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Dumitru Spîrlea — punctaj maxim în proba de călărie

CAMPIONATELE NAȚIONALE — UM NOU 
EXAMEN AL PENTATLONIȘTILOR NOȘTRI 
• SORIN CRĂCIUNEANU Șl DUMITRU SPÎRLEA - 

PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRIE • AZI - PROBA 
DE SCRIMA

„LA SIGHIȘOARA, SPORTUL A CUCERIT 
INÎMILE TMERETULUI-

• „INOVAȚII" SIGHIȘORENE IN MATERIE DE SPORI 
•LA HANDBAL SE REÎNNOADĂ TRADIȚIA • O COM* 

PARAȚIE CU TILC

La scurt timp după exa
menul „mondialelor" de la Bu
dapesta, pe care, după cum 
se știe, nu toți reprezentanții 
țării noastre l-au trecut cu 
succes; iată că pentatlonul mo
dern susține un nou test al 
capacității sale competiționale: 
în aceste zile sînt programate 
campionatele naționale pe a- 
nul 1979, în care s-a și în
cheiat deja proba de călărie, 
începută duminică și încheiată 
ieri la prînz.

Ținînd seama de condițiile 
atmosferice și pentru a asigu
ra tuturor concurenților șanse 
egale de întrecere, s-a ho- 
tărît să fie utilizați un nu
măr restrîns de cai, fapt care 
a făcut necesar ca cei aproape 
20 de concurenți să fie îm- 
părțiți în patru serii. Primele 
două — duminică dimineață, 
iar ultimele — în cursul di
mineții de luni. Firește, ne-a 
interesat în primul rînd evo
luția componenților lotului re
prezentativ și trebuie să spu
nem că, in general, ei au con
curat destul de bine în proba 
inaugurală a campionatului. 
Dumitru Spîrlea, cu Akbar, a 
luat primul startul și, ca de 
obicei, a făcut un parcurs bun, 
și-a condus cu competență ca
lul, încheind in 1:54,8, fără 
nici o penalizare. Se părea că 
va fi greu ca un alt concurent 
să egaleze, cel puțin ca timp,

performanța Iul Spîrlea. Iullu 
Galovici, pornind al doilea in 
cursă, cu Sătuc, a întîmpinat 
destule dificultăți din partea 
calului, motiv pentru care a 
fost penalizat și la timp, și a 
doborît și două obstacole, a- 
cumulînd cu destulă greutate 
974 de puncte. în aceeași dimi
neață a evoluat și Cezar Ră- 
ducanu, cu calul Cabotin, și ar 
fi fost posibil ca performerul 
nostru la mondialele din Un
garia să obțină punctajul ma
xim, dată fiind valoarea calu
lui. Dar, neconcentrîndu-se su
ficient, el a doborît două bare, 
acumulînd 60 de puncte pena
lizare. Luni dimineață, din 
nou cîteva rezultate bune, in
tre care cel al lui Sorin Cră- 
ciuneanu, cu Cabotin, care a 
parcurs traseul cu obstacole 
în 1:50,4, fără nici o penali
zare, fiind al doilea concurent 
cu punctaj maxim. Ștefan Coz- 
ma este autorul celui mai ra
pid parcurs (1:47,5), dar el a 
doborît la ultimul obstacol. 
Clasament : Sorin Crăciuneann 
1:50,4 — 1 100 p, Dumitru Spîr
lea 1:54,8 — 1 100 p, Ștefan
Cozma 1:47,5 — 1070 p; pe e- 
chipe: Olimpia I 3 210 p. Clu
bul sportiv școlar nr. 1 Buc. 
3 021 p, Universitatea Timi
șoara 2 864 p. Azi, de la ora 
9, la „Floreasca II" — proba 
de scrimă.

Constantin MACOVEI

CANOTOARELE AO PLECAT 
EA „MONDIALELE" 

DIN IUGOSLAVIA
Luni dimineață a plecat în 

Iugoslavia lotul reprezentativ 
feminin de canotaj care va 
participa la campionatele mon
diale de la Bled. întrecerile se 
vor desfășura de joi ptnă du
minică.

Iată componența echipajelor 
care se vor alinia la C.M. : 
simplu — Sanda Toma; 2 vîslc 
— Olga Homeghi, Valeria Roș
ea Răcilă ; 2 rame f.c. — Ele
na Oprea, Florica Dospinescu ; 
4 + 1 vîsle — Viorica Jugă- 
naru, Aneta Mihaly, Marla 
Macoviciuc, Sofia Banovici + 
Elena Giurcă ; 4+ 1 rame — 
Elena Avram, Florica Silaghi, 
Maria Tănase, Georgeta Maș- 
ca + Aneta Matei ; 8 + 1 — 
Marlena Zagoni, Georgeta An
drei, Doina Mărăndescu, Ka- 
talin Kodelka, Ana Iliuță, 
Leontina Sansu, Elena Iacob, 
Carmen Constantinescu + E- 
lena Dobrițoiu. Rezerve — ra- 
merele Valeria Cătescu șl Pau
lina Sacalov.

JOCURILE BALCANICE AERONAUTICE
LA A III-A EDIȚIE

• In patru localități din țară încep, azi, primele între
ceri • Acrobația aeriană a debutat duminică la Ploiești
• Pentru spectatorii din 

ipostază
Astăzi, în patru localități 

din țară — Ploiești, Pitești, 
Iași și Bacău — încep între
cerile celei de a III-a ediții 
a Jocurilor Balcanice aero
nautice, unul dintre cele mai 
importante evenimente ale a- 
nului din calendarul Federa
ției Aeronautice Internaționa
le. Inițiată cu 4 ani în ur
mă. competiția a cunoscut, încă 
de la început o mare popu
laritate, fiind socotită ca o ac
țiune menită să apropie pe 
sportivii din Balcani. După e- 
dițiile din Iugoslavia și Bulga
ria, în care piloții români s-au 
Impus prin frumoase succese 
(campioni detașați în probele 
de acrobații aeriene), întreceri
le din acest an, organizate de 
Federația Aeronautică Română 
cu sprijinul Departamentuiw

Sighișoara, pînă nu de mult 
localitate interesantă doar ca 
oraș turistic, cu numeroase 
relicve istorice, cu cetatea sa 
medievală, a cunoscut în ulti
mii ani o dezvoltare impetu
oasă pe multiple planuri. în
treprinderile textile, de con
fecții, de ceramică, metalurgi
ce și altele au schimbat înfăți
șarea bătrînului oraș de pe 
malul Tîrnavei Mari, întine- 
rindu-1. Nucleul vechil cetăți 
are aspectul unei pietre preți
oase, patinată de vreme, în
conjurată de nestemate noi 
— clădiri moderne, care dau 
întregii așezări aspectul unei 
bijuterii cu o montură aparte.

In Sighișoara, pe plan spor
tiv, pînă nu de mult pulsa vi
guros doar un singur sport: 
handbalul. De aici au luat ca
lea echipelor de divizie o mul
țime de tineri, unii activând 
și în națională : Voina, Gra- 
bovschl, Gunesch. Sighișoara 
era o „citadelă a handbalului 
românesc". Dar, treptat-trep- 
tat, aici s-au dezvoltat și alte 
sporturi. Azi orașul de pe Tîr- 
navă are peste 30 de asociații 
sportive. Atletismul a cîștigat 
teren, iar unele crosuri — 
„Crosul cetății", „Crosul tine
rilor muncitori" au ajuns la a 
VIII-a ediție. Pentru a cîștiga 
adepți. sighișorenii au făcut 
o... inovație : cei care vor să 
joace fotbal în echipele de 
secții, ateliere, întreprindere 
etc., trebuie să treacă și unele 
probe speciale de atletism. A- 
cestei inovații i-au dat și un 
nume : „examenul de cori-, 
gență".

Dar fiindcă a venit vorba de 
fotbal, trebuie spus că în cam
pionatul municipal activează

Pitești — parașutismul in 
inedită
Aviației Civile, sînt așteptate 
cu interes deosebit Aeroclubul 
„Gheorghe Bănciulescu" din 
Ploiești găzduiește întrecerile 
de zbor cu motor. Aeroclubul 
„Henri Coandă" din Pitești -r 
pe cele de parașutism, Aeroclu
bul „Moldova" din Iași — pro
bele de planorism, ’ar pe ae
roportul TAROM din Bacău se 
desfășoară concursurile de ae- 
romodelism. La toate cele 4 
categorii de probe participă re
prezentanți din Bulgaria, Iugo
slavia, Grecia, Turcia și Româ
nia.

Fără îndoială. In centrul a- 
tentiei se află zborul cu motor, 
examenul cel ma> greu al mă-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. a 4-a) 

10 echipe de seniori jf tot atfr» 
tea de juniori.

— La noi fotbalul este
de masă, ne spunea tovarășul 
Ștefan Bucur, pritn-vicepm» 
ședințe al C.O.E.F.S. Sighișoa
ra. Anual desfășurăm 12 com* 
pețiPi mari. Fotbalul este spor
tul nr. 1 la noi, dar am por
nit hotărîți să reînnodăm tra
diția handbalistică. Din acest 
an, cine vrea să practice fot
bal, va fi invitat să joace șl 
handbal. Deci, atletism și hand
bal pentru fotbaliști și, spe
răm, Sighișoara va da curînd 
elemente talentate pentru lo
turile naționale.

Dar, în ultimii ani în 
Sighișoara s-au dezvoltat 
și alte sporturi. înotul are un 
bazin olimpic la asociația spor
tivă „Faianța", iar Ia „Știin
ța" peste 200 de copii sînt 
prezenți zilnic la cursul de 
inițiere. Tenisul de cîmp are

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

De astăzi, la Constanta

„mănușa

F. Ibraim este unul dintre 
participanta la „Mănufa lito

ralului*
De azi, începe, 1a Constanța, 

cea de a 8-a ediție a turneului 
internațional de box „Mănușa 
litoralului". Tradiționala com
petiție se va desfășura zilnic, 
în Sala sporturilor, îricepind de 
la ora 19.

La start se vor alinia, alături 
de cunoscuți boxeri români, 
pugiliști din Cehoslovacia, Fin
landa, R. D. Germană, Irlanda, 
Iugoslavia, Polonia, Furcia si 
U.R.S.S. Printre cluourile româ
nești invitate : Dinamo. Steaua 
șl Metalul din București, B. C. 
Galați. C.S.M. Reșița, Litoral 
Mangalia, Cimentul Medgidia, 
Portul și Farul Constanța.

Oaspete de onoare la acest 
turneu: T. Houichl (Tunisia), 
vicepreședinte al A.I.B.A., pre
ședintele Biroului continental 
african.

Cornel POPA, coresp.

OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SARBATOARE

în amintire mai stăruie vii imaginile splendidei 
parade a sportivilor Capitalei la marea demonstra
ție desfășurată cu prilejul celei de a 35-a aniver
sări a Zilei de 23 August.

A fost o revărsare de tinerețe, vigoare, optimism 
și măiestrie, un vibrant omagiu de dragoste și mul
țumire . adus partidului, secretarului său general.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, pentru minuna
tele condiții de viață, de muncă și de pregătire 
areate tinerei generații, care își poate vedea înfăp
tuite năzuințele cele mai îndrăznețe, cele mai înari
pate.

Desenlnd, cu trupurile lor, pe platoul Pieții A- 
Viatorilor, cifra XII (fotografia din stingă) tinerii

își exprimă, în mod simbolic, hotărlrea de a in- 
tîmpina și de a cinsti cum se cuvine — prin fapte 
de muncă și sport — marele eveniment politic al 
anului, cel de al 12-lea Congres al partidului. Ală
turi, pe carul alegoric al sporturilor nautice, de
monstrații de virtuozitate ale săritorilor în apă.
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La Petroșani s-a încheiat e- 
tapa finală a competiției po
lisportive „Cupa minerului", 
organizată de Comitetul uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și e- 
nergie electrică, în cadrul eta
pei de vară a celei de-a doua 
ediții a „Daciadei". întrecerile, 
care s-au desfășurat timp de 
două zile, au reunit la start 
peste 250 tineri sportivi din 7 
județe ale țării, cu profil mi
nier, ’ .....................
nale.

La 
care 
succes, 
loc : Ia 
treprinderil miniere . , 
de Pădure (fete), iar la băieți 
— cea a întreprinderii miniere 
Moldova Nouă ; la volei fete 
echipa de la întreprinderea de 
reparații și întreținerea utila
jului minier Petroșani, iar la 
băieți — cca a întreprinderii 
miniere Oravița. în cadrul 
concursului de atletism s-au

cîștigători ai

încheierea 
a cunoscut 
s-au clasat 

i handbal —

fazelor zo-

concursului, 
un frumos 
pe primul 
echipa în- 

Filipeștii

remarcat Brigita Hegheduș, 
de la întreprinderea minieră 
Aninoasa. Marcel Nasta de la 
întreprinderea minieră Voie
vozi, Mariana Kofary de la 
întreprinderea minieră Bărbă- 
teni și Petru Ilizeu de la în
treprinderea minieră Lupeni. 
La popice, victorii au obținut 
Maria Micnic de la preparația 
de cărbuni Lupeni și Ion Ște
fan de la întreprinderea mi
nieră Filipeștii de Pădure, iar 
la șah cîștigătorii locului 1 au 
fost Nicoleta Ștefan de la în
treprinderea de prospecțiuni și 
explorări geologice Carâș-Se 
verin și Iosif Șmida de la în
treprinderea 
Cîștigători ai competiției 
tenis de cîmp au fost declarați 
Mihaela Purcea de la între
prinderea minieră Zlatna și 
Radu Drăgan de la Institutul 
de cercetări și proiectări mi
niere Baia Mare.'

în clasamentul general, cel 
mai mare punctaj l-au întru
nit sportivii din județul Hu
nedoara.

minieră Dîlja. 
de

INTRE DOUĂ „OPERATIVE44

0 ÎNTRECERE CARE TRIAZA SEVER VALORILE
Revenit la formula clasică, a 

unei serii, de 14 echipe, cam
pionatul de rugby și-a consu
mat primele 6. etape ale edi
ției cu numărul 63 sub sem
nul... logicii, sita — care cer
ne inexorabil valorile — func- 
ționînd deja cu destulă exacti
tate. O simplă privire spre 
cel doi poli ai clasamentului 
atestă ideea : campioana 
Steaua — sosind la finele 
pestei luni competiționale 
un cap avans, în timp
C.F.R Brașov nu a adunat pînă 
acum decît punctele... înfrînge- 
rilor. Steaua privește de sus 
clasamentul, trecînd peste 3 
obstacole grele, numite Dina

a- 
cu 
ce

Rapid, pentru prima dată (du
pă mulți ani) fără Ion Teodo- 
rcscu la timonă, trece în două 
rânduri pe lingă succes pentru 
că Șișiu, inimosul ei „om de 
șut", nu e In formă, el acuzînd 
ipsa terenului și a... timpului 
necesar unei pregătiri superi
oare. Cît despre C.F.R. Brașov... 
într-un asemenea cadru, nu 
trebuie să mai mire că scoru
rile zdrobitoare s-au înmulțit, 
Inregistrîndu-sc rezultate fără 
precedent la Sibiu. Bîrlad. 
Iași.

ÎN SLUJBA CALITĂȚII ! Au 
fost cîteva partide remarcabile, 
dar parcă mai numeroase au 
fost evoluțiile superioare (de...

Gheorghe Sociu este un 
bărbat vînjos, halatul său de 
lucru neputînd masca o masă 
musculară de Invidiat. L-am 
găsit la locul său do muncă, 
adică la secția termoenerge
tică din cadrul uzinei de pro
ducere și distribuire a ener
giei do la Combinatul siderur
gie Galați, unde lucrează ca 
maist r u electrici an. T ocmai 
terminase o „operativă", cu 
cei 14 oameni pe care-i are 
în subordine, adică făcuse o 
intervenție la o instalație.

Ne-am interesat despre o- 
mul care face obiectul portre
tului de față. Și am auzit 
numai cuvinte măgulitoare : 
„Este un tînăr maistru pri
ceput și harnic, ambițios și 
modest, preocupat continuu 
de ridicarea ștachetei calită
ții muncii, și împreună cu 
echipa sa — un . participant 
activ la acțiunea de econo
misire a energici". Gheorghe 
Sociu și oamenii săi și-au în
deplinit toate angajamentele 
luate. Maistrul lucrează de 11 
ani pe platforma siderurgică, 
transmițând celor din jur pa
siune deopotrivă pentru mun
că și pentru sport. Da, și 
pentru sport, pentru că 
Gheorghe Sociu nu este cu
noscut doar ca un meseriaș 
priceput și destoinic, ci și ca 
un sportiv de frunte al sec
ției de motociclism din cadrul 
clubului Oțelul. Practică acest

sport al curajului și măies
triei de -aproape două decenii. 
La cei 30 de ani ai1 săi, par
ticipă la toate concursurile 
naționale. Și chiar dacă n-a 
reușit niciodată să cîștige tit
lul de campion la clasa sa 
preferată 175 cmc, s-a aflat 
mereu în eșalonul fruntaș. In 

' w o labo-
ind.ru mă-

prezent desfășoară 
rioasă activitate de 
tor sportiv.

— Maistrul nostru 
precum vedeți, intr-un sector 
in care se duce o luptă in
tensă pentru economia de e- 
nergie, ne spunea cineva din 
echipa sa. Ei bine, după orele 
de program, el lucrează tn- 
tr-un sector în care... face 
risipă de energie, ca instruc
tor al secției de performanță 
nu-și precupețește energia : 
se ocupă cu grijă de tinerele 
talente pe care le-a descope
rit și le-a Inițiat in tainele 
motociclismului — cum simt 
frații Gheorghe și Ion 
coară, Nicușor Dinu...

Maistrul a auzit cele spuse 
de muncitorul din echipa sa. 
zlmbeșbe dar tocmai ‘ ’ 
voia să răspundă, se 
telefonul. Se anunță o 
„operativă" 1 Nu t De 
aceasta nu e vorba de __
tervenție, ci de o lucrare de 
inovații, la care sfatul mais
trului se va dovedi, ca de 
atîtea ori, deosebit de util.

Telemac SIRIOFOL, coresp.

lucrează,

Ni-

dnd 
aude 
nouă 
data 

o In-

CAMPIONAT DE ASOCIAȚIE
Nu trecuse încă o oră de la ie

șirea din schimbul I șl grupuri 
de tineri au pășit pe porțile Ba
zei sportive șl de agrement U.T.C. 
Pantelimon. Erau muncitori din 
toate secțiile întreprinderii Meta
lurgica din București, care la 9 
iulie șl-a îndeplinit planul pe 
primii patru ani ai cincinalului. 
Unii au venit să-și dispute fina
lele („cea mică" șl „cea mare") 
campionatului asociației Ia fot
bal, Iar ceilalți să-și susțină co
legii de muncă. Era punctul fi
nal al unei competiții cu 14 echi
pe formate din muncitori, orga
nizată sub egida „Daciadei" în 
cinstea mărit sărbători de la 23 
August. Celelalte întreceri sînt în 
curs de desfășurare : șah — 220 
de participant!, tenis de masă — 
350 și handbal — 6 echipe femi
nine și 6 masculine. Sînt cam
pionatele asociației (președinte, 
Gheorghe Moteanu), sprijinite de 
Comitetul U.T.C. (secretar. Cons
tantin Pătărlăgeanul), care au a- 
tras sute și sute de muncitori in 
practicarea sportului preferat.

Cele două 
ales pentru 
evoluat toți 
tru echipe, 
^finala mică1 
3-4) 
re" 
căminte și podoabe" 
«finala mare" (locurile 
„S.D.V." — „Strungărie" 6—5,__
pă executarea loviturilor de la 
11 m, deoarece la terminarea 
partidei scorul a fost egal : 1—1. 
Ca un ultim moment al acelei 
după-amieze petrecute pe terenul 
de sport am consemnat festivita
tea de premiere a primelor trei 
clasate, precum și a golgeterului 
campionatului (strungarul Marian 
Zâne) șl a celui mai bun arbi
tru (achizitorul Gheorghe Năs- 
tase).

finale au plăcut, mai 
pasiunea cu care au 
componenții celor pa
și acum rezultatele : 

(pentru locurile 
.Construcții metalice ușoa- 
,,Accesorii pentru îmbră- 

4-1 (1-1) ;
1-2) : 

du-

V. POMPILIU

înaintașul C. Dinu, veteranul lotului național, intr-o acțiune de 
veritabil.,, atacant, in timpul 
Politehnica Iași.

meciuțui R.C, Grivița Roșie - 
Foto : Dragoș NEAGU

mo, R.C. Grivița Roșie și Fa
rul, performanță apreciabilă, 
chiar dacă victoriile s-au re
petat — toate ! — pe terenul 
din Ghencea. Dar istoria aces
tui campionat este încă depar
te de a fi scrisă. Dinamo. Ști
ința Petroșani, Farul, R. C. 
Grivița Roșie își păstrează pe 
mai departe șansa, mai mare 
sau mai mică, 
nume surpriză 
așa... surpriză 
nea lot) poate 
ramureș...

O ÎNTRECERE DURĂ, SU
FOCANTĂ. Ideea plecînd de la 
fapte : neobișnuitului ritm du
minică — miercuri — dumini
că rezlstîndu-i puține echipe. 
Iată. Politehnica Iași cîștigă 
la București meciul cu Vul
can, pentru a primi apoi acasă 
44 de puncte de la Dinamo și 
alte 40 în Parcul copilului, în- 
tr-o partidă în care grivițenii 
puteau să-i administreze o în- 
frîngere și mai umilitoare. 
Rulmentul Bîrlad este un alt 
exemplu, si mai grăitor. Echi
pa care a dat un Rășcanu, un 
Postolachi, un Bucos sau Mo
trescu, nereușind decît un 
„nul" pe teren propriu ! ' Iar

după cum o a- 
(care nu mai e 
la un aseme- 

veni și din Ma-

solist) alo unor echipe într-un 
meci sau în altul. Din acest 
punct de vedere, se remarcă 
Steaua : „Jocul înaintării mi
litare, cu grupajul ei ireproșa
bil, iute și în forță, este mo
dern și mai ales eficace. Iată 
modelul de urmat !“ Aceste 
cuvinte, aparținînd rutinatului 
tehnician Viorel Moraru, ca
racterizează cum nu se poate 
mai bine exprimarea în cîmp 
a campionilor, explicînd. In
tr-o bună măsură, succesele 
lor. Să-î întoarcem moneda, 
spunînd că și în jocul echipei 
amintitului antrenor apar tot 
mal evident semnele unui joc 
gînidit, R.C. Grivița Roșie fi
ind deja, în ciuda tinereții sale 
mereu prezente, un XV matur, 
de care trebuie să se țină sea
ma. Dinamo rămîne o formație 
cu multe disponibilități, cu 
cîtiva jucători de certă clasă, 
chiar dacă nu a fost întot-

deauna egală cu ca însăși. Fa
rul are o nouă față : nume noi, 
reveniri și (de ce nu ?) per
spectiva reeditării zilelor glo
rioase de altădată. Prestații 
spectaculoase au mai avut, pe 
alocuri, Știința Petroșani. Ști
ința CEMIN Baia Mare, Uni
versitatea Timișoara. R.C. 
Sportul studențesc.

DAR LOTURILE REPRE
ZENTATIVE ? Campionatul 
fiind criteriul cel mai nimerit 
pentru selecție (sezonul inter
național e la un pas), între
barea noastră este absolut fi
rească. în linii mari, echipa 
națională se poate» . contura, 
existînd o trăsătură de unire 
intre XV-le tricolor de Ia Ma
drid și Harkov și acela care 
urmează să joace pe celebrul 
Arms Park, din Cardiff. Sînt 
destule valori sigure avansate 
și de cele șase etape (Mura- 
riu, Paraschiv, Pintea, Ortele- 
can, Munteanii, E. Stoica, M. 
Ionescu, Scarlat, Corneliu, Su- 
ciu etc.), ’ . ............ .
consacrați (C. Dinu, 
Motrescu, Bucos, 
Aldea, Constantin, Gh. 
Tudose), de 
— în temeiul 
mons trate — 
mei sportive, 
campionatul 
sau mai vechi aspiranți la u- 
nul din cele 25 de locuri pen
tru turneul din Țara 
Podărăscu, Caragea, 
Gheorghe, Cioarec, 
Matei, Simion, Vlad, 
Florea, Urdea, Peter, 
lea. Și lista ar putea continua, 
dacă avem în vedere și cele
lalte loturi reprezentative. Sînt, 
așadar, semne bune; putem 
spera în alcătuirea unei echipe 
puternice, deși — trebuie s-o 
spunem — există o anume lip
să de valori la nivelul unor 
posturi. Bunăoară, prea puține 
candidaturi asigurătoare pen
tru linia de atac (să remar
căm, totuși, progresul lui Za- 
fiescu I); pentru postul de fun
daș, accidentarea Iul Codoi 
dă griji în plus selecționerilor 
pentru un rol-cheie, 
insuficient acoperit. 
Insă 
găsi 
mă".

sînt_și alți jucători
Dumitru. 

Alexandru, 
Dinu, 

la care așteptăm 
posibilităților de- 
o creștere a for- 
în același timp, 
a relevat tineri

Galilor :
Holban, 
Enache, 
V. Ion.
Burghe-

și aș a 
Gîndim 

că antrenorii echipei vor 
finalmente - „soluția-opti-

Dimitrie CALLIMACHI 
Geo RAEȚCHI

Azi, de la ora 9, pe sta-
dionul Parcul copilului, are loc 
restanta R.C. Grivița Roșie — 
C.S.M. Sibiu.

ADRIAN CHERCIU, 3 TITLURI DE CAMPION 
LA SĂRITURI ÎN APĂ, CATEGORIA COPII

„LA SIGHIȘOARA, SPORTUL A CUCERIT 
INIMILE TINERETULUI"

(Urmare din pag. 1)
un centru cu patru terenuri, 
la asociația sportivă Sănăta
tea (președinte dr. Stelian 
Larga), unde 40—50 de copii 
învață „sportul alb". La „Cu
pa Femina" la volei sighișo- 
rencele au ocupat locul întîi pe 
județ. Handbalul, în ciuda fap
tului că trei terenuri au fost 
distruse de inundația de acum 
cîțiva ani, se joacă în curțile 
școlilor, la stadionul munici
pal. Marele număr de tinere 
fete care lucrează în industria 
textilă sighișoreană a făcut ca 
la „Tîrnava", „Gloria", „Uni
rea tricolor", „Faianța" etc., 
handbalul să fie practicat pe 
scară largă. Nu trebuie uita
te nici sporturile tehnice, ca-

re în Sighișoara au un larg 
cîmp de dezvoltare. La aero- 
modelism, echipele de tineret 
ale municipiului au fost fina
liste pe țară, evidențiindu-se 
Paul Țurjan și Roland Gul.

— Sighișoara se poate mîn- 
dri cu o frumoasă realizare, 
ne-a mai spus tovarășul Ște
fan Bucur : în cadrul „Dacia
dei0 sportul s-a dezvoltat și 
diversificat, cucerind inimile 
tineretului, a muncitoarelor din 
industria textilă și ceramică. 
Cineva compara drumul par
curs de sportul sighișorean cu 
cel parcurs de industria cera
mică, care, de la cărămidă — 
singurul produs cu ani în ur
mă —• a ajuns să furnizeze 
splendide obiecte de faianță 
cerute la export.

Desfășurate in bazinul comple
xului sportiv Parcul Monument, 
din Brăila, campionatele națio
nale de sărituri pentru copii au 
reunit 100 de concurenți din 
București, Cluj-Napoca, Oradea 
șl Sibiu, care s-au întrecut in 
condiții organizatorice bune. 
Competiția a fost dominată de 
sportivii de la C.S.Ș. Triumf 
Buourești (antrenori N. Sparios 
șl Elena Timar), Lie. 2 Bucu
rești (antrenor C. Totan), C.S.Ș. 
Sibiu (antrenor A. Găyozdea), 
C.S.M. Cluj-Napoca (antrenor T. 
Laszlo) șl Progresul București 
(antrenoare Melania Decuseară) 
care au cucerit majoritatea locu
rilor fruntașe. O impresie deo
sebită a lăsat Adrian Cherciu, 
care a câștigat toate probele la 
care a luat parte.

Primii clasați : BĂIEȚI A : A. 
Cherciu (C.S.Ș. Triumf) — la „1 
m", „3 m“ și platformă ; FETE 
A : Andreea DrSgomir (C.S.Ș. 
Triumf) la „1 m“, Mariana Cîr- 
stică (Progresul) la „3 m“, Ileana 
Pîrjol (C.S.Ș. Triumf) la platfor
mă : BĂIEȚI B : N. Lepăduș 
(Lie. 2) la „1 m" și la platformă, 
I. Petnache (Lie. 2) la „3 m" ; 
FETE B : Luana Patac (C.S.M.

laCluj-Napoca) la „ 1 m“ și la 
platformă, Arina Manta (C.S.Ș. 
Sibiu) la „3 m“.

Traian ENACHE, coresp.

BARIERA LA...

HI PISM BAVARI, CAMPION INCONTESTABIL
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LOCOMOTIVA
La Ploiești printre ramurile 

sportive cu tradiție se numă
ră și motociclismul. Grupați 
la asociația Locomotiva, vl- 
teziștli șl motocrosiștii fero
viari, dornici de afirmare, au 
fost ani de-a rîndul printre 
animatorii campionatelor re
publicane. Dar, de cînd s-au 
făcut unele schimbări în con
siliul asociației
sportive, motoct- 
cliștii, spre deose
bire de ceilalți, 
sportivi de aici, 
sînt sprijiniți ca 
Intîmpinînd greutăți, 
legate de plecarea 
cursuri, nu o dată,
teziștii, cît și motocrosiștii au 
sosit la curse în ultimul mo
ine® sau chiar după începe
rea antrenamentelor oficiale. 
La „Cupa Mobra“, desfășurată 
la Zărnești, antrenorul Ion 
Ștefan, extrem de supărat, 
ne-a spus: „Pe lingă necazu
rile pe care le avem, ni s-a

luat șl drept 
la eoncursur 
Zămești pe 
toațt că sec) 
sibl iți pent 
lendarului c< 
ducerea aso< 
rat, Insă, că 
să ne preze 
Mobra"; iar

altădată, 
îndeosebi 
la con- 
atît vl-

LOTO

mergem 
priu“.
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Traiai

PRONOSPORT INFi
Cu zece probe în program, la 

startul cărora se aliniau multe 
elemente de elită fBavairi, cam
pionul turfului, Simcia, revelația 
stagiunii trecute, Jurat, cîștigă- 
toru'l Derbyului în acest an, E- 
piilog, Valoarea etc.), reunakmea 
de duminică dimineață promitea 
un spectacol de calitate. Acum, 
cînd derulăm filmul alergărilor, 
putem afirma că așteptările ce
lor prezenți (destul de mulți 
dealtfel) n-au fost infirmate 
deoarece, exceptând probele cîș- 
tigate de Holban, Herlea și Ha
lo gena (mai puțin dinamice), 
restul curselor au oferit între
ceri disputate, cu sosiri strînse 
(trei și patru cai angajați * în 
lupta finală) și cîștigători obli
gați la eforturi maxime. Bavari 
și-a adjudecat de o manieră im
presionantă premiul Rădăuți, do
vedind încă o dată că, deocam
dată, este cel mai bun trăpaș al 
nostru, Rafon și Ostil au termi
nat cap la cap în hitul 2 al pre-

miulul Războienl, Oran a Între
cut chiar pe potou pe Rlvan și 
Rubidiu, iar Arenda, terminînd 
in trombă, a dispus de Ienupăr 
șl Iluminata, sosiți la intervale 
infime. REZULTATE TEH
NICE : Cursa 1 : 1. Holbam (A. 
Brailovschi) rec. 1:46,4, 2. Man
șon. Simplu 15, ordinea 12. 
Cursa a 2-a : 1. Herlea (N.
Gheorghe) rec. 1:39,7, 2. Gurița, 
3. Diagrama. Simplu 7, ordinea 
14, event 26, ordinea triplă 226. 
Cursa a 3-a : 1. Arenda (D. To- 
duță) rec. 1:30,5, 2. Ienupăr.
Simplu 11, ordinea 21, event 32, 
triplu ciștigător închis. Cursa a 
4-a : 1. Rafon (M. Ștefă-nesciu) 
rec. 1:27,0, 2. Ostil. Simplu 4, or
dinea 71, event 43. Cursa a 5-a :
1. Coridei (N. Gheorghe) fee. 
1:30,5, 2. Vizuina, 3. Indian. Sim
plu 2,50, ordinea 30, event 8, or
dinea triplă 488. Cursa a 6-a : 1. 
Oran (M. Ștefănescu) rec. 1:26,0,
2. Riven, 3. Rubidiu. Simplu 9,

triplu 
triplă 

ȘM. 
(M. 

Simplu 
1,70. Or-

ordimea închisă, event 33, 
ciștigător 23»1, ordinea 
2616. Cursa a 7-a : 1. Ostil 
Iorga) rec. 1:29,5 și Rafon 
Ștefănescu) rec. 1:26,3. 
calul 3 = 2, calul io = 
dinea 3/10 = 5, 10/3 = 4, event 
10/3 = 56, 10/10 = 55. Cursa a 
8-a : L Bavari (G. Tănase) rec. 
1:22,9, 2. Epilog, 3. Văiuța. Sim
plu 3, ordinea 24, event
2/10=10,10/10=4, ordinea triplă
1®1. Cursa a 9-a : 1. Honorica 
(R. Arsene) rec. 1:29,1, 2. Stilat, 
3. Filotim. Simplu 4, ordinea 14, 
event 13, triplu ciștigător cu ca
lul 3 = 151, cu calul 10 = 78, 
ordinea triplă 515. Cursa a 10-a : 
1. Halogena (I. R. Niieolae) rec. 
1:32,5, 2. Solitara. Simplu 13, or
dinea 54, event 111. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
18 9122 lei și s-a închis. Retrageri : 
Simca.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 22 AUGUST 

1979
Categoria 1 : 2 variante 

(autoturisme Dacia 1300) ;
2 : 4 variante 25% -a 18.889 lei ; 
cat. 3 : 22,75 a 3.321 lei ; cat. 4 :
70.25 a 1.076 lei ; cat. 5 : 140,75 a
537 lei ; cat. 6 : 4.545,50 a 40 Ici ;
cat. 7 : 106,25 a 200 lei ; cat. 8 :
1.953,50 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 125.005 
lei.

NOI MARI CÎȘTIGĂTORI 
LA LOZ IN PLIC

AUTOTURISME : Pilșan Ste- 
(București) — „Dada 1300“ ;

Gh. ALEXANDRESCU

• Iuța
Marinescu Sandu (corn. Cățeasca, 
satul Catanele, jud. Argeș), Ti
monei Tatiana (Botoșani), Abă- 
laru Marin (com. Costtna, jud. 
Ilfov) ; Koșianu Aurel (corn. Gi- 
Jău, jud. Cluj) — „Skoda 120 L“; 
Io nes cu Gheorghe (București) — 
„Trabant 601“.

• BANI 
(com. Frasin. 
50.000 lei ; C 
Ucuriș, jud. ) 
Vișan Ștefan 
Sus, satul P 
Comănici M. 
Hoțu GheorgI 
jud. Teleornu 
Ha (com. Buc 
— 10.000 lei el
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TOPUL „EUROPENELOR"
Iată poziția echipelor noastre „europene" 

primelor trei etape ale turului :
după consumarea

LOTUL POLONEZ
CRAIOVA, LA PENTRU MECIUL

ETAPA
„U“ Craiova 
Steaua
F.C. Argeș 
Dinamo

I
7
6

II
7

7.50
5.50

6

III
7,50

7
6
6

MEDIA

echipei „noi",Universitatea Craiova. Remarcabilă evoluția 
cu toate cele trei meciuri peste media campionatului, sub
liniind și faptul că formația olteană a și jucat dcruă me
ciuri grele în deplasare, spre deosebire de celelalte trei 
echipe care au evoluat de două ori acasă. Problema care 
se pune pentru Valentin Stănescu este modalitatea de in
tegrare a celor absenți, fără prejudecăți de nume și ante
cedente. Să sperăm că totul se va rezolva spre binele echi
pei.

Steaua se situează, de asemenea, peste media campiona
tului, dar să reținem că deținătorii Cupei au jucat cu trei 
dintre cele mai slabe echipe ale campionatului. Să mai 
semnalăm faptul că linia de mijloc n-a fost supusă, încă, 
în virtutea programului de pînă acum, „sarcinilor duble".

F.C. Argeș evoluează sub așteptări. Se pare că momentul 
euforic al cîștigării campionatului „la fotografie" nu a 
depășit. Atenție, e momentul, chiar dacă A.E.K. și-a 
mis luxul unui turneu în... Australia,

fost 
per-

Dinamo încheie plutonul. Marea problemă a echipei 
sterilitatea atacului, care nu a marcat nici un gol în

este 
siexiiiiaieu axaviuiu, vecie uu euvx „„ 5... Ulti
mele 180 de minute. Micro-turneul italian nu poate rezolva 
mare lucru, deoarece Dudu Georgescu și Augustin, două 
piese de bază în configurația atacului, nu sînt în angrena
jul echipei.

Să nu uităm, mai sînt doar trei săptămînj pînă Ia star
tul în cupele europene !

NU E OARE PREA REPEDE?
înaintea partidei de la Ba

cău, antrenorul Viorel Mateia- 
nu ne-a spus că echipa lui, 
F. C. Baia Mare, va prezenta 
o idee nouă în joc. Ne aștep
tam la negarea jocului defen
siv, idee care apăruse înainte 
de începerea campionatului,

BALCANIADA DE JUNIORI (II)
ORAȘTIE, 27 (prin telefon). Ju- 

ndiorii noștri au decepționat din 
nou în etapa a U-a a Balcania
dei (jiuniori mici) disipxntată pe 
stadionul Dacia din Oră știe. Ei 
au fost învinși de astă dată de 
echipa Bulgariei : 1—3 (1—2), la
capătul unui joc slab, cu nume
roase greșeli în apărare și fără 
orizont în atac. Oaspeții au des
chis scorul prin Stoianov (mln. 
16), echipa noastră egalând prin 
V. Popa 
de colț, 
de pauză 
din nou 
scris de 
oaspeții s-au apărat cu 
exactitate șl au contraatacat pe
riculos. Ei au reușit să-și măreas
că avantajul (min. 66) prin ace
lași Vadgipov. A arbitrat 
V. Vukaris (Grecia).

în deschidere s-au întâlnit 
pele Iugoslaviei și Greciei, 
o întrecere echilibrată, elle 
terminat la egalitate : 1—1 , 
prin golurile marcate de Peris- 
teropoulos (Grecia) și Popiei 
^iugoslavia).

Ultima etapă a Balcaniadei de 
juniori (ii) se va desfășura 
miercuri la Hunedoara. Progra
mul cuplajului, care va începe la 
ora 16 pe stadionul Corvinul, este 
următorul : Grecia — Bulgaria și 
România — Iugoslavia.

(mdn. 25), la o lovitură 
Cu trei minute înainte 
formația bulgară a luat 
avantaj prin golul în- 
Vadgipov. După pauză, 

multă

bine

echi- 
După 

au
(0-1)

Pompiliu VINTILĂ

ȘTIRI... ȘTIRI...
• REUNIREA LOTULUI DE 

TINERET. Așa cum am miai 
anunțat, ieri s-a reunit lotul re
prezentativ de tineret tn vederea 
primului joc de verificare din 
această toamnă. Tinerii noștri 
jucători voit susține mline un 
meci amical cu selecționata 
R.P.D. Coreene. Intttnirea este 
programată pe stadionul Steaua 
de la ora 17,30. In vederea aces
tei acțiuni, ia apelul antrenorului 
C. Drăgușin au răspuns următo
rii jucători : Eftene și Lazăr por
tari ; Mărgineanu, Iovan, Bum- 
bescu, Pop și Gali — fun
dași ; Suciu, T. Nicolac, Bozeșan 
și Geolgău — mijlocași; D. Zam
fir, Coman, Verigeanu, Cîrțu, 
Șoarece și Terheș — înaintași. 
Programul zilei de ieri a cuprins 
un control medical sub suprave
gherea doctorului FI. BrăUlă. 
După-amiază Lotul de tineret a 
susținut un joc-școală în compa
nia echipei de tineret a clubului 
Steaua
• TURNEUL ECHIPEI DINAMO 

BUCUREȘTI ÎN ITALIA. In pri
mul joc al turneului pe care îl 
susține în Italia, echipa Dlnamo 
București a evoluat la Bergamo 
în compania formației de Divi
zia B, Atalanta. Fotbaliștii bucu- 
reșteni au obținut victoria cu 
2—0 (1—0).
• DE LA F.R.F. începînd de 

duminică 2 septembrie ora ofi
cială de disputare a jocurilor va 
fi următoarea ; 17 — la Divizia 
A, 11 la Diviziile B și C, 9 — 
la campionatul republican de ju
niori I și 13 — la campionatul 
republican de juniori H (Divi
zia C).
• JOI, LA T1RGOVIȘTE Va 

avea loc întllnirca internațională 
amicală dintre formația locală 
C.S. Tirgoviște șl F.C. Almazet 
(Siria). Partida este programată 
la ora 15,45.

Deși lipsită de multi titulari 
(Lung, Halaci, Ștefănescu, Puri- 
ma, Marcu, Tilihoi și Cămătaru), 
Universitatea Craiova a făcut un 
joic inteligent la Timișoara și a 
terminat prin a-și impune legea 
și a dovedi din nou că, la Cra
iova, în clipa de față, așa-zis^e 
rezerve ale echipei sînt cel pu
țin _ de valoarea titularilor.

Și astfel, 25 de mii de spec
tatori au terminat prin a-i a- 
plauda pe învingători. Deși Po
litehnica a avut inițiativa majo
ritatea timpului, Universitatea 
nu s-a retras în cochilia apără
rii, ci a atacat șl contraatacat 
periculos. Dealtfel, cralovenll, 
deși au fost totuși mai puțin în 
atac decît Politehnica (numărul 
acțiunilor ofensive : — —
favoarea : ’ ’ '
brovschi), au 
mal precis la 
Pentru că în 
tatea. a avut

73—53 în 
echipei lui Dem- 

șutat mai mult si 
poartă. De ce ? 

timp ce Universi- 
trei atacant! de

ORA TINEREȚII
bună valoare, omogeni, ca po
sibilități șl reușite, sprijiniți de 
o linie de mijloc foarte activă, 
la Politehnica Volaru nu găsea 
cea mai bună soluție tehnică, 
iar Nucă șl Cotec, deși au de
pus o muncă uriașă, nu au ega
lat reușitele oponenților lor, 
Crișan șl Irimescu. Și ar mai fi 
două chestiuni : pe de o parte 
faptul că „raidurile" lui Crișan 
șl Cîrțu nu au putut fi stăvilită 
nici un moment, aceasta șl da
torită greșelilor de plasament 
ale apărării (după cum și Ne
grii ă, venit la golul al doilea din 
careul său, a avut în față cîmp 
deschis...), iar pe de alta, scoa
terea lui Dembrovschl a „rupt" 
și mal mult echipa, debutantul 
T. Nlcolae neputînd, cu toată 
bunăvoința arătată, să fie în a- 
cele momente o salvare pentru 
echipa sa

CU ECHIPA ROMÂNIEI

Mircea TUDORAN

„D0SA8UL" RATĂRILOR
S-au disputat trei etape în Di

vizia A. S-au acordat și primele 
lovituri de la 11 m. Două din 
cele 8 penalty-uri (deci 25 la 
sută) au fost ratate, unul de că
tre Koller, , celălalt de Dem- 

, la scorul dc

mai ales că băimărenii veneau 
după acel scor fluviu (7—1 cu 
F. C. M. Galați). Dar surpri
za a fost alta 1 F. C. Baia 
Mare n-a mai semănat deloc cu 
ea însăși, echipa ofensivă, in
ventivă care ne îneîntase în e- 
diția trecută. La Bacău, for
mația maramureșeană nici nu 
s-a apărat cu adevărat (pe 
părțile laterale și „zona" lui 
Condruc existînd adevărate 
„bulevarde"), nici n-a atacat, 
cei din față fiind literalmente 
figuranți. După meci, supărat, 
dar lucid, antrenorul băimă- 
rean explica : „Am vrut să 
prezint o idee nouă, un joc e- 
fectiv in jumătatea de teren a 
adversarului, cu mișcare per
manentă a tuturor jucătorilor. 
Nu renunț la această variantă. 
Nici o idee nu triumfă de Ia 
bun început. Eu și jucătorii 
sîntem datori să facem totul 
pentru ca noul să se impună !“ 
E frumoasă și interesantă in
tenția lui Viorel Mateianu, a- 
cest antrenor care caută me
reu, acest adversar al fixismu
lui. Ne întrebăm, însă, după 
evoluția de la Bacău, dacă 
Viorel Mateianu are materialul 
necesar pentru a croi o haină 
prețioasă. Și mai există o in
terogație : nu cumva e riscant 
să schimbi atît de repede o 
concepție pe care echipa a în
sușit-o și a aplicat-o cu fru
moase rezultate ?!...

Mircea M. IONESCU

U v Ixullcl, % CC.1 
brovschi (acesta, 
0—0, în meciul cu Universitatea 
Craiova, _ _ ” ” :.
veau să-l piardă cu 2—0). Poate 
că unii vor spune că cele două 
ratări nu constituie un fapt atît 
de grav. Dar ele redeschid o 
rană nu prea veche, și, mai a- 
Ies, vin după un adevărat „fes
tival al ratărilor de la 11 m“. 
Este vorba de finala „Cupei mU" 
nicipiului București4*, dintre Di
namo și Sportul studențesc. Me
ciul s-a încheiat 1—1 și cîști-

pe care timișorenii a-

UN ACT NESPORTIV
După cum se știe, la meciul 

Viitorul Scorniceștl — C.S. Tîrgo- 
viște au fost eliminați de pe te
ren (pentru lovirea adversarului) 
doi jucători : mal întîi vîrful de 
atac Marinescu, din echipa oaspe, 
apoi fundașul A. Mincu, din cea 
gazdă. Dacă în cazul jucătorului 
tîrgoviștean, cunoscut în general 
pentru sportivitatea iul, gestul 
său, produs în împrejurări mai 
confuze, a părut ca o reacție la 
faulturile la care el însuși fu
sese supus pînă atunci (deși nici 
aceasta nu poate constitui o scu
ză), fundașul Mincu nu a avut 
nici o justificare pentru actul său 
nesportiv. Deși de pe marginea 
terenului s-a făcut auzit deseori 
apelul „Fără fault, fără fault !“, 
jucătorul respectiv l-a ignorat, a- 
runcindu-se cu picioarele asupra 
unul adversar la o fază cu to
tul banală, care nici măcar nu 
anunța un pericol pentru echipa 
sa, deoarece se petrecea în ju
mătatea de teren a formației 
oaspe, lîngă linia de margine, 
mingea fiind pe punctul de a 
ieși din teren.

In momentul acestui fault vio
lent șl de neînțeles, scorul era 
1—1, dar echipa din Scorniceștl 
se afla în superioritate numeri
că (prin eliminarea mai devreme 
a lui Marinescu), ataca susținut 
șl avea șanse certe de a se im
pune și a obține victoria. Prin 
actul lui nechibzuit, Mincu (jucă
tor tinăr și nu lipsit de talent) 
și-a privat însă echipa de această

gătoarea (Sportul studențesc) & 
fost desemnată după executarea 
a nu mai puțin dc 16 lovituri de 
la 11 m, din care s-au transfor
mat 9 și S-AU RATAT ...7 (Șer- 

Lucuță, Apostol, Moraru, 
B. Grigore, Ghiță). Un 
alarmant, mal ales că 
vorba de o mare miză, 
emoții. Aducem din nou 

o problemă veche,

bănică, 
Custov, 
procent 
nu era 
de mari . 
în discuție 
pentru că se apropie meciurile 
din cupele europene și e de do
rit ca pățania Universității Cra
iova în partida cu Dlnamo Mos
cova să nu se mai repete. Chiar 
așa : să ...........................................
11 m un 
noștri ?

devină loviturile de la 
calvar pentru fotbaliștii

Constantin ALEXE

Șl CONSECINȚELE IUI
superioritate, care conta foarte 
mult în desfășurarea partidei, și 
poate chiar de succesul Ia care 
localnicii sperau atita.

Constantin FIRĂNESCU

VARȘOVIA, 27 (prin tele
fon). Selecționerul Ryszard 
Kulesza a alcătuit următo
rul lot de jucători pentru 
partida amicală Polonia — 
România, care se va desfă
șura miercuri după amiază 
(de la ora 18, ora Bucureș- 
tiului) pc marele stadion 
din capitala poloneză, cu o 
capacitate de 100 000 locuri.

Iată componenta lotului : 
Portari : Kultla (Stal Mie
lec), Mowlik (Lech Poznan). 
Fundași : Dziuba (LKS),
Wieczorek (Gornik Zabrze), 
Rudy (Zaglebie SosriowieC), 
Janas (Legia), Wojcick$ 
(Odra Opole). Mijlocași și 
atacanți : Majewski (Legia), 
Sybis (Slask Wroclaw), Paw
lowski — ...................“■
walka 
Boniek 
(Stal 
(LKS), 
(Wisla 
(Legia).

De notat că doi 
componenții de, bază ai lo
tului, Zmuda și Azymanow- 
ski, nu au fost selecționați 
fiind accidentați. Dintre se
lecționați se remarcă Lato, 
golgeterul campionatului 
mondial 1974, și Boniek, se
lecționat în reprezentativa 
Europei în meciul cu Argen
tina de la Buenos Aires.

(Slask Wroclaw), Na- 
(Wisla Cracovia). 

(Widzew Lodz), Lato 
Mielec), Terlecki 

M. Szymanowski 
Cracovia), Baran

dintre

JERZY JAKOBSCHE
— Agenția P.A.P. —

BRAȘOVUL A ÎNCEPUT ASCENSIUNEA
Multe noutăți la 

Brașov. Un cuplu de 
antrenori — N. Proca 
și I. Alecu, un pre
ședinte — C. Suciu, 
șase jucători titulari 
(Bialasz, Vărzaru, Pa
nache, Chioreanu, 
Bențea șl Boriceanu), 
iată noutățile cu 
care F.C.M. Brașov 
încearcă în această 
ediție a campionatu
lui, după o absență 
de 5 ani, revenirea 
în primul eșalon. 
Dacă la acestea, mai 
adăugăm și victoria 
(2—0) obținută în 
prima etapă la Bo
toșani, cit și forma
ția redutabilă pe care 
o avea de înfruntat, 
F.C. Constanța, nu a 
mai fost o surpriză 
faptul că mult îna
intea începerii parti
dei stadionul Tinere- 
tului era arhiplin (la-

d-eproximativ 15.000 
spectatori). A fost un 
meci frumos, 
bune execuții tehnice, 
cu ritm, cu angaja
ment fizic, în care 
brașovenii s-au deta
șat net la sfirșitul 
partidei, la un scor 
concludent (4—0). 
Primele două goluri 
(centrare — cap — 
gol) înscrise de 
Gherghe și Boriceanu 
au avut la origine 
faze colective de a- 
tac. In replică, con- 
stănțenii s-au bazat 
mult pe acțiunile so
litare ale lui Peniu 
și Buduru care, însă, 
s-au oprit de fiecare 
dată în fața unei a- 
părări exacte. Pînă 
în final brașovenii au 
mai marcat de două 
ori. prin Bențea și 
Pescaru (direct din 
lovitură liberă de la

cu
25 m). Ar mai fi
încă un amănunt de 
consemnat, și anume 
duelul inedit dintre 
,,tată“ (Pescaru — 
37 ani) și „fiu" (D. 
Zamfir — 18 ani), in
ternaționalul brașj^ 
vean s-a impus new 
pe post de funda> 
stingă, în fața tine
reții, talentului și . 
vi goa r ci ex trem ei
naționalei de juniori, 
demonstrind că, la 
vîrsta cînd alții și-au 
pus deja dc câțiva 
ani ghetele în evi, 
este încă un jucător 
de bază al formației ? 
brașovene. Arbitrul 
V. Tătar (Hunedoa
ra), ajutat la mar
gine de foștii fotba
liști timișoreni I. 
B ungău și P. Ar- 
năutu, a condus foar
te bine acest derby.

Pavel PEANA

A ÎNCEPUT campionatul diviziei c
SERIA I

Celuloza Piatra Neamț — Zim
brul Suceava 2—1 (1—0), Forests 
Fălticeni — Danubiana Roman 
5—0 (2—0), A.S.A. Ctapulung 
Moldovenesc — Metalul Botoșani 
2-0 (2—0), Metalul Rădăuți —
Ceahlăul Piatra Neamț 2—0 (0—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Dorna Va
tra Dornel 3—1 (2—1), Laminorul 
Roman — Cristalul Dorohoi 2—0 
(0—0), Sinetul Bucecea — Cimen
tul Bicatz 1—1 (0—1), I.M. Piatra 
Neamț — Avintul Frasin 1—0 
(0-0).

SERIA A H-a

Nicolina lași — Constructorul 
Vaslui 7—0 (3—0), Luceafărul Ad- 
j.ud — Lelea Bacău 1—1 (lr—1), 
Textila Buhușl — Minerul Co
rn ănești 3—2 (1—0), C.FJi. Paș
cani — Constructorul Sași 2—1 
(1—0), Petrolul Moineștl — Rul
mentul Btrlad 1—0 (0—0), Parti- 
zamul Bacău — Hușana Huși 9—0 
(3—0), Bradul Roznov — DEtMIAR 
Mărășeștl 5—2 (2—0), A.S.A. Iași
— C.S.M. Borzești 1—2 (0—1).

SERIA A IH-a

Ancora Galați — Victoria Te
cuci 2—1 (2—li), Foresta Gugeștl
— Chimia Brazi 2—1 (0—0), Pra
hova Ploiești — Carpați Nehoiu
1— 0 (1—0), Petrolul Băle oi — O-
țeiul Galați 2—3 (2—1), Dinamo
Focșani — Caraimanul Bușteni
2— 0 (0—0), Carpați Sinaia —
Chimia Buzău 4—0 (1—0), Re
colta Săhătenl — Petrolul Berea 
0—2 (0—1), C.S.U. Galați — Olim
pia Rm. Sărat 5—0 (2—0).

SERIA A rv’-a

Ș. N. Brăila — Marina Manga
lia 1—2 (0—1), Chlmpex Con
stanța — Granitul Babadag 5—0 
(2—0), Chimia Brăila — I.M.U. 
Medgidia 1—2 (O—l), — s-a ju
cat la Viziru, A.mcnil slobo
zia — Pescărușul Tuloea 1—0 
(0—0), Rapid Fetești — Șoimii 
Cernavodă 1—0 (0—0), Unirea E-

forie — Electrica Constanța 3—1 
(1—2), Victoria Țăndărei — Vo
ința Constanța 2—1 (2—0), Pro
gresul Xsaccea — Dacia Unirea 
Brăila 4—2 (1—0).

SERIA A V-a

Viitorul Chirnogi — Voința 
București 0—1 (0—0), Flacăra ro
șie București — Viscoza Bucu
rești 0—0, FEROM Urziceni —• 
Tehnometal București 3—0 0—0), 
Abatorul București — Electronica 
București 0—0, Dunărea Călărași 
— Automatica București 0—0, 
Danubiana București — T. M. 
București 1—1 (0—0), Automeca-
nica București — ș.N. Oltenița 
2—1 (1—0), I.C.S.I.M. București —

structorul Craiova — Unirea Dră- 
gășanl 1—0 (0—0), Gloria Stre-
haia — Metalurgistul Sadu 0—0, 
Metalul Rovinari — Mlnerul>K>- 
tru 2—1 (0—0), Minerul^'Cupeni 
— Progresul Băileștl 2—1 (1—1), 
Dierna Orșova — Electroputere 
Craiova 3—1 (1—0), Chimistul Rm. 
VQcea — C.S.M. Drobeta Tir. Se
verin 1—1 (0—0), Dunărea Ca
lafat — C.F.R. Craiova 4—0 
0—0).

(0—0), Unirea Sînnicolau — Ra
pid Arad 1—1 (1—0).

SERIA A X-a

SERIA A VIH-a

Explorări Deva — Vuitorii tex
tila Lugoj 1—2 (0—2), Electromo
tor Timișoara — C.F.R. Simeria

Hebe Singeorz. Băi — C.I.L. Si- 
ghet 1—0 (0—0), Metalul Cărei
— Minerul Bala Sprie 2—0 (1—0). 
Simared Baia Mare — Foresta 
Bistrița 2—0 (1—0), Bradul Vișeu
— Minerul Băiuț 3—1 (l-r-0), Mi
nerul Rodna — CUPROM Baia 
Mare 2—0 (0—0), Minerul liba-
Seini — Oașul Negrești 1—1 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Vic
toria Cărei 0—1 (0—0), Minerul
Bălța — Silvicultorul Maieru 
4—0 (3—0).

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

• Etapa inaugurală a fost favorabilă gazdelor, care au cîștîgat 68 
de meciuri din cele 96 (18 „remize" și 10 victorii ale oaspeților) • 
Fostele divizionare B n-au reușit să cîștige nici un joc, doar C.F.R. 
Timișoara, C.S.M. Drobeta Tr. Severin și Oltul Sf. Gheorgbe au ob
ținut dte un punct • Scorul etapei : Nicolina Iași — Constructorul 
Vaslui 7—0. • Dintre noile promovate Dunărea Calafat a cîștigat la 
scor (4—0) in fața echipei C.F.R, Craiova.

Sirena București 1—2 (0—0). Lu
ceafărul București nu a jucat.

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — Progre

sul Corabia 1—1 (1—1), Electro
dul Slatina — I.O.B. Balș 2—1 
(O—0), Recolta Stoicănești — Pe
trolul Videle 2—0 (2—0), Cimen
tul Fieni — Sportul muncitoresc 
Caracal 2—1 0—0), Petrolul ’Ur
ge vlște — Metalul Mija 2—0 
0—0), Progresul Pucioasa — Pe
trolul Bolinttn 4—0 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
ROVA Roșiori 1—1 (0-1), Di
namo Zimnicea — "Dacia Pitești 
1—3 (0-1)

SERIA A VH-a
Unirea Drobeta Tr. Severin — 

Lotru Brezei 1—0 (0—0), Con-

1—0 0—0), Metalul Bocșa —
Metalul Oțelu Roșu 2—1 (2—0),
Minerul Oravița — știința Pe
troșani 2—0 (2—0), Gloria Reșița 
— Laminorul Nădrag 4—3 (2—1), 
C.P.L. Caransebeș — Victoria 
Călan 2—0 0—0), Minerul Vul
can — C.F.R. Timișoara 1—1 
0—0), Minerul Ghelar — Mine
rul Deva 1—0 (0—0).

SERIA A IX-a
C.F.R. Arad — Victoria Incu 

5—1 (2—1), Alumina Oradea —
Bihoreana Marghita 2—0 (2—0),
Victoria Elcond Zalău — Unirea 
Tomnatic 3—0 0—0), Recolta
Salonta — Tricolorul Beiuș 2—0 
(0—0), Unirea Dej — Minerul 
Șuncuiuș 2—0 (1—0), T. C. md.
Cluj-Napoca — Armătura Zalău 
1—0 (0—0), oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Voința Oradea 1—1

SERIA A Xl-a
I.P.A. Sibiu — Sticla Arieșul 

Turcia 2—1 (2—1), — s-a jucat la 
Cisnădie, Faianța Sighișoara — 
Metalul Cop șa Mică 1—1 (0—0),
Vltrometan Mediaș — C.I.L. Blaj 
3—0 0—0), Avîntul Reghin — 
Sticla Tîrnăvenl 2—0 (1—0),
C.P.L. Sebeș — Oțelul Reghin 
2—1 (0—0), Metalul Aiud — Au- 
tomecanlca Mediaș 3—0 (1—0),
1MIX Agnita — Metalul Sighi
șoara 1—1 (0—0), Mureșul Lu
duș — Construcții Sibiu 4—0 
(2-0).

SERIA A XII-a
Carpați Brașov — Ijrac torul 

Miercurea Ciuc 2-^0 (0—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Mi
nerul Bălan 5—0 (2—0), Carpați
Covasna — Măgura ®odlea lr—0 
(0—0), Torpedo Zărneștâ — Uti
lajul Făgăraș 1—0 (0—0), Preci
zia Săcele — Metalul Tg. Secu
iesc 2—1 (0—0), Mureșul Toplița
— C.S.U. Brașov 3—0 (1—0), Mi
nerul Baraolt — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 1—1 0—0). Chimia Or. Vic
toria — Metrom Brașov 3—0 
0-0).

★
Rezultatele ne-au fost trans

mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localității® 
respective.

jeleviza.be


ECHIPELE ROMÂNIEI AU CUCERIT
BALCANIADA LA SĂRITURI ÎN APĂ
'"'Desfășurată în piscina „Ata- 

din Izmir, întrecerile 
.Balcaniadei de sărituri au e- 
vidențiat superioritatea re
prezentanților României, care 
au obținut locul I în toate 
oele trei clasamente pe echi
pe i băieți, fete și general. 
La înot, ale cărui dispute au 
avut loc la Istanbul, In ulti
ma zi s-au remarcat, din nou. 
Irinel Pănulescu și Mariana 
Paraschiv, învingătoare — cu 
noi recorduri balcanice șl na
ționale—la 800 m liber (9:11,95)

și respectiv la 400 m mixt 
(4:56,99). în clasamentul pe e- 
chipe, formația română a 
obținut locul secund cu 170 p 
(pe primul loc : Bulgaria cu 
179 p) fiind urmată de: 3. 
Iugoslavia 123 p, 4. Grecia 79 
p, 3. Turcia 17 p. La băieți, 
care au avut o evoluție slabă, 
echipa României s-a clasat pe 
locul 3, cu 112 p (pe celelalte 
locuri t 1. Bulgaria 179 p, 2. 
Iugoslavia 146 p, 4. Grecia 110 
p, 5. Turcia 66 p). Clasamentul 
general al Balcaniadei de Înot:

1. Bulgaria 375 p, 2. România
282 p, 3. Iugoslavia 269 p, 4. 
Grecia 189 p, 5. Turcia 83 p.

Campionatele mondiale de lupte de la san Diego

TOȚI CEI TREI SPORTIVI ROMANI SE MENȚIN
IN LUPTA PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE>

SPORTIVI ROMÂNI
ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE

„CUPA PRIETENIA" LA 
BASCHET Șl HANDBAL

CALENDAR VOLEI3ALISTIC

SAN DIEGO, 27 (prin tele
fon). începute sîmbătă, cam
pionatele mondiale de lupte 
libere au continuat duminică 
(noaptea la București) la „Pe
terson Gimnasium" din orașul 
Californian, în întrecerile celor 
120 de concurenți din 25 de 
țări fiind programate partidele 
din tururile 3 și 4 pentru ca
tegoriile care au intrat în com
petiție din prima zi și primele 
două tururi la celelalte 
categorii.

După ce 
Neagu (57 
victorii, în 
l-a întîlnit
Hans Portsch, sportiv cu o bo
gată experiență competițională. 
Campionul român a început 
foarte bine partida șl. cu ac
țiuni ofensive executate în 
viteză, a 
substanțial de puncte 
chiar din 
jumătatea reprizei secunde, A. 
Neagu și-a dus adversarul la 
parter și cu o „cheie" dublă 
l-a fixat cu umerii pe saltea, 
obținînd victoria prin tuș (min. 
4,37). în aceeași zi, reprezen- 

x tantul nostru a întîlnit însă un 
adversar extrem de dificil, a- 
preciat ca unul dintre princi
palii favoriți ai categoriei, ja
ponezul Hydeaki Tomyiama. 
Dominat evident la puncte 
(10—1). sportivul nostru a fost 
descalificat în ultima repriză 
pentru luptă pasivă. Și ast
fel, A. Neagu intră în turul 5 
cu 5 puncte penalizare.

Vasile Pușcașu (100 kg) a a- 
vut de susținut, în ziua a doua 
a concursului, un singur meci, 
dar adversarul său, cubanezul 
Morgan Barbara este deținăto
rul medaliei de bronz a ultimei 
ediții a campionatelor mondia
le. Campionul român a luptat 
cu o deosebită ambiție, a exe
cutat numeroase procedee de 
atac reușite și la sfîrșitul pri
mei reprize conducea cu 5—0. 
în următoarele trei minute de. 
luptă, Pușcașu și-a mărit a- 
vantajul la 12—1 și 16—2. mo
ment în care arbitrii au dictat 
descalificarea lui Barbara 
pentru luptă pasivă. Deși poar
tă povara celor 4 puncte de 
penalizare primite în prima zi 
de concurs, Vasile Pușcașu 
întră în ziua finalelor cu șan
se de a se clasa pe unul dintre 
locurile fruntașe. Firește, cu 
•condiția să nu piardă în prima 
3ntîlnire.

cinci
Aurel 
două

în prima zi
kg) realizase 
turul al treilea el 
pe vest-germanul

executate
luat un avantaj 
’ . (6-2) 

prima repriză. La

Un debut foarte bun a avut 
tînărul greu Andrei Ianko 
(+100 kg). Beneficiind de șan
sa de a nu întilni în primele 
două tururi pe nici unul dintre 
favoriții categoriei, reprezen
tantul țării noastre a obținut 
două victorii prețioase care-1 
mențin în lupta pentru locu
rile fruntașe. în primul meci, 
A. Ianko l-a învins prin tuș 
(min. 4,14) pe japonezul Hu- 
nihisa Yamamoto, în momentul 
în care îl conducea la puncte 
cu scorul de 9—0. în cea de a 
doua partidă sportivul nostru 
l-a întîlnit pe cubanezul Di 
Acktaro, adversar puternic, 
care i-a opus o dfrză rezis
tență, în special în prima ju
mătate a timpului de luptă, 
cînd scorul s-a menținut egal : 
1—1, 3—3. Dispunînd de o pre
gătire fizică superioară, re
prezentantul nostru și-a domi
nat cu autoritate adversarul, 
obligîndu-i pe arbitri să-l des
califice pe Di Acktaro. Astfel, 
A. Ianko a intrat în turul 3 
fără nici un punct de penali
zare. Dar, greul abia începe...

La Congresul F.I.L.A., întru
nit cu ocazia campionatelor 
mondiale de la San Diego, s-a 
stabilit ca întrecerile „Cupei 
mondiale" să se dispute în 
luna noiembrie, în Iugoslavia- 
Vor participa echipele Iugo
slaviei (țară organizatoare), Ja
poniei, S.U.A., României și o 
selecționată din Africa.

Rezultatele ultimelor probe 
individuale : 800 m liber (f) : 
1. Irinel Pănulescu (România) 
9:11,95 — rec. bale, și națio
nal ; 2, Paranke Protopapas
(Grecia) 9:13,20; 3. Vesna Se- 

parovici (Iugoslavia) 9:15,70 — 
rec. iugoslav; 400 m mixt (f): 
1. Mariana Paraschiv (Româ
nia) 4:56.99 — rec. balcanic și 
național; 2. Sonia Velkova 
(Bulgaria) 4:58,24 — rec. bul
gar ; 3. Iordanka Penina (Bul
garia) 5:05,09; 1500 m liber (b): 
1. P. Borut (Iugoslavia) 16:12,30 
— rec. balcanic; 2. P. Kocia- 
nov (Bulgaria) 16:13,74; 3. G. 
Karpouzis (Grecia) 16:14,54 — 
rec. al Greciei; 400 m mixt 
(b) : 1, E. Koskinas (Grecia) 
4:39,06 — rec. bale.; 2. P. No- 
nev (Bulgaria) 4:39,60 ; 3. P. 
Borut (Iugoslavia) 4:45,98; 200 
m spate (f) : 1. Sonia .Velkova 
(Bulgaria) 2:25,53 ; 2. Luciela 
Mihăilescu (România) 2:26,77 ; 
3. Gordana Crstici (Iugoslavia) 
2:27,22 ; 200 m spate (b) ' ~
Popov (Bulgaria) 
rec. bale.; 2. M. Mandache 
(România) 2:09,80 — rec. na
țional ; 3. L. Szakadati (Româ
nia) 2:10,20; 4X100 m liber (b): 
1. Bulgaria 3:36,42 ; 2. Iugosla
via 3:40,10; 3. România 3:41,86.

1. B.
2:09,39 —

Dan GARLEȘTEANU

SURPRIZA IN C. M
DE CICLISM

ROTTERDAM 27 (Agerpres). — 
Ciclistul olandez Jan Raas este 
noul campion al lumii în proba 
de fond. In cadrul campionatelor 
mondiale de la Valkenburg (Olan
da), Jan Raas s-a comportat re
marcabil învingînd la sprintul fi
nal nu mal puțin de 7 alergători. 
Raas a parcurs 274,800 km în 
7h 03:09 (medie orară 38,965 km), 
întrecînd pe linia de sosire pe 
vest-germanul Dietrich Thurau șl 
francezul Jean Rene Bernaudeau. 
Grosul plutonului în care se aflau 
marii favorlti Saronnl (Italia), 
cîștigătorul Turului Italiei, Hinault 
(Franța), învingătorul turului 
Franței, olandezii Knetemann șl 
Zoetemelk, a sosit cu o întîrzlere 
de 4:37,0.

Stop cadru

TASSER SEIRAWAN LA POARTA
Pe tabelul de onoare al ce- 

~ Hor mal buni șahiști juniori 
Uln lume a fost adăugat, re- 
-cent, un nume nou — acela 
al americanului Yasser Seira
wan, învingător în campiona
tul mondial desfășurat la 
Skien, în Norvegia (șl la care 
reprezentantul nostru Adrian 
Negulescu s-a clasat foarte 
onorabil pe locurile 3—8).

Seirawan, în vîrstă de 18 
ani, originar din Seattle, face 
parte din tînăra generație a 
jucătorilor .din S.U.A., atrași 
spre șah de gloria (din pă
cate, atîf de efemeră I) a Iul 
Bobby Fischer. A învățat jo
cul în familie, la o vîrstă 
fragedă, distingîndu-se prin- 
tr-un remarcabil talent. Multi
plu campion de juniori al 
S.U.A., joacă de la 14 ani în 
„openurlle" americane, alături 
de seniori, cu rezultate care 
nu au putut scăpa atenției. 
Anul acesta, de pildă, în ma
rele turneu de la Lone Pine 
— socotit un fel de... Forest

Hills 
cum 
ghiu) __________ _________
din 8 (normă de mare maes
tru I), învingînd pe Larsen și 
Miles, remizînd cu Gheorghiu, 
Gligorici, Reshewski, Liberzon, 
Lombardy și pierzînd la Hort.

Despre stilul lui Yasser 
Seirawan ne-a vorbit chiar 
Florin Gheorghiu, care l-a în- 
tîlnit de 3 ori și îl conduce 
cu 2—1 (o victorie, 2 remize) : 
„Jucător tenace, bine pregătit 
teoretic, cu un repertoriu de 
deschideri destul de limitat, 
dar — în schimb — perfect 
asimilat și greu de surprins. 
Joacă fi rial uri le cu o tehnică 
și un rafinament pozițional cu 
totul neobișnuite pentru vîrsta 
sa. îl văd, nu peste prea mult 
timp, în familia marilor ma
eștri

în încheiere, pentru a ilus
tra valoarea competiției cîști- 
gate de Seirawan, să-l amin
tim pe cîțiva dintre predece
sorii săi la acest titlu: Karpov,

La lambol (Bulgaria), au conti
nuat meciurile de baschet (juni
oare) „Cupa Prietenia". Echipa 

" " se- 
tn-

WKC; „1—-LițJcl Xr ilUt 
României a învins 
lecționata Poloniei, 
trecut Bulgaria cu

★
In orașul polonez Polawy,__

continuat Intîlnirile „Cupei Prie
tenia “ la handbal (juniori). Echi
pa României a întrecut cu 22—13 
(12—8) echipa Ungariei, iar Ceho
slovacia a dispus cu 23—22 
(14—11) de R.D. Germană.

cu 82—57 
Ungaria a 

83—78.

au

0) Echipele de juniori mici ale 
țârii noastre au efectuat turnee 
amicale în Polonia. Junioarele au 
jucat la Wladislavovo cu echipa 
similară poloneză, pe care au în- 
vlns-o cu 3—0, cu formația de ti
neret a acestei țări (1—3, 1—3), și 
cu o divizionară B din Lodz 
(0—3). Juniorii au evoluat la 
Gizyoo în compania echipei simi
lare a Poloniei: " ‘ 
1—3.

3—1, 3—0, 0—3.

cîștlgat și partt- 
echipa Ungariei, 

repre-

BALCANIADA 
TENISMANILOR JUNIORI

La Atena s-au încheiat întrece
rile Balcaniadei de tenis pentru 
juniori. La băieți, clasamentul fi
nal arată astfel: 1. Bulgaria (3—0 
cu Grecia, 2—1 cu România, 2—1 
cu Iugoslavia), 2. Iugoslavia (3—0 

* * -------  • ‘ 3,
4.

• După ce au 
da revanșă cu ___
cu 3—1, la Nyeregyhaza, 
zentativa masculină de seniori a 
României (care în acest 
susținut 20 de partide, 
19) va......................... ...
xandria, 
în meci 
„Trofeului Tomis* 
brie).

întilni slmbătă, 
formația R.P. 
de verificare 

(5—9

sezon a 
ctștlglnd 
la Ale- 
Chlneze, 
înaintea 
septem-

cu Grecia, 3—0 cu România), 
România (2—1 cu Grecia), 
Grecia.

„TROFEUL LUGANO* 
LA MARȘ

_  apropiere de Gdansk s-au 
disputat Întrecerile unei grupe 
semifinale contind pentru compe
tiția de marș dotată cu „Trofeul 
Lugano*. Pe primul loc in clasa
ment s-a situat echipa Poloniei 
cu 70 p, urmată de Cehoslovacia 
— 44 p, România — 30 p șl Fin
landa — 22 p.

• Reprezentativa de senioare a 
plecai ieri la Varna pentru a lua 
parte la tradiționalul turneu In
ternațional organizat de federația 
bulgară. Au mal fost invitate e- 
chlpele U.R.S.S., Ungariei, Cubei, 
Cehoslovaciei, Poloniei, R.D. Ger
mane, R.P.D. Coreene, Iugosla
viei și S.U.A.

In

CAMPIONATE
DE FOTBAL

PUNCT FINAL IN „CUPA MONDIALĂ11 LA ATLETISM
• ECHIPELE R.D. GERMANE (f) Șl S.U.A. (m) ÎNVINGĂTOARE
• A DOUA PERFORMANTĂ MONDIALA DIN TOATE TIMPURILE 

ACKERMANN ÎNVINSE
• A DOUA PERFORMANTA MONDIALA 
LA LUNGIME BARBAȚI • SIMEONI Șl 

LA ÎNĂLȚIME

MONTREAL, 27 (Agerpres).
— La Montreal s-au încheiat 
întrecerile „Cupei mondiale" la 
atletism. La feminin, pe pri
mul loc s-a situat echipa R. D. 
Germane cu 105 p urmată de 
U.R.S.S. 97 p, selecționata Eu
ropei 96 p, S.U.A. 75 p. etc. 
La masculin, victoria a revenit 
echipei SU.A. cu 119 p, urma
tă de selecționata Europei — 
112 p, R. D. Germană — 108 p, 
U.R.S.S. — 102 p etc.

Un rezultat valoros a reali
zat la săritura în lungime a- 
mericanul Larry Myricks, în
vingător cu 8,52 m (a doua 
performanță mondială a tutu
ror timpurilor). în proba fe-

de săritură in înălțimeminînă 
canadiana Debbie Brill a cîș
tigat cu 1,96 m, întrecîndu-le 
pe Sara Simeoni (Europa — 
Italia) — 1,94 m, Nina Serbina 
(UJLS.S.) — 1,90 • “
mafie Ackermann 
mană) — 1,87 m.

Alte rezultate : 
greutate — Bayer 
20,45 m ; 110 m garduri — Ne- 
hemiah (S.U.A.) 13,39 ; 200 m 
— Leonard (sel. Americii — 
Cuba) 20,14 ; 5 000 m — Yifter 
(SeL Africii) 13:35,9 ; feminin : 
disc — Jahl (R.D.G.) 65,18 mț 
400 m — Koch (R.D.G.) 48,9 ; 
1500 m — Petrova (Europa — 
Bulgaria) 4:06,5.

m și Rose- 
(R. D. Ger-

masculin
(R.D.G.) -

JOCURILE BALCANICE AERONAUTICE
(Urmare din pag. I)

iestriei aviatice, care, dealtfel, 
a dominat festivitatea de des
chidere a „Balcaniadei", desfă
șurată duminică dimineața la 
Ploiești. După cuvîntul inaugu
ral, rostit de președintele 
F.A.R., general-maior Aurel 
Răican, participanții au fo6t 
martorii unui program de zbo
ruri de înaltă clasă, prezentat 
de sportivii noștri de frunte, 
printre care Mihai Albu, Ana 
Nina Ioniță, Cezar Rusu — ul
timul pe noul avion de produc
ție românească pentru școală și 
acrobație IAR 823, deosebit de 
apreciat de tehnicienii străini. 
La Ploiești s-a ținut, de ase
menea, duminică, eon term ta 
Comitetului balcanic

Desigur, si celelalte discipline 
se bucură de un larg interes. 
In orașele gazdă — Pitești, Iași 
și Bacău — publicul spectator 
va avea prilejul să vadă lu
cruri inedite : adevărate „zbo
ruri" ale parașutelor dreptun
ghiulare (pentru prima dată 
într-o competiție internațională 
la noi în tară) — la Pitești, 
super-planoarele din fibră de 
sticlă — la Iași, sau Înalta 
măiestrie a aeromodeliștilor, la 
Bacău. Loturile noastre de 
sportivi au fost antrenate de 
specialiști de înaltă clasă (Con
stantin Manolache, la zborul cu 
motor, lt col. Ghcorghe lanca, 
la parașutism, ing. Mircea Fi- 
nescu. la planorism — toți trei 
maeștri emeriți ai sportului), 
motiv pentru care așteptăm o 
evoluție cît mai bună a sporti
vilor români.

ELVEȚIA. După trei etape, In 
clasament pe primul loc - se află 
echipele Seivette Geneva și F.C. 
Zurich cu cite 6 p. Urmează 
Grasshoppers, Young Boys șl 
Neuchatel cu cite 4 p. în etapa 
a 3-a, Young Boys Berna, cars 
va Întilni pe Sleaua București In 
„Cupa cupelor", a învins cu 3—1 
pe Lucerna.

AUSTRIA. în etapa a 2-a echi
pa Wiener S.K., adversara Uni
versității Craiova in primul tur 
al „Cupei U.E.F.A.", a pierdut cu 
1—4 (0—3) jocul cu Voest Llnz. 
In fruntea clasamentului se află 
Austria Viena cu 3 p.

R.D. GERMANA: (et. 2) : Dyna
mo Dresda — Jena 3—0, Magde
burg — Chemle Leipzig 4—0, Lo
komotive Leipzig — Chemle 
Halle 2—3, Riesa — Dynamo Ber
lin 1—1. In clasament conduc Dy
namo Dresda și Magdeburg cu 
cite 4 p.

IUGOSLAVIA: (et. 8) Veles
Mostar, fruntașa clasamentului, a 
învins cu 5—1 pe Cellk Zenica, 
iar Hajduk Split a cîștigat In de
plasare cu 1—0 jocul cu Steaua 
Roșie Belgrad. Alte rezultatei 
Buducnost — Partizan 2—0, Voj- 
vodlna — Radnlckl 1—1, Osljek — 
Sarajevo 2—3. Velez Mostar are 
13 p, fiind urmată de Hajduk și 
Badnickl cu cite 11 p.

POLONIA: (et. 6) Sosnowlec — 
Poznan 3—1, Legia Varșovia — 
Gornlk 2—0, Wroclaw — Chorzow 
0—2, Bytom — Lodz 3—0. în cla

sament conduce Zaglebie Sosno- 
wiec cu 8 p.

UNGARIA (et. 1) Bâkăscsaba —■ 
Tatabanya 2—0, Ferencvănos — 
Păcs 3—1, M.T.K. — Dunaujvâ- 
ros 1—1.

UJR.S.S. Echipa Dinamo Kiev a 
întrecut cu 2—0 pe Șahtlor Do- 
nețk iar Torpedo Moscova a dis
pus cu 2—0 de Dinamo Moscova.

1U,

„MARflf PREMIU- AL OLANDEI
LA AUTOMOBILISM

„Marele Premiu al Olandei"' 
la automobilism, disputat p« 
circuitul de la Zandvoort, a 
fost cîștigat de australianul 
Alan Jonăs în lh41:19,77 (vite
ză medie orară 187,674 km) pe 
un traseu care a însumat 316,950 
km. Pe locurile următoare : 
Jody Scheckter și Jaques La- 
ffite.

al șahului (ctștlgat, după 
se știe, de Florin Gheor- 
— a realizat 5*/s puncte

MARILOR MAEȘTRI
TELEX • TELEX • TELEX

ATLETISM • Maratonul de la 
Enschede (Olanda) a fost clșU- 
gat de americanul Kirk Pfeffer 

42,195care a parcurs 
2hll :50.

km in

pesta a Întrecut cu 3—2 (1—2) pa 
Cadiz, care evoluează in campio
natul diviziei B al Spaniei.

Spasski, Gheorghiu, Panno, 
Ivkov, Lombardy, Parma, Mi
les — toți mari maeștri. Con
cludent !... (V. Ch.).

NATAȚIE • La campionatele 
de tnot ale Italiei de la Florența, 
Roberta Felottl a stabilit un nou 
record al 
15W m in 
aparținea 
Moas • in 
apă de la 
tehnice
6—4 ; Spaniia

brazilian 
tntrece-

BASCHET • In
Salvador au luat__ __________
rile C.M. juniori. In finală S.U.A. 
a învins cu 75—55 (41—22) Brazi
lia. Clasament final : 1. S.U.A., 2. 
Brazilia, 3. Argentina, 4. Iugosla
via, 5. U.R.S.S., 6. Italia.

orașul 
sflrșlt

BOX • Campionul european 
la cat. „superwelter", Iugoslavul 
Marian Beneș, l-a IntUnlt Intr-un 
meci disputat la Zenica, pe por- 
torlcanul Sandy Torres care a 
obținut victoria 
repriza a 6-a.

prin abandon in

FOTBAL • In 
din Japonia, au ________  _____
rlle primului campionat mondial 
de fotbal pentru juniori. Iată re
zultatele înregistrate : Polonia — 
iugoslavia 2—0, U.R.S.3. — Un
garia 5—1, Argentina — Indonezia 
5—0. • In turneul de la Cadiz, 
echipa braziliană Flamengo a În
vins cu 2—1 (2—0) pe C.F. Bar
celona, Iar Ujpesti Dozsa Budia-

mai multe orașe 
continuat meclu-

Europei 
16:33,5I 
olandezei 
turneul de 
Barcelona. 

Iugoslavia —

în proba da 
(v.r. 16:47,11

Annella 
poJo pa 
Rezultate 

Spania. H
Bulgaria 11—7.

TENIS • In semifinalele tur-* 
neulul de la Brookline: Gildo- 
melster — Orantes 6—4, 6—4. HI-' 
gueras — Smid 6—4, 6—2 • La 
Saint Louis, s-a disputat un tur
neu internaționali, rezervat foste-1 
Iot glorii. în finală, australianuS 
Roy Emerson, l-a învins cu 6—4, 
S—S pe compatriotul său nod 
Laver. • Pentru a 6-a oară con
secutiv, titlul de campion al O-' 
landei a revenit jucătorului Louis 
Sanders. In finala campionatelor, 
desfășurate la Schevenimgen, San
ders l-a învins cu 6—2, 6—0, 6—3 
pe Frits Don.
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