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Campionatele mondiale de lupte de la San Diego

ANDREI IANKO A OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ
• Bilanț onorabil al micii noastre delegații : trei sportiyi — două medalii de bronz 

și un loc 5 ® Luptele libere din țara noastră în evident progres față de edițiile 
precedente ale competiției

ANDREI IANKO

• sportivele noastre debutează în competiție cu dorința 
de a se califica direct în semifinale

SAN DIEGO, 29 (plin tele
fon). Marți seara (miercuri 
dimineața, la București), la 
„Peterson Gimnasium" din lo
calitate s-au încheiat întreceri
le campionatelor mondiale de 
lupte libere la ultimele cinci 
categorii : 52 kg. 62 kg, 74 kg, 
90 kg și + 100 kg.

Spre satisfacția micii noas
tre delegații (au fost prezenți 
numai trei luptători) și în cea 
de a doua zi a finalelor a 
concurat un sportiv român : ti- 
nărul dinamovist brașovean 
Andrei Ianko (MOO kg), care 
numai în acest an a depășit 
vlrsta junioratului. Făcind do
vada unor calități fizice apre
ciabile, beneficiind de o bună 
pregătire. Andrei Ianko a reu
șit să se situeze în rîndul ce
lor mai buni luptători din lu
me. Sperăm ca medalia de 

bronz obținută la întrecerile 
mondiale să constituie un pu
ternic stimulent in pregătirea 
viitoare a acestui tînăr sportiv, 

în ziua finalelor, A. Ianko 
a luptat cu multă dîrzenie ir 
disputa cu medaliatul cu ar
gint al ultimei ediții a cam
pionatelor mondiale. Roland 
Gehrke (R.D.G.). Partida a 
fost foarte disputată și, deși a

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatul de pentatlon modern:

ÎNVINGĂTORI ÎN PROBELE DE IERI: 
IULIU GALOVICI (tir) Șl CEZAR RĂDUCANU (înot)

BLED, 29 (prin telefon). Joi 
după-amiază, în frumoasa sta
țiune montană din nord-vestul 
Sloveniei, 80 de echipaje din 
22 de țări se vor alinia la star
tul celei de-a patra ediții a 
Campionatelor mondiale de 
canotaj feminin. De fapt. în 
acest oraș cu o frumoasă tra
diție sportivă nautică — prime
le concursuri de canotaj s-au 
desfășurat încă în primii ani ai 
acestui secol, iar în ultimele 
două decenii orașul a găzduit 
o ediție a campionatelor euro
pene și două ale campionatelor 
mondiale (unul de juniori) — 
se vor întrece, timp de două 
săptămîni, aproape 1 000 de 
sportive si sportivi din toate 
continentele. Concomitent cu 
concursul fetelor Se va desfă
șura o mare regată internațio
nală pentru categoria „sub 72 
kg" (o frumoasă inițiativă vi- 
zînd atragerea în practicarea 
acestui sport a tinerilor fără 
gabarit deosebit), Iar înccpînd 
de săptămîna viitoare vor avea 

loc campionatele mondiale 
masculine.

Frumoasa stațiune slovenă 
este conectată la atmosfera im
portantului eveniment Pe care 
îl găzduiește. Peste tot pot fi 
întîlnite drapelele națiunilor 
participante, afișe multicolore 
cu însemnele Federației inter
naționale, rame și vîsle multi
colore așezate în vitrinele tu
turor magazinelor, schituri, 
purtînd patina vremii, expuse 
pe trotuare, în parcuri.

Gazda propriu-zisă a cam
pionatelor. lacul, așezat între 
munți, este situat la o altitu
dine de 475 m, are o lungime 
de 2 100 m și o lățime de 1 300 
m.

în vreme ce organizatorii 
puneau la punct ultimele a- 
mănunte dinaintea startului de 
joi după-amiază, iar conducă
torii tehnici ai delegațiilor aș-

(Continuare în pag. a 4-a)

In mijlocul tinerilor din tabăra de vară cu profil sportiv de la Gurghîu

„PUTERNICI Șl VOIOȘI, 
ISTEȚI SI SĂNĂTOS!** ’7 »

Festivitatea „Careului de di- 
minoață*' s-a încheiat. Pe ca
targ. tricolorul flutură în vin
ul răcoros. începe o nouă zi, 
una din cele mai frumoase ale 
vacanței din cele 12 petrecute 
în tabără. Grupele de băieți și 
fete trec în pas cadențat, prin
tre piramidele de. tuia din 
curtea liceului silvic, iar din 
piepturi se înalță marșul creat 
aici de colectivul artiștilor a- 
matori : „Noi sînlem sportivii 
taberei de la Gurghîu,. / . Pu
ternici și voioși, / Isteți și să
nătoși..." Și ecoul cîntecului 
trece prin grădinile de pruni, 
spre păduri, „curge", parcă, 
spre Reghin, odată cu apele 
rîului atît de mult cîntat în ba
ladele locului.

„Sînt peste 360 de tineri, din 
aproape toate județele țării.

COPII Șl TINERI MEXICANI ÎNVAȚĂ 
DIN EXPERIENȚA SPORTULUI ROMÂNESC 
• Lucru intens pe barele Complexului „23 August" • Vizite de documentare pe 
marile stadioane și în cluburile Capitalei • Schimb de opinii cu specialiști români

• Pregătire fizică la munte și la mare
Complexul sportiv „23 Au

gust" din Capitală are, de cî- 
teva zile, oaspeți mai puțin 
obișnuiți : copii și tineri din 
îndepărtatul Mexic. Sînt 120 de 
băieți și fete, toți sportivi. A- 
cum. în plină vacanță, au ve
nit în țara noastră pentru un 
inedit schimb de experiență. 
„Dorini să cunoaștem România, 
o țară minunată. după cum 
ne-am dat seama de la prima 
vedere. Ne propunem, de ase
menea, să învățăm din expe
riența valoroasă a sportivilor 
dv.“.

Cu aceste cuvinte ■ ne întîm- 
pină, în plin antrenament, prof. 
Reinaldo Villareal, antrenor de 
atletism din Ciudad de Mexi
co. un bărbat sub 25 dc ani. 
metodic, meticulos, cum sînt 
îndeobște tehnicienii de la 
această disciplină sportivă. 
Prof. Alexe Techirdalian, cu 
care tinerii atleți mexicani 
realizează, în principal, schim
bul de experiență, șe de
clară satisfăcut : „Există în 
rîndul prietenilor noștri 
mulți copii și tineri talentați. 
I-aș aminti, in primul rînd, pe 
Reinaldo Torres (17 ani, cam
pion de juniori la 400 de mt- 

președinți de asociații sportive 
școlare — ne informează Tibc- 
riu Țiganu, director de tabără, 
activist al C.C. al U.T.C. Este, 
așadar, o tabără cu profil spor
tiv. organizată de C.C. al 
U.T.C., tabără de vacanță, ta
bără de bucurii..."

Ce cuprinde programul unei 
asemenea unități ? La această 
întrebare ar putea răspunde și 
sătenii, oamenii de Pe rîu. cum 
le place să-și spună, pentru că 
îi văd zilnic pe copii la lucru, 
încadrați armonios în viata co
munei.

Astăzi, una dintre grupe, cea 
a atleților, a plecat — împreu
nă cu profesoarele Gcorgeta

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Micile gimnaste din Mexic, in plină evoluție, in marea sală de 
la „23 August". Foto : Ion MIHAlCĂ

tri), Hugo Rueda și Gilberto 
Camacho — ambii sub 11 ani, 
viitori specialiști în sprint și 
lungime, deocamdată printre 
fruntași la tetrailon, cum mi 
s-a spus".

Prof. Alberto Flammand con
duce un mic grup de caiaciști.

Ieri, campionatul național 
de pentatlon modern a conti
nuat cu alte două probe : di
mineața, la poligonul Tunari
— proba de tir, iar după-a
miază, la bazinul Dinamo — 
natația. Așa cum era de aș
teptat, nici una și nici cealaltă 
nu a mai adus schimbări spec
taculoase în configurația cla
samentului.

Proba de tir a fost progra
mată, ca de obicei, la poligo
nul Tunari și s-a încheiat cu 
succesul — poate mai puțin 
scontat, dar pe deplin meritat
— al timișoreanului Iuliu Ga
lovici. Deși a început cu o se
rie mai slabă (48 p). Galovici 
a tras în următoarele trei de 
fiecare dată în cen-trul țintei, 
realizînd astfel 198 de puncte, 
pentru care tabela internațio
nală îi acordă 1 088 p. Este un 
rezultat record pentru compo
nentul echipei noastre repre
zentative, care trebuie să-l sti
muleze pe Galovici. Un rezul
tat bun a realizat și Valentin 
Apetrei, care a încheiat proba 
cu 197 p — 1 066 p. situîndu-se

„Am cu mine cîțiva campioni 
...în devenire" — ține să pre
cizeze șl să ni-i prezinte : An
tonio Rojas, Carlos Montoya și

Tiberiu SIAMA

(Continuare în pag. 2-3)

Cezar Răducanu încheie victorios proba de 300 m liver
Foto : D. NEAGU

pe locul dot, înaintea liderului 
clasamentului, Dumitru Spir- 
Ica, Acesta din urmă a înce
put cu două serii de 49 p, dar 
a urmat o „cădere" la 47, pen
tru ca in final campionul nos
tru să obțină 50 p. Deci, un 
total de 195—1 022 p. bilanț 
care-I permite lui Dumitru 
Spîrlea să se mențină autori
tar pe primul loc al clasamen
tului. după trei probe. Dealt
fel, iată cum se prezenta si
tuația primilor șase după pro
ba de tir : Spîrlea 3 209 p, A- 
petrei 3 007 p, Crăciuneanu

La Balcaniada dc sârilurE dc la Izmir

SPIRITUL DL ECHIPĂ A ASIGURAT 
SUCCESUL REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI

Mal întii să menționăm că iz
butind să cucerească, pentru a 
treia oară consecutiv, titlul de 
campioană balcanică la sărituri 
in apă, reprezentativa României 
a intrat definitiv în posesia „Tro
feului Atena", oferit dc federa
ția de specialitate din Grecia. 
Performanța In sine este meri
torie, dar în același timp, ea 
subliniază superioritatea constan
tă a săritorilor români asupra 
partenerilor de Întrecere din 
Balcani, în fața cărora s-au im
pus anul acesta — Ia Izmir — 
mai net ca orlcînd, confirmînd 
(șl în acest fel) că se află in
tr-un progres evident. Dar, in 
legătură cu Balcaniada de la Iz
mir, să dăm cuvîntul antrenoru
lui ION ILIEȘ :

„Ca șl la Cupa Europei, evolu
ția cea mai bună au avut-o fe
tele, Felicia Cirstea, lăsînd la o 
parte tracul șl concurînd cu 
multă ambiție, a cucerit locul I 
la platformă șl s-a clasat a doua 

2 947 p. Galovici 2 946 p, Coz- 
ma 2 939 p. Nemețeanu 2 831 p. 
Pe echipe, Olimpia acumulase 
8 979 p, Universitatea Timișoa
ra 8 084 p. iar Olimpia II 
7 828 p.

Natația s-a desfășurat con
form previziunilor. Cezar Ră
ducanu s-a impus fără dificul
tate, cîștigînd CU 3:28,2—1 208 
p, rezultat care i-a permis 
să-și îmbunătățească consi
derabil poziția precară din cla-

Conslantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

la trambulină, aduclnd echipei 
țării noastre cele mai multe 
puncte ; Magdalena Toth, cam
pioană la ,,3 m“, demonstrează 
că se „stabilizează" la un nivel 
înalt, Iar Elena Clrstică a obți
nut locul secund la platformă 
după o prestație fără oscilații. 
La băieți, Alexandru Bagiu s-a 
detașat la platformă, dar la 
trambulină a ratat dublul salt șl 
jumătate înapoi grupat și, odată 
cu el, locul I. Al doilea compo
nent al echipei, micuțul Cornel 
Pop (14 ani), a avut o atitudine 
demnă de toată lauda. Deși era 
accidentat șl în incapacitate de 
a executa salturile pregătitoare 
la platformă, el a concurat la 
ambele probe, evitind, astfel, 
descompletarea formației șl pier
derea unor puncte prețioase in 
clasamentul pe echipe. Dealtfel, 
spiritul de echipă a fost carac- 

(Continuare in pag. a 4-a)



MECIURI DE BUNĂ VALOARE IN GALA A DOUA
A ACCELERAT RITMUL PREGĂTIRILOR
Peste citeva zile, la 2 sep

tembrie, campionatul feminin 
de handbal, Divizia A, va de
mara, programînd jocurile de 
debut ale ediției a 22-a. Cum 
este și firesc, apropierea star
tului a accelerat pregătirile ce
lor 10 echipe participante, din
tre care două vor fi pre
zente și în cupele europene : 
Știința Bacău în C.C.E. și Con
fecția București în Cupa Cu
pelor. Iată, însă, citeva amă
nunte referitoare la antrena
mentele formațiilor fruntașe.

Echipa campioană, Știința 
Bacău, și-a început antrena
mentele încă din luna iulie, 
principalul obiectiv fiind nu 
numai o bună reprezentare în 
campionat, ci și pe plan Inter
național. Antrenamentele. al 
căror ritm și intensitate au 
crescut progresiv, au fost îm
binate cu jocuri de verificare 
la Zalău, Brașov și Bacău, un
de recent s-a disputat „Cupa 
Eliberării", în cadrul căreia e- 
levele antrenorilor Eugen Bar
tha și Alex. Mengoni au în
vins Confecția București cu 
19—16 și Rulmentul Brașov cu

>» PUTERNICI Șl VOIOȘI,
ISTIȚI Șl SĂNĂTOȘI**

(Urmare din vag l)

Gazibara și Mariana Citirea — 
să viziteze parcul dendroiogic. 
„Vom da și o raită prin împre
jurimi, unde sînt locuri foarte 
potrivite pentru antrenamente". 
Fetița zveltă, puțin sfioasă, 
care ne dă amănunte, este 
Cristiua Toma, din Arad, o 
speranță a săriturii în înălți
me. De ce sînt bune locurile 
pentru antrenamente, Cristina ? 

terenuri 
care îți

— o întrebăm. „Sînt 
variate și este un aer 
dă aripi**.

In sala de sport a 
prof. Georgeta Cociuba 
ceput lecția cursului de arbitri, 
avînd ca temă (azi) baschetul, 
iar în cabinetul metodic, prof. 
Gh. Tudusciuc le vorbește co
piilor, președinților de asociații 
sportive, despre modul de or
ganizare a activităților de ma
să in școală, despre acțiunile 
din cadrul „Daciadei".

11 căutăm pe comandantul 
unității, prof. Nicolae Cojocarii, 
venit aici din Dolj. Sîntem în
drumați spre stadion. Presu
punem că vom asista la o în- 
tîlnire de fotbal, dar, nu gă
sim așa ceva. Nu se joacă fot
bal la stadion, ci se muncește 
la amenajarea pistei de atle
tism. „Dorim să rămină ceva 
după noi" — ne spune Vasile 
Moisa din București. Aflăm că 
el este câștigătorul „crosului 
taberei", desfășurat cu o zi 
înainte.

La Gurghiu în tabără, toată 
lumea muncește într-o voie 
bună molipsitoare. Muncește 
și echipa de serviciu a prof. 
Ion Popa, responsabilul com
partimentului : „Copiii să mă- 
nînce bine, să se simtă bine !*'

Ca să ne arate că nimic nu 
a fost uitat în organizarea ta
berei. Tiberiu Țiganu lansează 
un anume semnal din fluier și 
ca din pămînt apar în fugă 12 
băieți cu staturi de atleți. Pe 
ecusoanele de pe piepturi 
poartă desenat cite un crin alb 
și peste el o săgeată roșie. Cei 
12 formează echipa de inter
venții ..Săgețile roșii", gata să 
răspundă oricăror nevoi urgen
te. în tabără 
La exercițiu, 
venție a luat

Se apropie 
comună, 
marșul .
berei de la Gurghiu, / Puter
nici si voioși. / Isteți și sănă
toși..."

liceului, 
și-a în-

sau în comună, 
echipa de inter- 
nota 10.
ora prînzului. Din 

dinspre rîu, se aude 
„Sîntem sportivii ta-

22—19 și au terminat la egali
tate cu formația secundă a 
clubului (19—19). Lotul este 
complet, cele două accidentate 
din timpul pregătirilor (Gali 
și Popescu) s-au refăcut, ast
fel îneît Știința Bacău abor
dează cu toate forțele aceas
tă nouă ediție, a campionatului, 
în care speră să confirme 
nele rezultate din sezonul 
cut.

Cealaltă echipă care va 
prezenta handbalul nostru 
minin într-o competiție euro
peană, Confecția București, 
ciștigătoarea „Cupei Româ- 
niei“, a pornit la muncă în 
primele zile ale lunii august 
după o scurtă perioadă de o- 
dihnă activă la mare și la 
munte. Primele antrenamente, 
încheiate la 17 august, au fost 
urmate de o deplasare la Sf. 
Gheorghe, unde au susținut mai 
multe meciuri cu divizionara 
B din localitate, Oltul. In con
tinuare, Confecția a evoluat la 
Bacău în „Cupa Eliberării", 
unde după o înfrîngere la 
campioana țării (16—19) a cîș- 
tigat partida cu Rulmentul 
Brașov (18—11), Antrenorii V. 
Gogiltan șl Gh. Predescu con
tează pe tot efectivul, Crișu 
și Georgeta Constantineșcu — 
accidentate în timpul pregătiri
lor — fiind apte de ioc.

Pregătiri la fel de intense 
s-au făcut și la Timișoara, 
Brașov, Iași (unde noua divi
zionară A, TEROM, a cîștigat 
— surprinzător, dar meritat — 
un turneu, înaintea echipelor 
Hidrotehnica Constanța și U- 
niversitatea Timișoara), ca și 
în celelalte centre unde sînt 
formații participante la cam
pionatul Diviziei A la handbal 
feminin. Toate veștile primite 
în ultimul timp abundă în in
formații de acest gen. menite 
să ofere garanția că startul 
în noua întrecere va coincide 
cu un spor de calitate, de bun 
augur pentru handbalul nostru 
feminin.

Călin ANTONESCU

bu- 
tre-

re- 
fe-

CONSTANTA, 29 (prin telefon). 
Și cea de a doua reuniune din 
cadrul turneului Internațional de 
box „Mănușa litoralului" a atras 
în tribunele Sălii sporturilor din 
localitate un mare număr de 
spectatori.

Debutul gale! l-au făcut boxe
rii de la categoria cocoș, S. Nu- 
grazov (U.R.S.S.) șl S. Boronkay 
(Turcia). Confruntarea a avut un 
aspect echilibrat doar la primele 
schimburi de lovituri, după care 
sportivul sovietic, posesor al u- 
nor superioare cunoștințe tehni
ce. l-a obligat pe pugilistul turc 
să abandofieze în momentul cînd 
lupta devenise Inegală. In urmă
torul meci s-au înttlnlt, în ca
drul aceleiași categorii, K. Toth

(Cehoslovacia) șl A. Sloan (Ci
mentul Medgidia). Partida a fost 
în general echilibrată, dar spor
tivul cehoslovac, mal bine pregă
tit fizic, s-a impus ta final șl a 
obținut decizia de învingător La 
puncte T. Ghlnea — trecut la 
o categorie superioară, cocoș — l-a 
depășit la puncte pe gălățeairul 
N. Andronache. Ultimul meci al 
acestei categorii l-a adus un nou 
succes pugillstului localnic I. Că- 
prărescu, care l-a învins la punc
te pe M. Behrend (R.D.G.). Cat- 
semiiușoară : P. Pribyl (Cehoslo
vacia) b.p. M. Ștefan (Met. Buc.). 
La ora convorbirii telefonice gaia 
continuă. (Comei POPA — 
ooresp.).

Citeva nume noi la cirma loturilor de rugby

s intmjiHui oi mu - DtN no» prin mi „nicouei"
Sezonul internațional al rug- 

byului românesc bate la ușă, el 
fiind dominat de turneul de 
prestigiu în Țara Galilor — unde 
„tricolorii4* vor susține, între 
22 septembrie și 6 octombrie, 5 
partide, ultima în compania re
dutabilei reprezentative galeze. 
Vor urma meciurile din compe
tiția continentală organizată de 
F.I.R.A. (la 18 noiembrie cu 
Polonia, la București, și la 2 
decembrie cu Franța, în depla
sare). Iar calendarul internațio
nal va fi completat și la nive
lul celorlalte loturi naționale : 
„tineretul** va participa ’ 
diționalul turneu din 
brie de pe 
juniorii vor juca la 21 
brie cu Cehoslovacia, echipa B 
se va deplasa, în noiembrie, în 
iugoslavia. Campionatul a- cer
nut valorile capabile să îmbrace 
tricourile cu tricolor, se susțin 
primele teste în vederea alcătu
irii selecționatelor. în acest con- 
•text, o întrebare își face 
resc • 
sabilii 
zentative ?

De la bun 
că printre 
unele nume 
Mateescu, 
chipei Steaua și 
actualmente unul 
cătorii tehnici ,ai 
îl va secunda pe 
mescu la cîrma 
ționate a României. La lotul de 
tineret, sibianul Bebe Boboc

cu

la tra- 
septem- 

Utoralul bulgar, 
" octom-

11-
loc : cine sînt respon- 

diferitelor loturi repre-

început, să reținem 
antrenori

noi.
fostul

stat șl 
Astfel, Adrian 
căpitan al e- 
al naționalei, 
dintre condu- 

campioanel, 
Valeriu Țri- 

primei selec-

recomandat de prezențele prin
tre „tricolori" ale lui Becheș 
sau Ungureanu — va lucra îm
preună cu Gheorghe Dragomi- 
rescu, internaționalul de Ieri, 
antrenorul secund de azi al 
Farului. Colegul său din Cons
tanța, rutinatul Miiiai Maca (de 
numele căruia se leagă cuceri
rea a 3 titluri de campioni pen
tru Litoral) preia, alături de 
ex-internationalul Ion i’uțuianu
— in prezent antrenor la Dina
mo — echipa națională B. In 
fine, speranțele rugbyulul nos
tru vor fi conduse, în continu
are. de cuplul Alexandru Pop 
(șl el fost căpitan al primei re
prezentative, acum responsabilul 
muncii cu juniorii la R.C. Gri- 
vița Roșie) șl Constantin Vasile, 
cel care se ocupă de pregăti
rea și... succesele campioanei 
noastre de Juniori, Locomotiva 
București. Antrenorul federal 
Valeriu Irimescu a fost confir
mat în calitatea de coordona
tor al tuturor acestor loturi.

După cum se poate lesne ob
serva, este vorba despre colec
tive tehnice a căror dominantă 
este tinerețea. Experiența de 
foști mari jucători a lui Iri
mescu, Mateescu, Pop, Țuțulanu, 
Dragomlrescu, capacitatea verificată în '' .... - ..
lorlalțl, 
zultate
— lată 
greu în balanță atunci clnd 
s-au făcut aceste numiri. Să 
așteptăm cu încredere verdictul 
timpului...

AGENDĂ ATLETICA
„triunghiular* de

JUNIORI LA CONSTANȚA
Sini bâtă și duminică, pe sta

dionul „1 Mai“ din Constanța se 
va desfășura „triunghiularul44 at
letic dintre echipele de juniori 
și junioare ale României, Polo
niei și Ungariei. Echipele noas
tre au în frunte pe recenții me- 
daliați ai campionatelor europe
ne de juniori de La Bydgoszcz — 
Crisvxua Cojocaru (1 500 m) șl 
Mihai Ene (triplusalt).

CONCURSUL ARMATELOR 
PRIETENE

De astăzi pînă duminică, la 
Potsdam (R.D. Germană), are 
Ioc o nouă ediție a tradiționa
lului concurs rezervat atleților 
fruntași din cluburile militare 
ale unor țări socialiste. Clubul 
bucureștean Steaua participă 
cu un lot de 28 de sportivi, in
tre care Carol Corbu, Iosif Na- 
ghi. Florin Bălțat, Ștefan Naghi, 
Adrian Proteasa, Petre Lupan.

„DINAMOVIADA* — LA 
BUDAPESTA

„Dinamoviada" atletică inter
națională, una dintre competiți
ile de tradiție ale celei de-a 
doua jumătăți a sezonului, a- 
Junsă anul acesta la cea de-a 
XXl-a ediție, se va desfășura, 
la începu ui săptămînii viitoare, 
la Budapesta. Dinamo București 
participă cu o delegație de 30 
de sportivi, printre care Claudiu 
Șușelescu, Nicolae Bîndar, Nico
lae Ones cu, Cornelia Popa, Va
leria Ștefănescu.

TINERII CAIACIȘTI ȘI-AU
Cei mai buni reprezentanți al 

tinerel generații de caiaciști și 
canoiști s-au întrecut, timp de 
trei zile, pe lacul Snagov, In 
cadrul celui mal important con
curs al sezonului intern — 
campionatele republicane indi
viduale pentru juniori (catego
riile I șl a Il-a) șl tineret. La 
întreceri, ale căror finale au 
fost programate Ieri dimineață, 
au participat peste 350 de con
curența reprezentind secțiile de 
catac-canoe ale cluburilor șl a-
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— cont 
semlfonc 
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mici, 40 
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Ol. Celea 
Gh. Nt 
39,745 kr 
niei ; 2.
1. C.S. I

timp (și in fapte) a ce
ea și remarcabilele re- 
obținute în ultimii ani 
atuurile care au cîntărit 

balanță atunci 
aceste numiri.

COPII Șl TINERI MEXICANI ÎNVAȚĂ DIN EXPERIENȚĂ SPORTULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I)

NESFORTiVITATE PROMPT 
SANCȚIONATĂ

Avînd doi jucători suspendați 
șl rldicîndu-i-se dreptul de or
ganizare pe teren propriu pe o 
etapă (în urma incidentelor pe
trecute după meciul cu Știința 
Petroșani) echipa R.C. Sportul 
studențesc ește sancționată cu 
pierderea unui punct în clasa
ment. In acest fel, clasamentul 
Diviziei A suferă următoarele 
modificări : Politehnica Iași se 
află pe locul 8. Vulcan pe locul 
9 — ambele cu cite 11 puncte, 
Iar Sportul studențesc coboară 
pe locul 10, avînd acum 10 
puncte. De notat că, în urma 
aceluiași joc, arbitrul Gh. Bucur 
a fost suspendat pe două etape.
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Marcos Gonzales. „Ce obiectiv 
vă propuneți ?** — întrebăm. 
Răspunsul întîrzie puțin : „Știu 
eu... Am dori să avem și noi 
o flotilă ca a dumneavoastră. 
Am văzut-o la Xochimilco, la 
Olimpiadă, și am rămas îneîn- 
tat !...“. Cu bogata sa experien
ță, antrenorul Paul Barcani. 
care îi însoțește (șl îi îndru
mă) pe tinerii caiaciști mexi
cani, nutrește conyingerea că 
nu este prea departe această 
zi.

Grupul 
formează 
vegherea 
trenoare, 
dia — 
colegele 
cută 
sol 
rate 
sală 
tean. 
norii 
prof, 
de specialitate la Clubul spor
tiv școlar nr. 2. Copiii, la. fel 
ca și antrenorii, sînt foarte re
ceptivi la toate recomandările 
care li șe fac, reiau exercițiile 
eu mai multă ambiție. Repetă
rile — se vede limpede — au 
mai multă acuratețe.

La un pahar de „refresquito* 
(răcoritoare), prof. Amalia 
Monroy de Chavez , conducă
toarea delegației, își deapănă 
primele impresii. Este îneînta- 
tă de primire, de faptul că s-a 
perfectat acest schimb de ex
periență între C.N.E.F.S. și 
I.N.D.E. (Institutul Național de 
Sport din Mexic), foarte util

mai ales pentru copiii și ti
nerii mexicani — mari speran
țe în sportul de performanță. 
„Prima cunoștință cu Româ
nia am făcut-o în... Mexic, cu 
prilejul Olimpiadei din 1968. 
Am rămas, atunci, profund im
presionată de tenacitatea atle
telor, scrimcrelor. caiaciștilor

înfăptuirea acestei legături 
sportive prietenești. în ce ne 
privește, vreau să exprim un 
gînd colectiv și să subliniez că 
reușita acestui schimb de ex
periență. dragostea sinceră cu 
care copiii noștri au fost și 
sînt înconjurați vor determina 
ca la plecare «un pedazo

@ Marți 4 septembrie, cu în
cepere de la ora 18, la 
C.M.B.E.F.S. are Ioc ședința co
mună a antrenorilor și aroitrilor 
din Capitală.

sament. Si 
în probă, 
cumulează 
puncte în

cel mai impunător îl 
gimnaștii. Sub supra- 
a 7 antrenori și an- 
mezina (7 ani) Clau- 

împreună 
ei. 

exerciții 
celelalte 

spațioasa 
bucureș-

Escamilla,
■ și colegii 
diferite 

și* la 
montate 

a complexului
Din cînd In cînd, antre- 
mexicani se consultă cu 
Petre Dungaciu, antrenor

în
apa-

După antrenament, o scurtă analiză tehnică. Participă, alături 
de tinerii atleți mexicani ți antrenorii lor, doi dintre tehnicienii 
noștri, prof. Al. Techirdalian (al doilea din stingă) ți prof.

P. Dungaciu (al doilea din dreapta).

și canoiștilor, iar acum, de toț 
ceea ce am văzut aici — nu
meroase „ateliere" de lucru în 
marile cluburi, pe toate bazele 
sportive ale capitalei României. 
Ne bucură mult și reușita 
schimbului de opinii pe care 
grupul nostru de specialiști în 
domeniul educației fizice 
efectuat cu reprezentanți 
Centrului de cercetări

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AVALANȘA DE SUCCESE LA 

LOZ IN PLIC
La Interval de numai două zine, 

vă prezentăm astăzi alțl meri clș- 
tigători recenți la LOZ IN PLIC, 
sistemul de joc cel mai popular, 
ia 5 se înregistrează zilnic nu
meroase succese. AUTOTURISME: 
Gulei-Grădinaru Lucia (Drobeta 
Tr. Severin — „Dacia 1300“ ; 
Costache Marin (București), Fră- 
țilescu Nicolae (corn. Tismana, 
jud. Gorj), Chelaru loan (Iasi), 
jud. Constanța) — „Skoda * 120 
L* ; Creții Pavel (or. Gh. Gheor- 

«01* ; 
(coin. 
50.000

Chitu Neeuiae (corn. Chimogeni. 
jud. Constanța) — „Skoda 
L“ ; r—------  ‘ ~
ghlu-Dej) — „Trabant 
BANI : Barbacariu Emil 
Coțușca, jud. Botoșani) — ____
lei : Alexandru Chiriachlța (corn.

Insurățel, lud. ialomița). Alexan
dru Costicâ (Deva), Magovan Io
sif (Miercurea Clue), Varga Zol- 
tan (corn. Tășnad, jud. Satu 
Mare) — 10.000 lei etc. Agențiile 
Loto-Pronosport, vtnzătoril vo- 
lanți, unitățile din comerț șl co
operația de consum, precum și 
oficiile poștale din întreaga țară 
vă stau Ia dispoziție pentru a vă 
încerca și dv. șansele. NUMAI 
CINE JOACA POATE CÎȘTIGA 1
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

29 AUGUST
Extragerea I : 34 23 6 15 

extragerea a n-a : 9 19 29 40 2 27.
FOND TOTAL DE Cl§TIGURI : 

735.753 LEI, din care 125.005 lei, 
report La categoria L

TRA- 
DIN

26 17 ;

l-a 
ai 
al 

C.N.E.F.S., ai I.E.F.S. și ai Cen
trului de medicină sportivă. 
Ne-a onorat, totodată, primi
rea la conducerea Consiliului 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport și la Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului. Ne 
dăm seama cit de mult mai a- 
vem de invățat, cîți pași mai 
avem de parcurs, pînă la marea 
performanță, în multe discipli
ne. Urmînd exemplul antreno
rilor și sportivilor dumneavoas
tră, va trebui să muncim și 
mai mult pentru a realiza o- 
biectivele propuse. Ne-ar in
cinta ca asemenea schimburi 
de experiență să fie continua
te. Voi sugera personal acest 
lucru d-lui Guillermo Lopez 
Portillo, directorul I.N.D.E., 
care, dealtfel, a sprijinit mult

corazdn la quedo aqui...» (o 
parte din inima noastră să ră- 
mînă aici)".

înainte de a-i părăsi pe mi
cii gimnaști mexicani, adresăm 
un „Hasta la vista !“ („La re
vedere") Claudiei Escamilla, 
Spontan, ea ne răspunde cu 
un „Hasta luego !“ (Pe eurînd). 
într-un fel, mai firesc. Pentru 
că vizita în schimb 
riență a copiilor și 
din Mexic continuă, 
deplasa la munte, în 
sovului, apoi pe Litoral 
Costinești și în împrejurimi. 
Prilej binevenit pentru ei de a 
cunoaște și alte frumuseți ale 
patriei noastre și de a lega 
noi prietenii...

de expe- 
tinerilor 

Ei se vor 
zona Bra

ia

CAMPIONATUL DI 
AL ARMATELOR P

® In finala pe echipe: U.R.S.S.
® Azi. incep întrecerile indi

terenurile din parcul 
sportiv Progresul au continuat În
trecerile pe echipe din cadrul ce
lei de a V-a ediții a Campiona
tului de tenis al Armatelor prie-‘ 
tene. In finala competiției s-au 
întîlnit reprezentativele României 
și U.R.S.S. La capătul a cinci 
partide — dintre care patru de 
simplu foarte echilibrate — vic
toria a revenit cu 3—2 formației 
U.R.S.S.

Pe scurt despre cele 5 partide. 
Cîștigind cu 6—4, 6—3 meciul cu 
A. Volkov, jucătorul nr. 1 al e- 
chlp-ci României —D. Hărădău — 
și-a înscris în palmares un suc
ces de prestigiu, învinsul său fi
ind cotat bine în Ierarhia teni
sului din Uniunea Sovietică. Par
tida s-a ridicat la un bun nivel, 
Hărădău dominîndu-și adversarul 
cu acțiuni mai decise în atac. La 
rîndul său, L. Mancaș, condus cu
5— 3 în setul decisiv, a găsit re
surse pentru a întoarce soarta 
meciului, cîștigînd pe merit cu
6— 3, 4—6. 7—5 întîlnirea cu foarte 
talentatul E. Langhe. M. Mîrza a 
fost dorftinat net de adversarul 
său C. Pugaev, tenismanul sovie
tic practicînd un joc de o fac
tură tehnică modernă, în care au 
predominat serviciile puternice și 
vole-urile de mare finețe și exac
titate. Pugaev a cîștlgat cu 6—4, 
6—2. Nici cel de-al patrulea ju
cător român, A. Leonte, nu a 
putut face față ritmului impus 
de adversar, E. Babaedov cîști
gînd cu 6—2. 6—3. Decisivă în ob
ținerea victoriei, partida de dublu 
a adus față în față două cupluri 
al căror nivel de joc a fost di
ferit : sovieticii Volkov și Pugaev, 
foarte bine sudați, s-au impus 
destul de ușor cu 6—4. 6—1 în fața 
perechii române Hărădău — M. 
Mîrza.

Pentru lo< 
nit echipele 
Reprezentati 
cîștlgat cu ;

Pampulo
„rek — M. 

6—3, T. Nov 
6—3 ; J. Os
5— 7, 6—7 ; K 
B. șl M.
6— 3). Azi, c 
nurlie Progi 
turneului ir
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LECȚII PENTRU ÎNVĂȚAREA ÎNOTULUI

LA ȘTRANDUL
La Ștrandul tineretului 

din Capitală se organizează 
ultimul ciclu de inițiere și 
învățarea înotului, din a- 
cest an, pentru copii. Cursu-

TINERETULUI
rile vor începe în ziua de 3 
septembrie și sb vor încheia 
la 15 septembrie. înscrieri 
se fac zilnic, de Ia ora 9, ia 
Ștrandul tineretului.
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COMPETIȚII •
1 DE LA VOINȚA DOMINA 
PIONATELE JUNIORILOR

la 19 septembrie, pristiv partide în cupele europene

telefon). 
găzduiește 

excelen- 
toți par- 
ampionate- 
i, rezerva- 
mici. Pînâ 
ouă probe 
echipe șl 

—, ambele 
de la Vo

ice :
>e. juniori 
|A BUCU- 
I. ionescu,
— antrenor
: 23 (m.o.
iă a Româ- 
i 1 h.01:37 ; 
0 ;
?e, juniori 
NȚA PLO- 
A. Mlnea,
— antrenor
0:44 (m.o.
i a Romi- 
h; 3. 
ar. 1 Bucu-

Semi’ond, juniori mari, 20 de 
ture (40 km) : 1. GH. DANILA 
(Petrolul Ploiești) 55:30 — cam
pion al României ; 2. Teodor
Stoean (Olimpia București) ; 3.
ionel Chiran (C.S.Ș. 1. Bucu
rești).

Deși performanțele (ne refe
rim la mediile orare realizate 
in probele de contratimp pe e- 
chipe) nu sînt la nivelul exigen
țelor, este — totuși — remarca
bilă dîrzenia competitorilor, pre
cum și clasările in corp-o re pe 
locuri fruntașe ale reprezentan
ților asociațiilor sportive Voința. 
Din cele patru titluri, ei au cu
cerit trei, adăugîndu-le șl două 
locuri doi și un loc trei. Felici
tări 1

în continuare, se dispută — 
tot la Brăila — finalele cam
pionatelor naționale de juniori 
mici și mari la contratimp in
dividual și la fond.

Grigore RIZU. coresp.

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE TENIS

AL JUNIORILOR

I
I
I
I
I
I
I
I
I

în meci amical, la Varșovia

POLONIA- ROMANIA 3-0 (1-0)
Un rezultat care produce, din nou, insatisfacție

F.C. ARGEȘ Șl STEAUA TREBUIE
SĂ-ȘI INTENSIFICE PREGĂ TIRILE
FI. Halagian: „un sincur om de gol, deocandaiA, 
ȘI 0 LINIE DE MIJLOC 1N SCĂDERE DE RANDAMENT'
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Pe 16 terenuri (suprafețe de joc 
corect amenajate) la Tenis Club 
București se desfășoară, tntr-o 
organizare bună, camiplo natul 
național individual de tenis al 
juniorilor. Pe tablourile de con
curs (două categorii de vîrstă la 
băieți și două la fete) sînt În
scriși neste 150 de sportivi din 
Capitală șl din țară. Campioana 
categoriei 15—16 ani, clujeanca 
Luminița Sălăjan (Politehnica), 
se menține în cursă, dar In turul» 
3 ea a trebuit să refacă de la 
0—4 tn setul decisiv, clștigînd cu 
eforturi (4—6, 6—•3, 7—5) partida 
cu colega sa de club Liana Pop. 
La aceeași categorie : Marilena 
Totoran (Dinamo București) — 
Georgeta Onel (Progresul) 4—6, 
6—4, 6—3 ; Daniela Moise (Steaua) 
— Cristina Cazacii u (Steaua) 
5—8, 11—9, 6—4 ; Carmen Cazacliu 
(Steaua) — Dana Beleuță (Di
namo București) 7—5, 6—2. Tot
la fete (17—18 ani), Cosmina Po
pescu (favorită nr. 1) a întrecut-o 
cu 6—1, 6—2 pe Ionela Oceanu 
(Constructorul Brăila). Campio
nul la băieți (15—16 ani), M. Șo- 
var (C.S.S. 2 Bucureș+i) își apără 
în continuare titlul, ÎTvtrecîndu-1, 
în turul UI, cu 6—0, 6—1 pe I. 
Săvulescu (Steaua). Rezultate din 
turul Itt băieți (17—18 ani) : S. 
Popa (Dinamo București) — G. 
Gheorghiu (C.S.Ș. Dej) 6—3, 6—4; 
A Marcu (Constructorul Hune
doara) — Fl. Borzea (Dinamo 
Brașov) 6—1, 6—1 ; A. Mîrza 
(T.C.B.) — V.. Căciulescu (Brașo- 
via) 6—1, 6—3 ; V. Dinicu (Pro
gresul) — I. Mireț (Dunărea 
Galați) 6—2, 6—8, 9—7.
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IUL DE PENTATLON MODERN
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prețioase 
său perso-

:nis
?ENE
ia 3-2

l s-au întîl- 
și Bulgariei.

3i poloneze ă 
rzymalski — 
-6 ; D. Wk 
)v 6—7, 6—2, 
. Velev 6—4, 
- A. Dișcov 
îrzymalski — 
v 6—4, 4—6,

9, pe tere- 
ip întrecerile

VRlUSCU

nai, distanțîndu-se la peste 300 
de puncte de urmăritorii săi, 
ceea ce, practic, reprezintă un 
nou titlu de campion al țării 
pentru veteranul pentatloniști- 
lor noștri. Deși al cincilea In 
proba de natație, Iuliu Galo
vici, prin jocul rezultatelor, a 
trecut pe locul al doilea al 
clasamentului, pe care are toa
te șansele să se și mențină, 
dată fiind valoarea sa în pro
ba de cros. Rezultate, natație : 
Răducanu 3:28,2—1 203 p, Spîr
lea 3:39,4—1 120 p, Smeu 3:43,3
— 1 088 p, Pop 3:44,6—1 078 p, 
Galovici 3:48.0 — 1 043 p. Ne- 
mețeanu 3:50,3—1 032 p; echipe
— Olimpia I 3 360 p, CI sp. 
șc. nr. 1 Buc. 3168 p, Univ. 
Tim. 3 072. Clasamente după 
patru probe : Spîrlea 4 329 p, 
Galovici 3 994 p, Apetrei 3 963 
p. Cozma 3 951 p, Crăciuneanu 
3 871 p, Nemețeanu 3 863 p; e- 
chipe — Olimpia I 12143 p, 
Univ. Tim; 11 119 p, CI. sp. șc. 
nr. 2 Buc 10 472 p.

Azi, de la ora 10,30, pe un 
traseu amenajat în Parcul He
răstrău. ultima probă a cam
pionatului — crosul.

I
I
I
I
I
I
I
I

!
I

TURIȘTI!
JL VA PRIMEȘTE ÎN SEPTEMBRIE

CU „CĂLDURA"
ibrie este favorabilă turismului în întreaga 
sosebit pe litoral,
ie informează Institutul de Meteorologie și 
.icurești, în luna septembrie zilele însorite 
e, cu precădere în sudul țării, iar ploile 
la vor fi izolate și neînsemnate cantitativ.
parte a lunii diminețile vor fi răcoroase, 

merală a lunii rămîne valabilă.
asupra regimului precipitațiilor și tempe- 
luna septembrie 1979 sînt raportate la 

nultianuale dintr-o perioadă de 60 de ani

: pentru Dobrogea precipitațiile vor fi sub 
!, iar temperaturile vor fi peste normă, 
cuprinse între 20—30 grade.
I septembrie, mai puțin aglomerat, cu re-
II e de tarife pentru cazare și masă (65 lei 
embrie și 57 lei pe zi după această dată), jț 
oc ideal pentru odihnă și tratament, un
sănătate. «

u turiștii veniți la odihnă, cît și pentru 5 
nt puse la dispoziție multiple mijloace de Z3 
izîndu-se, în același timp, excursii la Varna SJ 
a). 2
i agențiile Oficiilor județene de turism, 
, precum și comitetele sindicatelor din în- 
nstituții continuă vînzarea biletelor de o- 
,na septembrie, precum și a biletelor pentru 
în trimestrul IV a.c., din stațiunile Eforie 
lia. Procurați-vă din timp bilete !

I
I

VARȘOVIA. 29 (prin 
Pe stadionul „A X-a 
sare4*, în prezența a aproxima
tiv 20 000 '
zen ta ti va 
noastre a 
vinsă, cu 
nirea amicală cu echipa Polo
niei. care înregistrează, astfel, 
cea de a doua ei victorie din 
palmaresul jocurilor româno- 
poloneze, și prima sa victorie pe 
teren propriu. Evident, în- 
frîngerea echipei noastre, la 
acest scor sever, produce din 
nou insatisfacție în rîndurile 
iubitorilor de fotbal de la noi.

Meciul a fost, în general, dis
putat, spectaculos și, paradoxal, 
am spune, în ciuda scorului cu 
care s-a încheiat, a avut multe 
momente de echilibru, pe care 
jucătorii noștri, dacă ar fi 
știut să le valorifice, ar fi pu
tut evita o Infrîngere la un 
scor așa de sever. In prima 
parte, gazdele, avînd mai mult 
inițiativa, și-au creat cîteva 
situații de gol la capătul unor 
acțiuni lucrate de fiecare dată 
cu răbdare. Echipa noastră s-a 
apărat la Început grupat, decis, 
oontraatacînd de cîteva ori pe
riculos, cum s-a întîmplat In 
min. 15 și 22, dar în ambele 
situații s-a ratat cu ușurință (D. 
Nicolae și Țicleanu). Jucătorii 
noștri, care au acționat tn pri
mele 20—25 de minute cu sigu
ranță și decizie, au Început, 
apoi, să comită mari greșeli, 
mai ales în apărarea imediată, 
greșeli care au continuat și In

telefon). 
Aniver-

de spectatori, repre- 
de fotbal a țării 

părăsit terenul In-
3—0 (1—0). în întîl-

ȘTIRI ȘTIRI
© UNIVERSITATEA CRAIOVA— 

PANAHAIK1S PATRAS (GRECIA) 
9—2 (0—1). Gazdele au prezentat 
o echipă formată din juniori și 
rezerve (lipsind nu mal puțin de 
9 titulari). Au marcat Davurlis 
(min. 1) și ApostoHdis (min. T®. 
(Șt. GURGUI — coresp.).

• RAPID BUCUREȘTI—DEMIR 
SPOR (TURCIA) 5—S (2—0). Cele 
două formații feroviare de old- 
boys au oferit, Ieri după-amiază, 
pe stadionul Giuleștl, un joc fru
mos, cu multe faze de poartă. 
Au marcat pentru Rapid Codrea- 
nu (min. 30), Neagu (min. 37), 
Dumltrlu II (min. 40), Coconea 
(min. S0) șl Lup eseu (min. 65), 
iar pentru echipa oaspete Saba- 
battin (mln. S2 — din 11 m. K șl 
69). (O. GUȚU — coresp.).

• C.S.M. SUCEAVA a lntllnlt 
In meci amical pe Bucovina 
Cernăuți (R.S.S. Ucraineană). 
Fotbaliștii din Suceava au cîș- 
tigat cu scorul de 3—1 (2—0).
Au marcat Grosaru (2) Prepeliță, 
respectiv Sokolov. (I. M1NDRES- 
CU — coresp.).

« F.C. BAIA MARE—GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (1—1). AU marcat: 
Bălan fmin. S3) șl Roznai (min. 
49), respectiv Damian (min. 42). 
(V. SASARANU — coresp.).

URMĂTOARELE ECHIPE 
schimbat denumirea : Di- 
Slatlna în Oltul Slatina 

B), T.C. Ind. Cluj-Napoca 
Construcții Electrometal 

șl Bradul Roznov 
Săvinești-Roznov,

și-au 
namo 
(Div. 
in 
Cluj-Napoca 
tn Relonul 
(Div. C).
• ÎN PERIOADA 5-8 septembrie, 

la Vaslui se va desfășura tur
neul final al campionatelor șco
lare (pentru categoria de vlrstă 
15—16 ani), la care participă 8 
echipe, calificate In etapele pe 
localitate, județ șl Interjudețene. 
Au drept de participare jucă
torii născuți după 15 septembrie 
1962. Finala turneului se va 
disputa !n ziua de 9 septembrie, 
la Bacău, tn deschidere la me

de Divizia Bacău

secun- 
la fi- 
al jo- 
jumă- 
Polo-

partea a doua a reprizei 
de și care au contribuit 
xarea rezultatului final 
cului. în cea de a doua 
tate a meciului, echipa
niei a atacat metodic, apropi- 
indu-se periculos de poarta 
lui Cristian, in timp ce apără
torii noștri au devenit tot mai 
ezitanți. In schimb, în atac, 
deși au construit mai mult ca 
în primele 45 de minute, jucă
torii noștri nu au reușit decît 
rareori să se impună în fața 
masivilor apărători polonezi, 
ratînd și atunci ocaziile create.

FILMUL JOCULUI
Iată, pe scurt, fazele mai Im

portante ale jocului : în min. 7, 
Cristian rezolvă o fază grea, a- 
cordlnd corner. Peste 8 minute, 
M. Răducanu îl deschide foarte 
bine la marginea careului mare 
pe D. Nicolae, dar acesta nu pro
fită de culoarul favorabil. In min. 
24, Cmiecik trimite balonul în ba
ră, după care Terlecki ratează. în 
min. 29, Koller joacă periculos 
balonul (foarfecă inutilă) la mar
ginea careului mare (lateral), 
Wieczorek trimite balonul în bară 
(după executarea loviturii lfbere 
indirecte), iar Lato, de la circa 
9 ni, înscrie primul gol. In min. 
36, ratează Majewski, în min. 38 
șl 42 se opune Cristian. Primul 
șut pe poartă al echipei noastre 
a fost semnat abia în min. 43 (a 
tras de La 17 m M. Răducanu, 
dar portarul Kukla a respins).

Cea mai mare ocazie de ega- 
lare o are Augustin în min. 74, 
cînd plasează un „cap“ periculos, 
în min. 77, raDidul TERLECKI 
trage din viteză, de la 18 m, un 
șut în dreapta lui Cristian, care 
a plonjat, dar ineficace, și balo
nul a lovit pămîntul, intrînd în 
plasă. Cu șase minute înainte de 
final, Lato face o cursă pe dreap
ta, centrează la marginea care d’d 
mare, înaltul M. Zamfir pri’ASte 
ca simplu spectator și BONiek 
plasează o frumoasă lovitură de 
cap de ' 
tacul os. 
dănescu 
Iul de 
ratează.

Arbitrul finlandez A. Mattison 
a condus corect următoarele for
mații :

POLONIA : Kukla — Dziuba, 
Tanasz. Wieczorek, Rudy (min. 80 
H. Szimanowski) — Majewski 
(min. 75 Baran). Wojclcki, Cmie

cik (min. 87 Pawlowski) — Lato, 
Bonick. Terlecki (min. 80 Sybls).

ROMANIA : Cristian 7 — An- 
ghelini 6, B. Grigore 5, Someș 5, 
Koller 5 (min. 82 M. Zamfir) — 
Augustin 6, TicQeanu 8, Tordănescu 
5 — Crlșan 5, M. Răducanu 6, 
D. Nicolae 5 (min. 46 Radu II 5).

Mihai IONESCU

„Sigur, echipa campioană este 
privită de cei mai rnulțl după 
rezultate, dar mai ales după e- 
vol«uți-e. Ou patru puncte din trei 
etape n-aș zice că 
rău cu rezultatele.

Evoluția ei însă a 
rit, echipa începînd 
să uite că a clștigat 
trecut șl că a Început, 
o nouă cursă, mult mai 
pentru că avem de onorat titlul 
cucerit. Formația noastră se ar

stăm prea
de do

ar um

la 14 m, înscriind spec- 
Augustin (min. 87) și lor- 
(min. 88) au șansa golu- 

onoare, pe care Insă o

lăsat
abia 
cam pian at ui 

de fapt, 
grea,

l'.ă în creștere șl sper ca, pînă 
la. meciul eu A.E.K., să revenim 
la' cota din returul campionatului 
trecut. Ce Înseamnă 
mai avem de lucrat 
momente ale jocului, 
etape arătindu-ne că 
fiicltarl șl în apărare

In defensivă trebuie 
dim sincronizarea 
pentru că în trei meciuri am pri
mit 5 goluri, procentaj cane ne-a 
pus pe gînduri.

In privința ofensivei, cele 
etape ne-au relevat destule 
rențe, mal ales La capitolul fi
nalizare. Echipa a înscris 6 go
luri, dintre care două în depla
sare, dar eu nu sînt mulțumit 
de randamentul llniilor de asalt, 
unde, deocamdată, confirmă doar 
Radu n, autor a patru goluri. 
Cred că evoluția ofensivei noas
tre a fost influențată negativ de 
faptul că linia de mijloc n-a 
mal realizat jocul din returul 
campionatului trecut.

Vom încerca în pregătiri să 
realizăm creșterea potențialului 
echipei șl revenirea el la organi
zarea superioară a jocului, 
puțin la nivelul celui etalat 
retur. Sperăm ca, pînă la 
meciului cu puternica formație 
ateniană, Argeșul să-și găsească 
„albia" adevărată, în care să 
„curgă" frumos șl năvalnic, ca 
In primăvară". .

asta ? că 
în ambele 
cele trei 

sîn tem de
și In atac, 
să redo bin- 
fundașilor.

trei 
ca-

cel 
tn 

ora

Gh constantin: „MECIUL NOSTRU CU DINAMO,
O UTILĂ REPETIȚIE GENERALĂ

Sub raportul productivității 
tacului — opt goluri marcate 
lucrurile se prezintă mulțumitor 
la Steaua. Spunem doar mulțu
mitor pentru că, să nu uităm, 
ea a întîlnit trei dintre echipele 
care 
slab 
Nici 
mult 
tide _ , 
rla și Jiul), ca șl în aceea»,din 
deplasare (la Satu Mare), 
necedînd decît o singură i 
la golul înscris de f 
che.

După aceste sumare 
neultînd să subliniem 
baștrii dețin (alături 
Cluj-Napoca) recordul 
lui maxim după trei 
să vedem ce crede 
Constantin, antrenorul 
despre randamentul ___
lui : „Deși am realizat cîteva lu
cruri bune în jocul nostru — 
mă gîndesc la o ordonare a ac
țiunilor, la urmărirea unor tra
see mai precise în modul cum 
atacăm — nu pot să spun că am 
atins nivelul de comportare ce
rut de grelele partide cu Young 
Boys Berna. Ritmul nu este 
menținut pe o durată corespun-

au un start slab sau foarte 
(Gloria, Olimpia și Jiul), 

apărarea n-a fost prea 
solicitată In cele două par- 

de pe terenul său (cu Glo-

Ieri, In Capitală

, ea 
dată, 

Smaranda-

informațil, 
că roș-al- 

de „U“ 
punctaju- 
..runde", 

Gheorghe 
principal, 
formației

progresa sub toate aspcc- 
deficitare, pînă la 

„Cupa cupelor4*. Ar
mele sînt constituite 

individuală bună a 
jucătorilor, ca și de 
în creștere, tot mai 

al jocurilor de cara-

încă 
în

LOTUL DE TINERET - SELECȚIONATA
ARMATEI R.P.D. COREENE 2-1 (1-0)
După o perioadă de inactivitate, 

relativ lungă, Lotul reprezentativ 
de tineret al țării noastre (evi
dent, într-o nouă alcătuire) a sus
ținut pe stadionul Steaua primul 
său meci Internațional al sezonu
lui de toamnă în compania tine
rei selecționate a armatei R.P.D. 
Coreene. Joc de bun nivel tehnic, 
în general, reconfortant pentru cei 
aproximativ 3 000 de spectatori. 
Tempo-ul ridicat al partidei, cir
culația bună a balonului, ca și 
numeroasele faze de poartă au 
făcut ca cele 90 de minute ale 
partidei să treacă pe nesimțite. 
Din start, selecționata de tineret 
a țării noastre a trecut pe lingă 
deschiderea scorului (min. 2 — 
Bozeșan, min. 5 — Cîrțu) ca ur
mare a unor acțiuni Individuale 
bine concepute. In min. 19 notăm 
prima schimbare pe tabela de 
marcaj: atunci, Cîrțu — cel mai 
bun jucător de pe teren, dar șl

lipsit de șansă a avut O 
acțiune individuală de toată fru
musețea, a centrat liftat de la 
marginea careului și fundașul KIM 
ZEN HUN, vrînd să înlăture peri
colul, a trimis greșit cu capul în 
colțul lung al porții sale : 1—0. 
Un minut mai tîrziu. Ce Te Un, 
pe un clasic contraatac, va fina
liza slab, ratînd egalarea. Din a- 
cest moment, jucătorii noștri își 
vor crea o suită de mari ocazii 
de gol (min. 26 Cîrțu, min. 31 
BoZeșan, min. 32 Suciu, min. 40 
Cîrțu, șut violent la vinclu, Geol- 
gău reia cu capul peste „trans
versală1) , spulberate fie ca 
mare a bunelor intervenții 
portarului Kim Sîn 
preciz.iei jucătorilor 

După pauză, cind 
multe modificări In 
mâții, jocul este tot 
mat, dar — din păcate — echipa 
noastră ratează, ratează cu nemi
luita. Mai întîi, Kim Sin Ir sal
vează de pe linia porții la șutul 
violent al iui Cîrțu, pentru ca tot 
el (min. 66) să trimită slab 
careu în brațele portarului, 
min. 75, în sfîrșit, TERHEȘ 
viază în gol pasa lui Cîrțu, 
două minute mai tîrziu CE 
PIR va reduce din scor. în min. 
88, Ce Te Un este pe punctul de 
a egala, ceea ce ar fi fost 
nedrept după desfășurarea parti-

zătoare. Acționarea în bloc, în 
ambele faze ale jocului, are și 
ea momente de pauză. Notările 
„Topului Sportul1* ilustrează tra
seul nostru în campionat. Am 
însă toate motivele să cred că 
vom 
tele
startul 
gumentele 
de forma 
majorității 
programul 
solicitant, 
pionat. Găsesc,’ de pildă, că dis
putarea partidei cu Dinamo, la 
9 septembrie, în preajma celei 
cu Young Boys, e foarte potri
vită. Și pentru dlnamoviști, și 
pentru noi. In zilele următoare, 
vom trece șl la studiul jocului 
adversarilor. Unul dintre mijloa
ce va fi analizarea filmului pe 
care colegul meu Victor Dumi
trescu îl va face la upa dintre 
partidele de campionat ale echi
pei din Berna. Ne străduim cu 
totil — conducerea elubnlul, ju
cători, antrenori — să fim gata 
la 19 septembrie.**

I Mijlocașul Suciu {tricou cu dungi pc piept) în duel aerian cu fun- 
dușul Kim Zen Hun Foto : Ion MIHAICA

Gol, fie 
noștri.

se fac 
ambele 
atît de

ur- 
ale 
im-
mai 
for- 
ani-

din
In 

de
clar
TE

Arbitrul C. Dinulescu, ajutat de
. Deleanu și I. Pop, a condus 

foarte bine formațiile : Lotul de 
Hneret : Lazăr — Mărginean (min. 

46 Șunda), FI. Pop, Bumbescu, Gali
— Geolgău (min. 46 Iovan), Suciu 
(min. 74 Titi Nicolae), Bozeșan
— Verigeanu (min. 74 Turcu), 
Șoarece (min. 46 Terheș), Ciirțu ; 
Selecționata armatei R.P.D. Co
reene : Kim Sîn Gol — Kim Sin
ir. L<im Zen Hun (min. 61 Zan 

Sek Du), Hvan Min Su, Li Ciun 
Chir — Han Cian Bok, Van In 
Cior, Ce Ion Ghir (min. 57 In Ion 
Sîn) — Ce Te Pir, Kim Hvan Un. 
Ce Te Un.

Stelian TRANDAFIRESOJ

IUGOSLAVIA A ClSTIGAT*

BALCANIADA JUNIORILOR II
HUNEDOARA, 29 (prin telefon).’ 

Pe stadionul Corvin ui din locali
tate s-a desfășurat ultima etapă 
a Balcaniadei de fotbal rezerva
tă juniorilor II. Reprezentativa 
țării noastre n-a reușit nici de 
această dată să termine învingă
toare, reailizînd doar un scor de 
egalitate, 1—1 (1—0), în compa
nia echipei Iugoslaviei. Juniorii 
noștri au început bine jocul, însă 
au înscris de-abia cu cinci mi
nute înainte de pauză, după exe
cutarea unei lovituri de colț, prin 
Serdov. După pauză, formația 
Iugoslavă a echilibrat jocul și, 
totodată, scorul printr-o acțiune 
simplă, finalizată de Stojanov 
(min. 47). Corect arbitrajul lui 
H. Atanasov (Bulgaria).

în deschiderea cuplajului, echi
pele Greciei și Bulgariei au fur
nizat o dispută. în general, e- 
chiMbrată. In prima parte, juni
orii bulgari au avut o bară (Vad- 
gipov — min. 3) și appt B. Pet- 
kov, în min. 19. a deschis scorul. 
In repriza secundă, reprezentati
va Greciei a acționat mai dîrz și 
in min 61 a restabilit egalitatea 
(1—1) prin Sofianos. Bucuria ju
cătorilor greci a fost, însă, de 
scurtă durată, fiindcă I. Stoianov, 
în min. 70, a stabilit scorul final: 
2—1 (1—0). A condus foarte bine 
V. Tătar (Hunedoara).

Clasamentul final j 1. Iugosla
via 4 p (golaveraj 4—2), 2. Bul
garia 4 P (5—4), 3. Grecia 3 p, 
4. RcmânLa 1 p.

Pompiliu VINTILÂ



PILOTII NOȘTRI ACROBAȚI
r.

CONTINUA SĂ DOMINE ÎNTRECERILE
PRIMELE REZULTATE

ALE TURNEULUI DE FOTBAL

un examen menit să 
valoare întreaga ca- 

com- 
orizon- 

. fi- 
suc- 

dc 
n-a 

noș- 
a-și

PLOIEȘTI. Pe aerodromul 
sportiv din Strejnicu a conti
nuat, ieri, recitalul de acroba
ție aeriană cu avionul, din ca
drul ediției a IlI-a a „Balca
niadei aeronautice". Tema zilei 
a 1'ost programul impus, necu
noscut. Este vorba de o suită 
de evoluții acrobatice deosebit 
de complicate, pe care pilotul 

• trebuie să le execute la prima 
vedere.
pună în 
pacitate a acrobatului : 

~ binații de răsuciri la 
tală, cascade de ranversări. 
guri rapide în coborîre. 
cesiuni de tonouri în cerc 
360 grade. Dar aceasta 
constituit, pentru piloții 
tri, decît Un nou prilej de 
demonstra măiestria, dominînd 
detașat întrecerile și oferind 
un spectacpl aplaudat cu ad
mirație. Pe primele cinci 
locuri s-au clasat : 1. M. Albu 
3245.6 p. 2. C. Rusu 3169.6 p. 3
I. Trucmel 3084,9 p. 4. M. MitU 
3015.5 p. 5. M. Fețcanu 2766,3 
p (toți România). După două 
probe, pe primul loc se află 
M. Albu — 7462.8 p. La fete, 
conduce Ana Nina Ioniță cu 
3025,09 p. ’

aeroclubul 
care găzdu-

PITEȘTI. La
„Henri Coandă", _
iește întrecerile parașutiștilor, 
s-a încheiat prima probă — 
salturi individuale de la 2 000 
m cu deschiderea întirziată a 
parașutei și executarea de fi
guri acrobatice pe timpul că-’ 
derii libere —• la care au par- 

' ticipat sportivi și sportive din 
Bulgaria, Iugoslavia, Grecia. 
Turcia și România. Lupta a 
fost deosebit de strinsă, _ chiar 
de la prima manșă, avind in 
vedere pregătirea deosebită a 
formațiilor bulgare și iugo
slave. Parașutiștii noștri au 
dovedit, de asemenea, multă 
combativitate. Rezultatele pri
mei probe, băieți : 1. N. David- 
kov (Bulgaria) 7,06 sec. 2. I. 
Neagu (România) 7,56 ș. 3. L. 
Naumovîc (Iugoslavia) 7.62 s ; 
fete : 1. Ivanka Ilieva (Bulga
ria) 9,52 s, 2. Eva Lutsch 
(România) 9.53 s. 3. Veselina 
Karakova (Bulgaria) 10.05 s. 4.

Uță (România) 10,17Fforica s.

Prima probă a plano- 
i-a pus la grele încer-

IAȘI
riștilor „ ___ ...
cari pe concurenți. timpul de
venind nefavorabil pe parcurs, 
astfel că multi dintre cei care 
au luat startul au fost siliți să 
aterizeze pe traseu. în clasa 
..nelimitat" s-a executat un 
triunghi de 245 " km (Iași — 
Ruginoasa — Săveni — Iași). 
Pe primele trei locuri s-au 
clasat : 1. D. Radeev (Bulgaria)

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE
(Urmare din pap. 1)

cam-
Sal- 

Ianko

mai sus 
1978, la 

delegația 
cuprins

pierdut la puncte (8—12). re
prezentantul țării noastre a 
reușit multe acțiuni ofensive in 
fața unui adversar valoros, do
vedind că este un sportiv in 
care se pot pune speranțe.

învins și de actualul 
pion mondial, sovieticul 
man Hașimikov, Andrei 
s-a clasat Pe locul 3.

Și astfel cei trei reprezen
tanți ai luptelor libere dht 
România se întorc acasă cu un 
bilanț onorabil : două medalii 
de bronz (Vasile Pușcașu — 
de la clubul Steaua și Andrei 
lanko — de la Dinamo Brașov) 
și un loc 5 (Aurel Neagu — de 
ta Nicotină Iași), făcînd dova
da că această disciplină spor
tivă din țara noastră se află 
pe un drum ascendent. în sus
ținerea afirmației de 
amintim că în anul 
Ciudad de Mexico, 
tării noastre, care a 
opt luptători, n-a obținut nici 
o medalie. Performanța celor 
trei reprezentanți ai noștri la 
C.M. de la San Diego este su
perioară și celei realizată la e- 
diția de la Lausanne (1977). 
unde dintre cei 10 participant 
români numai Vasile Pușcașu 
a cucerit medalia de bronz.

Acest progres înregistrat la 
San Diego dovedește că măsu
rile luate după eșecul 
Ciudad de Mexico au 
să-și arate roadele, 
sportivii respectivi, cît 
trenorii Vascul Popovici și Va- 
silc lorga au înțeles să munceas
că conștiincios, temeinic. Este un

de la 
început 

că atit
și an-

Ervin 
clasa 

t un 
l km

1.
2.
3.
P.

. 3.
225
s-a

Rosch 1 
p. în
executat 
de 208

P. 
P.

1 000 p. 2. M. Finescu (Româ
nia) 728 p. 
(România) !
„standard" 
traseu dus-întors 
(Iași — Săveni — Iași) : 1. 
Simcnk (Iugoslavia) 1 000 
A. Ruseev (Bulgaria) 942 
D. Zafirov (Bulgaria) 846 _ 
Femei, clasa standard : 1, Tu- 
ilorka Radeeva (Bulgaria) 1000 
p, 2. Elena Cojovanu (Româ
nia) 725 p. 3. Fernanda Jurcă 
(România) 600 p.

BACĂU. Aeromodelișlii au 
avut ieri un program deosebit 
de încărcat. Sportivii noștri, 
nu au mai reușit, însă, să fie 
la înălțimea primei zile de în
treceri. Iată și rezultatele înre
gistrate. pe probe : acrobație., 
aeromodele captive : 1. Mihai 
Muscă (România) 6 341 p, 2. 
Șahi Gavril (România) 5 933 p, 
3. G, Marinov (Bulgaria) 5 466; 
acrobație, 
mandate : 
ria) 2391 
(Bulgaria) ...
nul (Grecia) 2015 p.... 8. C. 
văloaie (România) 
Planoare A ; 1. A.
(Iugoslavia), 2. D. 
(România), 3. R. .
(Iugoslavia) — după două zbo
ruri de baraj : viteză : 1. O. 
I’Tunsec (Iugoslavia) 250 km/h.
2. II. Pitipov (Bulgaria) 248
km/h. 3. F. Palici (Iugoslavia) 
246 km/h... 7. Elvira Purice 
(România) 232 km/h ; nlanoare 
radiocomandate : 1. U. Iîun>-
pree (Iugoslavia) 3510 p. 2. I, 
Domlinovic (Iugoslavia) 3347 p,
3. C. Apăvăloaie (România) 
3308 p.

aeromodele radioco-
1. I. Ivanov (Bulga-

p. 2. D. Crabhev 
2068 p. 3. C. Emm- 

~ Apă- 
1551 p ! 
Vitenșek 
Petrescu 

Blagojevic

BALCANIADA DE SĂRITURI DE LA IZMIR
(Urmare din pap. 1)

terislic tuturor membrilor selec
ționatei române. In sfîrșit, să 
mal amintesc că nivelul Balca
niadei a crescut considerabil, 
atît prin abordarea de către 
majoritatea săritorilor a unor 
salturi dificile, cu coeficient ri
dicat, cît și prin sporirea cali
tativă a execuției lor". (D. ST.)
rezultatele balcaniadei

DE SĂRITURI

3.
4.

PLATFORMA — SENIOARE :
1. Felicia Cîrstea (România) 343,40 
p ; 2. Elena Clrstieă (R) 321,40 p; 
3. Jasmlna Gheorghieva (Bulga
ria) 312,G0 p ; SENIORI : 1. Al.
Bagiu (R) 501,05 p; 2. K. Todorov 
(B) 416,85 p ; * ~ ----------------
(B> 373.00 p ; *t. rup
359,10. Clasament pe echipe : 
România 38 p. 2. Bulgaria 32 p. 
3. Iugoslavia 19 p, 4, Turcia 10 p.

TRAMBULINA — SENIOARE :
1. Magdalena Toth (R) 413,50 p ;

Iată-1 acum pe primii trei cla
sați la toate categoriile (48 kg) i
1. Serghei Kornilaev (U.R.S.S.),
2. P. Teawer (S.U.A.), 3. J. Fa-
landys (Polonia) ; 52 kg : 1.
Yji Taica da (Japonia), 2. J. Hai
nes (S.U.A.), 3. H. Reich (R.D.G.) ; 
57 kg : 1. Hydeaki Tomyiama
(Japonia), 2. S. Beloglazov
(U.R.S.S.), 3. G. Corso (S.U.A.) ; 
...5. AureL Neagu (România) : 62 
kg : 1. Vladimir lumin (U.R.S.S.),
2. M. Dukov (Bulgaria), 3. 
Metzeger (S.U.A.) ; 68 kg : 
Mihail Karakura (U.R.S.S.), 
A. Mylahara (Japonia), 
Probst (R.D.G.) ; 74 kg : 
Kemp (S.U.A.), '
(R.F.G.) 
(U.R.S.S.) ; 82 kg ! 
vacs ...
(S.U.A.)', 
Ci k£ :

A. 
1. 
2.

E. 
I.ee 

Knops 
Petrenko 

Istvan Ko- 
(Urigarla) 2, J. Peterson 

______ ), 3. M. Arațilbv (U.R.S.S.); 
Di) kg : 1. Hasan Oitzuev
(U.R.S.S.), 2. U. Neupert (R.D.G.), 
3. I. Ginov (Bulgaria) ; IM kg : 
1. Ilia Mathe (U.R.S.S.), 2. R.
Hellickson (S.U.A.), 3. Vasile Puș
cașu (România) ; -J-100 kg : 1.
Salman Hașimikov (U.R.S.S), 2. 
R. Gehrke (R.D.G.), 3. Andrei 
lanko (România).

3.
1.

2.
3. N.

1.

M.

(Urmare din pag. 1) 

teptau cu înfrigurare ședința 
tehnică — programată miercuri 
seara, tîrziu (unde se definiti
vează înscrierile și se alcătu
iesc listele curselor eliminato
rii) — canotoarele, aproape 300 
la număr, și-au continuat an
trenamentele pe lac. între ele 
s-au aflat si sportivele noas
tre, care au efectuat mai mul
te ședințe de pregătire.

Așa cum cunoașteți, proba-

Echipa României debutează azi în meciul cu S.U.A
CIUDAD DE MEXICO. 29 

(prin telex). în mai multe orașe 
din Mexic s-au disputat pri
mele meciuri ale turneului de 
fotbal din cadrul celei de a 
X-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare.

Cele 26 de echipe participan
te au fost repartizate în opt 
grupe preliminare, primele două 
clasate în fiecare grupă urmînd 
să se califice în turul următor 
al competiției.

Iată primele rezultate, 
ponența grupelor :

GRUPA I : Arabia
— Indonezia 1—0 ; din 
grupă mai face parte și Uru
guay.

GRUPA a II-a : S.U.A. 
Lcshoto 3—3 ; ROMÂNIA.

GRUPA a IlI-a: Mexic—Irak
4—1 : Maroc.

GRUPA a IV-a : Spania — 
Cuba 4—0; Canada—Libia 2—1.

GRUPA a V-a : Madagascar
— Tanzania 2—0 ; Olanda.

GRUPA a Vl-a : Kuweit —

și com-

ROMÂNIA - POLONIA 3-0
LA VOLEI FEMININ

în prima zi a turneului in
ternațional feminin de volei de 
la Varna, echipa României a 
învins cu 3—0 (15—6, 15—9,
15—8) selecționata Poloniei. Alte 
rezultate : Bulgaria — Ceho
slovacia 3—2 ; Ungaria — Cuba
3—0.

2. Felicia Cîrstea (R) 381,90 p ț
3, Maria Aleksandrova (B)
368.85 p ; SENIORI : 1. P. Gheor-
ghiev (B) 470,55 p ; 2. Al. Bagiu 
(R) 459,75 p ; ? ~ ~ ’
414.85 p ; ...r x
Clasament pe echipe : î. 
nia 35 p, 2. Bulgaria 33 p, 
gosîavia 23 p, 4. Turcia 8

. , 3. R. Todorov (B)

.5. C. Pop (R) 403,20 p.
Româ- 
3. Iu- 
P.
Balca-Clasamentul general al _____

n Iadei : 1. România 73 p — oam- 
ploană balcanică, 2, Bulgaria 
65 p. 3. Iugoslavia 12 p. 4. Turcia

P. Glieorghiev
C. Pop (R) 

: 1.

început bun, care trebui 
continuat.

Felicia Cîrstea confirmat 
la Izmir că are capacitatea de 
a se afirma pe plan interna

tional.

CONCURS FEMININ DE PENTATLON
MODERN IU POLONIA

După două probe, în con
cursul feminin de pentatlon 
modern de Ia Drzonkow (Po
lonia) conduce sportiva ameri
cană Kim Dunlop, cu 2 034 p. 
Proba de scrimă a fost cîști- 
gată de Kathy Tayler (Anglia), 
cu 956 p.

START ÎN C.M. DE CANOTAJ FEMININ
va alinia la star- 
numărul patru a 

lumii echipaje 
șase probe ale 
Garnituri com

S.U.A. și 
țările din 
canotajului

bil. România 
tul ediției cu 
campionatelor 
în toate cele 
concursului, 
plete mai prezintă delegațiile 
R. D. Germane, R. F. Germa
nia. Bulgariei, 
U.R.S.S., adică 
grupul fruntaș al 
feminin.

Fetele noastre, în
Sanda Toma, Olga ______
Valeria Roșca-Răchă, sînt bine

frunte cu
Ilomeghi,

Zambia 5—2 ; Coreea de Sud.
GRUPA a Vil-a : Franța — 

Guatemala 2—0; Zair — Ja
ponia 2—2,

GRUPA a VIII-a : Algeria — 
Salvador 12—0 ; Anglia,

Echipa universitară a Româ
niei va susține joi la prînz (12 
ora locală, 21 — ora Bucu- 
reștiului) primul său meci cu 
selecționata studențească a 
S.U.A.

Saudiiâ 
această

POVESTEA CELOR 5 CERCURI"...
ții, de la Moscova. 
Filmul cuprinde, 
de asemenea, „por
tretele* * * * 4* a 5 mari 
campioni la Olim
piadele de Ia Ro
ma, Tokio, Ciu
dad de Mexico, 
Munchen șl Mont-

atletism • In localitatea 
norvegiană Aardal, s-a disputat 
întîtairea Internațională dintre e- 
chlpele masculine șl feminine ale 
Norvegiei, Elveției și Spaniei. La 
masculin, au terminat învingători 
atlețll, elvețieni, care au totalizai 
1S0 p. Concursul feminin a reve
nit echipei Norvegiei, cu 126 p. 

BASCHET • La Buenos Ai
res, ta „Cupa intercontinentală" 
(masculin), S.U.A. a întrecut cu 
97—83 (48—41) formația Cehoslova
ciei, iar Argentina a cîștlgat eu 
102—81 (46—33) partida disputată 
la Cordoba cu Franța. In clasa
ment conduce Cehoslovacia — 
14 p (din 8 meciuri), urmată de
U.R.S.S. — 12 p (din 6 jocuri).

CICLISM • Proba de 1000 m
cu start de pe loc din cadrul 
campionatelor mondiale pe pistă, 
de la Amsterdam, a revenit lui 
Lothar Thoms (R.D.G.) ta 1:06,61, 
urmat de Gordon Slgleton (Cana
da) 1:07,53 și Eduard Rapp 
(U.R.S.S.) 1:07,78. Pentru finala 
probei de urmărire Individuală 
s-au calificat cicliștii Makarov 
(U.R.S.S.) șl Bidlnost (Italia), ta 
semifinală Bidlnost l-a eliminat 
pe olandezul Lammertlng, taregis- 
trînd timpul de 4:54,11, Iar Ma
karov a cîștlgat cu timpul de 
4:50,78 disputa cu francezul Bond.

FOTBAL • La Vlena, ta meci 

pregătite și decise să facă 
tul pentru o comportare 
mai bună. Deocamdată, în 
ceastă primă zi, sperăm 
treacă cu bine examenul seri
ilor si să se califice direct pen
tru semifinalele da sîmbătă, 
fără a mai fi nevoite să de
pună efortul suplimentar al re
calificărilor (programate vi
neri). Le așteptăm cu încrede
re evoluția, șperînd în conti
nuarea șl incununarea „seriei" 
frumoase a acestei veri...

IN AȘTEPTAREA ZĂPEZII
Lotul feminin de schi al Austriei și-a Început pregătirile pen

tru Olimpiada de iarnă de la Lake Placid cu un... meci de 
fotbal. O formație, cuprinztad celebrele schioare Annemarle 
Proll-Moser, Regina Sackl, Marina Elmer șl altele, a Intltoit în 
localitatea Wiesen o selecționată masculină de veterani, de 
care a dispus cu scorul de 9—7. In poarta echipei schloarelora 
apărat totuși un bărbat... Era însuși antrenorul acestora, Erich 
Sturm, care — după cum arată rezultatul — nu a excelat.

ELECTRONICA IN AJUTORUL OLIMPIADEI
Complexul electronic ASU

— Olimpiada, care va consti
tui baza sistemului informa
tional ta cadrul celei de-a 
XXn-a ediții a J.O. de vară, 
este o creație a tehnicienilor 
sovietici. Lucrările de asam
blare au început din anul 
1973 șl au fost definitivate ta 
acest an. El cuprinde patru 
sisteme automate diferite, 
care poartă denumiri confor
me cu specializările lor res
pective : ASU — informație. 
ASU — Competiție, ASU — 
Orgcomitet șl ASU — Parus. 
Pentru prima dintre acestea 
au fost cuprinse, ta 
măsură, datele existente 
tehnica similară folosită 
edițiile precedente, de 
Miinchen și Montreal. S-a a- 
dăugat Insă o cantitate apre
ciabilă de date ta. plus, deoa
rece pentru ediția de la Mos
cova au fost Incluse cinci 
discipline sportive noi. Tot
odată, sistemul informațional 
ASU va emite și texte redac
tate In limba rusă. Desigur,

MENUHIN LA
•al comisiei de arte 
frumoase de pe 
lingă Comitetul de 
o rgan i zare a ce! eâ
de-a XIlI-a ediții a 

de iarnă de la 
Placid. în 
întrecerilor, 

șt depășind

ci- 
ita- 

_____ avind 
ca subiect momen
te din istoria Jocu
rilor Olimpice șl 
pregătirile în vede
rea viitoarei edi-

Intitulează
superproducția 
nematografică 
Io-sovietică,

bună 
In 
la 
la

,,Muzica repre
zintă gimnastica 
spiritului, așa după 
cum gimnastica este 
muzică pentru corp". 
Acest citat aparține 
lui Yehudi Menu
hin, celebrul violo
nist american, pre
ședintele de onoare

J.O. 
Lake 
zilele 
dar . _ . .___
programul acestora,

TELEX • TELEX • TELEX

to
cit
a- 
să

1 In ultima zi a „Cupei Priete
nia" pentru junioare, la Iambol 
(Bulgaria), selecționata României 
a învins cu 79—62 (37—25) repre
zentativa Cehoslovaciei. Alte re
zultate: Cuba — Ungaria 61—58 
(25—30), U.R.S.S. — Bulgaria 
77—70 (35—32). Turneul a fost
cîștlgat de echipa Ungariei — 
11 p, urmată în clasament de for
mațiile U.R.S.S. — 11 p, Cubei — 
10 p, Bulgariei — 9 p. României 
8 p, Cehoslovaciei — 8 p, Polo
niei — 6 p. Cea mal valoroasă 
jucătoare a competiției a fost de
semnată baschetbalista 
Magdalena Pal.
în meci amical de 

masculin disputat la 
(Polonia), echipa locală 
întrecut cil 119—105 (54—56) _ _
mația Steaua București. Coșgete- 
rii echipei române au fost Florin 
Ermurache șl Costel Cernat, care 
au înscris 27 p și, respectiv, 24 p.

româncă

baschet 
Wroclaw 
Slask a 

for-

real.
principal 
pelicule 
serii) este Italianul 
Romolo Marcelltai, 
un specialist al fil
melor inspirate din 
lumea sportului.

Regizorul 
al acestei 

(in două

a. fost adăugat și un număr 
important de date la zi, pri
vind particiipanțil, recordurile, 
clasificările. ASU va putea 
furniza și „Interviuri", gata 
redactate, cu principalii com
petitori olimpici. Secțiunea 
ASU — Competiție va fi de 
mare ajutor arbitrilor. De 
pildă, prin ea se vor face 
trageri la sorți automate, îm
perecheri de concurcnțl la 
scrimă și box, se vor număra 
aruncările la coș la baschet. 
ASU — Orgcomitet va „co
labora" direct cu Comitetul 
de organizare a J.O., răspun- 
zînd la toate întrebările pri
vind, de pildă, finanțarea 
competiției, relațiile cu fur
nizorii, stadiul vinzării bilete
lor etc. In sfîrșit, ASU — 
Parus a fost conceput spe
cial pentru serviciul regatelor 
olimpice de iahttag de la 
Tallin, unde va da o preți
oasă mină de ajutor pentru 
organizatorii, arbitrii șt zia
riștii prezenți la întrecerile 
navigatorilor cu pînze.

LAKE PLACID !

New 
putea 

nume-

vizitatorii stațiunii 
din munții Appala- 
che (statul 
York) vor 
urmări și 
roase manifestații 
artistice, festivaluri 
muzicale. expoziții 
de pictură, simpo
zioane.

amical, selecționata secundă a 
Austriei a dispus de echipa si
milară a Norvegiei eu 2—0 (0-0^-
• La Yokohama, ta C.M. juniori: 
Uruguay — Ungaria 2—0, Argen
tina — Iugoslavia 1—0. Echipele 
Argentinei șl Uruguayulul s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală. • Rezultate din etapa a 
doua a grupelor preliminare ale 
„Cupei Italiei": Ascoll — Bar!
5—0, Perugia — Roma 0—1, Par
ma — Catanzaro 0—1, Fiorentina
— Verona 1—0, Bologna — Inter-

• nazionale 1—3, Brescia — Lazio 
0—2, Pisa — Milan 1—2, Cagliari
— Vicenza 2—1, Lecce — Torino 
2—3. • Meciurile din etapa a 6-a 
a campionatului francez: Angers
— Marsilia 3—1, Nisa — Bastia 
2—1, Bordeaux — Nantes 1—3, St. 

xGermata Paris — Brest 0—0, Lens
— Monaco 0—3, Nancy — Laval 
2—1, St. Etienne — Sochaux 2—1, 
Strasbourg — Lille 3—2, Nimes — 
Lyon 3—2, Valenciennes — Metz 
2—2. In clasament conduce echipa 
St. Etienne cu 11 p, urmată de 
Nantes și Monaco — cu cite 10 p.
• Rezultate înregistrate ta eta
pa a 3-a a campionatului vest- 
german : Bochum — Borussia '
Monchengladbach 0—0 ; Duisburg
— Leverkusen 5—0 ; Brem.cn — 
Borussia Dortmund 2—1 ; Frank
furt pe Main — Stuttgart 2—0 ; 
Kaiserslautern — Braunsch
weig 2—0 ; Bayern Miinchen — 
S.V. Hamburg 1—1 ; Herta BSC
— Schalke 0—2. Clasament : 1.
S.V. Hamburg — 5 p ; 2. Borus
sia Dortmund — 4 p ; 3. F.C. 
Kaiserslautern — 4 p.

TENIS • La Flushing Meadows 
(New York), in cadrul campiona
telor internaționale ale S.U.A.: 
Borg — Michell (S.U.A.) 6—1,
G—2, 6—2, Connors — a. Amni- 
traj 6—2, 6—4, 6—4, Vilas — Pa- 
run 6—1, 6—2, 7—6; Gerulaitis — 
Edmondson 6—3, 6—2, 7—5, Peccl
— Kohlberg 4—8. 6—4. 5—7, 6—3,
6—4. In concursul feminin: Chris 
Evert Lloyd — Iris Riedel (R.F. 
Germania) 6—0, 6—0, Virginia
Wade — Paula Smith 6—3, 6—3; 
Dianne Fromholtz — Dianne 
Evers 6—3, 6—2 : Mima Jausovec
— Elli Vessies (Olanda) 6—7, 6—2. 
6—2

.o<

Brem.cn

