanu, fost junior al ei, 
reîntors de Ia Victoria Cărei, 
și pe Dcmarcek, un nume mai 
cunoscut, dar care n-a mai ju
cat de doi ani și, deci, poate 
fi legitimat. Conducerea clubu
lui aprecia pregătirea de pînă 
acum ca bună, chiar foarte bu- 
nă(!7), dar că „totul depinde 
de modul in care sc vor angaja 
jucătorii", aceștia rămînînd, în 
sezonul trecut, atît de datori. 
Iată de ec Alex. Rusu a și 
ezitat să se pronunțe în pri
vința obiectivului pentru noul 
campionat. Așadar, răspunsul 
nu-1 pot da decît Feher, Pusz- 
tai. Pop. Smarandache, Matei, 
Pinter, Marcu, Stcțca (folo
sit fundaș în meciurile de ve
rificare), Sabou. Kaizer, Batho- 
ri II, Hațeganu, Popa. Helvei, 
Both I, Pataki, V. Mureșan, 
Bolba. (C. AL.)

CĂUTAREA CADENȚEI

Joi, la Pitești, Bacău, Cluj-Napoca și București au fost 
testați jucătorii divizionarelor A. Pe stadionul Dinamo din 
Capitală primii care au trecut probele tehnice au fost 
jucătorii Sportului studențesc. Au urmat dinamoviștii (în 
clișeu, o secvență cu Dinu în proba de slalom cu tras la 
poartă) și componenta echipei Steaua.

Foto : Dragoș NEAGU

MECIURI AMICALE

î A „CUPEI II.T.C." LI JUDO
igătire vmgători in ordinea categori- 
ărarea ilor următorii : I. Roib (Mara- 
C. al mureș), F. Călăuz (Maramureș).

cu Al. Porean (București). V. Ier- 
(anizat ker (Timiș), I. Hainagiu (Te- 
e țară leorman), F. Podaru (Teleor- 
o. Au man)., în clasamentul pe județe, 

14 și primele trei locuri au fost o-
igători cupate. în ordine, de Teleor-

com- man 12 p. Maramureș 10 n. 
4 tu- București 8 p.

it în- Andrei CRI.ȘAN, coresp.'
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Extragerea a n-a: G6 60 43 82 
69 67 31 46 80

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
834.669 lei, din care 229.721 lei re
port la categoria 1.
C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 29 IULIE 1979
Categoria 1: 1 variantă 25% au

toturism „Dacia 1300"; categoria 
2: 2 variante 100% a 23.867 lei și 
4 variante 25% a 5.967 lei; cate
goria 3: 14 a 5.114 lei; categoria 
4: 54.25 a 1.320 lei; categoria 5: 
166,25 a 200 lei; categoria 6: 1.359 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 1.600
lei.

>" Autoturismul „Dacia 1300" a fost
obținut de BECHEANU CON-

27 90 STANTIN din localitatea Petru
Groza, județul Bihor.

După un (re) tur de forță, 
care i-a asigurat rămînereș în 
prima scenă. Chimia Rm. Vîl- 
cca așteaptă al treilea start al 
ei in Divizia A. în așteptarea 
Iui, pregătiri intense. în care 
antrenorul Marcel Pigulea în
cearcă să regenereze un lot 
„stors" în returul trecut și 
să-i confere plusul de persona
litate pe care îl așteaptă — 
logic — suporterii, după „ro
dajul" reușit în „A". Chimia a 
început pregătirile acasă, apoi 
s-a retras două săptămîni la 
Horezu, ca și anul trecut, după 
care a revenit la Rm. Vîlcea, 
începind suita jocurilor de pre
gătire. Lotul cuprinde cîteva 
noutăți, jucători fără nume, 
dar. se consideră, necesari. E 
vorba de portarul Gh. Constan
tin. venit de la Petrolul, sin
gurul care a mai activat în 
prima divizie, de fundașul 
Bădilă, de la Nitramonia Fă
găraș, de atacantul Săvulea, 
de la Minerul Motru. Au dis
părut, în schimb, din lot Gh. 
Vergu, care a reușit la faculta
te. la Oradea, Negrea. Bărbuț 
și Iordăchescu, trecuți Ia divi
zionara C Chimistul Rm. Vîlcea.

Cu acest efectiv (mai puțin Ca- 
rabaSeac, aflat la lotul univer
sitar), cu Savu și Stanca refă- 
cuți a început Chimia suita „a- 
micalelor". Start cu stîngul, 
pentru că primele patru „ami
cale" (dintre care trei pe teren 
propriu) au însemnat tot atîtea 
înfrîngeri : 0—2 cu Schinic
Iaroslov (U.R.S.S.). 2—5 cu
Sportul studențesc, 2—4 cu 
Universitatea Craiova și 2—6, 
la Pitești, cu echipa campioa
nă. „Cind Stanca și Savu vor 
reveni Ia forma lor dinaintea 
accidentărilor, cind va reintra 
în formula de atac și Caraba- 
geac, jocul va fi altul. Pină Ia 
începerea campionatului, sper 
să găsim cheia eficacității, ma
rele nostru adversar din cam
pionatul trecut !“ — spunea
Marcel Pigulea. Privind cu 
maturitate înapoi. Chimia Rm. 
Vîlcea vrea să confirme, acum. 
Mai mult, căutîndu-și cadența, 
ea și-a făcut și planuri îndrăz
nețe, după cum ne mărturisea 
președintele clubului, Petre 
Bcrbccaru : „Locul 11, jocuri 
superioare și o evoluție pro
mițătoare chiar din start".

(M. M. I.)

PROGRAMUL DE AZI Șl MÎINE AL 
JOCURILOR AMICALE. Din programul 
jocurilor divizionarelor A. ASTĂZI : 
Dinamo - Rapid (stadionul Dinamo, 
ora 17,30) si C.S.M. Suceava — Poli
tehnica lași. MÎINE: Sportul studen
țesc - Goxtepe Izmir (se disputa pe 
stadionul Petrolul din Ploiești, de la 
ora 11), Chimia Rm. Vîlcea - Racing 
Club Beirut, Jiul - A.S.A. Tg. Mureș, 
S. C. Bacău — F.C.M. Galați, Gloria 
Buzău — Lotul universitar, F.C.M. 
Giurgiu - Steaua, Viitorul Scorni* 
cești - F. C. Argeș (la Slatina, ora 
18). „U" Cluj-Napoca - F. C. Bihor, 
C. S. Tîrgoviște — Metalul Piopeni, 
Olimpia Satu Mare — U.T.A. La Baia 
Mare se d:sputâ ultimele două jocuri 
ale’ „Cupei Minerul".

TN „CUPA MINERUL" la Bala 
Mare : Sirena București — „Poli" 
Timișoara : 1—1 (0—1). Au mar
cat : Roșea (min. 29, din 11 m) 
pentru studenți, respectiv Stamen 
(min. 77). După executarea pe- 
nalty-urilor : 4—2, ' pentru Sirena. 
F.C. Baia Mare — Z.T.S. Kosice 
(fost V.S.S.) 6—1 (2—0). Au marcat: 
Rozii ai (min. 25), Molnar (43), 
Heffmeister (GO și 70). Deac (G3), 
Noroțky (47 — autogol), res-pectdv 
Andrejko (67). Tn finală vor juca 
F.C. Baia Mare și Sirena. (V. Să- 
săranu — coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — „U“
CLUJ-NAPOCA 2—1 (2—0). Pen
tru sătmăreni au înscris Hațegan 
(min. 12) și Kaizer (min. 33), iar 
pentru clujeni Florescu (min. 75). 
(Z. Covaci — coresp.).

U.T.A. - CORVINUL HUNEDOARA 
0—1 (0-1). Singurul gol al acestui
meci dintre cele două foste divizio
nare A o fost marcat de Văetuș în 
min. 3 (N. Străjan, coresp.).

METALUL PLOPENI — C.S. 
TÎRGOVIȘTE 3—2 (1—1). Au în

scris : Tonia (min. 27),' Gruber 
(min. 60). Ghițcscu (min. 74), res
pectiv Marinescu (min. 43) și Ale
xandru (min. 79). (M. Boghici — 
coresp.).

MECANICA FINA — STEAUA 
1—1 (1—0). Golurile au fost reali
zate de Plichea (min. 12) și Adj 
lonescu (min. 56). (O. Guțu — co
resp.).

REZULTATE din „Memorialul 
Ștefan Filote‘% organizat la Bră
ila : Petrolul Ploiești — F.C. Con
stanța 2—5 (2—1). Au Înscris :
Buduru (min 5), Zahiu II (minJ 
43, 74) Livciuc (min. 50), Negoiță 
(min. 71), respectiv Libiu (min. 
34 din 11 m) și Mustafa (min. 
40, autogol) ; F.C. Brăila — Spor
ting club Hurrie (Siria) 6—3 (2—0)J 
Au înscris : Telegraf (min. 36, 38),’ 
Iluba (min. 56), Bulaiicea (min. 
61). Alecu (min. 70), Neacșu (mim. 
84), pentru brăileni, respectiv 
Ahmed Assi (min. 57), Rașmit 
(min. 72), Barkazali (min. 86, don 
penalty). Duminică vor juca în
vinsele și învingătoarele între elej 
(N. Costin — coresp.).

UNIREA FOCȘANI - F.C.M. GALATI 
4-1 (1-1). Joc anost, cu numeroase 
durități. Au marcat: lordache (min. 
41), Ghtca (min. 56 și 73) și Ouatu 
(m'n. 63), respectiv Balaban (min. 
23). (V. Manoliu, coresp.).

MUREȘUL TOPLIȚA - JEDNOTA 
(Cehoslovacia) 1-0 (0—0). A înscris
Bliorț (min. 69). (V. Coșarcă, co
resp.)

DUNĂREA CALAFAT - RACING 
CLUB BEIRUT 2-1 (2-1).

AURUL BRAD - CARPAȚI MIRȘA 
6-1 (3-1). Au marcat: Petrișor (min. 
3 și 54), Stingă (min. 28), Georgescu 
(min. 36), Faur (min. 62), Nan (min. 
78), respectiv Barbu (min. 45). (Al. 
Jurcă, coresp.).
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ETAPA I (19 august)
Strungul Arad — Ind. sîrmei C. Turzii 
înfrățirea Oradea — Minerul Cavnic 
C.F.R. Cluj-Napoca — U.M. Timișoara 
Aurul Brad 
F.C.M Reșița
Unirea Alba Iulia __ ____
Someșul Satu Mare — Corvinul Hunedoara 
Min. Moldova Nouă— F.C. Bihor Oradea 
Dacia Orăștie

ETAPA A

Strungul Arad — F.C. Bihor Oradea
Dacia Orăștie — C.F.R. Cluj-Napoca
Min. Moldova Nouă— Minerul Cavnic
Minerul Anina — F.C.M. Reșița

— Gloria Bistrița
— Metalurgistul Cugir
— Minerul Anina

— U.T. Arad
ll-a (26 august)

U.M. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Metalurg. Cugir 
Corvinul Iluned. 
Ind. sîrmei C. T. 
Minerul Cavnic 
F.C. Bihor Oradea 
U.T. Arad 
Minerul Anina

—F.C.M. Reșița
— Strungul Arad
— înfrățirea Oradea
— Dacia Orăștie
— Aurul Brad
— Someșul Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Unirea Alba Iulia
— Min. Moldova Nouă

ETAPA A VII
Gloria Bistrița
F.C. Bihor Oradea 
Minorul Cavnic 
F.C.M. Reșița 
Minerul Anina 
U.T. Arad 
Aurul Brad 
Ind. sîrmei C. T. 
C.F.R. Cluj-Napc

a (30 septembrie)
— Min. Moldova Nouă
— Dacia Orăștie
— Corvinul Hunedoara
— Someșul Satu Mare
— Strungul Arad
— U.M. Timișoara
— înfrățirea Oradea
— Metalurgistul Cugir
— Unirea Alba Iulia

ETAPA A VIII-o (7 octombrie)
Ind. sîrmei C. T. — Unirea Alba Iulia 
Someșul Satu Mare — U.T. Arad
Min. Moldova Nouă — Aurul Brad

ETAPA A lll-a (2 septembrie)
C.F.R. Cluj-Napoca — U.T. Arad
Aurul Brad — U.M. Timișoara
F.C.M. Reșița — Min. Moldova Nouă
Someșul Satu Mare — F.C. Bihor Oradea 
Corvinul Huned. — Gloria Bistrița
Dacia Orăștie _ — Ind. sîrmei C. Turzii
Unirea Alba Iulia — Minerul Cavnic 
înfrățirea Oradea — Minerul Anina 
Strungul Arad — Metalurgistul Cugir

ETAPA A IV-a (9 septembrie)
Dacia Orăștie 
F.C.M. Reșița 
Strungul Arad 
Gloria Bistrița 
înfrățirea Oradea 
Min. Moldova Nouă 
Ind. sîrmei C. T. 
Metalurg. Cugir 
Minerul Anina

— Aurul Brad
— Corvinul Hunedoara
— U.T. Arad
— U.M. Timișoara
— F.C. Bihor Oradea
— Someșul Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Unirea Alba Iulia
— Minerul Cavnic

ETAPA A V-a (16 septembrie)
F.C. Bihor Oradea — 
Someșul Satu Mare — 
Aurul Brad —
Unirea Alba Iulia — 
Gloria Bistrița -j. 
Minerul Cavnic — 
U.T. Arad —
C.F.R. Cluj-Napoca —- 
U.M. Timișoara —

Corvinul Huned.
Dacia Orăștie 
F.C.M. Reșița
Strungul Arad
Ind. sîrmei C. Turzii 
Metalurg. Cugir 
Min. Moldova Nouă 
Minerul Anina 
înfrățirea Oradea

înfrățirea Oradea 
Dacia Orăștie 
Metalurg. Cugir 
Strungul Arad 
U.M. Timișoara 
Minerul Cavnic

— F.C.M. Reșița
— Gloria Bistrița
— Minerul Anina
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Corvinul Hunedoara
— F.C. Bihor Oradea

ETAPA A IX-a (14 octombrie)
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul Cavnic 
Minerul Anina —Ind. sîrmei C. Turzii
F.C. Bihor Oradea 
U.T. Arad 
Unirea Alba Iulia 
Corvinul Iluned. 
Aurul Brad 
U.M. Timișoara 
M

— Metalurgistul Cugir
— Gloria Bistrița
— F.C.M. Reșița
— înfrățirea Oradea
— Someșul Satu Mare 

Strungul Arad

Strungul Arad — 
F.C. Bihor Oradea — 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
Aurul Brad —
Ind. sîrmei C. T. — 
Minerul Cavnic — 
U.M. Timișoara —

ETAPA A Xlîl-a 
Dacia Orăștie —
Someșul Satu Marc — 
Aurul Brad —
F.C.M. Reșița — 
Min. Moldova Nouă — 
Gloria Bistrița — 
înfrățirea Oradea — 
U.T. Arad —
Corvinul Iluned. —

ETAPA A XlV-a 
Gloria Bistrița — 
Unirea Alba Iulia — 
Corvinul Huned. — 
Strungul Arad — 
F.C.M. Reșița —
Ind. sîrmei C. T. — 
F.C. Bihor Oradea — 
Minerul Cavnic — 
Metalurg. Cugir —

ETAPA A XV-a

F.C.M. Reșița
U.T. Arad 
înfrățirea Oradea 
Unirea Alba Iulia 
Corvinul Hunedoara 
Gloria Bistrița 
Min. Moldova Nouă 
(11 noiembrie) 
U.M. Timișoara 
Ind. sîrmei C. Turzii 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Minerul Cavnic 
Metalurgistul Cugir 
F.C. Bihor Oradea 
Unirea Alba Iulia 
Minerul Anina 
Strungul Arad 
(18 noiembrie) 
Someșul Satu Mare 
Min. Moldova Nouă 
Minerul Anina 
Dacia Orăștie 
U.T. Arad 
înfrățirea Oradea 
U.M. Timișoara 
Aurul Brad
C.F.R. Cluj-Napoca 
(25 noiembrie)

in. Moldova Nouă— Dacia Orăștie
ETAPA A X

Gloria Bistrița 
F.C.M. Reșița 
Corvinul Huned. 
Strungul Arad 
Ind. sîrmei C. T. 
Minerul Anina 
înfrățirea Oradea 
Minerul Cavnic 
Someșul Satu Mar

a (21 octombrie)
— Metalurgistul Cugir
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Unirea Alba Iulia
— Aurul Brad
— U.T. Arad
— F.C. Bihor Oradea
— Min. Moldova Nouă
— Dacia Orăștie

1 — U.M. Timișoara

Dacia Orăștie —
U.M. Timișoara —
Someșul Satu Mare — 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
Min. Moldova Nouă — 
Minerul Anina —
înfrățirea Oradea — 
U.T. Arad —
Unirea Alba Iulia —

F.C.M. Reșița 
Minerul Cavnic 
Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița 
Ind. sîrmei C. Turzii 
Aurul Brad 
Strungul Arad 
Corvinul Hunedoara 
F.C. Bihor Oradea

ETAPA A XI-a (28 octombrie)

-a (2 decembrie)
— Unirea Alba Iulia
— F.C. Bihor Oradea
— Minerul Cavnic
— Someșul Satu Mare
— M’nerul Anina
— U.T. Arad

ETAPA A VI
înfrățirea Oradea 
U.M. Timișoara 
Unirea Alba Iulia 
Corvinul Huned. 
Metalurg. Cugir

a (23 septembrie)
— Someșul Satu Mare
— Ind. sîrmei C. Turzii
— Gloria Bistrița
— Aurul Brad
— U.T. Arad

Min. Moldova Nouă— Strungul Arad
U.T. Arad — Minerul Cavnic
F.C. B hor Oradea — Aurul Brad 
Dacia Orăștie — înfrățirea Oradea
Unirea Alba Iulia — Someșul Satu Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca — Corvinul Hunedoara 
Gloria Bistrița — Minerul Anina
Metalurg. Cugir — U.M. Timișoara
F.C.M. Reșița — Ind. sîrmei C. Turzii

ETAPA A Xll-a (4 noiembrie)
Minerul Anina — Someșul Satu Mare
Metalurg. Cugir — Dacia Orăștie

ETAPA A XVI
U.M. Timișoara
F.C.M. Reșița
Ind. sîrmei C. T.
Strungul Arad
Dacia Orăștie 
Aurul Brad
C.F.R. Cluj-Napoca — Min. Moldova Nouă 
înfrățirea Oradea — Gloria Bistrița 
Corvinul Huned, — Metalurgistul Cugir

ETAPA A XVli-a (9 decembrie)
F.C. Bihor Oradea — Ind. sîrmei C. Turzii 
Someșul Satu Mare — C.F.R. Cluj-Napoca 
Minerul Anina 
Gloria Bistrița
Minerul Cavnic __
Min. Moldova Nouă— Corvinul Hunedoara 
U.T. Arad —înfrățirea Oradea
Metalurg. Cugir — Aurul Brad
Unirea Alba Iulia — Dacia Orăștie

— U.M. Timișoara
— F.C.M. Reșița
— Strungul Arad



ALTE TREI TITLURI BALCANICE 
Înotători și săritori 

decise de regulă pe ultimii me
tri. Frumoase comportări au 
avut sportivele românce Car
men Mjhăilă și Luciela Mihăi- 
lescu. 
tactică 
200 m 
ne de 
nat — 
pe primul loc cu un nou re
cord balcanic (2:12,13). Luciela 
Mihăilcscu a avut de înfruntat 
și ea cîteva adversare reduta
bile, reușind să se impună pe 
ultimii 25 de metri ai cursei 
de 100 m spate. Dintre băieți, 
doar reșițenii Mircea Ciodaru 
și Sorin I’lev au reușit să ur
ce pe podium.

Rezultate tehnice : 200 m li
ber (f) : 1. CARMEN MIHĂILA 
2:12.13 RB ; 2. Rumiana Dobre- 
va (B) 2:14,43; 3. Daniela Roi- 
teva (B) 2:14.75; ...5. Ema Va- 
sile 2:15.74; “ ‘ '
LUCIELA 
1:10,47; 2. 
poulou (G) 
dith Kuglis 
te (b): 1. M. KOS (I) 61,44 RB; 
2. B. Sevo (I) 63,63 ; 3. B. Bog
danov (B) G5,02; 4. L. Tachc 
65,22 ; 200 m liber (b) : 1. D. 
PETRICI (I) 2:01,90; 2. E. Sc-

PENTRU TINERII
ROMANI

ROMÂNIA - POLONIA 16-13 
LA HANDBAL FEMININ (tineret)

SOFIA, 3 (prin telefon). în
trecerile celei de a 9-a ediții 
a Balcanidei de înot și sărituri 
pentru juniori au continuat în 
bazinele complexului „Spartak" 
pe o căldură caniculară, care 
nu a afectat însă asupra inte
resului manifestat de specta
tori și nici asupra capacității 
de luptă a concurenților, dor
nici să se claseze cit mai bine 
și să adune cît mai multe 
puncte pentru echipa lor.

După două zile de concurs, 
dintre sportivii noștri cele mai 
mari ' șanse de a reedita fru
moasele victorii din 1978 le au 
săritorii de Ia trambulină. Du
pă eventul de joi, vineri după- 
amiază a fost rîndul Isabelci 
Bercaru și al Luizei Nicolaescu 
să se claseze pe primele două 
locuri in proba de platformă. 
Reprezentantele 
impus în special la 
executînd cîteva 
grad ridicat 
racteristîce 
ment: 1.
277,55 p; 2. 
275,15 p; 3. 
(I) 260,85 p.

în concursul de înot am asis
tat din nou la dispute aprige.

Prima a făcut o cursă 
foarte bună în proba de 
și, deși condusă mai bi- 
două lungimi, a tcrmi- 
cu un finiș. puternic —

. I

noastre s-au 
„libere", 

sărituri cu 
de dificultate, ca- 
seniorilor. Clasa- 
Isabela Bercaru 
Luiza Nicolaescu 
Angela Lazarevicl

100 m spate (f) : 1. 
MIHAlLESCU 

Merilena Merianto- 
1:10,53 (rec); 3. E- 
1:10,72 ; 100 m spa-

vo (I) 2:02,78; 3. S, I’lev
2:03,96; ...6. C. Negrea 2:06,14; 
200 m mixt (b); 1. M. KOS 
(I) 2:18,32 RB; 2. M. Ciodaru 
2:21,49; 3. B. Sevo (I) 2:22,21; 
...5. M. Peltea 2:24,89; 200 m 
mixt (f): 1. VESNA SEPARO- 
VICI (1) 2:28,74 RB; 2. Carmen 
Alexe 2:30,62 ; 3. Oclana Mlădiu 
2:30,79. Rezultate de joi : 4X100 
nv liber (f): 1. ROMANIA (C. 
MIHAILA, E. VASILE, C. A- 
LEXE. O. MLADIN) 4:08,73 
RB; 2. Bulgaria 4:10,77 (rec.); 
3. Iugoslavia 4:16,05; 4X200 m 
liber: 1. IUGOSLAVIA 8:18.44 
RB; 2. România 8:29,84 (rec.); 
3. Bulgaria 8:35,99.

După două zile de întreceri, 
în concursul de înot conduce 
echipa Iugoslaviei cu 160 p. 
Formația României a promovat 
pe locul secund cu 153 p, de- 
vansînd, în ordine : 3. Bulga
ria 145 p; 4. Grecia 55 p; 5. 
Turcia 54 p.

întrecerile continuă sîmbătă 
și se încheie duminică.

Dumitiu STANCULESCU

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). 
Vineri seara, in sala Victoria 
din localitate, s-a disputat me
ciul dintre echipele feminine 
de tineret ale României și Po
loniei, Practicînd un ioc mâi 
dinamic și mai agresiv (uneori 
chiar exagerat, motiv pentru 
care au fost și penalizate cu 9 
lovituri de la 7 m). fetele
noastre au obținut victoria cu

16—13 (6—5). Dintre sportivele 
românce s-au remarcat Angela 
Avădanei (a marcat 5 goluri), 
Gheorghita Mălai (5). Rodica 
Ionașcu și Maria Petre (cite 
două), Maria Spiridon și Zo- 
ranca Ștefanovici (cîte 1).

Au arbitrat : A. Zoltan și R. 
Gyorgy (Ungaria).

I. TĂNASESCU coresp.

PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
• LA ÎNTRECERILE DE LUP

TE GRECO-ROMANE din cadrul 
„Cupei prietenia", desfășurate la 
Santiago de Cuba, juniorul ro
mân Ion loja (cat. 60 kg.) a a- 
vut o comportare remarcabilă, 
reușind, într-o companie valoroa
să, să ocupe locul II în clasa
mentul final al categoriei.
• MECIURILE DISPUTATE ta 

ziua a doua a Balcaniadei de 
baschet pentru echipe de juniori 
competiție ce se desfășoară în

SPARTACHIADA POPOARIIOJI DIN U.R.S.S.
FINALA „CUPEI EUROPEI"

(Urmare din pag. I)

Finalele de pină acum au 
Cost organizate astfel : 1965
Stuttgart-bărbații și Kassel-fe- 
meile, 1967 Kiev, ambele con
cursuri. 1970 Stockholm-bărbații 
și Budapesta-fcmeiie, 1973 E- 
dinburgh. 1975 Nisa. 1977 Hel
sinki, iar acum, astăzi și mîi- 
ne, Torino (cu finale la ambele 
concursuri).

în întrecerile masculine, 
formația României a 
prezentă. de fiecare 
in faza preliminară, dar nicio
dată n-a avut acces în finală. 
La ultimele două ediții, însă, de

fost 
dată,

țări (in paranteze, cifra repre- 
zentînd participările în finala 
competiției) : R.D. Germană (6) 
și Franța (6) din semifinala de 
Ia Geneva, R. F. Germania (6) 
și Polonia (6) din aceea de la 
Ludenscheid, U.R.S.S. (6) și 
Marea Britanic (4) de la Mal
mo, Italia (3), ca țară organiza
toare, și Iugoslavia, în premie
ră, cîștigătoare a finalei B.

în finalele competiției femi
nine au avut acces (cum se 
poate vedea din tabelul de mai 
jos, în care sînt, de asemenea, 
trecute locurile ocupate în fi
nalele respective și punctajele 
obținute) 11 reprezentative de pe

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — 
Concursul de haltere cita cadrul 
Spartachiadcl a continuat la Le
ningrad cu întrecerile de la cate
goria grea (119 kg), în care vic
toria a revenit lui Leonid Tara- 
nenko (R.S.S. Bielorusă), cu un 
total de 419 kg. Clasat pe locul 
doi, Serghel Arakelov (R.S.F.S. 
Rusă) a stabilit un nou record 
mondial la stilul „smuls" cu 
185,500 kg. (Vechiul record era de 
185 kg șl aparținea bulgarului Va
lentin Hristov).

In competiția de sărituri ta 
apă, proba feminină de platfor
mă a fost cîștigată de Liana Șo- 
tadze (R.S.S. Gruzină), cu 554,76 
puncte, secondată de Tatiana Be
liakova (R.S.F.S. Rusă) 551,89-3 p.

Iui Judo, campionul olimpic 
Vladimir Nevzorov (R.S.F.S. Rusă)

a terminat învingător la categoria 
71 kg.

In programul finalelor turneu
lui de box figurează cîteva me
ciuri de atracție ; Juntumaa (Fin
landa) — Safin (U.R.S.S.) la ca
tegoria semlmuscă, Santlsteban 
(Cuba) — Tkacenko (U.R.S.S.) la 
categoria muscă, Sollet (Cuba) 
—Ribakov (U.R.S.S.) la categoria 
pană șt Saragossa (Mexic) — 
Haciaturlan (U.R.S.S.) la catego
ria cocoș.

Rezultate înregistrate 
discipline sportive : 
S.U.A. — Cehoslovacia 
62—59 ; Iugoslavia — 
(masculin) 73—66 ; volei 
— Cuba (feminin) 3—2

la alte 
baschet : 
(feminin) 

Polonia 
: Japonia 

(12—15, 
15—8, 7—15, 15—6, 1-3—7) ; Moscova 
— Polonia (mascluin) 3—9 (15—9, 
15—7, 15—4).

1965 1967 137o 1973 1975.
——.... -|(

1877 .
U.R.S.S/ 1- 56 1’ 51 3 - ‘43 2-52 2-77 2.-94
R.D.G; 2-42 2-43 1 *70 1-72 1 - 97 l-lo6
POLONIA 3-38 4’35 4-33 4 ’ 58 5 r 58
R.F.G,. 4-37 3 -36 2 - 63. 4 - 36 3 -65 bB
UNGARIA 5-32 6 ’32 6 - 32
OLANDA 6-26 0
ROMANIA 6-27 5 - .47 b - 55
BULGARIA 3 - 50 6 - 47 7 - .53
FRANȚA 8-36
FINLANDA 8 - 36
M.BRITANIE 4 -34 5 ’32 5-36 7 - 4o 3-68

„Cupa Mării Negre** la baschet feminin

orașul iugoslav Kragujevac, s-au 
încheiat cu rezultatele : Bulga
ria — România 71—69 (38—41) șt 
Iugoslavia — Turcia 64—63.
• CAMPIONATELE EUROPE

NE DE CAIAC-CANOE rezervate 
juniorilor au debutat la Tampere 
(Finlanda) cu întrecerile din se
rii. în proba de caiac simplu 
509 m, sportivul român Ion Luca 
a cîștigat seria a treia cu 2:00,8, 
urmat de Peter Mudry (Cehoslo
vacia) 2:02,1 șl Jovan DJlllcl (lug.) 
2:02,7. In seria a doua a probelor 
de caiac 2 — 500 m șl canoe 
2 —500 m, echipajele României 
s-au clasat, de asemenea, pe pri
mul loc, obținînd calificarea în 
finale. La canoe 1 — 1500 m. Pe- 
trică Pocora a ocupat locul se
cund în prima serie.

ADRIAN NEGULESCU,

DE ȘAH (J) DE LA SKIEK -

cînd a fost instituită și finala 
B, echipa română s-a clasat a 
III-a în 1977 și a II-a în 1979. 
Cele 6 finale de pină acum au 
avut pe podium următoarele e- 
echipe : 1965 — 1. U.R.S.S. 86 
P, 2. R.F.G, 85 p, 3. Polonia 
69 P ; 1967 — 1. U.R.S.S. 81 
2. R.D.G. 80 p. 3. R.F.G. 80 
1970 — 1. R.D.G. 102 p, 
U.R.S.S. 92,5 p, 3. R.F.G. 91 
1973 — 1. U.R.S.S. 82,5 p, 
R.D.G. 78,5 p, 3. R.F.G. 76 
1975 — 1. R.D.G. 112 p, *. 
U.R.S.S. 109 p, 3. Polonia 101 
P : 1977 — 1. R.D.G. 123 p. 2. 
R.F.G. 109 p, 3. U.R.S.S. 
92 p. La întrecerile de la Tori
no concurează acum următoarele

R.D.G.

p. 
p;
2.
p.
2. 
p,
2.

continent, intre care de 4 ori 
și echipa tării noastre. La To
rino se vor afla in întrecere 
formațiile R. D. Germane, Bul
gariei, Uniunii Sovietice, Polo
niei, R. F. Germania, Marii 
Britanii, României si Italiei.

Reamintim că întrecerile fi
nalelor ..Cupei Europei — Bru
no Zauli" califică pentru ediția 
a II-a a ..Cupei mondiale" 
(Montreal, 24—26 august) for
mațiile cîștigătoare (bărbați și 
femei) și contribuie la selectio
narea reprezentativei Europei.

ECHIPA NOASTRĂ A DEZAMĂGIT. 
7191 CU SELECȚIONATA POLONIEI 

CONSTANȚA, 3 (prin tele
fon). Un numeros public aluat 
loc in tribunele Sălii sporturi
lor din localitate pentru a ur
mări meciurile din cea de a 
treia zi a turneului internatio
nal de baschet feminin „Cupa 
Mării Negre".

în prima partidă, reprezen
tativa Bulgariei,. cu cîteva in
dividualități de certă valoare 
internațională (Makaveva, Me- 
todieva și Tuzova) a întrecut, 
conform previziunilor, echipa 
B a României cu 71—55 (40-35). 
Meciul a fost interesant și a 
evidențiat din nou forma bună 
în care se află tînăra noastră 
sportivă Magdalena Pall, au
toare a 21 de puncte și practi
cantă a unui joc din ce în ce 
mai sigur de la un meci la 
altul. Au înscris : Pali 21, 
Chvalal 17, Tabără G, Csikos 5, 
Brațu 4, Mathe 2 ; coșgeterele 
oaspetelor : Gonmanova 15. 
Makaveva 12, Goltceva 10.

în cea de-a doua întilnire, 
echipa R.P. Chineze a făcut 
încă o dată dovada unor cali
tăți de excepție, și. prestînd 
un joc în viteză, acrobatic și 
eficace, a cîștigat clar în fața

reprezentativei R.D. Germane : 
98—63 (52—34). Coșgetere : Sud 
Shuo Yun 16, Song Xiao Bo 15, 
Zhanh Li Chiun și Liu Xiao 
Lin cite 13. respectiv Laaps 23, 
Lustgard 12, Holme

în ultimul meci al reuniunii 
de vineri s-au întîlnit repre
zentativele României și Polo
niei. Abordînd partida prea 
sigure de victorie, baschetbalis
tele noastre au acționat cu su
perficialitate în joc (mai ales 
în repriza secundă), dînd ast
fel posibilitate jucătoarelor 
poloneze să dețină inițiativa a- 
proape în permanență. Din e- 
chipa noastră doar Rodica Go- 
ian a evoluat la valoarea cu
noscută, Scor final : Polonia — 
România 91—71 (35—34). Pen
tru formația noastră au în
scris : Goian 23, Bălaș 18, Ro- 
șianu 10, Borș 6, Andreescu- 
Bădinici 5. Bolovan 3, Szabo 2, 
Ileghedus 2 și Cuțov 2 ; coș-

Woloje-

10.

gctercle oaspetelor :
wiez 34. Gorzelana 17. Komo- 
rovski 15.

Paul IOVAN

CONCURSUL PRIMA"
LA ATLETISM

(Urmare din oag I)
o doua a întrecerilor din ca
pitala Cehoslovaciei au fost în
registrate următoarele rezul
tate : BĂIEȚI : 200 m : Scr- 
ghei Sokolov (URSS) 21,55j 119 
mg. : Rolf Hermann ' 
14,53 ; 400 mg. : Jozsef 
(Ungaria) 50,95... 6. Ion 
(România) 53,54 ; 10 km 
Ralph Kowalsky (RDG) 43:50,5; 
disc : Bodo Schulz (RDG) 50,72 
m... 5. St. Karpoș (România) 

■ 46,10, 6. Ion Balint (România)
44,46 m ; FETE : 200 m : Dag- 
mar Rubsam (RDG) 23.83. .. 5. 
Nicoleta Lia (România) 24.58 ; 
100 mg: Milena Tebichova (Ce
hoslovacia) 
Vlăsceaniu 
înălțime : 
(RDG) 1,80 
(URSS) 1,80 .
(Cehoslovacia) 1,80 m... 6. Mo
nica Matei (România) 1.74 m. 

Concursul se încheie sîmbă- 
tă (n.r. astăzi).

(RDG) 
Szalai 
Bulac 

marș :

14,11... 7. Maria
(România) 14,58 ; 
Veronis Kuinfech 

Galina Satun 
Jana Jurgova

m,
m.

A 12 A TRAVERSARE
înotătorul englez Mi

ke Read (37 de ani) a 
reușit - să traverseze 
pentru a 12-a oară Ca
nalul Mînecii, ultima sa 
tentativă fiind șl cea 
mai dificilă întrucît a 
durat peste 17 ore. Cînd 
a ajuns Ia .Dover, Read 
a declarat însă că nu 
se simte obosit șl va 
încerca să egaleze re
cordul mondial deținut 
de australianul Ranford 
cu 13 traversări.

de asemenea, și dezvol
tarea sportului ciclist 
în Japonia, care pentru 
prima oară a avut un 
campion mondial, ta 
Persoana lui Koiki Na
kano, medaliat cu aur 
ta proba de viteză a 
ultimului C.M.

ÎNOTĂTORI SUGARI

mușchilor, la creșterea 
apetitului șl a absorb
ției de oxigen de către 
organism. S-a consta
tat că, după ședințele 
de înot, copiii stat 
calmi și au somn foar
te bun. La primele lec
ții, el poartă căști spe
ciale, care le țin capul 
la suprafața apel. Lec
țiile sînt repetate de 
mamele copiilor în că- 
zile de baie de acasă.

BICICLETA 
CUCEREȘTE 

JAPONIA

Bicicleta — acest mij
loc de transport sim
plu, comod și nepo
luant — cunoaște o pu
ternică relansare în 
ponia, unde există 
prezent 4G milioane 
biciclete, cceâ ce 
prezintă. în medie.

Ja- 
în 
de 
re-

. ... _____ o
bicicletă la 2,3 persoa
ne. Revenirea bicicletei 
în transportul din ma
rile orașe a stimulat.

La Moscova au fost 
create 46 de centre de 
înot pentru copii su
gari, ta cadrul cărora 
un număr de 10 009 de 
copil sînt învățați să 
înoate. Specialiștii de 
la aceste centre apre
ciază că elevii lor înva
ță cel mal ușor înotul 
ta primele trei luni de 
viață. Pentru copiii su
gari învățarea înotului 
nu se face pentru ne
voile obținerii unor 
performanțe sportive 
ulterioare, cl din mo
tive de sănătate. în 
zece minute de înot, 
copilul este nevoit să 
facă 150—180 de mișcări 
cu brațele și cu picioa
rele, ceea ce duce la 
dezvoltarea tuturor

DOUĂ MAME
In cursul acestei veri, 

două foste cunoscute 
sportive au devenit 
mame. Este vorba de 
vest-germana Llesel
Westermann, fostă re
cordmană mondială la 
aruncarea discului, șl 
de excelenta gimnastă 
sovietică Olga Korbut, 
căsătorită — după cum 
se știe — cu cîntărețul 
de muzică folk Leonid 
Bortki ev ici.
au

cursul aceleiași parti
de ? O logică elementa
ră ar părea că se o- 
pune unei asemenea 
situații. Șl totuși, cele 
petrecute în cursul me
ciului de campionat 
dintre echipele peruane 
de primă categorie De- 
portlvo Junta și Leon 
Juanuco arată că se 
poate. Juan Melendes, 
fostă glorie a fotbSu.- 
lul peruan, antrenează 
acum echipa din ora
șul Leon, formație în 
care și joacă atunci 
ctad este nevoie. La 
meciul cu pricina, Me
lendes a tacep-it prin a 
se certa eu arbitrul, în 
calitate de antrenor. A 
fost poftit afară de pe 
teren. După pauză, însă, 
ace'așl 
reapărut 
jucător.
„excelat"
lnj urli și 
pe care 
jocului 
cu un 
Astfel, 
primul 
nat de 
cursul 
meci.

Amlndouă
acum cite un băiat.
DE DOUĂ ORI 

ELIMINAT

unEste posibil ca 
fotbalist să fie elimi
nat de două ori în

Melendes a 
în calitate de 

Șl tot ei a 
prin proteste, 

amenințări, 
conducătorul 

le-a reprimat 
cartonaș roșu. 
Melendes este 
fotbalist eliml- 
două ori, în 
unul singur

OSLO, 3 (Agerprcs). — în 
campionatul mondial de șah 
pentru juniori, de la Skien. 
(Norvegia), după 6 runde con
duc Cernin (U.R.S.S.) și Seira- 
wan (S.U.A.) cu cite 5 p, ur
mați de Adrian Negulescu 
(România), Kumar (India) și 
Barbero (Argentina) ă'A p fieca
re. în runda a 6-a, Negulescu, 
jucînd cu piesele negre, a re
mizat partida susținută în com
pania lui Kumar, rezultat con
semnat și în partida Cernin— 
Seirawan, Barbero a cîștigat la 
Gazik.

• TELEX •
ATLETISM • Rezultate din con

cursul de la Copenhaga, mascu
lin : 100 m, Bernhard Hoff
(R.D.G.) 10,19 ; 400 m, Sorensen
(Danemarca) 46,61 (n. rec.) ; 400
mg. King (S.U.A.) 49,47 ; 1 000 m. 
Hamilton (Jamaica) 2:21,5; 3 000 
m obstacole, Hillery Tuwel (Ke
nya) 8:36,7 : feminin : '
Cherry Hansen (Anglia) 
800 m, Martina Kampfert 
2:00,8 ; suliță, Kathy 
(S.U.A.) 59,05 m.

CICLISM • Bernard Hinault a 
cîștigat criteriul ciclist de la 
Herpiers : 84 km în lh 56:16,0. Pe 
locurile următoare, la 19 sec, s-au 
clasat TCsnierc (Fr.) șl Moser 
(It.).

FOTBAL • Pe ,,Marocana" din 
Rio de Janeiro : Brazilia — Ar
gentina 2—1 (1—1), ta cadrul cam
pionatului Americii de Sud. Au 
marcat : Sergio șl Tita (Braz.), 
Coscia (Arg.). In ambele forma
ții au evoluat mulți jucători—tli 
ncrl. A fost apreciată In special 
evoluția lui Juarl (Braz.) șl Ma
radona (Arg.), ambii posesori ai 
unei tehnici excepționale. In e- 
chipa Aigentinei, dintre laureațil 
C.M. '78 a jucat doar Pasarella. 
In schimb, în formația brazilia
nă au evoluat Leao (care a apă
rat foarte bine), Amarai, Edinho 
șl Zlco, pupă cum s-a anunțat, 
atlt echipa Argentinei, cit șl cea 
a Braziliei au pierdut recent me
ciurile cu selecționata Boliviei,' 
dar aceasta s-a datorat în special 
efectului negativ pe care-1 are 
asupra jucătorilor neaclimatizați 
altitudinea mare (peste 3 500 m) 
a capitalei boliviene, La Paz. De
altfel, conducerea echipei brazi
liene a arătat că, ta viitor, va 
prefera să piardă prin neprezen- 
tare decit să mai joace pe sta
dionul din La Paz. • Meciuri a- 
micale : Videoton Szekesfehervar
— Torpedo Moscova 2—0 (1—0),'
S.V. Hamburg — F.C. Valencia 
3—0 (1—0), ’ Werder Bremen —
Leeds United 0—0. V.f.L. Bochum
— Manchester United 1—1 (0—0),
Borussia Monehcngiadbach — F.C. 
Liverpool 2—4 (1—2), Borussia
Dortmund — F.C. Bruges 1—2 
(1-2).

NATAȚIE O în 
campionatelor R.D.G. 
rate la Brandenburg), ____  ..
Krause a stabilit cea mai bună 
performanță mondială 
la 100 m liber — 55,71.
probei similare masculine, Joerg 
Woithe (16 ani) a realizat un nou 
record național — 51,67. Alte re
zultate (M) : 100 m spate, Geh
ring 58,27 ; 100 m bras, Walter 
1:05,86 ; feminin : 100 m bras;
Sylvia Rinka 1:12,40. » Campio
natele mbndiale de sărituri în 
apă pentru juniori au continuat 
la Stuttgart cu proba masculină 
de trambulină (1 m). în care vic
toria a revenit mexicanului Jorge 
Mondragon, cu 414,93 p.
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