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Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceâușescu, și 
tovarășa Elena Ceâușescu s-au 
reîntîlnit, joi, 16 august. Ia re
ședința rezervată înalților oas
peți români, la Latakia, cu 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al-Assad, și doamna A- 
nisse Al-Assad.

Președinții Nicolae Ceâușescu 
și Hafez Al-Assad, tovarășa 
Elena Ceâușescu și doamna 
Anisse Al-Assad s-au întreținut 
cordial, într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

împreună s-a plecai apoi în
tr-o vizită în provincia Lata
kia.

La Ras Shamra, unde, înce- 
pînd din 1929, se desfășoară 
ample lucrări arheologice pe 
locul străvechiului Ugarit, pre
ședintele Nicolae Ceâușescu și 
tovarășa Elena Ceâușescu, pre
ședintele Hafez AÎ-Assad și 
doamna Anisse Al-Assad au 
fost salutați cu entuziasm de 
populația acestei localități. In 
numele locuitorilor de aid și 
din întreaga provincie Latakia, 
guvernatorul Monir Berccan a 
urat bun venit înalților oaspeți, 
exprimînd sentimentele de gra
titudine pentru onoarea ce li se 
face prin această vizită.

Urmele vechii civilizații de 
la Ugarit pot fi văzute pretu
tindeni, localitatea de astăzi — 
Ras Shamra — îngemănîndu-se 
cu această așezare, pe care dra
gostea poporului sirian pentru 
istoria și tara sa a scos-o la 
lumină, într-o imagine ce su
gerează continuitatea în timp 
și spațiu a civilizației acestor 
meleaguri.

Descoperirea legendarului U- 
garit aparține unui țăran — 
Mohmaud Mella Al-Zir —, care, 
ajutat de vecinii săi, a scos la 
iveală primele mărturii ce a- 
testau existenta unei așezări a- 
copcrite de pămînt. Lucrările 
arheologice ce au urmat, care 
au readus Ia lumină în
treaga cetate Ugarit, au fost 
încununate de celebra descope
rire a tăblițelor de la Ras 
Shamra, cu texte scrise cu cu
neiforme, ce atestă existența 
celui mai vechi alfabet din lu
me cunoscut pină în prezent. 
Patrimoniul istoric al poporu
lui sirian s-a îmbogățit, de a-

semenea. cu descoperiri arheo
logice de o rară bogăție, de o 
valoare inestimabilă, de la u- 
nelte de muncă și obiecte de 
uz curent, pînă la statuete și 
arme de bronz, vase de ala
bastru sau ceramică, piese din 
fildeș sculptat sau din aur.

Invitînd pe oaspeți să vizite
ze cetatea Ugarit, istoricul si
rian Gabriel Saade a rugat pe 
președintele Nicolae Ceâușescu 
să primească în semn de oma
giu lucrarea sa consacrată des
coperirii arheologice de la Raș 
Shamra, istoriei și civilizației 
cetății Ugarit.

Președintele Nicolae Ceâușescu 
și tovarășa Elena Ceâușescu, 
însoțiți de președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad, vizitează locurile unde 
au fost descoperite Palatul regal 
șl primele tăblițe cu cel mai 
vechi alfabet din istoria ome
nirii.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceâușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu au 
semnat în „Cartea de onoare".

Conduși la plecare cu acla
mații, cu vii aplauze, preșe
dinții Nicolae Ceâușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceâușescu și doamna Anisse 
Al-Assad și-au continuat călă
toria în provincia Latakia, în- 
dreptîndu-se spre* localitatea 
Kasab, centrul unui district 
montan, vestit în Siria — și nu 
numai în Siria — atît prin fru
musețea peisajului, cît, mai a- 
les, prin hărnicia locuitorilor 
săi.

La Kasab, unde se face un 
scurt popas, oaspeții sînt invi
tați, după o tradiție locală, să 
guste din roadele muncii locui
torilor, deosebit de îneîntați 
pentru onoarea ce li s-a făcut 
de a fi gazde solilor poporului 
român. Sînt oferite, cu mare 
ospitalitate, fructe aromate, 
rod ăl plantațiilor intensive cul
tivate pe versanțil munților în
conjurători.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, pentru a-și continua dru
mul spre Latakia, inalții oas
peți sînt conduși cu calde ma
nifestări de simpatie de către 
toți locuitorii din Kasab.

în cursul după-amlezii, pre
ședintele Nicolae Ceâușescu și 
tovarășa Elena Ceâușescu, îm
preună cu președintele Hafez 
Al-Assad și doamna Anisse Al- 
Assad s-au reîntors Ia Damasc.

OMAGIUL SPORTIVILOR țț 44JZ&4 MeWWE
PRIMITĂ CU DEOSEBIT ENTUZIASM, „DACIADA"

ÎȘI LĂRGEȘTE ARIA Șl ÎȘI MULTIPLICĂ SEMNIFICAȚIILE

Creată din inițiativa tovară
șului NICOLAE CEÂUȘESCU, 
„Daciada" și-a cîștigat repede 
renumele de cea mai mare 
competiție sportivă națională, 
prin interesul stîrnit în rindul 
maselor de copii și tineri, de 
oameni ai muncii de diferite 
vîrste și profesii. La scurt timp 
după ce a fost publicat regu
lamentul, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. in ședința sa din 8 au
gust . 1977, au și început să ne 
sosească din toată țara vești 
despre entuziasmul cu care în
cepuseră să se organizeze felu
rite întreceri sportive de masă 
sub egida marii competiții. Toți 
iubitorii exercițiului fizic, spor
tului și turismului luaseră cu
noștință cu satisfacție de in
dicația secretarului general al 
partidului, cuprinsă în cuvîn- 
tarea rostită cu prilejul înmînă- 
rii unor înalte distincții sporti
vilor care au obținut perfor
manțe deosebite la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, de a 
se organiza _ o astfel de_ com
petiție sportivă națională, larg 
accesibilă, o adevărată olim
piadă a sportului românesc.

Una din marile calități ale 
„Daciadei", care o face atît de 
populară, este tocmai aceea că, 
legată strîns de viața sportivă 
a țării, din care a și izvorât, 
ca un lucru firesc, de continui
tate. ea dezvoltă pe un plan 
superior tradițiile valoroase ale 
sportului românesc. Harnic, ta
lentat și iscusit, poporul român 
și-a afirmat calitățile și în do
meniul de care ne ocupăm, 
creînd forme și mijloace de 
practicare a exercițiului fizic și 
sportului care dovedesc deopo
trivă inventivitate și eficiență. 
Dacă ar fi să ne referim nu
mai la oină, joc vechi de 
veacuri, observăm că el poartă 
amprenta spiritului de între
cere loială caracteristic oame
nilor noștri si inmănuchează o 
serie de calități : agerimea

minții, iuțeala mișcărilor, aten
ția distributivă și, mai presus 
de orice, spiritul colectiv, de 
echipă.

La inventivitate, la creație 
îndeamnă și „Daciada", alătu- 
rînd unor cerințe regulamen
tare, prevăzute într-un calen
dar, larga posibilitate de ma
nifestare a inițiativei maselor. 
Totul pus in slujba atragerii 
întregului tineret, a maselor 
largi de oameni ai muncii dc 
la orașe și sate in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului.

în perioada scurtă care a 
trecut de la lansarea „Daciadei" 
au și apărut inițiative vrednice

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

VALENTIN MARIN (Dinamo)-CAMPION 
LA URMĂRIRE INDIVIDUALĂ!

CÎT DE BOGATĂ VA FI ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ
Valentin Marin după victoria nescontată, dar meritată, în semifi
nala cu Mircea Romașcanu

„RECOLTA" SCHIFULUI FEMININ?
• Ultimele ștaifuri, pe lacul Snagov, înaintea 
campionatelor mondiale dc canotaj din iugoslavia

nostru feminin 7 Răspunsul 
exact îl vom afla, desigur, la 
Bled. Și este bine a nu pro
nostica asupra unui lot neînvă
țat cu calculele — uneori pli
ne de capcane — ale hîrtiei, 
asupra unui lot inițiat doar în

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

Toate reuniunile acestei edi
ții a campionatelor naționale 
de ciclism pe pistă au fost 
interesante. spectaculoase, a- 
tractive. Cea disputată ieri la 
Dinamo a atins, însă, apogeul. 
Semifinala cursei de urmărire 
individuală seniori (4 000 m), 
dintre Mircea Romașcanu și
Valentin Marin, asupra căreia 
îi atenționam pe cititori în
numărul de ieri al ziarului
nostru, a entuziasmat pur și 
simplu. O luptă de o rară fru
musețe, egală de la început

Foto : I. MIHAICA

pînă aproape de sfîrșit, în care 
învingătorul a fost departajat 
de o zecime de secundă, iată 
ce au putut vedea spectatorii 
prezenți ieri în tribuna velo
dromului Dinamo. Și învingă
torul a fost — spre surpriza 
generală — tinărul Valentin 
Marin cu 5:04,7 față de 5:04,8 
realizat de redutabilul său ad
versar ! In cealaltă semifinală,

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3)

In finala tradiționalei competiții internaționale Tetratlonul „Prietenia"

PIONIERII ROMÂNI - PE PRIMUL LOC

Olga Homeghi și Valeria Roșca-Răcilă formează ambarcația de 2 
vîsle care va participa la campionatele mondiale din Iugoslavia 

Foto : Dragoș NEAGU

Cînd soarele se odihneșie 
sus, în furca -fîntinilor din 
cîmpia plină de roade a Siliș- 
tei. schifiștii sfîrșesc al doilea 
antrenament pe Snagov. După- 
amiază, ei vor înfige din nou 
brăzdarele cîrmelor în apă, 
arînd neobosiți țarina înșelă
toare a Snagovului. E vremea 
— și aici — a culesului de 
roade, e vremea dinaintea 
campionatelor mondiale de ca
notaj din Iugoslavia.

De Ia ultimele mari concur
suri internaționale, fetele au

mai cules opt victorii. Două 
le-au cîștigat în întrecerile din 
cadrul Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S., iar sase (șase 
fiind și numărul probelor în
scrise în program !) le-au cu
cerit în R.F. Germania, la 
„Regata Essen". Acum, se pre
gătesc pentru campionatele 
mondiale de canotaj de la 
Bled. Lucrează, adică, urmînd 
ca roadele acestei munci să le 
adune la sfîrșitul lui august. 
Cît de bogată, va fi, în acea
stă toamnă, recolta schitului

Cu cîteva zile în urmă, în 
tabăra de pionieri „Lila- Her
mann" din R. D. Germană, si
tuată la vreo 70 de kilometri 
de Berlin, am fost martorii 
unui emoționant eveniment : în 
fața unei numeroase asistențe, 
în cadrul festivității de pre
miere a ciștigătorilor finalei in
ternaționale a celei de a 
XXIII-a ediții a tradiționalei 
competiții atletice pionierești 
Tetratlonul „Prietenia", au ră
sunat aici acordurile solemne 
și dragi ale Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului, cu medaliile de aur 
strălucindu-Ie pe piept, cu 
chipurile radiind de bucurie, 
se aflau doisprezece pionieri 
români — 6 fete și 6 bă
ieți —, componenții echipei 
noastre, care au reușit să cu
cerească mult rîvnitul și dispu
tatul loc întîi pe națiuni în ca

drul ultimei finale internațio
nale.

E o performanță deosebită, 
pentru care autorii ei merită 
să fie apreciați si felicitați din 
toată inima. Merită, pentru că 
în cele două zile de întreceri 
— 8 și 9 august —, desfășu
rate pe stadionul din Bad-Saa- 
row (un orășel din apropierea 
amintitei tabere), în competi
ție cu componenții celorlalte 
opt echipe (R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
U.R.S.S., R. P. Ungară și R. S. 
Vietnam), făcând dovada unei 
arzătoare dorințe de a vedea 
inălțîndu-se pe cel mai înalt 
catarg drapelul patriei’, au reu
șit să se mobilizeze în așa fel 
îneît cei mai mulți dintre ei 
nu numai că și-au egalat per-

CONSTANTIN DIACONU

(Continuare in pag. 2-3)

Pe primele două trepte ale 
podiumului după proba de 
înălțime, Doinița Nedelcu și 

Carmen Ivașcu



mo™ SALTUL DE CALITATE 
AL FLORENȚEI ȚACU

A 38-a ediție a Balca
niadei atieților seniori, des
fășurată recent la Atena, 
a prilejuit, realmente, o 
loarte plăcută descoperire. 
Este vorba de aruncătoarea 
de disc Florența Țacu, care,, 
prin succesul de Pe Ka- 
raiskakis, victorie asupra 
Măriei Vergova (locul 3 la 
Jocurile Olimpice de la 
Montreal) și prin rezultatul 
de 65,06 m (record personal 
■Îmbunătățit cu 1,46 m) și-a 
demonstrat nu numai posi
bilitățile de moment, ci și 
pe cele viitoare.

Florența Tăcu (Ionescu) 
s-a născut la Roșiori de 
Vede, la 7 mai 1955. Primul 
contact cu atletismul l-a 
luat la Craiova în anul 1971, 
cel care i-a îndrumat pașii 
fiind antrenorul Ionel Ghiță, 
care lucra și cu sora sa Ma
riana (născută la 14 aprilie 
1953). De la bun început, 
Florența s-a ocupat de a- 
runcarea discului, probă 
pentru care demonstra cali
tăți frumoase. Rezultatul cel 
mai bun al primului său an 
de activitate : 36,50 m. Ul
terior, rezultatele sale au e- 
voluat astfel : 1972 — 47,70 
m, 1973 — 50,82 m, 1974 — 
56,60 m, 1975 — 59,16 m, 
1976 — 60,10 m, după, care, 
din păcate, a urmat o cobo- 
rîre a performanțelor la 
57,28 m în 1977 și 58,34 m 
în 1978 și aceasta în pofida 
faptului că Florența, sub în
drumarea antrenorului Dan 
Serafim, desfășura o acti
vitate susținută. Se pare 
că, pe plan tehnic și me
todic. ceva-ceva nu era în 
regulă din moment ce atleta, 
muncind atît de mult, nu 
reușea să obțină totuși cifre 
pe măsura pregătirii efec
tuate. Dar. iată că în acest

» > DACIADA“ iSI LĂRGEȘTE ARIA SI ISI MULTIPLICĂ SEMNIFICAȚIILE, , , , >
(Urmate din doo. 1)

de laudă pentru eficiența lor. 
Așa, de pildă, organizația spor
tivă a județului Argeș, cunos
cută pentru numeroasele sale 
inovații în materie, a lansat 
acțiunea „O zi pe săptămînă 
stadionul vă aparține". Pe baza 
Unei planificări întocmite po
trivit nevoilor marilor asociații 
Sportive din Pitești (ca și din 
alte orașe), personalul munci
tor din întreprinderi și insti
tuții are la dispoziție, în ex
clusivitate. o zi pe săptămînă, 
o bază sportivă cu "toate do
tările existente.

Inițiativa, publicată la timpul 
potrivit de ziarul nostru, a fost 
Preluată imediat și de alte or
gane sportive, cum este cel 
al județului Dolj. Tot la Pi
tești, dar și la Miercurea Ciuc 
si in alte orașe au fost ame
najate în noile cartiere de lo
cuințe spații pentru practica
rea sportului, prevăzute cu 
mese din beton pentru ping- 
pong, spaliere, bare fixe și te
renuri bituminizate pentru bas-

„RECOLTA*
(Urmare din pag. 1)

spiritul dăruirii totale pentru 
acest sport. Ceea ce, totuși, se 
poate spune cu certitudine este 
că viitoarea recoltă a fost bine 
pregătită. Selecția multor fete 
din actualul lot a fost făcută 
in urmă cu aproape doi ani, 
specialiștii federației trimițîn- 
du-le pe cele admise la „școala 
hacului de iarnă'*. „Aceasta este 
O vislă — așa a început pri
ma lecție antrenorul federal 
prof. Victor Moceani. Aceasta 
este o ramă. Acesta, afișat pe 
usă, este programul nostru de 
lucru...".

In vara următoare. Sanda 
Toma, Olga Homeghi, Valeria 
Roșea-Racilă si alte fete din 
lotul de perspectivă țineau — 
la 1 #00 m distanță de tumul 
de sosire — bărcile senioare
lor aflate la startul campiona
telor naționale. Doi ani mai 
tîrziu, o parte din fostul lot 
de perspectivă urca podiumul 
de premiere al „republicane
lor". Acum, reprezentativa fe
minină de canotaj a României 
alcătuită din „noul val" și din 
„vechiul val" — a fost aplau
dată la scenă deschisă pe pis
tele de apă din Uniunea So
vietică și R. F. Germania. Va 
fi bogată, în această toamnă, 
recolta schifului nostru femi
nin ? Va fi, sperăm, de cali
tate !

Pe pontoane, în dreptul „Ba- 
xei noi". Elena Oprea, Florica

sezon aruncătoarea de la 
Farul Constanța a revenit 
la 60 m, fiind constantă la 
acest rezultat, și a obținut 
apoi salturi notabile. La 
Sofia. în semifinala „Cupei 
Europei — Bruno Zauli“, a 
înregistrat cu 63,60 m un 
rezultat, în sfîrșit, pe mă
sura calităților ei și iat-o 
acum, la Atena, campioană 
balcanică, avînd următoarea 
serie de aruncări : 65,06 m
— depășit — 64,34 m — 
64,30 m — 62,08 — 61,78 m.

Muncind cu aceeași sâr- 
guință ca pînă acum și pu- 
nînd bază, în mai mare mă
sură, pe aspectul calitativ al 
pregătirii, sîntem convinși 
că ea va putea atinge, cit 
de curînd, noi bariere !

Romeo VILARA
P.S. Sora sa, Mariana Io

nescu (1975 — 48,26 m, 1976
— 45,54 m, 1977 — 50,86 m 
și 1978 — 50,94 m), sub în
drumarea aceluiași antrenor 
Dan Serafim, a marcat acum 
un impresionant spor. Ea a 
aruncat la Atena 57,92 m, 
ceea ce este .foarte promi
țător !...

chet, volei, handbal și tenis.
Acțiunea se dezvoltă în nu

meroase localități, inclusiv în 
cele rurale, principala investi
ție constituind-o munca patrio
tică și valorificarea unor de
șeuri, a materialelor rezultate 
din demolări etc.

Excelentă a fost și ideca or
ganizării festivalurilor sportive 
județene dedicate sportului fe
minin. La Mizil mai întîi, a- 
poi în alte localități prahovene 
s-au ținut (și se țin) mari în
treceri sportive care reunesc ti
nere și femei muncitoare, eleve 
și intelectuale din orașele și 
satele județului. Asemenea fes
tivaluri, organizate sub egida 
„Diaciadei", au loc în mai toate 
județele țării.

Locuitorii satelor de munte 
din județul pîmbovița au ini
țiat întreceri la schi și săniuș 
pentru copiii din localitățile în
vecinate. care sînt, sîmbătă și 
duminica, oaspeții lor, primiți 
cu dragoste, ca proprii copii, 
găzduiți si ospătați, încurajați 
în întrecere. Minunat exemplu 
de omenie, care s-a răspîndit 
repede în numeroase județe.

SCHIFULUI FEMININ
Dospincscu, Marlena Zagoni și 
celelalte canotoare iau ultimele 
starturi înaintea „mondialelor": 
plecări rapide, sprinturi prelun
gite, curse susținute Pe zeci și 
zeci de kilometri. Spre înse
rat, asemenea celor din cîm- 
pia înconjurătoare a Siliștei, 
fetele își mină către casă su
plele „atelaje" cu furcheți lu
citori în care se mai zbat ra
mele și vîslele. E lotul Româ
niei de canotaj-fete, care va 
evolua curînd la întrecerile tot 
mai pretențioase ale campiona
telor mondiale, ultima mare 
repetiție generală înaintea Jocu
rilor Olimpice din 1980.

In tabăra băieților, schiturile 
țin încă malurile umbrite de 
evantaiul mereu mișcător al 
stufului. Un singur echipaj, se 
pare, nu se împacă cu ideea 
rămînerii — și în acest an — 
acasă. El este condus de uria
șul Petre Ceapura, decanul de 
vîrstă al canotajului nostru, al 
schifului mondial. La 37 de 
ani, fostul campion mondial și 
medaliat olimpic ridică strocul 
micii flotile a băieților răma
să, undeva. în urmă. Coechi
pier în schiful de 2—ț-1 îi este 
un tînăr și talentat ramer — 
Gabriel Bularda —, iar în cîr- 
ma bărcii îl are pe experimen
tatul Ladislau Lovrenschi. Vor 
reuși ei, la „mondiale", să scoa
tă schiful nostru din anoni
mat ? Antrenorul emerit Du
mitru Popa, cel care îi pregă
tește, este optimist.

FIORIN GHEORGHIU
URMAȘI DE

...Casa de cultură a sindicate
lor din Rm. Vîlcea, gazda fina
lelor campionatelor naționale 
școlare de șah pe echipe.

Tînărul profesor de filozofie 
Dumitru Năstase, antrenorul de 
șah al echipelor bucureștene, se 
arată optimist : „Este imposibil 
să îmi scape titlurile. Am cele 
mai ambițioase formații Unii 
zîmbesc, alții mal studiază o dată 
clasamentele „la zi" : elevele din 
Capitală au cu un punct și ju
mătate mal puțin decît colegele 
lor din Iași, în timp ce băieții 
se află la egalitate cu tinerii șa
hiști din Brașov, cu care urmează 
să se afle în dispută directă pen
tru titlu !

Ultima rundă i-a oferit antre
norului bucureștean o bucurie... 
pe jumătate.: șahistele sale au 
întrecut cu 4—0 echipa Prahovei 
(cea mai tînără dintre finaliste), 
în timp ce formația lașului n-a 
putut „scoate" decît un egal în 
fața Teleormanului. Deci, cîștigă- 
toare „pe linia de sosire", echipa 
feminină de șah a Bucureștiului. 
Simona Mihai, Roxana Veniamin, 
Smaranda Voicu, Diana Stotski 
și, mai ales, Mădălina Stroe (10 
ani, clasa a IV-a, liceul „C.A. 
Rosetti") se bucură, se îmbrăți
șează. Nu mai sînt fetițele calme, 
cu privirile concentrate asupra 
meselor de șah. Le înțelegem 
starea de spirit și le felicităm 
pentru reușita la acest examen 
în plină vacanță... „Marea în
vinsă" rămîne echipa lașului, ex
celent dirijată de maestra inter
națională Margareta Perevoznic. 
A avut însă, în ultima rundă, 
drept adversară o formație care 
a încurcat calculele multor echi
pe, cea a Teleormanului.

Calculele prof. Năstase s-au 
oprit însă la... jumătate. Pentru 
că echipa de băieți a Bucureș
tiului n-a putut trece de cea a 
Brașovului (IV2—4‘/a), astfel că 
elevii maestrului internațional 
Corvin Radovici și ai profesorului 
Ion Șeitan au reușit să cuce
rească, absolut meritat, trofeul. 
AI. Teglaș, Al. Boroș, E. Wen- 
griski, R. Albuleț, D. Ciobanu, 
Gh. Comăniță și N. Iacoboaia — 
iată autorii acestui frumos suc
ces care, sîntem convinși, va fi 
bine primit și în orașul de sub 
Tîmpa.

O formă complexă de îmbi
nare a sportului cu arta și cul
tura am întîlnit în județul Ia
lomița. Prin grija U.J.C.A.P., 
pe zone de 10—12 comune se 
organizează, prin rotație, in 
fiecare comună, o duminică 
cultural-sportivă. Sportivi și e- 
chipe (de la copii la oameni 
în vîrstă), împreună cu forma
țiile artistice de cîntece și dan
suri, de recitaluri și orchestre 
populare, își dau întîlnire pe 
terenurile de sport și la că
minul cultural din sat. Deci 
„Daciada" și „Cîntarea Româ
niei", mină în mînă ! Fiecare 
comună, devenită gazdă, se 
străduiește să-și pună la punct 
sau să-și completeze amenajă
rile și dotările necesare, să or
ganizeze totul cît mai bine, ceea 
ce duce la cunoașterea reci
procă a tot ce are mai bun 
și mai frumos fiecare în ac
tivitatea cultural-sportivă. La 
schimbul de experiență făcut 
cu aceste prilejuri se adaugă 
o puternică emulație, o rapidă 
dezvoltare a celor două preo
cupări și în localitățile care 
pînă la timpul respectiv nu se 
Puteau lăuda cu acestea.

Iată doar citeva din iniția
tivele promovate, la orașe, ca 
și la sate de marea competiție 
sportivă națională „Daciada", 
deosebit de importante și utile 
tocmai prin faptul că nu au 
rămas singulare, ci s-au răs
pîndit cu repeziciune, dovadă 
că — prin ingeniozitatea și a- 
tractivitatea lor — au fost îm
brățișate de mase tot mai largi 
de tineri și oameni ai muncii.

TETRATLONUL
. (Urmare din pag. 1)

formanțele anterioare din țară, 
ci chiar le-au depășit. Iată 
cîteva exemple în acest sens : 
Carmen Ionescu — 61,24 m la 
aruncarea mingii de oină fa
ță de 52,98 ; Doinița Ncdelcu 
— 7;76 sec. la 60 m față de 7,90 ; 
Liviu Irimia — 1,78 m la înăl
țime față de 1,74. Evoluînd mai 
bine și mai omogen decît cei
lalți concurenți, componenții e- 
chipei noastre au reușit să acu
muleze mai multe puncte, fe
tele situîndu-se pe locul întîi 
cu 2 042 p (înaintea echipajelor 
Poloniei și Uniunii Sovietice 
care, cu 1 989 și, respectiv, cu 

1 841 puncte au ocupat, în ordine, 
locurile doi și trei), iar băieții 
pe locul doi cu 1906 p (după e- 
chipa R. P. Mongole, situată pe 
locul întîi cu 1981 p și înaintea 
echipelor R. S. Cehoslovace și

ARE-ÎN ȘCOLI - 
NĂDEJDE
Dincolo de disputa sportivă 

propriu-zisă, cîteva considerațiuni 
de fond. Ediția 1979 a competi
ției a însemnat o reușită pe toate 
planurile. Numărul echipelor a 
sporit de la 700 (în 1978) la a- 
proape 1000, iar valoarea parti
cipantelor la finală a fost supe
rioară. Șahul școlar rămîne 
puternic ancorat în unitățile 
de învățăm înt din București 
și județele Prahova, Timiș, 
Brașov (băieți) și Iași (fete). Flo
rin Gheorghiu are — In școli — 
urmași de nădejde ! Se ridică în 
același timp Sălajul (Ia fete : 
2—2 cu lași și Teleorman), gazda 
viitoarei ediții a competiției.

Tîberiu STAMA

PUNCT FINAL ÎN TURNEUL
FEMININ DE ȘAH

VIORICA ILIE 
ciștigătoarea turneului

SINAIA, 16 (prin telefon). In ul
tima partidă a rundei finale, Ma
rina Pogorevici a pierdut (cu al
bele) în fața Măriei Grosch.

în felul acesta, clasamentul ce
lei de a 12-a ediții a Turneului 
internațional feminin de șah al 
României este următorul (la 
punctajul egal s-au luat în con
siderație coeficienții Sonneborri- 
Berger) : VIORICA ILIE 9‘/a, Mar
garita Voiska (Bulgaria) 8, Gra- 
zyna Szmacinska (Polonia) 7Va, 
Lia Bogdan 7, Dușița Cejici (Iu
goslavia), Rita Kaș (Ungaria), 
Marina Pogorevici, Maria Grosch 
(Ungaria) 6Va, Amalia Pihajlici 
(Iugoslavia), Judita Kantor 6, 
Bozena Sikora (Polonia), Marga
reta Teodorescu, Ligia JTicman 
5‘/j, Emilia Chiș 4*/a.

Th. NICOARA 
arbitru internațional

„CUPA U.T.C,"
LA KARTING

La CIuj-Napoca, pe kartodro- 
mul din cartierul Gheorgheni, 
s-a desfășurat, timp de trei zile, 
finala .Cupei U.T.C." la karting 
— excelent organizată de către 
Comitetul județean U.T.C. și co
misia județeană de automobilism 
și karting. La start s-au prezen
tat peste 70 de sportivi, între 14—20 
de ani, din 23 Județe ale țării, 
care au parcurs de cîte 7 ori 
(In trei manșe) un traseu de 1200 
m. în urma unor întreceri deo
sebit de disputate, pe primele 
trei locuri ale clasamentelor s-au 
situat : cat. 14—16 ani ; j. Gh. 
Hantig (Cluj), 2. D. Antohe 
(Arad), 3. A. Lobonțiu (Mureș) : 
cat. 16—18 ani : 1. C. Codorean 
(Cluj), 2. C. Pop (Mureș), 3. M. 
Rusu (Teleorman) ; cat. 16—18 
ani — consacrați : 1. F. Cristescu 
(Prahova), 2. D. Glăvan (Arad), 
3. D. Necula (Cluj) ; cat. 18—20 
ani : 1. I. Dehelean (Arad), 2. 
FI. Voicu (Teleorman), 3. C. Moi
se (Mureș) ; fete : 1. luliana Vîl
cea (Teleorman), 2. Lucia Costan- 
dache (Galați), 3. Tanla Tinculete 
(Vîlcea). Pe județe, clasamentul 
primelor șase este următorul : 

, 1. Cluj S3 p, 2. Arad 52 p, 3. Te
leorman 49 p, 4. Mureș 42 p, 5. 
Galați 33 p, 6. Alba 27 p.

Dumitru VATAU, ctxresp.

„PRIETENIA"
Uniunii Sovietice, clasate pe locul 
trei cu 1771 puncte fiecare). To- 
talizind 3 948 puncte (cu 157 p 
mai mult decît realizase Ia fi
nala națională), ECHIPA ROMÂ
NIEI S-A CLASAT PE LOCUL 
ÎNTÎI PE NAȚIUNI. Ia o di
ferență de 192 p față de Po
lonia (locul doi, cu 3 756 p) și 
Ia 336 p față de U.R.S.S. (lo
cul trei, cu 3 612 p).

In încheiere — iată numele 
pionierilor noștri care au rea
lizat această frumoasă perfor
manță : Doinița Nedelcu, Car
men Ivașcu, Emona Bone, 
Magda Gorbănescu, Lizetta Da- 
nielescu, Mioara Lăture. Ga
briel Bîra, Daniel Marcu, A- 
drian Tone, Liviu Irimia, Sorin 
Bașturea și Gigei Ghiță. Lor, cît 
și celor doi profesori-antrenori, 
Ileana Poștaru și Dumitru Vă
dii voiu, cele mai calde felici
tări l

în primele

CARMEN BUNACIU COI 
DE VALOARE MONDIA

Prima zi a campionatelor na
ționale de înot, ce se desfășoară 
în bazinul Dinaimo din Capitală, 
a fost marcată de un rezultat 
de valoare mondială. Pe linia e- 
voluțiilor sale cu totul remar
cabile din ultimele săptămâni, 
Carmen Bunaciu a făcut șl Ieri 
o cursă de 180 m spate cu totul 
excepțională. A plecat pe primii 
50 de metri cu 30,2 sec. (Linda 
Jezek a avut 30,08 în cursa de 
62,55 în care a devenit campioa
nă a lumii, anul trecut în Ber- 
hnuil Occidental) și a avut un 
al doilea parcurs la fel de bun. 
La sosire însă, neșansa a obli
gat-o să mai tragă un braț, pen
tru cei cîțiva centimetri care o 
mai despărțeau de perete și, ast
fel, ea nu a putut realiza decît 
63,59 sec., timp aflat la 8 su
timi de secundă de recentul re
cord înregistrat la Palma de 
Mallorca și la numai 26 de su
timi de cea mai bună perfor
manță a anului, deținută In 
continuare de americanca L. Je
zek. Oricum, rezultatul lui Bu
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• CAMPIONA
CAMPIONATELE REPUBLI

CANE DE ATLETISM 
PENTRU JUNIORI II

In acest an, campionatele re
publicane de atletism pentru ju
niorii de categoria a n-a (băieții 
născuți în 1062 și fetele născute 
în 1963) sânt programate la Pi
tești, întrecerile pentru desemna
rea cîștig ătorilor în cele 20 de 
probe masculine și 14 probe fe
minine urmînd să fie găzduite de 
stadionul „1 Mai", în zilele de 
vineri, sîmbătă și duminică. Or
ganizatorii scontează pe partici
parea a 600 de concurenți. Tot
odată, se speră ca acestei parti
cipări cantitative să-i. corespun
dă într-o măsură cit mai mare 
și una calitativă.

★
A treia ediție a meciului atle

tic feminin dintre echipele de se
nioare ale României și R.S.F.S. 
Rusă va avea Ioc sîmbătă, cu 
începere de la ora 16,55 pe Sta
dionul Republicii din Capitală 
(și nu la Pitești, cum se anun
țase inițial).

„CURSA MUNȚILOR" 
- AMÎNATĂ

Competiția de marș dotată cu 
„Cursa munților", programată să 
se desfășoare la Breaza, în ziua 
de 26 august, a fost amînată, din 
motive de ordin tehnic, pentru 
o dată care va fi comunicată la 
timp.
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PE TERENURILE DE
• în organizarea Comisiei de 

tenis a C.J.E.F.S. Cluj s-a dispu
tat tradiționalul turneu dotat cu 
„Cupa Transilvaniei", da care au 
participat și jucători polonezi. 
Victoria a revenit, la simplu fe
mei, Marianei Hadgiu (Sănătatea 
Satu Marc) — anul acesta la a 
patra victorie do turneu. în fi- 
nale : Marian^ Hadgiu — Elena 
Jecu (Sănătatea Oradea) 6—3, 
7—5 ; L. Boldor (Poli Cluj-Nap.) 
— A. Vizi.ru (Sănătatea Satu Ma
re) 6—2, 6—0. Probele de dublu

VALENTIN MARIN 
CAMPION 

LA URMĂRIRE
(Urmare din pag. 1)

Gh. Lăutaru l-a învins confor
tabil pe C. Ologu : 5:09,3 — 
5:17,9. Finala mare, frumoasă 
și ea, i-a adus lui Valentin 
Marin primul său titlu de cam
pion la urmărire individuală 
seniori. El l-a întrecut pe Gh. 
Lăutaru : 5:05,6 — 5:08,2. Deza
măgit de înfrîngerea neaștepta
tă (și, desigur, nedorită), Mir
cea Romașeanu a terminat la 
egalitate de timp (5:11,8) cu C. 
Ologu, în finala mică, dar a- 
vînd o trecere mai bună la 
turul 9 a avut cîștig de cauză. 
Iată clasamentul final al probei 
de urmărire individuală seniori 
(4 000 m) : 1. VALENTIN MA
RIN (Dinamo) — campion al 
României ; 2. Gh. Lăutaru (Lo
tul național) ; 3. Mircea Ro-
mașcanu (Dinamo) ; 4. Constan
tin Ologu (Metalul Plopeni).

Tot ieri s-au disputat și se
riile contratimp ale probei de 
urmărire pe echipe juniori 
(4 000 m). Pentru semifinale 
s-au calificat : Voința Bucu
rești — 5:00,5, Clubul sportiv 
Școlar nr. 1 București — 5:01.3, 
C.S.Ș. Steaua — 5:06,5 șî O- 
limpia — 5:13,7.

Astăzi, de la ora 17. se dis
pută Pe velodromul Dinamo 
semifinalele și finalele probei 
de urmărire pe echipe juniori, 
precum și seriile contratimp 
ale probei de urmărire pe echi
pe seniori.
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CÎND JUCĂTORII
I UN NOU REZULTAT 

LA 100 m SPATE 
tipi-oana (Steaua) 2:01,70; 3. O. MLadin
Dtătoare (C.S.M. Cluj-Napoca) 2:02,72; 300 

an a m liber (f): 1. Irinel Pănulescu 
3 100 m (Petrolol) 2:10,53; 2. Carmen Mi- 
scunde! hăifă (Din.) 2:10,88 (r.p.); 3. Oc- 
jre, di- tana Mladin (C.S.M. Cluj-Napo- 
iraschiv ca) 2:15,51; 100 m s-paie (m): 1. 
Ea a și M. Mandache (Din.) 61,16; 2. L.

Pănu- Szakadati (Crișul) 61,34; 3. A. 
ai bine Hervat (Din.) 61,80; 100 m spate 
oi nea- (f): 1. Carmen Bunaciu (Din.) 
ie, de- 63,50; 2. Luciela Mihăilescu (Lie. 
ureștea- 2 Buc.) 6-9,83; 3. Edit Kugliș (Cr.)

Rezul- 71,60; 200 m fluture (m): 1. V. 
'care a Buzatu (C.S.Ș. Reșița) 2:12,84; 2.
>0 m li- H. Lucaciu (St.) 2:16,02; 3. H.
ntă un Neagrău (Cr.) 2:17,92; 200 m «Iți
se află ture (f): 1. I. Pănulescu 2:20,91

rdul de — rec. junioare; 2. Mariana Pa-
ș. De raschiv (Din.) 2:22,43; 3. Adina
ei Car- Schuster (C.S.Ș. Reș.) 2:27,10;
loua la 4X100 m liber (m): 1. Steaua
tă în 3:46,29 ; 2. C.S.Ș. Reșița 3:47,40;
Tampion 3. Dinamo 3:49,29; 4X100 m (f): 
le reși- 1. Dinamo 4:07,90. întrecerile con

tinuă astăzi de la ora 10 (serii) 
2%' Tn și 17 (finale).

(Lie. 2 
prițescuL Adrian VASILIU

I
I
I
I
I
I
I
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...Corvinul, U.T.A. și F. C. Bihor nu s-au mai 
prezentat Ia primul start al stagiunii. Se pregă
tesc, acum, să pornească duminică pe lungul drum 
al „revenirii" in prima scenă, fiecare convinsă că 
ea va ciștiga turnirul în această „groapă cu Iei",

cum a fost numită seria 
amintind de seria echipei 
Ia Guadalajara. Care este 
trei foste divizionare A 7

a IU-a a Diviziei B, 
noastre reprezentative 
starea de start a celor

DAU LECȚII 
ANTRENORILOR

CORVINUL SE TEME DE CINCI ADVERSARI
. .Un telefon la Hunedoara. 

Răspunde Mircea Lucescu, ju- 
cătorul-antrenor al Corvinului. 
Noutățile hunedorenilor : reve
nirea luj Radu Nunweiller și 
plecarea lui Angelescu (pro
babil la Dacia Orăstie) și Gh. 
Georgescu (la Aurul Brad). 
După 12 ani, Lucescu se pregă
tește pentru un nou start în... 
„B“ ! E firesc să creadă că nu 
va juca decît un campionat în 
scena secundă, din moment ce 
lotul e tînăr și dotat.

U.T.A DE F. C

„Atuul

COMPETIȚII •
RITORII ALE MOTOCROSIȘTILOR 
□NCURSURI INTERNAȚIONALE

I
I

nostru, spune Lucescu, îl re
prezintă îmbinarea între tine
rețea majorității componcnților 
lotului și experiența a doi-trei 
.veterani". Sper, la fel ca și 

Vlad, antrenorul... an
ca simbioza aceasta să 

și

Remus 
trenor, __ ________
decidă într-o luptă lungă și 
grea“. 11 întrebăm despre ad
versarul nr. 1 al Corvinului. 
„Adversarul nr. 1 înseamnă în 
seria noastră... cinci echipe : 
F.C.M. Reșița, U.T.A., F. C. 
Bihor, C.F.R. Cluj-Napoca și

Gloria Bistrița, al căror nivel 
este peste cel al Olimpiei Satu 
Mare, Chimiei Rm. Vîlcea, Jiu
lui, Viitorului Scornicești, Glo
riei Buzău sau al lui F.C.M. 
Galați". In privința debutului, 
la Satu Mare, cu noua divizio
nară B Someșul, opinia lui Lu
cescu sună semnificativ : „Meci 
dificil, pentru că dacă în A 
$tiai cu cine vei juca, în „B", 
cel puțin la început, totul e 
necunoscut !“...

BIHOR

S-a întîmplat la 
meciul F.C.M. — 
Timișoara. Oaspeții 
cu 2—0, 
cursului 
nemeritat 
nu scape 
victorii, 
răsputeri 
tuația și 
$i totuși, 
dițid, de 
disputei din teren, 
desfășura normal, ___ _____
teri intenționate de la litera 
regulamentului și legile fair- 
play-ului. Așa stînd lucrurile, 
cu totul de neînțeles și supă
rătoare în același timp ni 
s-au părut repetatele inter
venții verbale făcute de pe 
banca de la marginea tere
nului a echipei oaspete, cu- 
prinzînd nu numai indicații 
tehnice, ci, de cele mai multe 
ori, proteste neîntemeiate la 
adresa arbitrilor, lamentări 
fără rost, sugestii evident su
biective pentru forțarea unor

Galați, la 
Politehnica 
conduceau 
împotriva 

dar nu șl
oarecum

jocului, __  __
șl se străduiau să 

ocazia unei prețioase 
Gazdele luptau din 
ca să echilibreze si- 
să evite Infrîngerea. 
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Laub — 
.a Staja 
teFnâțio- 
-slovacul 

de so- 
ircinikov, 
Miillner. 
lencu — 
de aler- 
> art ici pat 
ionatului 
ani, cînd 
al 20-lea 
In acest 
au luat 
din An-

Hadgiu— 
și L. 

-li tehnica

npiexuilui 
„23 Au- 

Q cadrul 
turneul 

ța Bucu- 
,'enți din 
Ungaria, 
e Maria

Trifu, 
ărceanu, 
Lteva 
ina Po
ller 2—6, 
anev — 
■2, 6—1 ;
Popescu 

•rescu — 
; FI. Se- 
-1, 6—1 : 

(Ung.) 
>* T^ancu 
t. CrtB-'tii- 
. Komdor

L. Soa- 
- V. To-

coresp.

glia, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Elveția, Finlanda, 
Franța, R.F. Germania, Grecia, 
Italia, Japonia, Norvegia, Olanda, 
Suedia și Uniunea Sovietică. A 
ciștigat sovieticul Ghenadi Moi
seev, pe KTM, iar reprezentantul 
nostru Milliner a ocupat locul 14".

CAMPIONATUL 
DE VITEZĂ

La Timișoara — pe străzile mu
nicipiului, în prezența a circa 
10 000 de spectatori — s-a desfă
șurat cea de a patra etapă a 
campionatului republican de mo- 
tociclism viteză pe circuit. Iată 
cîștigătorii acestei întreceri la 
care au luat parte motocicliștl 
din 10 orașe ale țării : 50 cmc 
începători — Florilena Fărcășanu 
(C.M. București), iar la băieți 
Ion Diaconu (Energia Cimpina) ; 
50 cmc avansați — Laszlo Fe- 
renezi (Voința Oradea) ; 125 cmc
— Petru Pascotă (Progresul Timi
șoara) ; 175 cmc — Ionel Pascotă 
(Progresul Timișoara); 250 cmc — 
Istvan A. Viktor (Voința Oradea); 
500 cmc — Viktor Arpad (TUMAG 
București) ; ataș — Petre Popescu
— Aurel Popa (Torpedo Zărnești). 
Pe echipe, clasamentul etapei: 1. 
Progresul Timișoara, 2. C.M. 
București, 3. Voința Oradea.

C. CREȚU, coresp.
„CUPA BAIA MARE" 

LA TALERE
Pe poligonul Tăuțil de Sus s-a 

desfășurat concursul de talere 
dotat cu „Cupa Baia Mare*, io
nică Ion (Unirea Joița), cu 189 t. 
Ștefan Egri (C.S. Baia Mare), eu 
137 t, și Dumitru Gazetovici 
(Steaua) cu 89 t au ciștigat pro
ba de skeet ; Mihai Ispașiu (C.S. 
Baia Mare), cu 182 t, Grigore To- 
moioagă (Steaua), cu 142 t, și 
Ci viu Mîndreanu (Steaua), cu 
94 t, s-au impus la trap. între
cerile s-au desfășurat la seniori, 
juniori I și II. (Cornel POPOVICI, 
coresp.)
PROGRESUL BUCUREȘTI— 

VOINȚA CLUJ-NAPOCA
IN FINALA „CUPEI F.R.N.“ 

LA POLO
în ultimele meciuri din ca

drul „Cupei F.R.N.“ la polo s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Progresul București — Politehni
ca Cluj-Napoca 12—4, Rapid Bucu
rești — Rapid Arad 5—6, Progre
sul București — Rapid Arad 18—7, 
Progresul Oradea — Dinamo Buc. 
14—10, Crișul Oradea — Mureșul 
14—7, Ind. lînii Timișoara — Vo
ința Cluj-Napoca 8—11. în finala 
competiției, programată duminică 
19 august, la Ștrandul tineretului 
din Capitală (ora 10), se vor în- 
tîlni Progresul București și Voin
ța Cluj-Napoca.
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OSPORT INFORMEAZĂ
I

TA 
ROR

I

25.000, 10.000 lei etc., EXCURSII
ATRACTIVE la Jocurile Olimpice 
de la Moscova sau pe ruta R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă — 

«R.D. Germană — Austria. MAI
MULTE BILETE JUCATE — MAI
MULTE ȘANSE DE SUCCES !

★
Tragerea Loto de astăzi se te

levizează în direct, incepînd de la 
ora 18,25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 10 AUGUST 1979

I
I
I
I

ia 1300“,
105 L“,

.000, 2.000,

TIVE !
ultimele 
biletelor 

loexpres- 
august 

atribuie 
>rii, între 
icia 1300- 
IRTANTE 
î 50.000,

Categoria 1: 3 variante 25% — 
autoturisme „Dacia 1390“; Cate
goria 2: 1 variantă 100% a 17.673 
lei și 12 variante 25% a 4.418 led; 
Categoria 3: 11.25 a 6.284 lei; Ca
tegoria 4: 28.25 a 2.502 lei; Ca
tegoria 5: 127 a 557 lei; Catego
ria 6: 247.25 a 286 lei; Categoria 
X: 1.334.25 a 10’3 led.

REPORT LA CATEGORIA lî 
M6.577 Iei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost cîștlgate de: NIȚA BUCUR 
din Ploiești. GHEORGHE BAROS 
din comuna Negrești — Satu- 
Maro și ELTSAHETA GEORGES
CU din București.

I
I
I
I
I

...U.T.A. sc afla Ia 
antrenamentul de dimi
neață. Antrenorul prin
cipal Ioan Reinhardt 
plecase la Timișoara să 
rezolve „cazul Nedel- 
cu“, încă neclar. După 
antrenament, răspunde 
la telefon Broșovschi : 
„Sper ca la anul, pe 
vremea aceasta, să ne 
pregătim pentru etapa

a doua, firește în...
Dialog cu noul „secund* 
al arădemlor, 
fundaș 
de trei 
un campionat, la copii 
și apoi la juniorii „bă- 
trînei doamne". Nouta
tea echipei U.T.A. — 
reîntoarcerea portaru
lui Iorgulescu. Despre 
Domide se știe doar că

A". 
1“ 

fostul 
Gavrilă Birău, 
ani antrenor,

se antrenează cu divi
zionara C. Rapid Arad, 
dar că n-are dezlegare 
de la U.T.A., supărată 
pe el pentru „dezerta
rea" dinaintea retro
gradării. „j 
pei noastre, 
Birău la 
comună, 
tradiția, 
nor jucători și tinere-

dinaintea
.Atuul echi- 
, răspunde 
o întrebare 

reprezintăîl
experiența u-

IAR F C BIHOR DOAR DE EA ÎNSĂȘI
...F. C. Bihor e la stadion. 

Antrenorul Emeric Jenei gă
sește un moment de „respiro“ 
și prezintă noutățile echipei. Se 
numesc Roja (de la înfrățirea), 
Vergu (de la Chimia Rm. Vîl
cea) și Pop (de la C.I.L. Si- 
ghet). Au plecat la înfrățirea 
Horvath, Peio 
Kun 11 va începe' peste

Si Pușcaș, 
o

săptămînă antrenamentele, Na- 
ghi și Bigan sînt bolnavi. „Atu
ul echipei ?... Omogenitatea, 
mai ales sub aspect psihic I — 
opinează antrenorul orădean. 
Rămine să ne acomodăm cu 
tăria Diviziei B. E pentru pri
ma dată cînd mă intilnesc cu 
divizia secundă și sper să fie

CE LAȘA IN URMA ANTRENORII
Mergem la concert și as

cultăm un tînăr violonist. Ci
neva ne șoptește : „Este din 
clasa maestrului ion Voicu". 
Mergem la teatru și aplaudăm 
o tinără actriță. Ni se spune: 
„Calcă pe urmele maestrei 
sale, Leopoldina Bălănuță". Și 
exemplele 
lerini, ____ _
nenți, cu electroniști și chi- 
miști, cu chirurgi. La fotbal 
îl vezi pe Marcel Răducanu 
și îți spui : a trecut prin mîna 
lui Francisc Fabian : îi vezi 
pe Beldeanu, pe Dudu Geor
gescu și Dragnea, și imediat 
te gîndești la Nicolae Gorgo- 
rin ; îi admiri pe M. 
Radu II, Turcu, și 
îți vine numele an
trenorului 
Leonte 
Parcurgi 
campionatelor 
dai — -
cum 
sale
reu _________ ,___ 7________
Traian Ionescu, peste reduta
bila C.C.A. pregătită de 
Gheorghe Popescu și de re
gretatul Francisc Ronnay, pes
te U.T.A. lui Nicolae Dumi
trescu, cau Rapidul 1-ui Va
lentin Stănescu. Fiecare dintre 
aceștia a lăsat ceva durabil 
în urmă, o muncă serioasă, 
niște rezultate, fiecare a dat 
valențe noi talentelor pe care 
le-a avut în instruire. în mo
mente de nostalgie toți cei 
care iubesc cu adevărat fot
balul își aduc aminte de toate 
acestea.

Cîți, însă, din generația tî- 
nără de antrenori demonstrea
ză dorința și ambiția de cu
cerire a adevăratei personali
tăți ? Din păcate, puțini, foar
te puțini. Unii se gîndesc la 
„mici ciupeli", voiajînd cu va-

CU
pot continua cu ba- 
matematicieni emi-

. Zamfir, 
în minte

lanovschi. Accente 
staidstijea 

Și 
peste Dinamo 
cîțiva ani, cu titlurile 

cucerite sub bagheta me- 
Irămîntatulul antrenor

de a-

liza de la o echipă la alta — 
ba pentru o salvare de la re
trogradare de ultimă oră, ba 
pentru o promovare la „mus
tață". Șl cînd li se face bi
lanțul, se constată că majori
tatea nu prea lasă în urma 
lor cine știe ce ! Să fie clar 
însă că munca unui antrenor 
nu trebuie să se rezume doar 
la obiective de moment. El 
mai are obligația (poate nr. 1) 
să descopere talente, să le 
șlefuiască, să le pună în va
loare. Deci, trebuie să aibă în 
față perspectiva, care se află 
Intr-o directă relație cu sta
bilitatea la cluburi, Ia echipe. 
La consfătuirea de lucru cu 
antrenorii divizionari A și B 

s-a spus că mulți 
dintre 
noștri au uitat de 
marea lor obligație 
de a crește și ju

cători de valoare, ou mare 
tehnicitate. Era aceasta, in 
același timp, și o invitație
adresată cu insistență antre
norilor din generația tinără de 
a-și reconsidera propria lor 
profesionalitate. Se făcea alu
zie la acei jucători valoroși 
de „ieri" cărora nu o dată le-a 
fost subliniat marele. lor ta
lent — Pîrcălab, Pavlovici, FI. 
Voinea, Tică Popescu, Cornel 
Popa, Vasile Copil și alții, pe 
care îi așteptăm să apară în 
arenă cu copiile lor capabile 
să ridice tribunele în picioare. 
Măcar cu cite unul de fiecare 
la acel ceas al cîhtăririi fap
telor. Atunci vom putea spu
ne că și x, y și z lasă ceva 
durabil în urmă.
Cine se înscrie în 

competiție a măririi 
valorice a fotbalului

antrenorii

această 
zestrei 

nostru ?

Stelion TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• TURNEUL ÎN ȚARA NOAS

TRĂ AL ECHIPEI „25 APRILIE" 
A ARMATEI R.P.D. COREENE. 
Astăzi, la ora 17, la Ștefănești, 
jucând cu Dacia Pitești, își inau
gurează turneul în țara noastră 
echipa „25 Aprilie" a armatei 
R.P.D. Coreene. Programul ur
mătoarelor meciuri : 19 august,
ora 16, ou Dunărea Călărași ; 23 
august, ora 18, cu F.C.M. Giur
giu ; 26 august, ora 17, pe stadio
nul din Ghencea, cu Steaua, și 
29 august, ora 17, tot ou Steaua, 
dar în compania u-ned formații 
de tineret.
• MECIURI IN „CUPA ROMÂ

NIEI". Etapa a U-a, interjude-

țeatnă. a popularei competiții fot
balistice „Cupa României”, care 
se desfășoară sub egida „Dacia- 
dei“, are loc sâmbătă 18 augiust. 
La această fază a competiției, 
care programează 113 meciuri, 
participă și echipele divizionare 
C. Toate jocurile vor începe la 
ora 17.
• T.M.B. — STEAUA 1—1 (1—0). 

Un interesant joc amical ; au 
marcat Vasile (min. 10) pentru 
T.M.B., respectiv Nica (miiu. 57). 
în acest joc, Steaua a aliniat 
formația : Răducanu — Angheli- 
ni. Agiu, Nițu, Vigu — Dumitru, 
Zahiu, Aelenei — Nica, A. iones- 
cu, Zamfir. (O. Guțu — coresp.)

AJ! VIZITAT TRANSFAGARAȘANUL?
Excursiile organizate de ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă oferă șansa 
vizitării celei mai spectaculoase magistrale din țară.

Plecările au 
august, la ora 
tinental.

Biletele pot 
Mendeleev nr. 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 138,

fost stabilite la
7, de pe platoul

17, 18, 22, 23. 24, 25 și 31 
din fața hotelului Intercon-

fi procurate de la filialele I.T.II.R. din ;
14, Bd. Republicii nr. 68. Bd. 1818 nr.

tea altora". In privin-
1 
e 

„F. C. Bihor, 
șan- 

în finalul 
unei 

Cit

ța adversarului nr. 
al U.T.A.-eiL Birău 
categoric : 
deoarece a avut...
sa rodării 
campionatului a 
echipe tinere 
despre primul joc, cei 
de la Orăștie „Trebuie 
să cîștigăm ! Un egal 
ar însemna un eșec !“...

o întîlnirc scurtă, dc un an ! 
Tn privința adversarului prin
cipal. Emerich Jenei e convins 
că : „Pentru F. C. Bihor ad
versarul nr. 1... sîntem noi !" 
Iar despre debutul la Moldova 
Nouă fostul internațional con
sideră : „Avem cel mai <reu 
start, pentru că la Moldova 
Nouă n-a cîștigat nimeni ! Sper 
însă ca jocul 
dacă gazdele 
decît noi, le

...Turnirul
nare A anunță un spectacol a- 
tractiv.

Mircea M. IONESCU

să fie sportiv, iar 
vor fi mai bune 
voi felicita !" 
fostelor divizio-

decizii de arbitraj. într-atît 
de deplasate au fost aseme
nea intervenții, mai ales în 
cazul unei echipe care era în 
avantaj și care, practic, nu 
mai simțea nevoia unui im
puls din afară și, cu atît mai 
puțin, aceea, a unei tensiuni 
inutile a jocului, îneît, la un 
moment dat, jucătorii timișo
reni înșiși s-au simțit obligați 
să intervină. Și au făcut-o 
prin Mehedinții, unul din li
derii formației, care s-a adre
sat, dc la marginea terenului, 
antrenorului său : „Fi calm, 
nea Costică, liniștește-te". Cum 
s-ar spune, rolurile s-au in
versat. Elevul, în postură de 
pedagog, admonestîndu-și pro
priul antrenor ! La sfîrșitul 
meciului, C. Rădulescu s-a dus 
să-și îmbrățișeze, pe rînd, jiv- 
cătorii, fericit do victorie. A- 
ceștia au răspuns cu același 
sincer entuziasm. Dincolo însă 
de euforia succesului obținut, 
în ochii multora dintre fotba
liștii timișoreni se putea citi, 
parcă, o undă de reproș la 
adresa antrenorului. 
și cum fiecare ar fi 
spună : „Să nu mai 
dată așa ceva, nea 
Pentru că, adăugăm 
faci nici un serviciu 
Dimpotrivă.

Mihai IONESCU

Era ca 
vrut să 

faci altă 
Costică".
noi, nu 
echipei.

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C
SERIA

ETAPA I (24 august]

Explorări Deva — Vulturii textila 
Lugoj, Electromotoi Timișoara — 
C.F.R. Simeria, Metalul Bocșa — Me
talul Oțelu Roșu, Minerul Oravița — 
Știința Petroșani, Gloria Reșița — 
Laminorul Nădrag, C.P.L. Caransebeș
— Victoria Călan, 
C.F.R. Timișoara, 
Minerul Deva.

ETAPA A Iha
C.F.R. Simeria 

C.F.R. Timișoara 
Victoria Călan — 
mișoara, Minerul 
Bocșa, Vulturii Lugoj 
ravița, Metalul Oțelu Roșu — 
nerul Ghelar, Știința Petroșani 
C.P.L. Caransebeș, Laminorul 
drag — Minerul Vulcan.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Minerul Oravița — Minerul Deva, 

Electromotor Timișoara — Vulturii Lu
goj, Minerul Vulcan — Știința Petro
șani, Minerul Ghelor — Victoria Că
lan, Metalul Bocșa — C.F.R. Timișoa
ra, C.P.L. Caransebeș — Laminorul 
Nădrag, C.F.R. Simeria — Metalul 
Oțelu Roșu, Explorări Deva — Gloria 
Reșița.

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
Metalul Bocșa 

C.P.L. ~ 
Roșu, Vulturii Lugoj — 
drag, Gloria Reșița — Știința Petro
șani, Explorări Deva — ’
va. Minerul Ghelar — 
ria, Minerul Vulcan — 
vița, Electromotor 
Timișoara.

ETAPA A V-a
Metalul Oțelu 

Deva, Minerul Deva 
can, Minerul Oravița 
ransebeș, C.F.R. Timișoara 
rul Ghelar, Gloria Reșița ~ Electro
motor Timișoara, Laminorul Nădrag
— Metalul Bocșa, Victoria Călan — 
C.F.R. Simeria, Știința Petroșani — 
Vulturii Lugoj.

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Laminorul Nădrag — C.F.R. Ti

mișoara, Metalul Bocșa — Gloria Re
șița, Minerul Vulcan — Vulturii Lu
goj, C.F.R. Simeria — C.P.L. Caran
sebeș, Metalul Oțelu Roșu — Știința 
Petroșani, Minerul Ghelar — Minerul 
Oravița, Electromotor Timișoara —
Minerul Deva, Explorări Deva —
Victoria Călan

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)
Gloria Reșița — Metalul Oțelu Ro

șu, Vulturii Lugoj — Minerul Ghelar, 
Știința Petroșani — C.F.R. Simeria, 
Minerul Oravița — Laminorul Nădrag, 
Minerul Deva — C.F.R. Timișoara, 
C.P.L. Caransebeș — Explorări Deva, 
Victoria Călan — Minerul Vulcan, 
Electromotor Timișoara — Metalul 
Bocșa.

ETAPA A Vlll-a (14 octombrie)
Minerul Vulcan — C.P.L. Caran

sebeș, Gloria Reșița — Minerul Deva, 
Explorări Deva — Electromotor Ti
mișoara, Metalul Bocșa — Minerul

Minerul Vulcan 
Minerul Ghelar

(2 septembrie)
- Gloria Reșița,
- Explorări Deva, 
Electromotor Ti- 
Deva — Metalul

Minerul O
Mi-
Nă-

Victoria Călan,
Caransebeș — Metalul Oțelu
* ....................... Laminorul Nă-

A VlII-a
Ghelar, C.F.R. 
ravița, C.F.R. 
Călan, Laminorul 
Petroșani, Metalul 
turii Lugoj.

ETAPA A IX-a
C.F.R. Simeria 

Victoria Călan 
Mioerul Ghelar 
C.F.R. Timișoara 
Minerul Deva - 
Vulturii Lugoj - 
talul Oțelu Roși 
mișoara, C.P.L. 
ria Reșița.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Victoria Călan — Minerul Deva, E- 

lectromotor Timișoara — Laminorul 
Nădrag, Minerul Oravița — Metalul*. 
Oțelu Roșu, Știința Petroșani — Me
talul Bocșa, Explorări Deva — Mine
rul Ghelar, C.P.L. Caransebeș — 
C.F.R. Timișoara, Minerul Vulcan — 
Gloria Reșița, Vulturii Lugoj — C.F.FL- 

Simeria.
ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)

Gloria Reșița — Vulturii Lugaf»- 
C.F.R. Timișoara — Știința Petroșani,- 
Minerul Ghelar — Electromotor Ti
mișoara, Laminorul Nădrag — Mefa— 

Oravița — 
Simerio — 
Bocșa — 
Deva —

Simerio — Minerul O— 
Timișoara — Victoria^

Nădrag — Știința^
Oțelu Roșu — Vuk-

(21 octombrie)
■ Explorări Dever..

Știința Petroșani^ 
Minerul ‘ 
Minerul Oravița^ 

Laminorul Nădrag. 
Metalul Bocșa, Me— 

:u — Electromo-tor Ti— 
Caransebeș — Gio-

Vulcan,

Minerul De- 
C.F.R. Sime- 
Minerul Orn- 

Timișoora — C.F.R.

(23 septembrie)
Roșu — Explorări 

Minerul Vul- 
C.P.L. Ca- 

Mine-

Ti mișoara 
I Ghelar 

Laminorul Nădrag 
Iul Oțelu Roșu, Minerul 
Victoria Călan, - - - 
Minerul Vulcan, I 
Explorări Deva, I 
C.P.L. Caransebeș.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Electromotor Timișoara — Minerul 

Vulcan, Metalul Oțelu Roșu — Vic
toria Călan, Vulturii Lugoj — C.F.R.: 
Timișoara, Metalul Bocșa — C.P.L 
Caransebeș, Știința Petroșani — Mi-- 
aerul Deva, Explorări Deva — Mine
rul Oravița, Minerul Ghelar — Glo
ria Reșița, Laminorul Nădrag — 
C.F.R. Simeria.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)
Știința Petroșani — Minerul Ghelar, 

C.P.L. Caransebeș — Vulturii Lugoj, 
Minerul Deva — Metalul Oțelu Roșu, 
Minerul 
Minerul 
mișoara, 
Nădrag, 
Bocșa, 
Reșița.

ETAPA
C.F.R. 

Gloria Reșița

C.F.R. 
Metalul 
Minerul

Vulcan — Explorări Deva. 
Oravița — Electromotor Ti- 
Victoric Călan - Laminorul 
C.F.R. Simeria — Metalul 
C.F.R. Timișoara — Gloria

Simerio 
Timișoara

A XIV-a (25 noiembrie)
Simerio — C.F.R. Timișoara, 

_____  — Victoria Călan, Me
talul Bocșa — Minerul Oravița, Elec
tromotor Timișoara — C.P.L. Caran
sebeș, Explorări Deva — Știința Pe
troșani, Metalul Oțelu Roșu — Mi
nerul Vulcan, Vulturii Lugoj — Mine
rul Deva, Minerul Ghelar — Lamino
rul Nădrag.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
C.F.R. Timișoara — Metalul Oțelu 

Roșu, < ‘
Ghelar, 
Bocșa, 
merîa, 
goj. > 
Deva, 
motor 
Gloria '

Timișoara
C.P.L. Caransebeș 

, Minerul Vulcan 
Minerul Deva — 

Victoria Căian — 
Laminorul Nădrag

Știința Petroșani 
Timișoara, Minerul 
Reșița.

— Minerul,
— Metalul
C.F.R. Si- 

Vulturii Lu- 
— Explorări

— Electro— 
Orovița



SASE ECHIPAJE ALE ROMÂNIEI S-AU CALIFICAT 
ÎN SEMIFINALELE PROBELOR PE 1000 DE METRI

DUISBURG, 16 (prin telefon). 
Aici, Pe lacul Wedau, locul de 
desfășurare a celei de a 15-a 
ediții a campionatelor mon
diale de caiac-canoe plouă con
tinuu de peste 10 ore. în a- 
ceste condiții, pe o vreme rece 
de toamnă, cu un vînt care 
suflă în rafale destul de pu
ternice, au început, joi dimi
neața, seriile probelor Pe dis
tanța de 1 000 de metri, în care 
sportivii și echipajele prezente 
•la start urmăreau obținerea 
dreptului de a promova în semi- 

■ finalele competiției.
Reprezentanții noștri au luat 

un start bun, 6 dintre cele 7 
ambarcațiuni s-au calificat di
rect în semifinale. Caia
cul de doi Arighel Corn an — 
Marian Dicu a trebuit să mai 
tragă o pistă, după-amiază, 
dar și de această dată a ra
tat promovarea în semifinale. 
Dar, iată citeva amănunte des
pre aceste prime curse ale 
campionatelor mondiale s

Ion Bîrlădeanu a concurat 
în seria I făcînd o cursă tac
tică 
locul 
dezul 
intea

bună și situîndu-se. pe 
secund, după neozeelan- 
Ian Ferguson, dar îna- 
lui Geza Csapo (Unga-

S-a încheiat C. M. de pentatlon modern

CROSUL A DECIS
mon- 

s-a

mai 
crosul.

aur,

— repre- 
și cîștlgăto- 
' americanul

BUDAPESTA, 16 (prin telefon). 
Cel de-al 24-lea Campionat 
dial de pentatlon, modern _ . 
dovedit a fi mai echilibrat decît 
oricind, echilibru ilustrat 
ales de ultima probă, 
Abia după această a 5-a ..încer
care” a putut îi cunoscută noua 
campioană mondială 
zentativa S.U.A. 
rul medaliei de 
Robert Nieman.

Proba de cros 
după-amiază, 
rabil, pe un 
de 4 000 m. „
rul Hidegut, în apropierea 
portului. Parcursul (primii 
m — teren" plat, apoi 500 
ușor urcuș, urmați de alți 
in pantă abruptă, pentru

desfășurat, 
timp favo- 
accidentat,

s-a 
unpe 

traseu 
am enaj at în c artie- 

— ’ aero- 
1000 

m un 
500 m

. ... ca a
doua parte să fie un coborîș in
tens) i-a solicitat foarte mult pe 
toți concurenții, care au luptat 
cu deosebită dîrzenie pentru o 
clasare cit mai bună. Dealtfel, 
crosul a confirmat prin desfășu
rarea sa titlul pe care cronica
rul ziarului „Nepsport" îl dă
duse articolului său înaintea star-

C. M. DE HANDBAL (junioare)
iN IUGOSLAVIA

DRESDA, 16 (Agerpres). — In 
cadrul lucrărilor consiliului fe
derației internaționale de hand
bal, desfășurate la Dresida, s-a 
stabilit ca cea de-a doua ediție 
a campionatului mondial feminin 
pentru echipele de juniori să 
aibă loc intre 13 și 23 octombrie 
în Iugoslavia. Meciurile din pre
liminarii se vor desfășura în mai 
multe orașe ce urmează să fie 
stabilite.

LOTURILE DE HANDBALIST! JUNIORI 
INTERNATIONALEÎN ÎNTRECERI

Activitatea competițională a 
selecționatelor handbalistice de 
juniori și junioare continuă. 
Astăzi și miine, la Alexandria, 
are loc o dublă confruntare în
tre selecționatele de junioare 
ale României si R. D. Germane,

• „TOPUL* SAPTAMlNII începe cu două 
nume care au devenit tot mai des sinonime 
cu victoria : Eva Zorgo-Raduly și Carmen 
Bunaciu. Două sportive române care stâr
nesc admirație și animă justificate mîndrii. 
Cu al treilea rezultat din întreaga istorie 
a probei de aruncarea suliței, obținut pe 
un celebru stadion atenian, demna conti
nuatoare a Mihaelei Peneș promite să tran
sforme în realitate un vis înaripat — 70 
metri ! Iar în bazinele marilor întreceri ale 
naiadelor, campioana probelor de spate ne 
oferă noi mărturii ale excepționalelor sale 
posibilități. O DUPĂ SPARTACHIADA PO
POARELOR DIN U.R.S.S.,1a orizont o nouă 
,,repetiție generală" a viitoarelor Jocuri 
Olimpice. Din Ciudad de Mexico, organiza
torii Universiadei ’79 au anunțat că, la în
ceput de septembrie. 5000 de competitori se 
vor întrece pentru titlurile mondiale stu
dențești. Mai mulți decît au fosit, pe același 
stadion mexican, cei care au dat lupta 
pentYu medaliile olimpice ale anului 1968. 
La Moscova, în vara viitoare, această cifră 
va fi — cel puțin — dublată. Anvergura 
marilor competiții internaționale prezintă o 
curbă continuu ascendentă. • SPORTUL 
AMERICAN caută un înlocuitor pentru 
Cassius Clay și se pare că l-a găsit. El nu

face parte din lumea ,,greilor", ci aparține 
mai elegantei categorii a welter-ilor. Nu
mele său : „Sugar** Ray Leonard (23 ani), 
fost campion olimpic, neînvins de la tre
cerea sa la profesionism, proaspăt cîștigător 
(prin k.o. 4) al centurii de campion

Americii în fața fostului deținător, Pete 
Reznay. Posedă în cel mai înalt grad atu- 
urile de vedetă a ringului, ,,o veritabilă 
sculptură în bronz" — scrie presa trans
oceanică. Acum, tînărul boxer de culoare 
se pregătește să facă un pas decisiv spre 
titlul mondial, într-o proiectată întîlnire cu 
campionul european, iugoslavul Marian 
Benes, la Madison Square Garden. ® DOI 
ECHIPIERI DE BAZĂ ai „squadrei azzurra" 
la ultimul campionat mondial de fotbal 
și-au schimbat carnetele de legitimație și

domiciliul. Percutantul centru înaintaș 
Paolo Rossi, fost la Vicenza, trece la clu
bul din Perugia, clasat pe locul doi la ul
tima ediție a ligii peninsulare. Iar Romeo 
Benetti, posesorul spectaculoaselor șuturi 
de la distanță, pleacă de la Juventus pen
tru a activa la A.S. Roma. • LUPTA 
SPORTIVA POATE FI NEÎNDUPLECAT DE 
ASPRA atunci cînd terenul disputei este 
oferit de înălțimile munților uriași sau în
tinsul mării. Șase alpiniști japonezi au J.ost 
uciși de o avalanșă, în timp ce efectuau 
ascensiunea vîrfului Sar Gocher (6 249 m) 
din Pakistan. în Marea Irlandei, o puterni
că furtună a făcut victime printre concu
renții competiției de yachting „Admirai 
Cup" : 17 persoane și-au pierdut viața, alte 
30 sînt date dispărute, în timp ce peste 80 
de ambarcațiuni au abandonat cursa sau au 
naufragiat. • O BUCURIE, INSA, ÎN FA
MILIA LUI JIMMY CONNORS, care a lăsat 
neîncheiată participarea sa la turneul de 
tenis de la North Conway, pentru a se de
plasa cu elicopterul la Los Angeles, unde 
soția sa, actrița de cinema Patty McGuire, 
a dat naștere unui băiat, frumos și să
nătos.

Radu VOIA

Campionatele mondiale de caiac-canoe

ria). în seriile caiacelor sim
ple Pe distanța de 1000 metri 
cel mai bun timp a fost rea
lizat de campionul mondial al 
•probei, Rudiger Helm (R. D. 
Germană), dar așa cum bine 
se știe, în această fază a în
trecerilor timpii sînt mai pu
țin importanți, fiecare sportiv 
urmărind calificarea în faza su
perioară a competiției.

La canoe simplu, multiplul 
nostru campion Ivan Patzaichin, 
deși a concurat în aceeași se
rie cu campionul de anul tre
cut Mathias Ljubek (Iugosla
via), a controlat cu autoritate 
cursa și a cîștigat clar. Din ce
lelalte serii o bună impresie 
au lăsat canoiștii Tamas Wich
man (Ungaria), Echard Leuc 
(R. D. Germană) și Serghei Pe
trenko (U.R.S.S.), care și-au 
depus candidaturile pentru un 
loc pe podium în această probă.

Caiacista noastră Maria Ște
fan a cîștigat seria a IlI-a 
după o întrecere tactică în care 
șl-a menajat evident forțele, 
intrecînd printre altele pe Eva 
Eicleler (Polonia) și Sue Hol- 
lowai (Canada). în disputele 
fetelor pe distanta de 500 m, 
cel mai bun timp l-a realizat

IERARHIA FINALA
tuiul: „Totul se va decide Ia 
cros**. Intr-adevăr, prin victoria 
americanului Mike Burley, cro
nometrat în 12:11,2 (1372 p), re
prezentativa S.U.A. a reușit să 
remonteze handicapul față de 
prima clasată pînă înaintea cro
sului, Ungaria, în timp ce fostul 
campion mondial și olimpic, po
lonezul Peciak; a urcat pînă pe 
poziția a doua.

In. acest context, ar luptei deo
sebite pentru fiecare secundă, 
penta tio ni știi noștri au realizat 
performanțe bune. Dumitru Spîr- 
lca și Iuliu Galovici au fost cro- 

- nometraiți cu 13:34,0 (1135 p), în 
timp ce Cezar Răducanu a fost 
înregistrat cu 13:46,2 (1088 p),
această probă nereușind însă să 
îi salte prea mult în clasamen
tul general individual, deoarece, 
după cum se știe, el au avut o 
comportare, sub așteptări în pro
bele de scrimă și tir. In schimb, 
rezultatul probei de cros le-a 
permis să mai urce un loc în 
clasamentul pe echipe, depă
șind-o și pe cea a Cehoslovaciei, 
în urma căreia se aflau.

CLASAMENT FINAL: indivi
dual — 1. R. Nieman (S.U.A.) 
5483 p — campion mondial, 2. 
I. Peciak (Polonia) 5467 p, 3. D. 
Masala (Italia) 5423 p, 4. L. Hor
vath (Ungaria) 5397 p, 5. O. Bul
gakov (U.R.S.S.) 5394 p, 6. T.
Maracsko (Ungaria) 5384 p... 26. 
C. Răducanu 5119 p..., 39. I. Ga
lovici 5026 p..., 32. D. Spîrlea
4937 p; echipe — 1. S.U.A. 15 976 
p — campioană mondială, 2. Un
garia 15 969 p, 3. U.R.S.S. 15 885 
p, 4. R. F. Germania 15 828 p, 
5. Franța 15 415 p, 6. Polonia 
15 381 p, 7. Italia 15 360 p, 8. Su
edia 15 360 p, 9. România 15 082 p, 
10. Cehoslovacia 14 984 p.

Constantin MACOVEI

în timp ce juniorii vor pleca 
duminică în Poloniș, unde, în- 
cepînd de luni, vor lua parte, 
în localitatea Pulawy, la o 
nouă ediție a „Cupei Priete
nia". 

caiacista Rosvita Eberl (R. D. 
Germană), campioană mon
dială.

Caiacul de doi al țării noas
tre, alcătuit din Anghel Coman 
și Marian Dicu, a sosit pe locul 
4 în seria a Il-a, după echi
pajele Norvegiei (Rasmusen — 
Sojland), Spaniei (Del Riego — 
Vasquez) și Suediei (Nordquist 
— Olson). în această situație, 
ei au fost nevoiți ca după- 
amiaza să tragă în recalifi
cări. Din păcate, nici această 
șansă n-a fost fructificată.

Canoea fraților Gheorghe și 
Toma Simionov a sosit pe lo
cul secund în seria I în care 
au fost depășiți de bulgarii 
Ilkov — Ananiev, intr-o cursă 
în care nu au forțat decît pe 
prima parte, cînd s-au desprins 
decisiv pentru obținerea califi
cării în semifinale. In lupta 
pentru primele locuri în această 
probă mai pot interveni și Bu
da — Frey (Ungaria). Seibet — 
Bothc (R. D. Germană) și Iur- 
cenko — Lobanov (U.R.S.S.).

O cursă foarte bună au fă
cut caiacistele noastre Agafia 
Orlov — Nastasîa Nichitov, care 
au sosit în același timp în se
riala II-a cu campioanele mon
diale Marion Rossiger — Mar
tina Fischer (R. D. Germană), 
depunîndu-și in acest fel can
didatura pentru unul din locu
rile fruntașe ale caiacului de 
doi, fete.

In sfirșit, caiacul de 4 (Va- 
sile Diba — Mihai Zafiu — A- 
lexandru Giura — Ion Geantă) 
a cistigat cu ușurință seria a 
IlI-a în care a concurat.

Vineri dimineața sînt progra
mate seriile 
cursele pe 
metri, iar 
lificările.

de calificare în 
distanța de 500 de 
după-amiaza, reca-

Vladimir MORARU

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE
DE ATLETISM

BYDGOSZCZ, 16 (prin telex). 
Pe stadionul „Zawisza” au înce
put joi dimineața întrecerile ce
lei de-a 5-a ediții a C.E. de a- 
tlctism rezervate juniorilor. La 
startul acestei importante compe
tiții sînt prezenți 661 de sportivi 
șl sportive din 28 de țări, prin
tre care 12 junioare și 5 juniori 
din țara noastră.

In cursul după-amiezii de joi, 
după festivitatea de deschidere, 
s-a alergat, direct finală, proba 
de 1 500 m (b) Ia startul căruia 
au fost prezenți 14 alergători 
printre care și atletul român Da
niel Nistor. La capătul unei curse 
extrem de „rapide” victoria a 
revenit englezului Graham Wll-

AUSTRALIA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN „ADMIRAL CUP“

LONDRA, 16 
Competiția de 
rai Cup", care 
cea mai mare 
toria sportului „ .
cheiat totuși, după trei 
încercări dramatice, în 
Plymouth, unde arbitrii 
semnat victoria 
1088 puncte.

In cea de-a 5-a 
Race" din cauza 
violente, care a _ _
rele participante în largul coas
telor Irlandei, și-au pierdut viața 
17 concurenți, 85 de yachturi au 
naufragiat, iar despre soarta al
tor 30 nu se știe încă nlmîc. In 
ciuda condițiilor atmosferice po
trivnice circa 90 de ambarca
țiuni au reușit să termine în
trecerea.

(Agerpres). —
yachting „Admi- 

a fost marcată de 
catastrofă 
cu pînze,

diin is- 
s-a în- 
zile de 

portul 
au con- 

Australiei —

regată „Fastnet 
unei furtuni 
decimat velie-

SPORTIVI ROMÂNI
VOLEIBALISTELE JUNIOARE 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

In vederea participării, între 
19 șl 26 august, la tradiționala 
competiție voleibalistică „Turneul 
Prietenia**, reprezentativa de ju
nioare a României a plecat, ieri, 
la Pazargic (Bulgaria). Din lot 
fac parte, printre altele, Ioana 
Liteanu, Mariana Olteanu, Nicu- 
lina Stănică, Livia Luca, Seve- 
rina Tudorache, Gabriela Bordei, 
însoțite de antrenorii S. Chiriță 
șl A. Secoșan.

TURNEU DE BOX LA EGER
La turneul internațional de box 

ce se desfășoară în aceste zile în 
localitatea maghiară Eger, sînt 
prezenți și patru pugiliști ro
mâni : Alexandru Turei, Titi Tu
dor, Mihai Ciubotaru șl Ion 
Boancă. Sportivii sînt însoțiți de 
antrenorul ploieștean Emil Popa.

TINERII HALTEROFILI 
IN POLONIA

Echipa națională de juniori 
haltere a plecat în Polonia, 
Varșovia, unde va susține dumi-

la 
la

SEBASTIAN COE DOBOARĂ
RECORDUL LUMII PE 1500 m

ZURICH, 16 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs in
ternațional de atletism desfă
șurat la Zurich, cunoscutul a- 
lergător englez Sebastian Coe 
a stabilit un nou record al 
lumii în proba de 1 500 m plat, 
cu timpul de 3:32,1. Vechiul re
cord era de 3:32,2 și aparținea 
tanzanianului Filbert Bay. De 
remarcat că Sebastian Coe de
ține și recordurile mondiale în 
probele de 800 m (1:42,4) și o 
milă (3:49,0).

Alte rezultate obținute : cio
can — Litvinov (U.R.S.S.) 78,42 
m | prăjină — ,_î
(Polonia) 5,55 
Schmidt (R. D. 
m | înălțime (f) 
nada) 1,92 ml 
Ashford (S.U.A.) 
(f) —- Rabsztyn

Kozakiewicz 
m i disc — 

Germană) 67,90 
— BriU (Ca- 

200 m (f) — 
22,27 ; 100 m g 
(Polonia) 12,52.

PENTRU JUNIORI
deliamson cu 3:39,0, urmat 

sovieticul Leonid Bruk 3 : 40,03 
și de elvețianul Peter Wirz
3 :42,7. Reprezentantul nostru*
manifestând o formă slabă, s-a 
clasat pe ultimul loc cu 3 :59,2. 
Sub așteptări s-au comportat și 
semifondistele Ileana Demeter 
(locul 5 cu 2 :09,4) și Margareta 
Ghile (locul 4 cu 2 :08,2) în se
riile preliminare ale cursei de 
800 m. In cursul dimineții de joi, 
s-au disputat calificări la nume
roase probe, unii dintre repre
zentanții noștri obținînd rezultate 
meritorii. Astfel, printre cele 16 
calificate in proba de lungime se 
numără și Elena Afloarei (6,05 m). 
Un rezultat bun a obținut Ana 
Marcu clasată pe locul 2 în seria 
a 4-a a cursei de 400 m cu timpul 
de 55,13 (primul loc a fost ocupat 
de Marion Heilmann — R.D.G. 
cu 53,60). Tot în această probă, 
dar în în-trecerea juniorilor, Du
mitru Junghiatu a ratat califica
rea, realizînd 56,69.

Ziua cea mai încărcată este 
cea de vineri cînd sînt progra
mate întreceri la numeroase 
probe.

Ion GAVRILESCU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

m ;

ATLETISM • în campionatele 
Franței, la Orleans : triplu salt — 
Valetudle 16,46 m ; 100 m —
Joncour 10,35 ; 10 000 m — Coux 
28:31i,l ; suliță — Lutul 82,08; loo m 
(f) — Rega 11,54 ; 800 m (f) — 
Rentiens 2:08,0.

CICLISM • Etapa a 2-a a Tu
rului Olandei (Amsterdam —

PESTE HOTARE
nică o partidă amicală cu puter
nica selecționată similară a țării 
gazde. Printre cei care au făcut 
deplasarea se află V. Roșu, cam
pion mondial la stilul smuls, ca- 
teg. 56 kg, S. Mobin, P. Becheru. 
T. Kiskalo, C. Da#ija și T. Popa.

TENISMANII ÎN ÎNTRECERI

Federația

Cosmina

Intre 20 și 26 august se dispută, 
la Atena, Balcaniada de tenis re
zervată juniorilor. 
noastră de specialitate a înscris 
Ia întreceri echipele : _____ '
Popescu, Nadia Becherescu șl Lu
minița Sălăjan, respectiv Andrei 
MIrza, Dorian Antonescu șl Da
niel loanovici (antrenori : Ecate- 
rlna Roșlanu șl Gh. Boaghe). La 
tradiționalul turneu internațional 
de la Balaton (20—26 august) vor 
participa Jean Bircu, Eduard 
Pană, Laurențiu Țiței șl Florin 
Niță. Concomitent, sub îndruma
rea antrenorului Gh. Slapciu, vor 
lua parte la campionatele inter-- 
naționale ale Poloniei, de la Ka
towice (22—26 august) : Maria 
Romanov, Elena Popescu, Daniel 
Stănescu și Laurențiu Bucur.

TURNEE DE ȘAH
După opt runde, în turneul In

ternațional pentru tineret de la 
Zalaegerszeg (Ungaria) conduce 
Velikov (Bulgaria), cu 6 puncte. 
Llviu Oltean (România) se află 
pe locul 4 cu 4,5 puncte și 2 
partide întrerupte.

In turneul internațional de la, 
Bela Krtîkva, după 9 runde, tînă- 
rul maestru român Ion Biriescu 
are 4 puncte și o partidă între
ruptă în poziție avantajoasă la 
Radivojevlci.

Fotbal
I vnericUaMe
• ECHIPA A.E.K. ATENA a 

jucat la Adelaida, în compania 
formației Australiei de Sud. Fot
baliștii greci au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (l—O), prin 
punctul marcat, în minutul 29, 
de Ardizoglu • IN meci tub 
con tind pentru preliminariu^ 
„Culpei cupelor", la Copenhaga, 
echipa B. K. 1903 a învins cti 
6—0 (2—0) pe Apoel Nicosia. Me-, 
ciul retur va avea toc la 8 sep
tembrie la Nicosia. ® LA OSLO, 
în campionatul Scandinavici : 
Norvegia — Suedia 2—o (0—9). • 
IN „cupa americiu*, ia Bogo
ta. : Columbia — Chile 1—0 (1—0).
• „CUPA U.R.S.S." a fost cuce
rită, la actuala ediție, de Dinamo 
Tbilisi, care, în finala disputată 
la Moscova, a întrecut cu 5—4 
(după executarea loviturilor de 
La 11 m) formația locală Dinamo*
• REAL MADRID a cîștigat tur-’ 
neufl. desfășurat în localitatea; 
spaniolă La Coruha, înving'înd în 
finală, cu 1—0, pe Gijon. Pentru 
tocul 3 : Honved — West Brom
wich 1—0. • Turneul de la Li
sabona a fost cîștigat de echipa 
Vasas Budapesta, învingătoare cu 
2—1 (0—1) în finala cu Sporting 
Lisabona. Pentru locul 3 : Be- 
lenenses —* Vitoria Set-ubal 2—1.
• IN TURNEUL de la Tokio, e-
chipa spaniolă F.C. Valencia a 
întrecut cu scorul de 4—3 fl—1) 
formația argentiniană Iluracan 
(trei goluri a înscris spaniolul 
Saura). Intr-un alt joc : Japonia 
F.C. Amsterdam 4—2 (2—1). •
SELECȚIONATA PERULUI va 
întreprinde în cursul lunii sep
tembrie un turneu de mai multa 
meciuri în Europa. Echipa peru
ană urmează să întâlnească se
lecționatele Scoției, Angliei, Ifiâ* 
Hei șl Spaniei. Primul meci, la 12 
septembrie, la Glasgow, în com
pania formației Scoției. Turneul 
european al echipei Perului face 
parte din programul de pregătiră 
în vederea C.M. din 1Q82.

Haarembcrg, 201 km) a fost cîș- 
lig-ată de Jan Raas în 5h 05:21. El 
se menține lider, urmat la 8 sec. 
de belgianul Willems. • Marele 
Premiu al orașului Dortmund a 
revenit rutierului belgian Patrick: 
Sercu — 150 km în 3h57:03 •
După patru etape, în cursa pen- 
<Fu amatori dotată cu premiul 
,, Wilhelm Tell", care se desfă
șoară în Elveția, conduce rutie
rul elvețian Richard. Trinkler, ur
mat la 1:59 de italianul Fausto 
Stiz.

TENIS • In turneul de la Cle
veland, perechea I. Năstase —‘ 
T. Gorman a întrecut pe Andrew 
— Icaza, cu 6—7, 7—6, 6—2. La 
simplu : Panatta — Collings 6—4, 
6—2 ; Lutz — Letcher 6—2, 7—5; 
Krishnan — Leonard 6—4, 6—2.
• La Toronto : Borg — Molina 
6—0, 6—3 ; McEnroe — Ko des 7—5, 
6—3 ; Okker — Vilas 6—3, 7—5 ; 
Fibak — Slozil 6—1, 6—1. • La 
Stowe (Vermont): Connors — 
Docherty 6—4, 6—3 ; Tim Gullik- 
son — Taygan 7—6, 6—2 ; Tom 
Gulllkson — Noeback 6—3, 6—3.

YACHTING O Desfășurat la 
Medemblik (Olanda), campionatul 
mondial clasa ,,470“ a revenit e- 
chipajului japonez Miyuki Kai — 
Ryo Komiya. @ Cea de a doua 
manșă a • C.E. clasa „Tornado", 
care se desfășoară la Helsinki, a 
revenit sovieticilor» Viktor Pota
pov și Aleksandr Zîbin, care con
duc în clasamentul general, ur
mați de echipajul englez Robert 
White — David Campbell.


