
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A EFECTUAT 0 VIZITA DE LUCRU
PE ȘANTIERUL CANALULUI

9

DUNĂRE-MAREA NEAGRA
în cursul dimineții de luni, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut o nouă vizită de lucru 
pe șantierul canalului Dună
re — Marea Neagră, obiectiv 
de seamă al economiei noastre 
naționale, în sectoare cu un 
grad înalt de complexitate în 
ceea ce privește execuția lucră
rilor.

în centrul noului dialog cu 
factorii de răspundere și spe
cialiști din economie, cu con
structorii viitoarei căi navigabi
le, ce va străbate Dobrogea de 
la Cernavodă la Agigea, s-a si
tuat examinarea, la fața locu
lui, a modului cum se înfăptu
iesc indicațiile secretarului ge
neral al partidului date cu pri
lejul vizitei precedente, din 
luna trecută, pe acest șantier, 
privind accelerarea lucrărilor 
de excavare prin folosirea teh
nicii celei mai înaintate și so
luționarea operativă a unor 
probleme complexe legate de 
construirea canalului în devans.

Noua vizită a secretarului ge
neral al partidului pe șantierul 
canalului Dunăre — Marea Nea
gră a relevat, încă o dată, preo
cuparea permanentă a condu
cătorului partidului și statului 
nostru de a studia cu colective 
largi de oameni ai muncii mo
dalitățile în care se realizează 
mărețele obiective ale construc
ției socialiste din tara noastră 
și a stabili măsuri concrete 
pentru înfăptuirea lor în con
diții de eficiență sporită.

Vizita a început la kilome
trul 23 pe traseul canalului, 
sector în care lucrează una din 
unitățile militare care parti
cipă la construcția acestui ma
re obiectiv al economiei națio
nale.

Prin manifestări pline de 
căldură mii de constructori de 
Pe șantier, locuitori din așeză
rile învecinate îșî exprimă 
bucuria de a-1 avea din nou în 
mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aclamîndu-1 
cu căldură pe secretarul gene
ral al partidului.

O gardă alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și al for
mațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu trece în re
vistă garda de onoare. Tinerii 
constructori oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu buchete de 
flori.
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Miine, la Ploiești
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urmă cu un tur

Teodor Vasile, ciș- 
tigătorul celei de 
a 22-a ediții 
„Cupei Voința".

70 DE RUTIERI 
DIN 5 TARI LA STARTUL

Mîine, la Ploiești, rutierii 
din țara noastră și invitații lor 
de peste hotare se vor alinia 
la startul tradiționalei compe
tiții cicliste „Cupa Voința", a- 
flată la cea de a XXIII-a edi
ție. Timp de 4 zile ei vor aco
peri în cadrul a 5 etape — 
peste 600 km.

Organizatorii — UCECOM, In 
colaborare cu A.S. Loto-Prono- 
sport — au invitat la întreceri 
pe cei mai buni alergători din 
tara noastră și o serie de a- 
lergători de peste hotare. în 
pluton se vor afla cicliști de 
la Dinamo. Steaua. Metalul 
Plopeni, CIBO Brașov, de la 
Voința, precum și cîte 5 ru
tieri reprezentând cluburile 
C.S.T.V. Pragă, Septemvri 
(Bulgaria), Stuttgardia (R.F. 
Germania) și Start (Polonia).

Programul competiției este 
următorul :

Miercuri, ETAPA I, Ploiești
— Pucioasa — Sinaia — Co
marnic — Ploiești, 160 km;

Joi, ETAPA A Il-a, ' Ploiești
— Văleni de Munte — Cislău
— Ploiești, 100 km; ETAPA A 
IlI-a, circuit în centrul orașu
lui, 50 km ;

Vineri, ETAPA A IV-a, Plo-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să urmărească mo
dul cum se lucrează, cu mij
loace moderne de mecanizare 
și după procedee eficiente la 
taluzarca și consolidarea ma
lurilor.

Secretarul general al parti
dului apreciază eforturile con • 
structurilor și specialiștilor în 
ce privește mărirea gradului de 
mecanizare a lucrărilor de 
șantier subliniind, totodată, 
mai există încă rezerve în 
ceastă direcție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat s-au în
dreptat apoi spre kilometrul 60 
al canalului, unde a fost 
montată o bandă-magistrală 
transportoare în lungime de 5,7 
km pentru evacuarea pămîntu- 
lui excavat din albia canalului 
pină la malul mării, unde este 
depus pe platforma viitorului 
port Constanța Sud-Agigea,

După 24 de zile de la vi
zita precedentă, constructorii și 
montorii de pe canal, benefi
ciind de sprijinul nemijlocit al 
colectivului de oameni ai mun
cii de la Combinatul minier Ol
tenia, care au adus aici la ma
lul mării bogata experiență cîș- 
tigată la Rovinari, raportează 
îndeplinirea cu succes a sarci
nii trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : proiectarea și mon
tarea a două benzi transpor
toare secundare transversale, 
care fac joncțiune cu banda 
magistrală, înlocuind total ope
rațiunile efectuate pînă acum 
cu autobasculantele pe acest 
sector.

La plecare, tovarășul Nicolae 
, ' ; tUtU-
prezenți, a spus: „La 
dragi tovarăși, vă do- 
succese și multă să-

Ceaușescu, adresîndu-se 
ror celor 
revedere 
resc noi 
nătate !“

Urarea
Ini general al partidului sînt 
salutate cu vie satisfacție, cu 
aplauze și urale.

Conducerea Centralei canalu
lui Dunăre — Marea Neagră, toți 
ceilalți factori care participă la 
executarea unei asemenea lu
crări de mare complexitate l-au 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că vor îndeplini în 
mod exemplar sarcinile ce le 
sînt încredințate, că vor cinsti 
prin noi succese marile eveni
mente politice ale acestui an: 
aniversarea a 35 de ani de la 
eliberarea patriei și Congresul 
al XII-lea al partidului.

și îndemnul secretaru-

Ploiești, 135Sinaiaiești 
km.

Simbătă, ETAPA 
leni de Munte — Cheia — Să- 
cele — Timiș — Predeal — 
Comarnic — Ploiești, 165 km.

Fără îndoială, este vorba de 
unul dintre cele mai importan
te evenimente interne ale se
zonului sportului nostru cu pe
dale. Pe un traseu cu numeroa
se puncte de atracție, cu „co
locvii" la toate capitolele „pre
gătirii ciclistului", întrecerea 
numerosului — și nu mai pu-

A V-a, Vă-

raOLETAW DIN TOATE ȚARHE, UN1ȚI-VA 1

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

ÎN ANII SOCIALISMULUI, PE MALURILE BEGĂI 
AU CRESCUT SUTE DE CAMPIONI

Tineretul școlar, o pepinieră de

de pe arcurile de be- 
canalul Bega, privi- 

zvelte 
la

De sus, 
ton peste 
rile-ți sînt atrase de 
ambarcații care despică, 
ceasul matinal, apele aburinde. 
Salba timișoreană de terenuri 
atașată mai de curînd Begăi, 
este gata să primească, o dată 
cu primele raze ale soarelui, 
strălucirea multicoloră a tine
reții. Ca și apele cristaline ale 
bazinelor vecine, ca și verdele 
îmbietor al atîtor baze spor
tive în aer liber din cartiere, 
dominate de complexele din 
Circumvalațiunii și zona 1 
Mai ca și sălile, „dominate" 
de cea polivalentă, Olimpia.

...Dacă străbați Lugojul, Jim- 
bolia. Sînnicolaul-Mare și toa
te așezările rurale ale județului 
Timiș, pretutindeni simți pre
zența sportului. Fiindcă — este 
o realitate cu care timișorenii 
se mîndresc acum, în pragul 
aniversării a 35 de ani de la 
Eliberare, ani de împliniri în 
toate domeniile vieții econo- 
mico-sociale, și în întîmpina- 
rea celui de al XII-lea Con
gres al Partidului — fiecare 
localitate a județului dispune 
azi de cel puțin un loc în care

țin valorosului — pluton inter
național nu poate fi decît pli
nă de suspens. Se vor alcătui 
numai clasamente individuale, 
ceea ce eliberează plutonul de 
grija „tacticii pe echipe" și îi 
predispune pe rutieri la ac
țiuni solitare.

Așadar, 
competiție ciclistă de 
re, un prilej pentru 
noștri de a se impune 
mai în fața oaspeților, 
...selecționerilor 
vei naționale, 

în perspectivă, o 
‘ ............ amploa-

rutierii 
nu nu
ci și a 

reprezentati-

tradiție în sportul județului Timiș 
Foto : Dan ȚĂRAN — Timișoara

cetățenii pot să-și călească tru
pul, să se destindă.

TRADIȚIE Șl ÎNNOIRE
de 

fotbaliștilor de 
sau Chinezul, 

sau luptăto- 
cîteva amena- 
notabile. Dar

Multi își aduc aminte 
performanțele 
la Ripensia 
ale șahiștilor 
rilor, de cele 
jări sportive ___
atunci sportul era, în Banat — 
ca dealtfel în întreaga Româ
nie antebelică —, apanajul unui 
grup restrîns, în cadrul căruia 
pătrunseseră afaceriști de tot 
soiul. Intr-un buletin editat 
în decembrie 1942 se re
cunoștea că „nici 5 la sută 
dintre școlari, studenți și mun-

IN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI NAȚIONALE
„CUPA 23 AUGUST" 

LA CICLISM
Vineri, stmbătă și duminică s-a 

desfășurat în Capitală competiția 
ciclistă dotată cu „Oupa 23 Au
gust". Prima etapă, o alergare pe 
circuit, programată pe traseul de 
pe str. Clmpinei a reunit la start 
45 de sportivi, care au avut de 
acoperit 50 ture (55 km). Pe pri
ma parte a întrecerii s-a rulat 
liniștit, fapt care a permis lui 
N. Savu să demareze și să se 
desprindă cu ușurință din pluton, 
dar nu Înainte de a i se atașa Val. Marin ---------- - —
(Steaua) și 
Aceștia au 
șind, pină 
prindă din __________ ___
dintre colegii de Întrecere, 
remarcat că, printre ceilalți 18 
tierl care n-au fost ajunși 
numărat șl Sandu Barbu, de 
C.S.Ș. 1, clasat în final pe ' 
11. Etapa a fost clștlgată 
N. Savu, cu timpul de 1 h 
(medie orară 37,200 km).

Următoarele două etape ___
desfășurat simbătă pe șos. Bucu
rești — Oltenița șl duminică pe 
șos. București — Alexandria, 
ambele pe cite M km. Etapa *

(Dinamo), I. VintUâ
M, Toma (Olimpia), 
rulat susținut, reu- 

La sfîrșitul cursei, să 
2S

Da 
ru
s-a 
la 

locul 
de 

S5:W

8-au

ln vederea „Cupei Mondiale* 2 3 4 * * * * * * 11 la atletisn
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doua a fost ctștlgată de C. Clrjă 
(Dinamo), în 2 h 07:07 (medie 
orară 37,860 km), iar etapa a 
treia de I. Cernea (Olimpia), in 
2 h 01:45 (medie orară 39,360 km). 
Ultima a fost ceva mal animată. 
După 25 km de rulaj, cîștjgătorul 
cursei a evadat din pluton, alături 
de alțl patru sportivi, reușind să 
realizeze o întrecere frumoasă, 
iată clasamentul general : 1. Ni
colae Savu (Dinamo) 5 h 37:20,
2. Radu Vasile (Steaua) 5 h 33:52,
3. Ion Cernea (Olimpia) 5 h 40:24,
4. Costel Cîrjă (Dlnamo) 5 h 
40:51, 5. Teodor Drăgan (Olimpia) 
5 h 41:15.

Gheorghe ȘTEFANESCU

COMPETIȚII INIȚIATE DE CLU
BUL ȘCOLAR TRIUMF
cinstea marii noastre sărbă- 
națlonale, clubul sportiv șoo- 
„Triumt" București organl-

gret Richter (R.F.G.), Totka
Petrova (Bulgaria), Grete Waitx 
(Norvegia), Sara Simeoni (Ita
lia), Helena Fibingerova (Ceho
slovacia), Irena Szewinska (Po
lonia).

Din echipa masculină fac par
te, între alții, Sebastian Coe (An
glia), Bernard Lamitie (Fran
ța), Harald Schmid (R.F.G.), 
John Treacy (Irlanda), Jacek 
Wzsola (Polonia), Reijo Stahl- 
berg (Finlanda). Echipele
U.R.S.S. și R. D. Germane, 
participă cu formații separate 
la fel cu S.U.A.

EVA ZORGO-RADULY SI DOINA ANTON 
ECHIPA EUROPEI

TORINO, (Agerpres). —
După terminarea întrecerilor 
„Cupei Europei" la Torino au 
fost alcătuite echipele europe
ne pentru „Cupa mondială" de 
atletism ce va avea loc între 
24 și 26 august la Montreal. în 
echipa feminină au fost selec
ționate ca titulare două atlete 
din România, Doina Anton la 
săritura în lungime și Eva Zor- 
go-Raduly Ia aruncarea suliței. 
Ca rezervă pentru proba de 
1 500 m a fost selecționată, de 
asemenea, Natalia Mărășescu. 
Au mai fost selecționate Ane- 

cilori nu cunosc binefacerile 
sportului". Iată, deci, o preci
zare care spune mult în le
gătură cu poziția regimului 
burghezo-moșieresc față de 
sportul pentru toți. Cîte opre
liști aveau să întîmpine, în anii 
’20 și '30 inițiatorii și promo
torii mișcării sportive muncito
rești, ale cărei asociații timi- 
șene de prim rang — Reuni
unea de gimnastică a munci
torilor din Timișoara, Clubul 
atletic muncitoresc din ace
lași oraș și filialele Institutului 
muncitoresc pentru sport și e- 
ducație din România (I.M.S.E.R.) 
— aveau totuși să se ilustrez» 
prin acțiuni de masă dar și 
prin rezultate pe planul per
formanței, fundamentînd tradi
ția unor sporturi de larg inte
res : fotbalul, gimnastica, lup-

Aurelian BREBEANU

In 
tor! 
Iar .. ._ __
zează competiții dotate cu „Cupa 
a August* la atletism, box, polo, 
gimnastică și handbal.

Cu același prilej, ciubtg 
„Triumf- va organiza un simpo
zion șl o expoziție de fotognaHI, 
ce urmează a fi găzduita de Mia 
din sir. Luterană.

T



Sub egida „Daciadei". la Olteni, «citadela» cinei,

SPORTUL SĂTESC TELEORMĂNEAN 
ȘI-A DEMONSTRAT INEPUIZABILELE REZERVE

® CAMPIONATE • COMPETIȚII ®

Sîmbătă și duminică, pe fru
moasa bază sportivă din comu
na Olteni — una dintre cunos
cutele , „citadele" ale oinei, 
sportul nostru national —, s-a 
desfășurat finala „Festivalului 
sportului sătesc" din județul 
Teleorman. La aceste întreceri 
au luat parte sportivi din co
munele Slobozia Mîndra, Vir- 
toapele, Băbăița și Olteni, ca
lificate în finale la capătul_ u- 
nor competiții de anvergură, în 
care au fost angajați sportivi 
din cele 84 de comune ale ju
dețului.

Pregătirile pentru a găzdui 
această mare competiție de ma
să, desfășurată sub egida „Da
ciadei", au început, de fapt, 
cu mult timp în urmă. Prin 
grija Consiliului popular al co
munei Olteni, la stadionul din 
marginea pădurii de lîngă rîul 
Teleorman au apărut o tribu
nă, cabine, terenuri de hand
bal și volei, iar peste drum de 
el — un teren demn de renu- 
miții oiniști din localitate. S-a 
pietruit drumul care duce la 
stadion iar în preziua festi
valului întreaga comună a fost 
pavoazată sărbătorește. Toate 
acestea s-au realizat prin gri
ja președintelui Consiliului co-r 
munal pentru educație fizică 
și sport din Olteni, Florian 
Năstase, neobosit activist pe 
acest tărîm, și a primarului co
munei, I. Ancu.

— Se vor desfășura finale la 
fotbal, atletism, volei, handbal 
și oină, ne-a informat tovară
șul Cristea Negrea, de la 
U.J.C.A.P. Teleorman. Sportivii 
din Alexandria vor face de
monstrații de judo și lupte. In 
afară de finaliști, au mai fost 
invitați handbaliști din Buzescu 
fi Storobăneasa. voleibaliști' 
din Stejarul șl Frăsinet, atleți 
din Cervenia. Crlngeni și Căi- 
măfui. Prin grija C.A.P. din 
Olteni, le-am asigurat masă și 
casă, dorind să arătăm săteni
lor din Teleorman că cei din 
comuna gazdă știu să-și pri
mească cu drag invitații.

In prima zi, pe o căldură to
ridă. fotbaliștii — care au în
ceput finalele festivalului — au

Locui 5 în „Cupa Europei",

ATLETELE NOASTRE PUTEAU URCA PE POZIȚIA A PATRA
Recenta finală, a Vil-a, a 

„Cupei Europei — Bruno Zauli" 
se înscrie printre cele mai va
loroase competiții ale atletis
mului continental și, în orice 
caz, ca cel mai reușit ultim act 
al acestui important concurs. 
Prezentă pentru a patra oară 
consecutiv în finală, reprezen
tativa României s-a clasat a- 
cum pe locul 5, o poziție me
ritorie, dar considerăm că, în 
mod normal, ar fi putut să-i 
revină locul 4. dacă... Cele 4 
puncte care au despărțit-o, în 
cele din urmă, de echipa Marii 
Britanii n-ar fi fost imposibil 
de refăcut in condițiile în ca
re, să zicem, majoritatea atle
telor. dacă nu chiar întreaga 
noastră echipă, ar fi concurat 
la nivelul cel mai bun, demon
strat de mai multe ori în acest 
sezon. Dar, din păcate, doar la 
cîteva probe, acest nivel, pe 
plan cifric, a fost egalat sau 
depășit.

Eva Z«rgo-Raduly la suliță, 
cu un nou record național 
(66,28 m), Doina Anton la lun
gime (6,60 m — rezultat egal ■ 
celui mai bun rezultat anterior 
el său) și Adriana Stancu Ia

★
Iată acum rezultate din ziua ă 

doua a Întrecerilor de la Torino: 
FEMEI: 200 m: Kondratieva
(U.R.S.S.) 22,40, Gohr (R.D.G.)
22,50, Richter (R.F.G.) 22,75... 8.
Chiricuță 24,00; 3000 m: Gușkova 
(U.R.S.S.) 8:52,0, Puică (România) 
6:52,7, laținska (Bulgaria) 8:52,9; 
100 mg: Anisimova (U.R.S.S.) 
12,77, Rabsztyn (Polonia) 12,85, 
Î’eneva (Bulg.) 13,17, Dumitrescu 

3,36, Kempin (RJF.G.) 13,50; 
6X400 m: R. D. Germană 306,7,
U.R.S.S. 3:20,4, Marea Brltanle 
2:27,9... 7. România 3:32,9; lungime: 
Wujak (R.D.G.) 6,89 m. Anton 
(România) 6,60 m, Guseva (Bulg.) 
6,47 m; înălțime: Ackerman 
(R.D.G.) 1,99 m, Slmeoni (Italia) 
1,94 m, Klelan (Polonia) 1,92 m, 
Denisova (U.R.S.S.) 1,92 m, Bla- 
goeva (Bulg.) 1,84 m._ 8. Popa 
(România) 1,82 m; greutate: Slu- 
pianek (R.D.G.) 20,93 m, Aba-
Șidze (U.R.S.S.) 19,75 m, Petrova 
(Bulg.) 19,63 m, Wilms (R.F.G.) 
19,08 m. Loghin (România) 17,79 
m ; bărbați: 200 m: Weis (M.B.) 
20,29, Mertnea (Ita.) 20,31, Woro- 
nln (Pol.) 20,43; 800 m: Coe
(M.b.) 1:47,3, Zivotid ffug.) 1:0,1; 

m..

luptat cu deosebită ardoare 
pentru victorie. Duminică di
mineața a avut loc deschide
rea festivă, la care si-a dat 
concursul fanfara din Uda Clo- 
ciocov — recent laureată cu 
„argint" la finalele pe țară din 
cadrul Festivalului „Cintarea 
României". Apoi au început în
trecerile. Bătea vîntul, era ră
coare și întreaga comună — 
de la cei mai tineri pînă la 
bătrînii cu plete albe — a a- 
sistat ]a întreceri spectaculoa
se. Cîștigătorii au primit nu
meroase premii și diplome. 
Atleții ca și cicliștii au obți
nut rezultate remarcabile.

— Explicația o putem găsi in 
faptul că, prin regulament, am 
obligat fiecare comună partici
pantă la etapele festivalului să
tesc să se prezinte cu un anu
mit număr de atlefi (24) și de 
cicliști (20) la întreceri. Fără 
atletism și ciclism nu concepem 
sportul nostru sătesc, ne-a 
spus tovarășul Iulian Stancu. 
secretar al C.J.E.F.S. Teleor-’ 
man.

Soarele trecuse de amiază 
cînd s-au încheiat întrecerile 
„Festivalului sportiv sătesc". 
învingători și învinși aveau sa
tisfacția de a fi ajuns în fina
le. după întreceri, care, de-a 
lungul a trei luni, au mobili
zat tineretul sătesc, oamenii 
muncii de pe ogoare în prac
ticarea exercițiului fizic, a 
sportului. în cadrul „Daciadei". 
Festivalul s-a constituit intr-o 
demonstrație a marelui poten
țial sportiv sătesc din județ.

„Cupa Teleormanul" a reve
nit comunei Băbăița, a cărei 
echipă a cîștigat și la fotbal. 
Iată celelalte rezultate : hand
bal — com. Orbească ; oină : 
corn. Olteni; volei: corn. Fră
sinet; atletism : 100 m — Ioa
na Tudorcea (Slobozia Mîndra). 
Marin Dumitru (Călinești); 800 
m : Crăciuna Ispas (Slobozia 
Mîndra); 1500 m: Tudor Ol
teana (Poroschia); lungime : 
Ioana Tudorcea și Marin Du
mitru ; ciclism ; Mihai Buică 
(Țigănești).

Sever NORAN

pri- 
urca 
res- 
abia 
Pui-

cu aproape 
recordul de

400 mg (57,45 față de 57,71) au 
fost singurele excepții in a- 
ceastă privință, dar numai 
mele două atlete au putut 
pe podium (locul întîi si. 
pectiv, doi), Adriana fiind 
a 5-a. în schimb. Maricica 
că, deși sub plafonul recordului 
său din această stagiune, a 
fost a doua la 3000 m. iar Na
talia Mărășescu a treia Ia 1500 
m, dar cu un timp
5 s mai slab decît _____ ___
la jumătatea lunii iulie. Opi
năm, în ceea ce o privește pe 
Natalia, că. de data aceasta, a 
greșit tactic, în fața unor ad
versare cu finiș recunoscut ca 
viguros, pe care le-a mai în
vins, ce e drept, dar care — 
la rîndu-le — au întrecut-o.

Echipa noastră a dovedit 
încă o dată lipsa sa de omo
genitate. prin slăbiciunile evi
dente manifestate, în special, 
în probele de viteză. Este foar
te greu pentru o formație care 
pleacă, din start, cu un handi
cap serios, să refacă mai apoi 
pe parcurs ! Or, la 100 m. la 
200 m și la 4 x 100 m, adică 
la cursele de viteză, atletele 
noastre s-au clasat pe ultimul
★ ★
5000 m: Kunze (R.D.G.) 14:12,9,
Fedotkln (U.R.S.S.) 14:14,0; 110
mg: Munkelt (R.D.G.) 13,47, Pu- 
clkov (U.R.S.S.) 13,56; ----
obst.: Scarpetini (Ita.) 
Karst (R.F.G.) 8:23,8,
(U.R.S.S.) 8:25,9; 4X400 m 
Germania 3:02,0, R. D. Germană 
3:02,2, U.R.S.S. 3:02,4; triplu: La- 
mltlă (Fra.). 16,94 m, Matzucato 
(Ita.) 16,92 m, Pișkulin (U.R.S.S.) 
16,90 m; prăjină: Volkov-junior 
(U.R.S.S.) 6,60 m, Abada (Fra.) 
6,60 m, Kozakiewicz (Pol.) 5,55 
m; disc: Schmidt (B.D.G.) 66,76 
m. Wagner (R.F.G.) 62,95 m; bu- 
Hță: Hanisch (R.D.G.) 88,68 m,
Wessing (R.F.G.) 87,38 m, Maka
rov (U.R.S.S.) 82,26 m.

Pentru ediția a H-a â „Cupei 
mondiale", de Ia Montreal (24— 
26 august), s-au calificat echipele 
R. D. Germane șl Uniunii Sovie
tice, clasate pe primele două 
locuri la bărbați șl la femei. 
In afara acestora, la Montreal va 
mal concura șl a treia formație 
de pe continent, reprezentativa 
Europei, alcătuită din atlețl 
atlete din celelalte țări.

3060 m
8:22,8, 

KUmov 
: R. F.

Și

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR, IMPORTANT TEST 
ÎN DEFINITIVAREA LOTURILOR PENTRU C.E.

După ce arcașii și-au Început Ieri întrecerile, astăzi trăgătorii de la 
arme cu glonț vor executa, la poligonul Tunari, primele tocuri con
țină pentru campionatele naționale de tir pe 1979.

Ediția care Începe astăzi are o importanță majoră șl dintr-un alt 
punct de vedere decît acela al desemnării campionilor. Antrenorul 
federal Olimpiu Galea ne expunea, zilele trecute, că „...situate ime
diat după Campionatele internaționale ale României, naționalele slnt 
organizate într-o perioadă de formă maximă a țintașilor noștri. Un 
bun prilej, deci, fie pentru a confirma bunele cifre reușite la Inter
naționale, fie pentru a îndrepta impresia nefavorabilă lăsată de unii 
trăgători Ia aceeași competiție".

Concomitent Insă e de menționat că actuala ediție a campionatelor 
naționale constituie ultimul test important In vederea alcătuirii lo- 
turilor ce ne vor reprezenta Campionatele europene de tir pentru 
arme cu glonț de la Lvov (3—12 septembrie).
CAMPIONATUL NAȚIO
NAL DE TIR CU ARCUL

Ieri, tn parcul Herăstrău din 
București, au Început campiona
tele naționale de tir cu arcul 
pentru seniori și senioare. Buna 
pregătire generală și specifică a 
majorității celor ce s-au prezen
tat la întrecerile inaugurale au 
asigurat succesul primei zile de 
concurs. Ca urmare, 4 noi re
corduri naționale au fost înre
gistrate la distanțele lungi. Au
tori: A. Berki (Voința Tg. Mu
reș) 294 p la 90 m și 317 p la 
70 m; Terezia Preda, 308 p la 
70 m și Aurora Chin, 3313 p la 
60 m (ambele de la Sănătatea 
Tg. Mureș). După două probe 
ale primei simple FITA, clasa
mentul masculin arată astfel, In 
prima parte a sa: 1. A. Berki 
294+317=611 p, 2. M. Bîrzu (Vo
ința Satu Mare) 582 p, 3. A. U- 
rițeseu (Minerul Anlnoasa) S64 
p; la feminin : 1. Terezia Preda 
308+309=616 p, 2. Aurora Chin 
607 p, 3. Lucia Micloș (Voința 
Satu Mare) 528 p.
TINERII CĂLĂREȚI DE LA 
C.S.M. SIBIU Șl OLIMPIA 
AU DOMINAT ÎNTRECE

RILE JUNIORILOR
Timp de trei zile, pe baza hi

pică din „Parcul poporului" din 
Craiova s-au desfășurat întrece
rile etapei a doua a campionatu
lui republican de călărie, rezervat 
juniorilor șl fetelor. Au partici
pat tineri sportivi de la Dinamo, 
Olimpia București, C.S.M. Sibiu, 
Petrolul Ploiești, Agricola Tg. 
Mureș, Agricola Lugoj, Agrono
mia Timișoara șl C.S.M. Craiova. 
S-a evidențiat, la această etapă, 
comportarea general bună a ju
niorilor de 16 ani, remareîndu-se, 
totodată, reprezentanții cluburilor 
Olimpia și C.S.M. sibiu, care au 
dominat Întrecerile.

Iată rezultatele înregistrate : 
dresaj — 1. p. Fleischer (C.S.M. 
Sibiu) cu MiM Maus 586 p, 2. Gh. 
Guran (C.S.M. Sibiu) cu Cerbu 

probă 
la fel 
și la
și la

(nu ne-am aș- 
să se întîmple 
înălțime !), iar 
4 x 400 m —

loc, aducînd echipei doar cite 1 
punct de 
teptaț ca 
lucrurile 
Ia 400 m
pe locul 7 (cite 2 p). Deci, o 
socoteală simplă ne arată că 
Ia 6 probe din 15 au fost acu
mulate doar 8 puncte din to
talul de 58 al echipei noastre ; 
restul de 50 p, pentru 9 probe, 
dă o medie de 5,55 p, ceea ce 
— să recunoaștem — nu este 
deloc rău ! Și totuși, dacă Și 
Fița Lovin ar fl mers la valoa
rea-! recunoscută, ca și Corne
lia Popa, Maria Șantung, și, 
mai ales, Natalia Mărășescu, 
locul echipei române, ar fi 
fost, acum, 4 în clasamentul 
general, un loc mai potrivit 
aspirațiilor și posibilităților a- 
tletismului nostru. Trebuie să 
recunoaștem însă că. și așa, 
locul 5, este cel mai bun ocu
pat de echipa noastră la o fi
nală a „Cupei Europei" și că, 
acum, la Torino, o medalie de 
aur, două de argint șl una de 
bronz reprezintă, de asemenea, 
bilanțul cel mai bun al atlete
lor românce la această compe
tiție. Și doar puțin, a lipsit ca 
el să fi fost foarte bun !...

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

550 p, 3. C. Alboiu (C.S.M. Sibiu) 
cu Hazard 545 p ; obstacole, ju
niori 16 ani — 1. Fi. Cherățolu 
(C.S.M. Sibiu) cu Șeitan 0 p 
(37,2 s), 2. St. Raba (Olimpia) cu 
Mangal C p (39 s), 3. L. Stan 
(Olimpia) cu Hunedoara i p 
(42 s) ; juniori 18 ani — 1. L. 
Stan cu Hunedoara 4 p, 2. O. Fa- 
bich (C.S.M. Sibiu) cu Mizantrop 
7 1/4 p, 3. I. Bucur (C.S.M. Sibiu) 
cu Corint 8 p ; fete — 1. Nori 
Petric (Agricola Lugoj) cu Aida 
0 p (78 s), 2. Irina Barna (Di
namo) cu Vals 0 p (84,2 s) ; 
echipe — L C.S.M. Sibiu 0 p, 2. 
Dlnamo 4 p, 3. Olimpia 8 p.
CAMPIONATELE REPUBLI

CANE DE CULTURISM
în municipiul Gh. Gheorghlu- 

Dej, după încheierea „naționale
lor" de haltere, s-a disputat cea 
de a X-a ediție a campionatelor 
republicane de culturism, la care 
au participat peste 20 de practi- 
canțl al sportului armoniei fizice 
din București, Oradea, Sibiu, Re
șița, Bistriței, Gh. Gheorghlu-Dej 
șl Satu Mare. Ca șl la edițiile 
precedente, reprezentanții clubu
lui Rapid București (antrenor 
Dumitru Hâtru) au dominat în
trecerile, cîștlgînd două din cele 
trei titluri de campion al țării, 
cel de al treilea revenind — șl de 
această dată — siblanului Gheor- 
ghe Humă, care îșl înscrie în 
palmares pentru a zecea oară o 
asemenea performanță.

CLASAMENTE — categoria 
1,65 m : 1 V. Pruteanu (Rapid 
Buc.), 2. N. Olaru CRapid Buc.), 
3. Ov. Bocioc (Rapid Oradea) ; 
categ. 1,72 m : 1. G. Crăciunescu 
(Rapid Buc.), 2. C. Bebeșelca (Ra
pid Buc.), 3. Em. Delczeg (Rapid 
Oradea) ; categ. peste 1,72 m : I. 
Gh. Humă (C.S.M. Sibiu), 2. St. 
Blchiș (Rapid Buc.), 3. M. Bărăl- 
taru (Rapid Buc.) Clasament pe 
echipe : 1. Rapid București 38 p, 
2. Rapid Oradea 1 p, 3. C.S.M. 
Sibiu 7 p.
CONCURSUL REPUBLI

CAN DE ATLETISM 
AL JUNIORILOR MICI

BACAU, 6 (prin telefon). La 
sftrșitul săptămlnii trecute a avut

0 REUNIUNE DE NOTA ZECE
Reuniunea desfășurată duminică 

dimineața pe hipodromul din Plo
iești prezenta o notă cu totul Ine
dită : un pariu austriac cu o miză 
inițială de IOT 073 lei, cifră neîn
registrată pînă în prezent. In mod 
firesc, acest atu, cit șl perspec
tiva unor întreceri de mare spec
taculozitate (au fost trimiși pe 
pdstă cai de certă valoare), au 
atras o asistență extrem de nu
meroasă. Se punea întrebarea 
dacă acest „austriac" (care in 
final s-a ridicat la 156270 lei) 
nu-și va pune amprenta asupra 
bunei desfășurări a alergărilor. 
Din fericire, și spre cinstea dri- 
verilor noștri, probele respective 
s-au desfășurat lntr-o notă de 
perfectă corectitudine, cîștigătorii, 
cu excepția Iul Juvenil (fluctua
ție de peste două secunde In 
Interval de o oră), recrutîndu-se 
din rtndul cailor recomandați de 
ultimele lor evoluții. Au fost 
victorii spectaculoase, dar mun
cite, Gv. Solcan, M. Ștefănescu, G. 
Ciobanu, V. Moise meritlnd feli
citări pentru modul în care șl-au 
susținut pensionarii. Poate că 
l-am fi menționat și pe N. Gheor- 
ghe pentru victoria repurtată cu 
Catren, dar felul în care l-a cra
vașat pe acesta (nepermts la un 
cal de doi ani) a displăcut total. 
Consemnăm, de asemenea, succe
sul repurtat de Mihai Leontopol 
(al doilea in șapte zile) In probe, 
rezervată amatorilor. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : 1. Rodion 
CC. Radu) rec. 1:45,7, 2. Copist. 
Simplu 1,60, ordinea 6. Cursa a 
n-a ; 1, Hebron (M. Leontopol) 

obișnuite Pronoexpres ilus
trează din plin atractivi tatea 
acestui îndrăgit sistem de joc. 
Numai în cursul lunii prece
dente, de exemplu, au fost a- 
tribuite ȘAPTE AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“, fără a mai 
vorbi de mult mai numeroasele 
câștiguri substanțiale In bani, 
realizate în aceeași perioadă. 
Desigur, este un bilanț grăitor 
în privința multiplelor avanta
je oferite participanților la 
Pronoexpres și, in același timp, 
o bună invitație pentru trage
rea de mîine, 8 august a.c. 
gențiile Loto-Pronosport 
stau la dispoziție pentru a 
încerca și dv. șansele !

MARI SUCCESE 
LA LOZ ÎN PLIC

După ce, cu numai cîteva 

A- 
vă 
vă

loc, pe stadionul „23 August" 
din localitate, concursul republi
can de atletism pentru juniorii 
HI, competiție care s-a bucurat 
de o foarte bună organizare și 
de rezultate mulțumitoare. Din 
păcate, o aversă de ploaie, că
zută sîmbătă noaptea, a desfun
dat pista, primele 2 culoare de
venind Impracticabile.

Iată lista cîștigătorilor : BĂ
IEȚI : 80 m : V. Alionte (Viito
rul Buc.) 9,0 (același rezultat S. 
Enl — C.S.ș. Reșița) ; 600 m : L. 
Roșea (Olimpia Giurgiu) 1:27,1 ; 
2 000 m : V. Clmpeanu (Minaur 
Zlatna) 5:51,8 ; 1 ooo m ob. : S. 
Vălău (Lie. N. Băleescu Cv.) 
2:53,8 ; 90 mg : V. Oatu (Petrolul 
PI.) 12,8 : 200 mg ; V. Oatu 27,1 ; 
6 km marș : Fl. Mitrea (Llc. 2 
lași) 26:33, 3; lungime : M. Bodog 
(C.S.S.A. Buc.) 6,39 m ; înălțime : 
G. Mărgineanu (C.S.Ș. Mediaș) 
1,92 m ; prăjină : FI. Gogolnl- 
ceanu (C.S.M, Iași) 3,90 m ; greu
tate : S. Turbă (C.S.S.A. Buc.) 
14,18 m ; disc : Turbă 53,36 m ; 
suliță : T. Pătru (Llc. 2 lași) 
54,12 m ; ciocan : Cr. Burlău 
(C.S.S. Oradea) 50,70 m ; 4 X 80 
m: Lie. N. Băleescu Craiova
37.7 ; FETE : 80 m î Demetra
Tronciu (C.A. Roman) 10,0 ;
1 000 m : A. Rauch (C.S.S. Cărei) 
2:55,9 ; 80 mg. : Alina Grecu (Lie.
2 Buc.) 11,7 ; 200 mg : AL Grecu
29.8 ; lungime : C. Fetricanu (Vii
torul Buc.) 5,44 m ; Înălțime : 
Octavia Nil (Șc. gen. 190 Buc.) 
1.64 m ; greutate : D. Costlan 
(C.S.Ș Brăila) 12,60 m ; disc : 
L. Simon (LCEA C-lung) 3ă,54 m ; 
suliță : Rita Hldloșan (C.S.S. 
Beluș) 37,08 m ; 4 X 80 m : 
C.S.S.A. Buc. 42,4.

S. NENIȚA, corcsp.

LA SINAIA, ȘAHISTA MA
RINA POGOREVICI O ÎN
VINGE PE DUȘIȚA C EJICI
SINAIA, 6 (prin telefon). Par

tida derby a rundei a 4-a din 
Turneul Internațional feminin de 
șah le-a opus pe Marina Pogo- 
revici ș! Dușița Cejici, campioa
nele de junioare ale României șl, 
respectiv. Iugoslaviei. La capă
tul unei întllnlri condusă cu 
multă energie șl ambiție, Marina 
Pogorevici a obținut o frumoasă 
victorie, care o aduce In grupul 
fruntașelor concursului. cele
lalte rezultate': Kantor — Kaș 
0—L Jlcman — Grosch, Szma- 
clnska — Sikora, Bogdan — Teo- 
dorescu remize, Voiska — Chiș 
șl Ilic — Pihajlici Întrerupte.

în clasament, situația se men
ține foarte strînsă: ILIE 2'/, p 
(1), Jicman, Szmacinska, Cejici, 
Pogorevici 2% p, Voiska, Kaș 
2 p (1), Grosch, Kantor, Sikora, 
Bogdan 1% p, Chiș 1 p (1), Teo- 
dores cu 1 p, pihajlici % p (2).

T. NICOARĂ,
arbitru internațional

369. Cursa a vn-a :
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R. P.
CONSTAN 

In continue 
D tnlreprlni 
prezentatlvs 
R. P. Chin 
după-omiazi 
din localîta 
în companl

ÎN A
(Urma

rec. 1.-2S.8, 2. Oșanca, 3. Rural.
Simplu 3, ordinea 8, event 5. or
dinea triplă 262. Cursa a în-a :
1. Rustica (N. simion) rec. 1:31,6,
2. Fanera. Simplu 2,50, ordinea
10, event 7, triplu cîștigător 72. 
Cursa a IV-a : 1. Valoarea (M.
Ștefănescu) rec. 1:26,4, 2. Macrou. 
Simplu 9, ordinea 32, event 29. 
Cursa a V-a : 1. Săbădău (G.

. Ciobanu) rec. 1:30,0, 2. Indian, 3.
Iluminata. Simplu 3, ordinea 8, 
event 13, ordinea triplă 119. 
Cursa a Vl-a : 1. Retuș (Gv. Sol
eau) rec. 1:28,2, 2. Samanta, 3. 
Joben. Simplu 8, ordinea 21, e- 
vent 18, triplu cîștigător 182, ordi
nea triplă "* — 1 ;
1. Juvenil (I. Crăciun) rec. 1:26,3,
2. Recurs. Simplu 6, ordinea 63,
event 140. ----- 1 1
Oselna (V. Moise) rec. 1:28,9, 2. 
Turban, 3. Abil. Simplu 11, ordi
nea 61, event 148, ordinea trlpdă 
1160. Cursa a IX-a : 1. Stilat (M. 
ștefănescu) rec. 1:25,4, 2. Hotă- 
rel, 3. Hebreoa. Simplu 2,50, ordi
nea 10, event 232, triplu cîștigător 
închis, ordinea triplă 1208. Cursa 
a X-a : 1. Catren (N. Gheorghe) 
rec. 1:34, 2. Siracuz. Simplu 17, 
ordinea 381, event 50. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
156 270 lei și a fost cîștigat (50%) 
de două tlchete cu trei combina
ții a 26 040 lei flecare. Report : 
78 150.

Gh. ALEXANDRESCU

Cursa a Vin-a : 1.
2.

rile în urmă, am publicat în 
această rubrică numele cîtorva 
proaspeți deținători de auto
turisme obținute la cel mai 
popular sistem de joc — LOZ 
IN PLIC, astăzi vă prezentăm 
și o parte dintre cei mai re- 
cențl cîștigători de Importante 
sume în numerar : Nițulescu E- 
caterîna (Focșani) — 50.000 lei; 
Iatan Reasilvia (Topolog, jud. 
Tul cea). Avram Ioana —- (Hm. 
Sărat), Stănilă Ion (Medgidia) 
și Butnaru Genovel (Găgești — 
Peiceni, jud. Vaslui) — cîte 
20.000 leî; Păun Ioana (Brăila), 
Enache Aneta (Piatra Neamț), 
Dobroțchi Hie (Bocicoiul Mare, 
jud. Maramureș), Stoica loa
der (Odobești), Todor Marita 
(Oradea), Cremer Carol (Ber- 
zovia, jud. Caraș-Severin) — 
rite 10.000 lei etc.
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CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 1 AUGUST 1979

Categoria 1 ; 1 variantă 25% 
autoturism Dacia 1906 ; categoria
2 : 1 variantă 106% a 40.612 lei și
3 variante 25% a 10.153 lei ; cate
goria 3 : 26,25 variante a 2.321 Id; 
categoria 4 : 72 a 846 lei ; catego
ria 5 : 136,75 a 445 Id - categoria 
6 t 5.809,25 a 40 lei ; categoria 7 : 
15S a 200 id și categoria 8 ; 3.043 
a 40 Id.

Report categoria 1 : 2S3.288 ld.
Autoturismul Dacia 1300 de la 

categoria 1 a tost obținut de 
RADA FLORIN din Rîmnlcu VS- 
cea iar clșt+ml de 40.612 ld de la 
categoria 2 a tost obținut de 
IAGER LOGHIN din Ploiești.

CINE JOACA ASTĂZI, 
MIINE POATE CI.ȘTIGA !
Numărul mare și valoarea 

ridicată a cîștigurilor furniza
te cu regularitate de tragerile



PESTE ȘTACHETĂ
>gr esu- 
ucSvi- 
echilor 
îi alte 
! pro- 
practici 
ol, fn- 
:eci și 
a s-au 
tlpllnă. 
uabUe, 
esc al
alianul 
ibledo- 
intîm- 

uimire. 
r cam
elie —

imd a 
tre 25 
! află >r taie 
atunci, 
Itorilor 

pres- 
» jnd- >oj w- 

i^aver 
onnors 
ani la

amplo- 
. Este, 
a unor 
!n or- 
rezul- 

pe td- 
In tn- 
Acesta 

tnar- 
a )o-

1 atn 
tivltate 

aduse 
perfec-

Această nouă regulă tinde 
s-o înlocuiască pe cea veche, 
la capitolul randamentului 
maxim al tenlsmanulul. Asis
tăm astăzi la ascensiunea 
pregnantă a unor campioni 
de înfloritoare tinerețe, în 
multe țări ale lumii. Ameri
canul McEnroe, paraguayanul 
Pecci, cehoslovacul Lendl, 
francezul (de culoare) Noah, 
iată nume noi de jucători, 
toți tineri, pe care ne-am o- 
bișnuit sd le găsim în frun
tea coloanelor de performeri. 
Ceea ce era calificat drept 
surpriză la primele lor afir
mări devine fapt obișnuit.

Cititorului nu-i vom ascun
de prea mult timp 
ținta ultimă a 
acestor considera
ții. Ele sînt menite 
să sublinieze va

loarea performanței celor doi 
proaspeți campioni ai țării. 
Florin Segărceanu (18 ani) și 
Lucia Romanov (20 ani). Și 
conținutul el. Aceasta fiindcă 
victoriile lor onorează, deopo
trivă, pe cel ce i-au format, 
dlndu-le posibilitatea sd pro
greseze rapid, in pas cu rit
mul contemporan al tenisului.

Ar fi o greșeală sa se 
creadă că, prin aceasta, am 
aruncat la coș tot ce rămîne 
încă prețios în rîndul princi
piilor clasice de formare a ju
cătorului de tenis, care cer 
elaborare în timp și încărcă
tură gradată. Nu ne putem 
ascunde însă bucuria șl emo
ția firească cînd apare un 
campion capabil să devanseze 
toate așteptările, să sară peste 
ștacheta de record. Emoție 
care pentru un antrenor pe 
nume Aurel Segărceanu în
semnau lacrimi de fericire la 
victoria fiului său.

Radu VOIA

licaid de volei (feminin)

£ZA-ROMANIA 3-0

După testarea Jucătorilor din prima divizie

CERIMTELE SINE PREA MICI • • •

aciua] al fotbalului nostru, 
tragem concluzia că ne-am 
pus la punct cu tehnica, 
fi o afirmație pripită, falsă, 
însemna să ne îmbătăm cu

ilefon). 
■e care 
•ră, re- 
zoiei a 

luni 
-turlloe 
unicală 
Româ-

nici. După un Joc foarte bun, 
oaspetele și-au adjudecat victoria 
cu scorul de 3—« (7, 11, 6). Volei
balistele noastre au fost deficitare 
la serviciu și, mal ales, la pre
luări. Au arbitrat M. Djuric (Iu
goslavia) șl T. Faustos (Grecia), 

C. POPA, coresp.

I
I

Săptămîna trecută s-a desfă
șurat, în patru centre din tară, 
acțiunea de testare a echipe
lor divizionare A. După cum se 
știe, examinarea jucătorilor din 
primul eșalon s-a făcut, de 
astă dată, după o formulă res
tructurată, evidențiind — și cu 
acest prilej — orientarea foru
lui de specialitate de a acorda 
prioritatea cuvenită factorului 
tehnic, singurul, de fapt, care 
nu poate fi conceput altfel de- 
eît nemijlocit legat de prezen
ța mingii. In fața comisiilor de 
la București, Pitești. Bacău si 
Cluj-Napoca s-au prezentat 355 
de jucători, cifră în care nu 
sînt cuprinși componenții lo
tului F.C. Argeș, aflați, la data 
testului, în turneu ta Bulgaria. 
Au mai absentat, din motive 
medicale : Sava, Furnică, Miu 
(C.S. Tîrgoviște), Donose (Uni
versitatea Craiova), Dumitru, 
Năstase (Steaua), Vrînceanu. 
Stănescu (Dinamo), Baihori I 
(Politehnica Timișoara), Cîo- 
cîrlan (Politehnica Iași).

Peste tot. așa după cum au 
remarcat delegații Colegiului 
central al antrenorilor — N. 
Petrescu și M. Bîrsan (Bucu
rești), C. Drăgușin (Pitești), V, 
Siăneulescu (Bacău) si I, Lu- 
paș (Cluj-Napoca) — organi
zarea acțiunii de testare a fost 
bună, disciplina foarte bună, 
iar participarea jucătorilor la 
desfășurarea probelor — privi
tă cu interes și seriozitate, Re
zultatul final ? Reușită depli
nă, Și pe plan cantitativ — ne- 
existînd nici repetenti, nici 
corigenți, Și pe plan calitativ.
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dacă ținem seama de faptul că 
mai bine de 90 la sută din to
talul celor 355 divizionari A, 
prezenți la testul tehnic din 
2 august, au obținut punctajul 
maxim : 15. O situație — de ce 
să nu recunoaștem ? — îmbu
curătoare, chiar dacă admitem, 
că, pe undeva, comisiile de 
examinare au mai trecut cu 
vederea unele mici inexactități 
în execuții. Și totuși, în ciuda 
unui motiv real de satisfacție, 
e cazul să spunem că nu-i de
loc bine să ne facem prea 
multe iluzii în privința nivelu
lui ------------------------
să
Și 
Ar
Ar ____ ___________ ___
apă rece. Pentru că tehnica nu 
presupune numai trei probe 
oarecare, alese, ca în cazul 
recentei testări, dintr-un noian 
de posibilități de exprimare a 
acestui factor în contextul jo
cului. Noțiunea de tehnică este 
cu mult mai cuprinzătoare și 
mai complexă. De unde și ne
cesitatea îmbunătățirii, in per
spectiva unei, viitoare exami
nări, a jucătorilor divizionari, 
a testelor tehnice, așa cum a- 
răta antrenorul federal, Cornel 
Drăgușin. Aceasta, atît pe ca
lea îngreunării, în spațiu și în 
timp, a celor actuale, cît și 
prin introducerea unor probe 
noi, de mal mare dificultate, și 
mai ales strîns legate de con
ținutul jocului.

Pe de altă parte 
așa cum e de dorit, 
care, pe alocuri, ar 
din teste un fetiș — să nu ui
tăm un lucru esențial și anu
me : jocul. Pentru că, jocul cu 
miză este, la urma urmelor, 
testul testelor. In această idee, 
campionatul care bate la ușă 
ne-ar putea oferi și un răs
puns mai exact în ceea ce pri
vește valoarea reală a rezulta
telor obținute Ia testarea teh
nică de săptămîna trecută.

— evitînd, 
exagerările 
putea face

MEREU MAI SUS I

1944 1979
• Asociații șl cluburi sportive 266 470• Sportivi legitimați 6 400 14 918• Profesori de educație fizică B6 <2fî• Antrenori 40 82• Baza materială (stadioane, săli, 

bazine, terenuri și baze simple) MO «3.
• Sportivi în loturile naționale 35 120
• Sportivi în loturile olimpice — 29
• Titluri de campioni naționali 18 41
• Titluri europene și mondiale — 7
• Arbitri 830 1 frfo
• Participant! la competiția națională

„Daeiacia"
— ediția I TIS 300
— ediția n-a (etapa de iarnă) K) 000

• Sportivi clasificați : 9 maeștri «meriți al sportului, 34 macș-
tri al sportului, 31 categorie internațională, 223 categoria I,
358 categoria a n-a.

Horvath (gimnastică), D-iru aflat Ia un pas de titlu, de
Dana (lupte), Gh. Bodescu, N, multe alte titluri poziții
Mihăilescu, D. Bleier, Gh. fruntașe, realizate la nivelul
Horvat (volei). In actualele pe- juniorilor in diferite ramuri
piniere ale sportului de perfor- sportive...
manță timlșan se pregătesc nu
meroși viitori performeri. se 
caută noi forme de selecție, una 
din inițiative, acțiunea „Volei- 
ura !“, aparținînd profesorului 
timișorean Dezideriu Bleier, 
stîrnind un real interes.

SPORTUL STUDENȚESC 
LA ÎNĂLȚIME

„Caracteristica esențială a 
voluțici sportive timișene 
perimetrul performanței —■

e
ta 
ne 

spunea tovarășul Mihai Purice, 
secretar al C.J.E.F.S. — este 
trecerea ponderii activității in 
asociațiile școlare și studen
țești". Cluburile Politehnica, 
Universitatea și Medicina Ti
mișoara, cluburile școlare-uni- 
versitare concentrează majori
tatea elementelor de valoare la 
multe discipline și obțin re
zultate remarcabile, în compe
tițiile naționale. Astfel, trebuie 
să amintim de cele 11 titluri 
de campioane ale tării și de 
„Cupa României" cucerite de 
handbalistele de la Universita
tea, de titlul obținut de rugbyș- 
tii aceluiași club (primul pe 
care îl cîștiga o echipă provin
cială), de victoriile canotoare
lor junioare de la C.N.S.U.T. — 
Karin Sarasz, Rozalia Nagy 
(dublu) și Elisabeta Calapis 
(simplu) — la campionatele na
ționale de fond, de locurile 
fruntașe obținute de studentele 
baschetbaliste, de voleibaliști și 
voleibaliste, de șahistele de la 
Medicina (Dana Nuțu este 
campioană națională), de hand- 
baliștii Politehnicii, care s-au

„Ca urmare a punerii in 
practică a indicațiilor conduce
rii partidului nostru, ale tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, activitatea de educa
ție fizică și sport din județul 
nostru a marcat o continuă as
censiune — ne spunea tovară
șul Petru Moț, șef de secție la 
Comitetul județean Timiș al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S. 
Ramurile sportive tradiționale 
au cunoscut o dezvoltare vigu
roasă, iar apariția unor ramuri 
noi a lărgit sfera de cuprinde
re a tineretului în activitatea 
de performanță. Concomitent, 
ne-am preocupat de asigurarea 
bazei materiale. Desigur Ia po
tențialul material și uman pe 
care-I avem putem pretinde 
mai mult de la secțiile ramu
rilor prioritare. Avem ta județ 
unități universitare și sindi
cale puternice, care trebuie să 
Împlinească acest deziderat, să 
ducă performanța timișeană tot 
mai sus. Dacă la J.O. 
Montreal in delegația 
noastre au figurat 10 
zentanți ai Timișului, 
Olimpiada de la Moscova tre
buie să pregătim și mai mulți. 
De asemenea, ta marea compe
tiție polisportivă națională „Da- 
ciada", precum și ta alte ac
țiuni, ne propunem să angre
năm cit mai mulți oameni ai 
muncii de toate vîrstclc, pen
tru a îndeplini integral obiecti
vele majore pe care partidul 
le-a pus in fața mișcării noas
tre sportive".

de Ia 
țării 

repre- 
pentru

Mihai IONESCU

NU NE LASĂ SĂ JUCĂM,,." 
foarte exact și oportun — 
că echipele noastre, — în 
general, au multe momente 
de „respiro", de slăbire a 
concentrării în joc, că e- 
fectuarea marcajului și 
presingului au încă un sens 
foarte larg, aproximativ, în 
modul de exprimare. Antre
norul principal de la Steaua 
— care vorbește cu autori
tatea unui fost maestru al 
tehnicii și tacticii — ne 
mărturisea că efortul său și 
al colegilor lui se îndreaptă 
spre permanentizarea utili
zării elementelor fotbalului 
modern, atît pentru atac cît 
și pentru apărare. In citeva 
cuvinte spus, telul unei e- 
chipe

Auzi, uneori, înaintea 
vreunui meci de campionat 
ți — mai cu seamă — în 
preajma unuia internațional, 
spunîndu-se despre viitorul 
adversar: „Da. asta-i o e- 
chipă bună pentru noi, ne 
lasă (n.n. sublinierea ne a- 
parține) să jucăm..." Sau, 
invers ; „Asta-i o echipă 
rea, nu ne Iasă să jucăm..." 
Traducînd — fotbalistic — 
asemenea afirmații, ar în
semna că „echipa bună" nu 
prea face marcaj, joacă 
lejer, neconcentrat. Și, prin 
opoziție, „echipa rea" este 
întruchipată de formația 
care aplică un presing ne
iertător (adeseori, pentru 
unii dintre adversarii... pe
riculoși, chiar pe 
tot terenul), care 
Practică ceea ce 
numim fotbalul to
tal, de angajare 
maximă la efort 
51 de concentrare 
psihică totală.

Fotbalul modern, 
tițiile de înaltă

Pe teme 
actuale

este astăzi să joace 
ea cit mai mult 
și să-l deposedeze 
dt mai rapid pe 
adversar de balon 
— adică tocmai 
scopul fotbalului, 
de cînd există, 

că acum mijloacele
compe- 
perfor- 

manță nu ne mai oferă în
să, astăzi, „echipe bune". 
Astăzi, meciurile cu adevă
rat... meciuri sînt întreceri 
oare pornesc de la o luptă 
fără menajamente între 
„perechile antagoniste", ur- 
cînd spre forma superioară 
a disputei, o confruntare de 
idei tactice determinantă 
(de cele mai multe ori) 
pentru rezultat. Astăzi, „ni
meni nu te mai lasă să 
joci". Nimeni nu îți face 
cadou mingi, fiecare inten
ție a jucătorului cu balonul 
este pîndită — spre a fi 
zădărnicită — de unul, de 
doi, de trei adversari. &- 
chlpele „bune, generoase", 
acele formații visătoare și 
romantice de altădată, dacă 
n-au dispărut, sînt pe unde
va prin coada clasamentelor 
marilor competiții. I 
brazilienii au făcut cu 
ta îndîrjire campania 
„transformare realistă 
fotbalului", înțelegem 
și ei și-au dat seama 
doar cu driblingul amețitor 
și fenta spectaculoasă nu se 
mai putea trăi în „înalta 
societate" a balonului ro
tund.

Publicăm, recent, observa
ția antrenorului Gh. Con
stantin, care remarca

Dacă 
atî- 

de 
i a 

că 
. că,

Numai
de a atinge scopurile sînt 
într-o continuă perfecționa
re, ceea ce face ca cea mai 
mică eroare să fie plătită 
scump. Faptul că fixarea 
„perechilor antagoniste" se 
face acum, pentru marile 
meciuri, cu multe zile înain
tea partidei, că însăși pro
babila desfășurare a acestor 
zece dueluri este judecată, 
analizată cu atîta timp 
înaintea loviturii de înce
pere a partidelor impor
tante. demonstrează la ce 
grad înalt de perfecționare 
a ajuns — de pildă — acest 
mijloc tactic. Deci, rar se 
vor mai găsi echipe care „să 
te lase să joci", rar vei mai 
afla adversar care să te 
trateze superficial, dîndu-ți 
libertate de acțiune. Acum, 
ca să poți să joci, trebuie 
să fii în stare iu, echipă de 
performanță, să contraca
rezi — prin deplina stăpîni- 
re a „arsenalului" de ele
mente obligatorii fotbalului 
de înaltă valoare — adver
sarul care se prezintă hotă- 
rit, la rindu-i, să te anihi
leze. Astăzi trebuie să obții, 
prin pregătire și luptă spor
tivă, posibilitatea de a juca, 
de a acționa. „Bunăvoința*; 
tactică a adversarilor a dis
părut de mult din arenele 
marilor confruntări fotbalis-

I

InEerviu cu antrenorul C. Cernăianu

PREGĂTIRILE LOTULUI STUDENȚESC
PENTRU UNIVERSIADA DIN MEXIC
• Nu de mult,' făceam cu

noscute cititorilor concluziile 
primei părți a perioadei de 
pregătire a lotului universitar 
care va participa Ia Universia
da din Mexic. A urmat o nouă 
etapă, de două săptămîni, în
cepută cu meciul de la Cîm- 
pina, în compania reprezenta
tivei R.P. Chineze. Care sînt 
concluziile antrenorului C. Cer- 
năianu ? • Sintetizînd obiecti
vele noastre, voi spune că am 
urmărit : 1. însușirea temeini
că a ideii de joc ; 2. omoge
nizarea formației, mai ales da
că avem în vedere că cei 18 
jucători provin de la 14 clu
buri ; 3. impunerea unui stil 
de joc ofensiv, avînd în ve
dere că, la Universiadă, fiecare 
partidă are un caracter decisiv 
pentru calificarea în faza fi
nală. • Ce au arătat cele pa
tru meciuri de verificare, cu 
R.P. Chineză, Autobuzul, Fla
căra Moreni, și Gloria Buzău ? 
• Că, treptat, lotul s-a con-

stituit 'ca un . colectiv sudat, 
din care a rezultat formarea 
unei echipe din ce în ce mai 
omogenă pe toate planurlie — 
tehnic, tactic, moral-voliliv. • 
Bar fizic ? © Și aici aprecie
rile pot fi bune. Cele patru 
partide s-au încheiat cu des
tule resurse fizice, deși s-au 
desfășurat pe o căldură toridă, 
înlocuirile efectuate de noi au 
arătat că toți jucătorii s-au a- 
daptat ideii de joc. Iar preo
cuparea pentru spiritul ofensiv 
poate fi exprimată prin cele 
15 goluri înscrise. Sînt mulțu
mit în primul rînd de randa
mentul liniei de fundași, deși 
și aici au apărut unele scăderi, 
pentru că apărătorii noștri au 
fost tentați să sprijine mai 
mult atacul, rămînînd uneori 
descoperiți. Mă mulțumește fe
lul în care Cîmpcanu II și-a 
îndeplinit rolul de coordonator, 
ca și pe cel de realizator, apoi 
eficacitatea îmbunătățită a lui 
Cămătaru și Florin Grigore,

Eftimie IONESCU

evoluția satisfacatoare 
Carabageac ca aripă retrasă, în 
singurul meci în care am pu
tut să-l folosim. • Dar lotul 
care va fi 
universitar 
gătit de 
cu colegul 
următorii jucători : Bucu. Ur- 
sache, Nadu, Tilihoi, Păltinișan, 
Al. Nicolae. Munteanu II, Na
ghi, Sabăti, Bol8ni, Stoiehiță, 
Cîmpeanu II, I. Petcu, FI. Gri
gore, Cămătaru, Carabageac, 
Voicilă, Cernescu. • Și în 
continuare ? • Vor urma noi 
meciuri de pregătire, în tran
zit spre 
unde vom 
amicale.

folosit ? • Lotul 
al României, pre- 
mine, împreună 
I. Voica, cuprinde

Mexic, în Spania,' 
susține citeva jocuri

Constantin AlEXE j

ACTUALITATI • ACTUALITATI •
• MINIOR PERNIK - F.C. ARGEȘ 

1-2 (0—1). Piteștenii au susținut un 
singur meci în turneul întreprins In 
Bulgaria. Golurile victoriei obținute 
în această întîlnire au fost înscrise 
de Radu II șl D. Nicolae. Pentru 
Minîor a marcat lordanov. Antrenorul 
FI. Halagîan ținea să sublinieze ex
celentul arbitraj asigurat de 
cev.
• „CUPA DROBETA 2 000". 

nică s-au disputat meciurile 
ale competiției _ dotată cu

J. Jev-

Dumi- 
finole 

__ ___ ,__ ___________ __ „Cupa 
Drobeta 2 000”. In partida pentru lo
curile 3-4, echipa Pandurii Tg. Jiu 
a întrecut cu 3-0 (1-0) formația Tl- 
moc, din Iugoslavia. In finala compe
tiției s-au întâlnit C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin și echipa Vidin, din Bulga
ria. Severinenii ou cîștigat cu 2-0 
(1—0), prin golurile marcate de Mar- 
coci (mln. 14) și Vlătănescu (min. 
57), Intrînd, în acest fel, în posesia 
trofeului. (Gh. MANAFU, coresp.).
• „CUPA ȘTEFAN FILOTE”. Ediția 

din acest an a competiției dotată 
cu „Cupa Ștefan Filots" a revenit di

vizionarei B F.C. Brăila, care a între
cut in finală pe F.C. Constanța, cu 
scorul de 4—3 (1—1), prin golurile 
marcate de Bulancea (min. 8), Tra
ian (min. 50 șl 81) și Alecu (min. 
85). Fentru constănțeni 
Peniu (min. 32), Petcu

au marcat 
____  ..._ ,, ____ (min. 53) și 
Buduru (min. 58). (N. COSTiN, co
resp.).
• „CUPA VISCOZA". Flacăra roșie

— Urbis 3-2 (1-0). Autobuzul - Vîs-
coza 1-0 (1—0), Vîscoza — Urbis 3-2 
(2—2) și, In finala competiției. Au
tobuzul — Flacăra roșie 5—1 (4—1).
prin golurile marcote de Sultănoiu 
(2), Grigore, Naghi și Singeorzan, 
respectiv Suiter. (D. MORARU-SLIVNA, 
coresp.).
• CUPLUL DE ANTRENORI Al 

POLITEHNICII TIMIȘOARA In noul 
campionat va fi C. Rădulescu (prin
cipal) - C. Bodo (secund). Mențio
năm că F.R.F. și-a dat avizul in 
privința numirii tui C. Rădulescu, sub 
rezerva promovării — de către acesta
— a cursului de perfecționare a an
trenorilor.

ACTUALITĂȚI
• MI|NE LA PITEȘTI, F.C. ARGEȘ 

- REPREZENTATIVA TUNISIEI. în pri
ma partida a turneului sau în tarc* 
noastrâ, selecționata Tunisiei va în- 
tîlnl mîine, pe stadionul „1 Mai" din 
Pitești, pe F.C. Argeș. Întîlnirea va 
începe la ora 17.
• NOU ANTRENOR LA CARPAȚI 

SINAIA... Este vorba de Vasile Feld
man, care îl. înlocuiește Io conduce
rea tehnica a echipei pe Gabriel 
Rakșî.
• ...Șl LA MINERUL MOLDOVA 

NOUA... Incepînd cu ediția 1979-80, 
divizionara B Minerul Moldova Nouă 
va avea un alt conducător tehnic, în 
persoana fostului internațional Dumi
tru Popescu, care, cu ani în urma, a 
jucat la Viitorul, Progresul și Steaua.
• ...IAR U.M. TIMIȘOARA va be

neficia de serviciile lui Tiberiu Iti- 
neanțu, care-l înlocuiește pe Cicerone 
Manolache.
• ASTĂZI, IN NOUA CENTRE din 

țară se desfășoară acțiunea de tes
tare a jucătorilor divizionari B.



UN FILM CONSACRAT NADIEI COMANECI 
PREZENTAT LA TELEVIZIUNEA SUEDEZĂ

STOCKHOLM. 6 (Agerpres). 
— La 5 august televiziunea 
suedeză a prezentat filmul do
cumentar românesc consacrat 
multiplei campioane olimpi
ce și mondiale de gimnas
tică. Nadia Comăneci, apre
ciată unanim de comentatorii 
sportivi suedezi drept cea 
mai de seamă gimnastă a lu
mii. Acuratețea execuției și

grația recunoscută a Na- i 
diei, a cărei primă afirma- ț 
re — în fruntea elitei conti
nentale a avut loc cu cîțiva ani 
în urmă în același perimetru 
nordic (Norvegia), interesul ne
mărginit al publicului și spe
cialiștilor 
româncă a 
filmului și 
tivă din 6

pentru gimnasta 
determinat reluarea 
la emisiunea spor- 

august.

„Cupa Europei" la sărituri în apă

ECHIPELE ROMÂNIEI
ÎSI FINISEAZĂ PREGĂTIRILEo
La Sibiu, în ba-

,Sub arini", 
pentru

zi nul „I 
pregătirile 
cea mai importan
tă competiție in
ternațională de să
rituri a anului. 
„Cupa Europei", au 
intrat în „linie 
dreaptă" și urmea
ză ca pînă joi sea
ră. în ajunul în
trecerilor (care 
vor avea loc vi
neri, sîmbătă și 
duminică), partici- 
panții să aducă 
ultimele „retușuri" 
în execuția saltu
rilor și să se de
finitiveze echipele. 
Dintre reprezen
tanții celor 18 țări 
care vor lua parte 
Ia „Cupa Europei", 
primii sosiți la 
Sibiu au fost sări
torii cehoslovaci ; 
pînă mîine după 
amiază vor ajun
ge toți ■ oaspeții, 
printre care spor
tivii din U.R.S.S., 
R. D. Germană, 
R. F. Germania, 
Suedia. Italia, țări 
ritori domină arena internațio
nală a acestui sport.

în „tabăra" noastră, antre
namentele au continuat cu asi
duitate. La sfirșitul săptămînii 
trecute a avut loc un ultim 
concurs de selecție, menit să 
definitiveze echipele. La băieți, 
Alexandru Bagiu a dominat 
net, iar excelenta execuție a 
unor salturi — la platformă — 
la care manifestase, pînă nu de 
mult, nesiguranță (triplu salt și 
jumătate contra trambulinei și 
triplu salt în echilibru), a spo
rit încrederea antrenorilor I. 
Ilieș și P. Decuseară, într-o 
bună evoluție a sportivului 
român. Al doilea om al echi
pei. Mathias Kaiss, a suferit un 
ușor accident, dar ieri dimi
neață și-a reluat antrenamen
tele. Rezerva formației. Cornel

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
3 MEDALII DE BRONZ LA C.E. 

DE CAIAC-CANOE (j)
în ultima zi a campionatelor 

europene de caiac-canoe pen
tru juniori, desfășurate la Tam
pere (Finlanda), au fost pro
gramate finalele curselor 
1 000 m. Evoluînd bine 
reuniunea finală, tinerii 
tivi români au cucerit 
medalii de bronz. Petrică 
cora a sosit al treilea la ca-, 
noe simplu 1 000 m, cu 4:19,8, 
după Atila Liptak (Ungaria) — 
4:13,9 și Ilko Nisovici (Iugo
slavia) — 4:14,8, la fel ca șl 
echipajul de caiac dublu, alcă
tuit din Ion Luca și Atila Ko
vacs, cronometrat în 3:31.5, în 
urma ambarcațiunilor R. D. 
Germane (3:30,3) și U.R.S.S. 
(3:31,2). Reamintim că, sîmbă
tă, Elisabeta Băbeanu cucerise 
medalia de bronz la caiac sim
plu 500 m.

STARTUL TINERILOR 
VOLEIBALIȘTI

în mai multe orașe din Por
tugalia au început întrecerile 
preliminare ale campionatelor 
europene de volei rezervate 
echipelor de juniori. Selecțio
nata României, care evoluează 
în grupa a HI-a, a susținut pri
mul . meci, la Viana do Castelo, 
în compania formației Portuga
liei, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (3, 2, 9). în aceeași 
grupă, reprezentativa R.D. Ger
mane a întrecut cu 3—1, (10, 

Spaniei.

de 
și în 
spor- 
două

Po-

p, urmați de Kumar (India) 
— 61/-, p. Șahistul român
Adrian Negulescu, care a pier
dut la Kuncnuvala (Hong 
Kong) și a remizat cu Moro- 
vich (Chile) se află pe locul 
6 cu 5‘A p.

Iugoslavia 3—1 (—12. 8, 2. 9). 
Primele două clasate din fiecare 
grupă preliminară se vor cali
fica pentru turneul final.

ȘAHIȘTII IN COMPETIȚII
învingător în turneul inter

național de la Atena, cu 8l/z 
puncte din 11 posibile (neîn
vins), tlnărul șahist român 
AUREL URZICA a îndeplinit a 
doua notă de maestru interna
țional, ceea ce îi conferă acest 
titlu. în continuare, clasamen
tul turneului de la Atena a 
fost următorul : 2. Varasdi
(Ungaria) 8 p, Birnboim (Is
rael), Zichichi (Italia), Gheor- 
ghiev (Bulgaria) 7 p etc.

★
Tradiționalul turneu interna

țional de șah de la San Augus
tin (Spania) a reunit, la ac
tuala ediție, 5 mari maestri și
4 maeștri internaționali (media 
Elo 2410 p). Victoria i-a reve
nit marelui maestru cubanez 
Guliermo Garcia, cu 8 puncte 
din 11. Marele maestru român 
Mihai Șubă s-a clasat pe lo
cul doi, cu 7 puncte, la ega
litate cu maestrul internațio
nal spaniol Sanz, dar cu un 
coeficient S.B. superior. Ur
mează : J.L. Fernandez (Spa
nia) și O. Rodrigucz (Peru) 
6‘/i P, Ivkov (Iugoslavia) și 
Medina (Spania) 6 p, Bellon 
(Spania) 5% p, Eslon (Suedia)
5 p. Rivas și Betancourt (Spa
nia) 4 p, Rubio (Spania) Vz p.

★
în campionatul mondial de 

șah pentru juniori de la Skien 
(Norvegia), după 9 runde, 
conduc Cernin (U.R.S.S.) și 
Seirawan (S.U.A.) cîte 7

cu 5% p.
BALCANIADA JUNIORILOR 

LA BASCHET
în ultimele două zile ale 

Balcaniadei de baschet pentru 
echipe de juniori, desfășurată 
în oirașul iugoslav Kraguievaț, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : România — Turcia 
72—70 (38—34); Bulgaria — 
Grecia 81—77 (după prelungiri); 
Iugoslavia — România 106—65 
(48—26); Turcia — Grecia 
69—51 (35—30). Competiția a
fost cîștigată de selecționata 
Iugoslaviei 8 p, urmată de for
mațiile Bulgariei — 6 o. Tur
ciei, Greciei și României — 
cîte 2 p (ordinea fiind decisă 
la coșaveraj).
HANDBALISTELE DE LA C.S. 

VASLUI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN POLONIA

Corespondență din Atena CUPA PRIETENIA"

12, —13, 9) echipa
Alte rezultate : grupa I: URSS 
— Franța 3—0 (1, 6, 9); Bul
garia — Polonia 3—0 (8. 8, 6); 
grupa a Il-a i Italia — Olanda 
3—0 (7, 11, 3); Cehoslovacia

Turneul internațional feminin 
de handbal de la Piotrkow (Po
lonia) a luat sfîrșit cu o fru
moasă victorie a echipei C. S. 
Vaslui, sportivele românce în- 
vingînd în meciul decisiv cu 
19—18 (11—8) formația polone
ză Piotrkowia. Cea mai bună 
jucătoare a echipei române a 
fost Carmen Popa, autoare a 
5 goluri. în urma echipei ro
mâne s-au clasat formațiile 
Turbine Leipzig, ' Piotrkowia, 
Tehnik Erfurt (R.D.G.), Medi- 
cinar Sabac (Iugoslavia)^ . .

ai

Refăcut după accidentul suferit săptămina 
trecută, Mathias Kaisș^ si-a reluat 
mentele- Foto : Vasile

antrena- 
BAGEAC

căror să- sosească 
înapoin-

Pop, este așteptat să 
azi, talentatul săritor 
du-se de la Sofia, unde a cu
cerit titlurile de campion bal
canic de juniori, la platformă 
și la trambulină.

La fete, Magdalena Toth — 
în care se pun cele mai mari 
speranțe de ocupare a unui 
loc fruntaș la trambulină — a 
cîștigat detașat, iar Ruxandra 
Hociotă si-a cucerit și ea lo
cul în echipă, clasîndu-se a 
doua. Bine a concurat și Elena 
Cîrstică la platformă, urmată 
de Victorița Mîrșică. Pentru 
ambele probe, rezervă este Fe
licia Cîrstea, căreia i se cere, 
însă, mai multă personalitate, 
mai multă încredere în pro- 
priile-î posibilități, evident mai 
mari decît a arătat sîmbătă și 
duminică.

IN ediția trecută a c.c.e., campioana greciei,i

A.E.K., A FOST ELIMINATĂ DE NOTTINGHAM
Finalul ediției trecute a cam

pionatului Greciei a avut un dez- 
nodămînt neprevăzut. Două echi
pe, A.E.K. șl Olympiakos, au 
obținut același punctaj general, 
56. Pentru desemnarea campioa
nei, federația de specialitate a 
decis un meci de baraj între cele 
două formații, dar clubul din Pi
reu a refuzat să se prezinte la 
acest meci suplimentar, astfel in
cit clubul A.E.K. a fost declarat 
campion. Performanță de presti
giu, pe care clubul atenian o ob
ține pentru a șaptea oară în is
toria sa : 1933—39. 1939—40. 1962— 
63. 1967—68. 1971—72. 1977—78.
1973—79. Și, pentru ca similitudi
nea să se păstreze, A.E.K. a ciș- 
tigat tot de șapte ori „Cupa 
Greciei".

ÎNTRECEREA 
MICILOR „RACHETE11

La Oradea s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de te
nis dintre selecționatele de co
pii (pînă la 14 ani) ale Ro
mâniei și Ungariei. Meciul a 
prilejuit frumoase victorii ale 
micilor noștri tenismani. Rezul
tate : la băieți : România I — 
Ungaria I 5—0, România II — 
Ungaria II 2—3; la fete: Ro
mânia I — Ungaria I 3—2. Ro
mânia II — Ungaria II 3—2. 
Ciștigâtori Ia individual : Do- 
rel Pop și Cristina Troon.

PERFORMANTE ÎNALTE
DE NAIAJIE AEE

BERLIN, 6 (Agerpres). — La 
Brandenburg, în ultima zi a 
campionatelor de natație ale 
R. D. Germane, Petra Schnei
der a stabilit un nou record 
european în proba feminină de 
200 m mixt cu timpul de 2:14,51, 
la numai 44 sutimi de secundă 
de recordul mondial, deținut de 
americanca Tracky Caulkins.

Alte rezultate : masculin :

IN CAMPIONATELE
R. D. GERMANE

200 m delfin — Pyitel 2,00,45 ; 
200 m liber — Grabs 1:54,06 ; 
1500 m liber — Strehbach 
15:32,57 (nou record național) ;
200 m spate — Stingi 2:06,08 ; 
feminin : 200 m liber — Barba
ra Krause 2:00,68 ; 100 m spate 
— Brigit Treiber 1:04,41 ; 200 
m fluture — Heike Daehne 
2:10,68 ; 200 m spate — Brigit 
Treiber — 2:16,30.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Fondistul etio

pian Mirtus Yifter a obținut a 
doua victorie în cadrul campio
natelor Africii, la Dakar (Sene
gal), terminînd învingător în pro
ba de 5000 m, cu timpul de 
14:14,0. Alte rezultate: suliță: A- 
behi Aye (Coasta de Fildeș) 76,14 
m; 3000 m obst. — Kiprotich Ro- 
no (Kenya) 8:30,9; greutate — 
Assad Magi (R. ‘ - • ••
m; 400 mg (f) 
(Maroc) 59,73; _____
Bella Bellgam (Nigeria) 
• La D-onețk, ’ ' 
stabilit un nou 
în proba de săritură în înălțime 
— 1,94 m.

CICLISM e Cursa internațio
nală desfășurată în Belgia a fost 
cîștigată de rutierul belgian Da
niel Willems, cronometrat pe 
distanța de 251 km cu tjmpul de 
6 h 09, urmat la 1,10 de compa
triotul său Hoste. Primul clasat 
dintre concurenții străini a fost 
australianul Danny Clark, care a 
ocupat locul 9.

A. Egipt) 20,32 
— Fatima Elfaquir 

pentatlon (f) —
“7 ‘ 3607 p.
Irina Serbina a 
record al U.R.S.S.

HANDBAL • Turneul interna
țional masculin de la Pccs (Un
garia) s-a încheiat cu victoria e- 
chlped poloneze Pogon 
care în ultimul meci a 
cu 23—17 
S.U.A.

MOTO • 
cros de la 
revenit sportivului englez Graham 
Noyce, urmat de olandezul Wol- 
sink și finlandezul Mikkola. în 
urma acestei victorii, Graham 
Noyce se menține lider în clasa
mentul general al campionatului 
mondial la clasa 500 cmc.

ȘAH a Marii maeștri Liubomir 
Liubojevici și Viktor Korcinoi au 
terminat pe primul loc, la ega
litate, cu cîte 10’/2 puncte, în tur
neul internațional de șah de la 
Buenos Aires. Pe locul trei s-a 
clasat Browne, cu 9 puncte.

TENIS e Turneul de la South 
Orange a fost cîștigat de jucă
torul american John McEnroe, 
care l-a învins în finală cu 6—7,

Zabrze, 
întrecut 

(11—9) selecționat»

Concursul de moto- 
Markelo (Olanda) a

6—4. 6—0 pe englezul John Lloyd. 
• tn finala de la North Con
way. americanul Harold Solomon 
a dispus cu 5—7, 6—4, 7—6 de 
spaniolul Jose Higueras. • Tur
neul desfășurat în localitatea La 
Baule (Franța) a revenit iugo
slavului Zeliko Franulovici, în
vingător cu 6—1, 6—1 în finala 
susținută cu jucătorul francez 
Pascal Portes. » La San Diego 
(California), Tracy Austin a 
vins-o în finală cu 6—4, 6—2 
Martina Navratilova.

YACHTING • Speranțele

„Cariera" internațională a ac
tualei campioane a Greciei a a- 
tins momentele de vîrf în Cupa 
campionilor europeni, ediția 1967— 
68 (cînd a ajuns în sferturile de 
finală, eliminînd campioanele 
Luxemburgului șl Danemarcei, 
fiind învinsă de Spartak 
Trtiava : 1—2. 1—1), ș! în Cupa 
U.E.F.A. ediția 1975—76, cînd 
A.E.K. a ajuns în semifinale (în 
urma victoriilor obținute în fața 
echipelor Dinamo Moscova, Der
by County, Steaua Roșie Belgrad 
și Queens Park Rangers, plerzind 
la Juventus Torino). în ediția 
precedentă a C.C.E., A.E.K. a 
trecut de primul tur (6—1 șl 1—4 
cu Porto), fiind eliminată de 
echipa care apoi avea să clștlge 
Cupa, Nottingham Forest (1—2, 
1-5).

In sezonul trecut, campioana 
Greciei a început pregătirile cu 
antrenorul Pușkas, dar la 20 
martie acesta a fost înlocuit, de 
pregătirile echipei ocupîndu-se in 
continuare secundul acestuia, 
Stamatiadis, fost jucător al clu
bului. De luna trecută, manager 
este Hermann Stessi, care, îna
intea venlTii in Grecia, a antrenat 
echipa vleneză F. ~

Preparativele pentru ______
sezon au început la 22 iulie, din 
vechiul lot urmînd. după toate 
probabilitățile, să piece la 
alte echipe Nicoloudis șl Ste- 
rioudas. A.E.K. mlzînd tn schimb 
pe 2—3 noi achiziții, perioada de 
transferări lncheindu-se la 15 au
gust. Deocamdată, pe stadionul 
Filadelfla (39 500 locuri), sub cu
lorile galben-negrilor se antre
nează următorii jucători : porta
rul Hristidls (34 ani. 24 selecțio
nări), fundașii - Mousouris (28 
ani), Intzoglon (29—12), Nico- 
laou (30—7). Ravousis (26—11), 
mijlocașii Domazos (38—48). Vlă
dici (28—32 selecționări tn repre
zentativa Iugoslaviei). Tsamis 
(28 — 4), atacanțli Mavros (25 — 
14), Ardizoglu (26 — 12), Baje- 
vici (31 — 42 tn reprezentativa 
Iugoslaviei). Tasos (28 — 10 în 
reprezentativa Ciprului).

La Poznan, în cadrul compe
tiției internaționale de fotbal 
pentru juniori, „Cupa Priete
nia", selecționata României, a 
terminat la egalitate cu echipa 
R.S. Vietnam: 0—0. Alte re
zultate : Grupa I : Polonia — 
Cuba 0—0, R.D. Germană — 
R.S. Vietnam 2—0; 
Il-a : Cehoslovacia — 
2—0 (1—0); URSS — 
reeană f - - ■
Bulgaria 0—0.

grupa a 
Ungaria 

RPD Co- 
0—0 ; Cehoslovacia —

ȘTIRI • ȘTIRI
• Turneul de Ia Gelsenkirchen 

sa Încheiat cu victoria echipei Por
tugheze Benfica Lisabona, care a 
întrecut In finalâ cu 4—3 (după lovi
turi de la 11 m) formația engleză 
F.C. .Liverpool. Pentru locul trei t 
Schalke 04 — Foyenoord Rotterdam 
4—2 (dupâ lovituri de la 11 m).

# Echipa olandeză A.Z. *67 Alkmaar
a terminat învingătoare în turneul 
de la Amsterdam, in finala căruia a 
întrecut cu 2-1 (1—1) formația lo
cală Ajax. Pentru locul trei Arsenal 
Londra — S.V. Hamburg 3-0 (0—0).

9 In continuarea turneului în An-- - — - a 
un meci cu formația Middles- 
din prima ligă. Gazdele au 

victoria cu 2—0 (1—0). 
meci amical : F. C. Kaisere- 
- F.C. Valencia 2-1 (2-1).

glia, selecționata R. P. Chineze 
susținut 
brough, 
obținut
• In 

lautern

c. Austria, 
actualul ANTRENOR 

RECE...
mai contestat 
care i-a avut 
a reușit în 
este fotbalul

în- 
pe

. - - e- chlpei Marii Britanii de a cîștiga 
competiția „Admirai Cup“ au scă
zut ea urmare a abandonului am
barcațiunii „Morning Cloud" ce 
avea la timonă pe fostul prim- 
mlnistru Edward Heath, un pa
sionat yachtman. Heath a fost 
nevoit să Întrerupă cursa 
cauza unui catarg sfărimat, 
mătatea drumului dintre 
bourg șl Brighton. Echipa 
nică se alSă pe locul 4, 
fiind Hoag Koag.

dln 
la ju- 
Cher- 
brita- 
llderă

CAMPIONATE •
IUGOSLAVIA (etapa a 5-a) î. 

Hajduk Split — Olimpia Liublia- 
na 3—0; Steaua Roșie Belgrad — 
Vojvodina Novl Sad 7—1 ; Zeleznl- 
cfiar Sarajevo — Bn duc nost 3—1 ; 
Dynamo Zagreb — Velez Mostar 
2—1: Radnicki Niș — Borac Ban
ja Luka 1—1 ; Var dar Skoplie — 
Sloboda Tuzla 2—0; Celik Zenica
— Osijek 2—1; Napredak — Par
tizan Belgrad l—0; Rijeka ~ 
rajevo 1—1,
— 8 p ; 2.
3. Radnicki

POLONIA 
nik Zabrze 
Ruch Chorzow — Szombierki By- 
tom 0—1; Polonia Bytom — Za- 
glebie Sosnowiec 2—3; Widzew

Sa-
Clasament : 1. Veiez 
Napredak — 8 p ;

— 7 p.
(etapa a 3-a): Gor-

— Arka Gdynia 2—1;

i.

BEARZOT, UN 
CU SINGE

Enzo Bearzot, cel 
dintre antrenorii pe 
„S quadra azzurra-, 
acest vulcan, care 
italian, să-și păstreze sîngele rece.

Intr-un recent interviu, Bear
zot a spus: „Tn Italia, ca și în 
alte părți dealtfel, fotbalul în
treține un climat de tensiune șl 
de critică la toate nivelurile., A- 
ceasta necesită din partea jucă
torilor o mare risipă de Influx 
nervos, avînd ca urmare depre
siunea psihică, mai gravă decît 
oboseala după un meci greu. Un 
rol îl are șl presa, care nu este 
consecventă și caută senzaționa
lul chiar acolo unde nu este. 
Una din soluții ar fi să ignorăm 
aceste presiuni interne șl exter
ne și să ne păstrăm capul lim
pede".

CAMPIONATE
Lodz — Stal Mlelec 1—1; G.K.S. 
Katowice — Lech Poznan 2—0; 
Legla Varșovia — Slask Wroclaw
1— 0; Zawisza — Odra Opole 3—1; 
Wlsla Cracovia — L.K.S. Lodz
2— 1. Clasament: 1. Wisla — 4 p; 
2. Lech — 4 p; 3. Zagleble — 4 p.

SUEDIA. După 15 etape, în 
clasament conduce echipa Halms- 
tad — 22 p. urrtiată de formația 
Goteborg — 20 p. Echipa Malmo, 
finalistă a „Cupei campionilor e- 
uropeni", 
Rezultate 
Halms tad 
teborg — 
Stockholm 
krona —

se’ află pe locul șase, 
din etapa ă 15-a :

— Sundsvall 2—2; Go- 
Halmla 2—0 ; A.I.K.
— Malmo 1—1 ; Lands- 

NorrkOplng 0—0.
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