
„Trofeul Tomis“, la volei feminin

ECHIPA NOASTRĂ REPREZENTATIVĂ 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI: 
3-0 CO EORMAJIA UNGARIEI

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). în fața unui public nu
meros, care a umplut pînă la 
refuz Sala sporturilor din loca
litate. au început întrecerile 
celei de a 17-a ediții a tradi
ționalei competiții voleibalistice, 
„Trofeul Tomis", la care parti
cipă reprezentativele feminine 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. P. Chineze, Cubei, Ungariei 
și României. V oleibalistele 
cubaneze au sosit cu întîrziere 
la Constanța, ceea ce a deter
minat pe organizatori să amîne 
partida- Pe care acestea o a- 
veau de susținut în compania 
formației Bulgariei pentru vi
neri dimineața. Astfel, în des
chiderea competiției au evoluat 
echipa Bulgariei și o selecțio
nată română B, victoria reve
nind. conform așteptărilor, 
sportivelor oaspete cu 3—0 
(7. 3, 12).

Un meci urmărit cu multă 
atenție a fost cel dintre for
mațiile R. P. Chineze și Ceho
slovaciei. Etalînd un bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice de 
un bun nivel, dublat de calități 
recunoscute ale stilului asiatic, 
voleibalistele chineze au obți
nut o victorie care s-a contu
rat fără dificultate, sextetul 
cehoslovac nereușind, decît pe 
alocuri, să dea o ripostă mai 
hotărîtă. Așadar, 3—0 (11, 4,

12). Arbitrii M. Siamate (Româ
nia) și T. Larsen (Danemarca) 
au condus foarte bine.

într-o partidă așteptată cu 
deosebit interes, echipa Româ
niei a tranșat în mai puțin de 
o oră disputa sa cu reprezen
tativa Ungariei. Formația 
noastră a avut în Doina Săvoiu 
și Maria Enache jucătoarele de 
bază, iar introducerea Marile- 
nei Turle.» (din cel de al doi
lea set) a dat și mai multă 
consistență și combativitate jo
cului sportivelor noastre, care 
s-au impus cu 3—0 (2, 9, 9). 
Arbitrii J. Urmin (Cehoslovacia) 
și A. Zelazny (Polonia) au con
dus bine formațiile : ROMA
NIA : Irina Petculeț, Mariana 
lonescu, Doina Săvoiu, Maria 
Enache, Iuliana Enesou (Mari- 
lena Țurlea), Victoria Geor
gescu. UNGARIA : Agnes Ju- 
hasz (Iren Fesus), Agnes Tor- 
ma, Bernadei Koszegl (Lajos- 
ne Varga), Katalin Marcis, E- 
milne Bânhldi (Tamâsne Fodor), 
Judit Radnaîne (Lâszlone Bu
zek).

Azi, de la ora 16 au loc ur
mătoarele partide : R. F. Chi
neză —■ Ungaria, România — 
Bulgaria și 
slovacia.

Cuba Ceho-

Emanuel FÂNTANEANU
Comei POPA - coresp.

„CUPA VOINȚA A DEBUTAI
CU O ETAPA SPECTACULOASA

Ciclistul cehoslovac Milo?
PLOIEȘTI. 8 (prin telefon). 

Cea de a 23-a ediție a com
petiției cicliste internaționale 
„Cupa Voința" — la care par
ticipă 71 de rutieri din Ceho
slovacia, Bulgaria, R. F. Ger
mania, Polonia și România — 
va fi, se pare, așa cum am 
crezut și noi, o întrecere pa
sionantă, de bun nivel tehnic. 
Debutul a fost, dealtfel, pal
pitant : disputată miercuri di
mineață, de-a lungul a 162 km, 
pe ruta Ploiești — Tirgoviște 
— Sinaia — Comarnic — Plo
iești, prima etapă ne-a oferit 
un spectacol plin de suspans, 
cu un cîștigător nescontat. Mi
log Matejka (M. V. Praga).

Matejka, primul cîștigător
S-a plecat în trombă, cu o 

medie orară de aproape 50 km 
la oră. între kilometrii 10 și 
25, din grosul plutonului s-au 
detașat, rînd pe rînd, 9 
tieri, ajunși la km 39 de 
grup de 11 alergători și, 
fine, nu mult mai tirziu. 
cuplul fraților Bonciu. La 
53 avangarda are un avans 
2 minute față de plutonul ma
siv, în care se găsesc, printre 
alții, Teodor Vasile și Mircea 
Romașcann. Poate că cei doi 
fruntași ai sportului nostru cu

ru- 
un 
în 
de 

km 
de

Hristoche NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
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O imprcsionantâ ascensiune sporind in judelui Tulcca

LA „FLOTILA DE AUR
Cine vrea să vadă Tulcea, o- 

rașul-port de la obîrșia Deltei, 
întreaga sa înfățișare, este în
demnat de către ghidurile tu
ristice să urce pe Cetățuie. un-

DE LA LOTCA PESCĂREASCA

Pe Dunăre rulează continuu cele mai tinere „pagae"

narea — curgind domol prin 
fața întreprinderii de pescuit 
oceanic, a Sălii sporturilor și 
a Casei de cultură a sindicate
lor — sărută cheiul și leagănă

în plină dezvoltare, 
privi, ca în palmă, pe lingă 
edificiile de cultură, importan
tele obiective ale sportului, do
vadă a grijii pentru sănătatea 
fizică șl morală a locuitorilor : 
marele complex sportiv „Del
ta", Parcul sportiv al sindica
telor și Complexul sportiv pio
nieresc din Bididia, baza nau
tică de pe lacul Ciuperca, cu 
„flotila" Ieșită în larg, Arena 
Mircea, baza complexă a Li
ceului industrial de comerț și 
multe alteia..
DE LA CURSA DE MARE 

FOND PE DUNĂRE...
Printre marile prefaceri de 

după Eliberare, activitatea spor
tivă s-a afirmat ca un fenomen

Viorel TONCEANU

de se înalță Monumentul 
dependenței. Priveliștile care 
se deschid de aici sînt impre
sionante. Capitala județului 
cu același nume vorbește, par
că, prin tot ceea ce există în
tre limitele sale, despre uriașii 
pași spre afirmare făcuți în 
anii socialismului, mai ales ai 
celor de împlinire a hotărîri- 
lor Congreselor al IX-lea, al 
X-lea și al Xl-lea ale partidu
lui nostru. Tulcea înseamnă 
cartierele noi, stoluri de blocuri 
ca în marile orașe ale lumii, 
centrul cu edificiile sale impu
nătoare, cu bulevardele largi, 
inundate de flori și verdeață ; 
spre vest, profilate pe cer. 
se văd Combinatul metalurgic 
și Șantierul naval, iar jos Du-

In- vasele aflate la ancoră, apoi 
se îndreaptă spre miraculosul 
triunghi de pămînt și ape, de 
ape și stuf, paradisul păsărilor, 
care este fascinanta Deltă, în 
peisajul modernului municipiu, 
simbol pentru întregul județ (Continuare în pag. 2-3)

la Sibiu au sosit concurcnfit pentru „Cupa Europei" la sărituri iu opâ

LA ÎNTRECERI, PERFORMERI DE VALOARE MONDIALĂ
De

'„Sub 
noaște 
sebită, 
majorității participanților la 
ediția a 9-a a „Cupei Euro
pei", cea mai importantă com
petiție internațională de sări
turi a anului. 15 dintre cele 19 
reprezentative care vor lua 
parte la întreceri se aflau în

î
ieri dimineață, bazinul 
arini" din Sibiu cu- 

o animație cu totul deo- 
produsă de prezența 

participanților

• Lotul sportivilor români continuă pre 
gătirile • în fruntea echipei U. R. S. S. -
dubla campioana mondială Irina Kalinina

Martina Jaschke (R. D. Ger
mană) medaliați al ultimelor 
ediții ale campionatelor mon-
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După antrenament, o discuție purtată — cu zîmbetul pe buze — 
' ..'.'1 României la Cupa Europei 

Foto: Dragoș NEAGU
diale șl europene, precum și 
componenții echipei U.R.S.S., 
una dintre marile favorite ale 
„Cupei Europei". în acest sens, 
este suficient să menționăm că 
din lotul sovietic fac parte 
Irina Kalinina (campioană 
mondială, în 1978, la trambu-

între antrenori șl reprezentanții

localitate, iar pînă seara urmau 
să mai vină sportivii din An
glia, Austria. Bulgaria și Po
lonia. Printre săritorii aflat! 
la antrenamente se numărau 
mari performeri pe plan mon
dial, ca, de pildă, Giorgio Cag- 
notto (Italia), Falk Hoffman,

UN PRIMAR DIN CÎMPIA

DE AUR A BĂRĂGANULUI

lină și Ia platformă). Alek
sandr Kosenkov și Vladimir A- 
leikin (medalii de bronz la 
J.O. de la Montreal și la C.M. 
din Berlinul Occidental, pri
mul la trambulină, secundul la 
platformă), cărora li se adaugă 
Tatiana Fotmareva, Emirjan 
Tirvar, Viaceslav Trotkin și 
Serghei Nemțanov, și ei sări-

(Continuare In pag a 4-a)

Omul acesta înalt și uscă
țiv, cu ochii cafenii, pătrun
zători, și mereu cu zîmbetul 
pe buze se află, cum ar 
spune poetul, la mijlocul 
vieții. Are 35 de ani. Este 
de o vîrstă. deci, cu sărbă
toarea Eliberării. Se numeș
te Ștefan Bibicu șl este pri
marul unei comune de pe 
întinsul Bărăganului, aproa
pe de vărsarea Călmățuiu- 
lui în Dunăre : comuna Vi- 
ziru, cu peste 8 000 de locui
tori, care lucrează în trei 
C.A.P.-uri și a căror hăr
nicie a făcut din Viziru o 
comună bogată și frumoasă, 
care aspiră la titlul de oraș.

Ștefan Bibicu iubește 
sportul. îl iubește pentru că. 
așa cum ne 
făcut' sport de 
de-o șchioapă, 
fotbal, volei, 
place educația 
carea. pentru că...

nă putere, energie, 
pentru tineret, știți 
neavoastră mai bine, e un

spune... „am 
cînd eram 
am jucat 

handbal". îi 
fizică, miș- 

,în seam
ier 

dum-

sprijin de mare preț in dez
voltarea armonioasă".

Omul acesta înalt, uscățiv, 
cu privirea pătrunzătoare, a 
visat să facă parte dintr-o 
echipă brăileană.
.— Ceea ce n-am reușit eu 

au izbutit consătenii mei, 
spune primarul. La echipe
le „Farul", „Marina" și 
„Progresul" Brăila joacă 
mulți vizireni. Am dat atle
tismului pe Doina Lemnaru. 
Sigur, este și meritul asocia
ției sportive.

— Și al dumneavoastră, 
care ați încurajat sportul, 
ați mobilizat toată comuna 
pentru a face stadionul, ba
za sportivă... Meritul v-a 
fost recunoscut cînd ați fost 
pe podiumul... Învingători
lor.

Ștefan Bibicu zîmbește a- 
cestei amintiri plăcute. Re
vede, ca și noi, festivita-

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

însemnări după „naționalele'-1 de haltere

COMPONENȚII LOTULUI - Șt NU NUMAI El
TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ MAI MULT!

Recentele campionate națio
nale ale halterofililor seniori, 
care s-au desfășurat în muni
cipiul" Gh. Gheorghiu-Dej, au 
fost dominate — cum era. de
altfel, de așteptat — de către 
componenții lotului 
care se pregătesc pentru 
din noiembrie. Toate cele 30 
de titluri de campioni ai țârii 
(la total și cele două stiluri ale 
celor 10 categorii de greutate)

național, 
C.M.

au revenit selecționaților. Re
zultatele obținute n-au fost în
să de valoare internațională 
decît la cîteva categorii, unde 
s-au realizat șase din cele opt 
noi recorduri ale tării. Perfor
merii sînt constănțenii Petru 
Dumitru (categoria 82,5 kg) și 
Vasile Ilie (categ. 100 kg), cu 
cîte trei noi recorduri națio
nale, rezultatele apropiindu-se 
de nivelul internațional (Dumi-

tru — 335 kg la total. 152 kg 
la smuls, 182,5 kg la aruncat, 
Ilie — 357,5—162,5—195). Cele
lalte două noi recorduri — ale 
clujenilor Șt. Tașnadi și Șt. 
Kreicik (165 kg la smuls — 
categoria 110 kg și, respectiv. 
160 kg la smuls categoria 4-100

toma RĂBȘAN

(Continuare in pag. 2-3)



A X-a ediție a Tirgului de mostre de bunuri de consum „Cupa speranțelor
profil NEOBIȘNUITELE PERE

PREOCUPARE PENTRU DIVERSIFICARE SI 0 CALITATE 
SUPERIOARĂ A ARTICOLELOR DE SPORT Șl TURISM

IN ADEVĂRAT
FESTIVAL

Zilcle trecute, la Complexul ex- 
pozițional din piața Scînteii și-a 
deschis porțile „Tîrgul de mos
tre de bunuri de consum44, pres
tigioasă manifestare ajunsă, în 
acest an, la a X-a ediție. Orga
nizat pe baza indicațiilor to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, da
te cu ocazia vizitelor la preceden
tele ediții. Tîrgul exprimă realiză
rile de înaltă ținută ale economiei 
jaoastre. în cadrul celor 21 de 
țxavilioane sînt prezentate, pe o 
suprafață de peste 42 060 mp, 
reali zări ale tuturor ram urilor 
producătoare de bunuri de con
sum, între acestea aflîndu-se și 
cele destinate sportului, turismu- 
hiă și agrementului.

La pavilionul Centralei indus
triei pielăriei, cauciucului și în
călțămintei este expusă o largă 
gamă de articole — de la încăl
țăminte pentru sport și turism 
la mingi, de la marochinărie- 
sport la produse pentru camping 

realizate de I.P.M. Sport Re
ghin, I.T.I.C. Drăgășani, „13 De
cembrie" Sibiu, Spumotim Timi
șoara, toate reflectând o deosebită 
preocupare pentru a răspunde cît 
înai bine solicitărilor cumpărăto
rilor. Ing Valeria Cotorobai, di
rector tehnic al centralei, ne spu
nea : „Pe baza propunerilor și 
Sugestiilor primite la ediția tre
cută, am introdus în fabricație o 
serie de produse noi, cum ar fi 
încălțămintea pentru cabane, ruc
sacuri cu cadru metalic ș.a., iar 
acum așteptăm verdictul publicu
lui, pentru ca în cel mai scurt 
timp ele să se găsească în ma
gazine. Aș mai vrea să subliniez 
și eficiența colaborării cu 
C.N.E.F.S., care se materializează 
în realizarea a numeroase articole 
din gama produselor de sport".

Aceeași preocupare pentru a 
răspunde dorinței cumpărătorilor 
em întîlnit-o și în domeniul con- 
iecțiilor. Sara Wechsler, coordo
natoarea pavilionului centralei de 
resort, evidențiază costumele de 
schi și sport realizate de Mureșul 
Tg. Mureș, Flacăra Cluj-Napoca, 
Mondiala Satu-Mare și alte în
treprinderi, cele mai multe ur- 
jnînd a se găsi încă din această 
toamnă în magazine.

Calitate, varietate, bun gust — iată ce caracterizează standul de ma
teriale sportive prezentate de MEFMC.

In fața pavilionului central, a- 
parținînd M.E.F.M.C., pe un mini- 
lac se află expuse hidrobiciclete, 
bărci universale, iole ; în interior, 
Pe un mare spațiu — schifuri, 
canoe, bănci de gimnastică, 
schiuri, rachete și alte articole, 
realizate de C.P.L. București și 
I.P.L. Reghin. Publicul se oprește, 
de asemenea, cu interes la pavilio
nul M.I.C.M., în fața standurilor 
unde întreprinderea „6 Martie" 
Zărnești expune bicicletele din 
seria Pegas, triciclurile pentru 
piață, bicicletele demontabile pen
tru copii etc, semn că aceste 
produse cîștigă, din ce în ce mai 
mult, teren. Dar să menționăm și 
automobilul „Dacia44 și motorete 
„Mo-bra", expuse în același pa
vilion și ale căror calități s-au 
făcut remarcate cu prilejul atâtor 
competiții interne și internațio
nale.

în cadrul Tirgului un larg spa
țiu este acordat produselor pen
tru copii. Intr-un pavilion special 
amenajat, organizat sub emblema 
„Anului internațional al copilu
lui", produsele de sport destinate 
celor mici atrag prin varietate, 
bun gust și calitate.

Desigur, este dificil să prezen-

tăm ceea ce oferă în domeniul 
sportului și turismului actuala 
ediție a Târgului. Vom consemna 
doar opinia mecanicului de loco
motivă Costin Firică, de la De
poul C.F.R. Ploiești, care sinteti
zează, dealtfel, opiniile sutelor de 
vizitatori interesați de aceste pro
duse : „Nu aș putea să spun 
care îmi place mai mult. Alege
rea este dificilă, totul fiind deo
sebit de frumos, dovedind pre
ocupare pentru diversificare și ca
litate superioară. Este remarca
bilă grija tuturor producători
lor de a satisface dorințele 
și exigențele iubitorilor și prac- 
ticanților sportului. Am dori, de
sigur, să vedem aceste produse 
cît mai curînd în magazine !“.

Em. F.

(Urmare din pag. 1)

tea de încheiere a unei mari 
competiții din cadrul „Da- 
ciadei". La sfîrșitul premie
relor. Ștefan Bibicu a fost 
și el invitat pe podium și i 
s-a înminat o cupă „pentru 
cea mai frumoasă bază spor
tivă din județ, pentru una 
dintre cele mai frumoase 
din mediul rural din întrea
ga țară“. Și totul a fost rea
lizat prin munca patriotică a 
intregii comune !

— Ce v-a impresionat a- 
tunici. la premiere ?
‘— Totul. Dar cel 

mult și mai mult „năvala" 
pionierilor, care au înconju
rat podiumul pe care mă a- 
flam. ca să mă îmbrățișeze, 
să mă sărute. Aș fi vrut să 
le spun atunci că tot ce fă
cusem cu părinții lor era 
îndeosebi pentru ei, pentru 
cei mai tineri cetățeni ai 
comunei, să crească sănă
toși și puternici... Dar mi 
se tăiase glasul și n-am pu
tut spune nimic. Puștii au 
înțeles. Acuși, în vacanță, 
sint mereu pe stadion. Avem 
de gînd să facem și două 
terenuri de tenis, încă unul

mai
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de volei, să fuzionăm cu o 
echipă de fotbal din Brăila, 
să devenim o secție a Clu
bului sportiv Progresul ta 
atletism...

Face o pauză, apoi conti
nuă :

Toate aceste realizări,
pe care le vedeți in comu
na noastră, sint rodul mun
cii
energiilor unite sub soarele 
socialismului. Ce era Viziru 
înainte de Eliberare ? Un 
sat anonim din Bărăgan. Ce 
erau locuitorii lui ? Niște 
pălmași pe moșiile boie
rești. Putea fi vorba atunci 
de sport, de stadion ? Nu ! 
De aceea, pot spune că tot 
ceea ce vedeți — bunăstarea 
comunei, viața sportivă — 
sint roade ale anilor socia
lismului.

Primarul — acest om aflat 
la mijlocul vieții — se în
flăcărase. Era îmbujorat, ca 
atunci cînd fusese pe podiu
mul de onoare. I-am urat 
să arate mereu așa.

— Cum, adică ? și-a ară
tat el nedumerirea.

— Emoționat și înflăcărat, 
pentru ca întotdeauna să 
fiți pe... podiumul de onoare 
al sportului.

tuturor consătenilor, a

PIONIERESC
DE OINĂ

MANGALIA, 8 (prin telefon).
— Ajunsă la a Xll-a ediție, „Cupa 
speranțelor" la oină — competiție 
organizată de F.R.O., în colabo
rare cu Ministerul Educației și 
Invățămîntului și Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor — 
a reunit sute de echipe în faza de 
masă, dintre care 36 de formații, 
care au mers din victorie în vic
torie, au obținut dreptul de parti
cipare la finala pe țară. Aproape 
460 de oiniști (pînă la 14 ani) s-au 
prezentat pe stadionul „23 Au
gust" din localitate, a cărui su
prafață a fost împărțită în patru 
terenuri, pe care s-au desfășurat
— concomitent — întrecerile pre
liminare.

Cu un plus de superioritate, 
atât la „prinderea44, cît și la „bă
taia" mingii, echipele Șc. gen. 
Crîngu (jud. Teleorman), Șc. gen. 
Ceamurlia de Sus (Tulcea), Șc. 
gen. Căprioru (Dîmbovița), Șc. 
gen. 2 Șuroaia (Vrancea), Șc. gen. 
Vorona de Sus (Botoșani), Șc. 
gen. 17 Cluj-Napoca, Șc. gen. 
Turnu Roșu (Sibiu) și Șc. gen. 
Rîmnicelul (Buzău) s-au calificat 
în turneul final, care a început 
miercuri dimineață. Fiind de for
țe sensibil egale, formațiile ră
mase în cursa pentru trofeu au 
oferit un adevărat festival de 
oină. Iată și cîteva rezultate din 
turneul final, care se va încheia 
sîmbătă : Vorona de Sus — 
Turnu Roșu 15—7, Șuroaia — Vo
rona de Sus 8—2, Căprioru — 
Rîmnicelul 8—6, Crîngu — Turnu 
Roșu 10—13, Cluj-Napoca — Cea
murlia de Sus 10—2, Crîngu — 
Ceamurlia de Sus 8—2.

Traian IOANITESCU

ÎNSEMNĂRI DUPĂ „NAȚIONALELE11 DE HALTERE
(Urmare din paa. I)

kg) — nu pot fi comparate cu 
cifrele cu care se cîștigă, de 
regulă, la marile competiții.

Cornponenții loturilor au do
minat categoric (ceea ce e și 
fireșc), dar 10 dintre ei au avut 
greutatea corporală mai mare 
decît categoria respectivă la 
care au concurat — cu apro
barea specială a biroului fede
ral —, ceea ce a handicapat pe 
unii halterofili din afara lotu
lui. Cu un spor de peste 2—3 
kg au concurat I. Balaș (categ. 
52 kg), Gh. Mafiei (cat. 56 kg), 
M. Grigoraș. St. Kiss (cat. 60 
kg), V. Dociu (categ. 67,5 kg), 
D. Cioroslan (cat. 75 kg), Șt. 
Tasnadi (cat. 100 kg) și M. 
Parapancea (cat. 110 kg.). Im
limitele categoriei respective au 
evoluat doar 1*. Dumitru, V. 
Uie și I. Angheluță. Diferența 
de valoare dintre membrii lo
tului național și ceilalți sportivi 
a fost, la unele categorii de 
greutate, atît de mare, îneît 
se poate aprecia că selecționa
ții ar fi putut termina întrece
rea în postură de cîștigători 
chiar dacă ar fi concurat la o 
categorie superioară, conform 
greutății corporale din timpul 
competiției ! Pentru a ilustra 
cele de mai sus, amintim că 
diferența dintre rezultatele cîs- 
tigătorilor și ale celor de pe 
locurile secunde a fost, în u- 
nele cazuri, cu totul nefirească. 
De pildă : la categoriile 67,5 kg, 
82,5 kg, 90 kg și 110 kg (Ia to
tal): locul întîi 300 kg — locul 
al doilea 262,5, 335 317,5,

337,5 — 317,5 și, respectiv, 340 
— 312,5 kg. Aceste pronunțate 
decalaje arată, totodată, lipsa 
unor halterofili cît de cit va
loroși la categoriile respective.

Am fi nedrepți dacă n-am 
aminti și de cîțiva sportivi din 
afara lotului care, în condiții 
de pregătire diferită, au făcut 
față competiției, obținînd la 
unele stiluri medalii de argint 
sau bronz. Printre aceștia au 
fost G. Radu (C.S. Onești) — 
cat. 60 kg, P. Pavel (URBIS 
București) — cat. 56 kg și N. 
Țuțuianu (Steaua) cat. 75 kg.

Comparînd rezultatele cîștigă- 
torilor campionatelor naționale 
nu cu cele ale campionilor eu
ropeni și mondiali la seniori, 
ci cu acelea ale juniorilor în
vingători la recentele C.M., în
registrăm la majoritatea cate
goriilor un însemnat minus în 
defavoarea sportivilor noștri 
fruntași (și aceasta, mai ales, 
la categoriile mari). Iată cîte- 
va cifre : cat. 75 kg: 312,5 — 
337,5; cat. 82,5 : 335—350; cat. 
90 kg: 337,5—362,5; cat. 110 kg: 
340—380; cat. -ț-110 kg: 350— 
387,5. De aici se desprinde o 
singură concluzie: este nevoie 
de o pregătire mai intensă, în
deosebi Ia stilul aruncat, unde 
rămînerea în urmă față de ni
velul internațional este deose
bit de pregnantă. Seniorii tre
buie să Învețe de la... juniorii 
noștri, care, precum se știe, au 
„spart gheața", obținînd anul 
acesta prima medalie de aur 
la C.M., primul titlu de cam
pion mondial din istoria „spor
tului forței" din țara noastră.

Ce-a izbutit să facă Junioara craioveangă 
tina Cojocarii este de-a dreptul neobișnuit 
letismul nostru. în decurs de opt zile, ea . 
prezentă la două importante competiții in 
țlonale pentru juniori (a X-a ediție a Joc 
Balcanice, de La Jambol, și a Xin-a ediț 
„Concursului Prietenia", de la Praga), în < 
cărora fiecare participare a ei s-a încheia 
torioasă și cu 4 noi recorduri naționale I 
junioare. Deci 5 CURSE, 5 VICTORII, 4 RE 
DURI I

A fost, mai întîi, proba de 1 590 m la J« 
și... victorie balcanică (4:16,3) la 28 iulie ; a 
zi a cîștigat și la 800 m (2:03,9), acesta 
dealtfel, al treilea titlu balcanic obținut con 
tiv la această probă. A urmat competiția 
Praga. La 2 august, in serii la 800 m, Crist 
reușit 2:03,6, pentru ca în ziua următoare, v 
să obțină medalia de aur șl al patrulea rceo 
2:03,5 I Iar sâmbătă, a cîștigat, categoric, și i 
de 1 500 m (4:18,3 — la 2 s de record).

Cine Iste această atletă, realizatoarea unei 
formanțe cu care doar puțini atlețl se Pot 
drl ? Cristina Cojocaru s-a născut în coi 
Cușmir, din județul Mehedinți, la 2 ianuarie 
(aceasta înseamnă că ea va mai fi junioa 
anul viitor !). Eleva liceului industrial Elect: 
tere din Cnatova (director : ing. Marin Năsti 
șl-a început cariera sportivă sub îndrum 
antrenorului Mihai Nistor, in cadrul Ciul 
sportiv școlar Olimpia, făcîndu-se remarcată, 
din pnlimul an de activitate, ca o atletă <Sa-.' 
calități șl perspective. Evoluția rezultatelor

in ziua a doua

REZULTATE SUBMEDIOCRE LA
Foarte slabe au fost rezulta

tele înregistrate în proba de 
pușcă liberă 3X40 f, programată 
în ziua a doua a campionatelor 
naționale de tir pentru arme 
cu glonț, găzduite de poligonul 
Tunari ! Organizatorii au fost 
puși astfel în neplăcuta situație 
de a nu putea acorda titlurile 
de campion național atît la 
proba-maraton, cît și la aceea 
intermediară, în picioare, întru- 
cît cîștigătorii n-au realizat ha
remurile minime necesare pen
tru conferirea acestei distincții... 
Să subliniem doar că învingă
torul întrecerii la poziția în pi
cioare a juniorilor, F. Minișan 
(365 p), l-a întrecut pe cel mai 
„bun44 senior, l. Trăscăveanu, cu 
2 puncte. Fără alte comentarii...

Mult mai interesantă a fost 
însă prima manșă a probei de 
pistol viteză seniori. Mihai Buj- 
dei (Steaua), un outsider, a reu
șit să înregistreze o cifră foarte

SCOATĂ PORTÂRIEORU
Nu, nu-i nici o glumă !... Deși 

nu pare, cel mai greu dintre 
toate cele 6 „posturi" ale unei 
echipe de hochei pe gheață este, 
totuși, cel de... portar ! De a- 
ceea, și pregătirea fizică și teh
nică a portarului se face de-a 
lungul unei lungi perioade de 
timp — nu numai în privința 
instruirii primare a începători
lor, ci chiar și a avansaților. în 
această idee, în cadrul vacanței 
școlare, Federația de hochei a 
organizat o adevărată școală a 
portarilor. Au venit la Miercu
rea Ciuc, la solicitarea F.R.H.G., 
portari — în devenire — din 
mai multe centre : 12 din Bucu
rești, 3 din Suceava și Rădăuți. 
2 din Galați, 1 din Tg. Mureș 
și restul, pînă la 25, din lo
calitate și din zona învecinată, 
inclusiv din mediul rural (de la 
Remetea și Ciumani). Din 
cate, din Cluj-Napoca și 
iești n-a venit nimeni !

Profesorul Virgil Crihan, 
trenonul principal al taberei:, ne-a 
relatat : „Am lucrat cu copii 
între 10 și 16 ani. Bineînțeles, 
accentul principal al muncii s-a 
pus pe însușirea corectă o unor 
deprinderi de bază. împreună cu 
Constantin Dumitraș, fostul por
tar al 
Marcel

ridicată, 2S 
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DE LA LOTCA PESCĂREASCĂ LA „FLOTILA DE AUR
de masă, sub lozinca: „Toate 
Sporturile pentru popor". Și 
pentru că nu exista încă baza 
materială necesară, s-a înce
put cu crosurile (Cupa tinere
tului muncitor, Cupa tineretului 
de la sate, Cupa elevilor), Cupa 
pescarului la înot, canotaj 
popular, fotbal, Cupa Dunării, 
eoncursuri de lupte, ciclism...

_ Și au venit anii marilor a- 
firmări, ani de referință în 
Sportul tulcean, cînd tinerii din 
Bărăganul de nord au înscris 
In cronica succeselor naționale 
primele lor performanțe, ce un 
prolog, la puternica afirmare 
ce avea s-o urmeze. Ei au cîș
tigat 
mare 
țiind 
23 și 
mailciuc și Dumitru Alexe — 
deveniți campioni olimpici la 
Melbourne (în 1956) și campioni 
mondiali, frații Igor și Ichim 
Lipalit. Ștefan Pocora și atîția 
alții. în 1957 Tulcea a intrat 
în prima divizie la lupte greco- 
Tomane, s-a afirmat la atletism 
(prin Valentin Moraru), a cîști
gat prima ediție a Cupei Delta

la caiac 2 și canoe 2, la canoe 
10-1-1. Cea mai dc seamă reali
zare, însă, o constituie faptul 
că sportivii tulceni intră trium
fal — cu fiecare nouă compe
tiție europeană, mondială sau 
Jocuri Olimpice — în istoria 
sportului cu padele și pagae. 
Patzaichin, Diba, Covaliov, 
Sciotnic și atîția alții devin ce
lebrități, o adevărată „flotilă 
de aur".

...LA MONTREAL - NU
MEROȘI SPORTIVI PRO- 
VENIȚI DIN TULCEA. Șl 
TRADIflA VA CONTINUA !

reprezentativei naționale, 
Tudor, Ștefan Chiriță și

toate edițiile curselor de 
fond pe Dunăre, eviden- 

marile talente de la Mila 
Jurilovca — Simion Is-

Ce poate fi mai convingător 
decît graiul cifrelor ? La J.O. 
de la Montreal sportivii prove- 
niti de la Tulcea au adus pa
triei o medalie de aur, una de 
argint și două de bronz. Și 
tradiția va continua, fără în
doială. pentru că pepiniera an
trenorului Igor Lipalit, de la 
C.S.M. „Delta", și a altora ca 
el este bogată în talente ; zeci 
de sportivi și sportive nomina
lizați se antrenează cu hărnicie 
și speranțe pentru J.O. de la 
Moscova și pentru cele din

1984. Dar sportul de performan
tă nu se rezumă în județ doar 
la caiac-canoe. Echipa de lupte 
antrenată de Milton Popovici 
activează in Divizia A, avînd în 
componență sportivi de certă 
valoare, ca Dumitru Manea, 
campion balcanic și medaliat 
cu bronz la mondiale ; la atle
tism. Elena Fidatov, de la 
C.S.M. „Delta" (antrenor Mihai 
Moruzov), este cîștigătoare a 
titlului balcanic la demifond, 
echipa de volei activează și ea 
în Divizia A ; la box, cele trei 
secții — C.S.M. „Delta", „Vo
ința" Tulcea și „Voința" Macin 
— promit de asemenea succese 
pe măsura bunelor condiții de 
care dispun.

Fără îndoială, drumul ascen
dent al sportului de performan
ță își are temelia în larga ac
tivitate de masă, desfășurată 
sub genericul competiției na
ționale „Daciada". Privind pre
ocupările de perspectivă ale 
organelor cu sarcini și atribuții 
în domeniul sportului, tovarășul 
Nicolae Sandu. secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S., 
ne spunea : „Atenția noastră 
este îndreptată spre două mari

• Asociații sportive
• Cluburi, sportive
• Sportivi legitimați
• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Baze sportive

Sportivi în loturi naționale 
Titluri de campioni naționali
Partdcipanți la „Daeiadă"
— ediția I
— ediția a Il-a (etapa de iarnă)

<1 Sportivi clasificați : 7 maeștri emeriți ai sportului, 
ai sportului, 30 sportivi de clasă internațională, 87 categoria 
I, 343 categoria a H-a.

39

113 iot)
71 0<M

maeștri

Elevi, demon 
din Miercurcc

Odată cu în< 
bal, concursur 
pairticiipanți, c< 
cîștigurl in au 
sticuri sportivi 
țiile antrenorul 
echipei F.C. C 
gust :
1. F.C. Argeș
2. Dinamo
3. Steaua
4. „U“ Cluj-N;

direcții : să consolidăm activi
tatea sportivă de masă, prin a- 
menajarea de baze simple în 
toate localitățile, și să atragem 
masele largi spre practicarea 
exercițiului fizic, a disciplinelor 
tradiționale și a altora, iar 
al doilea rînd ne preocupă 
amplă acțiune de selecție a 
lementelor tinere talentate 
pregătirea lor în perspectiva 
J.O. din 1984. De asemenea.

în 
o 

c- 
și

vom manifesta o mai mare 
grijă pentru educarea sportivi
lor în spiritul patriotismului, al 
muncii, în așa fel îneît sportul 
tulcean să contribuie la marile 
împliniri ale socialismului. A- 
cestea se constituie ca angaja
mente în cinstea apropiatelor 
mari evenimente din viața po
porului nostru : sărbătorirea Zi
lei Eliberării și Congresul al 
XH-lea al partidului nostru.

6. C.S. Tîrgovi
7. C.S. Tîrgovi
8. A.S.A. “
9. A.S.A.

10. F.C.M.
11. F.C.M.

Tg.
Tg. :
Gala
Gala-

12. Vilt. Scornii
13. Viat. Scornii

NUMEREL1

Extragerea I : 
FOND TOT, 

lei report cate;



CI1ISIIMI COJOURU
-publicăm alăturat) este, în această 

iai mult decît grăitoare. Pe de altă 
uie să consemnăm victoriile sale la 
la »00 m (2:10,1 în 1977, 2:06,8 în 1978 
1979), și la Crosul balcanic, în 1978 

.000 m). La „Concuirs'iil Prietenia" au 
oină acum cu prea mult succes : lo- 
1977 (-2:09,0), nu s-a calificat în finală 
:ul IV în serie, cu 2:08,8). Pentru ca 
ă obțină victorii nete, cu 2:03,5 la 
:18,3 la 1 500 m.
it, numele Cristincâ Cojocaru poate £1 

dreptul recordurilor naționale la 7 
lioare III — 1:36,5 la 600 m, în 1976 ;

— 2:06,8 la 800 m, în 1978 ; 43,7 la
1978 și 61,59 la 400 mg, în 1977 ; ju- 

- 2:03,5 la 800 m și 4:16,3 la 1 500 m,
1979 ; 61,59 la 400 mg, în 1977.

iii start al Cristtoei — cel mai greu 
e la oare a luat parte pînă astăzi — 
neile" de juniori de la Bydgoszcz. Spe- 
îregistrăm același .succes de pînă

Romeo VILARA
EVOLUȚIA REZULTATELOR

M) m 800 m 1 500 m 400 mg
59,7 — — 03,0
59,0 2:06.7 ' — «,59
85,16 2:06,8 4:35.6 61,3
— 2:03,5 4:16.3 60,9

Iclor" <lc tir

PUȘCĂ LIBERĂ 3x40 fy
lunete gat G. Tătaru (I.E.F.S.), cu 383 p; 

care poziția în picioare : 1. I. Trăs-
a)< și căveanu (Steaua) 363 p ; juniori :
și a 1. F. Minișan (Dinamo) 365 p, 

îaua), * 2. S. Olteanu 364 p, 3. F. Cristo- 
for (Steaua) 361 p ; pistol vi- 
teză, manșa I : 1. M. Bujdei

pușca (steaua) 299 p, 2—4. G. Calotă, 
irescu Stan (ambii Steaua) și F.
reanu (C.S.U. Brașov) 297 p, 5.
olescu T Tașcă (Dinamo) 296 p, 6—7.
• , ge_ D- Iuga (Dinamo) și C. Ion
9 Olă- (steaua) 295 P-
cîști- Radu TIMOFTE

A ★

ii na- șl Aurel Urițescu (Minerul Ani-
ă pri- noasa), cu 1 767 p. In întrecerea
oel de feminină, pe primul loc se află
Berki Terezia Preda (Sănătatea Tg.

uă să Mureș), cu 1 876 p, pe locurile
naspu- următoare situîndu-se colega ei
1 859 p. de club, Aurora Chin, cu 1 846 p,
Bîrzu și Edith Matei (Voința Tg. Mu-
771 p reș), cu 1 643 p.

KHsscaBmsBiBsaasRSBsasxu'? ---------------------

litate !

SÂNTĂ Șl, MAI AI1S, UTILĂ
învățat dențesc-ASE, antrenor Boldescu)
postu- și Marian Constantinescu (C.S.Ș.
todată, Nr. 2 Buc., antrenor Bianu)".
fizice, Cei mai buni 10 dintre aceștia 

gheață. vor participa, între 10 și 24 au-
agoste, gust, la o tabără de pregătire în
onstra- Cehoslovacia, la Sobeslav.
e aju- .
Iotului pe patinoarul din Miercurea 
Morar ciuc se găsesc acum, la pregă

tit . de- tire juniorii mari (născuți 1962—
Dintre 63) componenți ai lotului națio- 

e Ga- nai, care se antrenează sub con- 
ntreno- ducerea lui AI. Kalamar, Radu
Triumf Șerban și dr. Anton Biro, și
12 ani, lotul — pentru prima oară con-
Sanga), stituit — juniorilor mici
[. Ciuc (născuți 1964—65), condus de De-
pe mai zideriu Varga, care-și face debu- 
Jicoriuc tul ca antrenor, Imre Mezei și 
u), J. Gh. Tăbăcaru. Pentru toți, cuvin - 
îor R. tul de ordine este unul singur : 
p. stu- munca 1 (r. vil.).

profesori fotografiați în fața patinoarului

3SPORT INFORMEAZĂ
VTE SPORITA LA PRONOSPORT
iei 1979/1980 a campionatului național de fot- 
>rt reintră în atenția unui număr sporit de 
duce desigur la mărirea posibilităților de 

i bani. Pentru a oferi amatorilor de prono- 
suplimcntară de inspirație, redăm anticipa- 
ă, care se ocupă în prezent de pregătirea 
i concursul Pronosport de duminică 12 au-

F.C. Baia Mare 1
Chimia Rm. Vîlcea 1
Gil-oria Buzău 1
S.C. Bacău 1 X
Sportul studențesc 1 X
„U“ Craiova (pauză) X
,,U“ Craiova (final) 
Podit. Iași (pauză)

1X2
X

Polit. Iași (final) 1
„Poli" Timișoara (pauză) 1 X
„Poli" Timișoara (final) X
Olimpia S.M. (pauză) 1 ’
Olimpia S.M. (final) 1 X

SE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
IN 8 AUGUST 1979
> 43 11 Extragerea a Il-a : 3 30 44 2 13 7 
1ȘTIGURI : 880.475 lei din care 233.288
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F.C ARGEȘ - REPREZENTATIVA 
TUNISIEI 1-0 (0-0)

PITEȘTI, 8 (prin telefon). Peste 
14 000 de spectatori au urmărit, 
pe o vreme frumoasă, o intere
santă partidă, în care echipa 
campioană a trebuit să depună 
toate eforturile pentru a obține 
o victorie la limită și aceasta 
cu numai patru minute înainte 
de final, cînd Dobrin „a pus“ 
una dintre mingile eare-i sint 
specialitatea chiar pe capul lui 
Radu II și acesta a reușit să-I 
învingă, printr-o lovitură pre
cisă, în colțul lung, pe abilul 
portar Wahed. Ce s-a întîmplat 
pînă atunci? O aproape neînce
tată luptă între formația gazdă 
și apărarea, excelent grupată, a 
reprezentativei tunisiene, con
dusă de doi dintre „supravie
țuitorii" El mundialului argen
tinian (Djebali și Djendabi). 
Marcajul precis și ieșirile la 
ofsaid, pe care oaspeții le exe
cută mai bine decît... argeșe
nii, au destrămat multe dintre 
acțiunile ofensive ale alb-vio- 
leților. Iar cînd aceștia au reu
șit să ajungă în poziții ideale, 
au ratat, cele mai mari situații 
de a înscrie în min. 25 (D. Ni- 
colae), 28 (Radu II și D. Nico- 
lae), 42 (Radu II). 45 (Iovă- 
nescu), 54 (D. Nicolae și Radu

MECIURI
POLITEHNICA IAȘI — HURIEH 

ALEPP (Siria) 8—0 (3—0). Autorii 
golurilor : Costea (min. 42 — din 
11 m., și 85), D. Ionescu (43 și 44), 
Romilă n (50 și 58), Cioacă (56), 
JDănilă (62), (b. Diaconescu —
coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — GOZ- 
TEPE IZMIR (Turcia) 3—1 (2—1). 
Au marcat Simaciu (min. 2), Cis- 
maru (min. 31 și 70), pentru gaz
de, Erhan (min- 45), pentru e- 
chiipa turcă.

F.C.M. BRAȘOV — HAPOEL 
BEER SEVA (Israel) 3—0 (2—6).
Au înscris : Manciu și Băeșan 
(2'. (C. Gruia — coresp.).

STEAUA F.C.M. GIURGIU 
9—o (4—0). Punctele au fost mar
cate de Adr. Ionescu (2), Sameș 
(2 — unul ctin 11 m), Adenei (2), 
Nica, M. Răducanu și Iordănescu 
(din 11 m ). (O. Guțu — coresp.)

ȘOIMII SIBIU — A.S.A. TG. 
MUREȘ 2—0 (1—0). AU marcat : 
Rotaru (min. 20) și Biriș (min. 
81) (I. Ionescu — coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — O- 
LLMPIA SATU MARE 1—1 (1—1).

ACTUALITĂȚI
• In continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în țara noas
tră, formația turcă Gdztepe Iz
mir va juca vineri Ia Alexan
dria, cu divizionara B, Rulmen
tul. Meciul va începe la ora 17,30.

® Echipa națională a Algeriei, 
care se pregătește pentru tur
neul din cadrul Jocurilor medi
teraneene, a sosit în țara noas
tră. Astăzi, fotbaliștii algerieni 
vor evolua la Brăila, unde vor 
întîlni divizionara B F. C. Brăila. 
Partida începe Ia ora 17,30. Du
minică, echipa Algeriei va juca 
la Brașov, cu F.C.M. Brașov.

& Azi, pc Stadionul Republicii, 
în „Cupa municipiului București", 
se dispută următoarele meciuri : 
Sportul studențesc — Rapid și 
Dinamo — Metalul. Prima par
tidă începe la ora 16. Miercuri 
15 august, învingătoarele din 
jocurile de astăzi vor juca pen
tru locurile 1—2, iar învinsele 
pentru 3—4.

[PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C SERIA A II-A
ETAPA I (26 august)

Nicolina lași — Constructorul Vas
lui, Luceafărul Adjud — Letea Bacâu, 

(Textila Buhuși — Minerul Comânești, 
C.F.R. Pașcani — Constructorul lași, 
Petrolul Moinești — Rulmentul Bîrlad, 
Partizanul Bacâu — Hușana Huși, I Bradul Roznov — DEMAR Mârâșești,
A.S.A. lași - C.S.M. Borzești.

ETAPA A |l-a (2 septembrie)

I Minerul Comânești — Luceafârul Ad

jud, C.S.M. Borzești — Nicolina lași, 
Hușana Huși — Bradul Roznov, Rul- 

Imentu’ Biilad - Textila Buhuși, Con
structorul lași — Partizanul Bacâu, 
DEMAR Mârâșești — C.F.R. Pașcani, 
Letea Bacâu — A.S.A. lași, Construc- U torul Vaslui — Petrolul Moinești.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)

I Partizanul Bacâu — DEMAR Mârâ
șești, Hușana Huși — Luceafârul Ad
jud, Nicolina lași — Constructorul 

Ilași, Petrolul Moinești - Letea Bacâu, 
C.S.M. Borzești — Constructorul Vas
lui, A.S.A. lași — Minerul Comâ
nești, Textila Buhuși — C.F.R. Pașcani, I Rulmentul Bîrlad — Bradul Roznov.

ETAPA A EV-a (16 septembrie)

I Letea Bacâu — C.S.M. Borzești, Mi
nerul Corrfanești — Partizanul Bacâu, 
Luceafârul Adjud — A.S.A. lași, Nico
lina lași — Rulmentul Bîrlad, Bradul

! Roznov — Constructorul lași, C.F.R. 
Fașcani — Petrolul Moinești, Construc

II). Să nu uităm nici „barele" 
Iui M. Zamfir (min. 16) și Ia
tan (min. 79). In replică, pe 
contraatac, tunisienii au avut 
trei-patru situații de a marca, 
cea mai mare fiind aceea din 
min. 84, cînd Mahmut a cen
trat cu o mare precizie, iar 
Sboui a reluat din voleu, de la 
6 m, Nițu avînd un reflex ex
cepțional și împiedicînd des
chiderea scorului. în concluzie, 
evoluția reprezentativei Tuni
siei anunță promițătoare întîl- 
nirile ei de azi, cu I.C.S.I.M. 
București (teren I.C.S.I.M., ora 
17.30). de simbătă, cu F. C. 
Constanța și duminică, cu Ra
pid București.

Arbitrul Fr. Coloși a condus 
foarte bine echipele : F.C. AR
GEȘ : Nițu — M. Zamfir, Stan- 
cu, Cîrstea, Ivan II — Bărbu- 
lescu (min. 46 Dobrin). Toma 
(min. 75 Iatan), Chivescu (min. 
60 Turcu) — D. Nicolae (min. 
88 Moiceanu), Radu II, Iovă- 
nescu ; TUNISIA : Wahed — 
Jemi, Djebali, Djendabi, Ben 
Jahrer — Ben Mahmut, Ba- 
iari, Boshih — Sassi (min. 62 
Sboui), Kamun ’(min. 79 Her- 
gel), Tunshi (min. 83 N’Farrey).

Eftimie IONESCU

AMICALE
Autorii golurilor : Bathori II 
(min. 21), pentru Olimpia, res
pectiv Kednic (min. 31 — din 
11 m.). (V. Săsăranu — coresp.).

„POLI" TIMIȘOARA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 4—0 (2—0). Au în
scris : Vișan (min. 13), Volaru 
(min 32 și 51), Stoișin (min. 84). 
(Șt. Marton — coresp.).

F.CJW. REȘIȚA — DACIA 
ORAȘTIE 4—1 (1—1). Realizatorii 
golurilor : Platagă (min. 17), Bi- 
răescu (min. 49), Portic (min. 60), 
Vizitiu (min. 65 — din 11 m.),
respectiv Ștefănescu (min. 13). 
(D. Plăvițu — coresp.).

5 minute cu Ilie Bălăci

„LIDERUL" UNIVERSITĂJII CRAIOVA VĂ FI...ECHIPA!
,© Ilie Bălăci, cum te simți în 

pregătirile care au urmat opera
ției de menise ? a Ca „nou-năs- 
cut“, vorba antrenorului Valen
tin stănescu. Elementul nou : o 
ambiție în plus, un dor de re
vanșă pentru ultimul an, lipsit 
de roade. O Chiar, ce-a fost cu 
Universitatea Craiova în ultimul 
an competițional, cînd numai e- 
șecul Sportului studențesc în fi
nala „Cupei" i-a dus pe studen
ții din „Bănie" in Cupa U.E.F.A.? 
<, Au fost mai multe cauze care 
s-au adunat și au fost arătate 
cu degetul abia atunci cînd am 
pierdut și Cupa, care ni se cu
venea, după unii, din oficiu • 
Vrei să fii ceva mai... concret 7 
• Toată lumea a spus că avem 
un lot ca nimeni sau numai ca 
Steaua. Asta au auzit și jucăto
rii, care au crezut că numai in- 
trînd în teren vor cîștiga. Și 
mai intervine o problemă : lotul 
s-a adunat cu adevărat odată 
cu.... începerea returului. Pentru 
că unii erau la echipa naționa
lă, alții la tineret sau la olim
pici !... • Nu cred că-i cauza
cauzelor ! a La noi au existat... 
mal multe cauze ale cauzelor. 
In primul rînd, noi, jucătorii. 
Vedeți, însă, o echipă cu atîția

torul Vaslui — Hușana Huși, DEMAR 
Mârâșești — Textila Buhuși.

ETAPA A V-a (23 septembrie)

Rulmentul Bîrlad — Minerul Comâ
nești, Textila Buhuși — Constructorul 
Vaslui, Partizanul Bacâu — C.F.R. 
Pașcani, A.S.A. lași — Petrolul Moi
nești, DEMAR Mârâșești ~ Nicolina 
Sași, Constructorul lași — Luceafârul 
Adjud, Bradul Roznov — C.S.M. Bor
zești, Hușana Huși — Letea Bacâu.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)

Textila Buhuși — Constructorul lași, 
Minerul Comânești — Hușana Huși, 
Constructorul Vaslui — Rulmentul Bîr
lad, C.S.M. Borzești - DEMAR Mâ
râșești, Petrolul Moinești — Bradul 
Roznov, A.S.A. lași — Nicolina lași, 
Letea Bacâu — Partizanul Bacâu, 
C.F.R Pașcani — Luceafârul Adjud.

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)

Luceafârul Adjud — Petrolul Moi
nești, Rulmenul Bîrlad — A.S.A. lași, 
C.S.M. Borzești — Partizanul Bacâu, 
C.F.R. Pașcani — Minerul Comânești, 
Constructorul Vaslui — DEMAR Mârâ
șești, Letea Bacâu — Bradul Roznov, 
Nicolina lași — Textila Buhuși, Con
structorul lași - Hușana Huși.

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)

Bradul Roznov — Textila Buhuși, 
Petrolul Moinești — Constructorul lași, 
DEMAR Mârâșești — Letea Bacâu,

ROLUL PRIMELOR 
ȘAPTE ETAPE...

Normal ar fi fost ca în aceste rînduri să intrăm în atmos
fera apropiatului start al campionatului. Vom renunța însă la 
această idee, deoarece ni se pare mai importantă discuția des
pre cupele europene.

Anul acesta, sorții, s-a mai spus, au fost mai îngăduitori 
cu echipele noastre. Pentru a vedea mai bine, să punem față 
în față cvartetul 1978 față de cel 1979.
1978— 1. Monaco 2. Fortuna 3, Panathinaikos'4. M.T.K.
1979— 1. A.E.K. 2. Young Boys 3. Larnaka 4. Wienner S.K.

Confruntînd cele două cvar
tete, trebuie să admitem că 
A.E.K. este 0 echipă mai pu
țin forte decît Monaco. Com
parația dintre Fortuna și 
Young Boys e cu atît mai fa
vorabilă adversarei de anul 
trecut. între Panathinaikos și 
Larnaka, diferența de clasă 
este netă. Doar Wienner S.K. 
pare o echipă superioară lui 
M.T.K. în ceea ce privește e- 
chipele noastre, să amintim 
faptul — nu lipsit de impor
tanță — că Dinamo este ori
cum o echipă mai valoroasă 
decît Politehnica Timișoara 
1978.

Care ar fi atu-urile echipe
lor noastre în anul 1979 ?

Dincolo de o mai avantajoa
să programare, să mai amintim 
faptul că, în acest an, domi
nanta psihologică nu mai apar
ține echipei naționale — ca 
urmare a motivelor pe care le 
cunoaștem —, ci echipelor de 
club, chiar dacă în acest timp 
va mai fi o convocare a lotu
lui reprezentativ, pentru un 
meci amical. în afară de a- 
ceasta, faptul că în cupele eu
ropene sîntem reprezentați — 
anul acesta — de echipele cele 
mai proeminente, ne îngăduie 
să sperăm că întregul cvartet 
îșî va axa toate etapele de 
campionat care se vor juca pînă 
Ia 19 septembrie numai și nu
mai pe mult așteptatul start 
european. în multe din edițiile 
anterioare, echipele noastre au 
cam uitat de cupele europene, 
fie pentru că s-au considerat 
învinse dinainte — cazurile în 
care au evoluat în fața unor 
echipe ca Bayern, Atletico Ma
drid, F.C. Koln, A.C. Milan.

fotbaliști valoroși a avut de- re
zolvat și o mare problemă : cine 
e liderul formației 7 Fiecare a 
vrut să demonstreze că el e „cel 
mai", că altul ca el nu există. 
Așa s-a frînt jocul echipei. 9 
Cine ați hotărit să fie lider in 
noul campionat ? a Universita
tea Craiova, adică Echipa ! •
Jocul individualist a fost deci, 
obstacolul care a oprit formația 
ta să ajungă sus ? b Primul 
mare obstacol la noi au fost... 
antrenorii ! în trei ani s-au 
schimbat patru antrenori, din 
vina noastră, a jucătorilor, dar 
șl din cea a conducerii. Nu te 
acomodai bine cu stilul de mun
că și concepția unuia, că venea 
altul, cu alt stil și altă concep
ție. După Constantin Teașcă a 
venit Deliu, după acesta a ur
mat Ilie Oană ; n-a stat nici 
dînsul prea mult și a venit Va
lentin Stănescu. Noroc că acum 
nu s-a mai schimbat conduce
rea tehnică șl putem „cînta" pe 
aceeași partitură, pe care am 
descifrat-o. Ceea ce cred că e un 
atu ! • Un atu pentru ce ? • 
Pentru Universitatea Craiova în 
general ! Deoarece, notați, Dina
mo șl Steaua vor avea un an 
foarte greu ! Pentru că e pentru

Hușana Huși — Rulmentul Bîrlad, 
A.S.A. lași — C.F.R. Pașcani, Minerul 
Comânești — Constructorul Vaslui, 
Luceafârul Adjud - C.S.M. Borzești, 
Partizanul Bacâu — Nicolina lași.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)

Constructorul lași — A.S.A. lași, 
DEMAR Mâiâșești — Minerul Comâ
nești, Bradul Roznov — Luceafârul 
Adjud, Textila Buhuși — Partizanul 
Bacâu, Letea Bacâu — Constructorul 
Vaslui, C.S.M. Borzești — Rulmentul 
Bîrlad, Nicolina lași — Petrolul Moi
nești, C.F.R. Pașcani - Hușana Huși.

ETAPA A X-a (28 octombrie)

C.F.R. Pașcani — Nicolina lași, Rul
mentul Bîrlad - Letea Bacâu, Con
structorul Vaslui — A.S.A. lași, Hu- 
șano Huși — DEMAR Mârâșești, Con
structorul lași - C.S.M. Borzești, Lu
ceafârul Adjud — Textila Buhuși, Mi
nerul Comânești — Bradul Roznov, 
Partizanul Bacâu — Petrolul Moinești.

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)

Hușana Huși — Textila Buhuși, Bra
dul Roznov — C.F.R. Pașcani, Nico
lina lași — Letea Bacâu, Petrolul 
Moinești — C.S.M. Borzești, A.S.A. 
lași — DEMAR Mârâșești, Partizanul 
Bacău — Rulmentul Bîrlad, Construc
torul Vaslui — Luceafârul Adjud, Mi
nerul Comânești —_ Constructorul lași.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)

Letea Bacâu — Minerul Comânești, 

C.F. Barcelona etc. etc. —, fie 
pentru că și-au subapreciat u- 
neori adversarii, exemplele în 
acest sens fiind la fel de nu
meroase.

Pentru a avea o șansă reală 
în depășirea primului tur al 
cupelor europene — și există, 
după mulți ani, posibilitatea 
concretă (și nu visată) a unei 
„treceri" în bloc. — echipele 
noastre trebuie să-și modifice 
atitudinea față de aceste cupe 
și să facă din primele șapte 
etape de campionat tot atîtea 
prilejuri de JOC ÎN STIL MA
RE, indiferent de adversar și 
de calculul luptei pentru punc
te, care se dovedește deseori o 
frînă în declanșarea potențialu
lui real al echipei; se știe că, 
de multe ori, o echipă sau alta 
îșî propune „un punct Ia Satu 
Mare sau la Galați", în loc să 
facă, din acel meci, 90 de mi
nute aprige, indiferent de re
zultat, PENTRU REZULTATUL 
DE LA BERNA SAU VIENA.

Cele patru reprezentante ale 
fotbalului nostru în cupele eu
ropene trebuie să joace numai 
cu gîndul Ia aceste cupe (tac
tica celor doi iepuri a fost în
totdeauna de rău augur). Șansa 
atingerii potențialului maxim 
stă doar într-o asemenea tra
tare a perioadei de pînă atunci, 
în această categorie se află și 
Dinamo, care nu poate fi scu
tită de obligația unei pregătiri 
speciale, chiar dacă Fortuna 
(din Roma), jenată de faptul 
că i-a oferit anul trecut lui 
Dumitru un Monaco în... pre
liminarii, îi propune astăzi lui 
Dinu o calificare cvasi-directă 
în turul II.

loan CHIRILĂ

prima dată cind, noi, jucătorii 
craioveni, ne-am propus să cîș- 
tlgăm, ca și cele două mari 
„puteri" bucurcștene, și campio
natul șl Cupa. Argumentul mea 
pentru această inedită ambiție: 
insuccesele din primăvară ne-au 
unit. Vă amintiți — după ce-a 
ieșit din Cupă, peste trei zile, 
Universitatea a învins la Tîrgo- 
vlște. Știam că fără victoria a- 
ceea pierdeam orice iluzie pentru 
o „participare europeană". Acum 
începem sezonul la... Tîrgovlște! 
Știm că avem nevoie de un start 
bun !...

Mircea M. IONESCU

Luceafârul Adjud — Nicolina lași. 
Bradul Roznov — Partizanul Bacâu, 
Constructorul lași — Rulmentul Bîrlad» 
C.F.R. Pașcani - Constructorul Vas
lui, C.S.M. Borzești — Hușana Huși» 
DEMAR Mârâșești — Petrolul Moi
nești, Textila Buhuși — A.S.A. lași.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)

C.S.M. Borzești — Textila Buhușî,
Rulmentul Bîrlad — C.F.R. Pașcani,
Letea Bacâu — Constructorul lași.
Petrolul Moinești — Hușana Huși,
A.S.A. lași — Bradul Roznov, Con
structorul Vaslui — Partizanul Bacâu, 
Nicolina lași - Minerul Comânești, 
Luceafârul Adjud — DEMAR Mârâ
șești.

ETAPA A XlV-a (25 noiembîie)

Hușana Huși — A.S.A. lași, Tex
tila Buhuși — Petrolul Moinești, Rul
mentul Bîrlad — DEMAR Mârâșești, 
Constructorul lași — Constructorul 
Vaslui, Partizanul Bacâu — Luceafărul 
Adjud, Bradul Roznov — Nicolina 
lași, C.F.R. Pașcani — Letea Bacâu, 
Minerul Comânești — C.S.M. Borzești.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)

Letea Bacâu — Textila Buhuși, 
DEMAR Mârâșești — Constructorul 
lași, Constructorul Vaslui — Bradul 
Roznov, C.S.M. Borzești — C.F.R. 
Pașcani, Petrolul Moinești — Mine
rul Comânești, A.S.A. lași — Partiza
nul Bacâu, Luceafârul Adjud — Rul
mentul Bîrlad, Nicolina lași - Hușana 
Huși.



PREZENȚE ROMÂNEȘTI
ÎN COMPETIȚII

BOXERII NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI IN TUNISIA

O selecționată de box a țării , 
noastre s-a deplasat In Tunisia, 
susțlnînd Ia Monastir o tnttlnire 
cu prima garnitură a țării gazdă, 
de care a dispus cu 7—4. Punctele 
formației noastre au fost reali
zate de Gheorghe Govici, Teodor 
Ltau, Gheorghe Oțelea, Florin 
Stan, Dragomir Iile, Ion Budu- 
șan și Nicolae Chîoveanu.

R.P.D.

TINERII FOTBALIST! SÎNT NE1N- 
VINȘl ÎN „CUPA PRIETENIA*

La Poznan, în competiția inter
națională de fotbal pentru echi
pele de juniori „Cupa Prietenia", 
selecționata României a terminat 
ta egalitate cu formația R.D. Ger
mane : 1—1 (0—0). Intr-un alt
meci din grupa I, reprezenta
tiva R.S. Vietnam a întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) echipa Cu
bei. Rezultate din grupa a II-a : 
Cehoslovacia — R.P.D. Coreeană
2— 1 (0—1) ; ungaria — Bulgaria
3— 1 (1—0).

In urma rezultatelor înregis
trate pto.ă în prezent, clasamen
tele „la zi" ta cele două grupe 
se prezintă Astfel :

Grupa I : 1. România 4 p. 2. 
R.D. Germană 3 p (golaveraj 
3—1). 3. R S Vietnam 3 p (2—2), 
4. Polonia 1 p, 5. Cuba 0 P.

• Grupa a H-a : 1. Cehoslovacia 
5 p, r ---------- - - -
2 p, 
(1-2).

2. U.R.S.S. 3 p, 3. Ungaria 
R.P.D. coreeană 1 p 

Bulgaria 1 p (2—6).
<.

5.

IN C.E. DE VOLEI (juniori)

meciuri din grupele 
ale C.E. de volei pen- 
s-a încheiat cu ur- 
rezultate : grupa I s 
Polonia 3—1 ; Bulga-

Ultimele 
preliminare 
tru jtțniori 
mătoarele
ria — Franța 3—2 ; grupa a n-ă: 
Iugoslavia — Olanda 3—1 ; Ceho-

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU C. i

CE PENTATLON MODERN
La capătul unei lungi si asi

due perioade de pregătiri, a 
fost alcătuită echipa reprezen
tativă de pentatlon modern a 
tării noastre, care duminică va 
lua startul la campionatele 
mondiale ce încep la Buda
pesta. Pe baza formei manifes
tate si a rezultatelor obținute 
in concursurile de verificare, 
au fost selecționați : Dumitru 
Spirlea, multiplu campion al 

. tării, luliu Galovici și' Cezar 
Rădticanu.

„CUPA VOiNfA" LA CICLISM
(Urmare din oao- D

și noi, dealtfel,

părăsi

pedale au . vrut să le ofere 
colegilor lor 
liberă, fără . ..____
liderilor. în final au regretat, 
desigur. Ca 
care am realizat ce va fi ci
clismul nostru după ce Teodor 
Vasile, omul nu numai talentat 
și ambițios, ci și clarvăzător, 
desăvîrșit tactician, va 
arena...

Urcușul Păduchiosului 
de cățărare cîștigat de 
Sîrbu) avea să trieze 
grupul deschizător, lăsîndu-I 
în 10 oameni (6 dinamoviști, 3 
steliști și un cehoslovac). Pe 
coborîrea spre Sinaia și. apoi, 
spre Ploiești, decalajul dintre 
fruntași și plutoanele urmări
toare se mărește necontenit, 
încep spectaculoasele hărțuieli, 
bătălia pentru o desprindere 
hotăritoare. dar toate acțiunile 
se dovedesc zadarnice. Aceasta 
pînă la intrarea în Ploiești, 
cînd un ultim atac, al lui Ma- 
tejka, plasat pe bulevardul ce 
străbate centrul orașului, se 
dovedește inspirat. El profită

mai tineri o cursă 
apăsarea prezenței

(sprint
Traian 
sever

TELEX » TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM 43 Prima etapă a Tu

fului R. F. Germania, desfășu
rată pe traseul Munchen — Stutt
gart (232 km) a revenit olandezu
lui Van den Hoek, care 1-a între
cut la sprint pe vest-germanul 
Dietrich Thurau. ambii fiind cro
nometrați în 6h 39:25,0.

FOTBAL & Finala turneului de 
la Bruxede» se va disputa Intre 
Real Madrid și F.C. Kâln. In se
mifinale : Real Madrid — S.C. An- 
derlecht 2—0 (0—0) ; F.C. KOln — 
Racing White Molenbeek 2—0 
(2—0). • Eintracht Braunschweig 
— Slavia Praga 2—0 (1—0), In 
„Cupa de vară". • tn cadrul

INTERNATIONALE
slovacia — Italia 3—1 ; grupa a 
in-a : R.D. Germană — România 
3—1 (-3, 5, 10, 10) ; Spania —
Portugalia 3—0. In turneul final 
pentru locurile 1—6 s-au califi
cat echipele U.R.S.S., Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Italiei, R.D. Ger
mane și spaniei. Selecționata 
României va evolua ta turneul 
pentru locurile 7—12.

TURNEE DE TENiS

In turneul internațional de te
nis de la Dublin (Ohio), Ilie Năs- 
tase l-a eliminat, cu 6—1, 6—3, pe 
Petro Gonzales (Porto Rico). Alte 
rezultate : Moore’ — A. Amrltraj
6— 0, 3—6, 6—3 ; Gottfried — Car
ter 6—1, 6—0 ; Amaya — Molina
7— 6, 6—4 ; Dibley — Alvarez
2—6, 6—4, 6—2.
• In turul al doilea la India

napolis, jucătoarea româncă Vir
ginia Bazici a invlns-o cu 7—5, 
6—1 pe americanca Joyce Port
man. In alte partide : Evert — 
White 6—2, . 7—5 ; Goblagong — 
Nagelsen 6—0, 6—1 ; Jausovec — 
Jordan 7—6, 6—1 ; Tomanova — 
Jordan 6—2, 4—6, 6—4 ; Reid — 
Desfor 7—6, 5—7. 6—3 ; Marsikova 
— Latham 6—1, 6—3.

Turneul icminin de ph de h sinaia

TINERELE JUCĂTOARE DOMINA ÎNTRECEREA
SINAIA, 8 (prin telefon). 

Runda a 6-a a Turneului in
ternațional feminin de șah al 
României a purtat, ca și cele 
anterioare, același caracter de 
luptă dîrză și ambițioasă.

După două infringed conse
cutive, Judita Kantor a găsit 
resursele necesare pentru a de
păși un moment de dificultate, 
obținînd o prețioasă victorie 
la Ligia Jicman. în celelalte 
trei partide încheiate ale run
dei a fost înregistrat rezulta
tul de remiză : Margarita Voi
ska — Margareta Teodorescu, 
Rita Kaș — Dusita Cejici și 
Amalia Pihajlici — Maria 
Grosch.

Trei partide s-au întrerupt : 
Viorica Iiie are un pion în plus 
la Grazyna Szmacinska, dar po
ziția rămîne foarte complicată. 
Avantajul unui pion are și Ma
rina Pogorevici la Lia Bogdan, 
realizarea acestei superiorități 
părînd a fi parcă ceva mai 
simplă. Situație aproximativ 
egală in întîlnirea Bozena Si
kora — Emilia Chiș. Viorica 
Ilie a cîștigat întrerupta din 
runda a 5-a cu Maria Grosch.

de lipsa de decizie a celor
lalți (disputa Dinamo — Steaua 
era în... floare_!) și se des
prinde clar, 
rioare ale 
periclitează 
cursa nu este jucată, dar lec
ția de azi ni se pare mai mult 

, decît usturătoare pentru rutie
rii noștri.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. 
Miloș Matejka (M. V. Praga) 
a parcurs 162 km în 4 h 06:12 
(medie orară 39,5 km), 2. Ion 
Vintilă (Steaua) 4 h 06,15, 3.
Traian Sîrbu (Dinamo), 4, Va
lentin Marin (Dinamo), 5. Vic
tor Bănescu (Steaua), 6. 
lentin Ilie (Dinamo), 7. __
tică Bonciu (Steaua). 8. Nico
lae Savu (Dinamo), 9. Dănuț 

Ionel 
același

Eforturile ulte- 
adversarilor nu-i 
victoria. Sigur,

Va- 
Cos-

10.Bonciu (Dinamo), 
Gancea (Dinamo) ____
timp. Grupul lui Teodor Vasile 
și Mircea Romașcanu a sosit 
la 11:55 min. 1

Joi se dispută etapele a II-a 
(start la ora 9,00, Ploiești — 
Vălenii de Munte — Cislău — 
Ploiești, 100 km) și a IlI-a 
(start ora 17. circuit pe bule
vardul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej din Ploiești, 60 km).

turneulut pe care-1 întreprinde In 
Suedia, reprezentativa R.D. Ger
mane a jucat cu formația Lands- 
krona, în fața căreia a cîștigat

- « .- -■ Golurile au fost 
Streich (min. 24 și 
din 11 m) și Knehn

cu 3—0 (2—0).
înscrise de 
min. 52 — 
(mln. 34).

• In concursul de 
(Finlanda), sportivul

HALTERE
la Tampere . . . ..  ...
sovietic Aleksandr Voronin' a ter
minat învingător la cat. 56 kg, 
totaltztad, la cele două stiluri, 
250 kg. Pe locurile următoare, 
polonezul Laszek Skoruba — 250 
kg și cubanezul Francisco Casa- 
mayor — 220 kg.

CAMPIONATELOR EUROPENE DE TENIS
SOPOT, 8 (prin telefon). — 

Pe terenurile Tenis-clubului 
local continuă întrecerile celei 
de a 11-a ediții a campionate
lor europene de tenis pentru 
amatori, la care participă și 
sportivi români. Pe „central", 
în fața a 2 000 de spectatori, 
Lucia Romanov a abordat ceva 
mai timid meciul ei din sfertu
rile de finală cu Ivona Brza- 
kova (Cehoslovacia), care reu
șise performanța de a o eli
mina cu 6—3, 6—4 pe favorita 
nr. 4, Evghenia Biriukova 
(U.R.S.S.). După ce a cedat 
primul set. Lucia Romanov 
și-a revenit, punîndu-și în di
ficultate adversara cu backhan- 
dul cu două mîini 
cui de regularitate 
terenului, lăsîndu-i 
cehoslovace doar 
ghem și apoi încă 
decisiv : Lucia ~
Ivona Brzakova 5—7, 6—1. 6—3. 
în semifinale, joi, Lucia Roma
nov va juca cu Olga Moro-

și cu jo- 
pe fundul 
jucătoarei 

un singur 
3 în setul 

Romanov —

După 6 runde, în fruntea cla
samentului s-au instalat tine
rele concurente : ILIE 4 (1), 
Voiska 4, Kaș 3% (1), Cejici 
3V2, Szniacinska 3 (i), Jicman 
3, Sikora, Pogorevici 
Kantor 
Grosch. 
1% (1).

2*/r (1).
2 (1), 

Pihajlici
2V2. Bogdan 
Teodorescu 2, 
Chiș 1 (1).

T. NICOARA, 
arbitru • internațional

jumătatea turneului

Boho- 
Goidenberg, 
4. Ajanski 
Bușu, Foi-(1), Ungureanul, 

3‘/j p etc.
în campionatul 
pentru juniori de la Skien

mondial de

• La
„Hercules ’79“ găzduit de sala 
hotelului „ Diana" din Băile 
Herculane, 11 jucători continuă 
să fie aliniați pe distanța unui 
singur punct. După 7 runde : 
C. lonescu, Grunberg, ~ 
sian 4‘/2, Rajna, 
Navarovschi, Sapi 
3% - -
șor

Șah
(Norvegia), cu două runde îna
inte de terminarea 
se menține lider 
(S.U.A.), cu 8 p (1).
Dortven (Olanda) 8
(U.R.S.S.) 7% (1), Nikolici (Iu
goslavia) 7 p (1). Șahistul ro
mân Adrian Negulescu, care a 
cîștigat în runda a 11-a la 
Hongding, ocupă locul 9, cu 
G'/j P- 

întrecerii, 
Scirawan 
urmat de 
p, C'ernin

CUPA EUROPEI" LA SĂRITURI ÎN APĂ
(Urmare din pag. I)

U.R.S.S. 
noastre 

pregăti- 
antreno- 

Pantellmon

tori de certă valoare. Dealtfel, 
semnificativ asupra formei 
sportive a titularilor echipei so
vietice este faptul că Irina Ka
linina și Aleksandr Kosenkov 
au cîștigat, recent. întrecerile 
de sărituri din cadrul Șparta- 
chiadei popoarelor din

Reprezentanții țării 
și-au continuat și ei 
rile, sub îndrumarea 
rilor Ion Ilieș și 
Decuseară. Alexandru Bagiu 
insistă asupra salturilor cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
introduse mai recent în pro
gramul său, Maihias Kaiss a 
reintrat în program complet de 
antrenament (fiind refăcut 
după accidentul suferit săptă- 
mîna trecută), Magdalena Toth, 
Elena Cîrstică, Victorița Mîr- 
șică și Felicia Cîrstea repetă 
salt după salt, urmărind șle
fuirea detaliilor de tehnică. în

HANDBAL » Selecționata mas
culină a Iugoslaviei, aflată ta 
turneu ta R. P. Chineză, a sus
ținut un meci amical ta compa
nia echipei orașului 
pețli au cîștigat cu

Tianjin. Oas- 
31—21.

la Lj ubljana, 
șah 

Șt

ȘAH i» Disputat
In două tururi, meciul de 
dintre selecționata Tunisiei 
formația locală Iskra s-a încheiat 
cu scorul de 6V2—5‘/z în favoarea 
oaspeților. La prima masă, maes
trul internațional tunisian Boua- 
ziz a ctștlgat ambele partide sus
ținute cu Janez Barle.

zova (U.R.S.S.), învingătoare în 
fața Evei Rozsavolgyi (Unga
ria) cu 6—2, 6—2, iar liana 
Mandlikova (Cehoslovacia) o 
va întîlni pe Natașa Cimîreva 

a eliminat-o 
(Polonia) cu

ca în sfertu-

(U.R.S.S.), care 
pe Danuta Swaj 
6—2, 6—3.

Sorții au decis 
rile de finală ale întrecerii de 
tineret, Maria Romanov 
joace cu compatrioata sa 
■nelia Chiriac, pe care a 
trecut-o cu 7—5, 6—3. în 
mifinale, Maria Romanov 
avea ca adversară pe Mihaela 
Pazderova (Cehoslovacia), în
vingătoare asupra Angelicii 
Kanclopoulos (Grecia) cu 6—3, 
6—4, iar sovietica Elena Eli- 
senko (6—3, 6—3 cu austriaca 
(Patricia Halat) pe cehoslovaca 
Natașa Pisockova (6—2, 3—6, 
6—3 cu poloneza Marzena Sic- 
racka).

în proba seniorilor, în sfer
turi, Dumitru Hărădăn va în- 
tîlni pe tînărul cehoslovac Ja
roslav Cech, învingător al fa
voritului nr. 2, Peter Szoke 
(Ungaria), cu 6—7, 6—2, 6—4. 
Din păcate, Jean Bircu a fost 
eliminat de cehoslovacul Josef 
Birner cu 6—4, 7—6.

în proba de tineret, Andrei 
Dîrzu va juca în sferturi cu 
spaniolul Eduardo Moschita. 
Liviu Mancaș a pierdut cu 6—2, 
6—3 la Dușan Kulhaj (Ceho
slovacia).

Ion GAVR1LESCU

să 
Ca- 
în- 
se-
va

PROGRAMUL CELEI DE A 13-a EDIȚII

A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNA
NEW YORK, 8 (Agerpres). — 

A fost dat publicității programul 
detaliat al Întrecerilor celei de-a 
13-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, ce se vor desfășura, 
între 12 și 24 februarie 1980, la 
Lake Placid (S.U.A.).

Festivitatea de deschidere va 
avea loc la 13 februarie, după 
ce, cu o zi înainte, se vor dis
puta meciuri preliminare ta tur
neul de hochei pe gheață. In ziua 
inaugurală se vor desfășura în
treceri de săniuțe, competiția in- 
trînd în plin la 14 februarie, cu 
probele de schi — coborîre băr
bați șl 30 km fond. Primele 
manșe la bob — 2 persoane vor 
avea Ioc la 15 februarie, iar ul
timele două manșe la bob — 4 
persoane în ziua de 24 februarie, 
ctad va fi stinsă flacăra olimpică.

Referitor la flacăra olimpică, 
președiîitele Comitetului de orga
nizare, Bernard Fell, a declarat 
că, pentru transportarea' „focului 
sacru" la Lake Placid, a fost con
ceput un scenariu demn de tra-

noastre, o 
manifestă 

care — cu 
urmă

sfîrșit, să precizăm că la Si
biu a venit și Cornel Pop (îna
poiat de la Sofia, de la Balca
niada juniorilor), pregătită să 
completeze echipa în eventua
litatea unei indisponibilități de 
ultim moment.

Dintre sportivele 
formă deosebită 
Magdalena Toth 
puțină vreme în urma —, 
participînd la campionatele 
internaționale ale Bulgariei, a 
avut o prestație excelentă La 
trambulină, cucerind locul I, 
înaintea sportivelor Uita 
Sehwandkc și Ramona Wenzel 
(R. D Germană).

CURSA ZILNICĂ
Frank Shorter, ciștlgătoru! maratonului olimpic din 1972 șl „secundul” 

cotul de la ediția 1976 a locurilor, nu a trecut încă definitiv linia de 
sosire. El continuă să alerge zilnic. In ciuda faptului câ este foarte 
solicitat de treburile administrative ale magazinului de articole spor
tive, pe care l-a deschis In orășelul Boulder (Colorado). „Criza de 
timp” în care se află, o rezolvă Intr-un mod foarte ingenios. Intr-adevăr, 
In fiecare după-amiază, ta ora de închidere a magazinului, Frank pro
fită de cel 8 kilometri care-l despart de sediul băncii unde Iși are 
contul de depuneri, pentru a parcurge distanța in pas alergător, du
eled servieta cu banii încasați In ziua respectivă. La început, inițiativa 
sa a părut oarecum hazardată, deși traseul parcurge o zonă centrală 
a orașului, bine păzită de poliția locală. Totuși, doi dintre angojații 
magazinului au luat hotărlrea de a-l însoți pe directorul lor, in cursa 
sa zilnică, asigurindu-l astfel o pază mobilă. Numai că această din 
urmă inițiativă s-a dovedit greu de pus In practică, dat fiind viteza 
de deplasare a șefului de coloană. După „concesii" de ambele părți, 
dar mai cu seamă prin antrenamentul cotidian la care au fost supuși 
noii convertiți la alergare, iuțeala medie a cursei a crescut la indici 
onorabili.

— Mergem acum Intr-o trenă bună, declară Shorter. Sint foarte mul
țumit de colegii mei de muncă și de alergare. Kilometrii parcurși zil
nic, in ritm alert, nu au numai darul de a ne aduce mai mult aer in 
plăminl, ci ne sint și’ altfel folositori. Profităm de ocazie - pe drum — 
pentru a schimba păreri asupra activității zilnice, facem planuri de 
viitor. In pas de alergare, iți vin multe Idei bune...

Și poate că Frank Shorter are dreptate.
Radu VOIA

IA „UNIVERSIADA»
DE IAMA» DE MEXICO

VOII PARTICIPA
MAI MOLII SPORTIVI
CA IA J. 0. ’68!
CIUDAD DE MEXICO, 8 (Ager- 

pres). — La Ciudad de Mexico 
se fac pregătiri intense ta vede
rea Jocurilor mondiale universi
tare — „Universiada" —, ce vorr 
avea loc Intre 2 și 13 septembrie 
șl vor reuni circa 5 900 de spor
tivi, dintre care 400 reprezenttad 
țara gazdă. Cifra participărilor 
depășește pe cea a Olimpiadei de 
vară din anul 1988, deși studenții 
se vor întrece la numai 10 disci
pline : atletism, baschet, scrimă, 
gimnastică, înot, tenis, volet, polo 
pe apă, fotbal, sărituri de la 
trambulină. Concursurile se vor 
disputa la vechiul stadion Olim
pic, la Palatul sporturilor, sala 
de scrimă „Fernando Montez", 
piscina olimpică, palestra „Juan 
la Barbera" — majoritatea lor 
reamenajate în vederea evenimen
tului. Particlpanțil vor ti găzduițl 
ta „Villa Universiada", un com
plex de edificii destinat Institu
tului de asigurări sociale și trans
format pentru două săptămtal In 
„sat universitar". Pentru tinerii 
sportivi va exista însă, Ia fel ca 
ta 1968 pentru olimpici, problema 
aclimatizării, — stresul — de alti
tudine, știut fiind faptul că ma
rea metropolă mexicană se află s 
la o altitudine de peste 2 300 m.' 

dițiile olimpice. Un lanț neîntre
rupt de ștafete va purta flacăra 
prin Washington,
New York, Albany, de unde o 
ramură a ștafetei va străbate pi- 
toreștile stațiuni din Munții Andl- 
rondack, trectad prin Old Forge, 
Tupper Lake și Saranack Lake.

Philadelphia, 
ide o

CONCURSUL
ATLETIC

DE LA GOTEBORG
5 000 m din cadrul 

internațional de 
la Gbteborg (Sue- 

cîștigată de austra- 
Fitzsimons,

învingător Udo 
Germană) —

masculin : 100 
(S.U.A.) 10,56 ; 

(Anglia) 
Wheeler

Cursa de 
concursului 
atletism de 
dia) a fost 
lianul Dave Fitzsimons, în 
13:19,6. urmat de suedezul Dan 
Glans — 13:22,1 și americanul 
Craig Virgin — 13:23,3. La 400 
m, victoria a revenit sprinte
rului american Bill Green — 
46,27, iar la aruncarea greu
tății a terminat 
Beyer (R. D 
21,60 m.

Alte rezultate : 
m — McTear 
1 500 m — Ovett 
3:36,51 ; 400 mg —
(S.U.A.) 49,71 ; suliță — El
derbrink (Suedia) 86,74 m ; 800 
m — Robinson (S.U.A.) 1:46,79; 
disc — Schmidt (R. D. Ger
mană) 66,70 m ; feminin : 100 
m — Evelyn Ashford (S.U.A.) 
11,49 ; înălțime — Debbie Brill 
(Canada) 1,87 m ; 800 m — 
Cherry Hansen (Anglia) 2:03,69.


