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Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republi
cii Arabe Siriene, Hafez Al- 
Assad, a vizitat, iu cursul di
mineții de marți, orașul Ku- 
neitra-

D® la reședința inalțîlor oas
peți români din Damasc, co
loana mașinilor oficiale străba
te arterele capitalei siriene îm
podobite sărbătorește în aceste 
zile eu drapelele de stat ale 
celor două țări, cu mii de por
trete ale președinților României 
și Siriei. Numeroși cetățeni a- 
flați Ia aoea oră pe străzile ca
pitalei, ©a și în localitățile stră
bătute de coloana de mașini 
pînă la Kuneitra, salută și »- 
plaudă îndelung pe conducătorii 
de partid și de stat ai României 
și Siriei .

Vizita în orașul Kuneitra este 
precedată de scurte explicații 
ale guvernatorului provinciei.

Se parcurge apoi, pe jos și in 
mașini, principalele străzi ale o- 
rașului, in întregime în ruine, eu 
excepția câtorva clădiri șl aces
tea grav avariate.

I>a rugămintea oficialități
lor guvernoratulul, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu » semnat in 
Cartea de onoare a orașului.

Adresîndu-se președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad, guvernatorul Kuneitrel. 
după ce a adus un omagiu 
președintelui Hafez . Al-Assad, 
luptei poporului sirian pentru 
independență, guvernatorul a 
stlbliniai ; „Noi salutăm prezen
ța la Kuneitra a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca revolu
ționar și luptător. Dorim să 
exprimăm mândria și fericirea 
noastră pentru relațiile bune 
dintre Siria și România, dintre 

' cei doî președinți ai noștri șl 
să dăm glas totodată sentimen
telor de sinceră prietenie ale 
poporului arab sirian pentru 
poporului prieten român”.

In încheiere, guvernatorul a 
rugai pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, stimat și respectai 
oaspete al poporului sirian, să 
primească din partea Kuneitrel, 
ca amintire a vizitei sale, un 
album de fotografii care înfă
țișează orașul așa cum arăta 
altădată și cum arată el în pre
zent, precum și momente ale 
eliberării sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus ; „Ne-a im
presionat profund ©cea ce am 
văzut, distrugerile care au fost 
provocate. Ne exprimăm sen
timentele de solidaritate cu lo
cuitorii orașului Kuneitra, oB

poporul sirian și îi adresăm 
urarea de a obține cit mai 
curind eliberarea deplină a tu
turor teritoriilor ocupate și 
realizarea unei pici trainice in 
Orientul Mijlociu în cadrul că* 
reia să fie soluționată șl pro
blema palestiniană".
în încheierea vizitei, președin

ții Nicolae Ceaușescu șl Hafez 
Al-Assad au fost conduși eu 
calde manifestări de prietenie, 
reintîlnite, dealtfel, pe tot par
cursul drumului pînă la înapo
iere. în capitala siriană.

★
Marți dimineață, tovarășa 

Elena Ceaușescu, însoțită de 
doamna Anisse Al-Assad, soția 
președintelui Republicii Arabe 
Siriene, a vizitai mari așeză
minte arhitectonice, muzeistice, 
etnografice șl folclorice din 
Damasc, redând cuprinzător is
toria poporului sirian, viața oa
menilor care au trăit și trăiesc 
pe aceste meleaguri, hărnicia și 
talentul lor creator.

★
Marți după-amiază. au În

ceput, la Damasc, convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidulai Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și Hafez Al-Assad, 
secretar general al Partidului 
Baai Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene.

In cadrul convorbirilor, pre
ședintele Hafez Al-Assad a 
exprima* satisfacția șa pentru 
vizita pe ©are președintele 
Nicolae Ceaușescu o face in 
Republica Arabă Siriană șl 
convingerea că aceasta va da 
un nou impuls dezvoltării pe 
multiple planuri a colaborării 
șl cooperării dintre România șl 
Siria.

Președintele Nlcolae Ceaușescu 
a subliniat, de asemenea, cu 
satisfacție, dezvoltarea pozitivă 
pe ©are a cunoscut-o colabo
rarea și cooperarea româno- 
siriană, îndeosebi pe tărâm eco
nomic.

în cadrai convorbirilor cei 
doi președinți au subliniat că 
dezvoltarea economică și socia
lă a celor două țări creează 
condiții și noi posibilități pen
tru extinderea șl diversificarea 
șl mai puternică a schimburi
lor economice, colaborării șl 
cooperării economice in diferi
te domenii de interes comun.

Cei doî președinți au reafir
mat voința României și Siriei 
de a-și intensifica conlucrarea 
pe plan internațional.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de caldă cor
dialitate și prietenie, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

SPORTIVILOR

PERFORMANȚA - 0 ADEVARATA VOCAȚIE
A SPORTULUI CONSTANTEAN

In cei 35 de .ini care au tre
cut de la Eliberare, străvechea 
Dobroge a fost trezită la via
ță, a cunoscut o dezvoltare 
de-a dreptul fascinantă în toate 
domeniile de activitate. Pămln- 

turile aride, o mare de praf șl 
de piatră, dezolante în mile
nara lor sete, dau azi recolte 
bogate Total necunoscută pe 
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc, Industria sste azi o 
prezență vie în județul Constan
ța Recentele vizite de lucru 
ale t o v a r ă ș u Iu 1 Nicolae 
Ceaușescu au reliefat convin
gător șl complet potențialul de 
azi și din viitorul apropiat al 
acestui sector vital al economiei 
constă cțane ca și al altor do
menii (construcțiile portuare, 
podul nou de la Cernavodă, 
Canalul Dunăre — Marea Nea
gră etc.). Litoralului românesc 
1 s-a dus vestea ta toată lumea.

Pe temelia solidă a realizări
lor din anii socialismului a în
florit ta județul Constanța șl 
o puternică mișcare sportivă de 
masă și de performanță. De la 
câteva echipe de volei, baschet 
și fotbal, oare activau exclusiv 
în orașul Constanța, de la tra
diționala trîntă practicată de 
oamenii .satelor s-a ajuns azi 
la un bogat program competi- 
țional care pulsează viguros ta 
unitățile de învățământ, ta în
treprinderi .și instituții, în ora
șele și satele mereu mai mo

Ion Draica, luptătorul constănțean oare a cucerit titlul mondial, 
» uneai pentru a treia oară ji pe 
eenta ediție de la București

podiumul „europenelor". ta re- 
Foto : I. MIHĂICA

UMANII ROMANI - PRINTRE fRUNÎAȘII CONTINENTULUI
Cu 3 medalii de auir — locul II 11*3 tineret

denie. „Daciada". marea com
petiție sportivă națională, a cu
noscut, ea pretutindeni, un mare 
succes, antrenînd un număr tot 
mai sporit de practicanți al 
exercit iilor fizice, sportului și 
turismului și generând noi iz
voare de talente de excepție 
pentru marea performanță — o 
adevărată vocație a județului.

ți atestă și locul III ta. clasa
mentul general al întrecerilor 
de masă și locul II, după Ca
pitală. la cele de performanță, 
ocupate de județul Constanța 
ta Analele primei ediții a „Da-

Mircea COSTEA

(Continuare în paj. 2—3)

Sk-»

POLISPORTIVUL DE ODINIOARĂ ESTE ASTĂZI
INGINER ENERGETICIAN

Cînd avea Li ani, Anibal 
«aciu, director adjunct în Mi
nisterul Energiei Electrice, a 
participat la primul său con
curs — o cursă de Înot, orga
nizată la Ștrandul Obor, „pen
tru oricine s-ar afla doritor”. 
La 14 ani Începea atletismul, 
practicând pe rtnd pentatlonul, 
săriturile, proba de 110 mg. La 
15 ani avea să Învețe, conco
mitent, baschetul șl voleiul. 
„Am iubit mult sportul șl am 
dorit să cunosc de aceea cit 
mal multe fațete ale mișcări
lor pe care Ie poate tace o- 
mu! In orice spații și medii. 
Oar tot attt de dragă mi-a

fost p munca. Acest ultim 
adevăr l-am invitat incă de 
mult, dta primii ani ai so
cialismului. Atunci am aflat 
că sportul, ca statură ocupa
ție a unei vieți întregi, nu 
valorează nimic. Principiile 
generale ale noii societăți ca
re Începea să se construiască 
la noi nu admiteau un spor
tiv — lie el foarte bun — 
doar de dragul de a 11 spor
tiv. ®u am dorit să-mi fac o 
meserie, nai-a plăcut ingtne-

Radu TiMOFTE

(Continuare în paj. 2-3)

VARȘOVIA, 14 (prin telefon). 
Deși debutul tenisului românesc 
Ia Campionatele europene rezer
vate amatorilor s-a produs des
tul de tîrziu (la Sopot, „sportul 
alb“ de la noi a fost prezent pen
tru a doua oară la C.E., după 
ce anul trecut, la Brașov, înre
gistrase un suece3 remarcabil), 
el a realizat șl acum, Ia ediția 
a xi-a, un bilanț frumos : 8 me
dalii, dintre care 3 de aur șl 5 
de bronz, — în compania spor
tivilor din 14 țări, ceea ce ne în
dreptățește să afirmăm că repre
zentanții noștri s-au impus prin
tre fruntașii prestigioasei compe
tiții continentale.

Desigur, bilanțul general nu 
poate decît să ne bucure. Dar și 
mal Important este faptul că re
prezentanții tinerei generații de 
jucători — cel care au concurat 
Ia categoria de virată sub 21 de 
ani — au cucerit trei medalii de 
aur, dovadă grăitoare că el se 
înscriu în rîndul celor mal buni 
tenismanl juniori din Europa. A- 
firmațla este valabilă ta princi
pal pentru Andrei Dîrzu, evolu
ția sa îndreptățlndu-i pe tehni
cieni să considere că el se află 
tot mai aproape de ceea ce se 
cheamă un jucător complet. Co
legul său, cu care a împărțit 
„aurul", I.iviu Maneaș, după ce a 
fost eliminat din proba de sim
plu, șl-a concentrat atenția asu
pra meciurilor de dublu, reușind 
un joc modern, punctele realiza
te de el — pe mingile pregătite 
de Dîrzu — fiind decisive.

Acești tineri, cărora 11 se adau
gă colegii lor seniori Eduard Pa
nă șl Jean Bîrcu, vor putea for
ma — împreună, desigur, cu Du
mitru Hărădău și Florin Segăr- 
ceanu — un lot din care să se

Cu două medalii de aur și una 
de bronz, cel mai eficace Ju
cător român : ANDREI DÎRZU 

alcătuiască echipa națională ce 
urmează să reprezinte tenisul ro
mânesc în marile confruntări pe 
echipe șt în special în „Cupa 
Davls".

In ceea ce privește tenisul feț- 
minin, s-a confirmat acum pe 
deplin că surorile Lucia șl Mă
ria Romanov posedă o valoare 
ridicată, fiind capabile să joace 
în competiții cu mare miză. Este 
drept, în compania Olgăi Morozo
va, Lucia Romănov nu a dat în

treaga măsură a posibilităților sa
le, dar nu trebuie uitat că ea in
tra pe teren după un foarte greu 
meci de dublu, disputat în ajun, 
care se încheiase noaptea tîrzlu, 
la lumina reflectoarelor. Sora sa 
Maria a înregistrat un promițător 
salt în gama loviturilor, reușind 
— ceea ce s-a văzut clar în fi
nala cu Natașa Plskaăova — să-șl 
domtne adversarele nu numai 
prin jocul defensiv bine pus la 
punct — cu care ne obișnuise 
pînă acum — ei șl prin îndrăzne
țe. acțiuni la fileu. Camelia Chl- 
rlac a suportat !>o la sută, Iar 
uneori șl mai mult, din acțiunile 
întreprinse de adversarii el șl al 
lui Andrei Oîrzu din finala de 
dubtU-mixt, far replicile sale au 
rost de mare eficacitate.

Antrenorul echipei naționale, 
maestrul emerit al sportului 
Gheorghe viziru, a ținut să ne 
împărtășească opiniile sale des
pre doi dintre tenlsmanil care au 
evoluat la „europene**. Pe Dumi
tru Hărădău îl consideră în con
tinuare un jucător de bază al re
prezentativei României, meciurile 
sale pe culoarul destul de greu 
ce t-a avut rldtcîndu-se la un 
bun nivel, în semifnala cu Sta
nislav Blrner, tenismanul român 
a replicat cu îndrăzneală, jocul 
amlntiadu-nl-1 pe Hărădău din 
meciul cu Simonson (Suedia) de 
la București, din cadrul „Cupei 
Davis". în ce-L privește pe Traian 
Mateu, acesta rămîne cel mai 
talentat jucător de dublu al țării. 
Calitățile 'sale de bun tehnician,

ion GAVRILESCU

(Continuare îh pag. 2—3)

ZIUA PRESEI ROMÂNE
ț n atmosfera entuziastă cu care întregul nostru popor întîm- 
] pînă oea de a 35-a aniversare a Eliberării patriei și cel de 
1 al Xll-Iea Congres al partidului, evenimente marcate de 

nenumărate realizări pe frontul construcției socialiste, sărbăto
rim astăzi un moment de seamă în istoria presei române .— 
apariția, în condițiile ilegalității, ©u 48 de ani în urmă, a primuțișî 
număr al ziarului SCINTEIA. în semn de omagiu pentru cel 
dinții ziar creat de partidul comuniștilor români, ziua de 15 au
gust a devenit și este sărbătorită, an de an, ZIUA PRESEI RO
MANE. în această zi toți cei care lucrează pe tărîmul presei Ișl 
reafirm» devotamentul neabătut față de partid și de popor, ho
tărârea de a milita consecvent pentru înfăptuirea idealurilor co
muniste de care este animat întregul nostru popor, pentru trans
punerea în fapte a îndrăznețelor obiective cuprinse în Programul 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate, a hotărârilor adoptate la Congresul al XI-lea și la Confe
rința națională ale partidului, precum și a celor de importanță 
istorică ce vor fi luate ta Congresul al Xfl-lea.

Avînd permanent în conștiință neprețuitele indicații date în 
nenumărate rânduri de secretarul general al partidului nostru, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, lucrătorii din presă promo
vează cu hotărâre concepția revoluționară a partidului, desfășoară 
o fructuoasă activitate de mobilizare a maselor la. înfăptuirea po
liticii sale interne și externe, transformînd publicațiile în adevă
rate tribune .ale democrației socialiste. în acest spirit, redactorii 
ziarului „Sportul" și ai revistelor sportive militează cu înaltă răs
pundere pentru Înfăptuirea obiectivelor de mare însemnătate 
care decurg din Programul de dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport aprobat de conducerea partidului, pentru R- 
tragerea tineretului, a tuturor oamenilor muncii în practicarea 
exercițiului fizic și sportului, de stimulare a participării conti
nue la marea competiție națională ,.Dacâada“, de mobilizare •- 
sportivilor fruntași pentru realizarea unor performanțe de va
loare mondială și olimpică.



Turneul internațional feminin de șah

VIORICA ILIE - VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE
SINAIA, 14 (prin telefon). Der- 

by-ul rundei a 11-a a opus două 
tinere rivale In șahul nostru fe
minin, crescute ambele la școala 
serioasă a pepinierei ploieștene : 
Viorica Ilie și Marina Pogore
vici. Pentru ambele, partida era 
foarte Importantă, țlnînd seama 
de faptul că ele erau ocupantele 
primelor ' ‘
Viorica 
prilejul 
vanșe ,

A fost . ____
tăioasă. Marina Pogorevici a ob
ținut o poziție ceva mai bună din 
deschidere, dar a fost depășită 
în marile complicații ale jocului 
de mijloc. Ea a pierdut dama 
pentru turn și nebun, recunoscîn- 
du-se învinsă la mutarea 32. Cîș- 
tlgind șl Întrerupta din runda a
10- a, cu Margareta Teodorescu, 
lidera s-a detașat la 1*4 puncte.

Celelalte rezultate ale rundei a
11- a : Voiska — Jicman 1—0, 
Chiș — Szmacinska 0—1, Teodo-

două locuri. Pentru 
ea constituia, în plus, 

unei mult așteptate re-
o luptă foarte agitată și 
" rina Pogorevici a ob-

rescu — Pihajlici 0—1, Cejlcl — 
Grosch *4—*4. Kantor — Bogdan 
intr., Kaș — Sikora 0—1 (Kantor
— Grosch 0—1, Chiș — Pihajlici 
0—1 intr. r. 10).
Aseară, în runda a 12-a, un 

nou derby : partida viorica Iile
— Margarita Volska. Reprezen
tanta noastră (cu albele) nu a 
forțat, obținind o remiză ușoară, 
care îl asigură prințul loc In 
clasament. Dar, pentru obținerea 
celei de a doua note de maestră 
internațională, ea are nevoie de 
o remiză (cu negrele) In ultima 
partidă cu Rita Kaș. Alte rezul
tate ale rundei a 12-a : Kantor
— Chiș, Szmacinska — Cejici, 
Jicman — Kaș remize.

înaintea ultimei runde, în cla
sament : ILIE 9, Voiska 7*4,
Szmacinska 7, Pogorevici 6*4 (1), 
Cejlcl, Kaș 6 etc.

Th. NICOARA
arbitru internațional

TREI CIȘTIGATORI LA HERCULANE
Cea de a n-a ediție a turneu

lui „Hercules" s-a Încheiat cu 
victoria a trei jucători, clasați la 
egalitate (In ordinea coeficienților 
8.B.) : AJANSKI (Bulgaria),
GOLDENBERG (Franța) și GRUN- 
BERG (România) cu cite 8*4 p

13). u/r-In clasament
Bo ho si an (Bulgaria)

Io nes cu 8 ; Navarov- 
și Rajna (toți Unga-

(din 
mează 
șl C. 
skl, Sapi șl Rajna (toți Unga
ria) 6*4, Ungureanu șl Foișor S, 
Staneiu 5*4, Bușu 4*4, Troianescu 
4, Haritver (Canada) 2*4.

PUNCT FINAL IN ÎNTRECEREA JUNIORILOR
PLOIEȘTI. Cu un finiș constant, 

iugoslavul N. RISTICI a ciștigat 
întrecerea băieților cu 8*4 puncte 
din 11 posibile. Pe locurile 2—3 
■-au clasat Vasilescu $1 Kallay 
(Ungaria) cu 8 p (primul avlnd 
un coeficient S.B. superior). Ur
mează : Georgadze (U.R.S.S.) 6*4, 
Bany (Polonia) 6, Ardeleanu, Ti- 
berkov (Bulgaria) șl Doleschall 
(Ungaria) 5*4, Crăciun 4*/,, Ani- 
țoale *1 Berechet 3. Coman 2. 
• In turneul fetelor a Învins 
TAMARA MESCHI (U.R.S.S.) cu 
» puncte din 11 posibile. In con
tinuare : Judith Kranlcz (Unga
ria) I, Eleonora Ranț (Iugosla
via) 7*4, Csilla Sajter 7, Dana

6,

PERFORMANTA

PENTRU FAZA FINALĂ A CAMPIONATELOR DE BOX 
ESTE NECESARĂ 0 MAI SEVERĂ TRIERE VALORICĂ
• Optăm pentru participarea tuturor pugiliștilor ia faza etc zona

NUM

Belean 6*/i, Mariana B&dici I, 
Edith Kosma 5*/i. Barbara Sumillo 
(Polonia) 5, Emilia Veleva (Bul
garia) 4*/i. Simona Mihai 3, Zoe 
Leila Costea 2‘/,, Daniela Bejan 
I1/»-

BRAIL A. Jucătorii oaspeți au 
dominat turneul „cadețllor". Din
tre reprezentanții noștri, doar 
V. L6wy a făcut față onorabil 
competiției. Clasamentul final : 
GHEORGHIEV (Bulgaria) 8'/, p 
(din 11), Kurtenkov (Bulgaria) 7*/j, 
Lowy 7, Poor (Ungaria), Bator 
(Polonia) 6*/i, Horvath (Ungaria) 
5*/i, Skobczac (Polonia) 5*/,, La- 
rlon 5, Boroș și Baciu 4, Botez 
3*4, Dobronăuțeanu 2’/,.

în ziarul nostru au fost anali
zate diferite aspecte ale întrece
rilor campionatelor individuale 
de box, disputate recent, timp de 
11 zile, la arena Progresul și la 
Palatul Sporturilor și Culturii din 
Capitală. In numărul de azi, ne 
vom referi la ' 1
rică adoptată 
scopul unei 
organizatorică 
pic din 1980. S-au constatat însă, 
pe lîngă unele aspecte pozitive, 
și minusuri evidente.

Ca număr de „starturi", ca obli
gativitate a sportivilor de a-și 
păstra greutatea optimă o peri

oadă mai îndelungată de timp, ac
tualul sistem a corespuns dorin
ței specialiștilor de a-i verifica 
Se cei mai buni pugiliști ai țării 

îtr-o astfel de întrecere. Dar, 
ca dificultate, meciurile n-au a- 
tlns nici pe departe cota obiș
nuită în marile turnee internațio
nale. Ion Cernat, campionul grei
lor, de pildă, a fost programat 
să susțină cinci întîlniri, cam tot 
atîtea cîte ar avea de disputat 
calificîndu-se, să zicem, în finala 
turneului olimpic de anul viitor. 
Dar, dintre acestea, I. Cernat a 
boxat o singură dată trei reprize 
(cu T. Pîrjol), trei terminîndu-le 
învingător prin abandon în prima 
repriză, Iar finala cîștigînd-o prin 
neprezentare. „Ușorul" Carol Haj- 
nal și-a scos, consecutiv, din 
luptă (abandon) patru din cei 
cinci adversari întîlniți (în repri
zele I și a II-a), susținînd un 
singur meci pînă la finele timpu
lui regulamentar de luptă. Cam
pionul semigreilor, Georgică Do- 

nici, n-a cîștigat la puncte decît 
două partide, fiind solicitat nu
mai în disputa cu D. Văleanu. 
Tot două întîlniri disputate pînă 
la sfirșitul celor 9 minute a avut 
și campionul de la „mijlocie 
mică", Vasile Gîrgavu. Și exem
plele ar putea continua...

Este adevărat, au existat și 
categorii. al căror pretendenți la 
titularizarea în echipa națională 
au fost solicitați de partenerii

formula organizato- 
in acest an, în 

verificări la scara 
a turneului olim-

lor de întrecere. Este cazul boxe
rilor Daniel Radu, Teodor Dinu, 
Dragomir Ilie, sportivi care au 
fost obligați să depună eforturi 
serioase, în majoritatea partidelor 
susținute, pentru a termina în
vingători. Dar, aceste cîteva ex
cepții nu justifică pentru viitor 
adoptarea unei formule organiza
torice care să dilueze valoric cea 
mai mare competiție pugilistică 
internă. In special în prima parte 
a Întrecerilor, am asistat la gale 
lungi și obositoare, în care erau 
programate cîte 16—20 de întîl
niri, multe dintre ele de un nivel 
submediocru, care nu puteau face 
o bună propagandă sportului cu 
mănuși din țara noastră.

Au urcat pe ringul finalelor 
foarte mulți sportivi ale căror 
cunoștințe tehnice limitate nu le 
dau dreptul să evolueze într-o 
competiție de acest nivel : M. Vi- 
șan (Metalul Buc.), I. Gurgu 
(Delta Tulcea) Gh. Vasile (Semă

nătoarea Buc.), P. Costache (Dacia 
Pitești), Gh. Coteanu (Constructo
rul Slobozia), D. Crișan (C.S. 
Zalău), D. Gherasim (Metalul Su
ceava), I. Marica (Electromureș 
Tg. Mureș), M. Popa (Rapid), 
V. Lupu (Unirea Focșani) șl alții. 
De asemenea, au primit drept de

participare boxeri care — pe 
baza rezultatelor anterioare — 
posedă categoria I de clasificare, 
dar a căror pregătire actuală s-a 
dovedit total nesatisfăcătoare: N. 
Chipirog (Nicolina Iași), I. Po- 
toceanu șl C. Nap (Metalul Boc
șa), D. Bute și I. Lungu (B.C. 
Galați), I. Miron (C.S.M. Cluj- 
Napoca), Al. Crișan (Tehnofrig 
Cluj-Napoca) etc., fapt care ne 
îndreptățește să susținem necesi
tatea unei trieri valorice mai se
vere înaintea etapei finale a cam
pionatelor, prin participarea la 
faza de zonă a tuturor boxerilor 
cu categoria I de clasificare, a 
maeștrilor și maeștrilor emeriți ai 
sportului, concursul fiind princi
palul mijloc de apreciere a valo
rii și a formei sportive în mo
mentul respectiv. Este, dealtfel, 
și punctul de vedere al actualu
lui secretar al F.R. Box, Dumi
tru Ciobotaru, care ne-a mărtu
risit intenția sa de a găsi o altă 
formulă organizatorică a campio
natelor Individuale, astfel ca eta
pa finală să se situeze la o cotă 
valorică corespunzătoare nivelului 
necesar celei mal mari competiții 
puglllstlce a țării.

Mihai TRANCA
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dadei". Este rezultatul susținu
tei activități de' masă desfășu
rate de asociații ca : Portul, 
C.F.R., Voința, Constructorul, 
Progresul, liceele Energetic și 
de matematică-fizică, școlile ge
nerale nr. 8, 23, 27 — din Con
stanța, de cele din Cobadin, Ol- 
tina, Lipnița, Nicolae Bălcescu, 
Transporturi și Progresul — 
Hîrșova, Cimentul și Unirea — 
Medgidia. Șoimii și Dunărea — 
Cernavodă.

Dar ceea ce atrage îndeosebi 
atenția în județul Constanța 
este avîntui pe care l-a luat 
în ultimul an performanța, pe 
un front larg de sporturi și 
probe, cu precădere cele din 
programul jocurilor Olimpice : 
atletism, lupte, halțere, box, 
scrimă, gimnastică, handbal, vo
lei, canotaj, caiac-canoe. Nume 
ca Ion Draica, Ilie Floroiu, 
Paul Copu, Horia Toboc, Vasile 
Roșu, Marcela Moldovan, Vio

rica Turcanu, Mihai Bucos, Pe
tre Motrescu — să cităm doar 
cîteva — sînt binecunoscute 
pentru succesele cucerite 
mari competiții interne și 
ternaționale. 64 de echipe 
campionatele republicane
plasate de regulă între primele 
■ase — 3600 de sportivi de ni
vel republican, 12 în lotul pen
tru J.O. de la Moscova și alți 
20 de perspectivă, 171 de, spor
tivi în loturile naționale,' 54 de 
sportivi de clasă internațională
— lată cîteva din cifrele repre
sentative care fac cinste miș
cării sportive constănțene.

La datele din sinteza alătu
rată am dori să adăugăm doar 
precizarea că numai în prinia 
parte a acestui an sportivii 
constănțeni au cucerit 62 de ti
tluri republicane, precum și opt 
medalii la campionatele euro
pene de lupte, atletism, scri
mă, rugby și haltere. Iar pri
mul nostru campion mondial de 
juniori la haltere este tot 
constănțean, Vasile Roșu, 
la Chimpex.

Cluburile sportive Farul 
Știința, cele trei cluburi spor
tive școlare și altele, ca și u- 
nele asociații mari (Chimpex, 
Electrica, Hidrotehnica, Portul 
ș.a.) au secții de performantă 
puternice, o bază materială an 
de an mai bogată și cadre cu 
o recunoscută competență, cum 
sînt Constantin Ofițerescu — 
lupte greco-romane, L'sias Io- 
nescu — haltere, Constantin 
Craiu — atletism, Traian Bu- 
covală — handbal, Emanoil Ră- 
ducanu — baschet, Mihai Naca
— rugby, Mihai Cojocaru și 
Ștefan Aftenie — caiac-canoe, 
Ion Ludu — lupte libere.

Recent s-a .încheiat o amplă 
acțiune de selecție prin care 
au fost testați circa 20 000 de 
copii și juniori pentru secțiile

un
do

și
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• Asociații sportive
• Cluburi sportive
'“i Sportivi l-egitimați

' Profesori de educație fizică
i Antrenori
i Arbitri
Sportivi în loturi naționale 
Terenuri de sport diferite 
Participant! la „Daciadă" |
— ediția I

— ediția a H-a (etapa de lamă)

• Titluri obținute în 35 de ani : 3 
balcanice șl 458 republicane.
• Sportivi clasificați : 7 maeștri 
tulul, 54 clasă internațională, Ă46 
și 1 469 j undori.

de performanță la sporturile 
olimpice.

Să mai amintim amploarea 
deosebită pe care a luat-o In 
municipiul și județul Constanța 
un sport pe cit de greu, pe 
atît de frumos cum este rug- 
byul, în care tineretul din a- 
ceastă parte a țării dovedește 
calități remarcabile. Echipa Fa
rul, de trei ori campioană a 
țării, în luptă strînsă cu cele 
mai bune formații ale noastre, 
dă numeroși jucători lotului re
prezentativ, iar o întreagă se
rie din divizia secundă a cam
pionatului este alcătuită exclu
siv din echipe constănțene.

Ca pretutindeni, și £n jude
țul Constanța mai sînt destule 
de făcut pentru ca activitatea 
sportivă de masă și de per
formanță să atingă parametri 
cantitativi și, îndeosebi, de ca
litate care să o ridice la ni
velul marilor realizări econo- 
mico-sociale, al exigențelor ac
tuale. Acest lucru îl spun cu 
sinceritate comunistă factorii 
răspunzători de viața sportivă 

a județului. Mîndrindu-se, per
fect justificat, cu 
s-au înfăptuit în 
niu de importanță 
sînt hotărîți să îi 
impuls, să pună 
toate resursele umane, ca 
condițiile materiale mereu mai 
bune asigurate de partidul și 
statul nostru. La aceasta s-a 
referit tovarășul Ghcorghc 
Brînză, secretar al Comitetului 

județean Constanța al P.C.R., 
președintele C.J.E.F.S., care 
ne spunea, între altele : „Dez
voltarea sportului de masă și 
de performanță din județul 
nostru face parte integrantă 
din realizările minunate obți
nute sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, de harnicii locui
tori ai acestor străvechi melea
guri românești în grandioasa 
operă de construire a socialis
mului. La obținerea lor au con
tribuit sportivii, antrenorii pro
fesorii de educație fizică, acti

toate cîte 
acest dome- 
națională, ei 
dea un nou 
în valoare 

Și

1944 1979

7
276

4
2
6

7

mondiale, 7
emeriți, 64 maeștri ai spor- 
categ. I, 1138 cat eg. a n-a

viștii, organizațiile cu răspun
deri și atribuții in 
sportului, în frunte 
nistii, care muncesc 
și patos revoluționar . 
deplinirea Programului devoltă- 
rii mișcării sportive pînă in 
anul 1980, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Comitetul județean de 
partid analizează sistematic ac
tivitatea sportivă — cum a 
făcut-o și recent — stabilind 
măsurile necesare pentru ex
tinderea mai accentuată a spor
tului de 
neretului 
și de la 
rea mai 
feminin, 
rea fotbalului constănțean, așa 
cum o doresc oamenii muncii 
din județ. O atenție aparte dăm 
bunei reprezentări a tării noas
tre la J.O din 1980 și vom face 
totul ca județul Constanța să-și 
aducă un aport cit mai În
semnat la lotul reprezentativ".

domeniul 
cu comu- 
cu dăruire 
pentru în-

masă în rîndurilc ti- 
din mediul industrial 
sate, pentru antrena- 
activă a elementului 

ca și pentru redresa-

MliNE Încep
CAMPIONATELE DE ÎNOT

IA REVENI CARMEN BUNACIU

DESTINE SUB
(Urmare din vag. 1)

ria energetică. Socialismul ml-a 
pus la dispoziție — mie și, ase- 
^menea mic, oricărui tînăr ------- -
de învățătură și de sport 
sibilitatea de a le efectua 
’mîndouă".

Trebuie, intr-adevăr, să 
noaștem că a practica ____
atît de diferite nu este Ia înide- 
mîna oricui, cu atît mai mult cu 
cit la atletism și la înot tînărul 
polisportiv a reușit să cîștlge d- 
teva titluri de campion republi
can. Viitorul, inginer energetidan 
a adăugat însă, ceva mai ttrziu, 

sporturi fotbalul si hand
balul], practicate la nivelul dlvi- 
ziilo’’ a, schiul, poloul
și patinajul. „Am vrut recorduri 
în orice domeniu. Am căutat și 
în profesiunea mea să urmez prin
cipiul că un lucru bine făcut e 
sinonim cu performanța. Așa s-a

Insetat 
— po
pe a-

i recu- 
sporturi

PERFORMERA NR. 1
A ANULUI

ȘI LA 100 rn SPATE ?
Mîine încep în Capitală între

cerile campionatelor naționale de 
înot pentru seniori, competiție 
așteptată cu mare interes, din 
mai multe motive. In primul rînd, 
pentru că vom putea s-o urmă
rim pe cea mai bună performeră 
a lumii în acest an la proba de 
200 m spate, Carmen Bunaciu, 
care — recent, la Palma de Ma
llorca — și-a corectat și recor
dul „sutei" cu aproape o secun
dă, ajungînd la numai 18 sutimi 
de cea mai rapidă „spatistă" a 
sezonului, americanca Linda Je- 
zek. Forma excelentă a campioa
nei noastre îi creează posibilita
tea obținerii unor noi rezultate 
deosebite, de această dată în pis
cina în care se antrenează (Dina
mo) și în fața propriilor săi ad
miratori.

Iată cele mai bune performere 
mondiale ale anului în probele de 
100 m și 200 m spate (înaintea 
campionatelor S.U.A., singura 
competiție care mai poate modi- 

terarhiilte de in>ai jos).,

100 m
L. Jezek (S.U.A.)
T BUNACIU (ROMANIA)
M. Bosga (Olanda) 
C. Polit (R.D.G.) 
A. Stille (R.D.G.) 
A. Fodor (Ungaria)

Treiber (R.D.G.) 
Tauber (R.D.G.) 
Forster (Australia) 
Gorceakova (U.R.S.S.)

200 m
BUNACIU (ROMANIA) 
Forrest (Australia) 

Polit (R.D.G.)
Gorceakova (U.R.S.S.) 

Treiber (R.D.G.) 
Jezek (S.U.A.) 
Stille (R.D.G.) 
Girard (S.U.A.) 
Verraszto (Ungaria) 
Bosga (Olanda)

C.

2:14,52 
2:14,56 
2:15,76 
2:15,90 
2:15,93 
2:16,07 
2:16,88 
2:17,01 
2:17,67 
2:17,13

Vta ti interesant de urmărit , 
evoluțiile altor două tinere înotă
toare, Mariana Paraschiv (2 :20,46 
pe 200 m fluture la Palma de Ma
llorca) și Carmen Mihăilă (9:22,63 
pe 800 m liber, record personal). 
Totodată, să subliniem că între
cerile — care încep mîine șl se 
vor încheia duminică — repre
zintă și o selecție definitivă a e- 
chlpelor naționale, ce ne vor re
prezenta la Balcaniada de se
niori, programată săptămîna vii
toare, la Istanbul.

C. 
L.
C.
L. 
B.
L.
A.
D. 
G.
M.

UN CONSTĂNȚEAN, Gl 
ÎNVINGĂTOR LA VEL

Astăzi, noi $i pasionante intrcc
Ambiantă plăcută ieri pe ve

lodromul Dinamo. în tribune 
spectatori mai numeroși ca ori- 
cînd, pe pistă cam tot ce are 
ciclismul românesc la ora ac
tuală, întreceri pline de surpri
ze la juniori și o vreme care 
i-a... iertat pe participanții la 
„naționale" de ecuatorialele re
prize de ploaie.

Gh. Vasiliu, ieri, in plin efort 
spre o victorie pe cit de sur
prinzătoare, pe atit de plăcută !

NEAGU 
individua- 
evidențiat 
de talent

Foto : Dragoș
Proba de urmărire 

lă pentru juniori a 
un constănțean plin 
și ambiții. Gh. Vasiliu, elevul 
antrenorului Vasile Modoran, 
scosese luni, fai preliminarii, cel 
mai bun timp — 5:20,1 — ți 
toată lumea era cu ochii pe el. 
Dinamoviștii l-au ajutat cu ma
teriale și puștiul a mers din 
victorie în victorie, în fiecare 
fază a întrecerii realizînd cele 
mai bune rezultate ale mo
mentului : 5:22,3 în sfertul de 
finală disputat în compania lui 
Georgian Marinescu, 5:24,9 în 
semifinala cu Adrian Tudor și 
5:21,4 în finala cu Ionel Chiran. 
Și notați : a alergat de trei ori 
in aceeași reuniune atît de 
greaua probă a celor 4 000 m. 
Evident, Gh. Vasiliu (care la 
probele de fond nu ne-a făcut 
o impresie favorabilă) s-a im
pus singur pentru lotul națio-

ras

SOARELE SOCIALISMULUI
întîmplat cu multe dintre rezul
tatele mele sportive, așa am dorit 
să fie și realizările de mai tîr- 
ziu, de pe căile infinite aie cailor- 
pu.ere, struniți pe sîrmele de 
înaltă tensiune, cînd m-am simțit 
angrenat cu toa-ă ființa mea Ia 
construcția socialistă din țara 
noastră". Intr-adevăr, record ar 
putea fi considerat și faptul că, 
In numai patru and de la termi
narea, cu note excedente, a stu- 
didlcr, Anibal Baciu a parcurs 
drumul de la inginer stagiar la 
aceia de director al îutreprinide- 
rii Tehnometal Timișoara, avlnd 
în subordine 1000 de oameni șt 
pesponsabilități de primă mină 
intr-o suprafață care înglobează 
astăzi județele Timiș, Oanaș-Seve- 
rtn șl Arad. In anii care au ur
mat, Banatul a fost electrificat în 
întregime si conectat la sis
temul energetic național. Așa a 
pu/tut această importantă supra
față a țării să răspundă Integral 
tuturor solicitărilor economiei.

„A fost o perioadă de muncă in
tensă, adesea grea, o muncă de 
pionierat, de creație adică. Dar 
asta nu m-a împiedicat să joc 
sîmbătă după-amiază cîte un meci 
de fotbal, Iar duminică un altul, 
de handbal în 11. Indiferent că 
primul se disputa la Ploiești sau 
București, iar al doilea Ia Timi
șoara".

Așa a ajuns acum inginerul 
Anibal Baciu să se mîndrească cu 
colțul șău de cameră. Pentru că 
aici se află niște hîrtil dreptun
ghiulare, cartonate, unde decolo-, 
rate de trecerea vremii. Scrie pe 
ele : „Diplomă acordată pentru 
rezultate sportive deosebite de 
C.C.F.S.", sau „Certificat de in
ventator" sau „Diplomă de elev 
silitor" sau „Cetățean de onoare 
al orașului Azuga" sau „Ordinul 
Muncii, clasa a II-a". Posesorul 
se uită la ele, vocea îi devine 
ușor tremurată șl spune încet, ca 
pentru sine : „Am iubit cu pa
timă sportul, dar și munca..."
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După „Trofeul Tomis'1
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TEMELIA JOCULUI
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s-a ajuns aici ? Deoarece înlo
cuitoarele care provin din rîn- 
dul junioarelor nu sint apte să 
facă față titularizării fiind sub 
nivelul cerințelor. Intre tehni
cienii de la eșaloanele junio
rilor și cei de Ia formațiile di
vizionare există divergente, 
precum și o tratare superficia
lă Ia toate nivelele, a proble
mei schimbului de mîine.

A doua cauză a fost (și este) 
aceea a dorinței de obținere a 
unor rezultate de moment. Ab
sența de la campionatele mon
diale de anul trecut, evoluțiile 
din campionatul nostru divizio
nar feminin, precum și cele 
din cupele europene ar fi pu
tut constitui — și nu numai de 
acum — un semnal de alarmă. 
Dar gîndul la Balcaniadă, apoi 
la următoarele competiții in
ternaționale (situația nu 
nouă, ea se repetă ciclic)

se 
în 
că

I
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COMUNICATUL
Jocurile primei etape a cam

pionatului divizionar B de fot
bal programate inițial pentru 
duminică 19 august 1979 ora 11 
se vor disputa in aceeași zi Ia

ora 18
F. R. F.

pe stadioanele anunțate 
de organizatori.

Toate, meciurile 
a Diviziei A vor 
minică 19 august 
18.

etapei a n-a 
avea loc du- 
1979, Ia ora

Noi antrenori divizionari A

ARE CUVÎNTUL FRANCISC ZAVODA
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determinat realizarea, mai tot
deauna, a unei echipe de „mo
ment", neglijîndu-se perspecti
va". Așa s-a ajuns ca în actualul 
lot să fie chemate jucătoare 
care, în ultima vreme, se con
fruntă cu diverse probleme per
sonale (examene, familie etc.), 
neglijîndu-și pregătirea. Parti
ciparea la antrenamentele lo
tului a fost, tocmai din această 
cauză, discontinuă, aproape 
după dorința fiecăreia, ceea ee 
s-a repercutat nefavorabil asu
pra evoluției echipei noastre. 
Forul de specialitate s-a ară
tat îngăduitor, sperînd că, cu 
înțelegere, toate se vor rezol
va. Numai că s-a dat greș. Se 
pare că „lecția Tomis" a fost

concludentă, astfel că acum 
pune, cum se zice, piciorul 
prag. Era și timpul pentru 
nu se poate face înaltă perfor
manță numai cu o pregătire 
sumară. Iată de ce, în perioa
da care a mai rămas piuă la 
„europene" trebuie să se mun
cească serios și fără concesii, 
prin eliminarea tuturor cauze
lor care au determinat slaba 
comportare de la Constanța.

Pentru reprezentativa Româ
niei, perioada care a mai ră
mas pînă la campionatele eu
ropene din Franța (începutul lu
nii octombrie a.c.), tnsea 
totodată, participarea la 
neele de la Varna și 
șovia unde va avea 
bilitatea să IntUnească 
pe principala adversară
serie, echipa Poloniei. Așadar, 
attt în cadrul turneelor, cit fi 
in timpul dintre competiții, 
Maria Enache, Mariana Ionescu, 
Victoria Banciu (aceleași jucă
toare tenace), Doina Săvoiu (o 
coordonatoare lucidă, dar care 
trebuie să urmărească mai a- 
tent reacțiile colegelor In te
ren), Marinela Turtea (volei
balistă de explozie și rite), Iri
na Fetculeț, Iuliana Encsou fi 
Victoria Georgescu, In special, 
trebuie să se autodepășească, 
să arate că sextetul nostru dis
pune de resurse, că lipsurile 
manifestate la Constanța pot fi 
eliminate, că pot avea o com
portare la nivelul exigențelor. 
Dar aceasta nu se poate realiza 
decit prin muncă asiduă.

Emanuel FANTÂNEANU

I
I
I
I
I
I
I

u

Finalele de la Sibiu ale competiției feminine I
I

CUPA INDUSTRIEI UȘOARE"

juniori 
IU (Hi- 
— cam- 
rel Chi- 
; S. A- 
curești); 
aua);

loc se- 
otul na-

Telegdl 
l ștefan 
că Bon
nie Bu- 
6. Pure
lifond — 
) (Dlna- 
rupla); J. 
nlori: 1. 
ij 2 N. 
D; 8. d.

NAUM

Recent, tn municipiul Sibiu s-au 
consumat Întrecerile finale ale 
primei ediții a „Culpei industriei 
ușoare" (n.b. — una din cele 20 
de cuipe pe ramură de prodiucție, 
organizate de Comisia sport-tu- 
rtem a Consiliului Central .al 
U.G.S.R., împreună cu consiBEe 
uniunilor sindicale pe ramură), 
In atletism (300 m, aruncarea 
greutății șl săritura. In lungime), 
la handbal, Ja popice și la volei. 
Competiția — în exclusivitate fe
minină — a dat drept de partici
pare tuturor celor sare au împli
nit vtrsta de 16 ani șl nu au 
vreo clasificare sportivă. Cele MO 
de finaliste (triate dintre cele 1.000 
de participante ta etapa interzo
nală, la rtnduil lor cele mal bune 
dintre miile de competitoare din 
faza județeană) au avut, ta ge
neral, o frwmoasă și aplaudată 
evoluție, mai ales la handbal, 
unde — deși In fieful său ț- 
„Plelarul" Sibiu abia după Pre
lungiri a reușit să-și adjudece 
țoeui ta«i. învingînd „Textila" 
Pitești cu 10—8 (S—5 ; 8—8).

Au fost Insă și aspecte mai 
puțin atractive, generate, ta «pe- 
cial, de regulamentul competiției, 
eare — după opinia noastră — 
este perfectibil. Imperfecțiunea 
rezidă ta restricțiile pe care 
le impune : să nu participe ni
meni care, vreodată, a avut cla
sificare sportivă. De aici, bănu
ieli de Încălcare a prevederilor 
regulamentare, Încercări de con
testații, stări tensionale. Cu alte

cuvinte, niște lucruri nedorite, 
mai cu seamă clnd este vorba 
de o întrecere de masă care 
trebuie să fie deschisă tuturor 
celor care nu sînt angajați In 
competițiile sportului de perfor
manță. A fi avut cîndva o cla
sificare sportivă, dar cu care — 
în prezent — nu mal al acces 
în întrecerile de performanță, nu 
înseamnă să fii privat de drep
tul de a continua să lupți pentru 
întîletate într-o competiție de 
masă. _

Rezultate. Atletism: S00 m —
L Gabriela Rlchlțeanu (Filatura 
de ttnă Focșani), X Valentina 
Olteanu („Libertatea* Arad), S. 
Lucica Spiridon („Țesătura" Iași) ; 
greutate — 1. Iuliana Marton 
G,Clujana" Cluj-Napoca), X Ga
briela Frosch („Mondiala" Satu 
Mare), 3. Rodica Rișcă („Trico
tajul" Rădăuți) ; lungime — 1. 
Susana Bartoș (Filatura de ață 
Odorheiu Secuiesc), X FfcoriCa 
Macriș („Tricoul roșu" Arad), 3. 
Silvia Șoflău („Tricotajul" Rădă
uți). Handbal : 1. „Pieiarul“ („13 
Decembrie" Sibiu), 2. Textila Pi
tești, 3. U.T. Arad. Popice: 1. 
Elena Simon („Textila" Timișoa
ra), 2. Angela Mihalache („Tex
tila" Botoșani), 3. Aurelia Moraru 
(Întreprinderea de confecții șt 
tricotaje București). Volei : L 
„Confecția* Drobeta Tr. Severin, 
X „Confecția" Timava-Sighișoara, 
X „Confecția* Km. sărat.

Horia CRISTEA

ROMÂNI - PRINTRE FRUNTAȘII CONTINENTULUI
I)

re-

eelent al 
. In con- 

în orl- 
alcătul. 

fl și un 
lmplu. 11

Știrea fl- 
stență de 
ceea ce sl 
tpurle din 
lorilor, 
concluzie, 
lampiona- 
reprezen- 
au atins

obiectivul propus. Sigur, bilanțul 
(locul 2 In clasamentul generai, 
locul 1 la tineret șl locul 4 la 
seniori) putea fi și mal bun. dar 
nu trebuie să uităm că adver
sarii Jucătorilor români au fost 
In majoritatea cazurilor cel ceho
slovaci, foarte bine cotați ta ie
rarhia continentală șl mondială.

Clteva cuvinte despre organiza
rea comnetiUei. Alegînd stațiunea 
maritimă Sopot pentru desfășu
rarea acestei ediții, Federația po
loneză de tenis a fost deosebit de 
inspirată. Din mai multe motive. 
Mal tatii, pentru că tenisului 1 s-a 
făcut o excelentă propagandă, 
aici afltndu-se foarte mulți tu-

TURISTIC - LITORAL 79
le turism și ITHR București pun la 
auri pentru concedii și excursii pe 
rie. 
oiletele de odihnă și tratament pe 
itor redus față de luna august : 
tembrle, tariful de cazare și masă
după 15 septembrie 57 lei pe zi, ceea ce 
iortante în bugetul familiei dv. Litora- 
mai puțin aglomerat, constituie un loc 
tratament, de cultură și agrement, un

dis- 
lito-

lito-

este ot
2
m
3

entare și procurarea biletelor la toate 
e Oficiilor județene de turism, ITHR 
i la Comitetele sindicatelor din intreprin-
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riști, tribunele cu 6000 de locuri 
ale terenurilor de la Sopot Tenis 
Club fiind. In permanență, pline. 
Localnicii, la rindul lor, au tăcut 
pregătiri minuțioase, astfel că, 
taceptnd de la arbitraje — fără 
nici un cusur — șl pînă la des
fășurarea jocurilor, la starea te
renurilor sau la cazarea sportivi
lor, totul s-a ridicat la nivelul 
exigențelor unei asemenea com
petiții.

—Francisc Zavoda. Sau Zavoda I. 
Acest nume a apărut, mal tatii, 
in formația unei divizionare A de 
altădată — Minerul Baia Mare. 
Apoi, ta 1948—49, l-am găsit, ală
turi de Apolzan, Marian, Filote, 
la C.F.R. București. Iar din 1950 
ptaă ta 1961 nu a lipsit din ma
rea echipă C.C-A. Cine nu știe 
atacul Cacoveanu — Constantin — 
Alexandrescu — Zavoda I — Tă
tara ? ...Fostul internațional a lu
crat apoi ca antrenor la Progre
sul C.P.C.S., la lotul național de 
juniori, secund la Steaua (1963— 
66). In perioada 1966—69, Fr. Za
voda a urmat cursurile Acade
miei militare și a lucrat ta 
drul secției de 
a armatei. Acum, _ ______
este antrenor principal la A.S.A. 
Tg. Mureș, fapt ce ne-a prilejuit 
discuția pe care am avut-o du
minică. • Care stat primele im
presii la reintîlnirea cu Divizia 
Al* Cred cd meciul a plăcut. 
In ciuda ploii, nivelul partidei a 
fost bun, ea avind un ritm de 
joc susținut ptnă tn final, ceea 
ce dovedește că potențialul fizic 
al ambelor formații a fost mul
țumitor. Finalizarea, Insd, a su
ferit mult. A.S.A. a avut mai 
multe ocazii, dar n-a marcat. 
• Care a fost motivul T

ca- 
pregătire fizică 

Fr. Zavoda

• Principala carență — execuțiile 
tehnice deficitare. Paralel cu îm
bunătățirea rezistenței fizice, tre
buie să aducem retușuri tehnicii 
de joc, trasului la poartă. • Ce 
părere aveți despre A.s.A. ?
• Cind am venit aici, pe unii 
jucători i-am găsit la pregătire, 
pe alții la examene, iar cițiva 
erau indisponibili. Am la dispozi
ție un lot redus. încercăm refa
cerea urgentă a lui Fazekaș, 
KCrteșl, Karda. A.S.A. este o e- 
chipă tlnără, cu cunoștințe teh
nice modeste, dar eu dorință de 
afirmare. • Se spune că sînteți 
prea exigent... 0 E adevărat, 
pentru că tint convins ci fără 
exigență, fără disciplină și muncă 
nu se poate face nimic. Voi lupta 
mult să transmit actualilor mei 
jucători dorința de autodepășire, 
indiferent de numele fiecăruia. 
Dealtfel, nu voi face aprecieri tn 
funcție de palmaresul sau de cum 
tl cheamă pe jucătorul x sau y. 
Toți trebuie să se pregătească co
respunzător, si se integreze ta 
disciplina ce se cere unei echipe 
care vrea să facă performanță, 
tn ideea de joc, care se cere me
reu a fi îmbunătățită.

Constantin ALEXE

UN GEST FRUMOS
se poate spune despre Co- 
portarul tîrgoviștenllor, că

Nu 
man, . .
s-ar fi arătat lntr-o formă deo
sebită de-a lungul partidei cu 
Universitatea Craiova. Dar el me
rită un 10 pentru ceea ce a făcut 
ta minutele Imediat următoare 
fluierului final. Ce s-a Intîmplat? 
Se știe, egalarea craiovenilot a 
venit dintr-un ofsaid nesemnali
zat de la tușă și nesancționat de 
conducătorul jocului. Supărat pe 
arbitrii Ion Igna șl Arthur For- 
wirth — care au greșit grav, ln- 
fluențînd, deci, rezultatul final —, 
pubUcul de pe stadionul ttrgo- 
viștean și-a manifestat mai mult 
decît zgomotos, șl după încheie
rea jocului, lipsa de adeziune la 
decizia acestora. Și atunci a In
tervenit Coman, care în bună mă
sură, a reușit să potolească spi
ritele tafierbtatate de la tribuna 
a doua $1 l-a condus la cabină 
pe eel trei cavaleri al fluierului. 
Despre Coman s-a scris de multe 
ori. Uneori, datorită escapadelor

sale, mal puțin bine. Dar iată că 
fostul portar al naționalei revine 
in atenția publicului cu un gest 
de frumoasă ținută. Bravo, Co
man !

Am notat, duminică, în 
prima repriză a meciului 
F.C.M. Galați — Politehnica 
Timișoara, pasele greșite — 
în situații simple — execu
tate de jucătorii celor două 
echipe. în total au fost 38, 
în 45 de minute ! Cum s-ar 
spune, aproape minutul și 
greșeala în pasarea mingii 
— care reprezintă, de fapt, 
numai unul din elementele 
de tehnică individuală, cu 
conținut tactic, ale jocului. 
Și să mai reținem că cele 
38 de pase greșite (în mod 
cu totul surprinzător, cele 
mai multe au aparținut în
vingătorilor 1) s-au înregis
trat pe singurul stadion 
(din cele nouă care au găz
duit meciurile primei etape) 
unde terenul s-a prezentat 
în condiții optime de joc. 
Unde gazonul n-a fost nici 
alunecos ca pe „Dinamo" și 
„Steaua", ca la Cluj-Napoca 
și Petroșani, și nici îmbibat 
cu apă ca la Tîrgoviște, 

, Scomicești, Tg. Mureș sau 
Pitești. Sigur, ar fi prema
tur să tragem o concluzie 
după numai o etapă — din 
cele 34 ale campionatului 
care a început — și să spu
nem că sub raportul tehnicii, 
factor prioritar al jocului, 
continuăm să batem pasul 
pe loc. Tocmai de aceea, 
nu vrem să facem acum un 
caz din erorile de tehnică 
pe care ni le oferă un son
daj statistic. Și ne mulțu
mim, deocamdată, să rea
mintim jucătorilor — în pri
mul rînri — că de îmbună
tățire» tehnicii depinde în
săși creștere» calitativă a 
fotbalului. Iar dacă e să ne 
referim la pasă ca element 
de bază al construcției jo
cului, nu-i de prisos, cre
dem, să mai adăugăm : de 
aici trebuie să înceapă o 
reală reconsiderare a feh- 
nicii ! Deoarece nu degea
ba se spune, adeseori, că 
pasa este cartea de vizită a 
jucătorului de fotbal. A ce
lui de performanță, evident.

Mircea TUDORAN Mihai tONESCU

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C
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ȘTIRI... ȘTIRI...
• astazi, punct final In 

„CUPA MUNICIPIULUI bucu-
I KEȘTI". „Cupa municipiului Bucu

rești" programează astăzi, pe Sta
dionul Republicii, ultimul său act, 
după următorul program: ora. 16, 

I Rapid — Metalul, pentru desem
narea ocupantei locului m ; ora 

I 18, Sportul studențesc — Dinamo, 
partidă care va hotărî clștigătoa- 

I rea celui de-al 13-lea trofeu.
• azi, In capitala, o lnte- 

I resantă partidă amicală : echipa
Steaua va tatilnl pe divizionara 

I C — T.M.B. Meciul se va desfă
șura pe terenul T.M.B., cu tace- 

I pere de la ora 17.
• ASTAZI, LA ALEXANDRIA, 

I eu începere de la ora 17,30, for
mația divizionară B Rulmentul

I va lntflni selecționata Algeriei.
• FORMAȚIA DUNĂREA 

I LARAȘI are, tacepînd din
sezon, un nou antrenor ta 

Isoana Iui Ion Merlan.
• INFRATIKEA ORADEA 

TRACTORUL BRAȘOV 
(0—0). Au marcat: Niță (min. 65)

I pentru oaspeți șl Fărcaș (mln. 
75) pentru localnici. (I. GHIȘA —

1 oaresp.).

CA- 
acest 
per-

1—1

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU JUCAT - AU CIȘT1GAT I

Tragerile obișnuite LOTO răs
plătesc cu regularitate perseve
rența participanților la acest 
vechi și atractiv sistem de joc, 

; fumlzîndu-le satisfacții dintre 
cele mal frumoase. Printre cel 
mai recențl mari cîștigători se 
numără Ilie Ion și Bereboiu Ana, 
ambii din București, care au ob
ținut C1TE UN AUTOTURISM 

; „Dacia 1300“, la categoria I a 
î tragerii din 3 august, pe bilete 
achitate ta cotă die 25%. Așadar, 
noi și remarcabile succese înre- 

1 gtetrate pe bilete fracționare (Ju
cate 25%), care dau posibilitatea 
de a participa cu un număr spo
rit de variante și, Prin urmare, 
măresc șansele oe câștig. Știut 
fiind că NUMAI CINE JOACA 
POATe CtȘTDGA, vă reamintim 
că ASTAZI și MÎINE Stat ULTI
MELE ZILE pentru procurarea

biletelor la tragerea de vineri 17 
august a.c. MAI MULTE BILETE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES !

★
Tragerea Proinoexpres de astăzi 

se televizează ta direct, tacepdnd 
de la ora 16,45.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 AU

GUST 1979

Categoria 1 : (13 rezultate) 
variantă 100% a 10.531 lei 
42 variante 25% a 2.633 lei.

Categoria
282 variante

2 :
a

3 :

1
Si

(12 rezultate)
515 lei.

Categoria
2.572 variante a 85 lei

(11 rezultate)

SERIA
ETAPA I (M august)

Constructorul Pitești — Progresul 
Corabia, Electrodul Slatina — I.O.B. 
Balș, Recolta Stoicânești — Petrolul 
Videle, Cimentul Fienl — Sportul 
muncitoresc Caracal, Petrolul Tîrgo
viște — Metalul Mija, Progresul Pu
cioasa — Petrolul Bolintin Vale, Elec
tronistul Curtea de Argeș 
Roșiori de Vede, ’**
— Dacia Pitești.

ETAPA A li-a
Metalul Mija — _ _

S.M. Caracal — Constructorul Pitești, 
ROVA Roșiori — Electrodul Slatina, 
Progresul Corabia — Electronistul 
Curtea de Argeș, Petrolul Videle — 
Progresul Pucioasa, I.O.B. Balș — 
Cimentul Fieni, Dacia Pitești — Re
colta Stoicânești, Petrolul Bolintin - 
Petrolul Tîrgoviște.

ETAPA A lll-a (f septembrie)
Recolta Stoicânești — Electrodul 

Slatina, Progresul Corabia — Petro
lul Bolintin, Progresul Pucioasa — 
Metalul Mija, Constructorul Pitești — 
ROVA Roșiori, Cimentul Fieni — Da
cia Pitești, Petrolul Tîrgoviște — S.M. 
Ccraoal, Petrolul Videle — Electro
nistul Curtea de Argeș, Dinamo Zim
nicea — I.O.B. Balș.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Dacia Pitești — S.M. Caracal, Pe

trolul Tîrgoviște — Petrolul Videle, 
Petrolul Bolintin — Dinamo Zimnicea, 
Electronistul Curtea de Argeș — Ci
mentul Fieni, Electrodul Slatina — 
Constructorul Pitești, I.O.B. Balș — 
Progresul Pucioasa, Metalul Mija - 
Recolta Stoicânești, ROVA Roșiori
— Progresul Corabia.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Cimentul Fieni — Recolta Stoicâ

nești, Progresul Pucioasa — Dacia 
Pitești, ROVA Roșiori — Dinamo Zim
nicea, Constructorul Pitești — Petro
lul Videle, Progresul Corabia — Pe
trolul Tîrgoviște, Electronistul Curtea 
de Argeș — Electrodul Slatina, S.M. 
Caraoal — Petrolul Bolintin, Metalul 
Mija - I.O.B. Balș.

ETAPA A Vi-a (30 septembrie)
Petrolul Videle — ROVA Roșiori, 

Dinamo Zimnicea — Cimentul Fieni, 
I.O.B. Balș — Petrolul Tîrgoviște, Da
cic Pitești — Electronistul Curtea de 
Argeș, Recolta Stoicânești — Pro
gresul Pucioasa, Petrolul Bolintin — 
Constructorul Pitești, Electrodul Sla
tina — Metalul Mija, S.M. Caracal
— Progresul Corabia.

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)
Progresul Pucioasa — Cimentul Fi

enl, Metalul Mija — S.M. Caraoal, 
ROVA Roșiori - Dacia Pitești, Pro
gresul Corabia ' 1 ’
Petrolul 
Curtea de
— I.O.B.
— Dinamo
— Petrolul

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)
Electronistul Curtea de Argeș — 

I.O.B. Balș, Cimentul Fieni — Pe
trolul Videle, S.M. Caracal — Recol
ta Stoicânești, Petrolul Bolintin —

ROVA 
Dinamo Zimnicea

(2 septembrie) 
Dinamo Zimnicea,

Electrodul Slatina, 
Tîrgoviște — Electronistul 
Argeș, Recolta Stoicânești 

Balș, Constructorul Pitești 
Zimnicea, Petrolul Videle 

Botintin.

A Vl-a
Metalul Mija, Electrodul Slatina — 
Dinamo Zimnicea, Petrolul Tîrgoviș- 
to — ROVA Roșiori, Progresul Cora
bia — Progresul Pucioasa, Construc
torul Pitești — Dacia Pitești.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Petrolul Bolintin — Recolta Stoicâ

nești, Electronistul Curtea de Argeș
— Constructorul Pitești, Cimentul Fi
enl — Progresul Corabia, Dacia Pi
tești — Petrolul Tîrgoviște, Metalul 
Mija — ROVA Roșiori, Dinamo Zim
nicea — S.M. Caracal, I.O.B. Balș
— Petrolul Videle, Electrodul Slatina
— Progresul Pucioasa.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Progresul Pucioasa — Petrolul Tîr

goviște, ROVA Roșiori — Petrolul 
Bolintin, Recolta Stoicânești — Elec
tronistul Curtea de Argeș, Construc
torul Pitești — Cimentul Fieni, Pe
trolul Videle — Electrodul Slatina, 
Metalul Mija — Dacia Pitești, Di
namo Zimnicea — Progresul Corabia, 
S.M. Caracal — I.O.B. Balș.

STAPA A Xl-a (4 noiembrie)
Cimentul Fieni — Petrolul Bolintin, 

I.O.B. Balș — Constructorul Pitești, 
Progresul Pucioasa — ROVA Roșiori. 
Progresul Corabia — Metalul Mija, 
Electronistul Curtea de Argeș — 
S.M. Caracal, Petrolul Videle — Di
namo Zimnicea, Dacia Pitești — E- 
lectrodul Slatina, Petrolul Tîrgoviște 
— Recolta Stoicânești.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Petrolul Videle, 

Petrolul Tîrgo-
S.M. Caracal 

Electrodul Slatina 
viște, Electronistul Curtea de Argeș
— Metalul Mija, Constructorul 
tești — Progresul Pucioasa, " 
Zimnlcea — 
ROVA Roșiori 
Petrolul Bolintin 
greșul Corabia

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Recolta Stoicânești 

Pitești, I.O.B Balș 
robia, Electrodul Slatina — 
Fienl, Petrolul Tîrgoviște — 
Zimnicea, Dacia Pitești — 
Bolintin, Progresul Pucioasa 
tronistul Curtea de Argeș, 
Roșiori — S.M. Caracal, Metalul Mi
ja — Petrolul Videle.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Petrolul Bolintin - Electronistul 

Curtea de Argeș, Petrolul Videle — 
Dacia Pitești, Recolta Stoicânești - 
Progresul Corabia, S.M. CaracJI — 
Electrodul Slatina, Cimentul Fieni — 
Petrolul Tîrgoviște, Constructorul Pi
tești - Metalul Mija, Dinamo Zim
nicea — Progresul Pucioasa, I.O.B. 
Balș — ROVA Roșiori.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Progresul Corabia — Petrolul Vide

le, Electrodul Slatina — Petrolul Bo
lintin, Metalul Mija - Cimentul Fi
enl, Petrolul Tîrgoviște — Construc
torul Pitești, ROVA Roșiori - Recol
ta Stoicânești, Progresul Pucioaso — 
S.M. Caracal. Dacia Pitești — I.O.B. 
Balș, Electronistul Curtea de Argeș
— Dinamo Zimnicea.

Pi- 
Dinamo 

Recolta Stoîcâneștî, 
■ Cimentul Fieni, 
— I.O.B. Balș, Pro- 

Docia Pitești.

Constructorul 
Progresul Co- 

Cimentul 
Dinamo 
Petrolul 
- Elec- 

ROVA



Notații după „Cupa Europei**

'REZULTATELE INTERNATIONALE VALOROASE 
POT FI ACCESIBILE Șl SĂRITORILOR NOȘTRI

î Două elemente subliniază nive
lul deosebit de ridicat al ediției

Ș a 9-a a „Cupei Europei’ la sărl- 
J turl, desfășurată — în condiții 
i tehnice și organizatorice lrepro- 
: șabile — în modernul bazin O- 
i llmpiâ din Sibiu. In primul rînd, 

„cărțile de vizită’ ale participau-
> țllor. apoi însăși valoarea la 
F care s-a desfășurat concursul, e- 
i vidențiată de maniera în care au 
’ .fost executate majoritatea saltu- 
: rilor. în mod cert, sub aspectul 

calității, ediția slbiană a «Cupei 
Europei’ a constituit un real suc
ces, subliniat dealtfel șl de An
dre Serei, președintele Comisiei 
de sărituri din eadrul L.E.N.A. . 
„Pe Ungă faptul că ni s-a de
monstrat că am făcut bine acor
dind României dreptul de a or
ganiza, pentru prima dată. Cupa 
Europei, 
urmărim

! factură 
' din plin 
sport’.

Spre bucuria noastră, 
cei care au contribuit Ia 
întrecerilor de la Sibiu

; șl reprezentanții ... 1_ _____
■ precis concurentele de la tram- 
! bulină : Kuxandra Hoctotă (an
trenor Dumitru Popoaie) șl Mag
dalena Toth (antrenor Ion Ilîeș), 
care împreună cu sportivele de Ia 
platformă — 

j Mda Cîrstea 
(României pe 
mațtlte R. D. 
dar înaintea 
tative, dintre 
ferim In special Ia cele ale Sue
diei, R. F. Germania, Poloniei, 

-Cehoslovaciei) au avut în, com
ponență sportive reputate pe plan 
(International, ta mod cert, sări- 

toarele române au făcut un pas 
j notarii spre afirmarea deplină ta 
.Arena celor mai bune practicante

>l

am aveai satisfacția aii 
iim concurs de excelentă 
tehnică, care a

frumusețea
reliefai 
acestui

prlntre 
reușita 

au fost 
României, mal

Elena Ciratică și Fe- 
— au adus echipa 
tocul 3, după for- 

Germane si U.R.S.3 .
altor 14 reprezen
tare unele (ne re-

ale acestui sport, 
.taiprt; sub liniat și de 
©ediebrul .e-arnpion

Diblasi,
.acuim antrenor al 
„squ.ad.reti azzurna": 
„Bom&iicel© au
constituit & foarte 
plăcută surpriză 
prin maniera pre
cisă și elegantă Sși 
care au executat 
seria :aali urilor __ 
bere. Le prevăd um 
oitor frumos și sta* 
convins că pot con
cura cu succes 
chiar și )la Jocurile 
Olimpice*.

Fără ..............
V'OdjuțLa 
Hodotă 
dbaleoei 
rltă l 
diebe, cu a®t- ma! 
mult cu cit ele au 
concurat pentru pri
ma dată la o com
petiție de amploa
rea „Cupei Euro
pei4*. Sin tem * con
vinși că succesul 
realizat constituie 
prilej de satisfacție, 
dar și un imbold în 
viitoarea lor activi
tate, în același timp, 
credem că celelalte 
săritoare și antre- 
norii Hor au toțeilcs că marea per
formanță le stă la indemtnă, dar 
pentru a ajunge la ea trebuie să 
se străduiască mai mult, să lu
creze cu și mai multă amMție 
șl continuitate ca pînă acum. 
Afirmația este valabilă și pen
tru băieți — putem spune mal 
cu seamă pentru el — care s-au 
comportat foarte slab. Alexan
dru Bagiu (de Ia care aștep
tam cel mal mult) și Mathia* 
)i£a2ss nu au corespuns încre
derii și, țlnlnd seama că au

li-

îndoială, e-
Ruxahdrei 

> șiToth 
toate 
cu

Mag- 
mie- 
Lau-

Prin corectitudinea și eleganța cu care exe
cută săriturile de la trambulină, prin talentul 
Și ambiția sa, Magdalena Toth poate aspira Ia 
ua toc fruntaș la ■ marile competiții interna
ționale Foto : Dragoș NEAGUpona'le

ajuns la vtrsta maturității spor
tive, nici nu se mal poate spera 
mare lucru de la ei. Viitoarea 
echipă națională trebuie să fl» 
alcătuită din copiii pe care teh
nicienii oaspeți l-au apreciat șl 
l-au răsplătit cu aplauze pentru 
demonstrația făcută la Încheierea 
Întrecerilor pentru „Cupa Euro
pei*.

Dumitru STAINCULESCU

Tur «ic orizont înaintea siariului t. n„ ac caiac canoe

VIITOARELE IERARHI DE LA DUISBURG
PUNCT DE PLECARE IN APRECIEREA

ÎNCHEIEREA EDIȚIEI JUBILIARE

cA BALCANIADE!
[l ATENA, 14 (prin telefon). Nici 
( nu ae putea găsi iun eaidru nual 
i bun pentru închiderea eompeU- 
j țîel sărbătorești a .attetismtitai 
> joateanlc decît străvechiul stadion 
Averoff (Părui liimaLkos), cd oaire 
■a găzduit. în 18(96, prima ediție 
« Jiocurilior otimipice modeme, 
tar în IB29 ediția experimentală o 
atoc'uirilior Batoantoe. „închiderea’ 
®-a constituit tr.tr-un spectacol 
<te neuitat. în tribun.ale de mar
mură au luat loc peste so 0W de 
spectatori, oare au asitetat )». 
concursul „speranțelor’ balcani
ce, cu premieri, efectuate de ve
detele trecutelor ediții ale Jocu
rilor Batoantoe. Printre cei. <we 
«Hau distins au fost șl tinerii noș- 
4ri săritori in înălțtaie : Sorta 
Matei a ocupat locui I — ou 
12,06 m. iar Ion Buiigă s-ia clasai 
jal doilea — cu 2.0fl m,

în acest timp, pe clasicul trte

DE ATLETISM
leagă cîmpia Maratonit&- 
A tenia, alerg ătorlâ ta

acu ewre 
tul de . - _______
„cuirtsa cunsdl'or’ ÎȘt disputau ta- 
tîtetatea, întrecerea, s-a. încheiat 
pe stadionul atenian, ta aplau
zele entuziaste ale spectatorilor, 
care sărbătoreau victoria compa
triotului lor MihaH Koussls 
(18 li 21:20). sa a Oost urmat de 
VeU ttaUi (Turcia) —ah 25aw 
și Nîkolaos Arghlrapoulos (Gre- 
cia) — 2 h sn:90. Oom.cureințll 
noștri Gh. Motorca și Moise 
Matoș au abandonat la km » șl, 
respectiv, 25.

ta finalul acestei fetroecătoare 
festivități, .pe. stadion au evoluat 
grupuri foictorice din țările bal
canice. Melodiile șl dansurile in
terpretate. de 
Bucureștiului’ 
.cu entuziaste

ROMANIA-UNGARIA 3-0 
LA VOLEI MASCULIN

BAIA MARE, 14 (prin tele
fon). Peste 1000 de spectatori 
au urmărit, marți seara, în 
sala Dacia din localitate par
tida amicală internațională de 
volei dintre echipele masculi
ne ale României și Ungariei. 
Cele două formații au furnizat 
o întîlnîre de bun nivel teh
nic. în final, victoria a revenit 
voleibaliștilor noștri cu scorul 
de 3—0 (8, S), 11). Din echipa 
României s-au remarcat în 
mod deosebit Tutovan, Gîrlea- 
>nu și Enescu. iar de la oas
peți Buzek și G/ori. Au arbi
trat V. Szakacs și I. Piniea.

■Partida revanșă se va dis
puta joi, ta Debrețin.

V. SASĂRANU, caresp

ȘANSELOR LA
La mal puțin de un an înaintea 

Jocurilor Olimpice de Ia Moscova, 
campionatele mondiale de calac- 
canoe — care vor începe mline, 
pe apele canalului wedau, la 
Duisburg — pot fl considerate, 
fără îndoială, o repetiție generală 
cu distribuție olimpică. Ierar
hiile care vor fl stabilite la Duis
burg pot fl considerate un punct 
de plecare ta aprecierea șanselor 
pentru J.O. ... Acceptînd Ideea că 
primii doi ani al Intervalului o- 
llmple stat, îndeobște, folosiți pen
tru schimbarea de generații, pen
tru reîmprospătarea garniturilor, 
ajungem Ia aceeași concluzie : la 
Duisburg, marile forțe ale caia
cului șt canoe! — U.B.S.S., R. D. 
Germană, România, Ungaria — 
vor prezenta, ta Unii mari, lotu
rile pe care le vor alinia în vara 
viitoare, la Krttatskoe. Să facem, 
deci, acum, înaintea apropiatului 
start, un tur de orizont în tabe
rele principalilor candidați la pri
mele locuri, tacerctad o apreciere 
a șanselor competitorilor. Ne vom 
referi, ta special, la probele de 
509 și 1999 m, cele care figurea
ză ta programul J. o.

La caiac, sovieticii vor alinia, 
probabil, ta probele de simplu pe 
Vladimir Parflnovlci (509 m) șl 
Nikolai Stepanenko (1 (MO m) 
Ambii au avut comportări bune, 
mal ales primul, pe care îl con
siderăm cel mal periculos adver
sar al ltd Vaslle iMba. r. o. Ger
mană contează pe Peter Hempel 
(509 m) și pe redutabilul Rudiger 
Helm (1009 m) — campion olim
pic la Montreal, ta tel de bun 
axl ca id ta urmă cu trei ani. 
In echipa Ungariei, alături de 
loszaf Svidro (590 m), apare m 
nume mal puțin cunoscut, Sai
van Joos, ta locul tul Geza Csapo. 
O parte dintre aceștia vor apare 
șl ta probele de dublu, în func
ție de calculele tactica ale res
pectivelor echipe, și — aproape 
toți — ta caiacele de patru. Din
tre (tablourile consacrate, com-

OLIMPIADĂ!
portări bune în regatele de pînă 
acum au avut sovieticii Serghct 
Ciurhral — Vladimir Talnlkov șl 
norvegienii Einav ttassmusen — 
Plat SoJIand.

Șl mal puține noutăți stat te 
nunțate In probele feminine. R.Dl' 
Germană a dominat net sezonul 
caro a Inclus campionatele mo»- 
diate de Ia Belgrad, prin Rote 
witha Eberl (simplu) șl Marlow 
Bossigar—Martina Fischer (dutbliB. 
cărora 11 se adaugă, la caiac 4, 
Sabino Fochert. Neschimbate stat 
echipele U.R.3.S. (Lapteva, Ka- 
lașnlkova, Doroh) șl Bulgariei 
(Geșova, Mtnceva, îanakieva, Bo- 
ianova), principale adversare alo 
caiactstelor noastre în lupta pen
tru locurile de pe podium,

)La canoe, cel mal spectaculo» 
eveniment I~a constituit reapari
ția Iul Vasili .twrcenko, care a re
făcut cuplul — celebru — cu lull 
Lobanov. Tamas Wichmann (Un
garia) a avut un an bun (t-a în
vins Ia Moscova pe Serghet Pe-’ 
trenko șl Berghel Postrehln), dar 
a fost întrecut de două ori de 
Kvan Patzalchin, ta Brandeburg 
șl Nottingham, ta progres, ungu
rul Tamas Ițlehtenberger (va „trte 
go", probabil, la 500 m. căci wich
mann este, oricum, mal bun la 
.,mie“), ta timp ce iugoslavul 
Matlja Ljubek — campion mon
dial anul trecut, la Ada Ctgantt- 
ta —, s-a dovedit foarte... discret,’ 
'însă la „mondiale’ el este capa
bil de surprize.

Aceștia stat principalii advete 
sari ăl „flotilei’ noastre, a cărei 
componență am anunțat-o în zia
rul de iert Desigur, pot apare 
șl surprize, dar în cele două nu
mere ale ziarului nostru — da 
teri și de azi — veți găsi, crte 
dem, numele celor mai multi 
dintre... medatlațtl de la Duls- , 
burg. Și, poate, ale celor de ta I 
Moscova — , j

VJadimîi MORARU 1 j

FIORIN GHEORGHIU - 3
La încheierea celor trei tur

nee Mteroațlonate de șah. des- 
fâșuirabe în 8.U.A., un firumoB 
succes “
maesfa-u comla Florio Gheor- 
fhin. ®l s-a clasat pe primele 
tocuri Ln toate aceste turnee, 
tertruntod neînvins noul său 
periplu american.

Seria participărilor a început 
ou open-ui de la PhdacJalphia 
(reunind 1000 de partici-panți' ta

înregistrează
rile 1—7 au fost împărțite în
tre Gheorghiu (România),' ân- 
gaiysson (Islanda), Miles (An
glia), Browne, Bisguier, 
kerman, Fedorowicz (toți

anșamMul „Doina 
au fost răsplătite 
aptausse.
Romeo VILARA CINCI BOXERI ROMANI PE PODIUM 

LA „CUPA PRIETENIA"
CampiMâidc mondiale de iDcntatlon modern Mihaî Jiîculeaa - local l Emil Giurcâ, !lon Stan., Petre Sornescu

DUPĂ SCRIMĂ Șl TIR, ECHIPA NOASTRĂ A RATAT 
ȘANSA CALIFICĂRII

' BUDAPESTA, 14 (prin telefon).
Proba de scrimă din cadrai Catn- 
pie-naitetor mondiale de pentatlon 
modern s-a încheiat ta zorit zi- 
tel de marți, dorediindu-Se o 
grea încercare penlt-u toți spor- 
ttvil. Spre regretul nostru, din 
această încercare nu toți cel trei 
roprezantanți ai noștri au teșit 
ou bina. Dacă sie poate spune că 
Cezar BMucanu a trecut saMs- 
făcătar peste debutul mondial în 
această probă (3fl victorii — 3» 
înMngerl = 830 p), în schimb
Ounaîhru Spîriea a ------
constant (34—32 => 
tiu Galovici, 
accidentării în __________ ___
edita, nu a mai dat nandlamen- 
l’Ul scontat, spre final căzînd și. . 
fizic (Bill—K = 745 p). Astfel, în 
ultim,el.? tafflnlirl, desfășurate 
după miezul nopții. formația 
noastră a fost învinsă destul de 
sever / cu 7—2 șl, respectiv, fl—3 
de Finlanda și Polonia, ctasîn- 
diu-se, destul de modest, pe lo
cul 12, cu 2 371 p, la o diferență 
de pește 436 p .de prima clasată, 
repfezenl.aliv.a Ungariei (2 77» p). 
.Desigur, nici pozițiile Individua
te nu au fost prea bune : C. Bă- 
dueanta — 27. D. Spîrlea — M, 
X. Galovici — «0. Proba a reve
nit cehoslovacului Adam cu 
1 064 p, urmat de Nieman (S.U.A.) 
1917 p și Bouzon (Franța) 1 OOfl p.

Cea de a treia probă, ticul, 
s-a desfășurat, pe poligonul „Fe- 
heriiti’, în ordinea inversă a 
clasa,mentalul duipă două probe. 
:nacă ------ ----- - - - -
șl I. 
cute, 
cana 
Știut _   __
represent:a „punctai său forte". 
Șl, totuși, mezinul echipei a 
mers bine, remarcîndu-se prin 
constanță (i8-|-48-j-494-4«), ceea 
ce l-a adus 3.78 p șl un total de 
2.788 p după ..trei zile. I. Galo- 
țriei («+50+49+4») a totaliza*

llocul II $1 Cornel Baiafl locul III

p.

evoluat ta- 
T89 p). lu

pin miomootau 
meciul cu Su-

posibilitățile lui D. Spîrlea 
Galovici erau deja ou.ruos- 
comportarea lui C. Stădu- 
rldtea semne de intre bare, 
fiind faptul că aceasta nu

probă *-au 
Bulgakov șl

«wr p.

grecul 1L OU 199 p
Ctu» P).

(DLasamm-j srel probe;
iiadivxduaî — 1.- R. Nlemaa
(IS.U.A.) 3 145 p ;-2. O. Bulgakov
(U.R.S.S j 3 L«2 p, 3. L. Horv)a4ti
(lUmg-airta^ :t 064 p ; echipe — Îl
Ungaria 9 0-W p. 2. R.FX1. swr n.
3. S.U.A.. 8 354 p... ti. România

Constantin MACOVE9

La oamițiol (Bulgaria) s-au în
cheiat Întrecerile turneului de box 
rezervat juniorilor și dotat cu 
„Cupa Prietenia», ta care au fost 
prezențl sportivi din Bulgaria 
(două echipe). Cehoslovacia (lfl 
boxeri), B.PJJ. Coreeană- (8), 
Cuba (19), B.D. Germană (11), 
B.P. Mongolă (S), Polonia (10). 
România (10), Ungari» (19) șl 
U.R.S.S. (11).

Tinerii noștri reprezentanți au 
cucerit un loc 1, trei locuri I șl 
un Ioc 3. La categoria ușoară, 
Mihai Niculescu l-a depășit Ia 
puncte. în finală, pe T. Benz- 
mann (R.D.G.). după ce, în semi
finale, îl învinsese — prin aban
don — pe r. Asea (Cuba) . Sporti
vul nostru a primit șl cupa atri
buită celui mal combativ parti
cipant.

Emil Giurcă (cocoș). Ion Stan 
(pană) șl Petre Bomesco (mijlo
cie) s-au situat pe locurile se
cunde la categoriile lor, adică au

fost întrecuți în finale, primii doi 
fiind evident nedreptățiți de Ju
riu. Gturcă a fost In permanență 
ținut șl obstrucțlonat de Agantan 
dl.R.S.S.), fără ca arbitrul de 
ring să Intervină, tar Stan l-a 
depășit categoric pe bulgarul 
Tratkov, juriul acordind, totuși, 
decizia reprezentantului tării gaz
dă. Bornescu a fost învins ta 
puncte de sovieticul Laptlev, ro
mânul manifestlnd semna de o- 
bosaală în ultima ceprtză. ea ur
mare a lipsei sale de conștiincio
zitate ta pregătire.

Cornel Bălan (grea) a fost în
trecut în semifinale de cîștlgăto
rul categoriei, Peter FUlp 
(R.D.G.). Antrenorii Eugen Fdress 
șl Gheorghe. Tomeseu s-au decla
rat satisfăeuți de evoluțiile elevi
lor lor. manlfestîndu-și încrede
rea că ei stat capabili de noi 
succese. Firește, aceasta cu con
diția ca ei să fie pregătiți In 
continuare cu aceeași seriozitate.

Zuo-
___ din

S.U.A.), ou cîte 8 puncte, ur
mați de Benko, Cambridge 
(ambii S U.A.), Day (Canada) 
— T‘/i' P, Quinteros (Argentina), 
Kaufman, Kudrin (ambii 
S.UA) — 7 p. A urmat un nou 
taroeu la Philadelphia, tot îa 
sistem elvețian, cu 73 concu- 
renți, tn care Fl. Gheorghiu s-<a 
clasat pe primul loc, cu 9 
puncte (din. 10). urmat de Pe
ters 7!/j p, Benko și Gruchicg 
(toți S.U.A.) — cîte 7 p.

Ultimul concurs și cel mal 
important s-a desfășurat 
Chicago, open-ul S.U.A. 
concurenți). Un 
pentru primul 
care totalizează 
(din 12 posibile), fiind urmat 
de Bisguier — 10 p, Bîyasa, 
Alburi, Diesen, Soilis, Gajic, 
Cambridge, Whitehead, Adam 
(toți S.U.A.) — cite 9Vi p.

Ar
In turneul internațional da 

șah de la Bela Crîkva (Iugo
slavia), după 7 runde pe primul 
loc a trecut Goran Cabrilo, un 
tînăr maestru iugoslav, care 
totalizează 5'/2 și este urmat 
de Franjo Begovac, cu 5 p. Șa- 
histul român Ion Biriescu ocu
pă locul 10, cu 3 p. și o par-' 
tidă întreruptă. Jl

nou 
nostru 

10'/i

Ia
(542 

succe» 
.țali ist, 
punote

ATLETISM a ta concursul de 
la Pescara, sprinterul italian Pie
tro Mennea a cîștlgat proba de 
209 m cii 20,31, întreeîndu-i pe 
americairtil Clancy Edwards — 
20,88 și Steve Riddick — 21,fl. 
Alte rezultate : greutate — Feuer
bach (S.U.A.) 20,16 m ; 119 mg — 
Foster (S.U.A.) 13,72 ; 50M m — 
Mamede (Portugalia) 13:26,9 ; lun
gime — Myrlcks (S.U.A.) 8,11 m. ; 
10« m — McTeăr (S.U.A.) 10,39 ; 
înălțime (fi — Sara Simeonl — 
1,95 m ; 800 m (f) — Gabriela 
Doflo 2:01,2. • Rezultate din cam
pionatele Finlandei: 
Utriainen 90,94 m ; 400 m — Hae- 
maelainen 46,85 ; 1 308 m —Pau- 
momen 3:44,5 ; prăjină — Baltonen 
5,40 m; 10 000 m — Meaninka 
28:23,3 (pe locul doi, L. Viren 
28:24,2) ; 400 m (f) — Plrje Ha- 
eggman 53,25 ; 100 mg (f) — Lena 
Spoof 10, VI • La POzman, în ca
drai campionatelor Potontoli 
masculin : prăjină — Kozakle- 
wiez 5,40 m; înălțime — Wszola 
2,26 m; 200 m — DtmecM 20,71 
feminin: înălțime — Elzbteta
Kirawczuk 1.9S («cu record M

Poloniei), IM m gardurii Grazy- 
iia RahszMri 12,94; MM) m — Drena 
Szewth3ka — 13,39.

CICMSM e Etapa „prolog’ a 
Turului Olandei, disputată la 
steenwijk, a fost cîștlgată de Jan 
Haas' • La Imola (Italia). «Cupa 
Placdi’ a revenit Iul Giovanni 
Battagltn — 249,59» km In 6h31:28.

TELEX • TELEX
suliță FOTBAL • ta ultimul meci 

susținut în Anglia, selecționata 
R.P. Chineze a evoluat la Lon
dra ta compania formației Chel
sea. Victoria a revenit gazdelor 
cu 3—1 (3—0).

NATATIB • Ultimele rezultate 
din campionatele Canadei : lOfl m 
liber — Welbourn 52,19 ; 109 m 
bras — Smith 1:03,89 ; 400 m mixt 
— Sawcluk 4:30,49 ; 109 m fluture 
—■ Thompson 54,8» (nou record 
național) ; 10» m fluture (f) — 
Nancy Ganaplck 1:02,74 ; 200 m 
tmas (fi — SheUta Dezeeuw »:39,14.

șah • După 8 runde, ta tur-

neul de Ia Pollanița Zdroj (Po
lonia), condone . Iurt Razuvaev 
(S P).

TENIS • ta primul tur la To
ronto Case — Lewis 1—8, l—4, 

0—3; Teacher — Genois 7—fl, fl—fl; 
Fleming — Stewart 8—4, 8—i ; Fi
nale — Marks 8—3, 3—8, 8—3 ;
Gunthardt — Warwick S—7, 7—fl. 
8—3 ; la feminin : Nina Bland — 
Renata Tomanova 3—1, 8—4 ; Lisa 
Doherty — Mariana Slmtonescu 
8—3, 8—1; Dianne Evers — A- 
manda Tobin 8—3, 8—9, • La 
Richmond (Virginia) : Regina 
Marstkova — Lele Forood 7—fl, 
0—8, 8—4 ; Stacy Margolin — Ca
roline Stoll 8—3, fl-3 ; Mima 
Jausovec — ’ *
7—fl, 3—fl ;

BeUty Stove 
mactart * 
luntorL .._____
Otagarta 5-A UJ 
.șliovacta 3—2. • în
Stofla"
Cehostovăcta — ' Anglia 4—1!; 
Le Touqwe*; spanta — R. F. 
Germania 9-2; Frânta — Portu
galia »-9

ÎNTRECERI K GIMNASTICĂ
IN R. P. CHINEZĂ

Barbara Potter 1—8, 
Wendy Turnbull — 

fl—1, 8—1 • Alte 
ta „Gupa Vasoo valerio“ 
la Braunau: Austria — 
- * "-R.S.S — Ceho-

_ _ _ _1 „Cupa Regina 
(junioare), la Kartovăț :

Anglia 4—1; la 
Bpante

BEMING, .14 (Agerpres). — 
Concursul internațional feminin 
de gimnastică desfășurat la Ji
nan (R. P. Chineză) a fost dș- 
tigat de sportiva chineză Wang 
Piag, care a totalizat la indi
vidual compus 75,80 puncte, 
fiind urmată de coechipiera sa 
Li Calling — 75,45 puncte și 
Amy Machamer (S.U.A.) —75,10 
puncte. Gimnasta română Gabl 
Gheorghiu s-a clasat pe locul 
șase, cu 73,45 puncte.

în oompețiția masculină, vic
toria a revenit lui Huang Va
sta (R. p. Chineză) — 113,25 
puncte, secondat de americanul 
James Hartung — 112,80 punc
te. Mircea Apolozan (România) 
a ocupat locul opt, cu 108,25 
puncte.
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