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SPORTUL TELEORMĂNEAN -ÎN PASUL 
AVÎNTAT AL DEZVOLTĂRII JUDEfULUI

• Nume prestigioase pe fosta „pali albă“ sie harta sportivă a țării 9 Dărnicia Teleormanului,
v

mereu in acțiune • Urcuș ambițios, cu glodul Sa Jocurile Olimpice

Aspect

1 Județ „eminamente agricol* 
tn trecut. Teleormanul a pă
șit pragul Eliberării aproapa 
fără tradiții sportive. Meleagu
rile de baștină ale lui Daria 
din „Desculț*, ale „Moromeți- 
tar“ lui Marin Preda, meleaguri 
care au constituit și cadrul ro
manului „Răscoala* de 
Rebreșinu, reprezentau în 
parte o „pată albă'- pe 
sportivă a tării.

E drept că, prin anul 
<lie șl Dumitru Eliad au în
ființat la Alexandria o asocia
ție de scrimă, că zece ani mai 
tîrziu s-a înființat o secție a 
„Societății de scrimă și dare 
la semn* și că. în 1911. exista 
o societate de gimnastică —• 
„Vigoarea1 (membrii acesteia au 
cucerit tn 1914 medalia de aur 
la un concurs 
Dar cu acetic

între cele 
mondiale au 
județul, doar 
tive : „Victoria1 
Alexandria (unde in 1935 a a- 
părut primul stadion din iu- 
deț), „Sporting* — 1 
de Vede și „Oltul* 
Măgurele. Un singur 
tabil, pe un răboj al 
teleormănean înainte 
berare : în 1931, sub 
rea instructorului I. Tănăsescu, 
echipa „Hoina* s-a luat la in

be la Festivalul sportiv școlar, una dintre marile acțiuni 
ale sportului de masă din judelui Teleorman

Livlu 
mare 
harta

1897,

ia Tîrgoviște). 
două-trei flori*...
două războaie 

ființat, 'n întreg 
brei asociații spor

iri orașul

la Roșiori
- la Tr.

■ fapt no- 
l sportului
■ de Eli- 

conduce-

cu cele mai bune echî- 
țară.

trecere 
pe di n ,

Așadar, în Teleorman se pu
tea vorbi, în august 1944. doar 
de oină, tradiționalul sport al 
plugarilor români.

★
îndată după Eliberare, educa

ția fizică și sportul au 
aici un teren 
sportive s-au 
ziciune — azi 
iar numărul 
sport este de ,

„Na există comună fără bază 
sportivă, ne spunea tovarășul 
Iulian Siancu, secretar al 
C.J.E.F.S. Teleorman. Iar pen
tru inițiative și realizări valo
roase la amenajarea de baze 
sportive prin mijloace locale, 
județul nostru a primii in 1978 
„Capa C.N.E.F.S.*. La prin» 
ediție » „Daciadei- au partici
pat peste 150 000 de tineri șî 
vîrstnici, iar județul nostru s-a 
plasat pe locul II. într-un fel, 
această clasare e de laudă — 
nu uitați de unde am pornit 
in 1944 ! —, dar ne-am dat sea
ma că putem mai mult, că

mai valo- 
că în edi- 
com petiții 
ne von» 

sus în clasamentul

găsit 
fertil. Asociațiile 
înmulțit cu repe- 
sint peste 350 —. 
terenurilor de 

aproape 550 !

sursele noastre sini 
roase, Sîniem siguri 
ția a doua a mirii 
naționale „Daeîada*- 
situa tmai 
final*.

în anii socialismului, Teleor
manul a pornit cu hotărîre pe 
calea industrializării. Azi el dă 
o treime din cantitatea de în
grășăminte a tării, are cea mai

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

re

lies tine sub soarele socialismului

PIATRA 01 TEMELIE" Pilii CONSTIWCEORII
IA VIITORUL LUMINOS AIL PATRIEI

ț,Vraau ca tot omul să tie ia 
locul potrivit. Să acționăm ca o 
echipă, înțelegeți 't“ — acestea au 
fost primele cuvinte ce le-am au
zit in momentul in care ' ' 
in biroul Ing. Constantin Petres
cu, directorul Grupului 1 con- 
strucțil-montaj din cadrul Centra
lei de construcții a municipiului 
București. Erau adresate unuia 
dintre colaboratori. șt continuă, 
spunindu-ne : ,,Nu se poate lu
cra altfel decît. în echipă...-*

Așa a început discuția noastră 
eu unul dintre componenta 
acum vreo două ' 
pelor de baschet 
rești și Dinamo 
unul dintre miile 
bucureșteni.

— Susțineți, așadar, cu fermi
tate. că sîntețl un „om de echi
pă*. Se regăsește în această con
vingere ceva din vechea dum
neavoastră pasiune pentru sport, 
un sport de echipă în special t

— Nu pot spune nu. Acolo a 
prins primele rădăcini, apoi s-a 
dezvoltat zi de zi, aici, pe șan
tier, pentru că șantierul este 
pentru orice tinăr constructor o 
școală a educației comuniste, un 
loc tn care înțelegi mal bine 
care este valoarea muncii depuse. 
Sint convins că tn orice domeniu 
de activitate este nevoie de acest 
spirit de echipă, dar tn con
strucții poate si mal mult, tntr-o 
formație de baschet, să zicem, 
toți se înțeleg, își preiau la ne
voie sarcinile, cunosc bine scopul 
urmărit — victoria — și toți luptă 
la unison pentru a-l realiza. Pes
te tot pe unde am lucrat — n-am

intram

da decenii ai echt- 
Metalul Bucu- 
Oradea, astăzi 

de constructori

fost totdeauna. bineînțeles. direc
tor — am căutat să formez tu
turor colegilor (căci toți iml sînt, 
intr-un fel sau altul, colegi) a- 
ceastă convingere, să le arăt că

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2—3)

„TROFEUL TOMIS’ LA VOLEI FEMININ, 
UN IMPORTANT TEST 

ÎNAINTEA „EUROPENELOR“
Ckipă festivalul baschetului, 

prilejuit de disputele din „Cupa 
Mării Negre*, este riadul iubi
torilor voleiului să se afle în 
tribunele Sălii sporturilor din 
Constanta, unde vor avea pri
lejul să urmărească tradiționa
lele întreceri din cadrul „Tro
feului Tomis*, tncepînd de as
tăzi, timp ’de cinci zile, repre
zentativele feminine ale Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. P. 
Chineze. Cubei și României vor 
evolua în această competiție, 
disputele constituind, pentru 
majoritatea participantelor, un 
bun prilej de verificare a pre
gătirilor efectuate tn vederea 
campionatelor europene, din 
toamnă.

Dintre formațiile prezente se 
detașează cea a Cubei, care, 
anul trecut, a reușit să cîștige 
titlul de campioană mondială. 
De asemenea, echipa R. P. Chi
neze a. dovedit, în meciurile 
susținute cu voleibalistele noas
tre, în avanpremiera competi

ției, frumoase calități. Echipele 
Bulgariei și Cehoslovaciei, cu
noscute publicului constănțean, 
sînt, la rîndul lor. adversare re
dutabile, sportivele bulgare fiind 
și deținătoare ale titlului bal
canic. Formația României, an
trenată de N. Roibescu, trebuie 
să arate oă pregătirile efectuate 
pînă acum sînt rodnice, că e- 
xistă speranțe înțr-o bună com
portare la viitoarele competiții 
internaționale. Din lotul nostru 
fac Parte, printre altele. Ma
riana lonesou, Iriaa I’etculeț, 
Victoria Baneiu, Victoria Geor
gescu, Maria Enache, Doina Să- 
voi, luUana Enesou, Gabriela 
Coman, neaua Dobroschi, Lu
cretia Mirea, Crina Georgescu, 
Marinela Turtea și Valerica 
Meier.

Astăzi, de Ia ora 15. sînt 
programate partidele : Cuba — 
Bulgaria, Cehoslovacia — R. P. 
Chineză șt România — Unga
ria.

După „.Cupa Mărul Negre"

C0WW SUU Â mm»!! 
SĂ flf -.iiMIV'Ui Șl H III; (WHIflI!

Cea de a 13-a ediție a „Cu
pei Mării Negre* la baschet 
feminin poate fi considerată 
cea mai echilibrată și dispu
tată dintre toate întrecerile de 
pînă acum. Dacă în anii tre- 
cuți se putea vorbi numai des
pre una sau două echipe ce 
puteau fi considerate ca favo
rite, săptămîna trecută nu mai 
puțin de patru formații emi
teau pretenții justificate la 
cucerirea trofeului pus în joe,

Clnd afirmăm aceasta, avem 
în vedere mat mulți factori, 
dar ne vom limita în a pre
ciza că reprezentativele Româ
niei, R.P. Chineze, Bulgariei și 
Poloniei au avut in componen
ta lor pe cele mai bune baschet
baliste ale țărilor respective, 
sportive figurînd ia echipele 
naționale de mulți ani și care 
au atins, la această oră, o

omogenitate oe le face reduta
bile în orice competiție de 
amploare. La actuala ediție a 
întrecerii, nici una. dintre for
mațiile înscrise nu se poate 
lăuda că nu a gustat din cupa 
infringed!,.. Echipa noastră a 
capotat o singură dată, în fața 
reprezentativei Poloniei, dar — 
învingind într-o manieră entu- 
ziasmantă formațiile R.P. Chi
neze (campioana Asiei în 1976) 
Și 
la 
a 
la 
cere! Antrenorul bulgar Ivaa 
Galabov pregătește de mal 
mulți ani lotul de sportive din 
țara prietenă și, cu o singură

Bulgariei (medalie de bronz 
J.O. de la Montreal) — 

demonstrat că poate aspira 
noi succese în orice între

Paul 1OVAN

(Continuare in pag. 2-3)

La Atena, jubileul de 50 de ani all Jocurilor Balcanice

LA SFIRSITUL SAPTAMINII, A 38-a EQIȚIE 
A COMPETIȚIEI

ATLETILOR SENIORI
Cu 5 decenii in urmă a prins 

viață un vis mai vechi, o idee 
care, chiar de la început, a 
stîrait pasiuni șt entuziasm : 
Jocurile Balcanice de atletism, 
al căror jubileu va fi aniver
sat, la sfîrșitul sâptămtnil. la 
Atena. Cu prilejul sărbătoririi 
unei jumătăți de secol de exis
tență (cu care nici o altă com
petiție sportivă, exceptînd 
Jocurile Olimpice, nu se poate 
mîndri !), în capitala 
vor avea Ioc festivități 
le. De fapt, în orașul 
găzduit, tn 1929, ediția
mentală a Jocurilor Balcanice,

Greciei 
specia- 
care a 
expert-

Azi, la ora S,30r la Ploiești

START IN CEA DE A XXIII-a EDIȚIE 
A „CUPEI VOINȚA” LA CICLISM

la ora 8,30, in fața 
Culturii din Ploiești, 
loc festivitatea stâr

cea de a XXIII-a e-

Astăzi. 
Palatului 
va avea 
tutui în 
diție a competiției cicliste In
ternaționale „Cupa Voința*. A- 
lergătorii din cele 5 țări re
prezentate la întreceri — Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. Ger
mania, Polonia și România (ru
tieri din cluburile Dinamo, 
Steaua. Metalul Piopeni, CIBO 
Brașov și Voința) — se vor 
prezenta, apoi, la startul teh
nic, prevăzut pentru ora 9,30,

la borna km. 73. pe șoseaua 
Ploiești — Tîrgoviște, Etapa, I 
se dispută pe itinerarul Plo
iești — Mija — Doiceșli — Pu
cioasa — Sinaia — Posada — 
Comarnic — Băicoi — Ploiești 
și măsoară 150 km. Sosirea va 
avea toc — tn jurul orei 13,30 
— în fața Palatului Culturii 
din Ploiești.

La cea de a XXIIl-a ediție 
a „Cupei Voința* participă 70 
de alergători. Se alcătuiesc nu
mai clasamente individuale (pe 
etape și generai).

a-se vor întâlni 
cum atleți și atlete 
din mal multe ge
nerații, reprezen- 
tînd, simbolic, tre
cutul. prezentul și 
viitorul atletismu
lui din acest colț 
de lume. Organi
zatorii au invitat 
foști campioni bal
canici, juniori de 
15—16 ani și, bine
înțeles, fruntașii 
actualei generații 
de atleți, adică 
participanții pro- 
priu-ziși la între
cerile ediției a 
38-a a cont peti
ției, între foș
tii noștri campioni 
se vor găsi Ion 
Lazăr — partici
pant la Balcaniada 
din 1932. Bondoc 
Ionescu-Crim, cam
pion balcanic in 
1936 (6,82 m Ia
lungime), Nico- 
lae Gurău. campion 
canic în 1937 (14,31
greutate), Cristea Dinu, ____
piu campion balcanic la aler
gările de fond (a participat la 
Jocuri din 1936 pînă In 1958 1), 
Leonida Caraiosifoglu, de mal 
multe ori campion la 20 km 
marș, Ioana Lujă-Tintoresca, 
multiplă campioană la cursele 
de viteză, Ana SăUeean, fostă 
campioană Ia greutate, Maria 
Diți-Diaconescu la suliță. Flo
rie# Oțel la semifond și cele

bal
ta Ia 
multi-

FLORENȚA ȚACU
4 campioane olimpice (evident 
și campioane balcanice) ala 
României : lolanda Balaș-S6ter 
(înălțime). Viorica Viscopoleanu 
(lungime), Lia Manoliu (disc) 
și Mihaela Peneș (suliță).

„Viitorul*, pentru care se va 
organiza, luni 13 august, un 
concurs special chiar pe Ave- 
rof, marele stadion de marmu
ră (gazda primei ediții a Olim-

Romeo VILARA

(Continuare tn pag a t-a)



Marginalii după Balcaniada de natație pentru juniori TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA, I

LA SĂRITURI, CALIFICATIVUL EXCELENT. 
LA ÎNOT SE PUTEA Șl MAI BINE!

SUB SEMNUL LUPTEI ECHILIBRATE
v\\\\\\

Datorită evoluției excelente a 
săritorilor și a comportării bune 
a majorității înotătorilor, echi
pa României conduce în clasa
mentul Balcaniadei de natație 
pentru juniori (1. România 9 p, 
2. Iugoslavia 8 p, 3. Bulgaria 
7 p, 4. Turcia 3 p, 5. Grecia 
2 p) și, în ipoteza unei presta
ții corespunzătoare a poloiștilor 
(ale căror întreceri se vor dis
puta tot în această lună, la So
fia), reprezentanții noștri iși 
vor păstra poziția fruntașă.

Deocamdată însă, să mențio
năm că, la Sofia, unde s-au 
disputat concursurile de sări
turi și de înot, săritorii au do
minat eu autoritate, cucerind 
locurile 1 și 2 la trambulină 
(1. Daniela Cojanu, 2. Isabe
la Bercaru, respectiv : 1. Cor
nel Pop, 2. Valentin Urse), la 
platformă fete (1. Isabela Ber- 
earu, 2. Luiza Nicolaescu) și 
locurile 1 și 3 la platformă bă
ieți (1. Cornel Pop, 3. Valentin 
Urse). La același nivel ridicat 
au participat și rezervele for
mației (Carmen Bădescu, locul... 
1, Adrian Cherciu locul 3, am
bii la platformă, bineînțeles — 
în afară de concurs). Aceste 
frumoase performanțe se dato
rează execuției, la seria de 
„libere", a multor salturi cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
pretențioase și foarte bine no
tate, determinante în obținerea 
unor rezultate valoroase nu nu
mai la Balcaniada juniorilor, 
ci în orice mare competiție in
ternațională. Pentru tinerii să
ritori, pentru antrenorii lor 
(Melania Treistaru și Nicolac 
Spart os), succesul de la Sofia 
constituie, desigur, un imbold' 
in viitoarea lor activitate, mi
găloasă, pretențioasă — este 
drept — dar cu atît mai plină 
de satisfacții cînd apar succe- 
■ele.

La înot, în clasamentele pe 
echipe fetele au cucerit locul 1, 
deși selecționata a fost lipsită 
de aportul multiplei campioane 
£ recordmane Irinel Pănulescu;

băieți — locul 2, superior cu 
• treaptă celui ocupat anul 
trecut, la Brăila. în general, s-a 
concurat cu ambiție. în compa
nia unor parteneri de întrece
re la care s-a vădit un plus de 
experiență competițională (ne 
referim, în special, la sportivii

iugoslavi). Carmen Mihăilă a 
stabilit un nou record balcanic 
la 200 m liber (2 :12,13) ; tot 
Carmen Mihăilă, împreună cu 
Ema Vasile, Carmen Alexe și 
Oetana Mladin au corectat re
cordul balcanic la 4 X 100 m 
liber (4 :08,73) ; Cristian Ungu
reanu, Costin Negrea, Mircea 
Ciodaru și Sorin Plev au îm
bunătățit recordul național la 
4 X 2t)0 m liber (8 :29,84) ; Lu- 
ciela Mihăilescu a realizat o 
dublă victorie la probele de 
spate (1 :10,47 la 100 m, 
2 :27,23 la 200 m) ; Sorin Plev 
a cucerit locul 1 la 100 m li
ber (56,40), iar Mircca Ciodaru 
— o adevărată revelație — s-a 
clasat 
400 m 
pectiv,

Dar, 
și mai 
tate competițională (în ultimele 
luni participanții la Balcania
dă au concurat o singură dată, 
la Reșița, cu prilejul campio-

pe locurile 1 și 2 la 
mixt (4 : 57,73) și, res- 
la 200 m mixt (2 :21,49). 
trebuie spus, se putea 
bine. Insuficienta activi-

natelor naționale, desfășurate 
cu cîteva zile înaintea întrece
rilor de la Sofia) s-a făcut sim
țită asupra multor înotători 
(printre aceștia : Horia Ruso- 
vici, Alexandru Friedman, Cris- 
tine Seidl, Edith Kuglis, Cris
tian Ungureanu, Octana Mladin 
— ultimii doi la probele indi
viduale). în plus, de fapt ele
ment determinant, nu a fost 
prezentă întotdeauna dorința de 
autodepășire, aspirația de afir
mare în cea mai importantă 
competiție internațională a anu
lui la care au luat parte ju
niorii români. în sfîrșit, să a- 
mintim de cîteva defecțiuni 
mai vechi ale înotătorilor noș
tri, ca, de exemplu, slăbiciu
nile evidente manifestate la 
bras și la probele „lungi" de 
liber sau faptul că tehnica, 
forța și rezistența nu se ridi
că întotdeauna la ceea ce se 
cere acum pe plan, internațio
nal.

Dumitru STĂNCULESCU

SINAIA, 7 (prin telefon). 
Caracterul extrem de dîrz al 
luptei care se dă în cel de-al 
11-lea Turneu internațional fe
minin de șah al României este 
ilustrat, printre altele, și de 
marele număr al partidelor în
trerupte. în runda a 5-a. 
pildă, doar două 
încheiat în cele 
mentare de joc : 
ra a învins-o pe 
(surprinzînd-o cu 
inovație în deschidere), 
Margarita Voiska a remizat cu 
Dușița Cejici. Dimineața între
ruptelor a programat, așadar, 
nu mai puțin decit 7 reluări, 
o adevărată rundă.

Beneficiind de o analiză mi
nuțioasă și jucînd foarte exact, 
Viorica Ilie a salvat finalul 
greu pe care îl avea cu Amalia 
Pihajlici. în schimb Emilia 
Chiș a pierdut întrerupta din 
runda a 4-a cu Margarita 
Voiska. Margareta Teodorescu 
a învins-o pe Marina Pogore- 
vici, conducînd cu multă sub
tilitate un final de turnuri și 
pioni, iar Lia Bogdan pe Ama
lia Pihajlici, tot într-un final

de 
întîlniri s-au 

5 ore regula- 
Bozena Siko- 
Judita Kantor 
o interesantă 

iar

complicat de nebun contra -cal. 
Ambele înscriu prima victorie 
în turneu.

Rita Kaș a cîștigat la Emilia 
Chiș, aflată — se pare — în- 
tr-o eclipsă de formă. Remiză 
în partida Grazyna Szmacinska 
— Ligia Jicman, Viorica Ilie a 
întrerupt a doua oară cu 
ria Grosch, într-un final 
superior.

CLASAMENTUL: Voiska
Ilie, Kaș 3 (1), Jicman, Szma
cinska, Cejici 3, Sikora, Pogo- 
revici. Bogdan 2*/2, Gorsch l*/2 
(1), Kantor, Teodorescu l*/a> 
Pihajlici 1 (1), Chiș 1.

Th. NICOARA 
arbitru internațional

Întrecerile
juniorilor

DUPĂ „CUPA MĂRII NEGRE" LA BASCHET
(Urmare din paa. I)

excepție, echipa Bulgariei are 
aceeași componență de la Jocu
rile Olimpice din 1976. ceea ce 
demonstrează continuitate în 
pregătire și o perseverentă 
remarcabilă. Penka Medo- 
dieva (1,66), Petkana Makave- 
eva (1,74), Penka Stoianova 
(1,83), Margarita Tuzova (1,83), 
Nodka Goltceva (1,72) nu mai 
au nevoie de prezentare. Echi
pa R.P. Chineze, aflată pentru 
prima oară la „Cupa Mării 
Negre", s-a dovedit o formație 
excelentă, cu baschetbaliste de 
excepție, cum este Song Xiao 
Bo, care practică un joc acro
batic, în viteză, de înaltă mă
iestrie tehnică.

Succesul primei noastre re
prezentative în fața acestor 
formații este cu atît mai me
ritoriu, cu cît a fost realizat 
în urma unor partide de ri
dicat nivel tehnic și specta
cular, în care jucătoarele noas
tre au demonstrat că se află

pe un drum bun, că pregătiri
le efectuate încep să dea roa
de. De asemenea, sportivele 
noastre au arătat o capacitate de 
efort mult îmbunătățită, fina- 
lurile meciurilor fiind — la 
„Cupa Mării Negre" — punctul 
forte al echipei, nu așa cum 
se întîmpla pînă acum, cînd 
fetele pierdeau în ultimele mi
nute de joc. în evoluția bas
chetbalistelor noastre au în
ceput să apară preocupări 
clare în aplicarea unei superi
oare tactici de joc, fapt ce le 
face redutabile în orice parti
dă, iar apărarea și contraatacul 
funcționează cu o 
sporită. La „Cupa 
gre", Rodica Goian, 
laș. Camelia Filip,
Bădinici;

eficacitate 
Mării Ne- 
Diana Bă- 

Mariana
Maria Roșianu —

cinci-ul de bază — au avut e- 
voluții bune. La fel s-au com
portat și Maia Cuțov, Alexan
drina Heghcduș, Ștefania Borș 
și Catalin Szabo. A lipsit — 
fiind sancționată disciplinar — 
Liliana Radulescu, o baschet- 
balistă de care echipa are ne
voie, dar numai cînd se va 
hotărî să pună talentul de care 
dispune în slujba colectivului. 
Acestor 
adăuga și alte cîteva, care au 
evoluat în echipa B și 
corespuns pe deplin. Ne refe
rim la Magdalena Pall, Doina 
Prăzaru-Mathe și Magdalena 
Szckeli.

Deci, continuitatea în pregă
tire a dat primele roade. Spe
răm că forul de specialitate și 
jucătoarele respective nu se 
vor mulțumi cu atît I

PLOIEȘTI. în turneul mas
culin, după 5 runde, conduce 
Georgeadze (U.R.S.S.) cu 4*/2 p, 
urmat de Ristici (Iugoslavia) 
4 p, Ardeleanu (România) 3'/2 p, 
Vasilescu (România) 3 p, 
Kallai (Ungaria) 3 p, Tuberkov 
(Bulgaria) 2*/2 p (1).

în clasamentul feminin, pe 
primul loc se află Tamara 
Meshi (U.R.S.S.) tot cu il/2 p 
(din 5) secondată de Judith 
Kranicz (Ungaria) 4 p, Csila 
Sajter, Dana Belean 
România) 
(Iugoslavia) 
și Mariana 
2‘A p.

a

jucătoare li se pot

au

SPORTUL TELEORMANEAN - IN PASUL

DESTINE SUB SOARELE SOCIALISMULUI
(Urmare din pag. 1)

beneficiile muncii In colectiv sint, 
tn ultimă instanță, beneficii ale 
fiecăruia dintre noi. Desigur, mă 
bucur că am reușit deseori.

— Profesiunea de constructor 
nu este ușoară...

— Nu este ușoară, dar este deo
sebit de frumoasă. Să ridici case, 
edificii culturale și industriale 
tnseamnă, tntr-un cuvtnt, să pui 
piatră de temelie la viitorul lu
minos al patriei. Aceasta iți cre
ează un sentiment de o mare 
căldură sufletească, Iți dă putere 
de muncă. De la această școală 
a constructorului și de la aceea 
• sportului am învățat că rezul
tatele depind, tn primul rtnd, de 
dăruire, de angajament, de vo-

ință, de promptitudine. Firește, 
un constructor „aleargă" mult, 
este intr-o permanentă mișcare, 
aș zice, ceea ce implică un mare 
consum fizic și nervos. Din sport 
am învățat cum să rezist, cum 
să înving oboseala, cum să trec 
peste momentele grele, cum să 
găsesc In minimum de timp so
luția optimă.

— Au existat în activitatea 
dumneavoastră de constructor 
momente pe care le-ați putea a- 
semăna cu cele din viața 
tlvă 7

— Știu și eu?... Au fost, 
destule. Vite, iml amintesc 
că jucam, cu Metalul, la 
tn turneul de calificare

spor-

AL
TIRC DE MOSTRE 

DE BUNURI DE CONSUM

eUCUREȘTI’79
3 august 2 septembrie

In Complexul expozi- 
țional din Piața Scinteii 
i-a deschis TlRGUL DE 
MOSTRE.

Vizitîndu-l și expri- 
mîndu-vă în scris prefe
rințele șt sugestiile, veți 
contribui direct la o mai 
judicioasă contractare a 
fondului de marfă pen
tru anul 1980.

Rețineți! La această 
ediție sînt expuse nu
mai bunuri de consum ce 
întrunesc toate condițiile 
pentru a fi contractate.

Ieri 
Canij 
pentr 
Romi 
Clștlg 
cu o 
form* 
bilă < 
— de 
șit de 
tele i

Romul

(ambele
și Eleonora Ranj 
3 p, Emilia Velova 
Bădici (România)

Foarte strînsă esteBRĂILA.
întrecerea in turneul juniorilor 
mici. După 5 runde : Poor 
(Ungaria) 4 p, Lowy (Româ
nia) Gheorghiev și Kurtenkov 
(ambii Bulgaria) 3i/2 (1).

„HERCULES" "79". După 
disputarea a 6 runde, pe pri
mul loc a trecut Rajna cu 4 
puncte. Urmează : C. Ionescu, 
Ajanski, Bohosian, Novarovski, 
Sapi, Bușu, Grunberg 3‘/2 p, 
Ungureanu, Goldenberg, Foișor 
3 p, Stanciu 2*/2 p, Trolanescu, 
Haritver 1 p.

întrece 
560 p. 
învins 
liber ș: 
Juniori, 
559 p 1 
record 
vechi).

REZU 
liberă 
(Steaua 
(I.E.F.S 
(Dinam- 
Brașov) 
(Steaua) 
Steaua 
60 f.c., 
(C.S.U. 
Mated (0 
Feodot 
pe - E 
1. Rom

La 'Săi 
cadrul t 
pionieri 
de zece

cred, 
acum 

Iași, 
pentru 

divizie. Flecare dintre cele cinci 
meciuri era un fel de... cursă 
contracronometru care nu trebuia 
ratată. Ne-am mobilizat și am 
ctștlgat. După mai mulți ani, 
conduceam lucrările șantierelor 
de pe bulevardul 1 Mai. Unul 
din blocuri trebuia terminat In 
minimum de timp. Ne-au fost 
necesare doar 76 de zile. La vre
mea respectivă era un record. A 
fost și atunci o cursă contracro
nometru. Înainte de toate pentru 
calitate, dar și pentru a încheia 
la vreme. Și, din nou, am în
vins. De fapt, asemenea bătălii 
pentru calitate și timp, noi, con
structorii, dăm in fiecare zi.

— înțeleg că aveți 
fermă pentru a face 
mal bine ta folosul 
tuturor...

— Ca student, ca

o dorință 
mal mult, 
nostru, aJ 
tînăr con

structor apoi, ca sportiv am vi
sat tntotdeauna să dau totul pe 
măsura condițiilor care mi-au 
fost asigurate, condiții pentru 
care alții au trudit din greu. A 
răspunde pe măsură este mai 
mult decit o obligație. Pentru 
mine a devenit, tn fapt, o profe
siune de credință. Așa a gtndit 
uteeistul de ieri, așa gtndește 
comunistul de azi.

— Dumneavoastră, fost sportiv, 
sintețl acum conducător de u- 
nltate. Ne pare firesc să vă 
adresăm, ta Încheiere, întrebarea: 
cum priviți activitatea sportivă la 
nivelul întreprinderii 7

— Ii puteți vedea pe tlmplari, 
lăcătuși, zugravi, dulgheri, șoferi, 
tn timpul liber, pe terenurile de 
sport ale asociației noastre. Di
rectorul știe că, acum, „joacă" 
Intr-o altfel de echipă și că tre
buie să se ocupe nu numai de 
producție, d și de problemele 
sociale ale oamenilor. Căci, de 
capacitatea fizică și psihică a 
colectivului depind și succesele 
pe care acesta trebuie să le 
realizeze pe șantier, pentru ca 
oamenii să se bucure de case 
noi, frumoase și luminoase.

AVINTAT AL DEZVOLTĂRII JUDEȚULUI
mânui se mîndrește cu faptul că 
judoul a prins puternice rădăcini 
în județ, avînd antrenori foar
te buni. între aceștia, inginera 
Florica Rotaru-Enciu este .Au
toarea" a trei campioni națio
nali : Mihai Cioc, Iulian Mi
hai și Ion Gancea.

Teleormanul are însă rezul
tate frumoase și la alte spor
turi : la rugby (județul are e- 
chipă în Divizia B), la șah (A- 
nica Dușmanu a obținut meda
lie de argint în finala pe țară 
a „Daciadei", la tenis de masă, 
Viorel Fota a ocupat locul II 
în prima ediție a „Daciadei"), 
Ia volei (Lucreția Mi rea, de la 
Penicilina ~ “
man).

(Urmare din pag. 1)

mare fabrică de rulmenți din 
România, iar industria ușoară 
șl alimentară concurează cu 
cele din județe cu tradiție. La 
finele acestui cincinal, produc
ția va atinge 12

„Teleormanul 
printre județele 
ceea ce privește 
printre primele 
sublinia tovarășul Petre Badea, 
șef de secție la Comitetul ju
dețean Teleorman al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S. Teleor
man. Paralel cu dezvoltarea e- 
conomică s-a dezvoltat și spor
tul. Au apărut asociații puter
nice — Chimia Tr. Măgurele, 
Rulmentul Alexandria... Oină a 
continuat să se dezvolte, dar 
au prins puternice rădăcini și 
celelalte sporturi, îndeosebi a- 
tletismul, tirul, fotbalul, hand
balul, judoul și luptele. Ele re
prezintă, am putea spune, spor
turile sosite odată cu industria 
în județul nostru".

miliarde lei. 
se va situa 
fruntașe în 
industria și 

în agricultură,

„Sîntem 
limenta"

Iași, este din Teleor-

*

★
Realizările sportive ale tele

ormănenilor, în cei 35 de ani 
de la Eliberare, sînt numeroa
se. De aici au plecat spre lotu
rile naționale atleții Erica Sto- 
enescu — săritoare în înălțime, 
sprinterul Toma Petrescu (azi 
antrenor la Roșiori de Vede), 
boxerii Alexandru Ciurea .— 
fost campion național și Nicu 
Popa — azi în lotul olimpic. 
Tot de aici au plecat fotbaliști 
ca Fusulan, Ologeanu, Speriatu 
(actualul portar de la F.C. Ar
geș), Mulțescu, Zamfir (de la 
Steaua), Voicilă — aflat în 
lotul universitarilor pentru în
trecerile din Mexic. Pe fosta 
„pată albă", de pe harta țării, 
reprezentată pînă în 1944 de 
sportul acestui județ, s-au în
scris nume fle prestigiu din 
handbal (Gheorghe Gruia, Mir
cea Costache II), lupte (maeș
trii sportului Florea Răduț, azi 
antrenor la Alexandria, Nico- 
lae Mareș, și, de curînd. Ma
rian Dîrmină — ultima „crea
ție" a antrenorului Aurel Gro- 
șereanu din Roșiori), Teleor-

mîndri 
cluburi 

cu sportivi de la 
nea Florian Năstase, secretar 
adjunct al Consiliului popular 
din Olteni, de unde au pornit 
cei mai mulți componenți ai 
primelor echipe de oină bucu- 
reștene. Dărnicia teleormănea- 
nă este renumită și noi nu ne 
supărăm că sportivii noștri, 
pregătiți aici, activează acum la 
Pitești, Iași, Constanta sau 
București. Unii dintre ei, după 
ce termină activitatea de per
formanță, revin ca antrenori 
tot la matcă...".

că putem „a- 
de prestigiu 
noi, ne spu-

*
Un sport în care s-au obți

nut rezultate de prestigiu este 
tirul. Cu aproape un sfert de 
veac In urmă (în 1955), la A- 
lexandria s-a făcut un poligon 
de tir. Azi, orașul are unul 
dintre cele mai complexe poli
goane din tară. în 1959, la 15 
ani de la Eliberare, județul o- 
cupa locul doi cu echipa de fe
te la „naționale", iar Cleopatra 
Alexandru și Corneliu Nițu e- 
rau printre primii la campio
natele tării. De atunci, tirul a 
urcat însemnate trepte valori
ce : azi. Ștefan Biolan este du
blu campion balcanic, Niculina 
Matei campioană a tării. 
Marin Dobrică a realizat 
record național, (județul deți-

iar 
un

Asociații șl cluburi sportive
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizică
Antrenori
Baze sportive, inclusiv terenuri simple 
Sportivi ta loturi naționale
Titluri de campioni naționali 
Participanțl la „Daciadă" 
ediția I — 163 700 
ediția a n-a (etapa de iarnă)

ne, dacă putem spune așa, un 
titlu balcanic și la cros, prin 
Marian Mocanu).

„Avem resurse inepuizabile, 
ne mai spunea tovarășul Petre 
Badea, președintele C.J.E.F.S. 
„Daciada" a deschis porțile 
pentru zeci de mii de talente. 
La cele trei mari festivaluri ale 
sportului de masă din județul 
nostru (al sportului muncito
resc. al celui școlar și al celui 
sătesc), cît și în vastele acțiu
ni de selecție, am reușit să de
pistăm elemente talentate. Cu
noaștem acum puterile noastre 
pentru următorii 3—4 ani. De 
aceea nu exagerăm spunînd că 
vom continua să urcăm trep
tele performanțelor. Acum a- 
vem campioni naționali șl bal
canici. Vom avea insă, sîntem 
convinși, în 1984 și campioni 
olimpici ! De pe acum, țintașii

X 400

Ștefan I 
voieibali; 
maratoni 
bravă, ji 
I. Podar 
sint in I 
turtle < 
sportivi, 
aduce ță 
campioni 
olimpici".

...„Pată 
tivă a ț 
al unor 
tionale și 
trei dece 
rezervor 
multe cli 
leormanu 
XXXV-a 
rii, cu r< 
rimul spc 
ridice la 
avlnt al ; 
nomic.

LOTO - PRONOSPORT IN
NUMAI ASTAZI Șl MIINE...

Reamintim amatorilor <le LOTO 
că astăzi șl mîtae sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor 
la tragerea de vineri 10 august 
a.c. — un nou prilej de cîștlguri 
valoroase ta AUTOTURISME Șl 
BANI. Printre ccd mai recențl 
mari cîștigători se numără șl Ana 
Șlnca din comuna Broștenl, Jud. 
Suceava, care a obținut — la ca
tegoria I a tragerii din Z7 iulie, 
pe un bilet achitat 100% — un 
AUTOTURISM „Dacia 1300“ la 
categoria I a aceleiași trageri, 
alți patru participant! au realizat 
cite 17.300 lei pe bilete achitate 
ta cotă de 25%, iar la categoria 
a n-a valoarea unitară a clștlgu- 
rilor a fost de 5.799 lei Partici- 
pînd la tragerea de vineri 10 au-

gust, aveți 
registra sa 
Nu uitați, 
marilor su 
JOACA PC

Tragerea 
8 august 1 
direct tace)

CIȘTIGUI 
PRONOSPO 
1979 : catg. 
variante a 
rezultate) : 
Introcît vai 
guild de ci 
plafonul m. 
acestei cate 
lamentulul, 
lalte două.
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ir pentru arme cu glonț
598 P LA PUȘCĂ LI3ERĂ 60 F C !

I
I

Tunari 589 p, 2. Carmen Calalb (I.E.F.S.) 
le tir 589 p : pe echipe — Olimpia

igătorul 1751 p ; juniori : .1. F. MLnișan 
ia) a (Dinamo) 594 p, 2. D. Prescure
ă 60 fc (A.S.U. Oradea) 589 p, 3. C. Soare
p. Per- (Olimpia) 589 p ; pe echipe —
d nota- Dinamo 1760 p ; pistol standard,
ii 595 p senioare • 1. Anișoara Matei (Di-
— reu- namo) 578 pv 2. Marieta Sălăjan

npiona- (U.T.A.) 572 p, 3. Virginia Sisoe 
nou re- (Steaua) 570 p ; pe echipe — Di- 
?i reve- namo 1 702 p ; junioare : 1. Cor- 
limpia), nelia Bușteagă (Olimpia) 554 p, X

I
I
I

0 TEHNICA „NOUĂ“
PASUL PE LOC

I
I
I
I
I
I
I

igător merituos al titlului național in
Mișcă liberă 60 f.c., cu 598 p I
seniori : 
ișan au 
e pistol 
standard 
totalizai- 
>ri (nou 
este cel

pușcă 
icolescu 
Rotaru 

nitresou 
(C.S.U. 

odreanu 
Lpe — 
tandard 
Ionescu 
Dumitra 
Mariana 
te echi- 
mioare ; 
olimpia),

Sorina Olteana (Dinamo) 553 p, 
3. Ehsabeta Bădioeanu (Steaua) 
552 p ; pe echipe — Dinamo 
1547 p ; pistol liber, seniori : 1. 
I. Petru (Olimpia) 560 p, 2. G. 
Calotă (Steaua) 559 p, 3. L. Pop 
(Dinamo) 553 p ; pe echipe — 
Dinamo 2 170 p; juniori: 1. I. 
Neagu (Dinamo) 548 p, 2. L. Io- 
nașcu (I.E.F.S.) 547 p, 3. C. Țîr- 
loiu (Steaua) 542 p ; pe ecliiipe — 
Dinamo 1 607 p.

★
In cadrul „naționalelor" de tir 

cu arcul, A. Berki (Voința Tg. 
Mureș) a stabilit un nou record 
republican la simplu FIT A, cu 
1 257 p. în aceeași probă, Terezia 
Preda (Sănătatea Tg. Miureș) a 
ridicat și ea recordul național fe- 
minim la 1 257 p.

I
I
I
I
I
I

MAI MULTĂ ATENȚIE JUNIORILOR!
© Noutăți privind orfianiiarca • Cuplaje obligatorii 
juniori-seniori la Divkia C • Turnee finale la CluJ- 

Napocu, vaslui,
Antrenori, conducători de 

cluburi și numeroși cititori 
ne-au solicitat să inserăm in 
coloanele ziarului noutățile 
survenite în cadrul sistemului 
competițional al juniorilor, să 
reamintim care sînt întrecerile 
rezervate acestei categorii de 
jucători în anul 1979/1980. Iată, 
pe scurt, care sînt aceste com
petiții si modificările survenite 
față de edițiile precedente.

DIVIZIA --------------- -- -------
JUNIORI.
formații de 
narelor A, 
tori născuți 
1961. - 
chipe pot evolua și PATRU 
jucători născuți după 1 august 
1959.

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN I. în viitoarea ediție sînt- 
înscrise 124 de echipe, repre- 
zentînd cluburile de și
„B“, cărora li se vor alătura 
formațiile cluburilor sportive 
școlare. Pentru prima dată vor 
juca în această competiție 
C.S.Ș. Tulcea, Mecanică fină 
București, C.S.Ș. Toplița, Car- 
pați Mîrșa. Unirea Alba Iulia, 
Progresul Terezian Sibiu. Spre 
deosebire de edițiile trecute, în 
acest campionat au drept de 
Joc juniori ou un an mai mare, 
cei născuți, deci, după 1 au
gust 1961.

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN II. La startul acestei în
treceri, organizată pentru pri
ma dată la noi, se vor alinia 
echipele de juniori ale divizio
narelor C ,' formații alcătuite 
din jucători născuți după 1 au
gust 1962, plus trei jucători cu 
un an mai mare (născuți după 
1 august 1961).

NAȚIONALA DE
Participă cele 18 
juniori ale divizio- 
alcătuite din jucă- 

după 1 august 
Noutatea : în aceste e-

1(1. Jiu, Simcrid $i București
Turneul final al campionatu

lui I se va desfășura, ca și 
pină acum, cu cele 8 cîștigă- 
toare de serii. La turneul final 
al „campionatului 11“ vor par
ticipa cele 12 ciștigătoare de 
serii, împărțite in 3 grupe, la 
Vaslui (I—IV). ’
(V—VIII) 
(IX—XII), 
decisă în 
piu între 
trei grupe, programat la Bucu
rești.

Datele de desfășurare a Cam
pionatului republican I sînt : 
26 august — 2 decembrie 1979 
(turul) și 2 martie — 25 mai 
1980 (returul), în vacanța de 
primăvară disputîndu-se două 
etape intermediare (9 si 16 a- 
prilie). Turneul final va avea 
loc la duj-Napoca (1—5 iunie).

Pentru a putea fi urmărite 
de un mare număr de specta
tori, partidele vor fi progra
mate în deschidere la cele de 
seniori. în caz de neprezentare 
nemotivată a echipei de ju
niori, va fi suspendată automat 
formația de seniori, în prima 
etapă programată pe teren pro
priu, iar două asemenea ne- 
prezentări vor duce, indiferent 
de categorie, la excluderea e- 
chipei de seniori din campio
natul respectiv.

Toate aceste competiții, ca și 
campionatele școlare au drept 
scop FORMAREA unor jucători 
de certă valoare, necesitate 
stringentă a fotbalului nostru. 
Astfel de jucători pot apărea 
Insă numai dacă cluburile di
vizionare și școlare vor crea 
condiții optime de pregătire e- 
chipelor lor de „speranțe".

la Tg. Jiu 
și la Sighișoara 

iar campioana va fi 
urma turneului sim- 
învingătoarele celor

A trecut (nu de mult) un 
campionat. Peste cîteva zile 
va începe altul. Au fost atî- 
tea deziluzii, atîtea neîm pli
niri. Acum, alte speranțe. Se 
fac alte planuri Publicul 
vrea — pe bună dreptate — 
alte rezultate, comportări pe 
măsura condițiilor de care 
beneficiază fotbaliștii noștri 
și a dragostei cu care - este 
înconjurat acest sport.

Se fac eforturi deosebite, 
începînd cu forurile de re
sort, cu federația, pentru a 
se realiza saltul atît de aș
teptat. Consfătuirile care 
s-au desfășurat cu antreno
rii și conducătorii de cluburi 
și asociații cu echipe în Di
viziile A și “ 
prim-plan ul

B au 
discu-

avut în

. Flo-
Cernescu (Politehnica

Sepi (F.C. Baia Mare), 
rean, ”----- ~ "1_____
Iași), Lupău, M. Marian (F.C. 
Bihor), Hațeganu, Hclvei, 
Kaizer (Olimpia), Fanici, Bi
ro I, Gall (A.S.A.), Șosu, 
Antohi, Botez (S.C. Bacău), 
Leac, Vaczi, Bubela (U.T.A.), 
Greaca, Miu (C.S. Tîrgoviște), 
Agud, Georgescu (Corvinul), 
Stoica, Rusu, Sălăjan (Jiul), 
Donose, Irimescu, Cîrțu 
niv. Craiova), I. Marin, 
Moldovan, Vrînceanu ( 
mo), Cățol, 
(Sportul studențesc). 
Roșea, Cotec, 
Timișoara), 
Zahiu, I.
Nume care nu
promis.

(iilor tocmai ÎMBU- al _ ___  Jtf
NATAȚIREA CĂLI-
TAȚII JOCULUI, 
începînd cu teh
nica. s-a discutat, 
plan de acțiune. Acum toa
te acestea trebuie să se 
transpună în fapte, dezidera
tele să devină realități.

Primii care trebuie să răs
pundă la această acțiune sînt 
JUCĂTORII, cel care oferă... 
produsul finit pe teren. Din 
păcate, destul de multi — 
de ani de zile — rămîn in
diferenți Ia eforturile ce se 
fac, se complac într-un ano
nimat supărător care, pentru 
unii, ar trebui să fie jenant. 
Trece un campionat, urmea
ză altul, trece și acesta și 
în dreptul realizărilor unii 
fotbaliști de Divizia A n-au ce 
să consemneze. Bifează me
ciurile pe care le-au jucat 
(sau în care s-au făcut că 
joacă), au pretenții, mai fac 
șl mofturi și... atît I La vîrsta 
junioratului mulți au promis, 
la debut au încercat să arate 
ceea ce știau, după care au 
devenit simpli figuranți în e- 
chipă, anonimi care au tras 
șl formația lor în anonimat. 
Am luat cîteva exemple, u- 
nele dintre ele destul de 
recente : Lepădatu, Roșea, 
Vergu (Chimia Rm. Vîlcea), 
Tulpan, Vlad, N. Marin (Glo
ria Buzău), Dragomirescu,

B-Q făCUt

(U- 
L1I1, I. 
(Dina- 

Șerbănică 
Floareș, 

Anghel („Poli“ 
Nițu, Ion Ion, 

Marin (Steaua), 
de mult au 

Nume care, apoi, 
destul de des, au 
deziluzionat, ca să 
nu mai vorbim, 
de pildă, de Gro- 
su (Sportul stu- 

și Isaia (C.S. Tîr- 
care s-au autoelimi- 
echipele lor — deși,

dențesc) 
goviște), 
nat din __ , .
nu de puține ori, s-a spus că 
sînt nemaipomenit de talen- 
tați.

în fața fotbalului nostru 
stau, din nou, importante o- 
biective (cupele europene, în 
primul rînd). Calitatea fotba
lului trebuie îmbunătățită, 
deci, cît mai repede posibil. 
In primul rînd, tehnica de 
joc, individuală și colectivă. 
Nu se poate realiza însă un 
asemenea deziderat bătînd din 
palme, vorbind, ci FACÎND 
— repet în d ia antrenamente, 
cu dorința firească a perfec
ționării continue, a autodepă- 
șirii, cu prețul a zeci și sute 
de reluări, a multor ore în 
plus de pregătire.

Altfel, un 
altul vine și 
cători nimic 
mediocritatea 
eași, element 
răsfrînge asupra calității în
tregului campionat și 
plicit 
pelor 
zinte 
plan

campionat trece, 
pentru unii ju- 
nu se schimbă, 
rămînînd ace- 
nedorit care se

lm-
— asupra jocului echi- 
care trebuie să repre- 
fotbalul românesc pe 
internațional.

Constantin ALEXE

IATUL DE AEROMODELE 
1ODELE PENTRU JUNIORI II I PRIMUL CUPLAJ IN CADRUL CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
□),' in 

pentru 
— timp 
» finale

1979
KS

5 570
S9K
M2
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«

aHe Campionatului republican de 
aeromodele și rachetomodele pen
tru juniori II. Tinerii particl- 
panți — reprezcntînd toate jude
țele țării și municipiul București 
— și-au încheiat disputele cu ur
mătoarele rezultate : AEROMO
DELE PLANOARE A 1 — L Ion 
Făgărășan (Blstrița-Năsăud), 2. 
Daniel Crințescu (Argeș), 3. Ioslf 
Berecki (Bihor) ; PROPULSOARE 
Bl — 1. Viorel Voinescu (Galați), 
X Tiberiu Dubei (Bihor), 3. Cris
tian Oancea (Dîmbovița) ; VI
TEZA F 2 A — 1. Diana Mihaela 
Tîrîlă (Vaslui), 2. Adrian Drăgu- 
lin (Buc.), 3. Adrian Mardale
(Olt) ; PLANOARE R.C. — 1. Flo
rin Gliga (Bistrița-Năsăud), 2. So
rin Iordache (Prahova), 3. Cristian 
Toma (Suceava), Clasament final 
la aeromodele : 1. București, X
Bacău, 3. Prahova.

RACHETOPLAN 5 N/S : 1. Anca 
Radu (Vaslui), 2. Cristian Racz 
(Sibiu), 3. Cristi Dohotaru (Bo
toșani) ; RACHETOMODELE CU 
STRAMAR 5 N/S : 1. Laurențiu 
Mihai, 2. Vasile Bejan (Lași). 3. 
Vasile Filip (Sălaj). Clasament la 
rachetomodele : L Sibiu, x Vas
lui, 3. Iași.

I
I
I
I
I
I
I
I

Rapid — Mecanică fină 4-1 și Progresul
Cea de 4 Xin-a ediție a Cupei 

municipiului București a debu
tat ieri pe Stadionul Republicii, 
în tribunele căruia s-au aflat a- 
proximativ 10 000 de spectatori. 
Prima manșă a programat meciu
rile Rapid — Mecanică fină șl 
Progresul Vulcan — Metalul.

RAPID — MECANICA FINA 4—1 
(3—0). RapidiștH au fost superiori, 
dar diferența de scor ni se pare, 
tobușL, exagerată. Noua promo
vată în Divizia B, Mecanică fină, 
a jucat în cimp exact șl 
inventiv, prezentind însă 
mari la finalizare și în 
vențiile apărării imediate, 
dlrzi, mai experimentați., 
organizați hi joc, rapidi-ștli 
exploatat toate fisurile clin. __ 
ziția adversarului, mardind 4 go
luri prin Petcu (min. 12), Barta
les (min. 20), Drăguceanu (min. 
36) și Cojocaru (min. 66). Pentru 
Mecanică fină a înscris fostul a-

uneorl 
lacune 
Inter-

Mai 
mai 
au 

opo-

tacant al Sportului ’
Grosu, in mta. 88. Arbitrul 
Petrescu , 
foarte bine echipele : 
Anuțel (mim. 77 Mânu) ___ .
(min. 67 Zalupca), Fotache (min. 
67 Popa), Pîrvu, Ad. Dumitru — 
Petcu (min. 46 Adamescu), Pa- 
raschlv (min. 56 M. stelian), 
Bartales (min. 56 șutru) — Cojo
carii, Drăguceaniu (min. 56 FI. 
Iordache), Manea ; Mecanică fină: 
Vochin (min. 46 Verșanschi) — 
Cocuz, Stănulescu, Pantă, Năs- 
tase — Turbatu (min. 21 Preda), 
Răchinoiu (min. 70 Nicoiae), Pis- 
Jaru (min. 46 Catrina) — Puchea, 
Petre, Etoiciu (min. 46 Grosu).

studențesc,' 
-1 D. 

(București) a condus 
Rapid : 
- Puriț

PKOGRESUL VULCAN — ME
TALUL 0—2 (0—0). Meci echili
brat. Progresul a avut două bare 
(Al. Moldovan, mim. 16 și Dragu 
min. 64), 1 s-ar fi cuvenit și un 
penalty (min. 68, Săndol a fost

Vulcan Metalul 0-2
fauHtat In careu), dar arbitrul A. 
Jurja (București) nu l-a acordat. 
Metalul, mal incisivă în careul ad
vers, a înscris prin Omer (min. 
58) și Pro dan (min. 87). Au evo
luat formațiile : Progresul Vul
can : Bulancea — Nignea (min. 
541 Chivu), Grigore, G. Sandu, 
Gh. Ștefan — Anghel (min. W 
Cristea), Dragu (min. 78 Run- 
ceanu), Al. Moldovan — D. Flo
rian (min. 74 P. Gheorghe), Ior
dache (min. 48 Săndol), Marica 
(min. 59 S. Ion) ; Metalul : ior
dan — Călărășiu, Marinescu, Sebe, 
Ganea — Dumitrescu (min. 48 
Nica), Ion Ion (min. 48 Prodan), 
Șumulanschi — I. Marin (min. 
46 Omer), Giugiumică (min. 89 
Dumltrașcu), Cămui.

Mîine. pe Stadionul Republicii, 
de la ora 18, vor avea Ioc me
ciurile : Sportul studențesc — 
Rapid, șl Dinamo — Metalul. 
(I. C.).

ȘTIRI ȘTIRI...
PARTIDELE TELEVIZATE ȘI 

ORA DE ÎNCEPERE A MECIU
RILOR. In primele trei etape ale 
noului ............
vor fi 
duri :

Matei, 
Mirea, 
Dum- 

ocanu și 
'h. Sică 
5 și lo- 
;e®fnca 
1 poate 
Suri de 
idiali și

1 spor- 
eținător 
iri na- 

nujnai 
, bogat 
pentru 
— Te
ri, la a 
Hiberă- 
pe ță
ri să se 
■nicului 
m eco-

I PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C

ZÂ
j a în-
lătoare. 
ret al

CINE

astăzi, 
ză în 
L6,45.
LSULUI 
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: 27,59 
. 2 Q2 

82 lei.
i cîști- 
t sub 
fondul

regu- 
oelor-

CAMPIONATUL DE MO- 
TOCICLISM LA VITEZA 

IN CIRCUIT
Campionatul republican de vi

teză a continuat la Sibiu cu etapa 
a 4-a. La start s-au aliniat 70 de 
motocicliști din 13 secții. Iată în
vingătorii : cl. 5K) cmc, începători 
— Florilena Fărcășanu (C.M. — 
I.R.U.C. Buc) Ia fete și G. Aran- 
yos (Steagul roșu Bv) la băieți ; 
avansați — L. Ferenczl (Voința 
Oradea) ; cl. 125 cmc. — I. Paș- 
cotă (Progresul Timișoara) ; el. 
175 cmc — M. Mezincescu (Loco
motiva Ploiești) ; cl. 250 cmc — 
I. Victor (Voința Oradea) ; el. 500 
cmc — I. Teiegescu (Energia 
Cîmpina) ; ataș —- P. Popescu -f- 
A. Popa (Torpedo Zămești).

I. IONESCU — coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA | (26 august)
Celuloza P. Neamț — Zimbrul Su

ceava, Foresta Fălticeni — Danubiana 
Roman, A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc — Metalul Botoșani, Metalul 
Rădăuți — Ceahlăul P. Neamț, Ceta
tea Tg. Neamț — Domo Vatra Dor- 
nei, Laminorul Roman — Cristalul Do- 
rohoi, Șiretul Bucecea — Cimentul 

P. Neamț — Avîntul Fra-

SERIA I

NICULINA VASILE
- 1.89 M LA ÎNĂLȚIME I
Concurs de atletism în Poiana 

Brașov, cu participarea, în prin
cipal, a unor sportivi juniori. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut 
însă de Nicullna Vasile (n._1938), 
care a trecut peste ștacheta înăl
țată la 1,89 m, stabilind cea mai 
bună performanță românească 
din acest an. Alte performanțe : 
100 m : D. Petrescu 10,5 ; 200 m : 
Petrescu 21,4 ; 400 m : S. Isac 
48,4, P. Gheorghe 48,5 ; 800 m : 
A. Glăvan 1:50,7 ; 400 mg : AI. 
Tarbă 52,8 ; 100 m F : Mura Ghi- 
țulescu 11,8.

I
I
I
I
I
I

Bicaz, I.M. 
«in.

ETAPA
Cristalul 

dăuți, Avîntul Frasin 
Neamț, Danubiana Roman 
Neamț, Cimentul Bicaz — Foresta Făl
ticeni, Ceahlăul P. Neamț — La mino
rul Roman, Zimbrul Suceava — Ceta
tea Tg. Neamț, Dorna Vatra Dornei
— A.S.A. Cîmpulung, Metalul Boto
șani — Sketul Bucecea.

ETAPA A lîl-a (9 septembrie)
A.S.A. Cîmpulung — Danubiana Ro

man, Cetatea Tg. Neamț — Metalul 
Botoșani, Celuloza P. Neamț — Cea
hlău! P. Neamț, Zimbrul Suceava — 
Avîntul Frasin, Metalul Rădăuți — Ci
mentul Bicaz, Șiretul Bucecea — Cris
talul Dorohoi, I.M. P. Neamț — Fo
resta Fălticeni, Laminorul Roman - 
Dorna Vatra Domel.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Avîntul Frasin — Cimentul Bicaz, 

Cristalul Dorohoi — I.M. P. Neamț, 
Dorna Vatra Dornei — Metalul Ră
dăuți, Celuloza P. Neamț — Cetatea 
Tg. Neamț, Danubiana Roman — Zim
brul Suceava, Metalul Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț, Sketul Bucecea
— Laminorul Roman, Foresta Fălticeni
— A.S.A. Cîmpulung.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Cetatea Tg. Neamț — Foresta Făl

ticeni, Laminorul Roman — AȘ.A. 
Cîmpulung, Zimbrul Suceava — Șire
tul Bucecea, Metalul Botoșani — 
Avîntul Frasin, Cwnentu! Bicaz - Ce
luloza P. Neamț, I.M. P. Neamț — 
Dorna Vatra Dornei, Metalul Rădăuți
— Danubiana Roman, Ceahlăul “ 
Neamț - Cristalul Dorohoi.

A H-a (2 teptembrie)
Dorohoi — Metalul Râ- 

Celulozo P. 
LM. P.

p.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Cimentul Bicaz — Metalul Botoșani, 

A.S.A. Cîmpulung — Ceahlăul P, 
Neamț, Metalul Rădăuți — Cetatea 
Tg. Neamț, I.M. P. Neamț — Celu
loza P. Neamț, Cristalul Dorohol — 
Zimbrul Suceava, Danubiana Roman
— Laminorul Roman, Avîntul Frasin — 
Dorna Vatra Dornei, Șiretul Bucecea
— Foresta Fălticeni.

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)
Ceahlăul P. Neamț — Șiretul Bu

cecea, Cetatea Tg. Neamț — Lamino
rul Roman, Avîntul Frasin — Cristalul 
Dorohoi, Danubiana Roman — Cimen
tul Bicaz, Dorna Vatra Dornei — Me
talul Botoșani, Celuloza P. Neamț — 
AS.A. Cîmpulung, Foresta Fălticeni
— Metalul Rădăuți, Zimbrul Suceava
— I.M. P. Neamț,

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)
I.M. P. Neamț — Metalul Rădăuți, 

Zlmbiul Suceava — Foresta Fălticeni, 
Șiretul Bucecea — Cetatea Tg. Neamț, 
A.S.A. Cîmpulung — Avîntul Frasin, 
Cristalul Dorohoi — Cimentul Bicaz, 
Laminorul Roman — Celuloza P. 
Neamț, Dorna Vatra Dornei — Cea
hlăul P Neamț, Metalul Botoșani — 
Danubiana Roman.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Danubiana Roman — Cetatea 

Neamț, Avîntul Frasin — Șiretul Bu
cecea, Metalul Botoșani — Zimbrul 
Suceava, Cimentul Bicaz — Laminorul 
Roman, Ceahlău! P. Neamț — I.M. P. 
Neamț, Metalul Rădăuți — A.S.A. 
Cîmpulung, Foresta Fălticeni — Cris
talul Dorohoi, Celuloza P. Neamț — 
Doma Vatra Dornei.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Dorna Vatra Dornei — Foresta Făl

ticeni, Cetatea Tg. Neamț — I.M. P. 
Neamț, Laminorul Roman — Metalul 
Botoșani, A.S.A. Cîmpulung — Șiretul 
Bucecea, Cristalul Dorohoi — Danu
biana Roman, Ceahlăul P. Neamț — 
Avîntul Frasin. Metalul Rădăuți —

Tg.

Celuloza P. Neamț, Cimentul Bicaz
— Zimbrul Suceava.

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)
Laminorul Roman — Metalul Ră

dăuți, Celuloza P. Neamț — Danu
biana Roman, Zimbrul Suceava — 
A.S.A. Cîmpulung, I.M. P. Neamț — 
Cimentul Bicaz, Șiretul Bucecea — 
Dorna Vatra Dornei, Metalul Boto
șani — Cristalul Dorohoi, Foresta Făl
ticeni — Ceahlăul P. Neamț, Avîntul 
Frasin — Cetatea Tg. Neamț.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Dorna Vatra Dornei — Cimentul 

caz, A.S.A. Cîmpulung — I.M. 
Neamț, Danubiana Roman — Avîntul 
Frasin, Cristalul Dorohoi — Celuloza 
P. Neamț, Zimbrul Suceava — Lamino
rul Roman, Ceahlăul P. Neamț — Ce
tatea Tg. Neamț, Șiretul Bucecea — 
Metalul Rădăuți, Foresta Fălticeni — 
Metalul Botoșani.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Danubiana Roman — Șiretul Buce

cea, Metalul Rădăuți — Zimbrul Su
ceava, Celuloza P. Neamț — Foresta 
Fălticeni, Cetatea Tg. Neamț — A.S.A. 
Cîmpulung, Cristalul Dorohoi — Dor
na Vatra Dornei, I.M. P. Neamț — 
Metalul Botoșani, Avîntul Frasin — 
Laminorul Roman, 
Ceahlăul P. Neamț.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Metalul Botoșani — Celuloza 

Neamț, Laminorul Roman — Foresta 
Fălticeni, A.S.A. Cîmpulung — Cimen
tul Bicaz, Ceahlăul P. Neamț — Zim
brul Suceava, Avîntul Frasin — Me
talul Rădăuți, Dorna Vatra Dornei — 
Danubiana Roman, Cetatea Țg. Neamț
— Cristalul Dorohoi, Șiretul Bucecea
— I.M. P. Neamț.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Zimbru! Suceava — Dorna 

Dorneî, Metalul Rădăuți — 
Botoșani, I.M. P. Neamț — Lamino
rul Roman, Cimentul Bicaz — —
Tg. Neamț, Cristalul Dorohoi — __
Cîmpulung, Celuloza P. Neamț — Și
retul Bucecea, Foresta Fălticeni — 
Avîntul Frasin, Danubiana Roman — 
Ceahlăul P. Neamț.

Bi- 
P.

Cimentul Bicaz

p.

Vatra 
Metalul

Cetatea 
A.S.A.

campionat divizionar A 
televizate următoarele me- 
„U" Cluj-Napoca — S.C. 

Bacău (etapa I), Universitatea 
Craiova —- F.C. Argeș (etapa a 
n-a), Dinamo — Sportul studen
țesc (etapa a IH-a). Aceste me
ciuri vor începe la ora 17. Cele-' 
lai te partide ale respectivelor e- 
tape se vor disputa cu începere 
de la ora 18.

ASTAZI, LA PITEȘTI, F.C. AR
GEȘ — REPREZENTATIVA TU
NISIEI. Pe stadionul „1 Mai“ din 
Pitești, cu începere de la ora 17, 
se va desfășura astăzi întî-lnirea 
dintre campioana țării noastre, 
F.C. Argeș, și selecționata Tuni
siei, participantă -La turneul final 
al C.M. din Argentina. Oaspeții 
a*u sosit luni la București, cu cea 
mai bună formație. Turneul lor 
prevede, în continuare, următoa
rele jocuri : mîme (ora 17,30 - 
stadionul I.C.S.I.M.) cu I.C.S.I.M. 
sîmbătă, la Constanța, cu F.C. 
Constanța, marți (ora 18 — sta
dionul Steaua) cu Steaua.

MECI INTERNAȚIONAL 
PLOIEȘTI. Astăzi, de la ora 
stadionul Petrolul din 
găzduiește întîlnirea internațională 
amicală dintre echipa locală Pe
trolul și formația " '
Izmir.

UNIVERSITATEA 
SHABAB (IRAK) 
Meciul a avut loc . _ _______
Tineretului, în prezența a peste 
8 000 de spectatori Au înscris : 
Bălăci (min 4 și 76), Beldieanu 
(min. 23), Ai<ub (autogol, min. 37), 
Cîrțu (min. 54 și 78), Bumb eseu 
(min. 72), respectiv Husseiev 
Omin. 52). (St. GURGUI — cores-p.)

ASTAZI, STEAUA — F.C.M. 
GIURGIU. Pe stadionul Steaua, 
cu începere de la ora 18, va avea 
Joc astăzi partida amicală Steaua
— F.C.M. Giurgiu.

TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA. Astăzi, 
la ora 17,30 — pe stadionul C.F.R.
— va avea loc un joc amică! în
tre C.F.R. Timișoara și Politeh
nica Timișoara.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
F.C.M. GALAȚI 2—1 (1—1). 
marcat : A petrei (min. 19) 
Mironaș (min. 75), respectiv 
jaru (min 21). (C. RUSU
coresp.)

ELECTRONICA — AUTOBUZUL» 
Astăzi, de la ora 16,30, pe stadio
nul Electronica (autobuze 43 și 
106, troleibuzul 85) va avea loc 
meciul amical dintre Electronica 
(Divizia C) . și Autobuzul (Divi
zia B)

FUZIUNE ÎNTRE ECHIPELE 
UNIREA TRICOLOR ȘI 
BIANA. între echipele 
Tricolor și Danubiana 
din urmă, recent 
ambele din București, a interve
nit o fuziune. Noua echipă va 
purta denumirea de Danubiana 
București și va activa în seria a 
V-a din Divizia C. Locul rămas 
vacant în această serie, prin fu
ziunea anunțată, va fi luat- de 
Automecanica București.

C.F.R.

F.C*

LA
17,30, 

Ploiești

turcă Gdztepo

CRAIOVA — 
7—1 (3—0).

pe stadionul

Au
ȘlMa-

DANU- 
Unirea 

(aceasta 
promovată).



După „Concursul Prietenia** 3e’ atletism

SUCCESE PROMIȚĂTOARE, ÎNDEMN 
LA 0 MUNCĂ Șl MAI SERIOASĂ

1 Timp de trei zile, stadionul 
Eugen Rosicki din Praga a găz
duit tradiționala competiție in
ternațională de juniori „Con
cursul Prietenia" — ajunsă Ia 
cea de a XIII-a ediție —, în
trecere pe cit de interesantă, 
pe atît de utilă, în care s-au 
confruntat speranțele atletis
mului din unele țări socialis
te. De astă dată, tinerii spor
tivi din Bulgaria, R.P.D. Co
reeană, Cehoslovacia Cuba, 
R.D. Germană, Polonia, Ro
mânia, Ungaria și Uniunea So
vietică au obținut o serie de 
rezultate deosebit de valoroase 
(ne referim la 409 m fete, 400 
m garduri ș.a.), demne de con
cursuri mari ale... seniorilor, 
ceea ce a demonstrat, de fapt, 
că se muncește bine pentru 
pregătirea viitorilor campioni. 
Și succesele sînt cu atît mai 
prețioase, eu cit ele sînt reali
zate de tineri care n-au mai 
mult de 16—17 ani.

îmbucurător este faptul că, 
tntr-o asemenea companie pu
ternică, atleții români s-aa 
comportat destul de bine, et 
fiind tatre cei care au contri
buit ta reușita actualei ediții a

concursului. Mai mult d-ecît 
atît, tinerii noștri sportivi au 
înregistrat cea mal bună parii- 
oipare românească din istoria 
competiției, avînd un bilanț 
general favorabil : două meda
lii de aur, două de argimd șl 
două de bronz. Vioara întîl 
a reprezentativei noastre a fost, 
fără îndoială, țînăra atletă, de 
17 ani din Craiova, Cristina Co- 
jocaru. Ea a cîștigat — de fie
care dată detașat — In teei 
zile consecutive trei oupse: 
două la 800 m (serie și finală) 
și 1500 (finală), înregistrind și 
două noi recorduri republicane. 
Aceasta — să nu uităm — 
după ce, cu o săptămînă tn ur
mă, cîștigase două titluri bal
canice. .Un succes de toată 
lauda (a fost, dealtfel, singu
ra atletă care a cucerit două 
medalii de aur La acest con
curs), care vine să încununeze 
și munca serioasă, competentă, 
a antrenorului ei. Mihai Nis
ter. Remarcabile, de asemenea, 
performanțele Crisiiaei Dobrt- 
«©iii (suliță) și Marianei fflleu 
(lungime), care au obținut me
dalii de argint (ultima Ia... 2 
cm de medalia de aur) uau 
Eugeniei Nicola (1500 m) și a Iui 
Mihai Roman (ciocan). Bună a 
fost și comportarea altor atlețl

.români — chiar dacă n-.au cu
cerit acum medalii — și în pri
mul rfrd a mehedințeanului Ion 
Baliga care, printr-un record 
personal (2,13 m. concursul fi
ind cîștigat cu 2,19), a egalat 
recordul național de juniori II.

Toate aceste succese vin să 
dea speranțe, în ceea ce pri
vește viitorul atletismului din 
fam noastră, mai ales al celui 
feminin, cinci dintre cele șase 
medalii de Ia Rraga fiind cu
cerite de fete ! Dar, vorbind 
despre realizările atleților ro
mâni Ia cea de a XIII-a ediție 
a „Concursului Prietenia", nu 
trebuie să omitem faptul că în 
lotul nostru au fost șî „goluri". 
Au existat probe în care nu 
s-a participat — la lungime, de 
pildă, ta care, ta ediția prece
dentă. Gheorghe Cojocarii rfș- 
tiga, cu 7,59 m, medalia de ,aur 
— sau s-a concurat nesatisfă
cător (să amintim doar pro
bele de sprint și ștafetele). La 
multe dintre probe sdntem încă 
departe, chiar foarte departe 
de cerințe, ceea ce pledează 
imperios pentru intensificarea 
muncii de selecție și pentru o 
pregătire minuțioasă a atleți- 
tor noștri

Modesto FER'RAiRSNl

c. t Ar colet juniori

ECfflP/A MOASTRA IHVIHSĂ

OE CEA A SPAM’

Wilf IN CAMPIONATEU MOfflf Of IM
(prin telefon).

Partidele disputate în ziua a 
doua a campionatelor europene 
de volei pentru echipe de ju
niori care se desfășoară în mai 
multe orașe 
s-au încheiat 
rezultate : Grupa I 
Bulgaria 3—1 

15-3) 1 
3-2

din Portugalia 
cu următoarei» 

: U.R.S.S. — 
(15—10, 15—4,

Polonia — 
(S—ÎS, 15—10,

10—15. 
Franța
13—15, 15—11. 15—9) I grup» * 
SI-a; Cehoslovacia — Olanda 
3—0 (15-8, 17—15, 15-8) ; Ita
lia — Iugoslavia 3—1 (15—10, 
15—6, 14—16, 15—6) I Stup® a 
III-» : Spania — România 3—2 
(15—8. 4—15. 15—5, 4—15, 16— 
14) î R D. Germană — Por
tugalia 3—0 (15—4, 15—5, 15—5).

t/VWONMM Will

©t MENIM OMORI

OSLO, 7 (Agdrpres). în Cam
pionatul mondial de șah pentru 
(juniori de la Skien (Norvegia) 
după 10 runde conduce Yasser 
Seirawan (S.U.A.) cu 8 puncte, 
urmat de Douven (Olanda) — 
7,5 puncte, Cernin (U.R.S.S.) și 
Nikolici (Iugoslavia) cu cite 7 
puncte. Șahistul român Adrian 
Negulescu, care ® runda. * 
10-.a a pierdut la Douven, ue 
află pe tocul 15 cu 5,5 puncte.

SOPOT, 1
Coborîte de ta munte la mare, 
după ediția lor brașoveană, 
campionatele europene de te
nis pentru amatori se dispută 
în stațiunea maritimă poloneză 
Sopot, de pe litoralul Balticei, 
85 jucători din 14 țări luptă 
pentru cucerirea titlurilor con- 
tinentale^-

După părerea celor 30 de 
ziariști și reporteri de radiote- 
levizlune prezenți la întreceri, 
este una din cele mai puter
nice ediții ale „europenelor". 
Aceasta. în ciuda lipsei campi
onului de anul trecut, cunos
cutul tenisman sovietic Alek- 

. sandr Melreveli, trecut ta ria
dul antrenorilor, în delegația 
U.R.S.S. figurează însă nume 
reputate, ca acelea ale multi
plelor campioane Olga Morozo
va și Natașa Cimîreva sau al 
noului lider al echipei, 
dim 
menționat, 
telor de .. ..
Jiri Gran at, Stanislav Biroeir 
și Hanna MandUkov», compe
titori cunoscut! ai întreceri
lor. De asemenea, reprezen
tanții țării noastre, care au 
luat un start bun. Astfel, Du
mitru Hărădiiu (favoritul nr. 
7) l-a învins în două seturi pe 
vest-germanul Ralph Mppner: 
6—1, 7—6. Iar noua noastră 
campioană. Lncia R..«iMMr, * 
întrecut-o pe poloneza Jotaad» 
Bozala cu 6—1, 6—3.

Borisov.
în 
afiș.

v»-
Mai sini de 
rîndul oape- 

cehoslovaciî

'JUBILEUL B£ 50 OE A« Al JOCURILOR BALCANICE
(Urmare diri oag I)

piadelor moderne și. bineînțe
les, a Balcaniadelor), numără 
printre alții, pe severineanul 
Ion Baliga, săritorul 
me care, recent — 
cursul Prietenia" — 
recordul național al 
ll, cu 2,13 m,

In sfîrșit, în întrecerile pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni balcanici pe 1979 se vor 
afla următorii sportivi frun
tași : BĂRBAȚI : 100 m: CL 
Șușelescu, FI, Bălțat; 200 mi 
Șușelescii, Viorel Diunitresea ; 
400 m : Horia Toboc, St. .Nagjr; 
899 m și 1500 m : Oh. Ghipn 
și Nicolae Onescu ; 5000 mi 
Sili® Floroiu, Petre Lupan i 
10 000 m : Floroiu, Aurel Nicu- 
leseu (Gh, Zaharta) ; maraton: 
CM», Motorca, Moise Hatoș ; 20 
km marș : C-tin Stan, C-tin 
Staicu ; 110 mg : Pal Palffy, 
Val. Teașcă ; 400 mg : Toboo, 
Sosii Korodi ; 3 000 m obst. t 
Paul Copu, Dan Betinâ ; lun
gime : D-tru lordache, Liviu 
Focșeneanu ; triplu: Carol Cor
bii, Bedros Bedrosian; înălți
me : Adrian Proteasa, Daniel 
Albn ; prăjină : Nichifor Ligor, 
C-tin Lihu ; greutate și disc 1 
losjf Nagy, Ion Zamfirache s

în înălți- 
ia „Con- 
a egalat 
juniorilor

suliță : Vasile Bonțîadean, Ca
rol Raduly-Zorgo ; ciocan : Ni
colae Bîndar, Stan Tudor •; de
catlon : Dan Goia, Vasile Bog
dan ; Tudor Gildo la 4X100 m. 
Sig. Nagy la 4X 400 m ; FE
MEI : 100 m și 200 m : Otilia 
Șomănescu, Niculina Chirieuță; 
400 na : Mari» Samungî, Nicu- 
lina Lazarciuc (Ibolya Korodl); 
800 m : Fița Lovin, Natalia 
Măr&șescu (Tudorița Nedelea) ; 
1500 m : Lovîn, Nedelea (Na
talia Mărășescu, Mariciea Pui
că) ; 3 000 m ; Mărășescu. Pui
că ; 100 mg : Mihaela Dumi
trescu, Ștefana Kulcsar ; 406
mg: Adriana Stanca, Gabriela 
Banciu; lungime: Doina Anton, 
Sanda Viad ; înălțime : Corne
lia Popa, Maria Preda (Nicu- 
lina Vasile) ; greutate : Miha
ela Logbin, Mioara Boroș;disc: 
Florența Jacu, Mariana lones- 
cu S suliță : Eva Zorgo-Raduly, 
Corina Gârbe» ; pentatlon t 
Gabriela lonescu, Cornelia Țl- 
frea; Georseta Tutunaru și 
Doina Ciolan la 4X100 m.

Lotul român participant ia oea 
de » 38-a ediție a Jocu
rilor Balcanice urmează să ple
ce spre Atena în cursul dtîpă- 
amiezii de astăzi. întrecerile 
Balcanice vor avea loc vineri, 
sîmbătă și duminică, pe stadio
nul Karaiskakis,

In cadrul probelor de .tine
ret, alte cite va rezultate^ bune 
ale românilor : Andrei Dîrza — 
Michael Brandi (R.F.G.) 6—4, 

7—5 ; Li viu Manca? — Robert 
Brozozowski. (Polonia) 6—3,
6—2 ; Maria Romanov (favorită 
nr. 2) — Uschi Hallat (Aus
tria) 6—1. 6—3 ; Camelia 
ciao — Annette Nielsen 
nemarca) 6—4, 6—2.

în contrast, evoluția lui 
tan Marcu, care a părut lipsit 
de nerv în fața jucătorului ceho
slovac Jaroslav Navratil,
cedînd la scorul net de 6—0, 
6—2. Mai menționăm că E- 
duard Fană a trecut in turul 
II prin w.o. (neprezentarea ad
versarului)

Alte rezultate, la seniori : 
Szoke (Ungaria) — Ga vini 
(Franța) s—1. 5—3 ; Ahmervv 
(U.R.S.S.) — Ghenov (Bulga
ria) 6—2, 2-1 ab. ; Saviei (Iu
goslavia) — Csepai (Ungaria) 
6—2, 6—4 ; Drzimalsky (Polo
nia) — Charton (Franța) 6—0, 
3—0 Schmitz (Elveția) — 
Wisniewski (Polonia) 6—2,3—6, 
S—3. La senioare :
(Polonia)
3-6, 
(U.R.S.S.) 
slovacia) 
(U.R.S.S.) 
5-0, 6-0 . 
slovacia) — Borodina (U.R.S.S.) 
5—7. 6—3, 6—2.

în turul doi al probei de sim
plu femei din cadrul campio
natelor europene de tenis pen
tru amatori, disputat marți, ju- 

Icâtoarea româncă Lucia Roma
nov a învins-o cu 6—1, 6—1 pe 
Dora Rangbelova (Bulgaria), 
iar Hana Mantllikova (Ceho
slovacia) a eliminat-o cu 6—4, 
5—3 pe Etisabeta Slesickaia 
(Polonia). In concursul mascu
lin, Dumitru Hârâdău (România) 
l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe 
Aleksandr Bogomolov (U.R.S.S.). 
Renato Schmidt (Elveția) a dis
pus cu 7—5, 7—6 de Eduard 
Rană (România), în timp ce 
Vadim Borisov (U.R.S.S.) a 
ctștigat cu 7—5, 6—2 în fața lui 
Jaroslav Navratil (Cehoslova
cia).

Cht- 
(Da-

Tra-

6—3.

Sieracka 
(Ungaria) 
Morozova

Budaî
3—1 ;
Budarova (Ceho- 

7—6, 6—3 ; Cimîreva 
— Nemeth (Ungaria) 

; Mandlikov» (Ceho-

ton GAVRILESCU

„CUPA EUROPEI" COMPETIȚIA MAJORĂ 
A ÎNOTĂTORILOR ÎN ACEST SEZON 
taranca Dunaciu wa conduce echipa României 

m grupa B, ia Palma ac nailorca
August este, ca de obicei, lu

na marilor competiții ale îno
tătorilor. perioada „exploziilor" 
continue în domeniul perfor
manței. tn acest an, pentru 
campionii și recordmană pis
cinelor de pe vechiul conti
nent competiția majoră va fi 
„Cupa Europei", aflată la cea 
de a Vl-a ediție, un spectacu
los concurs pe echipe, în care 
fiecare tară poate alinia cite 
un singur concurent de probă. 
Participainitele sînt împărțite în 
grupe valorire, urmînd ea pri
ma clasată din grupele infe
rioare (B și C) să promoveze, 
iar ultima clasată să retrogra
deze.

Elzennan, Eelling (Olanda). 
Dangalakov, Koeatwv (Bulga
ria).

Pentru trofeul rezervat echi
pelor feminine — grupa A la 
Utrecht și grupa B la Palma 
de Mallorca — disputa se va 
da. în principal, între formația 
U.R.S.S., cîștigătoace a ultimei 
ediții, și oea a R.D. Germane, 
dornică să reintre în posesia 
Cupei, pe care a pierdut-o doar 
o singură dată. Reprezentativa 
feminină a României, câștigă
toare a grupei C la ultima e- 
diție, va evolua, de această 
dată. In grupa B, alături da 
selecționatele Ungariei, Spa
niei. Italiei, Cehoslovaciei și

------ PALMARESUL COMPETIȚIEI ---------------------

l. K.O.G. ; 2. V.S4LS. ; J. R.F.G. (Remania locul 3 ta 
; 2. UJBSJ3. ; 3. Ungaria (WomA- 

ta grupă B) la fete ; 1871 — 1. U.R.S.S. j 2. R.D.G. 
(Romănla locul 4 In grupa B) la băieți
3. U.R.S.S. ta fete; 1973 — 1. RJJ.G. ;

(România Socul » în grupa B) la băieți
3. R.F..G. Ia fete ; 1OT5 — l. UM.SJS. ; 2. AngUa ;• ‘ " - - - - — - ------- R DX}_ .

: î. R.F.G.;
. . I. U.R^JS. î

:j. Planta (Romani a tertd l ia grupă C) ta tete.

torn 
grupa IB) la băieți ; 1. RAJ.G. aia locul 1 ” . — - ...
a RJF.G. ■ 
.2. Olamda ;
1. RJF.G. ;
2. Olanda ;
RJD.G. (România (ocol li ta grupa B) ta băieți 
Olanda ; 3. U.R.S.S. ta fețe ; 1017 — 1. U.RJSJS. 
Anglia (Romănta locul 1 ta grupa B) ta băieți ; U).& — ------- ■ - - -

în întrecerea masculină — 
grupa A la Londra și grupa 
B Ia Utrecht — marea favorită 
este 
și-a 
ori. 
toe, 
rentă ou regularitate tn grupa 
B, va evolua și de această da
tă la Utrecht, tntr-o dispută 
directă ou selecționatele Spa
niei, Olandei, Bulgariei. Ceho
slovaciei și iugoslaviei. Sarci
na reprezentativei române, sub
stanțial întinerită, avtnd în 
componența .sa și juniori (spor
tivi de 15 și 16 ini). se anumită 
foarte dificilă, mai ales că 
toate adversarele sale vor pre
zenta Ia start performeri de 
prima mină aii natatteî conti
nentale : Ralko 
(Cehoslovacia). 
(Spania). Peiriri

selecționata U..R.S..S.. care 
adjudecat trofeul de trei 
Reprezentativa tării aoas- 
singura care a fost pce-

și Machek
Lopez-Zubero 

(Iugoslavia),

LAUSANNC, 2 (Agerpresj • —
Prima reuniune a Comitetului E- 
xeeuttv al Asociației comitetelor 
olimpice naționale, argaatzaitle ta- 
temetată antal .aresta cu prilejui 
Jocurilor panamericane de la 
Porto Rtoo, va avea loc. taoeptaU 
de astăzi, ta Lausanne. Cu .ac«t 
prilej, va a Mes orașul ce va 
găzdui secretariatul asociației 
candidate fiind Roma. Vlena, Pa
ris, Londra, Bruxelles șl Lau
sanne, Pentru funcția de secretar 
general s-a înregistrat o singură 
sandldatară — aceea a președin
telui Comitetului Olimpic al Fran
ței. CSaude Collard

Reuniunea de ta Lausanne va 
dura două zfle șt v.a fi. urmată 
de o întSlnfre cu președintele 
C.t.O., Itxrdul Sillanln Ordinea de 
zi a reuniunii prevede, de aseme
nea. examinarea programului de

YEMIELf fOTBAlUlUl

sw-'V««

BIN NOO . ÎN WENl
La li august se va desfășura, ta 

Asuncion (Paraguay) un meci de 
fotbal tatre echipa locală Olimpia, 
clștlgătoarea „Cupei campionilor 
Amerlcil de sud", și o selecționată 
sud-amerioană, Din Iotul selec
ționatei, condusă de antrenorul 
argentinian Cesar Menottt, fac 
parte, printre alții, Fttlot, Oljuin, 
Passarelli. Taxantint, Maradona, 
Luque, Houssemaa (Argentina), 
Leao, Tontaho. zico. Amarai 
CBrazliia), Oblitas (Perul și Mo- 
reaa (Uruguay).

; 1. RJO.G. 5 
2. UJIB.S. : 
; 1. XJ9.G. ;

s. 
2. 
S.
z.

Poloniei. Va fi aliniată, de ase
menea, cea mai țînără echipă 
din grupă (media de vîrstă — 
16 ani), fapt care nu o va îm
piedica să lupte pentru o po
ziție cît mai bună. Din forma
ția noastră nu vor lipiși C. Ba- 
nacâti, I. Pănulescu și M. Pa- 
raschiv, recent laureate ale 
concursului internațional de la 
Moscova Iată, dealtfel. Iotu
rile complete ale reprezentati
velor noastre :

Feminin : I. Punulescu, C. 
Bunacia, B. Prass, Or, Seidl. 
A. Schuster, G. Georgescu, C, 
Ale re. M Paraschîv, C. Mihii- 
lă, O. Mladin ; - -
Oprițescu, L.

masculin : Z. 
Szakadati. >M. 

Maadaehe. Al.. Szabo, I. Luca, 
H. Laeaoiu, V. Buzatu, O. Co- 
ceneseu, A. Linteanu. F. Vișaaj 
și S. Flev.

solidaritate olimpică pentru peri
oada l®80—1301, respectiv distri
buirea fondurilor alocate de C.I.O, 
comitetelor olimpice naționale dLa 
diferite țări. In special celor riia 
Africa, Asia și America Latinii. 
Fondul solidarității olimpice pro
vine din drepturile de televizluna 
re revin C.I.O., cu ocazia trans
miterii Jocurilor Olimpice. Acest 
fond se ctarează tn prezent ta 

‘ lac
de ta Moscova

circa 10 milioane de dolari, 
.lupă Olimpiada 
va crește pini ta 14 mliioane de 
Aotart.

CAMPIONATELE OE ATLETISM

ALE AFRICII
OA&Alt. J (Agorpreo). — tn ul

tima ri a camptonatelor de atle
tism ale Africii, disputate ta Do- 
tcar (Senegal), sprinterul Edouard 
Ofili (Nigeria) a cîșttgat proba dn 
wo m, cu ttmpul de »o,9<i, iar 
coechipierul său Ajayia Agbebaky 
s-a situat pe locui tatii ta triplu- 
salt, cu rezultatul de 16,82 m, tn 
proba de maratonl victoria a re
venit etiopianului l Beleta Yejne- 
berk, cronometrat pe clasica dis
tanță de 42.105 km cu timpul de 
2h 29;S3.

Alte rezultate : masculin : de
catlon — Saad (Algeria) 7 1«l p ; 
900 m — Jiamel (Kenya) 1:«,» ; 
înălțime — Beltas» (Algeria) 2,1» 
m ; feminin : W0 m — Graca 
Bakary (Ghana) 53.30 ; 800 m — 
Mary Chepnegna (Kenya) 2:0«,4 ] 
1500 ta — Șaklna Botrtamtae (Al
geria) 4:23,« ; 100 mg — Judy Bet
gam (Nigeria) 14,13.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Etapa „prolog" a 

Turului R.F. Germania, disputată 
U Mtochen, a revenit lui Die
trich Thunau — 4 km ta T:«l,t. Pe 
locul doi, belgianul Roger de 
Vțaemtnck — IM fi, In Ump ee 
italianul Francesco Moser a ocu
pat locul șasei cu T:M,8.

FOTBAL • La Havana, ta pre
liminariile turneului olimpic, se
lecționata Haiti a întrecut cu 1—9 
CI—0) echipa Cubei. • La Dort
mund, ta meci Internațional «r 
mlcal, echipa locală Borussia a 
tavins cu 3—1 (1—1) formația
spaniolă Atletico Madrid. • Se
lecționata olimpică a R. D. Ger
mane a susținut, ta localltaitea o- 
landeză Tlel, un Joc de vertttearo 
cu echipa engleză Brighton, ob- 
țtatad victoria cu 2—9 ct—0).

HANDBAL • tn primul meri 
ai dumeulul pe care-l întreprinde 
ta R. P. Chineză, selecționata 
masculină a iugoalaviel a tatttalt 
echipa orașului Tianjin, în fața 
căreia a rișHgat cu 34—23 (ts—6). 
• Competiția Internațională fe- 
mlinlBă de ta Budapesta a fost 
elștlgata de echipa locală Spar- 
taikus î 17—47 fi»—9), tn ulttardt 
med. cu echipa sovietică Jalgh'- 
rta Kaunas

MOTO • Oonoursui tatemațțo- 
nri de motocro3 desfășurat pe rir- 
euthd. de la UnadUla Valley 
(S.U.A.) a fost riștig.at de ameri
canul Kent Howerton (..Suzuki-*), 
urmat de compatriotul său Bob 
Hannah („Yamaha"). In clasamen
tul general al campionatului mon-

11*1, Da clasa 350 cmc, continuă 
•4 conducă suedezul Hakaa 
Oariqvlst — 358 p.

TENIS • in turneul de Ia In
dianapolis, M. Orantes l-a elimi
nat ou T—3, 7—S pe americanul 
Mm Mayotte, tar B. Tlaroczy l-a 
întrecut eu ' ‘ "
wno. Alte 
James t—9, 
*-». 7—o; 
»-*.

4—9, 4—2 pe E. Mon- 
rezultate : Kronk — 
3—3 ; Olere — Nune» 

McNamara — McNate 
Andrew — Vassrila » yy 3j~uyîipțc — 

Bourne £-», 3—3 tn turneul fe
minin i Renata Tomanova — Lele 
Forood t—3, 2—3, 6—1 ; Mkna
Jausovec — Renee Blount 6—L
3—2 5 Caroline Stolt — Judy Oha- 
kxiier S—a, 6—2 ; Stacy Margoito 
- Bue sauba 6-o.
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