
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE GORJ Șl MEHEDINȚI

Secretarul general al Parii' 
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a început, joi di
mineața, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită d® 
lucru în județe din sud-vestul 
țării.

în prima etapă a acestei vi
zite, în județul Gorj, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Gheorglic Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Virgil 
Trofin, Vasilc Paliiincț și Ilie 
Radulescu. Vizita a fost con
sacrată examinării unor pro
bleme de vitală însemnătate 
pentru progresul rapid al pa- 
Mei noastre pe calea civiliza
ției socialiste și comuniste, le
gate de asigurarea și întărirea 
independenței energetice a ță
rii. De-a lungul unui cuprin
zător dialog de lucru, desfășu
rat in principalele unități ale 
eelui mai mare bazin carboni
fer și la două din întreprinde
rile energetice de primă mă
rime ale țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat, împreună 
eu cadre de conducere din ju
dețul Gorj șî instituții econo
mice centrale, cu mineri, mun
citori, specialiști din diferite 
domenii modul in care se în
făptuiesc planurile curente, 
căile cele mai eficiente de ur
mat pentru realizarea prevede
rilor Directivelor apropiatului 
Congres al Xll-lea al partidu
lui și proiectului de program e- 
nergetic.

Avionul prezidențial a decolai 
de pe aeroportul Otopeoî și a 
aterizat la Craiova.

Mii de cetățeni au ținut să 
fie prezenți pe aeroportul mu
nicipiului pentru a exprima 
dragostea și recunoștința pe 
care întregul nostru popor o 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întreaga, ne
istovita sa activitate consacrată 
binelui și propășirii națiunii 
noastre socialiste, creșterii ne
încetate a prestigiului interna
țional al României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
survolează apoi, la bordul unui 
elicopter, plaiurile Doljului și 
pe cele ale Gorjului.

Ora 10,00. Pe platoul din fata 
termocentralei Turceai, unde 
aterizează elicopterul, secretarul 
general al partidului este în- 
tîmpinat eu puternice urale. 
mii de oameni scandind neîn
trerupt : „Ceaușescu—P.C.R.". 
„Ceaușescu șî poporul

Campionatele naționale de fir

MIMAI BUJDEI, NOUL CAMPION Al ȚÂRII LA PISTOL VILLZĂ!
Hotărît lucru, trăgătorii noș

tri nu s-au aflat îh formă nici 
în ultima zi a campionatelor 
naționale, găzduite de poligo
nul Tunari. Astfel că, în con
tinuare, prea puține sint lucru
rile bune demne de a fi re
marcate. Cel care a adus, to
tuși, o notă ridicată întrece
rilor a fost, cum se putea an
ticipa încă din ziua prece
dentă, tînărul de 24 de ani. 
Mihai Bujdei, legitimat la clu
bul Steaua. Chiar dacă n-a 
Putut păstra diferența de două 
puncte realizată în prima 
manșă a probei de pistol vi
teză, el s-a menținut, totuși, 
în fruntea clasamentului se
niorilor, acumulînd în final 594 
p, cifră cu care-și depășește 
vechiul record Personal, cu

în proba de pistol viteză, Mihai Bujdei a obținut o victorie 
prețioasă in compania unor trăgători de valoare

Foto : Vasile BAGE AC

Imediat după sosire, secretarul 
general al partidului angajează 
un larg dialog de lucru cu re
prezentanții ministerului de re
sort. eu specialiștii termocen
tralei.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului continuă 
la mina Urdari — una din 
©ele mai tinere unități mi
niere din bazinul carbonifer 
al Gorjului, Mii de mineri, 
împreună cu familiile lor, 
au întîmpinat, intr-o atmos
feră de mare entuziasm, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători de partid 
și de stat, adresîndu-le din 
toată inima urări de bun venit.

Invitați să viziteze unul din 
abatajele minei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu parcurg pe 
jos ©îieva sute de metri prin 
galeria principală. interesîn- 
du-se îndeaproape de soluțiile 
tehnice adoptate pentru îmbu
nătățirea randamentului de ex
ploatare a cărbunelui.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elen» 
Ceaușescu răspund cu căldură 
manifestărilor de fierbinte dra
goste și recunoștință ale mine' 
rilor și familiilor lor. ale tutu
ror celor prezenți.

în ovațiile puternice ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre 
turnătorul obiectiv al vizitei — 
cariera de extracție ia supra
față Tîsmana, aflată în ime
diata apropiere a termocentra
lei Ro vinari.

Aici, după o emoționantă 
întîlnlre cu brigadierii șantie
rului național al tineretului de 
la Combinatul minier Oltenia, 
între secretarul general al 
partidului și cadre, din condu
cerea ministerului și ale Com
binatului are loc un dialog de 
lucru asupra unor probleme 
privind intensificarea producției 
de cărbune în cariere.

Următoarele obiective înscrise 
pe itinerarul vizitei de lucru 
le-au constituit cariera Giria și 
termocentrala de la Rovinarl, 
cea mai mare utTitale de aceȘt 
fel din tară.

Momentul culminant al vi
zitei de lucru a secretarului 
general al partidului l-a repre
zentat marea adunare populară, 
desfășurată pe imensul platou

(Continuare In pag a 4-a)

nu mai puțin decît 7 puncte ! 
Saltul trăgătorului militar îl 
așează pe acesta în rîndut 
noului val de tineri „viteziști" 
afirmați în ultima vreme. E de 
lăudat performanța Eveî lo- 
nescu (C.S.U. Brașov) de a re
peta victoria și in proba de 
pușcă standard 3X20 f, după 
ce se impusese la 60 f c. Dar, 
în același timp, trebuie să spu
nem că cifrele înregistrate sint 
modeste : 570 p la cele 3 po
ziții nu constituie o perfor
manță competitivă pe plan in
ternațional. în același timp, 
nici Dumitra Matei n-a reușit 
prea mult, deși ea a benefi
ciat de o pregătire completă, 
in cadrul lotului olimpic. Nu 
e de mirare, deci, că o ju
nioară, Roxana Lămășânu de
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SPORTUL VASLUIAN-0 ACTIVITATE DE MASA BOGATĂ,
SUPORT AL PRIMELOR PERFORMANȚE

întrecerile de cros se bucură de o deosebită popularitate in 
rlndiurile tineretului vasluian. In fotografia noastră, un aspect 
sugestiv de la un cros desfășurat, recent, in centrul Vasluiului

Răsfoim un teanc de foi dac
tilografiate, pe care sint ali
niate lungi șiruri de nume și 
cifre. Răsfoim o relatare exactă 
a bogatei și rodnicei activități 
sportive de. masă din județul 
Vaslui. Bănuim in spatele bi
lanțului cifric tumultul zecilor 
de competiții organizate pe a- 
ceste frumoase plaiuri moldo
vene, simțim parcă, dincolo de 
clasamente, emoțiile firești ale 
primului start, dar și bucuria 
primei victorii, intuim pricepe
rea cu care au fost gindite și 
organizate întrecerile de către 
harnicii și inimoșii activiști 
sportivi vasluieni.

Am început cu acest aspect 
al activității sportive vaslu- 
ierie pentru că. în ansamblul 
mișcării sportive de aici, edu
cația fizică a elevilor și junio
rilor, ca și competițiile de 
masă, reprezintă certe realizări, 
argumente solide in sprijinul 
impetuoasei dezvoltări a spor- 

la Olimpia, a ciștigat intrece- 
rea categoriei sale de virstă 
cu un rezultat superior (571 p) 
acelor ale senioarelor...

Deși Ion Mihai n-a stră
lucit în proba de mistreț aler
gător (560 p), cl are meritul de 
a se fi instalat ferm în frun
tea țintașilor de la această 
probă, cîștigînd cele mai multe 
întreceri din ultimul an.

Radu TIMOFTE
REZULTATE TEHNICE: pușcă | 

liberă SX40 f, juniori : 1. F.
Minișan (Dinamo) 1 139 p, 2. 
F. Cristofor (Steaua) 1 138 p ; 
pușcă standard, 3X20 )', se
nior® : 1. Eva Ionescu (C.S.U. 
Brașov) 570 p. 2. Dumitra Ma
tei (Dinamo) 568 p, 3. Ma
riana Feodot (Dinamo) 566 p; 
pe echipe : Dinamo — 1 692 p ; 
juniori : 1. F. Cristofor (Steaua) 
567 p, 2. F. Minisan (Dinamo) 
567 p, 3. A. Mitroi (Olimpia) 
561 p j pe echipe : Steaua — 
1 682 p; junioare: 1. Roxana 
Lămășânu (Olimpia) 571 p, 2. 
Maria Lakatoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 565 p, 3. Romanița 
Petrescu (Olimpia) 548 p ; mis
treț alergător, seniori : 1 I Mi
hai (Olimpia) 560 p, 2. S. Ma
nea (Metalul) 558 p, 3. V. Ce- 
nușoiu (I.E.F.S.) 548 p ; ju
niori : 1. N. Boboșcă (Cuteză
torii) 525 p, 2. T. Boștină (Cu
tezătorii) 518 p. 3. D, Radu 
(Cutezătorii) 484 p ; pistol vi
teză, seniori : 1. M. Bujdei
(Steaua) 594 p, 2. G. Calotă 
(Steaua) 593 p, 3. M. Stan 
(Steaua) 592 p, 4. F(. Irimia 
(C.S.U. Brașov) 592 p, 5. C. 
Ion (Steaua) 591 p. 

tului vasluian. De la acțiuni 
de genul celei menționate prin 
anul 1922, cînd un profesor de 
liceu din Bîrlad amenaja, cu 
ajutorul elevilor, un teren de 
fotbal, sau de genul cîtorva 
excursii organizate prin țară — 
am rezumat astfel activitatea 
sportivă antebelică — la am
plele manifestări sportive de 
masă de azi este un drum 
lung.

Iată acum și fundamentul 
statistic al afirmațiilor noastre, 
în județul Vaslui se organi
zează anual un campionat șco
lar — sistem divizie, la tren 
ramuri de spori (atletism, fot
bal și handbal), cu o etapă

De azii în bazinull „Olimpia 1 ‘ din Sibiu

„CUPA EUROPEI" LA SĂRITURI,
CU 0 VALOROASĂ PARTICIPARE

SIBIU, 9 (prin 
telefon). De vineri 
pînă duminică sea
ra, modemul ba
zin „Olimpia" din 
localitate găzdu
iește întrecerile 
celei de a IX-a e- 
diții a „Cupei Eu
ropei" la sărituri, 
competiția interna
țională cea mai de 
seamă a acestei 
ramuri sportive în. 
anul 1979. Foruri
le diriguitoare ale 
sportului sibian și 
federația de spe
cialitate s-au stră
duit să asigure 
condiții optime de 
întrecere valoroși
lor concurenți, prin
tre care se numă
ră numeroși cam
pioni și medaliați 
ai Jocurilor Olim
pice, ai campiona
telor mondiale și 
europene, ca de e- 
xemplu Irina Kali
nina (U.R.S.S.). 
Georgio Cagnoito 
(Italia), Falk Hoff
mann (R. D. Germană) ș.a 
Dealtfel trebuie subliniat că e- 
diția sibîană a „Cupei Europei" 
se bucură de participarea cea 
mai numeroasă de pină acum, 
aici fiind prezenți 90 de con
curenți din 19 țări, ceea ce con
stituie recorduri în materie. Să 
enumerăm reprezentativele. a- 
flate la întrecere : Anglia. Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană. R. F. 
Germania, Italia, Norvegia. O- 
landa. Polonia, Spania. Suedia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și 
România, 

finală, la care iau parte echi
pele calificate din cele 12 cen
tre de comune si formațiile 
din cele 4 orașe (Vaslui, Birlad, 
Huși, Negrești). Un amănunt: 
la întrecerile din cele 12 cen
tre de comune iau parte 71 de 
echipe ! Să ne mai mirăm, a- 
iunci, că aproape 80 la sută 
din. elevii județului sini angre
nați, într-o formă sau alta, în 
practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice ? Sau că. la 
sîirșitul anului școlar 1978/1979, 
maj bine de 70 la sulă dintre 
elevi au avut medii peste 8 la 
educație fizică ?

Avind ca bază această trai
nică activitate de masă des
fășurată sub semnul „Daciadei", 
activitate de masă, la care tre
buie să adăugăm și cîteva cam
pionate ale asociațiilor sportive 
— organizate eu regularitate, la 
mai multe ramuri așa cum este 
cazul asociațiilor Metalul Vaslui, 
Confecția Vaslui, Rulmentul

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Elena Cirstică, „concurenta nr. 1“ din echi
pa României la platformă, are prilejul afir

mării depline pe plan internațional 
Foto : Dragoș NEAGU

Ziua de joi a fost dedicată 
antrenamentelor de acomodare 
cu bazinul și de punere la 
punct a ultimelor detalii tehni
ce. Pe rînd, conform unui pro
gram eșalonat pe durata între
gii zile, săritorii au parcurs 
toată gama de exerciții, în ma
rea majoritate realizate la un 
înalt nivel de tehnicitate, așa 
cum era de aștvtat dealtfel 
din partea elitei acestei ramuri 
a natației.

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



la campionatele mondiale de la Budapesta: Turneul feminin de șah de la Sinaia vr

DANI
ATUURILE PENTATLONIȘTILOR ROMAN! IN FRUNTEA CLASAMENTULUI JUNI OARELE!

TINEREȚEA Șl DORINȚA DE AFIRMARE
De astăzi, echipa de penta

tlon modern a țării noastre se 
află la Budapesta, unde dumi
nică începe o nouă ediție a 
campionatelor mondiale, de Im
portanță majoră înaintea star
tului olimpic din 1980.

Simpla enunțare a formulei 
de echipă pe care o va alinia 
antrenorul coordonator Gheor- 
ghe Tomiuc evidențiază un fapt 
care nu poate fi omis : la
campionatele mondiale de la 
Budapesta (ara noastră prezin
tă o echipă dominată de tine
rețe, dacă avem în vedere că, 
din cei trei sportivi, doar Du
mitru Spîrlea (Olimpia Bucu
rești) este un pcntatlonist greu 
încercat in activitatea compe- 
tițională internă și internațio
nală și, ca atare, cu o bogată 
experiență de concurs. Ceilalți 
doi membri ai echipei sînt 
sportivi tineri, la începutul u- 
nui drum care îi va putea duce 
spre succese și victorii pres
tigioase pe plan mondial : 
Iuliu Galovici (de la Univer
sitatea Timișoara, în vîrstă de 
23 de ani) a mai evoluat sub 
culorile reprezentativei noastre, 
cu unele realizări notabile. 
Cezar Răducanu (Olimpia, 21 
de ani), în schimb, va fi, prac
tic, un debutant în marile com
petiții cu miză, pentru că — 
de fapt — abia în acest an el 
a fost prezent în cîteva com
petiții internaționale amicale. 
Aliniem, deci, o echipă tînără, 
care va atinge maturitatea în 
1980, la J.O.

Privită prin această prismă, 
echipa de pentatlon modern a 
României se înscrie, firesc, în 
plutonul valoric secund al cam
pionatelor mondiale, alături de 
formații ca cele ale Bulgariei,

Sucdiei, Franței, Angliei, Ceho
slovaciei și Statelor Unite ale 
Americii, urmînd să lupte cu 
acestea pentru o poziție cit 
mai bună în clasamentul final 
al întrecerii. De fapt, se re
petă într-o măsură situația de 
acum un an. cînd, în Suedia, 
pentatloniștii noștri s-au cla
sat pe locul 8. Pregătirea e- 
fectuată în perioada premer
gătoare marelui examen de la 
Budapesta, bogata experiență 
acumulată de-a lungul anilor 
de „veteranul" Dumitru Spîr
lea, ca și fireasca dorință de 
afirmare a lui Iuliu Galovici 
și Cezar Răducanu sînt tot 
atîtea atuuri ale echipei noas
tre și, deopotrivă, motive să 
se spere că cei trei sportivi 
își vor valorifica pe deplin 
potențialul valoric, pentru ca, 
la apropiatele campionate mon
diale, să-și îmbunătățească po
ziția pe care se află situați 
în prezent. Caracterul de se
lecție, în vederea viitoarelor 
Jocuri Olimpice, pe care îl au 
campionatele mondiale din Un
garia, este un motiv în plus 
care să ambiționeze echipa 
noastră, pentru o comportare 
onorabilă, care să-l permită să 
se numere ’printre viitoarele 
participante la 
Moscova.

Antrenamentele 
ultimele luni au 
dere, pe de o parte, mărirea 
considerabilă a intensității e- 
fortului, cit și, pe de altă parte, 
acordarea unei atenții sporite 
elementelor tehnice specifice 
fiecărei probe în parte — și 
cu deosebire scrimei, înotului 
și tirului, în care reprezen
tanții noștri au mai avut, în

ultimele concursuri, unele „ra
teuri".

De fapt, dacă ne referim la 
perioada premergătoare cam
pionatelor mondiale, se impune 
să precizăm că ea a fost punc
tată de două remarcabile și 
spectaculoase succese ale cam
pionului nostru, Dumitru Spîr
lea. Anul acesta, la Paris, în- 
tr-o companie 
loroasă — din 
cei doi mari 
nului modern, 
Piciak Peciak — Spîrlea a rea
lizat victoria la individual, fă- 
cînd din plin dovada măiestriei 
și maturității sale sportive. 
Apoi, la Roma, el avea să re
purteze un nou succes, cîști- 
gînd Campionatele internațio
nale ale Italiei.

Asemenea prestigioase afir
mări, ca și medalia de bronz 
cucerită, în 1974, la 
lele" ’de la Moscova, 
să-i

extrem de va- 
care nu lipseau 
ași ai pentatlo- 
Pavel Lednev și

„mondia- 
trebuie 

mobilizeze puternic pe 
sportivii noștri, pentru ca la 
întrecerile de la Budapesta să 
aibă o evoluție bună, la nive
lul maxim al posibilităților de 
care ei dispun la această oră.

Constantin MACOVEI

SINAIA, 9 (prin telefon). Tur
neul internațional feminin de 
șah al României pășește în cea 
de a doua jumătate a desfășu
rării sale. Desigur, cele 7 runde 
care au mai rămas de jucat pot 
produce serioase modificări în 
clasament, dar — oricare ar fi 
configurația lui finală — o serie 
de considerații se pot face de 
pe acum.

înainte de toate, această a 
11-a ediție a tradiționalei între
ceri (care se bucură de o cotă 
ridicată în ierarhia competițiilor 
europene) se caracterizează prin 
tinerețe. La concurs Iau parte 
4 junioare, iar alte cîteva jucătoa
re au depășit cu nu prea multă 
vreme în urmă această catego
rie. Semnificativ (dacă nu chiar 
simbolic) este faptul că trei din
tre aceste junioare (Viorica Ilie, 
Margarita Voiska și Dușița Ce- 
jici) se află pe locurile frun
tașe și pare foarte probabil ca 
tocmai între ele să se dispute 
„sprintul final".

Ar fi de subliniat, apoi, ca
racterul dîrz, aprig și deschis al 
luptei. Se Joacă curajos, nu sînt 
evitate complicațiile, chiar dacă 
o asemenea tactică expune ade
sea la riscurile greșelii. Și poate 
n-ar fi lipsit de interes un de
ment statistic : din cele 39 de 
partide disputate pînă acum, 46 
la sută au fost decise !

Remarcabilă ni s-a părut, de 
asemenea, pregătirea teoretică a 
majorității concurentelor, care 
au demonstrat nu numai că sînt 
adesea la curent cu ultimele 
noutăți, dar chiar că au pre
gătit și inovații cu care să-și 
surprindă adversarele, cum a

reușit, de pildă, Rita Kaș în 
partida cu Judita Kantor. S-au 
jucat (bine !) și o serie de fl- 
naluri complicate, cu rezolvări 
dovedind subtilitate pozițională 
și rafinament tehnic.

Dintre reprezentantele noastre 
s-a impus în mod deosebit pînă acum — - ■ —-
ranța 
joacă, 
tr-un 
toate 
la Sinaia, 
maestră internațională, deși pen- 

' ’ ' să obțină
deci 73 la

Viorica Iile, prin I 
șl tenacitatea cu 

Fără a ne hazarda 
pronostic, socotim că 
motivele să aspire, 

la a doua notă

slgu- 
care 

i ln- 
i are 

aici, 
de

J.O. de

efectuate 
avut în

la

în 
ve- „Trofeul Tomis“ la volei feminin

tru aceasta trebuie 
9*/2 puncte din 13, 
sută 1

Marina Pogorevici, 
noastră de junioare, 
construiască poziții promițătoare, 
dar în cîteva partide n-a reu
șit să le... finiseze prin victo
rie. Dintre oaspete, o frumoasă 
impresie au lăsat Margarita Vol- 
ska, Rita Kaș, Dușița Cejicl. Dar, 
cum spuneam, mai sînt 7 runde 
grele... înaintea lor, în clasa
ment : ILIE 4 (1), Kaș 4, ce-
jici 3%, Szmacinska 3 (1), Jic- 

3, Pogorevici și Sikora 
(1) etc. (Partida amînată, 
prima rundă, Pihajllci — 
s-a Jucat în ziua liberă și 
încheiat remiză).

Th. NICOARA, 
arbitru international

• ÎNTRECERILE JUNIORILOR. 
La Ploiești, în turneul interna
țional masculin continuă să con
ducă Georgadze (U.R.S.S.) cu 5 
P, urmat de Ristici (Iugoslavia) 
4*/2 p, Vasilescu (România) și 
Bany (Ungaria) 4 p, Ardeleanu 
(România) și Kallay (Ungaria) 
3%p. în întrecerea fetelor se 
menține în frunte Tamăra 
Meshri (U.R.S.S.) 5 p, secondată 
de Judith Kranicz (Ungaria) 4% 
p, Eleonora Ranț (Iugoslavia) și 
Dana Belean (România) 4 p.

campioana 
știe să-și

ROMANIA BULGARIA 0-3!
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• O INEDITA EXPOZIȚIE 
DE PICTURA au găzduit „Ga
leriile Victoria" din orașul de 
la poalele Tîmpei. Aici, pic
torul brașovean Mircea Spinu 
a expus 26 de lucrări cu teme 
sportive : „Daciada", „Cupa 
Poiana" la schi, „Cupa Dina
mo" la tenis, Dinamoviada in
ternațională de schi și Jubi
leul echipei de fotbal Steagul 
roșu. • STADINUL DIN PAN- 
TELIMON al proaspetei divi
zionare B Mecanică Fină își 
pregătește toaleta pentru noul 
sezon : s-au adus îmbunătă
țiri gazonului și vestiarelor, 
se efectuează lucrări pentru 
dublarea capacității tribunelor
— de la 4000 la 8000 de locuri. 
O parte din lucrări sînt fina
lizate în orele de muncă pa
triotică prestate de sportivii 
întreprinderii și susținătorii 
echipei. • EDIȚIA A II-A A 
„CUPEI CONSTRUCTORUL", 
Încheiată recent la Sibiu, a 
atras peste 800 de participant!
— oameni ai muncii din șan
tierele I.C.M. Sibiu, Mediaș, 
Zlmnicea, Cluj-Napoca, Ora
dea și Zalău. Au avut loc în
treceri la popice, fotbal, șah, 
tenis de masă și automobilism. 
• DESFĂȘURATE SUB GE
NERICUL „DACIADEI", între
cerile etapei de zonă la hand
bal fete și volei băieți — care 
au avut loc la Bistrița, în 
cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Tineretului" — au dat 
loc la vii dispute între repre
zentantele județelor Bihor, 
Hunedoara, Maramureș, Satu 
Mare și Sălaj. Pe primele 
locuri s-au clasat echipele Li
ceului Dragoș Vodă din Si- 
ghetu Marmației (handbal) și 
Liceului mecanic nr. 1 din 
orașul Dr. Petru Groza (volei). 
Ele vor participa la etapa fi
nală a competiției. • PRIMA 
SECȚIE DE CANOTAJ din ju
dețul Suceava și-a început ac
tivitatea din plin la frumoasa 
bază nautică a complexului 
de agrement „Nada Florilor", 
din orașul Fălticeni. Zilnic, pe

luciul apei pot fi văzute cî- 
teva echipaje de junioare și 
senioare de la C.S.Ș. Liceul 
industrial „Nicu Gane" și .A.S. 
Pal. Tinerele canotoare se 
pregătesc sub îndrumarea in
structoarei Elena Moroșanu. • 
PUNCT FINAL IN FAZA JU
DEȚEANĂ a campionatelor 
individuale de șah (feminin 
și masculin) — zona Mehe
dinți. Au participat 12 fete 
(categ. I, II, III) și 14 băieți 
(categ. I, II). Primii trei cla
sați provin de la asociațiile 
sportive din Drobeta Tr. Se
verin: Lavinia Popescu (C.S.Ș.) 
Magdalena Mazilu, Iesenca 
Ciurel (ambele de la Știința), 
Nicolae Simion (C.F.R.), Mi
hai Fluerașu (Știința) și Cor
nel Murgu (Sănătatea). • BA
ZA HIPICA DIN TG. MUREȘ 
a găzduit, recent, un concurs 
de călărie dotat cu „Cupa Mu
reșul" (prima ediție), în or
ganizarea asociației sportive 
„Agricola". Au participat con- 
curenți din Tg. Mureș, pregă
tiți de un veteran al acestui 
frumos sport — inimosul Mir
cea Chirvăsuță (fost artist la 
„Naționalul" din localitate), și 
de la A.S.A. Cluj-Napoca. 
Cîștigători — la juniori : Vio
rel Bubău, pe calul Isabela 
(Agricola Tg. Mureș) ; la se
niori : Radu Timiș, pe calul 
Bale’, și Viorica Rosenzweig, 
pe calul Neva —■ ambii de la 
A.S.A. Cluj-Napoca. • A AVUT 
LOC ANALIZA ACTIVITĂȚII 
„cavalerilor fluierului" din 
județul Hunedoara — prilej cu 
care s-au subliniat aspectele 
pozitive, dar și cele negative 
din precedentul an competi- 
țional. în final, arbitrii Flo
rian Teodor, loan Sima, Si
mion Mareș, Ioan Bistran, Ni
colae Mitu, Vasile Racoti, Ro
mulus Cosma și alții au pri
mit diploine pentru frumoasa 
lor comportare.

Relatări de la ; C. Gruia, 
N. Tokacek, I. Ionescu, FI. 
Toma, I. Mîndrescu, M. Foc- 
șan, I. Păuș, P. Speriosu.

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon). Din nou un extrem de nu
meros public a fost prezent în 
Sala sporturilor din localitate 
pentru a urmări îratîtoirile din 
cea de a dîoiua zi a competiției 
internaționale feminine de vo
lei „Trofeul Tomis". Partida 
die debut a adus în teren echi
pele R. P. Chineze și R. P. Un
gariei. Voleibalistele chineze au 
tranșat disputa în favoarea lot 
în numai 35 de minute (!), do- 
vedtadu-se net superioare ad
versarelor, care nu au făcut fa
ță atacurilor în forță ale parte
nerelor de joc și niiai n-au reu
șit să depășească ermetica lor 
apărare la fileu. Drept urmare, 
victoria a revenit, cum spu
neam. echipei R. P. Chineze cu 
~ ~ ~ -.....................a fosjț

C. Ma-
Tem-

3-6 (2. 6, 7). Meciul 
arbitrat foarte bine de 
nițiu (România) și U. 
pelhof (Israel).

Se spera că în noua 
dinibre reprezentativele ______
niei și Bulgariei voleibalistele 
noastre își vor lua revanșa 
diupă înfringerea suferită în 
urmă cu cîteva luni la cam
pionatele balcanice. Dar nu a 
fost așa. Sextetul nostru s-a ă- 
flat într~o continuă degringola
dă, fiind net depășit de către 
ambițioasa garnitură bulgară. 
La forma s'abă a tuturor jucă
toarelor (cu deosebire a Uri
nei Petcuteț.) s-a adăugat con
ducerea neinspiirată de pe mar
gine a antrenorilor, care au o- 
perat schimbări fie cu întîrzie- 
re, fie scoțînd din teren pe cine

imtîlnire
Româ-

nu trebuia. în aceste condiții, 
misiunea voleibalistelor bulga- 

• re a fost mult ușurată — să a- 
dăugăm și extrem de nume
roasele puncte cedate direct din 
serviciu — astfel că ele au rea
lizat o victorie pe deplin me
ritată. cu 3—0 (8. 11, 12). Ar
bitrii T. Wieczack (Polonia) și 
L. Hurak (Ungaria) au condus 
oscilant următoarele formații : 
ROMÂNIA . — Irina Petculeț 
(Iuliana Enescu), Marinela Țur- 
lea. Mariana Ionescu, Doina Să- 
voiu, Maria Enache, Victoria 
Georgescu (Victoria Banciu) ; 
BULGARIA — Borisova, Bo- 
j'Urina, Petrunova (Bogdanova), 
Hristodova, Sitoeva (Raceva), 
Kaloeva.

Programul zilei a fost încheiat 
de meciul Cehoslovacia — Cuba 
(tineret). Formația cehoslovacă 
s-a impus net în faița tinerelor 
voleibaliste cubaneze în mai 
puițin de o oră de joc. cu 3—0 
(2. 8, 3). la capătul unul meci 
în care scorul pe seturi oglin
dește fidel comportarea celor 

fost 
VI. Pere- 
V. Pavel

dleșite fidel ___ ,_______
două formații. Meciiul a 
condus foarte bine de 
verzev (U.R.S.S.) si 
(România).

Astăzi, în program 
următoarele partide : „„ _,_ _
Cuba (tineret) — Bulgaria ; de 
la ora 16 i Cehoslovacia — Un
garia. R. P. Chineză — Bulga
ria, România — Cuba (tineret).

Emanuel FANTANEANU 
Cornel POPA — coresp.

figurează 
ora 9,30 :

E3

17 NOI RECORDURI

Duminică 12 august-IN NOU PRILEJ DE SATISFACȚII!
Cu o participare minimă 

de 10 Iei se pot obține 
AUTOTURISME „Dacia 
1300“ și diferite cîștiguri im
portante în numerar de va
lori variabile sau fixe. • Se 
efectuează 3 extrageri, în 
continuare, a cîte 4 nume
re, cu un total de 12 nu
mere din 75. • Se cîștigă 
și pe variantele cu numai 
două numere din 4 ale unei 
extrageri !
ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor — simbătă 11 au
gust 1979. MAI MULTE BILETE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES !

LA „NAȚIONALELE"
Fără Îndoială, ediția din acest 

an a campionatelor naționale de 
tir cu arcuil, încheiate ieri în Ca
pitală, a fost una dintre cele mai 
valoroase. Rezultatele generale 
ridicate, cele 17 noi recorduri na
ționale reușite (Terezia Preda — 
8, Andrei Berki — 7, echipele Vo
ința Tg. Mureș, la fete, șl Voința 
Satu Mare, la băieți), dar mal 
ales evoluțiile individuale ale Te
reziei Preda șl lui Andrei Berki 
deschid 
pină mal 
fel, noile 
celor doi 
FTTA, se 
cordurile
Terezia Preda a spulberat lite
ralmente vechiul! record al Auro
rei Chin, cu 134 p : 2511 p, față 
de 2377 p, iar Andrei Berki și-a 
depășit propriul record cu 62 de 
puncte : 2507 p, față de 2445 p !

Această mică dar inimoasă 
lume a trăgătorilor noștri cu ar
cul își face din plin datoria, răs- 
punzînd cu brio condițiilor mate
riale oferite de forurile de resort.

REZULTATE TEHNICE : dublu 
FITA, seniori : 1. A. Berki (Vo
ința Tg. Mureș) 2 507 p (nou re
cord național), 2. M. Birzu (Vo
ința Satu Mare) 2 416 p, 3. A. Uri- 
țescu (Minerul Aninoasa) 2 414 p ; 
pe echipe : 1. Voința Satu Mare 
6 971 p, 2. Minerul Aninoasa

DE TIR CU ARCUL
6 756 p, 3. Voința Tg. Mureș 6 624 
p ; senioare : 1. Terezia Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 2 511 p, 
(nou record național), 2. Aurora 
Chin (Sănătatea Tg. Mureș) 2 481 
P, 3. Edith Matei (Voința Tg. 
Mureș) 2 252 p ; pe echipe : 1.
Voința Tg. Mureș 6 324 p, 2. Vo
ința Satu Mare 6111 p, 3. Sănă
tatea Tg. Mureș 4 992 p.

CENTURA ARHUDIUITJ >

Cu ocazia împlinirii a 30 de 
ani de activitate pugilistică In 
orașul Măcin, comisia locală de 
box a organizat cea de a Vl-a 
ediție a „Centurii Arrublum", la 
startul căreia au fost prezenți 152 
de concurenți, din 22 de cluburi 
șl asociații. întrecerile, excelent 
organizate, au stabilit următorii 
învingători : juniori mici : N. 
Ghețu (Progresul Brăila), G. Ivan 
(Voința Măcin), C. Dinu (Voința 
Măcin), N. Petroșan (Voința Mă
cin) , I. Angheluță (Voința Măcin): 
juniori mari : M. Bușie (C.F.R. 
Craiova), C. Băluță (Voința Mă
cin), I. Suhov (Voința Tulcea), 
N. Scarlat (Voința Măcin), ~ 
Deicu (Voința Brăila), I. Bratu 
(C. sp. șc. Brăila), V. Iordache 
(Farul); seniori: V. Toma (Voința 

Măcin), D. Gheorghieș (Ceahlăul 
P. Neamț), A. Turculeț (Pro
gresul Brăila), N. Allman (I.M.U. 
Medgidia).

In clasamentul pe echipe, pri-

SPORTUL
(Urmare din vaa. I)

o.

Bîrlad (aici, finala de fotbal 
a fost arbitrată de maistrul Ni
colae Rainea !), încălțămintea 
Huși si altele — mișcarea spor
tivă vasluiana a prins a face, 
mai demult, primii pași pe dru
mul afirmării în activitatea de 
performanțș.

în acest sens, exemplul unui 
sport care a prins rădăcini a- 
dinci prin aceste locuri ni se 
pare absolut convingător. Este 
vorba de RUGBY, disciplină 
sportivă care cunoaște la Bîrlad 
un deosebit succes, exprimat 
nu numai prin faptul că Ia 
jocurile echipei locale vin 
foarte mulți spectatori (în me
die 3—4 000), ci și prin faptul 
că echipa Rulmentul Bîrlad 
joacă de 15 ani, neîntrerupt, în 
Divizia A. ocupînd mereu locuri 
Printre cele mai bune în cla
sament. ‘ ~
Bîrlad, 
Și 
tori de rugby, cum sînt Mi
hai Bucos, Petre Motrescu, fra
ții Rășcanu, Sergiu Bărgăunaș, 
Neculai Postolachi, Traian Cio-

Aici, 
au 

formați

la Rulmentul 
fost crescuți 

valoroși jucă-

mul loc 
Mă cin 
rie).

(î

CR 
an

perspeotive nebănuite 
ieri acestui sport. Ast- 
rceorduri naționale ale 
arcași, reușite la dublu 
apropie sensibil de re- 
mondiale ale probei.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTĂZI Șl MII,NE - ULTIMELE

ZILE LA LOTO 2
Reamintim ca duminică 12 au

gust va avea loc o nouă tragere 
LOTO 2, la care se pot obține 
autoturisme „Dacia 1 300" și im
portante cîștiguri în numerar. Cel 
mai recent mare succes la acest 
atractiv sistem de joc a fost 
realizat de Becheanu Constantin 
din localitatea Petru Groza, jud. 
Bihor, care a cîștigat un autotu
rism „Dacia 1 300" la categoria I 
a tragerii din 29 iulie, pe un bi
let achitat 25% ; la aceeași tra
gere, valoarea unitară a cîștigu- 
rilor de categoria a Il-a a fost 
de aproape 24.000 lei, ceea ce de
monstrează în mod convingător 
avantajele considerabile ale aces
tor interesante trageri. Vreți să 
vă numărați printre marii cîști
gători la LOTO 2 ? Procurați-vă 
bilete pentru tragerea de duml-

nică 12 august. MAI MULTE BI
LETE JUCATE — MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES !

Tragerea Loto de astăzi, 10 
august 1979, poate fi urmărită 
în direct, pe micul ecran, înce- 
pînd de Ia ora 18.25.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO

3 AUGUST 1979
1 : 2 variante 25% — 
„Dacia 1300“ ; Catego- 
variante a 16.805 lei ; 
: 10 a 7.142 lei ; Cate- 

; Cate- 
Catego-

DIN
Categoria 

autoturism 
ria 2 : 4,25 
Categoria 3 ______
goria 4 : 18,50 a 3.861 lei 
goria 5 : 109 50 a 652 lei ; vaiego- 
ria 6 : 217,50 a 328 lei ; Categoria 
X : 1.290 a îoo lei.

REPORT CATEGORIA 1 t 208.755 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la Categoria 1 au fost obținute 
de ILIE ION șl BEREHOIU 
ANA, ambii din București.
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ÎN „CUPA VOINȚA 
vansat subțiindu-se și mai mult 
la o busculadă (km. 96) și apoi la 
km 107, cînd Căruțașii sparge. în a- 
propicre de sosire, Mircea Romaș- 
canu îl ia partener pe Dănuț Bon- 
ciu într-o evadare care le va 
oferi un dublu succes în etapă. 
Clasamentul etapei: 1. Dănuț Bon- 
ciu (Dinamo) — a parcurs 109 
km în 2 h 40:09 (medie orară 
40,860 km). 2. Mircea Romașcanu 
(Dinamo) același timp, 3. 
Karas (M.V. Praga) la 11 s, 
C. Bonciu (Steaua) la 17 s, 
N. Savu (Dinamo), 6. Tr. Sîrbu 
(Dinamo), 7. I. Gancea (Dinamo), 
8. FI. Chițu (Steaua), 9. V. Marin 
(Dinamo), 10. V. Radu (Voința) — 
același timp. Miloș Matejka 
sosit după 14:34.
După amiază s-a desfășurat 

bulevard ui Gheorgh e Gheoirghiu- 
Dej din centrul orașului Ploiești 
etapa a iii-a pe circuit (24 de 
ture a 2,2 km fiecare). Peste 
10.000 de. spectatori au asistat la o 
cursă deosebit de spectaculoasă. 
Deși la sprintul final primul a 
trecut Valentin Ilie, etapa a fost 
cîștlgată de cel de al doilea cla
sat, deoarece arbitrii l-au văzut 
pe învingător ajutîndu-se de un 
coleg pentru a se lansa. CLASA
MENTUL ETAPEI : 1. N. Savu 
(Dinamo) a parcurs 52,8 km în 
Lh2O : 00 (medie orară 39,720 km), 
2. C. Bonciu (Steaua), 3. T. Va
sile (Dinamo), 4. Ton Butaru 
(Met. Plopeni), 5. P. Novak (M. 
V. Praga), 6. Ilie Butaru (Dina
mo) — același timp. CLASAMENT 
GENERAL DUPĂ 3 ETAPE : 1.
Dănuț Bonciu (Dinamo) 8 h 06 : 09, 

Nicolae Savu (Dinamo) la 17 s, 
Costică Bonciu (Steaua) la 22 
4. Traiah Sîrbu (Dinamo) 
s. " ................... .. ‘ “■
32 S, 
32 s.

2.
3. 
s, 
27 
la 
la

5. Valentin Marin
6. Valentin Iile

Hristache
Vineri se 

pe ruta 
(135 km).
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t, recent, 
l al cam- 
junioare 
cea mai 

tică per- 
tenț har- 
rumul pe 
)ă acest 
orul Un- 
t obținut 
eschidere 
! sperăm 
ul viitor, 
il Ia Ju- 
■ printr-o 
A

DE ADMITERE LA FACULTATE ?

la 
(Dinamo) 
(Dinamo)

NAUM
dispută etapa a TV-a, 
Ploiești-Sinaia-Ploiești

PE MICUL ECRAN
VINERI 10 AUGUST, ora 

17,45 : „Cupa Europei" la să
rituri în apă, finala probei de 
trambulină bărbați (transmi
siune 
comentator

SÎMBATA 
17 : „Cupa 
turi (finala 
mă femei, 
rectă).

DUMINICA 12 AUGUST, ora 
17: Fotbal, Universitatea Cluj- 
Napoca — S.C. Bacău (trans
misiune directă ; 
Dumitru Graur). 
„Cupa Europei" la 
aspecte din finala 
trambulină femei ; 
(programul II) : 
sport", emisiune de Dumitru 
Tănăsescu.

directă de la Sibiu ; 
Cornel Pumnea).
11 AUGUST, ora 
Europei" la sărl- 
probel de platfor- 
transmisiune di-

comentator 
în pauză, 
sărituri — 
probei de 
ora 19.15 

„Telerama

I iN FINALA ..CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
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Atac al Sportului studențesc la 
tarul Anuței

Joi, după-amiază, pe Stadio
nul Republicii, în fata a peste 
15 000 de spectatori, s-aiu dis
putat semifinalele „Cupei Mu
nicipiului București*'. în uirm.ii 
rezultatelor înregistrate, Spor
tul studențesc și Dinamo se vor 
întrece, miercuri, 15 aiuigust, în 
finala competiției, divizionarele 
B (Rapid și Metalul) uirmînd 
su-și dispute locurile 3—4.

★
SPORTUL STUDENȚESC — 

RAPID 1—0 (0—0). în general 
uin meci plăcut, în care Rapid 
a dat o replică bună, cu deo
sebire în prima repriză, cînd 
a avut și inițiativa. E drept, 
Sportul studențesc a aliniat o 
echipă din care au lipsit mulți 
tituflari, ca de pildă Mircea 
Sandu, Tănăsescu, Octavian Io- 
nescu. Grigore. Chihaia, Mun
teanu II.

Unicul gol a fost înscris de 
Calianu (min. 54), dar în min. 
28 Bartales a trecut pe lingă 
deschiderea scoirutai. trimițind 
balonul în bară, la o lovitură 
liberă de la 16 m.

Arbitrul Romeo Stîncan a 
condlus destul de neatent, frus- 
trînd ambele echipe de cîte un 
penalty.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Mora.ru — Petre, Ci.ugarin, Ca
zan, Uridau — Predeanu (min. 
46 Ene), Șerbănică. Munteanu I 
(min. 63 Steicuț) — M. Marian, 
Margelatu, Calianu (min. 89 
Păușan).

RAPID: Anuței — Purilț, Pîr- 
vu, Fotache, Ad. Dumitru — 
Petcu (min. 46 Adamesou), Pa- 
raschiv — Oojocanu (min. 46 M. 
Stelian), Bartales, Drăguceaniu 
(min. 73 FI. Iordache). Manea

DINAMO — METALUL 2—0 
(1—0). Cu toate că cele două 
echipe au alergat mult,

Asociații și duhuri sportive
Sportivi legitimați
Profesori de educație fizică
Antrenori și instructori
Baze sportive
Sportivi în loturi naționale
Titluri de campioni naționali
Participanți la competiția națională 
„Daciada"
- ediția I 85 900
- ediția a Il-a (etapa de iarnă) 48 300

• Sportivi clasificați : 3 maeștri 
naționailă, 36 catgcoirla 1, 171

ai sportului, 2 de clasă inter- 
categoria a H-a.

poarta Rapidului, stopat de por-
Foto : Ion MIHAlCA

au încercat unele combinații 
frumoase, că au existat și faze 
reușite, în prima repriză jocul 
nu a avut nerv. Și așa au tre
cut minute întregi. Pînă la go
lul (splendid) marcat cu capul 
de Augustin, în min. 29, sin
gurele fapte notabile au fost 
ocazia ratată de M. Ion (Meta
lul) și cartonașul galben acordat 
de arbitru aceluiași M. Ion. 
tn min. 43, Augustin, activ în 
atac, ratează mărirea scorului. 
După pauză. însă, cu toate că 
se fac multe schimbări în am
bele formații, meciul este mai 
Tnteresant, mai disputat și Țevi 
aduce mărirea scorului (min. 
49) la o fază lucrată de Mul- 
țescu.

Arbitrul Francisc Coloși a 
condus corect formațiile : DI
NAMO : Eftimescu — Cheran, 
Sătmăreanu II (min. 46 Ghiță), 
Dinu, Lucuță — Augustin (min. 
46 Custov), Dragnea, Mulțescu 
— Țălnar, D. Georgescu (min. 
46 Țevi), I. Moldovan (min. 46 
Apostol). METALUL : Iordan 
(min. 57 Ciupitu) — Călărașiu, 
Marinescu, Sebe, Gane — Du
mitrescu (min. 46 C. Nica), 
Prodan, Giugiumică (min. 57 
Dumitrașcu) — M. Ion (min. 
46 Omor), Șumulanschi, Cămui.

Am asistat săptămîna aceas
ta, marți, la testarea jucători
lor divizionari B într-unul din 
centrele stabilite de F.R.F. — 
la Ploiești. Erau prezente lo
turile a patru echipe din se
ria a Il-a : Petrolul, Metalul 
Plopeni, Poiana Cîmpina și 
Flacăra Moreni. Deci : două 
formații fruntașe, una de mij
locul clasamentului și o re
cent promovată în eșalonul 
secund, reprezentînd — cum 
s-ar spune — întreaga scară 
valorică a seriei. Firesc, în
ceputul examinării, dominat 
de o ușoară stare emoțională, 
a creat mici dificultăți — 
primarea (sub raportul 
ziei execuțiilor) a 
unor jucători, unii 
dintre aceștia — 
Mureșan, Simaciu, 
Stanciu, toți de la 
Petrolul — recunos
cu# ca foarte 
tehnicieni. O 
depășit însă 
recum incert .. _______
nereușitele au devenit cu totul 
Izolate, testarea luînd — pe 
alocuri — aspectul unor ma
nifestări de virtuozitate, mulți 
dintre executanți permițîndu-și 
să adauge, de la ei, și unele 
elemente de dificultate, cum 
ar fi, de pildă, 1-ovirea min
gii cu piciorul mai puțin a- 
bil sau trimiterea balonului în 
diferite zone ale porții, dina
inte stabilite.

Rezultatul final al testării 
de la Ploiești ? Din 75 de ju
cători de cîmp, 57 (76 la sută) 
au realizat procentajul ma
xim — 15 puncte; alți 12 (16 
la sută) — cîte 14 puncte și 
8 (8 La sută) — 12 puncte.
Așadar, reușită integrală și 
încă la nivelul superior al 
haremurilor fixate. Incercînd a 
explica o asemenea perfor
manță care, la drept vorbind, 
este generală, n-ar trebui să 
trecem cu vederea faptul că, 
fără excepție aproape, echi
pele au pregătit cu multă a- 
tenție momentul 
foarte mulți s-au 
special în acest

în ex- 
precl-

F.R.F. jucătorilor divizionari 
sînt de un grad prea redus de 
dificultate și de complexitate, 
in raport nu numai cu nivelul 
actual al fotbalului nostru, ci 
mai ales cu ceea ce ne pro
punem să realizăm in pers
pectiva apropiată. Practic, tes
tele, așa cum sînt ele în 
prezent, nu reprezintă un e- 
lement de progres, de stimu
lare a creșterii nivelului teh
nic în contextul competițional. 
In sprijinul unei astfel de 
concluzii am putea folosi și 
afirmația unui antrenor care 
se ocupă de pregătirea unei 
formații din campionatul de 
sector .............. ~al

buni
dată 
momentul

al startului,

Mircea TUDORAN

testării, că 
antrenat 

_r_______ ______ scop. Dar,
nu-i mai puțin adevărat — și 
aceasta reprezintă '
concluzie 
fășurarea 
testare — 
și norme

r__  ... principala
desprinsă din des- 
întregii acțiuni de 
că actualele probe 

tehnice impuse de

MECIURI AMICALE...
SELECȚIONATA UNIVERSI

TARA ÎNVINGĂTOARE LA 
BILBAO. Miercuri noaptea, la 
Bilbao, Selecționata universitară 
a României a Învins cu 4—3 
(după executarea de penaltyuri) 
cunoscuta formație Athletico. 
După 90 de minute scorul era 
egal (0—0). Pentru echipa noas
tră au transformat loviturile de 
la 11 m Cîmpeanu II, Bolonl, 
Munteanu II, FI. Grigore. A ra
tat Cămătaru. Pentru Athletico 
au marcat Rojo I, Irureta, Savabia. 
A ratat Dani. Cei mai buni ju
cători ai formației noastre : B6- 
loni, Cămătaru, Cîmpeanu II, 
Munteanu II (acesta din urma l-a 
anihilat total pe Dani). în al 
doilea meci al turneului de la 
Bilbao se întîlnesc Botafogo 
Rio de Janeiro și Nottingham

ȘTIRI • ••

în
u-

Forest, deținătoarea C.C.E. 
această noapte, Selecționata 
niversitară a României va juca 
cu învingătoarea din acest meci 
pentru desemnarea câștigătoarei 
turneului.

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — SE
LECȚIONATA TUNISIEI 1—1 
(0—0). Un rezultat remarcabil 
pentru divizionara C, după uin 
joc frumos. Au marcat Zidaru 
(min. 67), respectiv Sassi (min. 
84). (N. ȘTEFAN-coresip.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — AURUL 
BRAD 3—1
Suciu (min. 1), Dobrotă (min. 38), 
Anca (min. 60), respectiv 
(min. 17 — din 11 m.) (M.
— coresp.).

VIITORUL SCORNICEȘTI 
NIREA DRAGAȘANI 6—1 
Au marcat : P. f

(2—1). Au marcat :
Ghiță

RADU

u- 
,____ - - (2-1).
Manea (3), Lică,

PROGRAMUL TURULUI

Ca și în handbalul feminin, 
la LUPTE se acționează în a- 
ceeași direcție. Pornindu-se de 
la succesul înregistrat la între
cerile de trîntă, în unele comu-> 
ne (Pogănești, Bogdănești) s-a 
trecut la organizarea pe baze 
metodice a pregătirii unor ti
neri sportivi la lupte libere. 
Antrenorul Vasile Maftei — om 
dîrz. ambițios — a muncit cu 
sîrg, a făcut o selecție dintre 
cele mai bune si, iată, recent, 
la un turneu international or
ganizat în țara noastră, s-au a- 
firmat si tinerii luptători vas
luieni. Este vorba de Iancu Ma
nea, Florin Mocanu șî Dan Tu- 
naru. Toți elevi, toti cu fru
moase perspective ..„

S-ar putea naște întrebarea : 
să fie oare Vasluiul Județul fă
ră fotbal ? Prezența în județ a 
celui mai bun arbitru român la 
această oră — Nicolae Rainca 
— n-ar fi. poate, cel mai con
vingător argument că lucrurile 
nu stau așa. Dar faptul că e- 
chipa Viitorul Vaslui a ocupat 
locul V într-una din seriile Di
viziei B este o chestiune... con
cretă. Aceasta nu-i totuși, prea 
puțin ? ... Pentru vasluieni, .^ar
gumentele" sînt altele. Iată-le : 
nici alte orașe mai marț nu au 
echipe 
Vaslui 
ment _____  ___
Brăila. Piatra Neamț și a unor 
formații din Brașov sau Con-

în „A“, îar Viitorul 
s-a aflat în clasa- 

înaintea formațiilor din

stanța. Dar cea mai mare sa
tisfacție fotbalistică a localnici
lor este dată de faptul că for
mația Viitorul poate fi consi
derată o echipă de... vasluieni!

în acest sens, al promovării 
cu curaj a elementelor locale, 
legate sufletește de aceste fru
moase și rodnice plaiuri, al 
perspectivelor pe care le are 
sportul vasluian, tovarășul Pa
vel Stoica, secretar al Comite
tului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport, spunea : „Trăim azi, și 
în domeniul educației fizice și 
sportului, certitudinea unor fru
moase înfăptuiri. Aci, pe pla
iurile vasluiene, noi a trebuit 
să plecăm, in amplul proces de 
răspîndire a exercițiilor fizice 
și sportului în rîndurile tinere
tului, de la o altă treaptă de 
dezvoltare, față de alte Județe 
ale țării. Știm bine acest lucru 
și luptăm din toate puterile, 
străduindu-ne să găsim căile 
cele mai bune de rezolvare a 
variatelor probleme care ne ln- 
tîmpină la tot pasul, pentru a 
putea aduce Vasluiul la nive
lul atins, in acest domeniu, de 
județele fruntașe".

Cuvinte care cuprind, în în
țelesul lor cel mai profund, do
rința celor angajați In progre
sul sportului vasluian ca șl a- 
cest județ să se înscrie, curînd, 
în circuitul marii performanțe.

ETAPA | (26 august)
Ancora Galați — Victoria Te

cuci, Foresta Gugești r- Chimia 
Brazi, Prahova Ploiești — Carpați 
Nehoiu, Petrolul Băicoi — Oțelul 
Galați, Dinamo C.P.L. Focșani — 
Caraimanul Bușteni, Carpați Si
naia — Chimia Buzău, Recolta 
Săhăteni — Petrolul Berea, C.S.U. 
Galați — Olimpia Rm. Sărat.

ETAPA A ll-a (2 septembrie)
Caraimanul Bușteni — Recolta 

Săhăteni, Chimia Buzău — Pe
trolul Băicoi, Chimia Brazi — 
Ancora Galați, Olimpia Rm. Să
rat — Carpați Sinaia, Carpați 
Nehoiu — C.S.U. Galați, Petrolul 
Berea — Foresta Gugești, Oțelul 
Galați — Dinamo Focșani, Victo
ria Tecuci — Prahova Ploiești.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Petrolul Berea — Olimpia Rm. 

Sărat, Ancora Galați — Oțelul 
Galați, Recolta Săhăteni — Car
pați Sinaia, C.S.U. Galați — Pra
hova Ploiești, Petrolul Băicoi — 
Dinamo Focșani, Chimia Buzău
— Victoria Tecuci, Foresta Gu
gești — Caraimanul Bușteni, Chi
mia Brazi — Carpați Nehoiu.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Dinamo Focșani — C.S.U. Galați, 

Petrolul Băicoi — Caraimanul 
Bușteni, Carpați Nehoiu — Chi
mia Buzău, Ancora Galați — 
Recolta Săhăteni, Prahova Plo
iești — Petrolul Berea, Olimpia 
Rm. Sărat — Foresta Gugești, 
Victoria Tecuci — Chimia Brazi, 
Carpați Sinaia — Oțelul Galați.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Carpați Nehoiu — Carpați Si

naia, Victoria Tecuci — Recolta 
Săhăteni, Oțelul Galați — Foresta 
Gugești, Caraimanul Bușteni — 
Chimia Brazi, Olimpia Rm. Sărat
— Ancora Galați, Chimia Buzău
— Prahova Ploiești, C.S.U. Galați
— Petrolul Băicoi, Petrolul Ber
ea — Dinamo Focșani.

SERIA A IlI-a
ETAPA A Vl-a (30 septembrie)

Prahova Ploiești — Olimpia 
Rm. Sărat, Recolta Săhăteni — 
Oțelul Galați, Dinamo Focșani — 
Carpați Nehoiu, Petrolul Berea 
— Victoria Tecuci, Caraimanul 
Bușteni — Chimia Buzău, C.S.U. 
Galați —- Ancora Galați, Foresta 
Gugești — Carpați Sinaia, Chimia 
Brazi — Petrolul Băicoi.

ETAPA A VIl-o (7 octombrie)
Prahova Ploiești — Foresta Gu

gești, Victoria 
Galați, Chimia 
Buzău, Carpați 
mânui Bușteni, 
Petrolul Berea. _______ ___
Olimpia Rm. Sărat, Ancora Ga
lați — Dinamo Focșani, Recolta 
Săhăteni — Carpați Nehoiu.

ETAPĂ A Vl|l-a (14 octombrie)
Carpați Sinaia — Chimia Brazi, 

Petrolul Berea — Petrolul Băicoi, 
C.S.U. Galați — Recolta Săhăteni, 
Dinamo Focșani — Prahova Plo
iești, Olimpia Rm. Sărat — Vic
toria Tecuci, Chimia Buzău — 
Oțelul Galați, Carpați Nehoiu — 
Foresta Gugești, Caraimanul Buș
teni — Ancora Galați.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Foresta Gugești — Petrolul 

Băicoi, Victoria Tecuci — Carai
manul Bușteni, Olimpia Rm. Să
rat — Carpați Nehoiu, Oțelul 
Galați — C.S.U. Galați, Dinamo 
Focșani — Chimia Brazi, Ancora 
Galați — Carpați Sinaia, Prahova 
Ploiești — Recolta Săhăteni, Chi
mia Buzău — Petrolul Barca.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Recolta Săhăteni — Chimia Bu

zău, Foresta Gugești — Ancora 
Galați, Carpați Sinaia — Dinamo 
Focșani, Chimia Brazi — Olimpia 
Rm. Sărat, Petrolul Berea —. 
C.S.U. Galați, Petrolul Băicoi — 
Victoria Tecuci, Oțelul Galați —

Tecuci — C.S.U. 
Brazi — Chimia 
Sinaia — Caral- 
Oțelul Galați — 

Petrolul Băicoi —

municipiului Bucu
rești și care preciza 
că 14 din cei 18 ju
cători ai lotului său 
au îndeplinit — de 
curînd — fără mare 
dificultate condițiile 
de atestare pretinse 
fotbaliștilor divizio- 

aici și compa- 
care o făcea 

recent,
Și ------o făcea ci- 

potrivit căreia 
ale testului teh- 
fi asemănate cu 
școală elemen- 

___ K________  la un examen 
de admitere în facultate. Ceea 
ce, în ciuda aparentelor, nu 
ni se pare deloc exagerat.

De aceea, credem că este 
cazul ca, încă de pe acum. 
Colegiul central al antrenori
lor să studieze posibilitatea 
modificării conținutului testu
lui tehnic, adaptindu-1 la ce
rințele reale de îmbunătățire 
calitativă a acestui factor 
prioritar al jocului. Antreno
rul C. Drăgușin sugera, de 
exemplu, 
de la 35 
cu capul 
mul crizei 
troducerea _ 
plexe în care să conteze, ca 
punctaj, nu numai actul pro- 
priu-zis al finalizării — lovi
tura la poartă —, ci și pre
gătirea acestuia, adică pasa 
în diferite procedee de expri
mare. In acest sens, testarea 
se va apropia tot mai mult 
de conținutul real al jocului 
și de scopul pe care și l-a 
propus — de a fi un mijloc 
de apreciere periodică a teh
nicii fotbalistice.

Mihai IONESCU

neva, 
cele 3 probe 
nic ar putea 
probleme de 
tară pretinse

___  . de 
executarea șutului 
m și a loviturilor 
la poartă în regi- 
de timp ; sau in- 
unor probe com-

Ciocioană, Pană, respectiv Stăn- 
cel. (I. OPREA — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (1—0). Golu
rile au fost realizate de Moga 
(min. 12), Damian (min. 56), Ber- 
ceanu (min. 61), respectiv Mure- 
șan (min. 72). (I. TOMA — co
resp.).

IND SÎRMEI C. TURZII — 
STICLA TURDA 2—0 (1—0). Au
înscris Voroneanu (min. 28) și 
Stoian (min. 55). (P. TONEA — 
coresp.).

SÎMBATA, MECI INTERNAȚIO
NAL LA SIBIU. Mîine, de la ora 
17,30, Șoimii Sibiu va întîlni pe 
Hapoel Beer Seva (Israel).

INCEPIND DE ASTAZI, la ca
sele obișnuite, se găsesc de vîn- 
zare biletele de intrare la meciul 
Steauia — Gloria Buzău, din pri
ma etapă a Diviziei A, care se 
dispută duminică 12 august pe 
stadionul din B-dul Ghencea, de 
la ora 18.

DIVIZIEI C
Carpați Nehoiu, Caraimanul Buș- 
teni — Prahova Ploiești.

ETAPA A Xl-o (4 noiembrie)
Carpați Nehoiu — Petrolul 

Băicoi, Victoria Tecuci — Carpați 
Sinaia, Prahova Ploiești — Oțe
lul Galați, Chimia Buzău — Di
namo Focșani. Olimpia Rm. Sărat
— Caraimanul Bușteni, C.S.U. 
Galați — Chimia Brazi, Recolta 
Săhăteni — Foresta Gugești, An
cora Galați — Petrolul Berea.

ETAPA A Xll-o (11 noiembrie)
Oțelul Galați — Olimpia Rm. 

Sărat, Caraimanul Bușteni —. Pe-, 
trolul Berea, Carpați Sinaia — 
C.S.U. Galați, Petrolul Băicoi — 
Prahova Ploiești, Dinamo Foc
șani — Victoria Tecuci, Foresta 
Gugești — Chimia Buzău, Car
pați Nehoiu — Ancora Galați, 
Chimia Brazi — Recolta Săhăteni.

ETAPA A Xtll-a (18 noiembrie)
Carpați Sinaia — Prahova Plo

iești, Dinamo Focșani — Olimpia 
Rm. Sărat, Victoria Tecuci — 
Foresta Gugești, Ancora Galați — 
Chimia Buzău, Petrolul Berea — 
Carpați Nehoiu, Chimia Brazi — 
Oțelul Galați, Recolta Săhăteni — 
Petrolul Băicoi, C.S.U. Galați — 
Caraimanul Bușteni.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Foresta Gugești — Dinamo Foc

șani, Petrolul Băicoi — Ancora 
Galați, Carpați Nehoiu — Carai
manul Bușteni, Petrolul Berea — 
Carpați Sinaia, Chimia Buzău — 
C.S.U. Galați, Recolta Săhăteni — 
Olimpia Rm. Sărat, Oțelul Galați
— Victoria Tecuci, Prahova Plo
iești — Chimia Brazi.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Ancora Galați — Prahova Plo

iești, Dinamo Focșani — Recolta 
Săhăteni, Olimpia Rm. Sărat — 
Chimia Buzău, C.S.U. Galați — 
Foresta Gugești, Victoria Tecuci
— Carpați Nehpiu, Caraimanul 
Bușteni — Oțelul Galați, Chimia 
Brazi — Petrolul Berea, Carpați 
Sinaia — Petrolul Băicoi.

Mora.ru
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A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚELE GORJ Șl MEHEDINȚI
(Urmare din Daa. 1)

situat între termocentrala Ro- 
gojelu și rîul Jiu. la care au 
luat parte peste 59 099 de mi
neri, energeticieni, constructori, 
împreună cu familiile lor, nu
meroși locuitori ai așezărilor 
gorjene.

îortîmpinat cu ovații și urate, 
într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, a luat cuvintul to- 
warășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost subliniată 
cu îndelungi aplaure. cu orații 
ji urate,

Cei prezențj și-au exprimat 
hotărârea lor nestrămutată de a 
transpune în viață îndemnurile 
șl orientările formulate de 
secretarul general al partidului, 
de a munci cu devotament și 
abnegație pentru a îndeplini 
marile sarcini ce le revin în 
asigurarea cu energie a patriei. 
Miile de participant! la adu
nare au scandat „Ceaușescu — 
P.C.R. t“, „Ceaușescu și 
merii „Ceaușescu și 
porul

în această atmosferă 
bucurie Și nemărginit i 
■ziasm, tovarășul 
Ceaușescu. tovarășa 
Ceaușescu își iau un călduros 
rămas bun de la localnici, u- 
rindu-le noi și tot mai mari 
succese în muncă și în viață.

în’ uratele și aclamațiile 
mulțimii, elicopterul se ridică 
deasupra platoului din fața 
combinatului minier și se în
dreaptă spre plaiurile mehedin- 
țcne. ■

mi- 
po

rte 
enlu- 

Nicolae 
Elena

*■
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosii în cursul 
după-amieziî de joi in județul 
Mehedinți.

Noua vizită ■ a ' secretarului! 
general al partidului în acest 
județ care a cunoscut profunde 
prefaceri economice si sociale 
în anii socialismului, înlilnîrea

eu oamenii muncii mehedințeni 
a avut ea temă principală a- 
©eeași responsabilă analiză a 
«nodului cum se înfăptuiesc 
sarcinile prevăzute de actualul 
cincinal, precum și măsurile 
ce se impun în vederea dez
voltării intr-un ritm mai acce
lerat a industriei, modernizării 
agriculturii, sporirii eficienței 
întregii activități, factori hotă
râtori de care depinde ridicarea 
continuă a bunăstării materiale 
Ș< spirituale a locuitorilor a- 
cestui județ, a întregului nostru 
popor.

Sosirea în județ a avut loc 
la Hinova, localitate, situată în 
vecinătatea Municipiului Dro- 
beta-Tr. Severin. Mii de 
locuitori ai municipiului și a« 
satelor din zonă au făcut to
varășului Nicolae Ceausescu o 
entuziastă primire,

S^retarul general ai parti
dului a fost apoi invitai să a- 
nalizeze diferite variante de 
amplasare a unor obiective e- 
oonomice care vor fi construită 
ta acest județ în, cincinalul ur
mător.

In continuarea vizitei de lu
cru întreprinsă in județul Me
hedinți, tovarășul . Nicola® 
Ceaușescu a survolat zonele 
carbonifere, precum si platfor
mele industriale ale municipiu
lui, indicînd noi și valoroase 
soluții pentru ridicarea la un 
nivel superior a întregii activi
tăți economice.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat apoi la Gura Văii. în 
vecinătatea sistemului hidro
energetic și de navigație „Por
țile de Fieri", unde se află 
reședința rezervai» oaspeților. 
Și aîcî un marc număr de 
mehedințeni au salutat cu dra
goste și deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
ovaționai îndelung pentru partid 
și secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
manifestări.

aii, l» meu. SUI III cîui ot134» 111(11 t tOMPfimti
ATENA, 9 (prin telefon). Ca

pitala Greciei a îmbrăcat haină 
de sărbătoare pentru a cinsti 
jubileul de o jumătate de se
col al unei competiții sportive 
de mare tradiție — Jocurile 
Balcanice de atletism. De fapt, 
Balcaniadele atletice au depă
șit stadiul unei simple între
ceri — chiar dacă, în plan 
Strict sportiv, ele și-au cîștigaț 
un prestigiu de invidiat, între
cut numai de cel al Jocurilor 
Olimpice —. devenind, prin e- 
fortul comun și permanent ai 
țărilor participante, o adevăra
tă instituție sportivă, al cărei 
țel declarat, încă de la înfiin
țare, a fost o mai bună cunoaș
tere între tinerii din țările bal
canice, contribuția la întărirea 
păcii și prieteniei între popoa
rele care trăiesc în această 
parte a globului.

Jocurile Balcanice și-au do
vedit, de-a lungul anilor, utili
tatea, răspunzînd pe deplin 
idealurilor care au stat la baza 
înființării lor.

Frumoasa tradiție sportivă, 
balcanică este ilustrată de de
legațiile sosite la jubileu : ală
turi de performerii generației 
actuale din Bulgaria, Iugosla
via, România. Turcia și Gre
cia, care se vor întrece în ca
drul ediției oficiale, purtînd 
numărul 38, de vineri pină du
minică, pe stadionul „Karaiska-

kis“ (maratonul se va disputa 
luni, cu sosirea pe stadionul 
de marmură „Avcroff". gazda 
ediției inaugurale a Jocurilor 
Olimpice din 1896), se află la 
Atena numeroși foști campioni 
balcanici, pairticipanți la pri
mele ediții, personalități de 
faimă mondială, dar și tinere 
speranțe (juniori de 15—16 ani), 
viitorul atletismului balcanic, 
care se vor întrece intr-un ine
dit concurs. Să notăm prezența 
în grupul restrâns al veterani
lor ediției experimentale, des
fășurată în urmă cu 50 de ani, 
la Atena, a fostului fondist ro
mân Ion Lazăr, astăzi în vîrstă 
de 69 de ani.

în timp ce pe „Karaiskakis" 
antrenamentele se desfășoară 
aproape fără întrerupere. La pa
latul Zappeion —- purtind nu
mele lui Evanghelie Zappa, ce-

tătean grec trăind în Românii, 
care la jumătatea secolului tre
cut a propus primul reînfiin
țarea Jocurilor Olimpice — a 
avut loc, tn prezența subsecre
tarului de stat pentru sport al 
Republicii Elene, Achilleas Ka
ramanlis, a unor conducători ai 
sportului din țările participan
te, a conducătorilor delegațiilor 
prezente aici, inaugurarea ofi
cială a expoziției de fotografii, 
cupe, medalii, mărci poștale, 
programe amintind de istoricul 
Jocurilor Balcanice de atletism.

Vineri dimineața, la hotelul 
Hilton, se va desfășura Con
gresul Balcanic jubiliar. iar 
după-amiază, de la ora 18, să
ritoarele în lungime își vor 
disputa primul titlu al actualei 
ediții a Balcaniadei.

Romeo VILARĂ

în C. IE. de tenis (amatori)

CUPLU! A. OIRZU

naium

ÎNHMiiilOW IS CONCURSUL

M IA HUHMilH
ROMA. » (Agerpres). Cu prile

jul concursului internațional atle
tic de la Viareggso. proba femi
nină de 1 500 m a fost eijligata 
de recordmana româncă Natalia 
Mărășescu, cu timpul de 3.56. Pe 
locul doi, s-a situat o altă spor
tivă româncă. Mariciea Puică, cu 

Proba feminină de aruo- 
oam-

LO-

SPORTIVI ROMANI
DEBUT VICTORIOS AL 

HANDBALIȘTILOR LA J.B..
La Loveci, in Bulgaria, au în

ceput jocurile primei ediții a 
Jocurilor Balcanice de handbal 
întrecerea este rezervata echi
pelor masculine și feminine de 
tineret. La turneul masculin iau 
parte reprezentativele României, 
Greciei, Iugoslaviei, Bulgariei și 
Turciei, iar la disputa formați
ilor feminine vor fi prezente 
selecționatele României, Iugosla
viei și Bulgariei. La ambele 
competiții vor juca, în afară de 
concurs și echipele Ungariei.

Partidele inaugurale ale turnea- 
tui masculin, consumate miercuri 
seară, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Iugoslavia — 
Grecia 29—8 ; Bulgaria — Tur
cia 29—10. Tinerii handbaliști ro
mâni, jucând bine, au învins 
puternica selecționata a Unga
riei cu 18—14 (12—9).

PESTE HOTARE

TINERI TENISMAN1 LA TURNEE 
ÎN AUSTRIA

De astăzi plnă duminică se 
dispută la Braunau (Austria) 
zona C (faza de calificare) a 
turneului de tenis pentru ju
niori dotat cu „Cupa Vasco Va- 
lerio“. Echipa României (Florin 
Șegărceanu, Andrei Mirza, Do
rian Antonescu, Cristian Ștefă- 
nescu. Adrian Marcu — antre
nor Gheorghe Boaghe) va în- 
tîlni, ta primul meci, echipa 
Cehoslovaciei. Tot în Austria, Ia 
Graz, sîmbătă și duminică, se 
dispută zona A (de calificare) 
a turneului similar pentru ju
nioare, dotat cu „Cupu Regina 
Sofia". In primul joc, echipa 
României (Cosmina Popescu, Na
dia Becherescti, Gabriela SzbkS, 
Luminița Sălăjan, Marilena To- 
toran — antrenoare Ecaterina 
Roșianu) întîlnește formația Aus
triei.

FOTBALIȘTII JUNIORI 
ÎNVINGĂTORI LA SCOR ÎN 

„CUPA PRIETENIA"
VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — La 

Poznan, în competiția internațio
nală de fotbal pentru echipe de 
juniori, „Cupa Prietenia", selec
ționata României a învins, cu 
scorul de 6—1 (3—1), reprezenta
tiva Cubei. Tot în această grupă 
a competiției echipa Poloniei a 
întrecut cu 5—3 (2—2) selecționa
ta R. D. Germane. Rezultate în
registrate în grupa . a n-a : 
U.R.S.S. — Ungaria 4—6 (2—9) ;

B..P.D. Coreeana — Bulgaria 3—0 
(1-0).
BASCHETBALISTELE JUNIOARE

ILA BALCANIADĂ
Reprezentativa de baschet-ju

nioare a României participă, de 
azi pînă duminică, în localitatea 
bulgară Stahke Dimitrovo, la e- 
diția a 14-a a Balcaniadei.. Din 
Iotul român fac parte, printre al
tele, Camelia Solovăstra, Mag- 
dalena Pali, Cornelia Hagiu, Mo
dica Pană, Francisca F waken- 
hauser. <
UN NOU SUCCES AL VIRGINIES 

RUZICI LA INDIANAPOLIS
NEW YORK, 9 (Agerprcs). — 

Tumeuă internațional de țeiniis de 
lia Indianapolis a programat noi 
tatilndri. Iu compotiția feminină, 
j-ucătoarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o cu 6—7, 7—6, 6—2- pe 
Joanne Russell (S.U.A.). Alte , re
zultate: Jausovec — Acker 6—1; 
6—2: Evert — To mam-ova 4—6, 6—1, 
6-2; Smith — StoU 3—6, 7—6, 6—2.
Keeuittate înregistrate in proba de 
simplu masculin : McEnroe — C-a- 
hiai. 7—5. 6—1 ; Vilas — Purcell 
6—2, 6—2: Connors — Edmondson 
6—4. 7—5 ; Fibak — Lt-oyd 6—4, 
5-1 .

4:08,l. 
caraa greutății a revenit 
ptoanei românce Mihaela 
ghin, cu 17,46 m. In proba mias- 
culilnâ de 200 m plat, italianul 
Pietro Mei'.nea a realizat timpuil 
de 20,2® (oel m.al bun rezultat eu
ropean al anului), iată alte re
zultate înregistrate : masculin : 
înălțime : Jacobs (S.U.A.) 2,24 ra ; 
400 m : Green (S.U.A.) 45.98 ; 800 
m : Sebastian Coe (Anglia) 1:45,8; 
fetmtadin : 100 m : Anisimova 
(U.R.S.S.) 11,57. Pe locul doi, s-a 
clasat Gabriela tonescu, cu 11,85; 
înălțime : Stmeoni (italia) 1,00 m; 
2. Malay (Ungaria) 1,90 m. 3. Cor
nelia Popa (România) 1.M m ; 100 
m garduri : Murgolina (U.R.S.S.) 
13,18. Mihaela Dumitrescu a ocu
pai locul trei, cu 13.46.

m :

SOFOT, 9 (prin telefon). Te- 
nismanii români continuă asal
tul fazelor superioare ale ac
tualei ediții a campionatelor 
europene de tenis pentru a- 
rhatori. Prima satisfacție ne-o 
oferă perechea tinerilor Andreii 
Dirzu și Li viu Mancaș. care 
s-au calificat pentru finala ca
tegoriei respective, avtnd asi
gurate medaliile de argint. Ei 
au învins cuplul danez Nielsen- 
Miller cu 7—5, 6—3 și vor ti
vea ca adversari pe învingăto
rii din partida Lacek, Kulhajj 
(Cehoslovacia) — Kverev 
(U.R.S.S.). Peikovtci (Iugosla
via).

Bine evoluează oină acum și 
cuplul seniorilor noștri, Dumi
tru Hărădău — Traian Marcu. 
cîștigător al sfertului de finală 
împotriva perechii Ceeh (Ceho
slovacia) — Drzymalski (Polo
nia): 5—7, 7—5, 6—2. La dublu 
mixt, Traian Marcu și Lucia 
Romanov realizează în compa
nia polonezilor Gasior-Rnzala o 
Victorie simetrică : 6—3, 6—3.
în sfîfșit, încă o pereche ro
mâneasca, cea a surorilor Lucia 
și Maria Romanov, trece de 
rezistența formației elene Va- 
zees — Panagopoulos cu 6—2. 
1—6, 7—5, De asemenea. Ca
melia Chlriac, împreună cu 
daneza- Annette- Nielsen, au dis
pus de Elisenko (U.R.S.S.) — 
Ranghelova (Bulgaria) cu 6—l, 
7-5.

Un singur rezultat nefavora-

bil : Jean Bircu și Eduard Pană 
au pierdut în fața sovieticilor 
Volkov — Borisov după o «>tă 
sfcrînsă, cu scorul de l—6, 5—7,

Iată și alte rezultate înre
gistrate în seara, zilei de 
miercuri : DUBLU BĂRBAȚI : 
Birner, Navratîl (Cehoslovacia) 
— Ghenov, Petrov (Bulgaria) 
S—2, 6—2. DUBLU MIXT : 
Volkov, Ciraîreva (U.R.S.S) — 
Ceeh, Braakova (Cehoslovacia) 
3—6, 7—6, 6-—3; Navraiil, Man— 
sllikova (Cehoslovacia) — Ah- 
merov, Biriukova (U.R.S.S.) 
5—7, 7—6. 6—1.' Borisov,. Mo
rozova (U.R.S.S.) — Drzymal
ski, Swaj) (Polonia) 6—2, 6—2.

Din cauza vremii ploioase, o 
serie de partide (printre care și 
semifinalele de simplu femei. 
Lucia Romanov — Olga Moro
zova și Natașa Ci mi re va — 
Hanrna Mandlikova) au fost 
aminate.

Ion GAVRILESCU

Fotbal
I meridiane

„CUPA EUROPEI14 LA SĂRITURI
(Urmare din pag. I) a

Lotul român îndrumat de P. 
Decuseară. antrenor coordona
tor, I. Ilieș și D. Popoaie, an
trenori, a efectuat ultimul an
trenament in cursul după-amie- 

,zii, după care au fost definiti
vate următoarele echipe. Mag
dalena Toth și Ruxandra Ho- 
cîotă Ia trambulină. Elena 
Cîrstică și Victorița Mirșică la 
platformă (rezervă pentru am
bele probe. Felicia Cirstea) : 
Alexandru Hagiu și Mathias 
Kaiss — trambulină și platfor
mă (rezervă, Cornel Pop).

Menționăm că se alcătuiesc 
clasamente individuale și pe e- 
chipe (băieți, fete și general) ;

cea mai bună performanță 
reprezentanților României la 
„Cupa Europei1' a fost realizată 
de Melania Treistaru, clasată pe 
locul 6 la trambulină in anul 
1967, la Helsinki;

Programul concursului : vi
neri, ora 9 : trambulină (m), 5 
sărituri ; ora 11,30 : platformă 
(f), 4 sărituri ; ora 16,30 : fes
tivitatea de deschidere ; ora 17: 
trambulină (m), 6 sărituri ; sim- 
Ibătă, ora 10 : 
6 sărituri ; ora 
(f), 4 sărituri ; 
10 : trambulină 
ora 16 (trambulină (f), 3 sări
turi ; ora 17,30 : platformă (cn), 
4 sărituri.

Peste 10 OOO de spectatori au ur
mărit la Copenhaga meciul am-'.ut 
dintre o selecționata daneză și 
echipa Manchester United. Fot
baliștii englezi au terminat învin
gători cu scorul de 2—0 (0—0). 
• Continuîndu-.și turneul in K.P„ 
Chineză, echipa de tineret a Al
geriei a jucat la Beijing In com
pania unei selecționate locale, de 
care a dispus cu 2—1 (l—1). A 
Selecționata R.D. Germane, care 
se află în turneu ta Suedia, a 
învins cu 6—1 (3—1) echipa ora
șului Vetlandia • o nouă 
ta campionatul U.R.S.S 

înregistrate : 
Donețk — Dinamo

platformă (m), 
17 : platformă 
duminică, ora 

(f), 7 sărituri ;

® UN SEZON EXECEPȚIONAL al wa4o- 
mas-ei noastre aruncătoare de suliță Evu 
ZOrgb-Raduly a fost încununat de splen
dida victorie de la Torino, ta „Cupa Euro
pei", cu o aruncare record : 66,28 m. Pen
tru prima oară, atleta clujeană o învinge 
pe specialista numărul 1 a probei, 
Fuchs. Felicitări., ‘ ~ “
Marita Koch 
banda 
șt la . .
performanțe obținute la Torino, 
ridică la 5 numărul recordurilor mondiale 
pe care le-a stabilit ta acest sezon : cîte 2 
pe 260 m și 400 m și unul la ștafetă I ® 
O SAPTAMINA fructuoasa pentru șa
hiștii noștri, care s-au ilustrat ta mal multe 
competiții tail. In. fruntea listei așezăm, fi
rește, performanța lui Aurel Urzică, câști
gător, fără înfrângere, al turneului de la 
Atena, ta urma căruia a obținut a douia 
nota de maestru internațional șl, de fapt, 
acest titlu. La Val Thorens, lingă Grenoble, 
veteranul Teodor Ghițescu a dovedit tacă 
O dată că este unul din marii specialiști- ai 
open-urilor franceze. Alături de el, campio
nul de juniori mici al României, Dan Băr- 
bulescu (15 ani), a obținut o performanță 
notabilă : locul 9. In fine, să subliniem șl 
comportarea bună a lui Mihai Șubă la San 
Augustin, unde, într-o companie valoroasă,

Rulth 
Eva ! • IN PARALEL, 

(K.D.&.) continuă 
recordurilor pe 200 ra, 
ștafeta 4 X 1W m. Cu 

obținute la

sana- 
MO ra 

noile 
Mărita

a fost lider ptaă în ultima rundă, • FOT
BALIȘTII noștri juniori ne oferă vești 
bune dan Polonia, unde stat lideri ai gru
pei I din cadrul „Cuipei Prietenia", găz
duite de orașul Poznan. In schimb, voleiba
liștii juniori „au făcut-o de oaie" — cum 
se spune — ta meciul cu echipa Spaniei, 
din grupa preliminară a C.E., pierzînd mat

mult decît surprinzător șl trecînd, astfel, 
în turneul ttoal pentru locurile 7—12 ! •
CAMPIOANA WIMBLEDONULUL Maritala 
Navratilova, învinsă în finala de' la Ban 
Diego de noua stea care se profilează tot 
mal puternic pe firmamentul . tenisului fe
minin : Tracy Austin. Este, totuși, prea 
devreme pentru a nu aprecia rezultatul ca 
o mare surpriză. • „PRO STRANTERT*, un 
slogan vinturat cu fervoare ta fotbalul ita
lian în aceste zile, după ce s-a anunțat 
că, pentru sezonul 1900—1901, se redeschid

etapă
Lată

Șah- 
Mtatdc 
Dina- 

Leniiti-2-a,

•ta 
rezultatele 
tiioir 
1—0, Torpedo Moscova 
mo ................ ~
grad
Carnomoreț Odessa — Kairat Al
ma Ata 0—0, Arilpile Sovletei’JOȚ 
Kuibîșev — Ararat Erevan 0—3, 
Dinamb Kiev — Ț.S.K.A. 1—0. 
• Selecționata R. P. Chineze, 
care se află ta turneu ta Ma
rea Britanic, a jucat ia Clas- 
gow cu echipa scoțiană Glasgow 
Ceaiâc. Scoțienii au obținut vic
toria ou scorul de 6—1 • Peste
12 000 de spectatori au urmărut, 
la' Enscihede, .meciul amical din
tre echipele F. C. Twente Ens
chede și Ipswich Town (Anglia). 
Olandezii au obținut victoria cii 
scorul dte 3—2 (3—1).

Tbilisi lr-1, Zenit
— Ntefteanik Baku

larg porțile străinilor. Presa peninsulară 
și-a exprimat adeziunea nottad ,,Si“-ul cu 
litere pe toată pagina. • O ALTA POARTĂ 
pare sa se deschidă ta „ii calcîo", aceea a 
publicității. Promotor este clubul Perugia, 
care caută, astfel, o modalitate de a plăti 
o sumă exorbitantă pentru noua achiziție, 
Paolo Rossi. „După decenii de așteptare, 
publicitatea Intră ta fotbal pe poarta prin
cipală", notează cotidiaintull „11 Messagglero". 
O DU PA MAI MULȚI ANI, Santos din Sao 
Paulo redevine campioana Braziliei, cuce
rind ai 14-lea titlu pentru acest club, nou 
„Ieri pauliști ai lui Siantos, la care au activat 
Pete, Gîlmar, Coutinho, Pepe,' Lima, Zito 
se numesc Nilton, Balata, Juari. Pita și 
Lira. « .BĂUTURA MĂ VA UCIDE- — de- 

-clara ctadva celebrul fotbalist englez al ani
lor '60, Jimmy Greaves, ziarului „Sunday 
Poo.ple". Șl, într-adevăr, după ce i-a distrus 
cariera, era. cit pe-aci să-i distrugă și viața- 
După oe, nemăiputînd suporta situația, so
ția l-a părăsit, Jimmy s-a trezit la reali
tate și a început o luptă pe viață și pe 
moarte cu alcoolul. A cîștigat-o și de cu
rând a ieșit de sub tipar o carte (scrisă de 
ei însuși) despre tragedia vieții sale. Se 
totitutează „ThiB One’s Om Me“ șt începe 
astfel „Mă numesc Jimmy și stat un alco
olic". O poveste tristă...

Aurelian BREBEANU
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