
In aceste zile de lacanțâ, piuă ia 20000 de tineri vin zilnic

ÎN ORASUL-PORT 
DE LA LACUL TEI... 
• De ce aici și nu la Herăstrău, Băneasa sau Argeș ? 
® Sport pentru toate gusturile ! • Trei dintre numeroșii 

făurari de plăcut și frumos...

Pentru numeroșii tineri amatori de tenis de masă, zilele toride 
ale acestei veri nu reprezintă nici un fel de inconvenient'
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Campionatele mondiale de lupte de ia San Diego

VASIIE PUȘCAȘU A OBȚINUI MEDALIA DE BRONZ
Tlnârul Andrei hinho și-a asigurat medalia de bronz și aspira la argint

Teiul (adică Complexul cul- 
tural-sporliv universitar de la 
Lacul Tei al U.A.S.C.R.) se 
arată de la an la an altfel ; 
mat atractiv, tot mal aproape 
de gusturile și exigențele be
neficiarilor săi — miile de stu- 
denți și tineri muncitori din 
Capitală, care își petrec aici o 
parte a vacanței sau a coitce- 
diului. Să întărim afirmația 
noastră prin cîteva dovezi...

— De ce vă place „Teiul", 
Corina Baban ?

Studenta anului IV a Facul
tății de medicină generală ne 
răspunde ca la... examen, adică 
prompt :

I’eniru că am găsit aici un 
spațiu imens pentru plajă, a- 
menajărt sportive de tot felul,

Dumitru Spîrlca (dreapta) și Vasile Neme- 
țeanu, ambii de la Olimpia, primii clasați 

proba de scrimă și in clasamentul gene
ral individual Foto : N. DRAGOȘ

A doua probă a cam
pionatului național de 
pentatlon modern, scri
ma, desfășurată marți 
dimineață în Sala Flo- 
rcasca II, a limpezit în 
mare măsură situația in 
cele două clasamente. La 
individual. Dumitru Spîr- 
lea. cîștigător al întrece
rii de ieri, s-a distanțat 
la aproape 200 de puncte 
de cel de-al doilea cla
sat, iar in disputa pe e- 
chipe Olimpia I a luat 
deja o opțiune decisivă 
pentru un nou titlu de 
campioană națională.

Fără să fie maratonul 
din alte concursuri simi
lare, proba de scrimă a 
supus, totuși, pe concu
rent la un examen se
ver. care a triat serios 
valorile. Susținind cite 
două asalturi consecutive 
cu același adversar, par- 
ticipanții la acest cam (Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, la Varșovia, inlilnirea amicală de fotbal

POLONIA —ROMÂNIA
® Partida va începe la ora 18 • in echipa Româ
niei, o linie de mijloc inedită : M. Răducanu — Augustin 
- lordănescu ® Echipa Poloniei, o combinată de con- 

sacrați și de tinere speranțe

VARȘOVIA, 23 (prin tele
fon). Deși cea de a 21-a întîl- 
nire. amicală, dintre primele 
reprezentative ale Poloniei și 
României este foarte aproape, 
se cuvine, totuși, să ne oprim 
la data de 26 august, pentru 
cîteva amănunte despre meciul 
susținut de echipa noastră, la 
Torino, cu Juventus. După cum 
se știe, gazdele — o veritabila 
națională a Italiei —, avînd în 
formație nu mai puțin de 8 
jucători țâre au evoluat ca ti
tulari la C.M. din Argentina 
(Zoff, Gentile, Scirea, Cabrini, 
Tardelli, Cuccurredu, Causio și 
Bettega), au cîștigat cu scorul 
de 3—1 (2—1). la capătul unei 
partide frumoase, de un bun 
nivel tehnic, mult aplaudată 
de cei aproximativ 35 000 de 
spectatori prezcr.ți în tribunele 

un lac cu peste 300 de ambar
cațiuni, o bibliotecă și o disco
tecă de excepție !...

—■ Și dv„ Mircea Straja ?
Tînărul bronzat, student dn 

anul III la Facultatea de filo
zofie, pregătește puțin răs
punsul :

— Inițial, n-am vrut să vin 
la Tei. Mi-am zis că este prea 
departe, chiar dacă nu ești 
presat, ca în timpul cursurilor, 
de o consultație sau un co
locviu... Mi-am... călcat, totuși, 
pe inimă și am făcut această 
excursie. A meritat ! O zi-lU- 
tnînă nici nu știi cînd trece.

Tiberiu STAMA 

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele naționale de pentatlon modern

DUMITRU SPIRLEA S-A DISTANȚAT 
LA APROAPE 200 DE PUNCTE

lui Stadio Comunale din To
rino. Golurile învingătorilor au 
fost realizate de Tardelli (min. 
4) și de Bettega (min. 33), la o 
acțiune inițiată dintr-o clară 
poziție de' ofsaid, și Causio 
(min. 78). Pentru români a în
scris D. Georgescu (min. 38). în 
min. 61, la scorul de 2—1, Ră
ducanu a ratat egaiarea, trimi- 
țînd numai de la 5 m, cu capul, 
peste poarta goală 1 Antrenorul 
principal Ștefan Covaci a folo
sit la Torino următorul „11“ : 
lordache — M. Zamfir, Stancu, 
Samcș, Koller — Țicleanu, Au
gustin, lordănescu — M. Rădu
canu, D. Georgescu. Crișan. O 
bună impresie au lăsat publi
cului torinez Sameș, Iordănes- 
cu, Augustin, D. Georgescu și 
M. Răducanu.

Luni dimineață, fotbaliști

SAN DIEGO, 28 (prin tele
fon). în cursul zilei de luni 
(noaptea Ia București), la ..Pe
terson Gimnasium" au conti
nuat întrecerile campionatelor 
mondiale de lupte libere, la ca
tegoriile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 
kg și 100 kg desemnindu-se 
noii campioni ai lumii.

Cel trei sportivi români par
ticipant! la C.M. de lupte libere 
s-au clasat după 3 zile de în
treceri, în riadul fruntașilor 
categoriilor respective, doi din
tre ei obținind loc pe podiumul 
de premiere. Vasile Pușcașu 
(100 kg) a cucerit medalia de 
bronz, iar greul Andrei Ianko, 
învingîndu-1 pe bulgarul Vese- 
lin Atanasov, și-a asigurat un 
loo în finala de trei, urmînd 
ca în această noapte să încerce 
să transforme bronzul intr-un 
metal mai prețios. Aurel Neagu 
(57 kg) s-a clasat pe locul 5. 
Este, o performanță bună, 
meritul revenind sportivilor cît 
și antrenorilor Vascul Popovici 
și Vasile Iorga.

pionat au trebuit să facă 
față unei situații noi, pe 
care cei mai mulți au 
trecut-o cu deplin succes, 
între aceștia și cei doi 
componenți ai echipei O- 
limpia. Dumitru Spîrlea 
și Vasile Nemețeanu, cla
sați pe primele două 
locuri. Multiplul nostru 
campion s-a dovedit încă 
o dată cel mai bun din
tre pentatloniștii noștri, 
impunîndu-se cu ușu
rință, cu 30 de victorii 
care i-au adus 1087 p. Cu 
28 de victorii. Vasile Ne- 
mețeanu se clasează al 
doilea în probă (1029 p), 
urmat de Otto Wermeș- 
cher (Universitatea Timi
șoara) cu 25 v — 942 p. 
O revenire de formă 
marchează Ștefan Cozma,

Constantin MACOVE1 

noștri au plecat spre Polonia, 
pe ruta Torino. Roma. Viena, 
Varșovia, ajungînd la destinație 
după o călătorie lungă, cu două 
escale pe aeroporturile din 
Roma si Viena. Normal, în a- 
ceastă situație, principala grijă 
a conducerii tehnice a fost a- 
ceea a îndepărtării oboselii. în 
același timp, s-a intervenit 
pentru recuperarea lui Sameș, 
Stancu și Țicleanu, ușor acci
dentați în jocul de la Torino. 
Azi (n.r. ieri) după-amiază, an
trenorul principal al echipei 
naționale, Ștefan Covaci, se
condat de Mircea Radulescu, au 
condus un antrenament fizico- 
tactic cu întreg lotul, la sfîrși
tul căruia a fost stabilită ur
mătoarea formație care va în
cepe meciul cu reprezentativa 
Poloniei : Cristian — Anghelinî, 
Stancu (B. Grigore), Sameș, 
Koller — M. Răducanu, Au
gustin, lordănescu, Crișan, D.

Mihai 1ONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

în turul 4. Vasile Pușcașu l-a 
intîlnit, în meci decisiv pentru 
o medalie, pe bulgarul Slavko 
Ccrvenkov. întîlnirea a fost 
deosebit de disputată, cei doi 
concurenți apârîndu-și cu ar
doare șansele de a urca pe po
diumul de premiere. Cu o pre
gătire fizică superioară, cam
pionul român a reușit două 
„fixări" consecutive, luînd con
ducerea la puncte cu 2—0. E! 
și-a mărit apoi avantajul, ter- 
minînd învingător la puncte 
(6—3). Și astfel, V. Pușcașu s-a 
calificat în finală, încercînd să 
obțină medalia de argint. în 
disputa cu americanul Ross 
Hellickson. Această tentativă 
nu l-a reușit șl, fiind învins, 
sportivul romăn a primit meda
lia de bronz, repetînd astfel 
performanta realizată cu doi 
ani în urmă, la C.M. dc la 
Lausanne.

Aurel Neagu a pierdut prin 
tuș întîlnirea cu sovieticul Ser- 
ghei Beloglazov, clasîndu-se pe 
locul 5. Noul campion al cate
goriei 57 kg este Hydeaki To- 
myiama (Japonia), o revelație 
a acestei competiții.

O surpriză plăcută a produs 
evoluția tînărului luptător bra
șovean Andrei Ianko. După 
două victorii categorice obținu
te în prima zi, el l-a intîlnit, 
în meci decisiv pentru califica
rea !n finala de trei, pe bulga
rul Veselin Atanasov. într-o 
partidă neobișnuit de dispu
tată pentru această categorie, 
timp de două reprize lupta a Dan GÂRLEȘTEANU

Campionul mondial C. ALEXANDRU:

„PENTRU
TREBUIE

MEDALIILE OLIMPICE 
SA NE PREGĂTIM

MULT MAI TEMEINIC"
Declarații ale luptătorilor de greco-romane la sosirea de la San Diego

Constantin Alexandru și cea de a doua lui medalie de aur obți
nută la campionatele mondiale Foto : Dragoș NEAGU

Ieri după-amiază s-au înapo
iat în tară luptătorii români 
participant la campionatele 
mondiale de greco-romane de 
la San Diego,

La sosirea pe aeroportul in
ternational- Otopeni, în fruntea 
grupului de luptători a apă
rut, cu medalia de aur, satis
făcut desigur de repetarea ti
tlului de campion mondial, sin
gurul medaliat, Constantin Ale
xandru. Marcat de emoția reîn- 
tilnirii cu cei dragi, cel ce a 
făcut ca tricolorul românesc să 
fluture pe cel mai înalt catarg 
și în orașul californian ne-a 
declarat : „Deși pentru mine 
nu puteam să-mi doresc mai 
mult decit am realizat, bucu
ria mea nu este deplină atita 
vreme cit colegii și prietenii 
mei nu și-au putut valorifica

VASILE PUȘCAȘU

fost echilibrată, la sfîrșitul pri
melor 6 minute rezultatul fiind 
favorabil reprezentantului nos
tru cu scorul de 7—6. Cu o mal 
mare capacitate de efort. A 
Ianko și-a dominat clar adver
sarul in ultima repriză, cîști- 
gind cu 12—8, un scor rar în- 
tîlnit la categoria grea. în 
cursul nopții de, marți spre 
miercuri, sportivul nostru va 
lupta cu Roland Gehrke 
(R.D.G.) și cu sovieticul Sal
man Hașimikov, amîndoi spor
tivi cu performanțe remarcabi
le, încercînd să ocupe un Ioc 
mai bun pe podiumul de pre
miere.

sansele. Eu am aplicat o tac
tică foarte bună, care m-a a- 
jutat să abordez cu forțele in
tacte partida decisivă cu so
vieticul Aleksandr Șumakov. în 
toate întîlnirile precedente am 
luptat cu toate forțele încă de 
Ia început, căutînd să execut 
procedeele cele mai eficace, 
astfel incit să cîștig prin tuș. 
Obținînd trei victorii înainte 
de limită, în partide hotărî- 
toare am fost mai odihnit de- 
cît adversarul meu. Așa se șl 
explică faptul că punctele cure 
au decis victoria le-am reali
zat cînd mai erau doar cîteva 
secunde pînă la încheierea me
ciului. Altfel, disputa a fost 
foarte grea, am trecut prin mo- 

(Continuare în pag. 2-3)



BALCANIADA DE YACHTING, 
ANUNȚĂ DISPUTE INTERESANTE
Regatele vor avea Ioc In apropierea portului Tomis

SUCCESE ALE ORIENTARIȘTILOR
In concursuri internaționale

Au mai rămas puține zile 
pînă la primul start in rega
tele Balcaniadei de yachting, 
competiție ce va fi găzduită de 
țara noastră. La actuala ediție 
a întrecerilor vor fi prezenți 
cei mai buni specialiști ai ge
nului din Grecia, Iugoslavia, 
Turcia, Bulgaria și România. 
Constanța, marele nostru port 
maritim, va fi o gazdă primi
toare pentru cei mai buni ve- 
liști din Balcani. Regatele vor 
avea loc pe un traseu din a- 
propierea portului Tomis, după 
următorul program : duminică 
9 septembrie, de ia ora 11, 
regata 1 ; luni 10 septembrie, 
de la ora 11 regatele 2 și 3 ; 
marți 12 septembrie, de la ora 
11, regatele 4 și 5, iar miercuri 
13 septembrie, de la ora 11. 
regata a 6, ultima.

întrecerile vor avea loc Ia 
următoarele clase : „Optimist" 
— tineri pînă la 15 ani, cite 
șase ambarcațiuni de fiecare 
țară ; „Finn" juniori si se
niori — cite patru echipaje ; 
„F.D." și „470“ — seniori, cite 
două ambarcațiuni,

Disputele se anunță extrem

ÎN ORAȘUL-PORT DE LA LACUL TEI...

In „rada" portului Tei, ambarcațiu
nile cu pînze pornesc pe lac sau 
acostează neîncetat timp de o zi- 

lumină...

DECLARAȚII ALE LUPTĂTORILOR DE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. I)

mente dificile Ia început. De 
data aceasta l-am simțit mai 
puternic ca oricînd pe Șuma- 
kov. Am înțeles, astfel, că pen
tru a cuceri și medalia de aur 
olimpică — singura care îmi 
lipsește din. vitrina cu trofee 
— va trebui să mă pregătesc 
și mai temeinic , mult mai te
meinic, ca de altfel toți colegii 
mei" — și-a încheiat declarația 
valorosul luptător de la clubul 
Steaua.

Profund afectat, multiplul 
campion european și fostul de
ținător al centurii mondiale, 
Ion Draica, ne-a declarat : 
„N-am suficientă experiență ca 
să-mi pot da seama dacă am 
fost bine pregătit sau nu. Dar, 
după cîteva meciuri grele, 
m-am simțit obosit în ultima 
repriză a întîlnirii cu Korban 
(U.R.S.S.) și am fost depășit. 
A fost, dealtfel, singurul meci 
pe care l-am pierdut, dar jo
cul „sorților" m-a aruncat pe 
locul 4, trecând înaintea mea 
adversari pe care i-am învins, 
ca iugoslavul Petkovici și bul
garul Pavlov".

Am ascultat apoi punctul de 
vedere al altor luptători frun

Liceul industrial nr. 18, din București, primește absol
venți ai treptei I din toată țara pentru treapta a Il-a (cla
sa a Xl-a) la meseria electromecamic-auto, clasă cu profil 
de atletism, în colaborare cu Clubul sportiv școlar de atle
tism București.

înscrierile se fac pînă la data de 31 august 1979, la sediul 
liceului din Bd. Energeticienilor nr. 9—11, telefon 21.20.02. 
Liceul dispune de internat și cantină.

de interesante, mulți dintre 
ooncurenți avînd Ia activ per
formanțe cu care s-au impus 
In arena internațională a aces
tui frumos sport.

Veliștii români se află de 
citeva zile la Constanța și ur
mează un amplu program de 
pregătire. Antrenorul coordo
nator al lotului. Andrei Butu- 
caru, își leagă speranțele de o 
bună evoluție a sportivilor din 
lotul tării noastre. De remarcat 
că majoritatea lor fac parte 
din C.N.A.S.E. București.

La „Optimist", cei mai în
dreptățiți aspiranți la primele 
locuri sînt Florin Migur și Fio
rin Făgărășanu, Iar la clasa 
„Finn" : Mihai Butucaru, A- 
drian Romașeu, Cătălin Lu- 
chian și Alexandru Feredean. 
Seniorii speră intr-o bună e- 
voluție a lui Ștefan Amaran- 
dei. Un echipaj redutabil în 
orice competiție la clasa „F.D." 
ÎI formează cuplul Mircea 
Carp — Adrian Arendt. Dar, 
fără îndoială toți sportivii ro
mâni vor lupta pentru cuceri
rea medaliilor.

P. IOV

(Urmare din 
pag. 1)

Intre puțină pla
jă, o baie în lac, o 
partidă de tenis 
de cîmp, o lectură 
sau o audiție mu
zicală, orele se 
deapănă cu o re
peziciune de ne
imaginat. Se dea
pănă plăcut, astfel 
că ești tentat ca 
și în zilele urmă
toare să revii dis- 
de-dimîneață...“

Pentru Dumitru 
Iancu, student în 
anul V la Politeh
nici (Motoare), 
Teiul are semnifi
cații și mal a- 
dînci :

— Am cunoscut 
această bază de a- 
grement și în tre
cut, cu mulți ani 
în urmă... Era o 
improvizație, în 
ciuda eforturilor 
administrației de 
a-i da o față cît 
mai atrăgătoare. 
Acum, priviți și 
dv. !...

Privim și ne 
minunăm ! Teiul 
dispune, pentru a- 
ceastă vacanță de 
15 000 m.p. de pla
jă, 4 bazine de 
înot (prevăzute cu 

tași care n-au reușit să-și re
editeze performanțele. Ștefan 
Rusu : „După operația de a- 
pendicită pe care am suportat-o 
în luna mai, am depus efor
turi mari să-mi recapăt forța 
de , luptă pe care am avut-o 
înainte. Dar n-am reușit".

Și un debutant. Ștefan Ne- 
grișan : „Eu m-am simțit bine, 
am luptat cu ambiție, dar ar
bitrajul părtinitor m-a oprit 
din drumul spre podiumul de 
premiere. Acest fapt mă am
biționează însă să. mă pregă
tesc pe viitor cu și mai multă 
conștiinciozitate", (m. tr.).

★
După sosire a avut loc la se

diul C.N.E.F.S. o scurtă discu
ție cu tehnicienii și sportivii 
din care a rezultat că pregă
tirea pentru aceste campionate 
mondiale a avut defecțiuni și 
a existat o autoîncredere exa
gerată după „europenele" de 
la București. Componenții lo
tului reprezentativ au regretat 
slaba lor comportare și s-au 
angajat să elimine toate defi
ciențele pînă la Jocurile O- 
limpice.

Vom reveni mai pe larg asu
pra problemei reprezentării 
internaționale la lupte.

9 Timp de trei zile. în pă
durile Sigmirului, Tărpiului și 
Slătiniței s-a desfășurat cea 
de a V-a ediție a concursului 
internațional de orientare tu
ristică dotat cu „Cupa Priete
nia".

Organizat de clubul „Cute
zătorii" al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Bistrița, 
precum și de clubul sportiv 
Voința, concursul s-a bucurat 
de participarea a peste 150 de 
sportivi din țară, avind ca in
vitați' — pentru prima oară — 
o echipă din Cehoslovacia și o 
echipă a clubului sportiv Start 
din Varșovia.

Iată cîștigătorii pe categorii 
de vîrstă : 11 ani — Cristina 
Orban (Cutezătorii — Bistrița) 
și Ovidiu Frenzican (Voința 
Arad) ; 13 ani : Corina Chisa 
(Știința B. Mare), Claudiu Mir
cea (Cutezătorii — Bistrița) ; 
15 ani : Steluța Istrate, Emil 
Rauca și Gh. Nicolae (toți de 
la Cutezătorii Bistrița) ; 17 ani: 
Melania Birta (Tricotajul M. 
Ciuc) ; 18 ani ; Iuliu Dopoveț 
(Rulmentul Brașov) ; 19—21
ani : Natalia Deconescu (Vo
ința Craiova) și Mircea Pop 
(Știința B. Mare).

Florian TOMA — coresp.
® In zonele împădurite din 

preajma orașului Szombathcly

4 000 locuri la vestiare), 18 te
renuri de tenis. 5 de volei, 
3 de fotbal, 2 de baschet (în 
afara a 12 panouri pentru an
trenament), piste de atletism, 
30 de mese de tenis, aparate 
de gimnastică sportivă și me
dicală, centre de învățare a 
înotului și sporturilor nautice, 
un cerc de yoga, „plantate" 
între spații de lectură, dans 
(două cupole geodezice sînt 
pline de amatori, în fiecare 
după-amiază), un teatru în aer 
liber, puncte alimentare etc. 
Peste tot flori — un veritabil 
parc — alimentate de o seră 
proprie (320 000 de răsaduri au 
fost folosite numai în acest 
an!). Mai recent au fost date 
tn folosință, în „Student parc", 
două hoteluri, iar un al treilea 
se află pe cale de finisare.

Teiul nu mai este, într-ade- 
văr, baza de agrement de ieri, 
care putea cuprinde, cu bună
voință, pînă Ia 2 000 de tineri, 
ci a devenit un autentic oraș- 
port de vacanță, cu o capaci
tate de aproape 20 000 de 
locuri ! Iar lucrările ce se 
efectuează în continuare vor 
spori și mai mult suprafața și 
funcționalitatea acestui com
plex, unic în felul său.

Trei oameni duc, în princi
pal, greul pentru ca înfățișa
rea Teiului să fie tot mai fru
moasă. Lingă Eugen Ionescu, 
director coordonator. Ion Ște-

„RALIUL DACIA" - ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI 
DE AUTOMOBILISM

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
în județul Argeș se va desfă
șura ..Raliul Dacia" — a cincea 
și ultima etapă a campionatu
lui republican de raliuri la 
automobilism. Amănunte am 
primit telefonic de la Emilian 
Popescu, responsabilul comi
siei de automobilism din ca
drul asociației sportive a în
treprinderii de autoturisme 
Dacia Pitești : „Cea de a doua 
ediție a „Raliului Dunării" va 
avea loc în zilele de 31 august 
și 1 septembrie, concurenții a- 
vînd de străbătut un traseu de 
419 km, cu 13 controale orare 
și 14 probe speciale. De fapt, 
se va ocoli de 3 ori lacul de 
acumulare, automobiliștii ur- 
mînd să plece din Pitești, după 
care vor trece prin Mușetești

„MĂNUȘĂ LITORALULUI" LA BOX
Cea de-A opta ediție a compe

tiției de box ,,Mănușa Litoralu
lui" a început, marți, în Sala 
sporturilor din Constanța., reu
nind sportivi din 8 țări : Ceho
slovacia, Finlanda, R.D. Germană, 
Irlanda, Iugoslavia, Turcia, 
U.R.S.S. $1 România.

în gaia inaugurală, la categoria 
cocoș, Ion Căprărescu (Farul) l-a 
învins la puncte, după un. meci 
spectaculos, pe campionul turc 
Arif Gelik. In limitele aceleiași 
categorii, Mario Behrendt (R. D. 
Germană) a dispus la puncte de 
Dumitru Voinescu (C.F.R. Ti
mișoara). Alite rezultate : catego
ria pană : Kemal Mustafa (Fa
rul) învinge prin K.O. în repriza 
a IlI-a pe Nicu Popa (Metalul) ;

IN CAMPIONATUL DE RUGBY : R. C. GRIVIȚA RO
ȘIE - C.S.M. SIBIU 24-3

Restanță, Ieri. în Parcul copl- 
Mul, In campionat : R.C. Gri- 
vlța Roșie — C.SJW. Sibiu 24—3 
(4—3). A fost o partidă în gene
ral anostă. Grivițenit au insistat 
și au dominat începuturile de 

(R.P.U.) s-au desfășurat, timp 
de cinci zile, întrecerile din 
cadrul „Cupei Ungariei" la 
orientare turistică.

Pe listele de concurs au fost 
înscriși peste 2 000 de parti- 
cipanți din 13 țări. Traseele 
cu un grad ridicat de dificul
tate, diferențele apreciabile de 
nivel, precum și ploile abun
dente au pus la grea încercare 
pregătirea sportivilor.

Țara noastră a fost prezentă 
cu o reprezentativă și cu ju
niori și seniori din orașele 
Galați, Bistrița, Cluj-Napoca, 
Tg. Mureș, Baia Mare și M. 
Ciuc. în pofida lipsei de ex
periență în concursuri interna
ționale, sportivii noștri au a- 
vut o comportare meritorie. 
Tînărul Mircea Ivan a reușit 
să cîștige de o manieră cate
gorică titlul la categoria 17 
ani, iar concurenții din lotul 
reprezentativ au ocupat locuri 
fruntașe : ,Gh. Horvati — locul 
4 la cat. 35 ani ; Pavel Gli- 
gor și Petre Lupșe la cat. 21 
și. respectiv, 19 ani. S-au mai 
evidențiat, Irina Calamar și 
Voicu Plaian, ambii din lotul 
reprezentativ, Marilena Aruși- 
Ior (Danubius Galați), Steluța 
Istrate, Dan Cîrccia și Nicolae 
Gheorghe (Cutezătorii Bistrița). 
Telemac SIRIOPOL — coresp.

fănescu, director administra
tiv, de numele căruia se leagă 
începuturile (acestea însem- 
nînd anul 1953...) și Marian 
Albu, directorul centrului ho
telier. Trei oameni harnici, cu 
mult spirit inventiv (a se ve
dea cum au transformat un 
mobilier dat la reformă, de 
parcă e nou, nouț ; cum au 
asigurat funcționalitatea fiecă
rui colțișor, prin amenajări 
pentru sport sau pentru odih
nă ; cum proiectează noi și noi 
profile în limitele spațiului 
existent, astfel ca activitatea 
cultural-sportivă să se poată 
desfășura și după încheierea 
marii recreații a vacanței), a- 
vînd o trăsătură comună : do
rința și ambiția de a face din 
Tei un veritabil așezămint de 
cultură. Cum și este I Dar 
pentru a se ajunge aici, cei 
trei gospodari și colectivul cu 
care lucrează nu știu ce în
seamnă o zi liberă ; îi găsiți 
aici și duminica, de dimineață 
și pînă seara. Oricît ar fi de 
severi beneficiarii, nu au nici 
un motiv de reproș. Dimpo
trivă, înțelegînd unele nevoi, 
ei, studenții și tinerii munci
tori din diferite întreprinderi 
bucureștene, și-au făcut sim
țită prezența și altfel, prin 
zeci de mii de ore de muncă 
patriotică. Ceea ce, desigur 
face șl mai atrăgător, popasul 
la Tei...

— Curtea de Argeș — Căpă- 
țineni — Casa Argeșeană — 
Valea cu pești — Cumpăna — 
Brădet. Un traseu mai mic, 
decit se stab:’'se inițial, pre
sărat însă cu multe porțiuni 
de drumuri nemodernizate. 
Fabrica noastră va fi reprezen
tată de 5 echipaje : lancovici
— Vezeanu, Olteanu — Scobai, 
Banca — Mălăuț, Szalai — 
Zărnesciț, I. și M. Șanta, pri
mele două avînd mari șanse de 
a cîștiga titlurile de campioni 
republicani.

O precizare : primul echipaj 
va porni vineri 31 august, la 
ora 18,21, din fața hotelului 
Muntenia — plecările se vor 
da din minut în minut — și 
va reveni la 1 septembrie, ora 
4,42, în același Ioc".

Dumitru Enache (Cimentul) ciș- 
tigă prin K.O.tehnic în repriza a 
ITI-a la Emanoil Hodulan (Ceho
slovacia) ; Barry Macsgudgo (Ir
landa) învinge. prin abandon în 
rundul II pe Ilie Aron (Steaua) ; 
Mihai Ploieșteanu (Metalul) în
trece la puncte pe Gevit Asanov 
(I-ugoslavia) ; categoria semi ușoa
ră : Iulian Simion (Litoral) cîș- 
tigă prin K.O. în repriza a II-a 
La Omer Demirov (Iugoslavia) ; 
categ. ușoară : Marcel Mihalache 
(.Farul) învinge prin K.O. tehnic 
în repriza a nr-a pe Deter 
Michalek (Cehoslovacia) ; categ. 
semi mijlocie : Berii Palinpera 
(Finlanda) întrece prin abandon 
în rundul IU pe Klaus Dieter 
Schultz (R. D. Germană).

reprize, oaspeții avînd o mai 
bună perioadă în finalul primei 
jumătăți a întâlnirii. Evolutnd 
exact și ambițios, SlMlON a 
fructificat toate ocaziile pe cane 
le-a avut : 4 lovituri de pedeapsă

CÎND PROFESORUL
ÎȘI IUBEȘTE ME

Dispută îndîrjită pe terenul 
de handbal al unei școli gene
rale din Alexandria. în finala 
de handbal a „Festivalului de 
vară al sportului pionieresc" 
se întîin-eau două echipe : 
Școala generală nr. 6 din Ale
xandria și reprezentativa Șco
lii generale din Călmățuiul-de- 
Sus, comună aflată aproape de 
hotarul Teleormanului cu 
județul Olt.

Antrenorul celor din Călmă- 
țui nu stătea o clipă locului. 
Patrula pe marginea terenului. 
Încuraja echipa, era necăjit 
cînd ai săi primeau un gol. 
Ne-am interesat cum șe nu
mește.

— Este Constantin Ncacșu, 
profesor la școala din Călmă- 
țui, ne-a răspuns inspectorul 
școlar Ștefan Cioacă. Comuna 
are o școală mică, cu vreo 300 
de elevi, dar... aici e aici ! 
Aproape toată școala este an
gajată în sport.

— Pe teren se desfășurau 
ultimele minute ale meciului. 
La fluierul final, cei din Căl- 
mățui au alergat la antrenorul 
lor : învinseseră ! Iar bucuria 
era comună. Acesta i-a îmbră
țișat.

— Cum ați reușit să aveți 
rezultate frumoase, și, mai a- 
Ics, să-i atrageți Ia sport pe 
aproape toți elevii școlii ? l-am 
întrebat pe profesorul Con
stantin Neacșu.

— în primul rînd, cred eu, 
datorită muncii cu... părinții. 
Da, da, cu părinții, nu cu ele
vii ! I-am convins dc binefa
cerile sportului. Cîtva timp am 
fost secretar-adjunct al con
siliului popular, așa că i-am 
cunoscut pe toți sătenii. La 
noi se practică handbalul, atle
tismul și fotbalul. Avem nume
roase echipe. Fiecare elev face 
parte dintr-una. Cînd vreunul 
este scos din rîndul acesteia, 
părinții săi sînt primii care 
vin la mine, cerîntlu-mi să re
vin asupra hotărîrii. Ei promit 
să-l pună la punct pe elevul 
care a încălcat disciplina, sau 
pe cel care e delăsător.
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TREI BOXERI ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN POLONIA

La turneul internațional de 
box ce se desfășoară, incepind 
de azi la Slupsk (Polonia), 
vor fi prezenți și trei pugiliști 
români : Ion Sian, Florin Stan 
și Constantin Ghindăoanu. 
Sportivii români sînt însoțiți 
de antrenorul dinamovist Ion 
Monca.
• In urma unui tragic acci

dent, a încetat din viață cunos
cutul activist pe tărimul bo
xului, Alexandru Vladar, fost 
antrenor federal, asistent la 
I.E.F.S. și cercetător al Cen
trului C.N.E.F.S.

CAMPiONATE

----------- ETS

AU b
TURNI
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Ieri au

Progresul 
cerile (pe 
le) celei < 
neului de 
prietene, 
ciuri atra 
următoare 
liminarii, 
Coreeană 
nale URS! 
România 
In cele ir 
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o—2 ; M. 1 
Iov 4—6, ( 
A. Dișcov 
L. Manca; 
Lazarov 6-

șl două transformări, acestea din 
urmă la eseurile lui IORDACHE 
(reușită datorată și unei gafe a 
defensivei sibiene) și P. R. MA
RIN (tot mai sigur, mai dezin
volt). Vorbind despre gazde, să 
reținem și forma remarcabilă și 
acuratețea paselor lui Bidirel. 
C.S.M. a înscris punctele de o- 
noare prin MAT ACHE (l.p.). Li
nia sa de atac nu a mai fost 
la fel de sigură ca duminică, pe 
grămadă exis tind jucători ruti- 
nați — Loniotă. Prohor, Zamfir, 
Moi șan, plus tînărul Jianu - — 
care nu formează însă un ,,pa
chet"... Arbitraj exact, asigurind 
cursivitate jocului : Gheorghe
Huștiu-. (G.R.)
• Printre cavalerii fluierului 

care vor oficia la turneul de 
rugby din cadrul ediției a VIII-a

a Jocurilor 
15—2A septe 
rQpV și ( 
s'c ui in te 
Bordeaux ( 
lua parte . 
Crăciunescu

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Grivița
4. șt. Petre
5. Farul
6. Șt. Baia
7. Univ. Ti
8. Sportul
9. Vulcan

10. Poiit. la
11. C.S.M. S
12. Rapid
13. Rulm. Bl
14. C.F.R. B

LA ORADEA, JOC DE BASCHF
Echipele feminine de baschet 

Crișul Oradea și Stomil Olsztyn 
(Polonia) au oferit un joc spec
taculos în întrecerea desfășurată 
Ia Oradea. Gazdele au dominat

CAMPIONATELE DE
(Urmare din pag II

clasat Pe locul 4 cu 24 v - 
913 p, la egalitate cu V. Ape- 
trei și S. Crăciuneanu.

După două probe. Dumitru 
Spîrlea s-a distanțat în fruntea 
clasamentului, avînd cele mai 
mari șanse să cîștige titlul de 
campion național. Dealtfel, ca 
și echipa sa, Olimpia. Clasa-

cu autorit 
»0—60 (43- 
18, Boca 
pectiv Por 
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„CUPA POLITEHNICA" LA HAK
S-au încheiat întrecerile celei 

de-a Xl-a ediții a „Cupei Poli
tehnica", la handbal masculin, 
competiție organizată de clubul 
sportiv Politehnica din Timi
șoara. La întreceri au fost pre
zente formațiile : M.S.C. Pecs 
(Ungaria). Universitatea Cluj- 
Napoca, Gloria Arad și Politeh
nica Timișoara. Pe primul loc

s-a sil 
cu Ur 
ria >
Pe ’
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și 26- 
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Doi foști jucători ai Progresului (Apostol și Tănăsescu — în alb) 
evoluind in meciul „Dinamo — Sportul studențesc 0—0.

Foto : D. NEAGU

CÎND TE AJUTĂ ECHIPA...
„U“ Cluj-Napoca

coin tin mă seria suc
ceselor. Și toate 
acestea în pofida 
faptuilui că echi
pa clujeană nu 
i-a avut de la în

ECHIPA CONDUSA PRIN... TELEFON
Jiul este o echipă care de

monstrează mereu că joacă 
aproape formal meciurile în 
deplasare. Așa s-a întlmplat 
și vinerea trecută, pe stadio
nul Steaua, cînd evoluția ei 
ar putea fi încadrată în ca
tegoria echipelor de B din 
a doua jumătate a clasamen
tului. E adevărat că echipa 
trece printr-un- moment greu, 
agravat de pierderea unui om 
de bază (Mulțescu) și de ab
sența unui alt titular (Stoi- 
chiță), care se află în Mexic. 
Nu e mai puțin adevărat, însă, 
că pierderea busolei este de
terminată și de o altă situa
ție cu totul neobișnuită. Cu 
cîteva minute înainte de în
ceperea dificilului joc cu 
Steaua, am asistat la o scenă 
rarissimă. Antrenorul trecut 
pe foaie, Gheorghe Tonca, stă
tea lipit cu spatele de gardul 
de sîrmă și primea la ure
che, ca printr-un telefon fără 
fir, indicațiile antrenorului 
din umbră Viorel Tîlmaclu. în 
ceea ce îl privește pe Nicolae 
Oaidă, antrenorul angajat, dar

... repudiat, din motive nu 
prea clare, el era absent, dar 
contractul lui continuă, de
oarece prevederile F.R.F. in
terzic rezilierea înainte de 
împlinirea contractului. Bine
înțeles că această situație cu 
totul anormală se repercutea
ză asupra jucătorilor. Doar 
astfel se explică dezorientarea 
din jocul fotbaliștilor din Pe
troșani.

F.R.F. e convinsă, pe bună 
dreptate, că antrenorii trebuie 
apărați de capriciile conducă
torilor de club. Cluburile, în 
cazul de față Jiul, susțin că 
„dragoste cu forța nu se 
poate4'. Așa stînd lucrurile, cel 
care suferă sînt jucătorii, 
ECHIPA, cu atît mai mult cu 
cît tehnicienii federației au 
putut constata că antrena
mentele „omului din umbră44 
sînt departe de ceea ce se 
cere la o echipă din prima 
divizie. E momentul să se 
facă ordine !

loan CHIRILĂ

ȘTIRI... ȘTIRI...
• AZI, PE STADIONUL 

„STEAUA44 (Ora 17,30). Lotul re
prezentativ de tineret întîlnește, 
într-un joc amical internațional, 
reprezentativa R.P.D. Coreene. 
Reamintim că acest prim stagiu 
de pregătire vizează meciurile cu 
formațiile similare ale U.R.S.S. 
(amical) și Ungariei (C.E.), pro
gramate în luna octombrie. 
Practic, preparativele pentru în
tâlnirea de azi au fost încheiate, 
în programul zilei de ieri fiind 
inclusă și vizionarea la video- 
magnetoscop a meciului Steaua 
— R.P.D. Coreeană. Antrenorul

Cornel Drăgușin a prezentat de 
asemenea, sub forma unei discu
ții teoretice, și ideea de joc a 
tinerei noastre reprezentative.

Iată formația care va intra în 
teren : Lazăr — Margineanu, FI. 
Pop, Bumbescu, Gali — Suciu, 
Geolgău, Bozeșan Verigeanu, 
Șoarece (Terh-eș), Cîrțu. Rezerve: 
Eftene, Iovan, Titi Nicolae și 
Turcii.
• STADIONUL GIULEȘTI găz

duiește astăzi o interesantă par
tidă între echipele de old-boys 
ale cluburilor Rapid București 
șl Demir Spor (Turcia). Meciul 
începe la ora 17.

ÎNTRE VESTIAR ȘI GAZON

îr NORAN

ITRECERILE '

TENIS

ceput pe Cîmpeanu 
II, Vidican și A. Mu
reș an, trei dintre cei 
mai buni componenți 
ai formației, iar du
minică nici pe FIo- 
rescu accidentat în 
precedenta eta>pă. 
Prin ce anume supli
nește, cu brio, „UM 
absența valorilor in
dividuale ? Printr-un 
remarcabil joc colec
tiv, care, respectînd 
cu strictețe principiul 
liniilor apropiate, în
lesnește o mai bună 
circulație a mingii, 
permițînd, totodată,
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Dișcov, M.

o mai rapidă inte
grare în mecanismul 
echipei a acelora care
se văd în postura de a 
evolua sub tricourile
unor titulari de ne

înlocuit. Este și cazul 
mijlocașilor FI. Pop 
șl Suciu, doi foști 
juniori din pepinieră 
clujeană, care, îm
preună cu masivul 
Mânu, alcătuiesc un 
mijloc de echipă teh
nic și clar-văzător, 
capabil, firește, de 
noi salturi calitative. 
Duminică, pe par
cursul meciului cu 
Politehnica Iași, FI. 
Pop și-a Încununat 
reușitele cu golul în
scris pr intr-o execu
ție tehnică de efect, 
iar Suciu printr-o re
luare, ou capul, din 
mijloc ul su prafeței 
de pedeapsă, expe
diind balonul ni 
transversală.

Asemenea partene
rei de întrecere, Po
litehnica lași n-a pu
tut alinia „11“-le 
standard, Cemescu șl, 
acum, Simionaș în- 
groșînd rîndurile ju
cătorilor indisponi
bili. Dar, spre deose

bire de ,,U“, rezer
vele la care au ape
lat antrenorii, și a- 
nuime C. lonOscu și 
Anghelinei (ultimul 
un debutant), au a- 
vut evoluții mai 
șterse. Poate și pen
tru faptul că — în 
ideea jocului pe con
traatac, încercat, cu 
precădere, în depla
sare, de Politehnica 
Iași, multe mingi ex
pediate din linia de 
fund au căutat direct 
vîrfuirile, ocolindu-i 
pe cel de la mijloc, 
al căror aport, în a- 
oeste condiții, a fost 
mad vizibil in situa
ția de apărare. Se 
observă, o dată în 
plus, că — PRIN 
JOCUL COLECTIV, 
— tinerii fotbaliști 
pot surmonta cu suc
ces un dificil handi
cap, acela al lipsei 
de experiență eom- 
petiționaJă.

G. NICOLAESCU
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4ININ
u cîștigat cu | 
etere : Tabără g 
lescu 15, res- 
14. Plena 11, _ 
tȘA, ooresp.). !

)DERN
probe : indi- I 

2187, Crăciu- I 
1 1983. Wer- 
rei 1941, Ne- s 
ipe : Olimpia | 
■itatea Timi- ’ 
1 II — 5026. . 
: de la ora I 
iul Tunari), I 

înotul (ba-

START
Cu două jocuri acasă șl unul 

în deplasare, Gloria Buzău a 
realizat doar 2 puncte, a mar
cat un gol șl a primit 4. Bilan
țul de plnă acum, desigur, este 
nesatisfăcător, s-a spus după 
meciul cu C. S. Tîrgoviște că 
înfrîngerea (0—2) s-a datorat u- 
nor greșeli individuale, copilă
rești, ale unor jucători ; că te
renul a fost greu.

Dacă am privi numai din aces
te „unghiuri44 situația respectivă, 
n-am face nimănui vreun bine. 
Dincolo de aceste explicații, tre
buie să se spună adevărul : 
GLORIA A LUAT UN START 
GREȘIT și cel mai bun argu
ment avea să-1 constituie evo
luția din meciul următor, cu 
Chimia Rm. Vilcea, o echipă 
care acuză lipsa a 3—4 titulari 
din lotul ei, și așa subțire, for
mație care, după 3 etape, are 
un bilanț mai mult decît edifi
cator în ceea ce privește po
tența de jo>c : zero puncte și 
1—6 golaveraj. Gloria a fost do
minată în repriza secundă, a 
terminat jocul „în corzi44. După 
meci, i-am rugat pe trei membri 
din consiliul clubului buzoian și 
un arbitru divizionar A (Cr.

GREȘIT
Teodorescu — ca parte neutră) 
să acorde note meciului și evo
luției echipei din Buzău. Iată- 
le : 5—6,50 — 7 — 5-1- (nota jo
cului) ; 6 — 5 — 6 — 5 (nota 
echipei Gloria). Deci, medii mo
deste. în campionatul

nu 
prin

dește. în ____
chiar dacă Gloria 
impresiona „ 
curat, avîntat, deschis, j 

compartimentul 
de înaintași.

trecut, 
cîștiga, 

jocul 
. ---------- -------------- , pe atac.

Dealtfel, compartimentul nr. 1 
era linia de înaintași. Acum,
lipsa lui Nicolae se simte, ca și 
retragerea Iui Oprlșan, dar ar
fi greșit să se spună că din a- 
ceastă cauză au ieșit din for
mă Toma, Petreanu, Radu șl, 
mai ales, Stan. Randamentul ul
timului a fost aproape nul. încă 
un argument privind evolu
ția formației : alături de Ne- 
goescu, cel mai bun jucător al 
echipei a fost debutantul Du- 
loiu. Deci, jucătorii și antrenorii 
buzoieni trebuie să treacă la o 
analiză 
vadă 
creze 
altfel 
deloc

LA OLIMPIA NU S-A
Olimpia Satu Mare are un bi

lanț foarte slab, după primele 
trei etape de campionat. Criza 
echipei ni se pare a fi una cro
nică și maniera de exprimare 
în teren o reflectă cu fidelitate. 
Ultimul meci, de la Galați, re
prezintă „radiografia44 cea mai 
recentă a regresului Olimpiei : 
apărare demodată, în linie, un 
fundaș lateral stînga (Pop) pen
tru care deposedarea reprezin
tă un mare secret ; apatie ge
nerală simbolizată parcă de de
plasările la pas ale lui Kaizer ; 
stîngăcie în ofensivă, unde pis- 
tonările lui Hațeganu și elabo
rările lui Both au devenit doar 
amintiri.

L-am chestionat, de aceea, pe

plăcut

lucidă, cu exigență, să 
propriile greșeli și să lu- 
în consecință, pentru că 
situația echipei nu va fi 
roză.

Constantin ALEXE

SCHIMBAT... NIMIC
Bathori II, căpitanul echipei, 
care cobora posomorit din a- 
utobuzul în care se îmbarcase 
echipa după ce primise, fără 
drept de apel, trei goluri pe 
malul Dunării. A intuit între
barea și a luat-o înainte cu 
răspunsul : „Nu-mi explic de 
ce mergem atît de slab. Doar 
nu s-a schimbat nimic (subli
nierea ne aparține). Ne antre
năm exact ca înainte I44

Poate că Bathori a găsit cheia 
problemei. Neîntîmplîndu-se ni
mic, fixîndu-se pe loc (cu alte 
cuvinte), echipa cedează teren al
tora mai puțin imobili, mai în
treprinzători, mai ingenioși, mai 
ambițioși.

Ion CUPEN

SCULIN 1
îica : 26—17 I
—17 cu Gio- I 
d.S.C. Pecs. . ■ 
ătoare : 2. ■
) cu Gloria I 
rsitatea), 3. • 
19 cu Glo- 
t trofeul de I 
tor — 33 de I 
— coresp.).

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 28 AUGUST 1979. Ex-
tragerea I : 70 22 33 81 39 21 40
69 43 76 28 87 ; extragerea a
Il-a : 57 11 67 89 32 78 46 59 1
72 6 24 ; extragerea a m-a : 19
52 30 20 44 84 ; extragerea a
iv-a : 81 54 74 11 32 14 ; extra-
gerea a V-a : 48 29 88 8 45 43.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI I
747.357 lei.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 26 AUGUST 
1979. Categoria 1 : (13 rezultate) 
= 13,00 variante a 5.801 lei ; ca
tegoria 2 : (12 rezultate) = 333,50 
variante a 271 lei ; categoria 3 : 
(11 rezultate) = 3.040,00 varian
te a 45 lei.

Potrivit unei frumoase tradiții, „U“ își respectă mal puternică 
jucătorii fideli tricoului în alb-negru, taeonjurindu-1 activă a fost....... — x - .... • oaspețifoj..

• Am primit o scri
soare de Ia Domide. 
„Nu am dezertat nicio
dată de la U.T.A. ta cei 
21 de ani cît am purtat 
tricoul clubului țextilist. 
După meciul cu Gloria 
Buzău am fost tavinult 
de lucruri pe care 
le-am făcut șl am fost 
scos din lot. Vă scriu 
acestea pentru ca acei 
oameni care au crezut 
ta mine și m-au respec
tat să știe adevărul. Mai 
ales că la 33 de ani nu 
cred că trebuie să pără- 
sec fotbalul și tacă pe 
ușa din dos". L-am as
cultat pe Flavius Do
mide în virtutea princi
piului ~' ~~......... —
diatur ei altera pars 
Dar să nu uităm, 
po de fidelitate^ 
în care Domide a 
dat dispărut la 
Mare...
• „N-am mal 

așa slab decît ta : 
de la Satu Mare, 
trecut !“
mai multe voci vineri, Ia 
Bacău, în vestiarul băi- 

’ ta no- 
Baia 
3-4.

cu stimă și recunoștință șl după dificilul moment 
al despărțirii lor de activitatea comipetițională. Un 
asemenea moment l-a trăit duminică Alexa Uifă- 
leanu, ani in șir o impetuoasă aripă dreapta, a for
mației studențești, căruia — înaintea meciului cu 
Politehnica Iași — 1 s-a făcut o emoționantă fes
tivitate de retragere. Conducători ai clubului, an
trenorii și jucătorii l-au îmbrățișat cu căldură, la 
centrul terenului, oferindiu-i — în aplauzele unui 
stadion arhiplin — buchete de flori. „Deși am îm
plinit 32 de ani — ne mărturisea Uifăleanu, puțin 
după aceea — cred că aș mai fi continuat să joc 
vreo 2 ani. Accidentul suferit ta toamna trecută, 
ta meciul cu Minerul Moldova Nouă, soldat cu o 
fractură, a lăsat insă urme care m-au împiedicat să 
evoluez cu un bun randament".

La sfirșitul emoționantei festivități, Uifăleanu tra
versa terenul, îndreptîndu-se spre cabine, flancat 
de gemenii Aiex șl Alin Uifăleanu, acum în vînstă 
de numai 4 ani. „Măcar unul dintre ei sper să 
ajungă fotbalist", mai spunea tatăl lor.

...Jocul dintre „U“ și Politehnica Iași avea să 
înceapă cuirînd. Un timp, acțiunile purtate pe par
tea lui Dobrotă, noua aripă dreapta a lui '
readuceau în. memorie pe

• Cu numai trei go
luri marcate ta 27 de 
meciuri (!) ta campiona
tul trecut. Botez nu pu
tea Începe noua stagiu
ne decît ca rezervă ! 
Faptul l-a necăjit, fi
rește, dar l-a și pus pe 
gtaduri. Chiar ca „jucă
tor de cîteva minute", 
cum a apărut la Cluj- 
NaPoca, în debutul cam
pionatului, a încercat să 
facă ceva. Vineri, în 
meciul cu F.C. Baia 
Mare, Botez a fost tot 
rezervă. A intrat în min. 
33, cînd s-a accidentat 
ttaărul Șoiman. Șl Bo
tez a ' devenit „ghimpele" 
necesar. După pauză a 
reușit ambele goluri ale 
băcăuanilor, cu calm și 
decizie. Vineri, Botez a 
demonstrat că se poate 
conta pe el, că nu este 
un jucător terminat, 
cum s-au șl grăbit unii 
să afirme. „Mă bucură 
foarte mult revenirea lui 

pentru că el s-a 
ca- 

sincer atașat de

Botez, _ 
dovedit un om de 
racter, 
echipă și după absolvirea 
facultății". Caracterizarea 
aceasta a fost făcută de

și mal 
aceea a

nu

,U“, ni-1
Uifăleanu (G. Nie.).

antrenorul Traian lo- 
nescu, care crede în ta
lentul lui Botez ’ “
ce n obligă și mai 
vîrful lui S.C.
(MJd.I.)
• Dembrovschi

golul său sa. 101. 
unde cu o săptămînă în 
urmă H învinsese pe 
Moise (Jiul) cu o lovi
tură de la 11 m, vineri, 
la Timișoara, Boldlci 
(Univ. Craiova) i-a ghi
cit „unghiul". „Nu știu 
de ce, dar nu m-am dus 
prea hotărtt la balon, 
din alergare am Încercat 
să schimb direcția șutu
lui (de 
balonul 
tarului, 
tras ta 
dicl a _ _ .
bine și... am ratat !“, 
spunea 1
după meciul 
Timișoara — 
tea Craiova.
• „Poli" a . 

neri trei întreceri 
fața cradoveniilor : 
seniori, la juniori 
bele cu 9—2) și în 
ciul... „galeriilor".

I Ceea 
mult pe 
Bacău !

a ratat 
De

obicei eu trimit 
bl dreapta por- 
dar vineri am 
stînga Iul). Bol- 
plonjat foarte 

: ‘ ‘ ", ne 
Dembrovschi 

Politehnica 
Unlversita-

pierdut vi- 
tn 
la 

(am- 
me- 

Mult

eletnentar... „au-
‘ - i« 1

apro- 
liunile 

fost 
Baia

om

jucat 
meciul 

anul 
auzit

mărean. Atunci, 
iembrie *78, F.C. 
Mane pierd use cu 
dar era Mder 1
• Arbitrul Nicolae 

Hainea n-a uitat „golul 
3“ din derbyul ' 
Craiova, dintre 
sitatea șl F.C. 
„La faza aceea 
turisea Nicolae 
diupă o etapă, Ia 
— tn primul riad 
șit tușlerul. Dar, la ex
periența mea n-aveam 
voie să scap un ofsaid, 
fie el și la „mustață". 
Drept pentru care m-am 
pedepsit singur. La pri
mul antrenament am a- 
lergat în plus 15 turc a 
cite 400 de metri !“ Ex
periența lui N. Hainea 
îmbogățește astfel arse
nalul de mijloace 
medicilor ocultiști (!)

de la 
Unlver- 
Argeș. 

— măir- 
Bainea 
Bacău 
a gre-

al...

® In meciul de la Pi
tești, tușierul clujean 
Mihai Adam l-a stopat 
nejustificat pe tirgmu- 
reșeni (în două rînduri 
extrem de favorabile) 
din drumul lor către 
poarta lui Cristian 1. Pe 
motiv de ofsaid; ceea ce 
a creat chiar o stare de 
ilaritate în tribune. Ci
neva a exclamat : „Toc
mai ei, care s-a luptat 
de multe ori ta cariera 
sa de jucător cu aceste 
decizii nedrepte...". Să 
sperăm că a fost un 
simplu accident...

® La 32 de ani, Camil 
Oprlșan, fostul jucător 
de la Petrolul și Gloria 
Buzău, a părăsit activi
tatea competițională. Ab
solvent al I.E.F.S., spor
tiv cu o comportare e- 
xemplară, el se dedică 
muncii de antrenor, lu- 
crînd în prezent ca se
cund la echipa Gloria. 
Succes.
• Cînd Gloria Buzău 

a deschis scorul. mai 
mulțl spectatori (unii pe 
un ton deloc sportiv) 
l-au cerut crainicului de 
radio să intervină ime
diat pe circuit șl să co
munice că Gloria a des
chis scorul ! Cînd crai
nicul spunea însă că e- 
chipa locală era domi
nată, că juca slab, ace
iași spectatori se arătau 
nemulțumiți. Uneori... a- 
devărul supără.

• C. Stan (Gloria Bu
zău), iritat de deciziile 
corecte ale arbitrului, 
șuta aiurea în minge. 
La bilanțul său : faul
turi, ofsaiduri, ratări, 
nervi. Merita și un... 
cartonaș galben.

® Portarul Constantin 
de la Chimia Rm. Vîl- 
cea ne întreba ce mal 
e pe la Petrolul... Păi, 
tocmai tu. Constantin, 
care ai ieșit pe ușa din 
spate, nu știi t Poate 
ne spuneai și de ce...

POLONIA —ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

Georgescu, D. Nicolae. Rezerve 
vor fi : Iordache, M. Zamfir, 
Țielcanu și Radu II. (3alaci și 
Stoica, accidentați, nu au mai 
făcut deplasarea).

Veștile din tabăra gazdelor 
evidențiază importarița pe care 
acestea o acordă meciului cu 
România. Presa de specialitate 
remarcă faptul că pină acum, 
din cele 20 de întîlniri (toate 
amicale), 9 s-au încheiat cu 
victoria românilor, 10 s-au ter
minat la egalitate și numai o 
singură dată, în 1932. succesul a 
fost de partea Poloniei. Acum, 
în condițiile progresului înre
gistrat de fotbalul polonez, se 
speră si se așteaptă, aici, la 
Varșovia, ca tradiția să fie in

firmată și să fie înregistrată, 
după 47 de ani, o victorie a 
reprezentativei Poloniei, care 
ar coincide cu prima pe teren 
propriu. în acest scop, antreno
rul Ryszard Kulesza, care a 
preluat de aproape un an con
ducerea tehnică de la Gmoch și 
care intenționează să continue 
seria bunelor comportări din 
perioada reputatului tehnician 
Gorsky, a selecționat un număr 
de 17 jucători, dintre cei mai 
în formă la ora actuală, pe 
care i-a supus unui program 
metodic de pregătire. Antreno
rul polonez intîmpină totuși o 
serie de dificultăți în privința 
formației pe care o va opune 
reprezentativei noastre, întrucît 
nu va putea conta, din motive 
obiective, pe internaționalii 
Szimanowski (bolnav) și Zmu- 
da (recent operat), precum și

pe cîtiva dintre componenții e- 
chipei care a evoluat la C.M. 
din Argentina — Deyna, Kas- 
perozak si Lubanski, care acti
vează în prezent la formații de 
club de peste hotare. în schimb, 
nu vor lipsi consacrații Kukin, 
Navalka, Lato, Boniek și Rudy. 
Așa stînd lucrurile, formația 
probabilă a Polonie! este urmă
toarea : Kukla — Dziuba, Ru
dy, Wieczorek, lanusz — Bo
niek, Navălka, Cmiecik — 
Lato, H. Szymanowski (Paw
lowski), Terlecki.

La Varșovia vremea este 
foarte rece, bate un vînt pu
ternic si plouă mărunt, cu in
termitențe. Meciul este progra
mat a se disputa pe stadionul 
„A zecea aniversare" și va în
cepe la ora 18 (ora României). 
Arbitrul întîlnirii este finlande
zul Anders Mattison.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
8 Tragerea Pronoexpres de 

astăzi, 29 august 1979, se televi
zează în direct tacepind de la 
ora 17.05.

0 SUCCESE IN SERIE LA 
LOTO. Pentru tot mal numeroșii 
amatori de Loto, avantajele par
ticipării la acest atractiv sistem 
de joc sînt ilustrate elocvent, 
între altele, de cele ȘASE AUTO
TURISME „Dacia 1300“ cîștigate 
la primele trei trageri ale lunii 
august. Cel mai recent succes de 
acest fel, obținut la categoria I 
a tragerii din 17 august pe un 
bilet achitat 100%, aparține lui 
Achlm Rotaru din Deva. Șl dv. 
puteți realiza ciștiguri asemănă

toare la tragerea de vineri 31 
august, bineînțeles cu condiția 
de a participa.

JUCAȚI LA

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
CEHOSLOVACIA (et. a 4-a) 5 

Z.T.S. Kosice — Banik Ostrava 
2—1, Ruda Hvezda Cheb — Jed- 
nota Trencin 2—1. Dukla Praga
— Dukla Banska Bystrica 7—0, 
Zbrojovka Brno — Slovan Bra
tislava 4—0, Inter Bratislava — 
Skoda Plsen 1—0, Sparta Praga
— Bohemians Praga 2—2. Spar
tak Trnava — Slavia Praga 1—0 ; 
Plastlka Nitra — Lokomotiv 
Kosice 0—3. Clasament : 1. Lo
komotiv Kosice — 7 p, 2. Pias- 
tika — 6 p, 3. Spartak Trnava
— op.

PORTUGALIA (prima etapă) : 
Braga — F.C. Porto 0—2, Por- 
tlmonense — Rio Ave 2—1, Boa
vista — Guimaraes 0—0, Mari
timo — Belenenses 0—0, Var- 
zlm — Leiria 4—2. Partidele 
Benfica Lisabona — Vitoria Se- 
tubal șl Sporting Lisabona — 
Estoril au fost aminate.

TURCIA (prima etapă) : Fener
bahce — Adanaspor 2—1, Trab- 
zonspor — Bursaspor 0—0, Be- 
siktas — Altay 1—1, Gdztepe — 
Galatasaray 3—1, Estlsehirspor 
— Rizespor 2—1.



Jocurile Balcanice aeronautice

PRIMELE TITLURI DE CAMPIONI: 
MIHAI ALBU (acrobație aeriană) 
Șl CRÎNGU POPA (motomodele)

PLOIEȘTI. Aerodromul aero
clubului „GJieorghe Bânciulescu* 
din Ploiești a cunoscut, ieri, fe
bra primei 'zile a întrecerilor de 
zbor cu motor din cadrul Jocu
rilor Balcanice aeronautice, edi
ția a IIt-a. Un adevărat detașa
ment de specialiști în aviație — 
ingineri, antrenori cu înaltă ex
periență. mecanici și tehnicieni, 
6 comisii de arbitraj — și-au unit 
eforturile pentru a crea condiții 
ireproșabile do concurs pentru 
cel 20 de ași ai pilotajului, băieți 
și fete, prezenți la start, din Bul
garia, Iugoslavia și România, -pen
tru proba de acrobație, program 
impus, cunoscut (sportivii turci 
și greci nu au participat la a- 
ceste zboruri). La ora 10, pe o 
vreme foarte frumoasă, prielnică 
zborului, s-a efectuat prima de
colare și timp de 4 ceasuri am 
asistat la un spectacol de zile 
marl. Cum era și de așteptat, 
sportivii ix)mâni, care se bucură 
de mult prestigiu internațional, 
mal ales după cîștigarea prime
lor două, ediții ale acestei impor
tante competiții, au evoluat în- 
tr-o manieră aparte, prezentând 
adevărate recitaluri ale măiestri
ei, Ceea ce este de notat că unor 
nume deja cunoscute peste ho
tare ca Mihai Albu, Cezar Rusu, 
Ana Nina loniță LI s-au adăugat 
albele, ale unor sportivi foarte 
tineri, cum sini Marcel Mitu (care 
a încântat prin finețea execuții
lor). Mielu Fețeanu și alții. în
tregul lot a fost cu adevărat la... 
înălțime și acestea sînt roadele 
pasiunii șl priceperii depuse în 
pregătirea lui de către antrenorul 
Constantin Manolache, maestru 
emerit al sportului. Notările ar
bitrilor au fost prelucrate cu 
ajutorul calculatorului electronic,

cri MAI IHM ATLETI 
Ai „CUPEI MONDIALE"
Specialiștii prezenți la întrejee- 

• rit© „Cupei Mondiale* de atle- 
*- tism, desfășurată recent la 

Montreal. l-au desemnat drept 
cel mai buni concurența ai com
petiției pe fondistul etiopian 
Mirtăs Y'irter, învingător în 
cursele de 5 ooo m și io 000 m, 
Și pe sprintera americană Eve- 
lyn Ashford, care a cîștigat pro
bele de 100 m și 200 m,

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
ȘTMNTA BACĂU VA JUCA IN 

l* TURUL II AL C.C.E.
i LA HANDBAL

în orașul elvețian Basel a 
avut loc tragerea la sorți în 
C.C.E. la handbal feminin. Echi
pa Știința Bacău va juca direct 
în turul doi cu o echipă care 
urmează să fie desemnată după 
încheierea primelor meciuri. In 

Cupa cupelor41. România va fi 
reprezentată de echipa Confec
ția București.

Nu a fost însă stabilit pro
gramul acestei competiții.

VOLEIBALISTELE JUNIOARE, 
LOCUL 6

IN „CUPA PRIETENIA"
l.a Pazargic, în 'Bulgaria, s-a 

încheiat „Cupa Prietenia* la 
volei (junioare). Cu trei victorii
— 3:1 cu Polonia, 3:1 cu Cuba 
șl 3:2 cu Bulgaria II — șl trei 
înfrângeri — 1:3 cu Bulgaria I, 
R.D. Germană și Cehoslovacia
— echipa României s-a clasat 
pe locul 6 din 11 participante.

■ Competiția a fost cîștigată de 
prima formație a Bulgariei, ur
mată de cele ale U.R.S.S. și 
R.P.D. Coreene.

ÎNTRECERILE tenismanilor
Campionatele internaționale 

de tenis ale Poloniei, desfășura
te la Katowice, au desemnat 
pe următorii campioni ’ în pro-

■ bele de simplu : Vadim Borisov 
(6—4, 7—5, 6—4 cu Tadeus No-

. wicki) și Elena Granaturova 
(6—1, 2—6, 6—3 cu Marina Kro- 
șina). Rezultate ale tenismanilor 
români prezenți în întrecere : 

. Stănescu — Golaski (Polonia) 
G—3, 6—2 ; Bucur — Garlinski 
(Polonia) 6—1. 6—1 ; Niestroj
(Polonia) — Stănescu 6—2, 6—2 ; 
Elena Popescu — jarosz (Polo-

LUCRĂRILE SESIUNII ACADEMIEI 
INTERNAȚIONALE OLIMPICE

ATENA, 28 (Agerpres). — In 
străvechea Olimpia din Pelopo- 
nez. leagănul Jocurilor antice, 
s-au desîășurat lucrările celei 
de-a 19-a sesiuni a Academiei 
Internaționale olimpice. fiind 
prezenți, în afara celor 120 de 
delegați din diferite țări, pre
ședintele C.I.O., tordiil Killanin, 
și directoarea Monique Berlioux.

în timpul lucrărilor au fost 
prezentate două importante re
ferate ne temele : „Contribuția 
mișcării olimpice în dezvoltarea 
relațiilor internaționale" șl 

pe primele șapte locuri dLasîn- 
du-se : 1. M. Albu 4217,1 p ; 2. 
I. Trucmel 4145,2 p ; 3. M. Mltu 
4128,7 p ; 4. C. Rusu 4001,2 p ; 5. 
M. Fodor 3779,7 p ; 6. M. Fețeanu 
3659,1 p (toți România) ; 7. Ste
fanov Simonov 3509,1 (Bulgaria).

Viorel TONCEANU
BACAU (prin telefon). întrece

rile Campionatului balcanic de 
aeromodele șl rachetomodele din 
cadrul „Balcaniadei aeronautice*, 
desfășurate pe aeroportul TAROM 
din localitate șl pe câmpul de 
zbor de la Gherăeștl au debutat 
cu proba de motomodele (2,5 
cmc), continuând cu cele de ra
chetomodele cu parașută și ra- 
chetoipdane. Peste 250 de sportivi 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și din țara noastră au fost 
înscriși pe listele de concurs. Șl 
ceea ce se cuvine subliniat este 
faptul că marea lor majoritate 
au evoluat la un înalt grad, de 
pregătire. Cu atît mal mult slnt 
de apreciat frumoasele succese 
ale unor sportivi români, mai a- 
Ies în prima probă, pe cane au 
dominat-o, Crîngu Popa câștigând 
titlul de campion balcanic (1238 
p), urmat de Petre CucusLann 
(1229 p) și bulgarul A. Denkin 
(1215 p). Primele trei locuri pe 
echipe : România (3 521 p), Bul
garia (3 419 p), Iugoslavia (3 343 
p). La rachetomodele probele au 
revenit la individual bulgarilor 
D. Bayraktanov și M. Gheorghlev, 
iar pe echipe sportivilor români 
și, respectivi, bulgari.

Ion HOABĂN
• La PITEȘTI s-a desfășurat 

prima probă din programul pa- 
bașutișttlor — salturi individuale 
de la 2 000 m cu executarea de 
evoluții acrobatice pe timpul că
derii libere —, Iar la IAȘI prima 
probă de planorism, dar rezulta
tele urmau să se calculeze în 
cursul nopții.

PUNCT FINAL iN C M. DE SCRIMĂ
MELBOURNE, 28 (Agerpres). 

— Campionatele mondiale de 
scrimă s-au încheiat la Mel
bourne cu proba de spadă pe 
echipe, în care titlul de campi
oană a lumii a fost cucerit de

»
nia) 6—1, 6—3 ; Olsza (Polonia) 
— Popescu 7—S, 6—1 ; stănescu, 
Bucur — Jarek, Tyro (Polonia) 
6—7, 6—4, 6—l ; Korotkov, Poz- 
niakov (U.R.S.S.) — Stănescu, 
Bucur — Jarek, Tyro (Polonia) 
nov, Elena Popescu — Novoslnka 
(U.R.S.S.), Sotirova (Bulgaria) 
6—0, 6—3 ; Olsza, Szwaj — Ro
manov, Popescu 0—6, 7—5. 6—3.
• La Atena au luat sfirșit în

trecerile Balcaniadei de tenis 
rezervată juniorilor. în clasa
mentul feminin pe primul loc 
S-a situat reprezentativa Iugo-

Un frumos succes al șahiștilor noștri juniori

ROMÂNIA - UNGARIA 13-7
Sezonul sahist de vară al ju

niorilor șahului, mai bogat ca 
oricînd în acest an (participare 
la campionatele mondiale, eu
ropene, 3 turnee internaționale 
în țară si numeroase peste ho
tare), s-a încheiat — la Sovata 
— cu tradiționala întîlnire din
tre echipele masculine ale 
ROMÂNIEI Și UNGARIEI. S-a 
jucaț la 10 table, dublu tur.

Reprezentanții noștri au do
minat în mod net întâlnirea 
ciștigind la un scor categoric : 
13—7 (6—4 și 7—3).

Iată rezultatele individuale, 
în ordinea meselor : A. Negu- 
lescu — P. Grosz 0—1, 1—0 i 
O. Foișor — A. Kiss (campio
nul Ungariei) 1—0, 1—0 ; L.
Vasil eseu — G. Kalai 0—1,

„Ideea olimpică izvor de cul
tură". Dezbaterile pe marginea 
acestor expuneri au ilustrat În
semnătatea șl profunzimea pro
blemelor ce frămintă mișcarea 
olimpică.

De asemenea, în cadrul lucră
rilor sesiunii, 1.1. Holod, direc
torul general al satului olimpic 
de la Moscova, a înfățișat de
legațiilor pregătirile ce se fac 
în vederea celei de-a 22-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară, 
ce va avea lac anul viitor In 
capitala U.R.S.S.

Tur de orizont înaintea campionatelor mondiale de canotaj

ÎNTRE BLED SI KRÎLATSKOE
Canotajul feminin și-a înce

put timid ascensiunea în ca
lendarele internaționale, ani 
la rînd neputind depăși grani
ța campionatelor europene. In 
ultimul deceniu, însă, el se va 
emancipa total, întrecerile fe
telor figurînd nu numai la 
campionate mondiale, ci și Ia 
Jocurile Olimpice. Evenimen
tul, firește, a stimulat activi
tatea specialiștilor. Astfel, tot 
mai muie schifuri au fost pre
gătite spre a fi trimise in cău
tarea „aurului" bănuit a se 
afla, în acea epocă de pionie
rat, ceva mai la îndemînă. In
tr-adevăr, noul „Eldorado" va 
oferi la început cîteva surpri
ze, dar curînd echipajele șco
lilor cu tradiție în acest sport 
își vor spune cuvintul,

își vor spune cuvintul, desi
gur, și la campionatele mon
diale de canotaj, care încep 
joi, la Bled, în Iugoslavia Un 
tur de orizont în schiful inter
national feminin dezvăluie pu
ține mutații pe scara valorică 
alcătuită, anul trecut, după 
campionatele lumii din Noua 
Zeelandă, Continuă să condu
că în ierarhia canotajului mon
dial puternicele ambarcatii ale
R.D, Germane. în plutonul 
fruntaș al ramerelor și vîsla- 
șelor se mai află echipajele 
sportivelor din Uniunea Sovie
tică, Bulgaria. S.U.A., Canada, 
R.F. Germania. România, Un
garia și Olanda. în actualul se
zon nautic, insă, canotoarele 
noastre au urcat simțitor, a- 
propiindu-se de podiumul apro
piatelor confruntări mondiale 

selecționata U.B.S.S., Învingă
toare cu 8—5 în finala dispu
tată cu formația R. F. Germa
nia. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Elveției. Suediei, 
Angliei și Franței.

INTERNAȚIONALE
slavlei, urmată, in ordine, de 
cele ale Bulgariei, României șl 
Greciei.
• Proba de dublu din cadrul 

turneului de tenis de la Kings 
Island (Ohio) a fost ctștlgată de 
perechea Iile Năstase (România), 
Brian Gottrried (S.U.A.), Învin
gătoare cu 1—6, 6—3. 7—6, in 
fața cuplului Smith. Lutz 
(S.U.A.). In finala probei de 
simplu masculin, Peter Fleming 
(S.U.A.) l-a învins surprinzător 
cu 6—l, 6—2 pe compatriotul său 
Roscoe Tanner.

%—*/j ; L. Oltean — J. Edocs 
1—0, 1—0 D. Ani (oaie — D. 
Magyar */i—Vî. */i—Vi 1 D. Băr- 
bulescu — T. Utașl 1—0, 
l/z—Vi : D. Crăciun — G. Mathe 
1—0. 0—1 ; V. Lowy — S. Kan
tor 0—1, 1—0 ; A. Bach — I. 
Vaczi 1—0. 1—0.

Subliniind excelenta presta
ție a tinerilor noștri jucători 
(învingători și în întâlnirea 
mixtă cu formația Bulgariei : 
10%—9%), să remarcăm activi
tatea colectivului de antrenori 
care i-a pregătit și i-a secon
dat, alcătuit din : prof. I. Dră- 
ghici (coordonator), maestrul 
international C. Radovici, maeș
trii Em. Kcicher și Tr. Stanciu.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La „Crystal 

Palace" din Londra meciul tri
unghiular dintre echipele mas
culine ale Angliei, Poloniei și 
Elveției a fost cîștigat de atle- 
țil englezi cu 101 p urmați de 
cei polonezi — 79 p și elvețieni 
51 p. Cîteva rezultate : 800 m — 
Ovett (Anglia) 1:49,60 ; 100 m 
— McFarlane (Anglia) 10,44 ; 
400 m — Scott (Anglia) 46.89 ; 
3000 m — McLeod (Anglia) 
7:52,20 ; o milă — Foster (An
glia) 3:59,7 ; prăjină — Hopper 
(Anglia) 5,30 m O Etiopianul 
Kebede Balcha a ctșdgat ma
ratonul de la Montreal (42,195 
km în 2 h 11:35).

BASCHET • La San Juan, ta 
„Cupa intercontinentală" (mascu

de la Bled. în ultimele două 
etape, bunăoară, româncele au 
cucerit opt victorii. Două în 
cadrul Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S. și șase (adică in 
toate probele) la Regata inter
națională Essen.

Dar, să orientăm mai strîns 
obiectivul asupra celor șase 
probe incluse în programul 
campionatelor mondiale. La 
simplu, Sanda Toma pornește 
ca una din favorite într-o fi
nală din care, probabil, nu vor 
lipsi sportivele din U.R.S.S.,
R. D. Germană, Ungaria, Bul
garia și S.U.A. Va absenta, în 
schimb, se pare, Christine 
Hahn-Scheiblich (R.D.G.), schi- 
fistă cu o performantă unică 
in istoria canotajului : intre 
1974 șl 1978 ea a cucerit patru 
titluri de campioană mondia
lă și o medalie de aur la 
Jocurile Olimpice ! In proba 
de 2 vîsle, tehnicienii acordă 
In continuare credit •campioa
nelor olimpice Svetla Otetova 
și Zdravka Iordanova (Bulga
ria). deținătoarele titlului mon
dial. de anul trecut, de pe la
cul Karapiro. Care va fi, Insă, 
replica vîslașelor din U.R.S.S.,
S. U.A., Norvegia, România, și 
R.F. Germania î Se apreciază 
că un culoar bun ar putea fa
voriza șl tânărul echipaj alcă
tuit din Olga Homeghi șl Va
leria Răcilă-Roșca. La 4+1

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.p. Chineză SPORTUL DIN UZINA NOASTRĂ

în preocupările sale de a a- 
duce sportul la nivelul de per
formanță cerut de marile com
petiții internaționale, forurile 
sportive au luat o serie de 
măsuri menite a stimula ini
țiativele Șl activitatea sportiva 
din mediul industrial. Masele 
oamenilor muncii din Beijing 
au răspuns cu entuziasm che
mării șl în toate întreprinde
rile din capitala R.P. Chineze, 
ea și în fabrici și ateliere au 
luat ființă cercuri sportive 
specializate, ele fiind menite a 
pregăti talentele apărute în 
cursul disputării Întrecerilor 
locale. Mulți sportivi au reale 
aptitudini, au fost astfel depis
tați șl tovarășii lor de muncă 
s-au oferit cu entuziasm să le 
procure echipamentul necesar, 
iar cei mai prieepuți în ale 
sportului să se ocupe de mo
delarea și finisarea tehnicii 
lor.

R. S. Cehoslovacă TURIȘTII
Clnd pronunță numele clu

bului praghez Sparta, fiecare 
iubitor de fotbal Ișl amintește 
de echipa sa „de aur", cu ve
dete de primă mărime care 
s-au perindat de-a lungul ani
lor, cum au fost Kopecky, Ka- 
da, Kvasnak. Iar amatorii de 
hochei se vor gîndi la forma
ția multiplă campioană, cu o 
linie ca aceea formată din Ti- 
Ical, Gut și Kochta.

Dar nu numai fotbalul și ho
cheiul se află la Ioc de cinste 
la Sparta Praga. Clubul pose
dă mai multe secții, printre 
care și cea de turism. In a- 
ceasta sînt grupați actualmen
te 980 membri, dar numărul 
celor care iau parte la activi
tățile turistice ce le organi
zează este cu mult mai mare. 
Secția de turism este împărți
tă și ea în subsecții și anume: 
excursii, alpinism, turism pe 
schiuri, orientare turistică, mo- 
to-turism și navo-turism.

Fiecare dintre acestea ini
țiază diferite acțiuni, cu carac
ter de masă. In forme cît mai

lin) : U.R.S.S, — Porto Rtco 
99—83 (61—44). Coșgeterul forma
ției sovietice a fost Mîșkin, care 
a inserts 24 de puncte.

FOTBAL • La Tokio, ta 
C.M. (juniori) : Spania — Me
xic 2—1 (1—0), Japonia — Al
geria 0—0 ; Portugalia — Para
guay 1—0 (1—0).

HOCHEI • în C.C.E.. pe pa
tinoarul artificial din Viena,
T.S.K.A. Moscova a dispus de 
echipa Pori (Finlanda) cu 12—3, 
iar formația Poldi Kladno a ter
minat la egalitate : 4—1 du
A.I.K. Skeleftea (Suedia).

NATAȚIE • Federația inter
națională a stabilit ca ediția 
din 1982 a C.M. să aibă loc ta 

vîsle, pretenții la modalii ridi
că, în primul rînd, canotoarele 
din Bulgaria (Anka Bakova. 
Dolores Nakova, Rosita Spaso- 
va, Rumeliana Bonceva și An
ka Eftimova), medaliate cu 
aur în Noua Zeelandă. Oricum, 
finala va fi extrem de dispu
tată, printre cele care aspiră 
la un loc pe podium numărîn- 
du-se echipaje, de valori sen
sibil egale : R.F. Germania. 
U.R.S.S., R.D. Germană, Olan
da, România (Viorica Jugăna- 
ru, Aneta Mihaly, Maria Ma- 
coviciuc. Sofia Banovici + E- 
lena Giurcă).

In cele trei probe cu rame, 
principalele pretendente la tit
lul mondial sînt sportivele din 
R.D. Germană (la 2 f.c. și 
4+1) și U.R.S.S. (8-1-1). Șl aici, 
cunoscuta școală nautică de la 
Snagov își va spune, desigur, 
cuvintul. Ea va fi reprezentată 
de Elena Oprea, Florica Dos- 
pinescu (la 2 rame f.c.), Elena 
Avram, Floriea Silaghi, Maria 
Tănase, Georgela Mașca, Ane
ta Matei (4+1 rame), iar bar
ca de 8-ț-l va avea ca stroc 
pe experimentata Marietta Za- 
goni. Cum va arăta noul cla
sament al schifului mondial 
înaintea Jocurilor Olimpice din 
1980, înaintea întrecerilor de la 
Krîlatskoe 1 îl vom afla du
minică după-amiază, la Bled !

Vasile TOFAN

Un sport dintotdeauna pre
țuit în această tară a fost a- 
cela al halterelor, unde se cere 
forță și tndemînare. Operația 
de descoperire a talentelor în 
această ramură de sport, a 
dus la apariția pe podiumuri a 
ttnărulul Dong Liangwu. oțelar 
la Uzina nr. 2 din Beijing, ale 
cărui performanțe s-au situat 
tocă de la început la un nivel 
ridicat. Supranumit de colegi 
.regele halterei", sportivul se 
dedică cu entuziasm discipli
nei pe care și-a ales-o, fiind 
ajutat și de sportivi mai în 
vîcistă din oraș, care și-au asu
mat rolul de antrenori ai lui 
Dong. La recentele ooncursurl 
orășenești halterofilul oțelar 
s-a situat pe primul loc la ca
tegoria sa. cu rezultate de ni
vel international. O dovadă e- 
locventă că inițiativele de de
pistare pe plan local a sporti
vilor de performantă dau 
roade.

DE LA SPARTA PRAGA
atractive, atît pentru tineri cît 
și pentru cei vîrstnici. Așa 
cum a fost, de pildă, în aceas
tă vară „Neckyada" — o 
excursie nautică pe diferite 
ambarcațiuni, fără nici un fel 
de restricții, de la simpla co
paie de lemn, pînâ la cutere 
mari. Ea a avut ca traseu pi
toreasca regiune a rîului Psov- 
ka, cu punct terminus castelul 
medieval Kokorin. O altă ac
țiune de deosebit succes sc do
vedește, In fiecare an, „mara
tonul" popular (cu distanțe va
riind între 30 km și 50 km), 
al cărui traseu pornește de la 
sala de sport „Sparta" din- 
tr-unul din cartierele centrale 
ale capitalei și continuă spre 
nord, pe malul Vltavei.

In actualul sezon, la aniver
sarea celor 85 de ani de exis
tentă a clubului, asemenea ac
țiuni turistice s-au desfășurat 
la o amplitudine deosebită. Iar 
fiecare participant a primit 
cîte q, insignă specială come
morativă.

luna august la Santa Clara 
(S.U.A.). Datele vor fi cunos
cute luna viitoare • Turneul 
de polo de la Barcelona s-a în
cheiat cu victoria primei repre
zentative a Spaniei — 3 p, ur
mată ta clasament de echipele 
Iugoslaviei — 3 p (golaveraj 
inferior), Bulgariei șl Spaniel (B) 
cu cite 1 p. In ultima zi : Spa
nia — Iugoslavia 3—3. Spania 
(B) — Bulgaria 8—8.

TENIS • în finala turneului
de la Brookline, Higueras l-a 
Întrecut cu 6—3, 6—1 pe Gllde-
•melster 9 în finala turneului
feminin de la Nahwah (New
Jersey), Chris Evert-Lloyd a 
Invins-o cu 6—7, 6—4, 6—1 pe
Tracy Austin.
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