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Sportul captivează, arena cre- 
înd permanent idoli. Pe firma
mentul lui sînt propulsate — 
de talent și sîrguință — stele 
autentice, eroi ai legendei fără 
de sfîrșit a sportului. O com-
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0 ȘCOALĂ A CURAJULUI,
A PATRIOTISMULUI,

O ȘCOALA A DEVENIRII

• In prima zi a întrecerilor lor croiua
C. Alexandru, ri. Avram, $t. Rusu, I. Draieo 

și T. Andrei

petiție, uneori chiar și numai 
un meci, pătrunde, in aceeași 
clipă, în milioane de case afla
te pe toate continentele globu
lui, minunea fiind săvirșitâ de 
televiziune. Așa se face că nu
mele unui tînăr, al unui copil 
— amintiți-vă de Nadia și de 
Montreal —, ajunge pe buzele 
tuturor. Aceasta este, desigur, 
partea spectaculoasă a sportu
lui, care — și ea — are un rol 
propagandistic important 
tru atragerea generațiilor 
renă.

In concepția partidului
tru, sportului i s-a atribuit o 
menire mai profundă. Aceea

pen- 
in a-

nos-

r ,

SPORTIVA A DEVENIT 
SOCIALA, ÎNTREGIND 
OMULUI NOUn

Ion 
reco-

— Tovarășe doctor 
Creangă, ne-ați fost 
mandat ca un apreciat me
dic stomatolog, medic pri
mar. în același timp, sînteți 
un prieten statornic al spor
tului. Din cite știm, ați ju
cat și rugby. în prima di
vizie a țării, la clubul Pro
gresul. Vă rugăm să ne 
spuneți care este, după pă
rerea dumneavoastră, rela
ția dintre sport și 
ne...

reia 
profesiu

unei de- 
activiia- 
profesto- 

. . .. se influențează reci
proc. în avantajul amindu- 
rora. In viața omului con
temporan. mișcarea, exerci
țiul fizic și sportul repre
zintă necesități obiective. 
Este meritul partidului, al

noaslre socialiste

contrlbui direct la dezvol- 
armonioasă a generațiilor,

de a 
tarea 
la sporirea capacității lor de 
percepere, de muncă, educația 
prin sport devenind o compo
nentă a educației socialiste. 
Urmînd aceste indicații, mișca
rea sportivă din România so
cialistă și-a mărit tot mai mult 
contribuția la formarea omului 
nou. Milioane 
de oameni 
vîrstnici vin 
„Daciadei", 
trainică cu exercițiul fizic, cu 
sportul, făgăduindu-și să nu-1 
părăsească niciodată. Statistici
le atestă că sportul e o compo
nentă importantă in opera de 
întărire a sănătății poporului.

Firește, direcțiile de acțiune 
ale sportului, ca și cele de in- 
rîurire, sînt multiple. în arenă 
se cultivă și se dezvoltă cura-

de copii și tineri, 
maturi și chiar 
astăzi in arenele 
leagă prietenie

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

— Fără pretenția 
flniții, consider că 
tea sportivă și cea 
nală

orinduirii
de a fi oferit condiții pen
tru ca spartul să ocupe un 
loc însemnat in activitatea 
cotidiană a fiecărui om al 
muncit. Activitatea sportivă 
a devenit o valoare socială, 
îmtregind. astfel, profilul o- 
mului nou, scop suprem și 
nobil al realităților din ța
ra noastră, în căzui 
consider că sportul 
sporit rezistența de a 
„la scaun" cu — cred 
20—25 la sută. în anii
practicam rugbyul si cind 
principiul jocului nostru era 
„orice nouă clipă — o nouă 
situație 
mea a 
te. s-a

meu, 
mi-a 
lucra 

eu — 
cind

gindireade joc“. 
ciștigat in mobi'ita- 
obișnuit să selecteze

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

Ștefan Rusu, care in această fagi și-a prins adversarul în „pod's, 
luptă să-fi păstreze titlul de campion al lumii

De azi șl pînă la 28 august, la 
San Diego (S.U.A.) se vor des
fășura Campionatele mondiale 
de lupte greeo-romane șl libe
re. La aceste întreceri — pe 
bună dreptate considerate drept 
o repetiție generală a concursu
rilor olimpice de anul viitor 
— participă luptători de elită,

După finalele înotătorilor

APLAUZE PENTRU
Șl NU NUMAI

Spre deosebire de 
vremea nu a fost, 
tă dată, prea ________
re cu participant ii la fi
nalele campionatelor naționale 
de înot, ploaia și frigul fiind 
adversari incomozi. în ciuda a- 
cestor condiții, ca și a faptului 
că cel mai mulți dintre record
mani se prezentau la start 
mar câți de eforturile depuse — 
doar cu cîteva zile înainte — 
în Întrecerile „Cupei Europei", 
am asistat la multe dispute in
teresante, încheiate — datorită 
ambiției cîtorva dintre compe
titori — cu noi recorduri na

alți ani, 
de aceas- 

îngăduitoa-

Post-scriplum la cele 9 medalii la C. M. de caiac-canoe

IrFLOTILA NOASTRĂ A NAVIGAT BINE, DAR UNELE 
VALURI" AU REDUS DIN RANDAMENTUL SCONTAT

CARMEN BUNACHI 
PENTRU EA...

ționale, șase de seniori și alte 
cinci de juniori.

Firește, punctul de atracție 
al ediției recent încheiate i-a 
constituit evoluția lui Carmen 
Bunaciu, care a confirmat, șt 
în acest an, că este una dintre 
cele mai puternice spatiste din 
lume. Multipla noastră record
mană și campioană nu și-a de
zamăgit susținătorii. Ne-a ofe
rit o cursă de 100 m excepțio
nală, în care doar neșansa a 
împledicat-o să realizeze un 
record sub 63 de secunde (cea 
mal bună performanță mondia
lă a anului : Linda Jezek — 
63,13), și o alta de 200 m în 
care, pmă la 170 m, s-a aflat 
în graficul unui nou record eu
ropean. Dlnamovista, ambițioa
să așa cum o cunoaștem, a ținut 
să onoreze întrecerile campio
natelor naționale cu rezultate 
deosebite și în mare măsură a 
reușit ; 63,59 — 100 m și
2 :16,13 — 200 m în timpi care

Adrian VASILIU

multipli campioni și medaliațt 
la cele mai mari competiții, 
precum și tineri talentați, afir
mați în acest sezon, din Euro
pa (Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Ungaria, Polonia, Suedia, 
R.F. Germania, Turcia, Grecia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, R.D, 
Germană, Finlanda și, bineînțe
les. România), dar și din S.U.A., 
Japonia, R. P. Mongolă, Iram-.

în acest număr nu putem 
oferi amănunte despre parte
nerii sportivilor noștri ; a- 
ceasta cu atît mai mult cu clt^ 
după cum se știe, la competi
țiile de lupte tabelele de con
cura se definitivează abia in 
ziua inaugurală, după efectua
rea cîntarului și a tragerilor j* 
sorți.

Conform programului, stabilit 
după ultimele 
regulamentului 
vor începe — 
— întrecerile 
ne“ la 5 categorii de greutate. 
Este ziua startului pentru Con
stantin Alexandru (48 kg). Flo
re» Avram (57 kg), Ștefan Rusa 
(68 kg). Ion Draica (82 kg), Va
sile Andrei (100 kg), urmînd ca 
miercuri să intre în concurs șt 
ceilalți sportivi români : Nit* 
Gingă (52 kg). Ștefan NcgrișM 
(62 kg), Gheorghe Ciobotara 
(74 kg). Petre Dîcu (90 kg) și 
Roman Codreanu (4-100 kg). în 
continuare, meciurile pentra 
desemnarea celor 10 campioni 
al lumii la acest stil se vor dis
puta după sistemul cunoscut do 
la „europenele" desfășurate 1* 
București

Odată cu aceste cîteva in
formații am prezentat cititori
lor și componența echipei noas
tre reprezentative de lupte gre- 
co-romane, din rîndul căreia

Dan GARLEȘTEANU

prevederi ale
F.I.L.A., martf 

pe patru saltele 
de „greco-roma-

La Wedau, apele 
tit. Am asistat la 
cele mal disputate 
campionatelor mondiale de ca
iac-canoe, ceea ce era de alt
fel previzibil, întrucît întrece
rile constituiau o veritabilă a- 
vanpremieră olimpică.

Sportivii noștri și-au onorat 
prezența la această ediție, 
menținîndu-se într-o poziție 
fruntașă în ierarhia mondială 
a acestui sport, acum cu o arie 
mai largă ca în trecut (31 de 
țări prezente aici). Cele 9 me
dalii ale sportivilor români re
prezintă în bună parte obiec
tivul propus pentru aceste 
campionate, dar ele nu oglin
desc în întregime aspirațiile 
noastre îndreptățite. Un bilanț 
fără „aur“ adus de Vasilc Dî- 
ba sau Lipat Varabiev, fără 
Maria Ștefan pe podium este 
sub posibilitățile caiacului și 
canoei romanești.

Evoluția celor 18 echipaje 
care au purtat tricolorul ro
mânesc obligă 
nieri. Am mai 
ță meritele lui 
un canoist cu 
tă și conștient că faima spor
tivă nu se păstrează doar în 
registre, ci trebuie mereu în
treținută prin rezultate onora
bile. Iată de ce ne vom opri 
astăzi, cu deosebire, la... polul 
opus pe scara vîrstei, acolo

s-au liniș- 
una dintre 
ediții ale

1-a cîteva subli- 
scos în eviden- 
Ivan Patzaichin, 
multă experien-

Cuplul campion mondial in proba de 10 000 m: Nicușor Eșeanu — 
Ion Bîrlădeanu

Foto : Dragoș NEAGU

unde se află foarte tinărul ca- 
iacist Ion Bîrlădeanu. La 21 de 
ani, acesta a înțeles că, prin 
muncă stăruitoare, trebuie nu 
numai să-și perfecționeze cu
noștințele tehnice și să-și spo
rească forța, ci să învingă și 
handicapul sufletesc de a avea 
acasă, în proba sa, un înaintaș 
și un concurent de talia cam
pionului olimpic și mondial

Vasile Dîba, să-l transforme 
chiar intr-un puternic stimu
lent. Ion Bîrlădeanu obține a- 
cum, la Duisburg, două preți
oase medalii (una de aur și 
una de argint), bilanț cu atît 
mai frumos, cu cit el se află

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a »-a)
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SPORTIVII ROMÂNI AU SOSIT
LA
Șl

CIUDAD DE MEXICO
PREGĂTESC STARTUL
LA UNIVERSIADĂ

DE MEXICO, 20
Duminică seara a

CIUDAD 
(prin telex), 
sdsit in capitala Mexicului de
legația sportivilor români care 
vor lua parte la Jocurile Spor
tive Universitare. La aeropor
tul internațional Benito Juarez, 
delegația a fost salutată de re
prezentanți ai Institutului Na
țional al Sporturilor din Mexic 
și ai Federației Internaționale 
a Sportului Universitar — 
(F.I.S.U.). A fost prezent, de a- 
semenea. ambasadorul Româ
niei in Mexic, Dumitru C. Mi
hail.

Oaspeții români au fost, apoi, 
conduși în Centrul sportiv al 
Universiadei, unde sînt găz-
duiti si unde de luni au și în- 

‘ ceput antrenamentele, care

urmăresc acomodarea cu alti
tudinea.

în capitala mexicană, care 
intîmpină marele eveniment 
sportiv în haine de sărbătoa
re. interesul față de competi
țiile „Universiadei" atinge cot» 
tot mai înalte, pe măsură cs 
delegațiile participante sosesc.

Selecționata studențească de 
fotbal a României, care a sosit 
in Mexic în urmă cu cîteva 
zile, a susținut dunîinică un 
joc amical cu echipa de tine
ret a Uniunii universitare din 
Ciudad de Mexico, obținînd 
victoria cu 13—2. Programul o- 
ficial al fotbaliștilor noștri va 
fi cunoscut abia joi seara, cind 
se va efectua tragerea la sorti.
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Campionatele juniorilor la velodrom

REPREZENTANȚII JUDEȚELOR BRAȘOV Șl COVASNA 
AU CIȘTIGAT „CUPA U.G.S.R." LA POPICE

brică (Hur 
Vakonyl (M

SURPRIZELE Șl EXPLICAȚIILE LOR...
Campionatele naționale de 

ciclism pe pistă — rezervate 
juniorilor mari — s-au înche
iat duminică seara, pe velo
dromul Dinamo, odată cu des
fășurarea celei mai spectacu
loase (și pasionante) probe : a- 
dițiunea de puncte. Așadar, 
unei noi secvențe în evoluția 
cadeților i se pune punct. Ce 
urmează 7 Concluzia — corectă, 
credem noi — că aceste „na
ționale" au evidențiat un oa
recare progres al rezultate
lor, că se simte în evoluția 
sportivilor o mai mare canti
tate de muncă, poate și dorința 
de a urca în ierarhia perfor
manțelor. Reuniunile săptămi- 
nii trecute au scos în evidență 
cîteva talente autentice (Iuli
an Gache — Dinamo, Gh. Va- 
siliu — Hidrotehnica Constanța 
Și Georgian Marinescu — Vo
ința București), precum și alte 
cîteva care promit (Ionel Chi- 
ran și Adrian Tudor — Clubul 
sportiv școlar nr. 1 București). 
O ierarhie, în funcție de locu
rile pe podium, a celor 8—10 
secții participante la finale a- 
rată astfel :

I II III

titlu de campion și un Ioc doi, 
să-i domine deci pe •oamenii 
crescuți pe ovalul de beton, cu 
sute și sute de ore de antre
nament special, își explică sur
priza astfel : selecție întîmplă- 
toare în cluburile din Capitală, 
un proces instructiv-educativ de 
calitate îndoielnică. Și, să nu 
uităm, tot în această lună, la 
campionatele juniorilor mici, un 
alt sportiv venit de la sute și 
sute de kilometri de ovalul de 
beton, un alt tînăr care abia 
făcuse cunoștință cu bicicleta 
de pistă și cu velodromul —

ga țară pe velodromul Dinamo, 
pentru a li se verifica aptitu
dinile în acest gen de curse. 
Probabil că surprizele vor con
tinua. Va fi spre binele velo
dromului, pentru că numai așa 
se va putea alcătui un lot de 
perspectivă, un lot care să 
poată împlini speranțele de ri
dicare valorică a velodromului 
nostru, de intrare a reprezen
tanților lui în circuitul interna
țional și, poate, în cel olimpic. 
Sperăm că F. R. Ciclism va 
reacționa rapid, va face efor
tul cerut de o astfel de acțiu

1. Voința Buc. 2 2 0
2. C.S.S. 1 1 2 2
3. Hidrotehnica 1 1 0
4. Dinamo 1 0 2
5. Olimpia 0 0 1

Fără discuție, Voința își da
torează succesele muncii și se
riozității antrenorului Gh. Nca- 
goe, după cum alte cluburi — 
mai ales din cele care nu apar 
In acest clasament, din simplul 
motiv că nu au avut oameni 
pe podium — ar trebui să a- 
nalizeze serios activitatea teh
nicienilor lor.

Pentru omul din tribună, 
campionatele au constituit un 
spectacol mai mult decît agrea
bil, iar surprizele i-au sporit 
atractivitatea. Pentru omul a- 
▼izat, pentru tehnicianul cu 
vechi state de serviciu, faptul 
că Gh. Vasiliu — constănțean 
get-beget —, venit cu mai pu
țin de o săptămînă Înaintea 
campionatelor pe pistă (cînd, 
de fapt, a și făcut cunoștință 
cu ea), reușește să cîștige un

Formația Clubului sportiv școlar nr. 1 București, campioană a 
țării la urmărire pe echipe juniori : Ionel Chiran, Sandu Barbu, 
Adrian Tudor și Nicolae Popa Foto : I. MIHAlCĂ

I. Schneider (Voința Arad) — 
realiza un lucru asemănător...

Așadar, să notăm cu plus 
activitatea unor antrenori bucu- 
reșteni (celui de la Voința i se 
adaugă profesorii Ion Stoica, 
Constantin Baciu și Francisc 
Gcra de la C.S.S. 1), pentru 
cele cîteva elemente talentate, 
dar să nu uităm că pe pistă se 
mai află încă mulți, foarte 
mulți sportivi fără perspectivă, 
selecționați pe temeiuri neștiin
țifice.

Surprizele oferite de Gh. Va
siliu și L Schneider obligă fo
rul de specialitate la o reunire 
a cicliștilor juniori din întrea

ne, pentru ca, încă din acest 
an, să se contureze lotul amin
tit.

Iată, chiar și această idee s-a 
născut în focul disputelor de 
la Dinamo, ceea ce înseamnă 
că actuala ediție a „naționale
lor" a avut — din mai multe 
puncte de vedere — un rol po
zitiv.

H. N.
Astăzi, la ora 17, pe velo

dromul Dinamo din Capitală, 
se dă startul în ultima finală 
a ediției pe acest an a campio
natelor seniorilor : cursa cu a- 
dițiune de puncte (100 de ture, 
sprint la trei ture).

DUPĂ FINALELE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1) *

confirmă buna pregătire a cam
pioanei și marile ei posibili
tăți.

Cu mult interes am urmărit 
și dispute, directă între alte 
două talentate înotătoare, care 
s-au impus în acest sezon : I- 
rinel Pănulescu și Mariana Pa- 
raschiv. „Meciul" lor s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate ; Irinel a învins în am
bele curse de delfin, iar Ma
riana le-a cîștigat pe cele de 
mixt. Ne rețin atenția două 
dintre rezultate : recordul de 
junioare realizat de Pănulescu 
la 200 m fluture (2 :20,91) și

cel de senioare al Marianei Pa- 
raschiv la 200 m mixt (2 :22,48). 
Dar cele două campioane nu 
și-au spus ultimul cuvînt în 
actualul sezon, ambele avînd 
posibilitatea să-și amelioreze 
performanțele chiar în această 
săptămînă, în cadrul Balcania
dei (23—26 august) de la Istan
bul.

Un alt fapt care merită a fi 
subliniat : seriozitatea și per
severența cu care tînărul antre
nor Nicolae Tat își îndrumă e- 
lementele din grupa sa (elevi 
ai Liceului nr. 2 din București). 
Carmen Mihăilă (2 :10,88 la 
200 m liber) și Lucieîa Mihăi- 
lescu (2 : 25,63 la 200 m spate), 
ambele în vîrstă de 15 ani. au

arena sibiană Electrica și la 
de cultură a sindicatelor 

localitate, s-au desfășurat, 
de două zile, întrecerile fi- 
ale popularei competiții de 

„Cupa U.G.S.R.4*.

Pe
Casa 
din 
timp 
nale . . 
masă la popice, ,, 
Particlpanții la ultima confrunta
re a ediției ’79 a concursului, a- 
proape 100 de fete șl băieți (pînă 
la 23 de ani) din toate județele 
țării — sportivi legitimați, care 
n-au jucat însă în acest an In 
echipele divizionare — au obținut

PROGRESUL BUCUREȘTI 
A CUCERIT 

„CUPA FEDERAȚIEI" 
LA POLO

Finala „Cupei federației' 
polo, desfășurată la Ștrandul 
Tineretului din Capitală, a opus 
echipele Progresul București și 
V • a Cluj-Napoca. După o în
trecere spectaculoasă, aprig dis
putată, victoria a revenit for
mației bucureștene (antrenor: 
Al. Szabo), cu scorul de 5—4
(1—1 2—1, 0—1, 2—1). Au înscris: 
Gheorghe 3, Ionescu, Florincescu 
pentru Progresul, respectiv Gyar- 
fas, I. Pop, Sebok 
Arbitri: R. Timoc 
chives cu. (Nicolae 
coresp.).

șl Alpretean. 
șl D. paras- 
TOKACEK —

seria a Ii-a :
— Pro greșul

■® în Divizia A, 
Mureșul Tg. Mureș
Oradea 5—9 (0—3, 1—2, 1—2, 3—2). 
Au marcat: Ganea 2, Lucaci, 
Szasz, Petelei pentru Mureșul, 
respectiv Boros 3, Băjenaru 2, 
Harabula 2, Pantea și Csoka. Ar
bitri: Al. Bădiță șl R. Nichlta. 
(I. PAUȘ — coresp.).

DOI CÎȘTIGĂTORI ÎN
Capul de afiș al reuniunii de 

duminică l-a constituit disputa
rea „Premiului Victoriei", una 
din cele cinci probe clasice ale 
anului. Programată în două hi- 
turi (organizatorii continuă să 
recurgă, din nefericire, la aceas
tă „soluție"), alergarea n-a co
respuns din punct de vedere 
spectacular, lupta pentru victorie 
rezumîndu-se, în ambele manșe, 
la un duel între Fomina și Turi- 
ca (acestea împărțindu-șî „fră
țește" hiturlle respective), restul 
concurenților (nelnspirat handi
capați) făcind simplă figurație. 
Lăslnd la o parte aceste apre
cieri, consemnăm victoria (a 
treia în mai puțin de o lună) 
obținută de Oșanca (Gv. Solcan 
merită felicitări pentru felul cum 
a susțlnut-o în lupta finală), 
curea spectaculoasă făcută de 
Valoarea (se pare că aceasta șl-a 
găsit ,mtna“ în M. Ștefănescu) 
și dublul succes realizat de for
mația D. Toduță cu Arenda șl 
Indira, performanță ce o clasea
ză doar la două puncte de cea 
a antrenorului G. Tănase, lideră 
în prezent, dar „maiden" în ul
timele trei .reuniuni. Din rest, 
am reținut victoriile, oarecum 
facile, obținute de Văluța (sur
prinzător de bună după o serie 
de evoluții nu prea „răsărite") și 
Recurs, „scăpat" în handicapul 
respectiv

REZULTATE TEHNICE î Cursa 
lî 1. Arca (D. Popa) rec. 1:40,5, 
3. Virtuos. Simplu i, ordinea 6.

„PREMIUL VICTORIEI»

Cursa a 2-a: 1. nrgoveț (M. 
ștefănescu) rec. 1:37,7, 2. Podoa
ba, 3. Galca. 'Simplu 5, ordinea 
20, event 18, ordinea triplă 565. 
Cursa a 3-a: 1. Oșanca (Gv. Sol
can) rec. 1:29,5, 2. Iluminata.
Simplu 3, ordinea 25, event 33, 
triplu cîșUgător 1512. Cursa a 4-a: 
1. Femina (M. Ștefănescu) rec. 
1:29,4, 2 Turica. Simplu 4, ordi
nea 14, event 20. Cursa a 5-a: 1. 
Valoarea (M. ștefănescu) rec. 
1:20,7, 2. Hogatr. 3. Balerin. Sim
plu 4, ordinea 11, event 16, ordi
nea triplă 63. Cursa a 6-a: 1. 
Văluța (I. Oană) rec. 1:31,6, 2. 
Banjo, 3. Stilata. Simplu 2,50, 
ordinea 19, event 11, triplu cîș- 
tigător 157, ordinea triplă 245. 
Cursa a 7-a: 1. Turica (I. Oană) 
rec, 1:27,1, 2. Femina. Simplu 4, 
ordinea 8, event 11. Cursa a 8-a: 
1. Recurs (N. Simlon) rec. 
1:2S,3, 2. Zambila, 3. Oseina.
Simplu 3, ordinea 7, event 16, 
ordinea triplă 161. Cursa a 9-a: 
1. Arenda (D. Toduță) rec. 
1:32,3, 2. Sfioasa, 3. Halogena. 
Simplu 1,90, ordinea 16, event 12, 
triplu cîștigător 231, ordinea tri
plă 263. Cursa a 10-a: 1. Indira 
(T. Bănică) rec. 1:32,4, 2. Catren. 
Simplu 2,50, ordinea 23, event 14.

Gh. ALEXANDRESCU

confirmat saltul valoric din 
acest an. Marea surpriză ne-a 
oferit-o coechipierul lor Ovi- 
diu Coeenescu, care a făcut pri
mii pași în acest sport sub 
îndrumarea antrenorului Fran- 
cisc Crișan. Cu calități fizice 
remarcabile, cu o tehnică îm
bunătățită (dar încă neșlefuită 
pe deplin), O, Coeenescu a de
monstrat tuturor că, intr-un 
timp scurt, poate deveni un 
performer de certă valoare. Și 
am vrea să credem că primele 
sale titluri de campion la se
niori (are doar 16 ani) îi vor 
deschide... apetitul și-l vor con
vinge să se antreneze și în 
viitor cu aceeași conștiinciozi
tate.

N-am vrea să încheiem fără 
a aminti de progresul (de la 
59,13 la 58,56) înregistrat de 
Iloria Lucaciu, cel mai rapid 
dintre delfini, de perspectivele 
lui Flavius Vișan (4 :10,81 — 
400 m liber), dacă va adăuga 
mișcărilor sale un plus de forță, 
ca și de constanța decanului de 
vîrstă (25 de ani) al înotători
lor noștri, Zeno Oprițescu, care 
rămîne cel mai rapid sprinter 
al țării.

e A.s./Ei: 
a organizat 
August ’ o I 
„Cupa Elec 
formațiilor < 
dețul Mureș, 
pe participa 
s-au clasat 
reș : la fete 
băieți cu 53 
au cîștigat t 
ciației spo 
Aurelia Șei 
respectiv, Iu

rezultate, în general, bune. Iată 
clasamentele : FETE (100 lovituri 
mixte) : 1. Adela Babanaș (Bra
șov) 398 p d, 2. Victoria Aștelean 
(Satu Mare) 395, 3. Dorina Stoica 
(Caraș-Severin) 392, 4. Maria Mi- 
chnie (Hunedoara) 389, 5. Mela
nia Bucuriei (Dîmbovița) 384, 6. 
Jolan Fekete (Covasna) 378. BĂ
IEȚI (200 lovituri mixte): 1.

. Marin (Covasna) 835 p d, 2. 
Turei tu (Caraș-Severin) 795, 
A. Kallos (Satu Mare) 794, 4. 
Tăbăcaru (Galați) 793, - - -

Campionatele republicane
PESTE 500 DE SPORTIVI DIN 34 I

T.
C.
3.

D.
5. C. Do-

de atletism

Timp de trei zile, pe cochetul 
stadion 1 Mai din Pitești, s-au 
întrecut — în cadrul campionate
lor republicane de atletism pentru 
juniorii de categoria a II-a — 
peste 500 de atleți și atlete, repre- 
zentînd 34 de județe. Iată ciștl- 
gătoril : FETE — 100 m : Irina
Anania (Lie. 2 Iași) 12,0. 200 m : 
Irina Anania 24,4. 400 m : Kodica 
Rainea (Lie. A. C.-Lung Muscel) 
55,7. 800 m : irina Smlrencinschl 
(Steagul roșu Brașov) 2:13,1. 
1 500 m : Olga West (Steagul roșu 
Brașov) 4:35,5. 100 mg : Amelia
Vădoaia (Lie. A. C.-Lung Muscel) 
14,3 . 300 mg : Rodica Rainea (Llc. 
A. C.-Lung Muscel) 42,6 (rec.).
4X100 m: Liceul 2 Iași 48,0. 
4X400 m: C.S.Ș. Sighetu-Marma- 
ției 4:01,5. Lungime : Gabriela 
Coteț (C.S.S. Focșani) 6,05 m. 
înălțime : Monica Matei (Lie. 2 
București) 1.80 m (rec.). Greutate : 
Silvia Comărnlceanu (Lie. A. C.- 
Lung Muscel). 14,34 m (rec.). Disc: 
Silvia Comărniceanu 42,80 m. Su
liță : Simona Radu (C.S.S. Reșița) 
42,60 m. BĂIEȚI — 100 m : Radu 
Ababei (C.S.S. Bacău) 10,0. 200 m: 
Mihal Căpățînă (C.S.S. Focșani)

22,1. 400 m
București) 
Martinescu 
1500 m : 
3:56,0. 3000 
Petroșani) 
Liviu Ciug 
(rec.). 300
(rec.). 1500 
doacă (Lie 
4:17,2 (rec.), 
ghe Freqățea 
48 :12,1.
rești 42,9. 4) 
atletism Cîm 
Lungime : C 
București) 6,5 
Rizea (Lie. V 
cea) 15,08 m 
gen Popescu 
2,10 m. Prăjii 
A. C.-Lung R 
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SPOITUL-0 ȘCOALA A CURAJULUI
(Urmare din pag. 1)

jul, inițiativa, se conturează 
personalitatea. Sportivi și spec
tatori, deopotrivă, învață legile 
fair-play-ului, își dezvoltă sim
țul patriotic. Din cronica aces
tor 35 de ani de viață nouă se 
pot desprinde numeroase epi
soade care evidențiază eroismul 
„tricolorilor", abnegația cu care 
ei au luptat pentru izbînda cu
lorilor României. Nu-1 vom ui
ta. desigur, ne Gabriel Moi- 
ceanu și gestul său pilduitor — 
a rulat peste 200 km accidentat, 
numai pentru ca echipa să poa
tă urca pe podiumul „Cursei 
Păcii" —, după cum nu-i vom 
uita nici pe Gheorghe Gruia, 
sau Cornel Penu, pe atiția al
ții, care n-au precupețit nimic 
pentru dobîndirea succesului, 
pentru ca tricolorul românesc 
să triumfe în marile întreceri 
sportive.

Intre funcțiile sportului se 
află și aceea, de a contribui la 
educarea tineretului pentru 
muncă. Nu sport pentru 
spori, ci sport pentru fortifica
re, pentru dezvoltarea aptitudi
nilor fizice și morale, pentru 
sporirea contribuției la desăvâr
șirea construcției socialismului 
în patria noastră. Iată de ce 
misiunea pedagogilor sportului, 
a antrenorilor și profesorilor 
este — în principal — aceea 
de a modela oameni, de a-i în
druma spre studiu, spre mun
că, de a-i ajuta permanent să 
devină cetățeni de nădejde. 
Sportul devine, prin multiple 
mijloace, un stimulent Ia învă
țătură și muncă. Că este așa 
ne-o dovedesc generații întregi 
de performeri sau simpli prac- 
ticanți ai sportului, care au 
ajuns muncitori de frunte, cu 
înaltă calificare, tehnicieni, in
gineri, profesori, medici. aria 
profesiilor acoperind, de fapt, 
în întregime activitatea pro
ductivă. De pe lungile liste să 
scoatem doar citeva exemple, 
atîtea cite ne Îngăduie spațiul 
unui articol, nu pentru a ar
gumenta — fiindcă nu mai 
este, desigur,' nevoie —, ci 
pentru a reaminti. Maiștrii Dă- 
nilă Dona și Gh. Negrea (foști 
boxeri), I. Capaș (mai este ne
voie să reamintim că a „mîn-

gîiat“, ani de zile balonul 
U.T.A.-ei ?), Gh. Dumitrescu, 
AIcx. Cătincanu și Petre Purge 
(popicari), studenții Ion Draica 
și Aurel Neagu (luptători), pro
fesoarele Sonia Iovan și Irina 
Climovschi, ing. Mihai Adam 
și avocatul Vasile lanul — ul
timii doi și ei foști fotbaliști, 
inginerii Cornel Penu, Cristian 
Gațu și Valentin Samungi — 
campioni mondiali ai handbalu
lui, profesorii Nicolae Marti- 
nescu și Vasile Iorga — disci
poli ai maestrului Ion Cornea- 
nu, azi colegi ai artizanului 
victoriilor luptătorilor noștri, a- 
tîția și atiția alții care au în
vățat, și din sport, calea spre 
izbîndă. Arena a fost, este și 
va fi o școală a hărniciei, o 
școală care va modela 
tari, ferme, o școală 
nelii.

Vor fi fost și vor 
sportivi profesioniști 
epocă, stele care se 
care, apoi, cad în abis. Ceea ce 
deosebește — între altele — 
sportul nostru de cel practicat 
în lumea occidentală este toc
mai grija față de om, conside
rat bunul cel mai de 
transformarea arehei din 
bulină spre afirmare în 
a devenirii.

Desigur, în întregul

caractere 
a îndrăz-

mai 
care fac 
înalță și

fi

Preț, 
fram- 
școalâ

_ . „ vieții
noastre noi, înflorită sub soa
rele lui 23 August, sportul este 
doar o parte. îndeplinindu-și 
tot mai bine misiunea ce i7a 
fost încredințată, mișcarea 
sportivă își sporește — spre 
cinstea sa — contribuția la cau
za întregului popor, la cauza 
desăvîrșirii construcției socia
lismului în patria noastră, la 
făurirea omului nou. care să 
pășească pe drumul comunis
mului.

PE MICUL ECRAN
VINERI 24 AUGUST, ora 17: 

Fotbal, Dinamo — Sportul stu
dențesc și Politehnica Timi
șoara — Universitatea Craio
va (transmisiuni alternative 
de la București șl Timișoara), 
în pauză, C.M. de caiac-eanoe 
(rezumat primit de la Duis
burg).

SIMBATA 25 AUGUST, ora 
14 (în sumarul emisiunii — 
magazin „De la A la infinit"): 
Marele premiu automobilistic 
de la Hockenheim pentru C.M. 
al piloților de formula I, sec
vențe din meciul de deschide
re a sezonului fotbalistic in 
Anglia, dintre Liverpol (cam
pioana) si Arsenal Lon
dra (clștigătoarea Cupei) șl 
selecțiuni dintr-un spec
tacol pe gheață cu par
ticiparea patinatorilor ar

tistici Peggy Fleming, campioa
na olimpică de la Grenoble 
1968, și John Curry, campion 
olimpic la Innsbruck 1976.

DUMINICA 26 AUGUST, 
ora 16,20 : Fotbal, F.C.M. Bra
șov — F.C. Constanța (Divizia 
B — rezumat înregistrat de la 
Brașov ; comentator Dumitru 
Graur) ; ora 16,50: „Șah mat" 
(rubrică realizată și prezen
tată de maestra internațională 
Ellsabeta Polihroniade) ; ora 
17 : Atletism, selecțiuni din fi
nalele „Cupei Europei" de la 
Torino și ale Campionatelor 
balcanice de la Atena; ora 
19,15 (programul II) : „Tele- 
rama sport" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).
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DESTINE SUB SOARELE SOCIAL
(Urmare din pag. 1)

soluția optimă dintr-o infi
nitate de posibilități.

— Așteptăm demonstrația 
concretă a celor afirmate...

— Să le luăm pe rind. 
Stomatologul are, in proce
sul muncii, o poziție de e- 
chilibru. Pentru a reuși să 
se mențină astfel, fără e- 
forturi, are nevoie de forță, 
de multă forță. Și cină vor
bim de forță, imi vine in 
minte plaja din Constanța...

— ...Plaja din Constanța ?
— Exact. Ne adunam a- 

colo un grup de elevi entu
ziaști. nelipsind actorul Ila- 
rion Ciobanu. Prima repri
ză de rugby — dimineața. 
A doua — pe seară. Dacă 
n-ar fi fost soarele torid, 
nu mai exista nici pauza de 
prinz. Acolo, pe nisip, am 
căpătat forța care-mi folo
sește acum, aici, lingă sca
unul meseriei mele... Apoi, 
coordonarea mișcărilor unui 
medic stomatolog. Adeseori 
e necesar să faci concomi
tent cite cinci mișcări. Pre
țul greșelii ? Cumplita du
rere pe care o cunoaștem 
cu toții, rateurile, reincepe-

rea. Toate, pi 
cientului. Ani 
le datorează, 
mei mai puț 
Ei n-o știu, < 
eu acum, pe ; 
și eu aceste c 
tul de tirziu. 
an de facultai 
pusem să dev 
eram deja spi 
formanță.

— Apoi ?
— Apoi re 

vrea să spun 
mai buni auti 
care-i cunosc 
nici un accidet 
sportivi, care i

— ...stomatolf
— Stomatolog 

liști amatori, 
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performanță si 
modele de vite 
sională. Ginecol 
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care cit mai 
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„8“ CRAIOVA = 97 
f. C. ARGEȘ = 59

La Craiova, în derbyul etapei 
a 2-a, s-au întîlnit două dintre 
cele patru reprezentante ale 
fotbalului nostru în apropiatele 
cupe europene intercluburi, U- 
niversitatea și F.C. Argeș. Pri
lej de a urmări cu un plus de 
atenție evoluția ambelor forma
ții și de a face cîteva conside
rații tehnice în baza unor în
registrări statistice privind com
portarea de ansamblu a jucăto
rilor în una din situațiile fun
damentale ale jocului : atacul.

Astfel, Universitatea a orga
nizat un număr de 97 acțiuni 
ofensive în jumătatea de teren 
a oaspeților (52 în prima repri
ză, 45 în a doua) cu o medie 
bună, de 16 acțiuni pe sfert de 
oră. Din aceste 97 atacuri, 50 
au fost respinse de apărarea 
adversă, 31 au fost compromise 
din cauza unor erori tehnico- 
tactice și 16 s-au încheiat cu 
șuturi la poartă. Reținem _ de 
aici, ca elemente de analiză : 
pe de o parte, o bună frecven
tă a acțiunilor ofensive craio- 
vene ; pe de altă parte, numă
rul relativ mare de acțiuni iro
site din greșeli colective sau 
individuale, precum și numărul 
mic al loviturilor la poartă în 
raport cu situațiile create. Cra- 
iovenii au marcat, totuși, de 4 
ori din acțiune, efect, în pri-
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Antrenorul Traian lonescu 
ne-a demonstrat din nou buna 
sa pregătire profesională, obiec
tivitatea și, mai ales, spiritul 
analitic. A recunoscut cu fran
chețe că echipa sa a jucat slab 
în prima etapă, la Cluj-Napo
ca. „Principala carență — spu
nea antrenorul băcăuan — in
disciplina tactică. Am căutat să 
remediem ceea ce se putea re
media într-o săptămînă și mă 
bucură în primul rînd adeziu
nea totală a jucătorilor la efor
tul de a îndrepta lucrurile. 
Iată, victoria din meciul cu Di
namo se datorește, în special, 
disciplinei de joc de care vor
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ETAPA I (26 august)
Hebe Sîngeorz Băl — C.I.L. Si

ghet, Metalul Cărei — Minerul 
Baia Sprie, Simared Baia Mare
— Foresta Bistrița, Bradul Vișeu
— Minerul Băiuț, Minerul Rod- 
na — CUPROM Baia Mare, Mi
nerul îl ba-Seini — Oașul Ne
grești. Lăpușul Tg. Lăpuș — Vic
toria Cărei, Minerul Bălța — Sil
vicultorul Maieru.

ETAPA A ll-a (2 septembrie)
Victoria Cărei — Bradul Vișeu, 

Silvicultorul Maieru — Lăpușul 
Tg. Lăpuș, Minerul Băiuț — 
Minerul Ronda, Oașul Negrești
— Metalul Cărei, Minerul Baia 
Sprie — Simared Baia Mare, 
CUPROM Baia Mare — Hebe 
Sîngeorz, Fores ta Bistrița — Mi
nerul Băița, C.I.L. Sighet — Mi
nerul Uba.

ETAPA A lll-a (9 septembrie)
Simared Baia Mare — Minerul 

Băiuț, Bradul Vișeu — Oașul 
Negrești, Minerul IIba — CUPROM 
Baia Mare, Minerul Băița — Vic
toria Cărei, Metalul Cărei — Sil
vicultorul Maieru, Lăpușul Tg. 
Lăpuș — C.I.L. Sighet, Hebe Sîn
georz — Minerul Rodna, Mine
rul Baia Sprie — Fores ta Bis
trița

ETAPA A IV-a (16 septembrie)
. Minerul Rodna — Minerul Baia 
Sprie, Victoria Cărei — C.I.L. 
Sighet. Silvicultorul Maieru — 
Hebe Sîngeorz, CUPROM Baia 
Mare — Metalul Cărei, Oașul 
Negrești — Minerul Băița, Bra
dul Vișeu — Simared Baia Mare, 
Minerul Băiuț — Foresta Bistrița., 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Uba

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Metalul Cărei — Lăpușul Tg. 

Lăpuș, Foresta Bistrița — Hebe 
Sîngeorz. C.I.L. Sighet — Oașul 
Negrești Silvicul borul Maieru — 
Minerul Băiuț, Minerul Ilba — 
Victoria Cărei, Minerul Băița — 
CUPROM Baia Mare, Simared 
Baia Mare — Minerul Rodna, 
Minerul Baia Sprie — Bradul Vi
șeu

ETAPA A Vl-a (30 septembrie)
Oașul Negrești — Simared Ba-

atacuri, 16 șuturi 
atacuri, 8 șuturi
mul rînd, al promptitudinii cu 
care ei au sancționat insuficien
țele apărării piteștene, ceea ce 
ni se pare un lucru demn de 
subliniat.

F.C. Argeș a organizat in 
total 59 de acțiuni ofensive (pe 
reprize 29 și. respectiv, 30) cu 
o medie de aproximativ 10 ac
țiuni pe sfert de oră. Din cele 
59 de atacuri, 31 au fost res
pinse de apărarea gazdă, 20 
pierdute din greșeli tehnieo- 
tactice și numai 8 încheiate cu 
șut la poartă. Concluzii ? Ca 
frecvență, ofensiva piteșteană 
poate fi încadrată în limitele 
unui calificativ satisfăcător. In 
schimb, apreciem ca nepermis 
de mare numărul atacurilor ra
tate inainte de intervenția apă
rării adverse, numărul atacuri
lor Încheiate cu șut la poartă 
și chiar finalitatea propriu- 
zisă a acestora, dacă avem în 
vedere că ambele goluri ale 
piteștenilor au fost realizate 
din faze la momente fixe. Prac
tic, atacul echipei argeșene s-a 
dovedit, chiar și în condițiile 
jocului în deplasare, insufi
cient, apreciere care iese mai 
mult în relief dacă, ținem sea
ma de faptul că din apărarea 
Universității Craiova au lipsit, 
duminică, 4 titulari.

Mihai IONESCU

beam. Solomon II l-a marcat 
excelent pe Dudu Georgescu, în 
timp ce fratele lui a rezolvat 
în favoarea noastră duelurile 
de la mijlocul terenului în con
fruntarea cu Mulfescu. Mai a- 
vem destule lucruri de făcut. 
M-a nemulțumii, de exemplu, 
finalul slab, datorat căderii fi
zice, în primul rînd a atacului**.

Iată, fără îndoială, un exem
plu de a vedea lucrurile, o tra
tare la rece, la obiect, fără ca 
victoria asupra unei echipe 
cum este Dinamo să anuleze 
spiritul critic.

Constantin ALEXE

SERIA A X-a
la Mare, CUPROM Baia Mare — 
Lăpușul Tg. Lăpuș, Bradul Vișeu
— Metalul Canei, Hebe Sîngeorz
— Minerul Uba, Minerul Hod- 
na — C.I.L. Sighet, Minerul 
Baia Sprie — Silvicultorul Ma
ieru, Minerul Băiuț — Minerul 
Bălța, Victoria Card — Fores- 
ta Bistrița.

ETAPA A Vll-a (7 octombrie)
Silvicultorul Maieru — Bradul 

Vișeu, Simared Bala Mare — 
Victoria Cărei, Foresta Bistrița — 
Minerul Uba, CJ.L. Sighet — 
Minerul Bata Sprie, Minerul Bă
lța — Hebe Sîngeorz, Metalul 
Cared — Minerul Rodna, Lăpu
șul Tg. Lăpuș — Oașul Negrești, 
Minerul Băiuț — CUPROM Ba
la Mare.

ETAPA A VIII-o (14 octombrie)
Minerul Ilba — Minerul Băiuț, 

Hebe Sîngeorz — Minerul Baia 
Sprie, Minerul Bălța — Minerul 
Rodna, Simared Baia Mare — 
CUPROM Bala Mare, CJ.L. Si
ghet — Bradul Vișeu, Foresta 
Bistrița — Lăpușul Tg. Lăpuș, 
Metalul Card — Victoria Card, 
Oașul Negrești — Silvicultorul 
Maieru.

ETAPA A IX-o (21 octombrie)
CUPROM Bala Mare — CJ.L. 

Sighet, Oașul Negrești — Foresta 
Bistrița, Minerul Băiuț — Me
talul Cărei, Bradul Vișeu — Mi
nerul Băița, Lăipușul Tg. Lăpuș
— Simared Baia Mare, Minerul 
Bala Sprie — Minerul Uba, Mi
nerul Rodna — Silvicultorul Ma
ieru. Victoria Card — Hebe Sîn
georz.

ETAPA A X-o (28 octombrie)
Hebe Sîngeorz — Lăpușul Tg. 

Lăpuș, C.I.L. Sighet — Minerul 
Băiuț, Silvicultorul Maieru — 
CUPROM Baia Mare, Simared 
Baia Mare — Minerul Uba, Mi
nerul Bala Sprie — Oașul Ne
grești, Minerul Rodna — Victoria 
Canei, Bradul Vișeu — Foresta 
Bistrița, Metalul Gard — Mine
rul Băița.

Moment de presiune la poarta oaspeților, rezolvat cu succes (ca 
fi in alte situații asemănătoare) de inimosul si inspiratul portar 
Lăzăreanu. Fază din meciul Sportul studențesc — „U“ Cluj-Na
poca, disputat duminică pe Stadionul Republicii și încheiat cu vic
toria formației nou promovate Foto : I. MIHĂICA

„U" CLUJ-NAPOCA Șl ROADELE
„PURGATORIULUI" DIN „B"

Promovările acestui campio
nat au reparat (dacă putem să 
spunem așa) una dintre „ne
dreptățile" competiției nr. 1 a 
fotbalului. A readus pe prima 
scenă pe „U“ Cluj-Napoca, e- 
chipă care, alături de Rapid, 
reprezintă o frumoasă și veche 
tradiție sportivă. „Purgatoriul" 
diviziei secunde a priit fotba
liștilor Universității din marele 
oraș transilvănean. „U“ avea, 
cînd străbatea ultimele lungimi 
ale campionatului retrogradă
rii. vreo 2—3000 de spectatori 
pe stadionul său monumental 
de lîngă Someș. „U“ are acum, 
de regulă, 15 000 de spectatori, 
cifră care s-a stabilizat încă 
de pe vremea cînd alb-negrii 
luptau (și, la început, cu puține 
perspective) să revină în A. 
„U“ are, acum, o frumoasă ga
lerie, care ne amintește de ceea 
ce realizase, cîndva, Timișoara 
în această privință. Și „U“ are 
și o ECHIPĂ. O echipă foarte 
tînără, care a profitat din plin 
de „rodajul" Diviziei B, de ex
periența a zeci de examene 
aspre — așa cum sînt parti
dele din eșalonul secund.

Cu toate aceste cîștiguri, „U“ 
s-a înfățișat la prima sa de
plasare din Divizia A. Bucu-

ANTRENORII STAICU SI CZAKO AR TREBUI SA FIE 
SUPARĂȚI PE El ÎNȘIȘI ! NU PE ALȚII...
Duminică seara, după înche

ierea partidei Olimpia — Stea
ua, nervozitate mare în tabăra 
învinșilor. Tehnicienii clubu
lui din Satu Mare, Staicu și 
Czako, erau însă mai mult su- 
părați pe arbitraj decît pe e- 
voluția echipei lor. Părerea

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)
Foresta Bistrița — Metalul Că

rei, Victoria Cărei — CUPROM 
Bala Mare, Minerul Băiuț — He
be Sîngeorz, Minerul Băița — 
C.I.L. Sighet, Minerul Ilba — 
Bradul Vișeu, Simared Baia Ma
re — Silvicultorul Maieru, Lăpu
șul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Sprie, Oașul Negrești — Mine
rul Rodna.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Minerul Băița — Minerul Ilba, 

Hebe Sîngeorz — Oașul Negrești, 
Minerul Rodna — Bradul Vișeu, 
Silvicultorul Maieru — Victoria 
Cărei, CUPROM Baia Mare — 
Minerul Baia Sprie, C.I.L. Si
ghet — Foresta Bistrița, Metalul 
Cărei — Simared Baia Mare, 
Minerul Băiuț — Lăpușul Tg. 
Lăpuș.

ETAPA A Xlll-a (18 noiembrie)

Victoria Cărei — Minerul Bă
iuț, C.I.L. Sighet — Simared 
Baia Mare. Foresta Bistrița — 
Silvicultorul Maieru, Bradul Vi
șeu — Lăpușul Tg. Lăpuș, Hebe 
Sîngeorz — Metalul Cărei, Mi
nerul Baia Sprie — Minerul Bă
ița, CUPROM Baia Mare — Oa
șul Negrești, Minerul Uba — Mi
nerul Rodna.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Bradul Vișeu — Hebe Sîn

georz, Oașul Negrești — Minerul 
Băiuț, Minerul Baia Sprie — 
Victoria Cărei, Simared Baia 
Mare — Minerul Băița, Silvicul
torul Maieru — C.I.L. Sighet, 
Metalul Cărei — Minerul Ilba, 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Rodna, Foresta Bistrița — 
CUPROM Baia Mare.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
C.I.L. Sighet — Metalul Cărei, 

Minerul Iiiba — Silvicultorul Ma
ieru, Minerul Rodna — Foresta 
Bistrița, CUPROM Baia Mare — 
Bradul Vișeu, Minerul Bălța — 
Lăpușul Tg. Lăpuș, Victoria Că
rei — Oașul Negrești, Minerul 
Băiuț — Minerul Baia Sprie, He
be Sîngeorz — Simared Baia 
Mare. 

reștiul a primit-o așa cum știe 
el să primească oaspeții care 
îi oferă spectacole fotbalistice 
antrenante. Iar partenerii de 
luptă, din arenă, jucătorii Spor
tului studențesc, au venit și ei 
cu un frumos spirit de anga
jare a disputei.

Esențial din ceea ce carac
terizează acum fotbalul cluje
nilor este reîntoarcerea la ceea 
ce a reprezentat dintotdeauna 
jocul lui „U“ : o admirabilă ri
sipă de efort, un spirit de e- 
chipă exemplar, o tinerească 
bucurie de a juca și a învinge. 
Tînărul antrenor T. Pop culege 
primele roade ale entuziasmu
lui său, caracteristic virstei, cu 
o formație juvenilă și ambiți
oasă. Dar, cum rezultatul cursei 
se publică după ruperea firului 
de sosire, rămîne ca acest start 
plin de promisiuni, prezentîn- 
du-ne o metamorfoză favorabi
lă generală a clubului clujean, 
să nu reprezinte doar o avîn- 
tare de moment care să se 
stingă, trecînd în domeniul a- 
mintirilor, odată cu primele 
obstacole puse pe traseu de 
foarte pretențioasa competiție 
care este Divizia A.

Eftimie IONESCU

noastră este câ cei doi antre
nori ar trebui să-și îndrepte 
supărarea spre... ei înșiși ! 
Spre calitatea pregătirilor efec
tuate pînă acum, care, după 
cum ni s-a spus la Satu Mare, 
a lăsat de dorit. Intr-adevăr, 
Olimpia a început antrenamen
tele pentru turul acestui cam
pionat dc fapt la 20 iulie, la 
Poiana Brașov, și nu la 9 iu
lie, așa cum prevedeau instruc
țiunile federației. Această ca
rență s-a făcut resimțită atît 
in prima etapă, cît și în me
ciul cu Steaua.

M. TUDORAN

ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MlINE VA PLECA LA SO

FIA echipa națională de juniori, 
care va participa la Balcaniadă, 
in perioada 24—30 august. Vor 
face deplasarea, printre alții, 
Fîșic, Gabor, Frunzea, Fodor, 
Hie, Rednic.
• DUNAREA CALARAȘI — 25

APRILIE ARMATA R.PJD. CO
REENE 5-1 (1—0). Au marcat:
Cristea (mln. 30), Catană (min. 
52), Pană 11 (min. 58 și 77), Du
mitru (min. 75), respectiv The 
Un (min. 63). (N. Constantinescu 
— coresp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT LA PRONOEXPRES ?

Participanții la tragerea obiș
nuită Pronoexpres de mîine, 22 
august, au posibilități sporite de 
a obține mari cîștiguri în AUTO
TURISME și BANI, întrucît fon
dul de premii beneficiază de un 
substanțial report provenit de la 
tragerea anterioară, ale cărei cîș
tiguri omologate sînt publicate 
mai jos. Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă pentru a vă în
cerca și dv. șansele. CINE JOACA 
ASTAZI — MÎINE POATE CÎȘ- 
TIGA !

ZILNIC, MARI SUCCESE LA

LOZ ÎN PLIC
în mediul urban sau rural, la 

munte sau la mare, cel mai popu
lar sistem de joc furnizează nu
meroase și mari satisfacții. Vă 
prezentăm astăzi pe cîțiva dintre 
cei mai recenți cîștigători de bani: 
Scutaru Angelica (corn. Zăpodeni,

REZULTATE DIN
„CUPA ROMÂNIEI"
in „CUPA RUMaNIEI»» la fot

bal, competiție ce se desfășoară 
sud „x>ACiADi£I“, s-a dis
putat sîmbătă după-amiază faza 
a U-a, interjudețeană, la care 
au participat și echipele din Di
vizia C. lată o parte dintre re
zultate: Electronica București — 
Danubiana București 2—1 (1—1),
D.V.A. Portul Galați — Metalo- 
sporc Galați 6—7 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m), 
Oțelul Galați — Ancora Galați
1— 0 (1—0), Măgura Codlea — U-
tilajul Făgăraș 0—1 (0—0), Pre
cizia Saceie — Torpedo Zărnești
2— 3 (1—0, 1—1), B.J. A.TJM. Bra
șov — Carpați Brașov 0—2 (0—2), 
C.S.U. Brașov — Mefcrom Bra
șov 0—2 (0—1), Rulmenul Bîrlad.
— F.E.P.A. 74 Birlad 1—0 (1—0).
Metalotehnica Tg. Mureș — Me
talul Sighișoara 3—0 (0—0), Sticla 
Tîrnăveni — Mureșul Luduș 
2—1 (1—0), Sirena București —
Automatica București 0—3 (nu 
s-a disputat, deoarece echipa 
gazdă n-a asigurat teren cores
punzător de joc), Dunărea Că
lărași — Amonil Slobozia 2—1 
(1—u), Eiharia Vascău — Trico
lorul Beiuș 2—1 (0—1), C.F.R.
Arad — Rapid Arad 3—0 (2—0),
Șiretul Bucecea —1 Metalul Bo
toșani 0—1 (0—0), Minerul Bi
hor — Oțelul Or. dr. Petru Gro
za 5—6 (după 11 m), Metalurgis
tul Sadu — Minerul Motru 2—1 
(0—1), Unirea Tomnatic — Uni
rea Sînnicolau 3—1 (3—0), Pe
trolul Bolin tin Vale — Abatorul 
București 2—1 (1—0), Minerul
Ghelar — Minerul Vulcan 1—o 
(0—0, 0—0), Minerul Baia Sprie
— C.I.L. Sighet 3—1 (0—0, 0-0),
Minerul Deva — Avîntul Zrapți 
5—2 (0—0), C.F.R. Simeria — Me
talul Ai ud 2—1 (2—1), Voința O- 
radea — Recolta Salonta 4—1 
(1—0), Silvicultorul Maieru — 
Minerul Rodna 1—0 (1—*0), Avîn- 
tul Reghin — Oțelul Reghin 3—1 
(0—1, 1—1), Dunărea Calafat —
Progresul Băilești 3—0 (nu s-a 
disputat, Progresul prezentin- 
du-se fără legitimațiile jucătorii 
lor), T. C. ind. Cluj-Napoca —‘ 
Sticla Turda 0—1 (0—1), MUCART 
Cluj-Napoca — Tehnofrig Cluj- 
Napoca 2—1 (0—1), Unirea Dej — 
Foresta Bistrița 2—1 (1—0), Me
talul Oțelu Roșu — Laminorul 
Nădrag 2—1 (0—0), I.A.E.M. Ti-.
md.șoara — Electromotor Timi
șoara 0—3 (0—0). Petrolul Berea
— Olimpia Rm. Sărat 4—3 (după
11 m), CUPROM Baia Mare — 
Minerul Ilba-Seini 6—0 (1—0),'
DEMAR Mărășești — Locomotiva 
Adjud 1—0 (0—0), Petrolul Videle
— Voința București 4—3 (0—0,
2—2), Metalul Mija — Chimia 
Brazi 4—2 (1—2, 2—2), S.M. Ca
racal — Progresul Corabia 2—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
I.C.S.I.M. București 1—0 (1—0),’
Avîntul Sf. Iile — Zimbrul Su
ceava 1—2 (1—2), Constructorul
Craiova — C.F.r. Craiova 1—2 
(1—1), Textila Buhuși — Bradul 
Roznov 4—3 (2—0), I.M. Piatra
Neamț — Ceahlăul P. Neamț
1— 3 (0—1), Caraimanul Bușteni
— Carpați Sinaia 4—0 (2—0),
Tractorul M. Ciuc — Progresul 
Odorhei 0—1 (0—1), Harghita
Cîrța — Minerul Bălan 0—2 (0—1), 
Hușana Huși — Constructorul 
Vaslui 2—1 (2—0), Laminorul Ro
man — Danubiana Roman 1—0 
(1—0), Vulturii textila Lugoj — 
C.F.R. Timișoara 1—2 (0—1), Me
talul Hunedoara — Victoria Că- 
lan 0—1 (0—0), Granitul Babadag
— I.M U. Medgidia 0—3 (nu s-a
jucat, deoarece gazdele n-aiu a- 
sigurat condițiile necesare dispu
tării unui joc oficial), Unirea 
Drobeta Tr. Sev. — Dlema Or
șova 2—1 (1—1), Chimia Brăila —' 
Dacia Unirea Brăila 3—1 (2— 0),'
C.S.M. Borzești — Letca Bacău
2— 1 (0—0, 1—1), Parîngul Novaci
— Constructorul Tg. Jiu 1»—2
(0—1), Lemnul Satu Mare — Vic
toria Cărei 0—2 (0—1), Gloria
Movila Miresei — Tractorul VI- 
ziru 4—5 (3—1), Metalul I.O. Si
biu — Inter Sibiu 2—1 (1—0).’

• „CUPA DE CRISTAL". Aso
ciația Vitrometan Mediaș a or
ganizat, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, □ competiție dotată cu 
„Cupa de cristal". Iată rezulta
tele: Vitrometan — Metalul Cop- 
șa Mică 4—o (1—0), Gaz metan 
Mediaș — Automecanica Mediaș
3—0 (1—0). în finală, Gaz metan 
a dispus de Vitrometan cu sco
rul de 3—1 (2—1). i
• ȘEDINȚA Comisiei de dis

ciplină și competiții a F.R.F. are 
loc azi, la ora 17.

jud. Vaslui) — 50.000 lei ; Molnar 
Margareta (corn. Vlăhița, jud. 
Harghita) și Calinciuc Florina 
(Bacău) — cite 20.000 lei; Dinu 
Mihai (Rm. Vilcea), Dumitru Ele
na (Tîrgovlște), Gavrilă Ioan (com.1 
Dumbrăvița, jud. Brașov), Vintilă 
Niculae (Brăila), Pera Valeria 
(Arad), Moisă C. Sergiu (Moineștl, 
jud. Bacău), Olteanu Ion (corn. 
Ștefan Vodă, jud. Ialomița) — 
cîte 10.000 Ici etc.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PltONOEXPRiS DIN 15 AUGUST 

1979
Categoria 1 : 2 variante 100%

Autoturism Dacia 1300 și 1 vari
antă 25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 1 variantă 100% a 27.556 lei 
și 4 variante 25% a 6.889 lei ; 
categoria 3 : 32,75 a 1.683 lei ;
categoria 4 : 77 a 716 lei ; cate
goria 5 : 201,25 a 274 lei ; cate
goria 6 : 6.267 a 40 lei ; catego
ria 7 : 167,25 a 200 lei ; categoria 
8 : 3.012,75 a 40 lei.

Report categoria 1 : 189.448 lei.



Campionatele balcanice de călărie

AZI, PRIMELE
ÎNTRECERI OFICIALE

ATENA, 20 (prin -telefon). 
După ce ziua dc luni a fost 
folosită pentru noi antrena
mente, care au succedat pro
belor de deschidere dc dumi
nică după-amiază, participan- 
ții la cea de-a 10-a ediție a 
campionatelor balcanice de că
lărie se află în fața primelor 
starturi oficiale. In prima zi, 
marți, vor lua startul sporti
vii juniori și cei seniori în 
probele de obstacole, urmînd 
a se desfășura primele manșe 
in întrecerea individuală. în 
ambele probe învingătorii vor 
fi desemnați miercuri după-a
miază, cînd vor 
mele manșe.

întrecerile de 
relevat faptul că 
tri seniori sînt 
dispoziție de concurs, 
comodat cu particularitățile 
parcursului alcătuit de orga
nizatori și se numără, desigur, 
printre .favoriți. în ceea ce-i 
privește pe juniori, ei au în- 
tîmpinat unele dificultăți, dar 
avem motive să credem că, 
printr-o puternică mobilizare, 
vor învinge necunoscutele tra
seului și se vor număra și ei 
printre fruntași.

avea loc ulti-

duminică au 
sportivii noș- 
intr-o bună 

s-au a-

»■ (Urmare din vag- 1)

fac parte campionii mondiali 
ai ediției trecute (Ciudad de 
Mexico. 1978) : Constantin Ale
xandru, Ștefan Kusu. Ion Drai- 

medaliatii cu argint — Nicu 
Glugă — și bronz — Gheorghe 
Ciobotaru și Roman Codreanu, 
cărora li se adaugă Petre Dieu 
(locul V) și debutanții Flore» 
Avram, Ștefan Negrișan si Va
sile Andrei. O echipă cu mari 
performeri și cu sportivi care 
speră să obțină, și ei. consacra
rea în arena mondială a lupte
lor greco-romane.

Numărîndu-se printre favoriți 
la cîteva categorii de greutate, 
reprezentanții țării noastre au 
datoria de onoare de a-și apă
ra titlurile și medaliile cuceri
te anul trecut la Ciudad de 
Mexico, care au constituit cel

SPORTIVII DIN TULCEĂ
Duminică la Ismail (U.R.S.S.) 

au avut loc întreceri interna
ționale, la care au luat parte 
ji sportivi din Tulcea. Cu ex
cepția întrecerilor de caiac-ca
noe, cîștigate de gazde, dispu
tele în celelalte discipline (a- 
tletism, gimnastică ritmică mo
dernă și tenis de cîmp) au 
fost dominate de sportivii tul-

POST-SCRIPTUM LA
(Urmare din nag II

abia la al doilea an în circui
tul marilor întreceri interna
ționale. Continuind cu aceeași 
perseverență, Bîrlădeanu va 
putea fi 
dejde al 
Jocurile 
eova.

Din păcate, aici 
să spunem cîteva 
despre insuccesul unora dintre 
sportivii noștri, mai ales des
pre cei care figurau — în cal
culele experților — printre 
marii favoriți ai competiției. 
Pentru neinițiați este aproape 
inexplicabil locul 6 ocupat de 
Vasile Dîba. tocmai in proba 
în care el deține titlul olimpic 
și cel mondial. Pentru cei ce 
l-au urmărit pe canalul We- 
dau. luptînd mai mult cu sine 
decît cu adversarii, era evident 
că Diba manifesta o notorie ie
șire din formă, care nu-1 mai 
făcea apt să reziste atacurilor 
adversarilor. Slăbiciuni simila
re a manifestat și Lipat Vara- 
bicv, de la care se așteptau 
performanțe egale cu cele din- 
ir-un trecut apropiat.

Pentru cei ce am asistat la 
întrecerile acestor campionate 
mondiale este clar că bilanțul 
caiaciștilor și., canoiștilor noș
tri putea fi mai bogat, nu nu
mai în raport cu dorințele 
noastre, ci în primul rind, cu 
nivelul real al posibilităților. 
Pentru aceasta insa, toți cei ce 
concură la formarea lotului na
țional de caiac-canoe trebuie 
să considere echipa României

Bîrlădeanu 
un component de nă- 
lotului nostru pentru 
Olimpice de la Mos-

este cazul 
cuvinte și

SEZON BOGAT DE ÎNTILNIRI
INTERNAȚIONALE

PENTRU HOCHEIȘTII NOȘTRI
• La începutul lunii septembrie echipa României 

participă la „Cupa Sovietski Sport"
Devenită tradițională pentru 

agenda internațională a hoche
iului european, „Wurmberg 
Cup“ s-a bucurat și anul acesta 
de o largă și selectă partici
pare. La startul acestei între
ceri, consumată, în luna august, 
în mai multe orașe ale R.F.G., 
s-au prezentat cîteva valoroase 
formații (selecționata Poloniei, 
Ț.S.K.A. Moscova, cele mai 
bune echipe din liga vest-ger- 
mană), alături de care s-a a- 
flat și reprezentativa țării 
noastre.

Hocheiștii români au. susți
nut 7 meciuri : au cî.știgat două 
— cu H.C. Bad Neuheim și 
S.C. Deggendorf (6- 3 și, res
pectiv, 
celelalte 
me. O 
meciul 
va, în 
de două 
a rezistat bine (scor 6—3 pen
tru echipa moscovită, care nu-

4—2), pierzindu-le pe 
la diferențe minl- 
singură excepție : 

cu Ț.S.K.A. Mosco- 
care, după ce timp 
reprize echipa noastră

mai strălucit bilanț din istoria 
participării luptătorilor români 
la campionatele mondiale. De
altfel, sportivii și antrenorii 
lor și-au exprimat dorința de 
a depăși chiar acest bilanț. Este 
un obiectiv îndrăzneț, dar po
sibil de. realizat, cu condiția ca 
la împlinirea lui să contribuie 
întreaga ECHIPĂ !

Așteptăm, de asemenea, ca si 
cei 3 sportivi români înscriși în 
competiția de lupte libere : 
Aurel Neagu (57 kg). Vasile 
Pușcașu (100 kg) și Andrei lan- 
ko (+100 kg) să se numere 
printre protagoniști la catego
riile respective, să lupte, așa 
cum s-au angajat, pentru me
dalii, făcîndu-ne să uităm par
ticiparea cu totul neeorespun- 
zătoare la C.M. din 1978 (8 
sportivi — doar un loc 5 și un 
loc 6 I).

măra nu mai puțin decît 14 
internaționali sovietici). în ulti
ma parte, a cedat clar, scorul 
final fiind 14—3 pentru hoche
iștii de la Ț.S.K.A. Prestații 
satisfăcătoare au avut jucătorii 
noștri și în meciurile cu selec
ționata Poloniei (scor 1—3) și 
cu vicecampioana R.F.G., E.V. 
Landshut (scor 1—3). In gene
ral, competiția — ca orice în
trecere hochcistică de vară — 
a avut un caracter de verifi
care, situîndu-se, însă, ca ni
vel de angajament fizic, peste 
capacitatea actuală a selecțio
naților noștri.

După o scurtă perioadă de o- 
dihnă, componenții lotului re
prezentativ își vor relua pre
gătirile, urmînd ca, în primele 
zile ale 'unii septembrie, sâ fie 
prezenți la startul tradiționa
lului turneu dotat 
Sovietski Sport", 
tră va lua parte 
nizată în orașul 
și 10 septembrie, 
lecționata R. D. 
puternica echipă 
cova (în rîndurile căreia 
încă, Vladimir Jakușev) 
Dynamo Riga.

Odată cu participarea 
ceastă Întrecere, prima parte a 
pregătirilor echipei noastre 
pentru J.O. de la Lake Placid 
se va încheia, urmînd ca aten
ția să se îndrepte spre activi
tatea competițională internă.

cu „Cupa 
Echipa noas

ta seria orga- 
Riga. între 2 
alături de se- 
Germane. de 

Spartak Mos- 
joacă, 
și de

la a-

AU EVOLUAT LA ISMAIL
cenl, Din rîndul acestora s-au 
remarcat Elena Filatov și Du
mitru Șapoval la atletism, E- 
len» Floare șt Ilie Nicolae La 
caiac-canoe și echipa de gim
nastică a Liceului pedagogic 
din Tulcea, condusă de prof. 
Elena Dumitrașcu.
COMȘA — coresp.).

(Pompiliu

La C. M. de scrimă dîn Australia
>.. ....................................... -

IN TURNEUL FINAL
MELBOURNE, 20 (prin te

lefon). Proba feminină de flo
retă din - - -
mondiale 
sportivei 
(R.F.G.),

cadrul Campionatelor 
de scrimă a revenit 

Komelia I'/nisch 
care, în turneul final 

al probei, a obținut 4 victorii, 
în continuare s-au clasat: Va
lentina Sidorova (U.R.S.S.) cu 
3 V. (8), Ildiko 
berger (Ungaria) 
Irene Losert (R.F.G.) 2 v (—2). 
Elena Belova (U R.S.S.) 2 v.
(—3) și Diana Vaocaroni (ita
lia) 1 v.

Reprezentanta țării noastre. 
Marcela Moldovan, care ajun
sese în eliminări directe, a e- 
voluat, în primul tur, în com
pania polonezei Irene Rachel. 
Ceva mai activă, floretista po
loneză a reușit să-și aproprie 
victoria cu 8—5.

Sportivei noastre îi mai râ- 
minea o șansă, recalificările. 
Dar, în primul tur. ea n-a gă
sit cele mai bune soluții, de a 
contracara atacurile in fleșă 
ale Brigiltei Lairille (Franța), 
care va cîștiga cu 8—3. Foarte 
ciudată evoluția sportivei noas
tre, care a fost activă în pri
mele tururi ale probei și mult 
prea defensivă în eliminările 
directe, motiv pentru care a și 
ratat intrarea în turneul final 
al probei.

A început și concursul indi
vidual de sabie. în primul tur. 
toți cei 5 scrimeri români au 
reușit să treacă, fără emoții, 
mal departe. Apoi, în turul 2

Schwarzen-
3 v. (—1),

vor rămîne Alexandru Nile» 
(cap de serie în primul tur).

Ion Pantelimonescu și Marin 
Mustață. în acest tur Ion 
Pop a obținut 4 victorii, 
la fel ca șl Mafiei și Ge- 
revich, cu care se va califica 
mai departe, în timp ce Cornel 
Marin, cu 3 victorii, va trece 
în turul următor împreună cu 
Gednvary (Ungaria) și japone
zul Hukusima.

Pop și Marin se vor compor
ta bine și în turul al treilea, 
ultimul dinaintea eliminărilor 
directe. Astfel, Pop a obținut 
4 victorii, la polonezul Kondrat 
și la G. Nebald (Ungaria) cu 
5—4, apoi la francezul Berlhier 
și la Alioșin (U.R.S.S.) cu 5—3. 
La rlndul său, Marin a înre
gistrat 3 victorii : cu 5—1 la 
polonezul Pigula și ia Gedovary 
(Ungaria) șl cu 5—4 la Krovo- 
puskov, campionul olimpic și 
mondial al probei !

în acest fel. Pop și Marin 
s-au calificat în eliminările di
recte, care se vor desfășura 
marți, de la orele 14,30 (ora 
locală). în continuare, primii 
șase sabreri, care vor depăși 
etapa eliminărilor directe, își 
vor disputa titlul mondial, în 
cadrul unui turneu final, pro
gramat începînd de la orele 20.

Tot marți vor începe și în
trecerile de floretă, pe echipe, 
probă la care țara noastră nu 
va participa.

Paul SLAVESCU

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE POLO
AMSTERDAM, 29 (Agerprcs). 

Turneul internațional de polo 
de la Drachten (Olanda) s-a 
încheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S. — 8 puncte, urmată In 
clasament de formațiile Iugo
slaviei — 6 puncte, Olandei, 
Italiei, Spaniei și selecționata 
secundă a României, cite 4 
puncte (ordinea a fost decisă 
de golaveraj). Iată ultimele re
zultate înregistrate : România 
(B) — Spania 5—5 (0-0, 1—1, 
2—3, 2—1) ; Olanda — România (B) ... .. . . . .11—6 (3—2, 1—2, 2—0,
5—2) ; U.R.S.S. — Italia 4—2 ; 
Iugoslavia — U.R.S.S. 8—5 ; 
Italia — Olanda 7—3 ; Iugosla
via — Spania 8—4.

SOFIA, 20 (Agerpres). — Bal
caniada de polo pe apă rezer
vată echipelor de juniori a fost 
cîștigată de selecționata Bulga
riei — 8 puncte, urmată de for
mațiile Iugoslaviei — 6 puncte, 
României — 4 puncte, Greciei 
și Turciei — cite 1 punct.

In ultima zi a competiției

0 NOUA FINALA 
NĂSTASE - SMITH,...
NEW YORK, 20 (Agerpres). 

Finala turneului internațional 
de tenia de la Cleveland (Ohio) 
se va disputa între jucătorul 
român Ilie Năstase și america
nul Stan Smith. în semifinale, 
Iii® Năstase l-a învins cu 7—6, 
8—7, 8—3 pe Gene Malin, iar 
Stan Smith a dispus cu 6—4, 
6—4 da Bob Lutz.

CELE 9 MEDALII LA C M. DE CAIAC-CANOE
drept „flotila de aur a tării* 
și nu un conglomerat de bărci 
de club. Unele disensiuni în 
formarea echipajelor celor mai 
reprezentative sau celor mal 
în formă la momentul necesar 
stînjenesc obținerea rezultate
lor maxime și lasă impresia că 

, este necesară o mai mare omo
genitate în cadrul loturilor re
prezentative.

Cu nădejdea că asemenea de-

ficiențe pot fi remediate 
curînd și convinși fiind că 
vem în tinerii noștri un admi
rabil element uman, credem că 
prin mai multă disciplină și 
prin străduință necurmată în 
pregătiri, „flotila de la Sna- 
gov“ își va păstra renumele 
și-și va îmbogăți palmaresul 
cu noi medalii — în primul 
rînd de aur — la Jocurile O- 
limplce de Ia Moscova.

în 
a-

ECHIPA ARGENTINEI PENTRU 
FINALA ZONEI AMERICANE 

A ..CUPEI DAVIS’*
ta zilei» de 14, 15 șl 16 septem

brie, la Memphis (Tennessee) se 
va desfășura meciul de tenis din
tre echipele S.U.A, șl Argentinei 
din cadrul „Cupei Davis” (finala 
zonei americane). In vederea a- 
cestet tatitalrl, federația argen
tinian* a anunțat forul american 
c* va deplasa următoarea echi
pă: Gutltermo Vilas, Ricardo
Cano șl Joti Luis Clerc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Erfurt, me

ciul R. D. Germană — Bulgaria 
s-a încheiat eu succesul gazde
lor: 129—81 la masculin și 99—56 
la feminin. Rezultate: 110 mg — 
Dittrich 13.85; prăjină — Țarev 
5,30 m; 200 m — Ivanov 20,02; 
suliță — Haller 85,92 -m, 1500 m 
(f) — Jazinska 4:19,9; greutate
(f) — Adam 20,74 m. • In con
cursul de la Koln: 110 m — Ne- 
hemiah (S.UA.) 13,46; 1500 m — 
Wessinghage (R.F.G.) 3:37,0; lun
gime — Myrlcks (S.U.A.) 8,34 m; 
100 mg (f) — Grazyna Rabsztin 
(Polonia) 12.53; 200 m (f) — An- 
negret Richter (R.F.G.) 22,96.

CICLISM • Turul Olandei s-a 
încheiat cu victoria rutierului o- 
landez Jan Raas, urmat d-e coe
chipierul său Gerrle Knetemann 
la 29 sec și belgianul Daniel 
Willems la 1:05. Ultima etapă 
(Haesch — Tilburg, 82 km) a re
venit olandezului Joop zoete- 
meilk, în 1 h 40:13.

— 3:51,40 (v.r. ii aparținea eu
3:S1,41). In alte probe: 100 m li
ber — Kopliakov (U.R.S.S.) 51,70; 
200 m spate — Ullenis (Canada) 
2:06,74 ; 200 m liber (f) — Wendy 
Quirk (Canada) 2:03,90; 400 m
mixt (f) — Olga Kievakina
(U.R.S.S.) 4:53,99. 0 Un nou re
cord mondial a obținut înotă- 
toarea Kim Lineham in ultima 
zi a campionatelor S.U.A. — 1500 
liber (of) în 16:04,49 (v.r. Tracey
Wickham 16:06,63). Alte rezultate: 
100 m liber — Gaines 50,79; 200 
m mixt — Vassallo 2:05,51; 200 
m bras (O — Tracy Caulklns 
2:33.88 ; 200 m spate (f) — Linda 
Jezek 2:14,27.

NATAȚIE • La Moscova, Vla
dimir Salnikov a stabilit un nou 
record mondial pe 400 m liber

TENIS • J. Connors a clști- 
gat turneul de la sto'.ve (Ver
mont), învinglnd în finală pe 
M. Cahill cu 6—0 6—1. • Semi
finale la Toronto: Borg — Lendl 
6—3, 6—1; McEnroe — Gerulaitis 
6—3, 6—3. • Finala turneului fe
minin de la Richmond: Martina 
Navratilova — Kathy Jordan 6—1, 
6—3. Ultima eliminase surprinză
tor pe Virginia Wade, cu 6—4, 
9-3.

s-au Înregistrat rezultatele : 
România — Grecia 7—5 (3—0, 
2—2, 0—1, 2—2) ; Bulgaria — 
Iugoslavia 6—4.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 7) : Nlș — 

Liubliana 4—0 ; Dynamo Zagreb — 
Vojvodlna 4—1 ; split — zeleznt- 
ciar 2—2 ; Steaua Roșie — Budue- 
nost 1—0 ; Skoplle — Velez 0—1 ; 
Zenlca — Borac 1—9 ; Napredak
— Tuzla 1—1 ; Sarajevo — Par
tizan 2—2 ; Rijeka — Oslek 0—0. 
Clasament : 1. Velez — 11 p, 2. 
Napredak — 11 p ; 3. Nlș — 10 p.

BJ>. GERMANA (prima etapă) : 
Magdeburg — Aue 2—0 ; Chem!» 
Leipzig — Riesa 2—2 ; Dynamo 
Berlin — F.C. Karl Marx Stadt 
3—0 ; Vorwflrts — Dynamo Dres- 
da 0—3 ; Jena — Union Berlin 
3—1 ; Zwickau — Lokomotive Lei
pzig 1—0 ; Halle — Erfurt 3—2.

BULGARIA (et. 2) : Lokomotiv 
Sofia — Burgas 3—1 ; t.s.k.a. — 
Lokomotiv Plovdiv 3—0 ; Sliven — 
Spartak 3—3 ; Trakla — Slavia 
2—1 ; Beroe — Vrața 2—0 ; Varna
— Ettr 2—1 ; Blagoevgrad — Ma
rek 1—1 ; Pernlk — Levski Spar
tak 2—0. Clasament : 1. T-S.K.A.

— I Jt 2 Trakla — 4 p, 3. Spar
tak — 3 p.

UNGARIA. în primul joe al 
campionatului: Ujpesti Dozsa — 
Volan 2—0. Celelalte jocuri din 
prima etapă stat programate la 
25 august.
• MECIURI amicale : La»

Palmas — Ferencvăroa Budapes
ta 2—0 (1—0); Betls Sevilla —
S. K. Beveren 1—3 (1—1).

...„STADIONUL (OSNIC“
S-x scris pe larg despre aportul educației fizice șt sportului 

la antrenamentul cosmcnauțllor, premergător lansării tn spa
țiu, ca și Ia readaptarea la condițiile terestre, după efectuarea 
zborului. Există acum elemente noi, deosebit de grăitoare. 
EI» se referă la Includerea programului de educație fizică 
chiar fa timpul zborului cosmic. Aceasta a devenit pccesară 
odată cu prelungirea duratei misiunilor, pentru menținerea 
„in formă” a membrilor echipajului lansat în depărtările 
extra plan eter e.

Acelei premiere mondiale din 1975 — cînd, la bordul navei 
spațiale sovietice „Sa!lut-4“, a fost 'instalat un veritabil mlni- 
stadion — i-au urmat spectaculoase perfecționări și adăugiri. 
Atunci, cosmonauțU Vitali Sevas tlanov și Piotr Klimuk au 
beneficiat, pentru prima oară, de o pistă de alergare (pe 
bandă rulantă), o bicicletă ergomebrlcă, un extensor. Ore de 
pregătire fizică au fost incluse în programul zilnic de zbor. 
La întoarcere pe Terra, cel doi cosmonauțl s-au readaptat 
mult mal repede decît predecesorii lor, după propriile 
turisiri șl după rezultatul cercetărilor clinlco-fizlologice.

Programul antrenamentului la bord se prezintă sensibil 
fecțlonat în ultimele misiuni spațiale ale programului 
tint". Stat de menționat inovații în echipament, ca acele 
tume speciale — ,,Atlet” și „Pinguin” — care, prin ingenioase 
procedee de vidromasaj, mențin activă masa musculară. însăși 
schema exercițiilor este diferențiată după studiul zborului. 
Un loc important n ocupă pregătirea pentru revenirea pe pă- 
mtat, care începe tacă la bordul navei.

Aterlztad după a 140-a zi de zbor cosmic, VI. Kovajjonok șl 
A. ivancenkov s-au readaptat mai repede Ia condițiile naturale 
de viață decît ceilalți navigatori cu „recorduri” mult mal 
mid de ședere în spațiu. La întoarcere, Vladimir Kovalionok 
a pronunțat o frază de antologie: „In aspra și tăcuta lume 
a înălțimilor cosmice, nu poți trăi și munci cu adevărat decît 
cu ajutorul educației fizice”.

Valoarea acestor cuvinte nu poate scăpa nimărut acum, 
când alțl cosmonauțl, cei de pe ,,SaMut-«“ (Liahov și Riumin), 
s-au reîntons pe pămînt după cele 175 de zile ale zborului lor 
de supraperformanță.

măr-

per- 
„Sa- 
cos-

Rcdu VOIA
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