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Finala „Cupei Europei-Bruno Zauli" Sa atletism

călătorie de douS 
pe panglica de ar- 

avînd drept

♦

® floricica Puică la 3000 m șl Doina Anton tiu lungime, pe locul doi - «uluita
mrășcstn a treia la 1500 m • Echipa României pe locul 5 in clasamentul leminin

TORINO, 5 (prin telefon). 
Peste 70 000 de spectatori au 
umplut tribunele vechiului 
„Stadio Comunale" Ia cea de 
a Vil-a finală a competiției 
continentale pe echipe „Cupa

liței eu un nou record națio
nal 66,28 m, 
Ruth Fuchs, cea 
tre specialistele 
acestei probe.

Ca și la ediția

întreeînd-o pe 
mai mare din- 
mondiale ale

11,03, 
11,15, 

8. G. 
Koch 
mon-

trecută a o<xm-

10® m: Gohr (R.D.G.) 
Kondratieva (U.R.S.S.) 
Richter (R.F.G.) 11,22... 
Ionescu 11,83 ) 400 m :
(R.D.G.) 48,59 — record
dial. Kulciunova (U.R.S.S.) 49,63, 
Szewinska (Pol.) 51,27... 7. Sa- 
mungi 53,42 ; 800 m : Stereva 
(Bul.) 1:56,3, Pervivohina 
(U.R.S.S ) 1:57,6. Weiss (R.D.G.) 
1:58,0, Janutha (Pol.) 1:58,9,
Lovin (România) 1:59,0; 4X100

D. Germană (Gohr,

(Continuare In pag. 2-3)

După o 
săptămîni 
gint a Dunării, 
punct de start portul Drobeta- 
Turnu Severin, caravana nauti
că a elevilor de la Grupul șco
lar ' .......... ‘ ‘‘
sit acasă... N-am putut însoți, ca - • _•
în prima ediție, apoi de la 
Turnu Măgurele — în ediția a 
Il-a) această inedită caravană 
a viitorilor mateloți și ofițeri 
de marină. Invitația prof. Ma
rin Coman, directorul Grupului 
școlar de marină din Galați, a 
sosit la redacție cu o întîrzie- 
re de cîteva zile, cînd cele șase 
„universale" se aflau deja a- 
proape de Izlaz.

Ne-am aflat, în schimb, la 
sosire, împreună cu colegii, 
profesorii și părinții temerari
lor navigatori, martori Ia căl
duroasa primire ce li s-a re
zervat, felicitîndu-i și noi pen
tru acest maraton nautic : u 
proape 900 de kilometri sub ra
zele soarelui, în bătaia vîntului 

nu de puține ori, a ploii, 
totuși, întregul echipaj (22 

elevi din anul III al Grupu- 
școlar de marină din Galați 
doi reprezentanți ai Liceu- 

„Gheorghe Barițiu" din

de marină din Galați a so-

altă dată (de la Giurgiu —

?L
Șl
de 
lui 
Și 
lui 
Cluj-Napoca, care șl-au mani-

festat dorința de a face parte 
din acest colectiv sui-generis) 
a încheiat cu bine călătoria, în 
aplauzele celor prezenți pe 
pontonul școlii.

Conducătorul caravanei nau
tice. prot Ion Cucu, ne-a pre
zentat un scurt film al călăto
riei : „Am plecat din Drobcta- 
Turnu Severin pe o vren»« 
frumoasă, fapt car® ne-a în
găduit să înaităin fără peripeții 
sau emoții spre Baioț. prima 
escală. Apoi, dintr-odată, nori 
amenințători și furtună ! Bă
ieții s-au descurcat însă foarte 
bine, și-au menținut calmul 
stăpînirea de sine, așa cum a- 
veau să o facă și în alte situa
ții asemănătoare, între 
sil Oltenița sau după 
întregul echipaj a dat 
de multă maturitate."

Un alt profesor care 
țit caravana, Mircea Forțu, po
vestea despre felul cum și-au 

a- . organizat elevii activitatea, a- 
sigurînd, prin rotație, progra
mul fiecărei zile de călătorie, 
dar și de gospodărire. Pentru 
că în, tot acest interval de două 
săptămîni, elevii gălățeni și

Tiberiu STANA

Giurgiu 
Fetești, 
dovadă

a înso-

(Continuare în pag. 2-3)

Debut In campionatul de rugby numărul 63

FA VORITELE AU FINUr - Șl AU REUȘIT
IMPUNĂ AUTORITAR!

Clujeanca Eva ZdrgS-Raduly a 
recordului său...
Europe» — Bruno Zauli". A fost 
un concurs de nivel ridicat, cu 
întreceri deosebit de spectacu
loase și aprige, cu rezultate 
de primă mărime, între care 
recorduri mondiale și euro
pene, și multe, foarte multe 
recorduri naționale. Din acest 
punct de vedere a fost, cu si
guranță, cea mai reușită din
tre finalele „Cupei Europei". 
La succesul ei și-au adus con
tribuția și cîteva dintre atle
tele românce. Astfel, sîmbătă, 
în prima zi a întrecerilor, cam
pioana noastră Eva ZorgO-Ra- 
duly a eîșUsaî aruncarea su

„Concursul Prietenia’1 la atletism

CRISTINA COJOCARII- 
VICTORIOASĂ Șl LA 1500ml 
9 Marieta Ucu - lungime, medalie de argîni, Eugenia 
Nicola - 1500 m și Mihai Roman -ciocan, medalii 

de bronz
FRAGA, 5 (prin telefon). Au 

luat sftrșit întrecerile ediției a 
XlII-a a marelui concurs In
ternational de atletism pentru 
juniori „Concursul Prietenia", 
care a prilejuit obținerea unor 
performanțe deosebit de valo
roase La majoritatea probelor, 
într-o companie foarte puterni
că. tinerii noștri atleți au înre
gistrat cea mai bună participa
re a lor din istoria .competiției. 
Bilanțul generai pentru dele
gația noastră a fost de 2 me
dalii de aur, Z de argint și 2 
de bronz și 5 noi recorduri re
publicane de juniori.

Sîmbătă. în ultima zi a oom- 
petiției. am aplaudat nxsui suc
ces al Cristinei Cojocarii care 
și-a adjudecat victoria și în 
Proba de 1 500 m, pe care a do
minat-o categoric. După ce a 
alergat în pluton pînă la 600 m, 
cu un sprint sec ea s-a desprins 
autoritar și s-a detașat. Pe ul
tima porțiune a cursei, cînd 
victoria nu-i mai putea Ti a- 
menințată, Cristina a urmărit 
ce face colega sa Eugenia Ni
cola. care avea să urce, mai 
apoi. t>e podium, clasîndu-se a 
treia.

Medalie de argint a cucerit 
Marieta Ucu la săritura în lun
gime. iar Eugenia Nicola Ia 
1500 m și Mihai Roman la cio
can au terminat pe locul 3.

Rezultate: BĂRBAȚI: 400 m: 

mai adăugat 38 de centimetri
Foto : Dragoș NEAGU 

petiției Marietta Puică a Înche
iat pe locul secund cursa de 
3000 m și, tot așa, Natalia Mă- 
rășescu a fost a treia La 1500 m.

O comportare frumoasă a a- 
vut la lungime Doina Anton, 
clasată pe locul doi.

La capătul întrecerilor repre
zentativa țării noastre s-a cla
sat pe un meritoriu loc cinci !

Iată rezultatele întrecerilor 
feminine de sîmbătă, în ordi
nea desfășurării probelor : 400 
mg : Makeeva (U.R.S.S.) 54,82, 
Rosley (R.D.G.) 55,10. Hollman 
(R.F.G.) 56,74, Warden (M.B.) 
57,24, Stancu (România) 57,45 ;

S. Ujhelyi (Ungaria) 47,27 ; 
800 m :, M. Momea (R.D.G.) 
1:51,5..., 5. G. Martinescu 1:52,7, 
7. L. Darvaș 1:54,8 ; 1500 m : 
G. Szabo (Ungaria) 3:464... 8. 
Darvas 3:52,4; 5 000 m : I. Gor- 
jagin (U.R.S.S.) 14,29,7... 5. Stăni- 
lă 14:46,8 ; lungime : J, Jazkzak 
(Polonia) 7,70 m ; prăjină : V. 
Tkacenko (U.R.S.S.) 5,15 m... 7. 
R. Stănescu 4,35 m ; 4X109 m : 
Polonia 41,05; greutate : A. 
Horn (R.D.G) 17,94 m... 9. I. Ba- 
liimit 13,61 m ; suliță : M. Pav
lov (Bulg.) 75,14 m... 6. N. Roa
tă 63,22 m; ciocan : I. Pastuhov 
(U.R.S.S.) 67,32 m. I. Szitas (Un
garia) 59,48 m, 3. M. Roman 
(România) 58,30 m ; decatlon : 
U. Freimuth (R.D.G.) 7 358 p ; 
4X 400 m : Ungaria 3:12,0... 5. 
România 3:17,8 ; FETE : 1500m: 
Cristina Cojocarii (România) 
4:18.3 Marina Borodaceva 
(U.R.S.S.) 4:21,2. Eugenia NicoLa 
(România) 4:21,4; lungime: Ga
lina Cistiakova (U.R.S.S.) 6.02 m, 
Marieta Ilcu (România) 6,00 m, 
...7. Gabriela Coteț 5,76 m; disc: 
Irina Meczynski (R.D.G.) 57,96 
m... 11. G. Bălăceanu 42,28 m ! 
pentatlon: Zvettana Ivșina
(U.R.S.S.) 4 199 p. 4X100 m: R.D 
Germană 45,22... 7. România
47,53 ; 4X400 m : R.D. Germană 
3:37,4... 4. România (Manea, 
Zamfira, Junghiata. Lia) 3:42,2.

Modesto FERRARIN1

Rugbyul românesc a plecat 
Ia drum într-un campionat a 
cărui însemnătate este ampli
ficată de apropiatul turneu- 
premleră în Țara Galilor, re
giune unde sportul cu balonul 
oval se află, cum se spune, 
Ia el acasă. Startul, mai tim
puriu ca oricînd, a coincis cu o 
etapă „cuminte", desfășurată 
sub semnul caniculei și al 
unor rezultate normale.

DINAMO — R. C. SPORTUL 
STUDENȚESC 23—3 (13—0).
Nici că se putea o uvertură mai 
spectaculoasă : în minutul 1 
aî campionatului — primul 
eseu ! Performanța trece în 
contul Iui ROMAN, după O 
fază rapid și ireproșabil lucra
tă de dinamoviști (excelentă 
intrarea lui Țurlea în dispozi
tivul advers). Debutul de zile 
mari nu a fost însă confirmat 
întru totui de desfășurarea ul
terioară a partidei de pe 
„Olimpia" ; protagoniștii acu- 
zlnd căldura sufocantă (nu a 
făcut excepție nici ... arbitrul 
C. Cristăchescu, insuficient de 
ferm în așa-numita separare a 
terenurilor și dînd unele de
cizii discutabile ca în cazul în
cercării anulate activului Ro- 
vența). Dinamo nu s-a între
cut jru firea, jucînd economic, 
adică atît cit i-a trebuit pentru 
a se impune. Atunci cînd a

DIVIZIONARELE DE FOTBAL
AU SUSȚINUT NUMEROASE PARTIDE OE VERIFICARE

Simbâtâ și duminică

Augustin (In mijloc) în una dintre numeroasele acțiuni pe care 
le-a inițiat in meciul Dinamo — Rapid (1—1), disputat sîmbătă

Foto: Dragoș NEAGU

Sub privirile lui Fodac, Vlădilă deschide linia de atac a fero
viarilor. (Fază din meciul Rapid — Rulmentul 16—6) 

Foto : Vasile BAGEAC
apăsat pe accelerator, echipa 
antrenată de Ion Țuțuianu a 
arătat însă că va avea un cuvînt 
greu de spus în competiție. în
cercarea reușită de același 
ROMAN — min. 40 : acțiune 
pe tot flancul, presiune pe gră
madă, pătrundere tenace Ior
dan —, ca și cele două „sem
nate" CHIRICENCU (min. 
51 și 68) stau mărturie in a- 
cest sens. De partea cealaltă. 

întinerită formație universitară 
a încercat să-și depășească 
condiția, cu vivacitate și ambi
ție. dar înaintarea sa nu sa 
grupează încă prompt și lucid, 
iar pasele mijlocașului Barba 
sînt de multe ori inexacte. Au 
mai marcat: CONSTANTIN (l.

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

Ieri marea majoritate a divi
zionarelor A, ca și foarte multe 
divizionare B și C au susținut 
meciuri de verificare. Forma
țiile din primul eșalon sînt mai 
grăbite, intrucit startul compe
tiției lor se va da duminică. 
Pentru unele dintre ele. parti
dele de ieri au constituit ulti
mele „repetiții generale". Si 
sperăm ci — pe baza observa
țiilor din aceste „amicale" — 
antrenorii vor ajunge la cele 
mai potrivite formule de echipă 
Si, făcînd si „retușurile" nece
sare. £și vor prezenta echipele 
la un bun nivel de joc. asi- 
gurînd astfel, din start. Diviziei 
A nivelul pretins de această 
competiție.

Iată acum relatări asupra 
partidelor desfășurate sîmbătă 
ji duminică.

GLORIA BUZĂU — SELEC
ȚIONATA UNIVERSITARĂ

(Continuare in pag. 3—3)



„Cupa Mării Negre“ la baschet feminin VIORICA ILIE Șl BUȘITA CEJICI
ECHIPA ROMÂNIEI,

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). Duminică seara, în Sala 
sporturilor din localitate, com
petiția de baschet feminin 
„Cupa Mării Negre" a luat 
sfîrșit cu un frumos succes al 
echipei României, clasată pe 
primul loc. Dar iată clasamen
tul final al competiției : 1.
ROMANIA 9 p, 2. R.P. Chineză 
9 p, 3. Bulgaria 8 p. 4. Polo
nia 8 p, 5. R.D. Germană 5 p. 
Coșgetera turneului : Song
Xiao-bo 129 p.

Simbătă, în partida cu e- 
chipa R- P. Chineze, selecțio
nata secundă a României a 
evoluat foarte bine, dînd o 
replică viguroasă. în cele 
din urmă au cîștigat oaspe
tele cu 62—59 (21—27). Au
marcat : Pali 18. Szekely 14, 
Mathe 9. Tabără 8. Bradu 6, 
Bîră 2, Chvatal 2. Coșgeterele 
oaspetelor : Song Xiao-bo 16, 
Zhang Li-chiun 15.

DerbyuU zilei a pus față în 
față reprezentativele Bulgariei 
și Poloniei. După o partidă e- 
chilibrată, de bun nivel tehnic, 
sportivele bulgare au obținut 
victoria cu 66—57 (37—31). Coș
getere : Makaveva 22. Metodie- 
va 9 de la învingătoare, Ja
worska, Janewska, Walejawicz 
cîte 10 de la învinse.

Meciul dintre prima repre
zentativă a României și cea a 
R.D. Germane a avult o desfă
șurare echilibrată doar în pri
mele minute, dupâ. care bas
chetbalistele românce s-au dis
tanțat și eu învins cu categori
cul scor de 82—55 (40—26). Au

PE PRIMUL LOC
Goian 17, Balaș 24,înscris : . . .

Roșianu 7, Cuțov 10, Borș 8, 
Filip 6, Bolovan 6, Hegeduș 2, 
Szabo 2. Coșgctera oaspetelor; 
Laabș 16.

Reuniunea de duminică a 
programat două partide decisi
ve pentru desemnarea câștigă
toarei competiției în prima, se
lecționata R.P. Chineze și-a ad
judecat victoria la un scor con
cludent : 70—58 (38—28) în fața 
formației Poloniei. Coșgetere: 
Song Xiao-bo 31, Goa Ven- 
zing 12, respectiv Jaworska 22, 
Kosinska 9.

Așteptată cu mult interes, 
partida dintre reprezentativele 
României și Bulgariei a fost 
abordată cu multă prudență de 
cele două combatante, care 
treptat au căutat — și în mare 
măsură au izbutit — să-și va
lorifice atuurile. A rezultat o 
partidă extrem de echilibrată, 
cu dese răsturnări de scor, fie
care echipă conducând la cel 
mult 2—3 puncte. Cu un final 
mai bun, echipa României și-a 
adjudecat victoria cu 72—70 
(33—34). Pentru formația noas
tră au înscris : Roșianu 19, 
Bălaș 17, Andreescu-Bădinici 13, 
Filip 10, Goian 5, Szabo 2, 
Cuțov 2. Bolovan 2, Borș 2 ; 
coșgeterele oaspetelor : Golceva 
21, Dermendjieva 17.

în celălalt meci al ultimei 
zile, selecționata secundă a 
României a cîștigat cu 83—57 
(36—39) întîlnirea cu formația 
R.D. Germane.

Paul IOVAN

© Pluton compact la „Hercules ’79". £ La Ploiești ju
niorii români în frunte

(prin telefon), 
semnul tinereții, 
ediție a Turneu- 

feminin de

SINAIA. 5 
Disputată sub 
cea de-a 11-a 
lui internațional 
șah al României se desfășoară, 
în același timp, și suib semnul 
unei lupte foarte animate. 
Chiar și atunci când jucătoarele 
cad de acord să împartă punc
tul. decizia este luată după ce 
toate resursele poziției au fost, 
praictic, epuizate.

Runda secundă a programat 
două derbyuri care au opus 
patru tinere jucătoare român
ce. rivale încă de pe vremea 
foarte apropiată a junioratului. 
Viorica Ilie (cu negrele) a do
minat-o net pe Ligîa Jicman, 
obținând o victorie clară. Ma
rina Pogorevici (înciudată de 
înfrîngerea. nemeritată. din pri
ma rundă la Szmacinska, în care 
a greșit la sfîrșit, într-o pozi
ție cîștigată) a jucat excelent 
contra Iuditei Kantor cîștigînd. 
întîlnirile Sikora — Pihajlici, 
Kaș — Grosch, Voiska — Szma
cinska, Teodorescu 
Bogdan — 
mize

In runda 
a realizat 
cîștigînd la 
veritabil ,,final-școală‘ _ _ 
și pioni, în timp ce Dușița Ce
jici a obținut o victorie rapidă, 
sub 20 de mutări. la Margareta 
Teodorescu. CetelaSte întîlniri- 
reimize, dar cum spuneam, de 
luptă : Ilie — Bogdan. Grosch

— Sikora. Szmacinska — Kaș, 
Kantor — Voiska și Chiș — 
Pogorevici.

ÎN CLASAMENT Ilie și Ce
jici 2*/j o. Jicman, Szmacinska, 
Voiska 2 p, Kantor, Pogorevici 
l’/n p, Kaș 1 p (1). Grosch, 
Chiș, Sikora, Bogdan 1 p, Pi
hajlici */2 p (1). Teodorescu */2 p.

T. NICOARA 
arbitru internațional

COMPACT LA
Și în turneul 

lupta este foarte 
din cei 14 concu-

• PLUTON 
HERCULANE. 
.Jlercuics ”J9“ 
echilibrată, 12 
reniți fiind aliniați pe distanța
...unui singur punct după cinci 
runde : Griinberg 3 p (1), Cr. 
Ionescu (România), Rajna, Sapi, 
Navarovski (toți Ungaria) și Bo- 
hosian (Bulgaria) 3 p. Golden
berg (Franța), Ungureanu, Bușu 
și Foișor 2*/j p, Ajanski (Bulga
ria) 2 d (1). Stanciu 2 p.

Chiș și
Cejici au fost re-

a 3-a, Ligîa Jicman 
partida . reuniunii. 
Amalia Pihajlici un 

‘“i“ de regi

JUNIORI- 
de cutară 
Ploiești se 
internațio- 
juniori ale

FINALA „CUPEI EUR0PE1-BRUN0 ZAULI" LA ATLETISM

(Bul- 
Edith 
(toa- 

ci-

(Urmare din pag. 1)

Auerswald, Boh- 
42,09 — rec. mondial e- 
U.R.S.S. 42,29, M. Bri- 

43,18... 8. România 45,34 ; 
JahI (R.D.G.) 68,92 m,

66,06 m,

Schmaider,
man) 
galat. 
tanie 
disc : 
Melnikova (U.R.S.S.)
Bojkova (Bulg.) 62,82 m, Țacu 
(România) 61,62 m ; suliță : 
Zorge-Raduly (România) 66,28 
m, Fuchs (R.D.G.) 65,46 m, San
derson (M.B.) 62,38 m, Gumba 
(U.R.S.S.) 62,08 m, Blechacz
(Pol.) 62,06 m, Vălceva (Bulg.) 
59,24 m, Helmschmidt (R.F.G.) 
58,80 m. Quintovalla (Ita.) 53,98 
m. Clasamentul pe echipe : 1. 
R. D. GERMANA 52 p, 2. 
U.R.S.S. 48 p, 3. M. Britanie 
34 p, 4. Bulgaria 32 p. 5. R. F. 
Germania 27 p, 6. România 25 
p, 7. Polonia 24 p, 8. Italia 10 p. 

« în concursul masculin cele 
mai bune rezultate : ciocan : 
Riehm (R.F.G.) 78,66 m j înăl
țime : Mogenburg 
(R.F.G.) 2,32 m,
(R.D.G.) 2,30 m,
(U.R.S.S.) 2,24 m ; 400 mg : H. 
Schmidt (R.F.G.) 47,85 — rec. 
european, Arhipenko (U.R.S.S.) 
48,35. Beck (R.D.G.) 48,55 ; lun
gime : Dombrowski (R.D.G.) 
8,31 m ; 100 m : Mennea (Ita.) 
10,15. Woronin (Pol.) 10,16 ; 
greutate : Beier (R.D.G.) 21,13 
m I 1500 m : Straub 
3:36,3. 
3:36,4 ;
(R.F.G.) 
(U.R.S.S.)
Foster (M.B.) 28:22,9, Antipov 
(U.R.S.S.) 28:40,4 ; 4X100 m :
Polonia 38,46, R. D. Germană 
38,70. Franța 38,71.

— n. 1961 
Beilschmidt 

Grigoriev

Wessinhage
400 m :

45,31,
45,70 !

(R.D.G.)
(R.F.G.) 
Schmidt 
Cernețki 

10 000 m :

H.

MARICICA PUICA DOINA ANTON

O ÎNTRECERILE 
LOR. în sala Casei 
a sindicatelor din 
desfășoară Turneele 
nale de junioare și
României. In întrecerea femini
nă conduc, diuțpă trei runde, 
românca Csila Sajtar și repre
zentanta Uniunii Sovietice Ta
mara Meshri, urmate de Eleo
nora Rant (Iugoslavia) și Ju
dith Kranicz (Ungaria) cu cîte 
2 puncte. Emilia Veleva. 
garia), Mariana Bădici. 
Kosma și Dana Belean 
te România) totalizează
te l’/i p. Lideri în concursul 
masculin sint Lucian Vasiles- 
cu, Alin Ardeleanu (am
bii România) și Neboisa Rislici 
(Iugoslavia) cu 2 piuncte din 3 
partidie. Gheorghi Georgadze 
(U.R.S.S.) și Gyula Doleschall 
(Ungaria) au cîte l'A p Și o 
partidă întreruptă. Urmează 
Ivan Tiberkov (Bulgaria) și 
Otiliu Berechet (România) cu 
1 punct

OPT NOî RECORDURI LA 
NAȚIONALE

întrecerile finale ale campiona
telor naționale de haltere la se
niori s-au încheiat sîmbăta seara 
în sala de atletică grea de la 
complexul sportiv CAROM din 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Disputele pentru titlurile de cam
pioni ai țării au fost, în genera^ 
interesante, aproape la fiecare ca
tegorie de greutate fiind doi-trel 
concurenți de forțe sensibil egale, 
disputele lor dînd un plus de a- 
tractivitate confruntărilor. Au do
minat, firește, com pom en ții lotu
rilor naționale care au cîștigat 
titlurile puse în joc ori au ob
ținut medalii de argint. Cele 30 
de titluri au revenit sportivilor de 
la Steaua — 12, Olimpia Bucu
rești — 6, Chimpex Constanța — 
4, Rapid București — 3, C.S.M. 
Cluj-Napoca — 3 șl Clujeana — 2.

Dacă la categoriile miei, con- 
cureaițil n-au reușit să îmbună
tățească nici un record național 
— dovedindu-se mal puțin rezis
tent! la condițiile dificile de con
curs (sub planșeul de beton al 
sălH temperatura a fost tot tim
pul peste 45 grade celsius), în 
schimb, halterofilii de la 82,5 kg 
și pînă la „super-grea“ au mo
dificat nu mai puțin de 8 re
zultate pe tabela recordurilor re
publicane. Autorii acestor fru
moase și remarcabile performanțe 
au fost halterofilii constănțeni 
(antrenor L. Ionescu) șl clujeni 
(antrenori I. Roman și St. Ja- 
vorek). Primul cane a doborît ve
chile recorduri a fost P. Dumitru 
(Chimpex Constanța) la categoria
82.5 kg, la stilurile smuls, arun
cat șl la total, apoi, colegul 
de secție, V« Ilie, care, la fel, 
în palmares acum trei noi 
cordurn la categoria 100 kg. 
doi clujeni, St. Tașnadi șl 
Kreicik au doborî t vechile recor
duri la smuls 110 kg și, respec
tiv, smuls 4- 110 kg.

fată -----  ' - •
ultima
57.5 kg 
limpia 
(Rapid 
(Cllujeana) 245 kg ; smuls : 
Dociu 130 kg, 2. Nicu 122,5 kg, 3. 
China 110 kg ; aruncat : 1. Dociu 
170 kg, 2. Nicu 140 kg, 3. F. Cio
can (Nioolina Iași) 137,5 kg. 
Categ. 75 kg : 1. D. Cioroslan (O-

sâu 
are 
r-e- 
Cel
St.

rezultatele tehnice dL» zi a competiției : categ. 
— total : 1. V. Dociu (O- 

Buc.) 300 kg, 2. I. NiCU 
Buc.) 262,5 kg, 3. V. China . ---- x

DE -I
limpia 
țuianu 
(dujea 
Ciorosl 
kg, 3. 
arunca 
Kiss T 
Categ. 
(Chimi 
nou re 
Căprici 
Nemes 
L Dun 
(v.r. 1. 
kg, 3. 
Dumitr 
(v.r. IE 
>. B. 1 
Categ. 
(Steam 
(Rapid 
riloiu 
smuls : 
record 
(Steam 
kg ; a> 
kg, 2.
165 ,’<g. 
nadi 
depășit 
rouhui 
goria r 
pex O 
record 
laie (S 
Tașnad 
categor 
Ilie 16: 
(v.r. 16 
aruncat 
cord C 
195 kg, 
110 kg 
ua) 34( 
ctruj-Nt 
(Cluj eat 
Pacapai 
(A.S.A.

■’'Mate 1 
lancea 
3. Mate 
1. St. 
poca) : 
Tg. Mu 
(Rapid 
Kreicik 
(v.r. 156 
Rad 136 
190 kg, 
165 kg.

la Ploiești, in meciul lormai

HANDBALISTELE POLONEZE
PLOIEȘTI, 5 (prin telefon). 

Cea de a doua întâlnire ami
cală de handbal dintre repre

DE MÎINE, LA TUNARI, CAMPIONATELE 
NAȚIONALE PENTRU ARME CU GLONȚ 
® Trăgătorii de ia tir cu arcul încep concursul astăzi, in

Herăstrău
parcul

Duminică, în fața unei asis
tențe la fel de numeroase, pe 
o căldură caniculară, întrece
rile finalelor s-au desfășurat 
la același nivel valoric ridicat. 
Comportîndu-se mai bine ca 
în ajun, dar nu integral pe 
măsura așteptărilor, fetele noas
tre au acumulat mai multe 
puncte decit simbătă și totali
zed 58 p au ocupat locul 5 
în clasamentul general care se 
prezintă astfel : 1. R. D. Ger
mană 102 p, 2. U.R.S.S. 100 p, 
3. Bulgaria 76 p, 4. Marea Bri- 
tanie 62 p, 5. România 
6. R. F. Germania 58 
Polonia 55 p, 8. Italia

în întrecerea echipelor mas
culine a fost stabilit următo
rul clasament : 1. R. D. Ger
mană 125 p, 2. U.R.S.S. 114 p, 
3. R. F. Germania 110 p, 4. 
Polonia 90 p, 5. Marea Britanic 

Italia 79 p. 7. Franța 
Iugoslavia 49,5 p.

rezultate de 
: Petrova 
Romanova 
Mărășescu

Wartenberg (R. D. Ger- 
4:04,4; 3 000 m: Guș- 

(U.R.S.S.) 8:52,0, Puică
lungime :

Principalul eveniment cotnpe- 
tițiomiail intern din tirul nostru 
începe astăzi, pe poligonul din 
parcul Herăstrău din Capitală : 
die la ora 9. cei mai buni ar
cași — seniori, senioare și ju
niori — își vor disputa titlurile 
în cadrui! ediției 1979 a campio-

natetor republicane de 
arcul, simpliu și dluiblu. 
întrecerile se vor 
timp de 4 zile.

De mîine, vor intra în con
curs, in cadrul aceleiași compe
tiții. și trăgători de la arme cu 
glonț.

tir cu 
FITA. 

desfășura

zentata 
ret ale 
desfășu 
amiază 
Ploiești, 
cu scon 
învinse 
13—16), 
au aboi 
nirea și 
al Evei 
reușit o 
ritată. ( 
orizont. 
Peste m 
nalizate 
7 m. C 
au fost 
Mălai 5

1

58
P,
29

P, 
7.
P.

APROAPE 900 DE KIEOMETRI PE EIROl DUNĂRII • ••
(Urmare din pag. 1)

cel doi Invitați ai lor din Cluj- 
Napoca nu mimai că au vîslit 
fi au făout de cart, dar și-au 
fi preparat hrana, au avut tn- 
tîlniri cu colegi din așezările 
unde au acostat (Ostrovul Ma
re, Calafat, Rast, Izlaz. Bechet, 
Oitrovul Gfsca, Giurgiu, Olte
nița, Călărași, Roșeți, Plopi, 
Turcoaia, Măcin etc.) Profeso
rul Dumitru Vlad a ținut să 
remarce spiritul de echipă al 
acestei „clase" de elevi mari
nari. gata oricînd să rezolve nu 
numai probleme legate de reu
șita acțiunii, ci și altele, ivite 
in „marș“.

Un rugbyst. Vasile Vlase, și 
un baschetbalist, Doru Lemna- 
ru, au povestit atît despre fru
musețea peisajelor întîlnite 
(consemnate, dealtfel, In „jur
nalul de bord" al echipajului și 
care vor forma obiectul unui 
colocviu cu toți elevii Grupului 
școlar de marină din Galați), 
ci au stăruit și asupra impre
siilor plăcute oferite de oamenii

pe care i-au cunoscut, mulți 
dintre ei foști marinari, cu care 
au făcut un binevenit schimb 
de experiență. Vizitarea unor 
muzee orășenești și citeva în
treceri sportive ad-hoc au com
pletat programul celor două 
săptămîni de călătorie. 14 zile 
de vacanță, dar și de activita
te practică, cu referire strictă 
Ia viitoarea profesie a majori
tății participanților la carava
nă.

Și 
lată, . ___ ____
prof. Cucu — cel care a inițiat 
acțiunea, pe care toți partici- 
panții o dedică „Daciadei" — 
intenționează ca, în vara anu
lui 1980, Ia a V-a ediție, tra
seul să fie prelungit : să Încea
pă la Timișoara, străbătînd ca
nalul Bega. totalizînd, In a- 
cest fel, peste 1 000 de kilome
tri. Nu încape nici o îndoială 
că și acest proiect va prinde 
viață, el avînd menirea să fa
că tot mai frumoase zilele de 
vacanță și să îmbogățească 
cunoștințele viitorilor marinari 
gălățeni.

cum... pofta vine mînclnd, 
pentru a IV-a ediție,

m
duminică:
Bulgaria) 
(U.R.S.S.) 

(România)

82 p, 6.
70 p, 8.

Citeva
1500
4:03,2,
4:03,4,
4:03,8, 
mană) 
kova
(România) 8:57,7 ;
Wujak (R.D.G.) 6,89 m, Anton 
(România) 6,60 m ) înălțime: 
Ackerman (R.D.G.) 1,99 m, Si
meon! (Ita.) 1,94 m... 8. Popa 
(România) 1,82 m.

Vom reveni cu amănunte 
numărul nostru următor.

In

în

întîlnirea amicală

de volei [feminin]

R.P. CHINEZĂ - ROMÂNIA 3-0
TULCEA, 5 (prin telefon). În 

Sada sporturilor din localitate 
s-a desfășurat partida amicală 
dintre reprezentativele femini
ne de volei ale României și 
R.P. Chineze. Voleibalistele 
oaspete s-au impus în fața e- 
chipei noastre cu 3—0 (13,12,6), 
dovedindu-se superioare în 
ceea ce privește puterea de 
luptă și eficacitatea apărării.

*n aceeași localitate a avut 
loc meciul dintre divizionara A 
Delta și formația Eurotrade He- 
reinta LS Geel (Belgia, din 
prima ligă), gazdele cîștigînd 
cu 3—0 (10, 7, 6), la capătul 
unui meci in oare voleibaliștii 
tulceni au dominat categoric.

Pompiliu COMȘA, coresp.

DEBUT IN CAMPIONATUL
(Urmare din vaa. 1)

p. în min. 31 și 2 transformări), 
respectiv A. HARITON (1. p..
min. 65).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
UNIVERSITATEA TIMISOARA 
13—6 (7—6). Joc și scor strîns 
in prima partidă a celui dinții 
cuplaj al sezonului, din Parcul 
Copilului. Fără a ne stîrni en
tuziasmul, apreciem că meciul 
— deși lipsit de virtuți deose
bite — a fost, în general, co
rect, de un nivel tehnic 
spectacular mulțumitor față 
lipsa de rodaj a celor două 
chipe. Bucureștenii, care vor 
confirme buna impresie 
trecutul campionat, au 
în ansamblu, mai activi, 
oportuni, au știut juca 
bine grupajele (care abundă in 
rugbyul de astăzi) și folosi mai 
inteligent baloanele transmise 
iute liniei de treisferturi, au
toare, dealtfel, a celor două în
cercări (PODĂRESCU. min. 
42, în „prelungirile" primei 
reprize, după o fază confuză și 
controversată, și NEGOESCU, 
min. 45. la capătul unei fru
moase acțiuni colective). Cele
lalte 5 puncte ale gazdelor poar
tă semnătura fundașului SI- 
MION (min. 18, l.p. balonul 
lovește bara transversală și ... 
trece și transformarea celui de 
al doilea eseu). Cîtcva remar- 
cări : Podărescu, Vlad, Ior- 
dache, acesta „în premieră". 
Timișorenii; care nu au deza
măgit. au fost în multe situa
ții egali cu învingătorii, dar 
jocul lor a părut fragmentat, 
lipsit de consistență ; momen
tele bune alternînd cu 
haotice. Punctul lor 
deschiderea, mijlocașul la gră
madă! Jurj — accidentat) fiind 
înlocuit de ... talonerul Io-

Și 
de 
e- 
să 

din 
părut, 

mai 
mai

altele 
slab :

DE
niță. Și asta a costat destule 
baloane irosite. De subliniat că 
bănățenii au condus printr-o 
încercare de penalizare just a- 
cordată (în min. 5) de arbitrul 
Florian Dudu, al cărui fluier 
nu a avut darul de a ne con
vinge.

RAPID — RULMENTUL 
BÎRLAD 16—6 (3—6). Nu poa
te decit să 
că Rapidul 
tu-i talent lecția atît de bine 
învățată de 
ner-antrenor Ion 
și preluată din mers de 
cîrmaci, Hristachc Preda, 
celași joc mobil, iute, 
mînatic, dar și ceva forță de 
împingere în plus prin venirea 
în Giulești a rutinatului Tu- 
feanu. ȘIȘIU deschide scorul 
printr-un drop în min. 4. Trei 
minute mai târziu, bîrlădenii e- 
galează prin MIIîALCEA 
(l.p.) și tot ei iau conducerea 
prin HARNAGEA (min. 38 — 
drop), poate împotriva cursu
lui jocului, inițiativa aparținînd 
mai mult formației bucurește- 
ne . Finalul avea să consemneze 
desprinderea echipei

ne -bucure faptul 
aplică cu cunoscu-
la inimosul ingi- 

Teodorescu 
noul 

A- 
înde-

zlRUL 
BAIA M 
debutantă 
Necula, 
constanței 
pășind ci 
Au însori 
cercări), 
CONSTA! 
o încerca 
respectiv 
care)., V7 
bitru : Al 
ooresp.).

VULCAJ 
24—3 (6— 
motalurgi. 
prima dn 
(încercare 
(I. p., dre 
și VICIU 
LAZUR.C2 
Bucur, (i

POLITE 
PETROȘA 
viu dispu 
butant p: 
Rădulcscu 
șeneanul 
POPA (d: 
(3. p.) (D.

LOTC
desprinderea echipei mai 
bune : ȘIȘIl) (min. 57 și 60 — 
' _ ‘ “ l.p.) și BAR

BU (min. 64 — încercare, după 
o fază lungă, frumoasă). A ar
bitrat autoritar Teodor Witling, 
care în min. 50 l-a eliminat pe 
bîrlădeanul Chiriță, pentru lo
vire !

drop, min. 78
NUMERI 
TRAGEU

Extragi
Extragi
Extragi

Dimitrie CALLIMACHI
SIBIU — STEAUA 3-40 

Au marcat : AL. DUMI-
C.SJW. 

(3-18).
TRU (L p. c. și 1. p.), MUNTEANU 
(2 eseuri), CODOI (eseu și 3 
transformări), MURARIU, — 
LEAȘA, FUICU, IONESCU (cite 
un eseu) pentru învingători, res
pectiv IVASCTUC (l.p.). Arbitru: 
D. Grigorescu. (I. BOȚOCAN — 
coresp.).

FOND 
GURI : 
1.600 lei
CONCURS

TE-
I. Viitor

Gheorghiu
H. Carpi 

Ploiești



NUNEROASI
(Urmare din pag. I)

PARTIDE DE VERIFICARE
. Țu- 
. Kiss 
: 1. 
iu 130 
30 kg; 
kg, 2. 
fO kg. 
imitru
B — 
2. V.

A. 
imuls: 
record 
. 142,5 
cat : 1. 
record 
175 kg, 

kg. 
heluță 
e trișor 
. Chi- 

kg ; 
kg — 

Jrcxapă 
r 147,5 
& 180 
îirJloiu

Vaș- 
.'rși a 

ea bi- 
î c-ate- 
fChim- 
- nou 
Necu- 

ils : 1. 
ord la 
kg), 2. 
record 
40 kg; 
nou re- 
'.asniadi 
Categ. 
(Stea- 

(C.S.M. 
i. Mate

: 1.
Csiata

g, 3-Para- 
7,5 kg, 
10 kg : 
luj-Na- 
(A.S.A. 
Jruzluc 
îls : 1. 
record 

0 kg, 3. 
Kreicik 
Oruzluc

I CAMPIONATUL BATE LA UȘĂ. 
I CE FAC DIVIZIONARELE A?
I GLORIA BUZĂU: După depășirea unui moment 
] de criză, se speră in regăsirea echilibrului

I Formația buzoiană a intrat 
în atmosfera de mari obligații 
competiționale a noului cam-

Ipionat cu un stagiu centralizat 
de pregătire la Nehoiu, cu o 
durată de două săptămîni, timp 

Iîn care conducerea lotului a 
revenit „secundului*1 A. Ioniță, 
în lipsa antrenorului principal 
Ion Ionescu, a cărui intenție a 

Ifost, la un moment dat, de a se 
transfera la Petrolul Ploiești. 
Din efectivul de jucători ai 

I precedentei ediții de campionat
s-a renunțat la Nan, Cristea și 
Stanciu. în locul celor trei ple- 

Icați au fost transferați Dina de 
la Foresta Fălticeni, Duloiu și 
Oncioiu ambii de la Chimia 
Buzău. în această situație noua 

I componență a lotului buzoian es- 
| te următoarea : Cristian II, Tă- 

nase — portari ; Ivana, Simion, 
INicoIae (în prezent la Selecțio

nata universitară a țării care 
se pregătește pentru Universi- 

■ ada din Mexic), Tulpan, Petrar- 
che, Dobre, Ncculce — fundași ! 

f - „—izdeanu, C. Mircea, Toma,
Duloiu, Vlad — mijlocași 1 O-

prișan, I’elrcanu, Stan, N. Ma
rin, Gh. Radu, Negoescu, On
cioiu — înaintași. Recent, Glo
ria a participat, în zilele de 28 
și 29 iulie, la turneul de la 
Cîmpina, unde — suferind 
două înfrîngeri (0—2 cu Dinamo 
și 2—3 cu F. C. Brăila) — s-a 
clasat pe ultimul loc. Fără în
doială că o parte din explicația 
unui asemenea insucces trebuie 
pusă și pe seama absenței an
trenorului principal de la con
ducerea echipei, pe toată dura
ta pregătirii din luna iulie. La 
începutul acestei săptămîni însă 
antrenorul Ion Ionescu a reve
nit definitiv la Buzău și se 
speră că. odată cu reintrarea 
lucrurilor în normal, în ce pri
vește formula colectivului teh
nic, Gloria va depăși actualul 
moment de criză ; că pînă la 
începerea campionatului, buzo- 
ienii vor regăsi echilibrul mo
ral care să le permită a lupta, 
cu șanse, pentru a-și păstra. în 
continuare, locul în prima di
vizie. (M. I.).

ȘAN

ret.

RE
tine- 

iloniei, 
după- 

■ia din 
oetelor 
>. Deși 
vineri, 
doneze 

întîl- 
:celent 
ri) au 
n me- 
t fără 
apărat 
id pe- 
de la 
loastre 
anei 5, 
don 1.

JIUL: O masivă
Echipa din Valea Jiului 

și-a Început pregătirile la 11 
iulie. Antrenorii Nicolae Oaidă 
— principal și Gogu Tonca — 
secund au considerat că nu 
este cazul ca lotul să se depla
seze în altă localitate, așa că 
întreaga perioadă pregătitoare 
a fost efectuată în orașul de 
la poalele Paringului. în prima 
ei parte, antrenamentele au a- 
vut un conținut fizic. Treptat 
s-a trecut și la ceilalți factori, 
tehnic și tactic. Pînă în pre
zent, Jiul a susținut câteva 
jocuri amicale cu caracter de 
verificare și omogenizare a 
formației. Dintre acestea amin
tim ; 2—2 cu Minerul Lupeni, 
2—2 cu Dacia Orăștie, 4—0 cu 
Pandurii Tg. Jiu, 0—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș și 3—0 cu Unirea 
Alba Iulia. Iată componenta 
lotului de jucători cu care Jiul 
abordează ediția 1979—80 a Di
viziei A : Cavai și Moise — 
portari. Ciupitu, liusu, Bădin,

remaniere a lotului
P. Grigore, Adam, Stoica, Gu- 
ran, Bucurescu, Iancu, Sălăjan 
și Cassai — jucători de câmp. 
Au fost promovați de la ju
niori Pocșan și Moldovan. 
Mijlocașul Stoicbiță a fost 
selecționat în lotul universitar 
al României. Noutăți 7 Varga, 
de la Mureșul Deva, Stana, de 
la C.F.R. Simeria, Lixandru, 
de la ROVA Roșiori și Bed3, 
de la Minerul Cavnic. Cum se 
vede, o masivă remaniere a lo
tului.

Secretarul clubului, Cornel 
Cărare, își exprima convinge
rea că echipa nu va resimți 
absenta fostului coordonator de 
joc Mulțescu, această sarcină 
urmînd să-i revină lui Stoichi- 
ță. „Important este ca noii ju
cători să se încadreze în ideea 
de joc a echipei, dar, mai ales, 
să se realizeze acea atît de ne
cesară unitate sufletească de 
care avem nevoie eu toții", 
sublinia C. Cărare. (Gh. N.).

3—4 (1—2). Pe o vreme exce
lentă pentru fotbal, în fața a 
peste 8 000 de spectatori, Selec
ționata universitară a tării 
noastre, care se pregătește pen
tru întrecerile Universiadei, a 
susținut un meci de verificare 
în compania divizionarei A din 
localitate,. Gloria. Selecționata 
a învins cu 4—3 (2—1), după 
un joc frumos, cu multe faze 
de poartă, cu șapte goluri și 
dictarea a trei lovituri de la 
11 m. Antrenorul selecționatei, 
C. Cernăianu, ne declara, la ter
minarea partidei, că a fost cea 
mai reușită verificare a lotului 
— în cadru] suitei de meciuri 
de pregătire. Buzoienii au dat 
o replică dîrză formației stu
dențești. victoria acesteia deci- 
zîndu-se printr-o lovitură de 
pedeapsă.

Iată cum s-au înscris cele 
șapte goluri : min. 34 — Toma 
îl „găsește", cu o excelentă 
pasă pe Stan, acesta centrează 
și GHIZDEANU înscrie : 1—0 
pentru Gloria ; min. 36 Sabău 
este faultat în caren și FL. 
GRIGORE transformă penallyul, 
egalînd : 1—1 ; min. 44 : CÎM- 
PEANU II șutează puternic și 
plasat din afara careului : 1—2 ; 
min. 55 : Ghizdeanu este faul
tat in careu și STAN marchea
ză din lovitură de pedeapsă : 
2—2. După o serie de ratări 
ale oaspeților (Voicilă și FI. 
Grigore) aceștia se desprind din 
nou, în min. 75 : FL. GRIGORE 
trimite balonul în plasă după 
o acțiune cursivă : 2—3 : min.
79 : șut al lui TOMA din inte
riorul careului și 3—3 ; min.
80 (după ce Tănase apărase un 
șut foarte greu al lui FI. Gri
gore) — învălmășeală în careul 
Gloriei, Stoichiță este faultat și 
FL. GRIGORE înscrie din pe
nalty : 3—4. De notat că. în 
min. 20, Cămătaru a fost eli
minat de pe teren (pentru ati
tudine nesportivă) dar — în 
urma acordului Gloriei Buzău, 
fiind vorba de un meci de ve
rificare, s-a convenit ca el să 
fie înlocuit. Arbitrul C. Jurja 
(București) a condus forma
țiile : SELECȚIONATA UNI
VERSITARĂ : Ursache—Nadu, 
Al. Nicolae, Păltinișan (Naghi). 
Munteanu II — Boloni, Cîmpea- 
nu II (I. Petcu), Sabău (Stoi- 
chiță) — FI. Grigore, Cămătaru 
(Voicilă), Carabageac (Cer- 
nescu).

GLORIA BUZĂU : Cristian II 
(Tănase) — Ivana, Vlad. Si
mion, Neculce (Tulpan) — 
Ghizdeanu, Toma (Dinea), Ne
goescu (Duloiu) — Petreanu. 
Stan, G. Radu (Dobre). (D. Soa
re — coresp.).

F.C. BAIA MARE A CIȘTI- 
GAT „CUPA MINERUL". Iată 
rezultatele zilei a doua : PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
Z.T.S. KOSICE 3—1 (1—0). Au

roresp.
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„NU POȚI OBȚINE RANDAMENT MAXIM CU EFORT MINIM!
— Stimate Angelo Nicu

lescu, după 12 ani reveniți 
la Dinamo. Ce semnificație 
are pentru dv. această re
venire 7

— Mă reîntorc Ia un mare 
club de fotbal, unde am fost 
jucător și antrenor, la o echipă 
aleasă în sensul efectivului și 
al obiectivelor. Față de cum 
am plecat acum 12 ani. astăzi 
revin și eu mai completat în 
sensul cunoștințelor și expe
rienței. calități care cred că 
vor contribui și ele la obține
rea unor performanțe notabile 
cu Dinamo, performanțe care 
să contribuie la relansarea fot
balului nostru..

— Ce vă place și ce nu 
în actualul lot al vicecam- 
pionilor 7

— Mi-a plăcut felul in care 
am fost primit, regăsind o se
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III. Unirea Focșani — Poiana
Cîmpina 1

IV. Cimentul Medgidia — Pes
cărușul Tulcca 1

V. Delta Tulcea — F.C. Con
stanța 1

VI. B.O.V.A Roșiori — Rulmen
tul Alexandria Anulat

vn. Dinamo Slatina — Chimia 
Tr. Măgurele 1

VUI. Gaz metan Mediaș — 
carpați Mirșa 1

IX. I.C.I.M. Brașov — Șoimii
Sibiu 1

X. Nitramonia Făgăraș —
F.C.M. Brașov 1

XI. Bihoreana Marghita — So
meșul Satu Mare 1

XII. înfrățirea Oradea — Vic
toria Cărei 1

xni. Cuprom Baia Mare — 
Minerul Uba Seini 1

Fond de cîștigurl : 192.892 let

rie de colegi, tehnicieni, cu ca
re am lucrat In trecut și cu 
care, sînt convins, voi colabo
ra fructuos. îmi place colecti
vul de jucători găsit, cu cali
tăți și, mai ales, cu perspecti
vă. Nu-mi place suficiența u- 
nora, al căror nume încă nu-I 
pronunț, din rațiuni, dacă vreți, 
pedagogice. Toți jucătorii tre
buie să înțeleagă că astăzi, în 
materie de mare performanță, 
nu poți obține un randament 
maxim cu efort minim 1

— Mulțescu, Apostol, Stă- 
nescu (de la Delta Tulcea) 
și Oprea (de la Ș. N. Ol
tenița) se numără printre 
cei noi veniți la Dinamo. 
Ce puteți spune, acum, des
pre ei 7

— Fiecare face eforturi vizi
bile pentru a se integra cit mal 
rapid într-o echipă valoroasă. 
Fiecare demonstrează că a ve
nit să joace în „ll“-le de bază, 
nu să fie rezervă, ceea ce a 
născut un pronunțat spirit de 
concurență care nu poate fi 
decît în folosul echipei.

— Cum Dinamo și-a pro
pus întotdeauna, la fiecare 
început de drum, eiștlgarea 
eampionatului și Cupei, ra
tate de puțin în ultimul an, 
am să vă întreb ce credeți 
despre... Sportul studențesc 
și „Poli" Timișoara, echipe
le de club antrenate de dv. 
după frumoasa „perioadă 
Guadalajara" 7

—Mi-am petrecut ultimii sase 
ani la aceste două echipe stu
dențești, care au reprezentat 
un alt mediu decît cel de la 
Dinamo și echipa națională. In 
virtutea celor șase ani pot

spune că cele două echipe stu
dențești sînt caracterizate prin 
elan și bunăvoință șl mal pu
țin prin tehnică și ambiția u- 
nor mari performanțe. Cred că 
și în noul campionat ele vor 
merge pe aceeași linie, nein- 
cluzîndu-le, deci, printre con- 
curenții noștri. Aș vrea să in
sist puțin asupra ultimului 
campionat al lui „Poli“. După 
ce am obținut cu această for
mație un aplaudat loc III și o 
participare în Cupa U.E.F.A., 
formația timișoreană s-a chi
nuit să rămînă în prima divi
zie. Și aceasta pentru că „Poli" 
a trecut printr-o criză de efec
tiv (datorată accidentărilor) și 
valoric (datorită uzurii mul
tor jucători), dar mai 
ales pentru că in sinul 
lotului a intervenit auto- 
mulțumirea care a măcinat 
decisiv forțele echipei. E o ex
periență din care pot învăța 
mulți 1

Mircea M. IONESCU

marcat : Dembrovschi (min. 21), 
Stoișin (min. 62), Cotec (min. 
82), respectiv Andreiko (min. 
69). în meci vedetă, F.C. BAIA 
MARE — SIRENA BUCUREȘTI 
4—1 (1—0). Au marcat : Koller 
(min. 38, din 11 m), Roznai 
(min. 54), Iloffmeister (min. 74) 
Bîrz (min. 81). Pentru Sirena a 
marcat Rîșniță (min, 83). Ast
fel, cea de-a șasea ediție a 
„Cupei Minerul" revine echipei 
din Baia Mare. (V. Săsăranu 
— coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—1 (0—1). Klein (min. 46), 
R. Nunweiller (min. 55) și 
Merlă (min. 60) au înscris pen
tru gazde, Cîrțu (min. 11) pen
tru divizionara A, care a ali
niat următoarea formație : 
Boldici — Ungureanu, Bumbes- 
cu, Ștefănescu. Negrilă — Ți- 
cieanu, Beldeanu. Bălăci — 
Crișan, Geolgău, Cîrțu. Au mai 
jucat : Purima, Irimescu șj 
Gîrleșteanu. (I. Vlad. coresp.).

S.C. BACAU — F.C.M. GA
LAȚI 1—1 (1—0). Au înscris : 
Chitaru (min 10) și Fiorea II 
(min. 76). Proaspăta diviziona
ră A a reușit să echilibreze jo
cul după pauză și să egaleze. 
(I. Iancu — coresp.).

F.C.M. GIURGIU — STEAUA
3— 6 (0—2). Țățără (min. 52), 
Seșeanu (min. 70 și 84) au 
marcat pentru F.C.M., M. Ră
ducanu (min. 16), Zahiu (min. 
31), Dumitru (min. 50), C. Zam
fir (min. 63 și 87) și Nica 
(min. 80) pentru deținătoarea 
Cupei României, care a prezen
tat formația standard, inclusiv 
Dumitru, o perioadă de timp 
bolnav: N. Răducanu — Nițu, 
Sameș. Fi. Marin, Vigu — Stoi
ca, Dumitru, Iordănescu — M. 
Răducanu, A. Ionescu, C. Zam
fir. Au mai jucat : Iordache, 
Agiu, Șt. Popa, Nica și Zahiu. 
(P. Burdn — coresp.).

JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ
4— 3 (2—1). Meci frumos, cu 
multe goluri, gazdele conducînd 
la un moment dat cu 4—1, dar 
mureșenii avînd o frumoasă re
venire în final. Au înscris : 
Bucurescu (min. 13), Stoica 
(min. 23), Iancu (min. 52), Ciu
pitu (min. 55 — din penalty), 
pentru Jiul, Fanici (min. 10), 
Both II (min. 69) și Hajnal 
(min. 81) pentru mureșeni. 
JIUL : Cavai _— Rusu, Ciupitu. 
Bădin, P. Grigore — Varga, 
Mușat, Stoica — Bucurescu, 
Iancu, Sălăjan. Au mai jucat : 
Moise, Lixandru, Stana. A.S.A. 
TG. MUREȘ : Vunvulea — 
Gali, Unchiaș, Ispir, Onuțan — 
Bozeșan, Pîslaru, Muntean — 
Both II, Fanici, Hajnal. Au 
mai jucat Biro I și Biro II. 
(S. Băloi — coresp.).

OLIMPIA SATU MAIV — 
U.T.A. 3—2 (1—1). Meci echili
brat, arădenii dînd o replică 
viguroasă formației gazdă. Au
torii golurilor : Smarandache 
(min. 18 — din lovitură de la 
11 m), Bathori II (min. 58), V. 
Murcșan (min. 78) pentru gaz
de, Cura (min. 28) și Kukla 
(min. 60) pentru arădeni. Olim
pia a utilizat următoarea for
mație : Feher — Pataki, Sma
randache, Matei, Popa — Sabou. 
Bathori II, Both I — Hațcga- 
nu, V. Mureșan, Dcmarcek. Au 
mai jucat : Helvei, Donca, 
Mathe, Ghencean. (Z. Covaci — 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — POLI
TEHNICA IAȘI 0—0.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 (1—0). 
Sîmbătă după-amiază, pe o căl
dură caniculară, în prezența 
a circa 15 000 de spectatori, s-a 
disputat partida dintre cele 
două formații bucureștene. A 
fost un joc frumos, cu multe 
faze spectaculoase și ocazii de 
gol la cele două porți. Augus
tin a deschis scorul în min. 41. 
După pauză antrenorii au ope
rat mai multe modificări în 
formații. Rapidul a insistat în 
atac și a reușit să egaleze prin 
Marin Stclian în min. 65, Di
namo a utilizat formația : Ște
fan — Cheran, Dinu. Sătmă- 
reanu II, Lucuță — Dragnca, 
Augustin, Mulțescu — Țevi. 
D. Georgescu, Apostol. Au mai 
jucat : Eftimescu, I. Marin,
Oprea și Custov. (Nicolae Ște
fan, coresp.).

OȚELUL ORAȘ DR. PETRU 
GROZA—JEDNOTA (Cehoslova
cia) 1—1 (0—0). Au marcat Cion- 
ca (min. 65). respectiv Ferenczi 
(min. 70). (M. Domițian. coresp.) 

SPORTUL STUDENȚESC — 
GOZTEPE IZMIR 0—1 (0—1). 
Partida a avut loc la Ploiești 
în fața a aproximativ 6 000 
spectatori. Joc disputat, pe 
alocuri chiar dur. Unicul gol 
al întîlnirii a fost înscris de 
Kadîr în min. 26. Sportul stu
dențesc a prezentat formația: 
I.azăr — Tănăsescu, Cazan, 
B. Grigore, Cățoi — O. Iones
cu, Munteanu I, Șerbănică — 
Chihaia, Iorgulcscu, Margelatu. 
Au mai jucat : Ciugarin, M. 
Sandu și Calianu. (I. Tănăses
cu — coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA —

RACING CLUB BEIRUT 4—1 
(1—0). Gazdele s-au desprins 
mai clar în repriza a doua. 
Autorii golurilor : Salem 'min. 
25 — autogol), Gîngu rcin. 
60), Iordan (min. 67). și w. 
Stan (min. 81 — din penalty), 
pentru Chimia și Momsef (min. 
75) pentru oaspeți. Vîlcenii au 
prezentat următoarea formație : 
Constantin (Pavei) — Lepădatu, 
Basno, Bădilă, Cincă — Iordan 
(Cîrceag), G. Stan, Răducanu 
— Teleșpan, Gincu, Sâvulea. 
(P. Giornoiu — coresp.).

C. S. TIRGOVIȘTE - ME
TALUL PLOPENI 1—0 (0—0).
A înscris Leca în min. 75. Tîr- 
goviștenii au aliniat următoa
rea formație : Coman —
Ghcorghe, Enachc, Enc, Du
mitrescu — Alexandru imin. 
60 Darie), Tătaru, Kallo — Ni
culescu, Marinescu, Filipescu 
(min. 46 Isaia și min. 70 Leca). 
(M. Avanu — coresp.)..

„U“ CLUJ-NAI’OCA — 
F. C. BIHOR 3—2 (3—0). Au 
marcat Moș, Dobrotă, Suciu 
pentru clujeni, respectiv M. 
Marian și Lupău, „U“ : Lăză- 
reanu — Anca, Ciocan, Moș, I. 
Murcșan — Mânu, Boca. Su
ciu — Dobrotă, Florescu, Ba- 
tacliu. (Au mai jucat : Moldo
van, Fl. Pop, Bagiu, L. Mi
hai și Răduță. (M. Radu — 
coresp.).

U. M. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 2—0 (0—0). Au
marcat : Belanov (min. 53) și 
Iancovici (min. 72). (C. Crețu, 
coresp.).

F.C.M. BRAȘOV — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—1 
(0—1). Golurile au fost mar
cate de Chioreanu (min. 61), 
Popescu (min. 65). Paraschi- 
vescu (min. 67). respectiv Ple- 
șoianu (min. 11). (C. Gruia,
coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — 1ND. 
SÎRMEI C. TURZII 2—1 (I—1). 
Au marcat : Butuza (min. 26), 
Berceanu (min. 80). respectiv 
Mureșan (min. 11). (F. Toma, 
coresp.).

VULTURII TEXTILA LU
GOJ — MINERUL MOLDOVA 
NOUĂ 2—3 (0—3). Au înscris 
Frincu (min. 50) și Velciov 
(min. 70). pentru echipa gazdă, 
Popa (min. 10). Dianu (min. 
18) și I. Constantin (min. 38), 
pentru divizionara B. (C. Olaru, 
coresp.).

POIANA CÎMPINA — FLA
CĂRA MORENI 2—2 (1—0).
Partidă atractivă, cu patru go
luri spectaculoase înscrise de 
Prunoiu (min. 38) si Cozareo 
(min. 63) pentru Poiana. E- 
nache (min. 78) și Bcdea (min. 
89). pentru oaspeți. (E. Stroie, 
coresp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
CARPAȚI MÎRȘA 2—1 (0—0). 
Tîmpea (min. 48) și Vătafu 
(min. 52) au marcat pentru 
gazde, Tarcea I (min. 75) pentru 
oaspeți. (M. Vîlceanu, coresp.).

C.F.K. PAȘCANI — MINE
RUL GURA HUMORULUI 2—1 
(0—0). Gazdele, antrenate acum 
de C. Marinescu, au cîștigat 
prin punctele înscrise de A- 
postol (min. 66) și Rîznic (min. 
89). Golul divizionarilor B a 
fost marcat de Bazarea în min. 
88. (C. Enea, coresp.).

VIITORUL VASLUI — E- 
NERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ 3—1 (1—1). Au marcat: 
Munteanu, Cănănău, Amaran- 
dei pentru gazde, respectiv 
Fetcu (M. Moga, coresp.).

AURUL BRAD — DACIA 
ORĂȘTIE 3—0 (2—0). Au mar
cat Oncu (min. 3). Faur (min. 
37) și Stan (min. 75). (Al. Jur- 
că, coresp.).

AVÎNTUL REGHIN — CHI
MICA TlRNĂVENI 1—3 (1—0).

„CUPA MINERUL". La Ba- 
raolt s-au desfășurat sîmbătă 
și duminică partidele compe
tiției dotată cu „Cupa Mine
rul". Rezultate înregistrate: 
Carpați Brașov — Minerul Bă
lan 2—1 (1—0) ; Minerul Ba- 
raolt — O.J.T. Carpați Covasna 
3—1 (1—0). în finala „mică": 
O.J.T. Carpați — Minerul Bă
lan 1—0 (0—0). în finala com
petiției : Minerul Baraolt — 
Carpați Brașov 1—0 (0—0). 
„Cupa" a fost, deci, cîștigată 
de Minerul Baraolt. antrenată 
de G. Raksi (G. Briotă, coresp.).

VOINȚA ORADEA — . 
VOROS CSILLAG NADUD- 
VAR (Ungaria) 7—2 (3—1).

CHIMIA GĂEȘTI — CHI
MIA BRAZI 2—1 (0—1). Au
torii punctelor : Iordache, I. 
Constantin pentru gazde, res
pectiv Cursaru. (M. Ionescu — 
coresp).

„CUPA FEROVIARILOR" 
turneu cu patru formații, or
ganizat la Timișoara, de către 
clubul C.F.R., a revenit echi
pei locale, care a dispus în fi
nală, cu 3—2, de C.F.R. Arad. 
Alte rezultate : C.F.R. Arad — 
C.F.R. Oravița 5—3, C.F.R. Ti
mișoara — C.F.R. Caransebeș 
6—0 și C.F.R. Oravița—C.F.R. 
Caransebeș 3—2. (St. iMarton- 
coresp.).



10 TITLURI BALCANICE PENTRU
JUNIORII ROMANI LA NATAȚIE

• Săritorii și săritoarele noastre pe primul
loc ® Fetele campioane la înot

SOFIA, 5 (prin telefon). Seria 
victoriilor obținute de săritorii 
ro-mâni la Balcaniada juniorilor a 
continuat sîmbătă, cînd reprezen
tanții țării noastre au ocupat lo
curile 1 șl 3 la platformă. Atît 
Cornel Pop, cît șl Valentin Urse 
(sau Adrian Cherciu, 10 ani, cei 
mal ttnăr participant — neoficial 
— la competiției au abordat cu 

ucces salturi dificile, pe care le 
încearcă îndeobște seniorii la 
marile competiții Internaționale 
(triplusalt șl jumătate înainte în 
echer, triplusalt șl jumătate con
tra trambulinei grupat, dublu 
salt șl jumătate tnapol în echer), 
toate cu coeficient 2,9. Urse a ra
tat Insă două salturi, fapt care 
l-a costat locul doi în clasament. 
Duminică a urmat cel de al 3-lea 
event la actuala ediție, realizat 
de această dată de Isabela Ber- 
caru șl Daniela Cojanu, primele 
două clasate la trambulină. Pre
cizia șl eleganța în execuții a 
sportivelor românce au decis suc
cesul lor categoric. Astfel, echipa 
României s-a clasat pe primul loc 
la Balcaniada de sărituri, totali- 
zînd 79 de puncte din 80 posibile.

Biriș (R) 2:34,94 ; 200 m fluture 
(b): 1. T. Besman (I) 2:13,33 RB;
2. E. Sevo (I) 2:14,73 ; 3. C. Nea- 
grău (R) 2:17,13 ; ... 8. Al. Frie
dman (R) 2:23,40 ; 4X190 m mixt 
(f) : L Bulgaria 4:34,39 RB ; 2. 
România (Mlhăilescu, Seldl, Ale
xe, Mihăilă) 4:38,42 ; 3. Iugoslavia; 
4X100 m mixt (b) : 1. Iugoslavia 
4:11,85 RB ; 2. Bulgaria 4:18,83 ; 3. 
Grecia 4:20,95 ; 4. România 4:23,36.

duminică. Tram-

leri, la Moscova,, a luat stirșit

SPARTACHIADA POPOARELOR DIN U. R. S. S.,
VERITABIL PROLOG OLIMPIC

Rezultate de sîmbătă. Platfor
mă (b) : 1 C. Pop (lî) 346,50 p; 
8. B. Rankov (B) 326,15 p ; 3. V. 
Urse CR) 318.70 p ; 400 m liber (f):
1. Vesna Separovici (I) 4:36,22 ;
2. Carmen Mihăilă (R) 4:38,88 ;
3. Evmari Dodonl (G) 4:40,22 ... 6.
Carmen Aiexe (R) 4:46,56 ; 406
m liber (b) : 1. D. Petrici (I)
4:13,98 RB ; 2. M. Celar (I)
4:20,60 ; S. S. Plev (R> 4.21,07;
... 6. Cr. Ungureanu (R) 4:30,92 ; 
109 m bras (f) : 1. Tanla Bogomi- 
lova (B) 1:16,07 RB ; 2. ~ "
Angelova (B) 1:19,07 ; 3. 
" ” ~ 1:19,31 ; ...8.

1:22,86 ; 100 
Eaov (B) 1:11,25 ; 2.
1:11,51 ; 3. I. Vasfllev 
... 6. S. lonescu (R)

s.

Țvetka 
Cristine 

Doina 
m b ras

Seidl (R) 
Puțanu (R) 
(bl : 1. K.
A Brllci (I)
(Bl 1:13,44 ; ... .. ... ______  __
1:15,55 : 7 H. Rusovici (R) 1:15,78;
200 m fluture (f) : 1. Vera Pravot- 
nlk (D 2:25,77 RB ; 2. Afli Mo- 
neva (B) 2:26,23 ; 3. Octana Mlă
diii (R) 2:27,63 ; „.5. Georgiana

Rezultate de
bulină (f) : 1. Isabela Bercaru (R) 
361,15 p ; 2. Daniela Cojanu (R) 
344,60 p ; 8. Danieia Trifunova 
(B) 335,99 p ; 800 m liber (f) : 
L. E. Dodonl (G) 1:20,29 ; 2. V. 
Separovici (D 9:27,33 ; 3. C. Ml- 
hăllă (R) 9:32,51 ; ... 6. G. Biriș 
(R) 10:02,50 ; 1500 m liber : 1.
D. Petrici (I) 16:38,88 ; 2. M. Zețar 
(I) 17:10,17 ; 3. G. Bokozov (B) 
17:19,72 ; 4. Cc. Ungureanu (R) 
17:33,64 ; ă. C. Negrea (R) 18:17,38;
400 ra mixt (b) : 1. M. Ciodaru 
(R) 4:57,73 ‘ 2. S. Ozun (T)
4:56,86 : 3, I. Karagutov CB)
5:00,78 ; 4. D. Petrea CR) 5:03,36;
400 m mixt (f) : 1. T. Bogomilova 
(B) 5:12,50 RB ; 2. V. Separovici 
(I) 5:16,92; 3. C. Alexe (R) 5:17,51; 
L O. Mladin (R) 5:25,3® ; 200 m 
spate (£) e 1. Luciola Mihăilescu 
(B) 2:37,23 ; 2. Edith Kugliș (R) 
1:30,98 ; 3. Marilena Mariatopoulou 
(G) 2:33,03; 200 m spate (b).: 1. 
H< Koș (I) 2:12,08 ; 2. B. Sevo
CD 2:16,56 ; 3. C. Neagrău (R) 
8:18,09 ; 4. L. Tache 
4X100 tn liber (b) : 
8:50,98 ; 2. România 
Turcia 3:54,84.

2. B.
C. Neagrău

(R) 2:18,77 ;
1. Iugoslavia 
3:52,00 ; 3.

Clasamente înot : ___ .
Iugoslavia 221 p ; 2. România 133 
p ; 3, Bulgaria 138 p ; 4. Turcia 
19 p ; 5. Grecia 55 p ; fete ; li 
România 169 p; 2. Bulgaria 163 
p ; 3. Iugoslavia 133 p ; 4. Grecia 
H p ; 3. Turcia 55 p. Clasament 
sărituri : 1. România 79 p ; 2.
Bulgaria 58 p ; 3. Iugoslavia 37 
p ; l. Turcia 4 p.

DumHiris STANCULESCU

băieft : 1.

ELISABETA BABEANU-MEDALIE DE BRONZ 
LA C. E. DE CAIAC-CANOE (juniori)

Sîmbătă și duminică. Ia Tam
pere (Finlanda) s-au desfășu
rat întrecerile din cadrul cam
pionatelor europene de caiac- 
canoe pentru juniori. în prima 
zi a concursului rezervată curse 
lor pe distanța de 500 m. tînăra 
noastră sportivă Elisabeta Bă- 
beamt — după ce tv cîștigat 
întrecerile din serii și semi
finale - s-a calificat în finala 
probei de caiac- simplu. Evo-

luînd în compania celor mai 
bune caiaciste junioara de pe 
continent. Elisabeta Băbeanu a 
reușit — Ia capătul unei fru
moase curse — să se claseze 
Pe locul 3. cucerind medalia de 
bronz. Iată clasamentul acestei 
probe : 1. Stol!
mană) 2:99,9, 
(U.R.S.S.) 2:10,1,
(România) 2;19,6.'

i. JE,
2.
î.

D. Ger-
Fomina 

Băbeanta

MOSCOVA. 5 (prin telex). 
Factor determinant în stabili
rea caracterului organizator al 
celei de a VlX-a ediții a Sparta
chiadei popoarelor din U.R.S.S. 
care s-a încheiat duminică, a 
fost faptul că el s-a petrecut 
exact cu un an înainte și, cu 
mici excepții, exact în aceleași 
locuri în care se vor desfășura 
în 1980 Jocurile Olimpice de 
vară. Din acest punct de ve
dere însuși prim-vicepreședin- 
tele Comitetului de organizare 
a Olimpiadei ’80, Vladimir Po
pov, mărturisea presei că nu e 
vorba de o repetiție generală 
formală a Jocurilor, ci mult 
mai mult, de o testare a posi
bilităților proprii. Aceasta ex
plică și invitarea, la întrece
rile Spartachiadei, pe lingă 
cei 8.000 concure-nți sovietici 
din toate republicile, a pește 
2 000 de sportivi străini, 
racterul preolimpic a fost dat 
și de împrejurarea că deși în
trecerile proprîu-zise ale Spar
tachiadei s-au inaugurat încă 
de Ia începutul lunii iulie, pro
gramul oficial s-a limitat' la 
datele 21 iulie — 5 august, a- 
vînd o izbitoare similitudine 
cu programul olimpic de anul 
viitor. Nu în ultimul rînd 
menționăm că atmosfera olim
pică a domnit și prin prezen
ta a numeroase oficialități 
sportive internaționale, a unor

Ca-

membri ai Comitetului execu 
tiv al C.I.O., printre 
prezentantul român 
Șiperco.

Toți cei prezenți 
ceste zile de concurs, au pu
tut aprecia calitatea foarte 
bună a instalațiilor sportive 
precum și stadiul avansat in 
care se află lucrările la noiie 
obiective, dintre care unele 
(velodromul, „Palatul sporturi
lor®, noua sală Ț.S.K.A.. poli
gonul Mitisci, Hotelul Cosmos 
etc.) sînt excelente.

Prezența sportivilor români 
la Moscova, de o calitate care 
s-a recomandat singură prin 
rezultate, s-a datorat dorinței 
de testare a locurilor unde vor 
concura. în cadrul olimpic, 
anul viitor, dorinței de 
modare cu bazele și cu 
ratura de concurs. De 
nea, întrecerile din 
Spartachiadei au dat 
majorității sportivilor 
să-și cunoască unii adversari 
potențiali din 1980.

Sportivii români 
rat prezența la 
obțînind un bilanț 
medalH de aur, 5 
argint șî 4 de bronz la nu mai 
puțin de șase ramuri sportive 
(înot, atletism, canotaj, caiac- 
canoe. lupte șî box) în condi
țiile unor întreceri care au 
avut adesea valoarea unor

care și re- 
Alexandru

aici, în a-

aco- 
apa- 

aseme- 
cadrul 

putința 
noștri

și-au ono- 
Spartachiadă 
merituos : 5 
medalii de

SPORTIV! ROMÂNI
CAMPIONATUL MONDIAL DE

ȘAH PENTRU JUNIORII

După 7 runde. In campionatul 
mondial de șah pentru juniori 
de la Sklen (Norvegia) pe pri
mul loc a trecut - olandezul Riudy 
Dauven, cu 6 puncte, urmat de 
Cernln (U.R.S.S.) — 5l/s puncte, 
Adrian Negulescu (România) și 
Selrawan (S.U.A.), cite 5 puncte. 
Ia runda a 7-a, Dauven l-a în
vins pe Selrawan, tn timp ce 
Negulescu a remizat cu argen
tinianul Barbero.

DEBU T VICTORIOS AL 
REPREZENTATIVE! DE JIUNlOffi

M „CUPA PRIETENIA1*
ILA FOTBAL

La Poznan a început competi
ția internațională de fotbal pen
tru juniori „Cupa Prietenia", 
în primul meci, selecționata 
României a învins cu 4—1 (3—0) 
reprezentativa Poloniei. în alt

De azi, în stațiunea poloneză Sopot

A X(a EDIȚIE A CAMPIONATELOR EUROPENE
DE TENIS PENTRU AMATORI

Tenismanii românii au de apărat o prestigioasa carte de vizita
3 medalii cucerite la prima lor participare in competiție

PESTE HOTARE
echipa Cf.B.S.3. a dispus cu
(3—1) de formația Bulga-

TURNEUL FEMININ 
DE HANDBAL DiE LA 

PIOTRKOW

In
nin .....
(Polonia), echipa Tehnik 
furt (R.D.G.) a întrecut <

turneul, internațional feml- 
de handbal de la Piotrkow Er. 

_ _ cu sco
rul de 14—12 (10—6) formația 
C. S. Vaslui. Cea mai bună ju
cătoare a echipei române a fost 
Vaîerica Dunca, autoare a 4 go
luri.

campionate mondiale. Majori
tatea acestor medaliați nu 
s-au mulțumit cu o prezentă 
formală la întreceri ci au lup
tat pentru înalte performanțe. 
Este cazul să cităm, in aceas
tă privință, pe atleta Natalia 
Mărășescu și înotătoarea Car
men Bunaciu, pe admirabilele 
noastre canotoare Sanda Tom», 
Olga Homeghi și Valeria Ră- 
cilă-Roșca sau pe frații ca- 
noiști Toma și Gheorghe Si- 
tnionov. Stimulați probabil de 
ambianță, tinerii s-au compor
tat la înălțime și iat-o pe îno
tătoarea Irinel Pănulescu rea- 
Iizînd un nou record național, 
tot așa cum bine pregătiți teh
nic și moral, luptînd cu curaj 
unii dintre sportivii noștri s-au 
întrecut pe ei înșiși. Firește, au 
fost și unele comportări mai 
slabe datorate în parte lipsei 
de acomodare sau concurenței 
localnice, masive și puternice. 
Important ni se pare faptul că 
am putut avea o mostră a rea
lităților olimpice de anul vii
tor, că sportivii și tehnicienii 
noștri s-au întors acasă 
vățăminte și experiențe 
țioase.

Cîteva dintre. ultimele 
tate : ® Volei finala mascu
lină pentru 1—2 : Moscova — 
R.S.S. Letonă 3—0, locurile 
3—i. : Cuba — R.S.F.S. Rusă 
3—0 ; finala feminină : Japonia 
— R.S.F.S. Rusă 3—1, locurile 
3—4 : S.U.A. — Leningrad 3—0 
® Baschet bărbați, finala : Mos
cova — R.S.S. Ucraineană 85—8i 
(48—41). baschet femei, finala " 
R.S.S. Letonă — R.S.S. Litua
niană 53-49 (23—25) 
arcul, cîștigători : 
Maksimov (U.R.S.S.) 
Natalia Butuzova 
2 492 p. e Box: 
turneului, în ordinea categori
ilor : Safin, Santisteban (Cuba), 
Haciaturian, Sollet (Cuba), De- 
miadenko. Agopkian, Koskin, 
Djabarailov, Koptev. Janciaus- 
kas. Indizian (toti din U.R.S.S.). 
® Fotbal, finala : Moscova — 
R.S.S. Gruzină 2—1 (1—0).

cu în- 
pre^

rezul-

• Tir cu
Vladimir 

2 565 p si 
(U.R.S.S.) 

cîștigă torit

Victor BĂNCIULESCU

TURNEE INTERNATIONALE IDE TENIS

>

Din 1969, la sfîrșitul fiecărui 
august, sub egida Federației 
internaționale și apoi a celei 
europene, se organizează C.E. 
de tenis pentru amatori. Com
petiția a, fost îmbrățișată, chiar 
de la debut, de aproape toate 
forurile europene de speciali
tate, dovadă a notorietății ei 
fiind si faptul că la start au 
fost prezent! sportivi Și sporti
ve cu frumoase cărți de vizită 
pe courts-urile lumii. Printre 
aceștia figurează româncele 
Virginia Ruzici si Florența Mi
hai (Ruzici triplă medaliată cu 
aur: simplu. dublu femei ș! 
dublu mixt, trofee cucerite la 
ediția brasoveană de anul tre
cut). iugoslava Mima Jausovee, 
Polonezul Woitek Fibak. în 
Proba masculină de simplu re
cordul ..europenelor® îl deține, 
de departe, reputatul tenisman 
sovietic Alexandr Metreveli, de 
6 ori cîstigător al „aurului® și 
de 15 ori medaliat în general.

După cum se știe, anul tre
cut Campionatele europene de 
tenis pentru amatori au fost 
găzduite de tara noastră, com
petiția desfăsurîndu-se la Bra
sov. A fost. atunci, o dublă 
premieră : participarea pentru 
Prima oară, de-a lungul celor 
nouă ediții, a tenismanilor ro
mâni. precum si debutul între-

CAMPIONII CELOR 10 EDIȚII
Torino, 1969 : simplu băr

bați S. Baranyi, simplu femei 
V. Voplokova, dublu bărbați 
Llhaciov — Volkov, dublu fe
mei Morozova — Jansone, 
dublu mixt Korotkov — Mo
rozova.

Sofia, 1970 s A. Metreveli, 
O. Morozova, Metreveli — Ll
haciov, Morozova — Kivl, 
Metreveli — Morozova.

Luxemburg, 1971 : A. Metre
veli, O. Morozova, Gasiorek 
— Nowicki, Morozova — Jan
sone, Metreveli — Morozova.

Budapesta, 1973 : s. Baranyi, 
M. Kroșina, Metreveli — Ll
haciov, Morozova — Jansone, 
Metreveli — Morozova.

Pescara, 1973 : A. Metreveli, 
O. Morozova, Fibak — No
wicki, Morozova — Ivanova, 
Metreveli — Morozova.

Wroclaw, 1974 : B. Taroczy, 
M. Navratilova, Metreveli — 
Kakulia, Morozova — Kroșina, 
Metreveli — Morozova.

Viena, 1975 : A. Metreveli, R. 
Tomanova, Nowicki — Niedz- 
wleckl, Morozova — Kroșina, 
Hutka — Navratilova.

Prerov, 1976 : T. Kakulia, M. 
Jausovee, Metreveli — Kaku
lia, Morozova, — Ciuvirina, 
Pala — Marslkova.

Marlbor, 1977 : A. Metreveli, 
M. Kroșina, Metreveli — Ka
kulia, Morozova — Kroșina, 
B. Pampulov — Jausovee.

Brașov, 1973 3 A. Metreveli, 
V. Ruzici, Smid — Slozil, Ru
zici — Mihai, T. Marcu — 
Ruzici. Tinerei : 3. Gruzman, 
I. Budarova, Dîrzu' — Nlță, 
Budarova — Skronska, Lacek 
— Budarova.

® Finala turneului de tenis de 
la North Conway (S.UiA.) va 
opune pe spaniolul jose Higueras 
americanului Harold Solomon. în 
semifinale: Higueras — Vilas
6—2, 6—1 ; Solomon — Dibs 7—6, 
6—3. (în sferturi : Vilas — Pecct 
6—4, 6—9 7 Higueras — BarazzuttI 
6-4, 4-6, 5-2).
• în turneul ‘ Internațional care

are Ioc în localitatea Le Baule 
(Franța). Franulovlci l-a învins 
cu 6—3, 6—4 pe Hangelauer, iar 
Portes a cîștigat cu 6—3, ' *
6—3 jocul cu Dominguez.
• In semifinalele turneului in

ternațional feminin de la San 
Diego (California)) •: Tracy Aus
tin — Kathy Jordan 6-0, 6-1 și 
Martina Navratilova — Virginia 
Wade 6—3, 8—2. (In sferturi : 
Austin — Kiyomura 6—0, 6—0 ;
Jordan — Redondo 6—1, 6—2 ; Na
vratilova — Smith 6—2, 6—2;
Wade — Reid 6—1, 6—1).
• In sferturile de finală, ale 

turneului de la South Orange 
(New Jersey), Gerulaitls t-a eli
minat . cu 6—1, 6—1 pe Montano,

Lloyd a cîștigat cu 6—1, 6—2.
jocul cu A. Amritraj, McEnroe 
a dispus cu 6—1, 6—3 de Kachel, 
în timp ce Lapidus l-a învins cu 
6—1, 6—3, pe McNair. In semifl- 
aale. John Lloyd l-a învins cu 
6—4, 1—5. 6—4 Pe Vitas Gerulaltis, 
tar John McEnroe l-a eliminat cu 
6—2, 6—1 pe Jay Lapiduș.

1—6, ARTHUR ASHE, IWERNAÎ IN SPITAL
PENTRU TULBURĂRI CARDIACE

NEW YORK 5. Agerprcs). — 
Cunoscuta! tenisman american 
Arthur Ashe a fost internat la 
un spital din New York, la 
recomandarea medicului, care a 
constatat tulburări cardiace. în 
vîrstă de 36 ami, Arthur Ashe 
a revenit atuul acesta în are
nele de tenis după o întrerupe
re de peste un an.

TELEX • TELEX ® TELEX * TELEX
ATLETISM ® Campionatele A- 

fricii au continuat la Dakar (Se
negal). Rezultate : masculin : 400 
m : El ■
1500 m 
3:39,9 :

cerilor pentru acordarea titlu
rilor europene la categoriile de 
tineret (jucători sub 21 de ani). 
Să amintim că la întrecerile de 
la Brașov reprezentanții țării 
noastre au cucerit 8 medalii : 
3 de aur, 1 de argint și 1 de 
bronz — ia seniori, și cite 1 de 
aur. argint și bronz — la ti
neret.

De data aceasta competiția 
se organizează în frumoasa sta
țiune poloneză Sopot. între 6 și 
12 august. După informațiile pe 
care Ie deținem, vor fi prezenți

aproape 
tive, la

190 de sportivi și spor- 
senio-ri si tineret.

Ion GAVRILESCU
tenismanilor româniLotul 

pentru C.E. de la Sopot. Se
niori : Dumitru Hărădău, Tra
ian Marcu. Eduard Pană. Jean 
Bîrcu. Senioare : Lucia Roma
nov. Tineret : Andrei Dîrzu, 
Liviu Mancaș, Maria Romanov 
și Camelia Chiriac. Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antreno
rul federal Alexe Bardan și an
trenorul Gheorghe Viziru.

Kashief (Sudan) — 45,34; 
: Mike Boit (Kenya) — 

a; 109 m : Obeng (Ghana)
— 19,54 ; feminin : 209 m: Hannah 
(Ghana) — 23,51 ; lungime :
Bellgham (Nigeria) — 5,24 m ; 
3099 m : Boutamine (Aigeriaj — 
9:31.1.

CICLISM ® La Tampere, au în
ceput campionatele țărilor nor
dice. Proba de 100 km pe echipe 
contracronometru a fost cîșttgată 
de selecționata Norvegiei cu tim
pul de 2h 01:27,6. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Suedia — 
Zh 02:47,8 șl Danemarca

02:54.
FOTBAL • Campionatul Fran

ței a programat meciurile celei 
de-a doua etape. Principalele re
zultate Înregistrate : Angers — 
Bordeaux 3—0 ; Monaco — Laval 
2—1 ; Nantes — Lens 3—1 ; Stras
bourg — Metz 3—2 ; Nlmes — 
Bastia 2—0 • Valenciennes — Nisa 
1—0. In clasament, pe primul loo 
se află Nantes cu 4 p, urmată da 
Strasbourg și Nlmes de aseme
nea cu 4 p. • La Gelsenkirchen 
(R.F.G.), în turneul internațional 
organizat ou prilejul sărbătoririi a 
75 de ani de te Înființarea clubu
lui Schalke 04. F.C. Liverpool șl

Feyenoord Rotterdam au termi
nat la egalitate : 2—2. După exe
cutarea loviturilor de la 11 m, 
F.C. Liverpool s-a calificat pentru 
finala turneului, urmtod să în- 
ttlnească pe Benfica Lisabona, 
oare a eliminat eu t—0 pe 
Schalke 94. Unicul punct a fost 
marcat da Nene in minutul S3, 
a Meciurile disputate In Cehoslo
vacia ta cadrul competiției inter
naționale „Cupa de vară" s-au în
cheiat ou următoarele rezultate ! 
Slavia Pnaga — St Gallen (El
veția) 2—0 (1—0) ; Spartak Trnava 
— First Vienna 3—9 (2—0) ; Banik 
Ostrava — Oesters (Suedia) 3—2 
fl—1) ® Ir finala turneului in
ternațional de la Amsterdam so 
vor intllnl echipele olandeze Ajax 
șl AZ ‘67 Alkmaar ® Finala tur
neului de la Malaga se va des
fășura Intre selecționata Ungariei 
șl echipa mexicană Monterrey. în 
semifinale. Ungaria a învins cu 
3—1 formația Malaga, iar Mon
terrey a cîștigat cu 4—3 In fața 
echipei spaniole Almeria.

NATAȚIE. In cadrul campiona
telor de înot ale R. D. Germane, 
pare se desfășoară la Branden
burg, Petra Schneider a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială a anului în proba feminină 
de 400 m mixt, cu timpul de 
4:43,92.
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