
O siirbaloare a sportului sătesc

Pe podium, la cat. 74 kg : I — Nicolae 
r'ntea (Satu Mare), II — Ghcorghe Ștefan 
(Argeș). III — Nicolae Cișmaș (Mureș) 

Eoto : Adrian DUMITRAȘCU

FINALELE „CUPEI U.N.C.A.P
LUPTE GRECO-ROMANE

urmare a faptului 
că de la prima e- 
diție și pînă acum 
s-au constituit 80 
de centre sătești 
de lupte, cu antre
nori calificați și,
cele mai multe,
dotate cu o bună 
bază materială. Să 
le amintim, de 
pildă, pe cele de 
la Săcuieni — jud. 
Bihor, Cărei, Odo- 
reu și Livada — 
jud Satu Mare, 
Drăgăneșii Vlaș- 
ca — jud. Teleor
man, lanca — jud. 
Brăila. Cernat — 
jud. Covasna, Ve- 
rești, Catasimbești 

jud.
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La Livada, ală
turi de cei peste 
100 de participant! 
calificați în urma 
etapelor de zonă, 
au fost invitați, 
pentru meciuri de
monstrative, și 
zece luptători afir
mați in sportul de 
performanță, evi- 
dențiați în edițiile 
anterioare ale
„Cupei UNCAP“. 

Așa cum decla- 
rau tehnicienii 
prezenți la faza 
finală, ca și cei 
ce au asistat la e- 
dițiile precedente, 
aceasta s-a ridi
cat, din punct de 
vedere tehnic, 
peste cele anteri
oare. Concurenții 
s-au prezentat bi
ne pregătiți, me
ciurile au fost di
namice, demon- 
strînd că antreno

rii au ținut seama de indica
țiile date de forul de speciali
tate privind însușirea unor 
procedee complexe. Se cuvine 
a fi remarcați sportivi ca Du
mitru Juhăsz, Ion Roatiș (jud. 
Satu Mare), Ion Brebenel (jud. 
Prahova). Simion Rulicov (jud. 
Tulcea), care au excelat în a- 
ceastă competiție. Trebuie evi
dențiat, de asemenea, Francisc 
S-zilagy (jud. Bihor), pentru a 
patra oară cîștigâtor la catego
ria +100 kg și care a anunțat 
că se va dedica în viitor pre
gătirii tinerilor luptători la

Mircea TUDORAN

Campionatele mondiale de canotaj feminin

• Sanda Toma a realizat cel
BLED, 30 (prin telefon). Vre 

me însorită, dar ou un ușor 
vînt lateral din dreapta, In 
prima zi a campionatelor mon
diale feminine de canotaj, zi 
în care au fost programate 
seriile eliminatorii în cele șase 
probe. In trei dintre aceste 
probe — 4+1 rame, 2 vîsle și 
simplu — sportivele noastre, a- 
vînd o evoluție remarcabilă, 
au cîștigat seriile, calificîndu- 
se direct în semirinalc.

Asemănător programului
după care se vor desfășura a- 
nul viitor întrecerile concursu
lui olimpic, programul a de
butat cu proba de 4+1 
Echipajul nostru alcătuit 
Valeria Cătescu, Florie» 
ghi, Maria Tănase, Georgeta 
Masca șl Aneta Matei a evo
luat într-o serie relativ ușoa
ră, alături de cele ale Cana
dei, Poloniei și Angliei. Fetele 
noastre au făcut o cursă bună, 
au condus tot timpul și au cîș-

rame, 
din 

Sila-

mai bun timp al zilei • Azi și miine, recalificări și semifinale
țigat ușor în 3:21,24. califieîn- 
du-se, împreună ou următoa
rele două clasate, Canada și 
Polonia, pentru semifinalele de 
simbătă. Au mai obținut cali
ficarea în celelalte serii : R, D. 
Germană 3:18,83, Australia 
3:24,17, U.R.S.S. 3:24,79, Bulga
ria 3:22,97, R. F. Germania 
3:26,59 și Franța 3:27,95,

La S vîsle, unde s-au desfă
șurat trei serii, Valeria Roșea- . 
Răcilă și Olga Homeghi au 
concurat in seria a doua, po 
care au cîștigat-o fără să for
țeze, in 3:19,64, cu un avans de 
aproape două bărci față de am
barcațiunea U.R.S.S., sosită a 
doua în 3:24,19. Ele vor par
ticipa simbătă direct in semifi
nale.

In proba de 2 rame compe
titoarele au fost împărțite In 
două serii, cîștigătoarele cali- 
ficlndu-se direct pentru finale
le de duminică după-amlază, tn 
timp ce restul concurentelor

urmează să-șl dispute recalifi
cările. Sportivele noastre Flo
rie» Dospinescu și Elena Oprea 
au luat startul în prima serie, 
în compania unor echipaje re
dutabile. Ele au sosit pe locul 
doi tn cursă, cu timpul de 
3:33,78, în urma echipajului 
Utte Steindorf-KorneMa Bugel 
(R, D. Germană), campioanele 
mondiale ale probei, 3:31,47, dar 
Înaintea reprezentantelor
U.R.S.S. 3:37,90, Cehoslovaciei 
3:42,04, Franței 3:42,88 și R. F. 
Germania 3:49,12. Cealaltă se
rie a fost cîștigată de ambar
cațiunea Poloniei In 3:30,81.' 
care se califică alături de R.D. 
Germană direct pentru finală.

In proba de schit simplu, 
cea mai populată. Sanda Tom* 
a sosit pe primul loc în seri* 
I, realizind 3:41,09, cel mai bun

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu cîteva zile în urmă. în 
frumoasa comună Livada, de 
lîngă Satu Mare, au avut loc 
finalele Concursului național 
sătesc de lupte greco-romane, 
dotat cu „Cupa U.N.C.A.P." și 
organizat în cadrul marii com
petiții naționale „Daciada", în 
colaborare cu C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S. Aflată la cea de a 
4-a ediție și avind ca scop in
troducerea organizată a spor
tului luptelor in mediul sătesc, 
competiția s-a bucurat de un 
succes deplin. Intr-adevăr, pes
te 12 000 de tineri de la sate au
luat parte la întreceri, în eta
pele Preliminare. Nivelul teh
nic al meciurilor a fost destul 
de ridicat, in principal ca

0 NOUA GENERAȚIE DE GIMNASTE
SE AFIRMĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL

Succesele Ancăi Kiss și Rodicăi Dunca la Tokio
Agențiile internaționale de 

presă au relatat despre con
cursul internațional de junioare 
desfășurat la Tokio, subliniind 
performanța deosebită realiza
tă de două tinere și talentate 
gimnaste românce, Ănoa Kiss 
și Rodica Dunca, care au do
minat de o manieră categorică 
întrecerea. După cum s-a mai 
anunțat, fetele noastre, dove
dind deosebit talent și o exce
lentă pregătire au obținut cele 
mai ridicate note la cele patru 
aparate de concurs, clasindu-se

pc primele, două locuri ale cla
samentului general individual, 
precum și la fiecare din apara
te.

lată, așadar, că acolo unde 
nu demult, la „Cupa Mondială", 
s-au impus aten|iei lumii spor
tive maestrele gratiei Nadia 
Comăneei și Emilia Eberle au 
triumfat, de data aceasta, alte

două tinere și talentate gimnas
te române, veritabile speran
țe ale gimnasticii noastre fe
minine, «are bat la porțile con
sacrării depline pe plan inter
național. Este, poate, cea mal 
concludentă dovadă a polenția-

(Continuare în vag a 4-a)

(Continuare în pag. 2-3)

DUMITRI SPIRLEA ȘI OLIMPIA
NOII CAMPIONI LA PENTATLON MODERN

(Continuare în pag. 2-3) ANCA KISS RODICA DUNCA

In impresionantul palmares 
al lui Dumitru Spirlea s-a în
scris ieri la prinz un nou pres
tigios succes : el a cîștigat ti
tlul de campion al țării, cu un 
total de puncte pe care și-1 do
rește, fără îndoială, orice pen- 
tatlonist — 5 530 ! Parcă mai 
mult ca oricînd, multiplul nos
tru campion a dominat de la 
un cap la altul întrecerea, po
ziția sa de lider nefifnd — din 
păcate — serios amenințată de 
nici unul dintre ceilalți 19 
participant^ la acest campionat 
republican. Și în ultima probă, 
cea de cros, desfășurată ieri, 
pe un traseu amenajat în par
cul Herăstrău, Spîrlea s-a a- 
flat în prim-planul disputei 
pentru întîietate, situîndu-se

pe locul III. după timișorenii 
Otto Wermescher și luliu Ga- 
lovici. Dealtfel, pe primele 
locuri s-au aflat și ceilalți 
fruntași ai clasamentului : Ce
zar Răducanu, Vasile Neme- 
țeanu, Sorin Crăciuneanu.

Ni se pare demn de subli
niat faptul că echipelor Olim
pia și Universitatea Timișoara, 
concurente tradiționale în cam
pionatul nostru, li s-a adăugat 
acum, cu o forță competiționa- 
lă în creștere, tînăra formație 
a Clubului sportiv școlar nr. 
2 din Capitală, de la care pu
tem aștepta și în viitor afir
mări spectaculoase, 
cros individual — 
13:02,4 — 1219
13:02,7 — 1219

13:08,2 — 1 201 p. Răducanu
13:32,6 — 1 129 p, Nemețeanu 
13:32,8 — 1 129 p, Crăciuneanu

Constantin MACOVEI

La Balcaniada de notație de la Istanbul

Rezultate : 
Wermescher 
P, Galovici 
p, Spîrlea

RECORDUL MARIANEI PARASCHIV (4:56,99-400 m MIXT)
AL 9-lea REZULTAT MONDIAL AL ANULUI

IrincI Pânulcscu: (lc 1 ori pe podium și 55 dt puncte pentru reprezentativa (ârit

Se apropie turneul echipei de rug&ij in Tara Galilor

38 DE CANDIDAȚI PENTRU
25 DE TRICOURI...

O primă rundă de 6 etape 
în campionatul de rugby a per
mis celor doi antrenori ai lo
tului național A (Valeriu Iri- 
mescu și Adrian Mateescu, — 
acesta din urmă debutînd la 
cîrma echipei reprezentative) 
să efectueze printre rugbyștii 
fruntași o operație de preselec- 
ție care, deocamdată, s*a oprit 
la cifra 38. Dintre aceștia, doar 
25 vor face parte din selec
ționata țării noastre care va 
efectua primul său turneu ofi

cial în țara de origine a rugby- 
ului, răspunzînd invitației unei 
federații naționale britanice. 
Este vorba despre Welsh Rugby 
Union, cu sediul la Cardiff, 
care a organizat pentru rug
byștii noștri un turneu de 
cinci meciuri, pe care Ie rea
mintim : 22 septembrie cu
Ebbw Vale ; 26 cu Pontypridd ; 
29 cu selecționata de nord a

(Continuare in pag. 2-3)

întrecerile celei de a 11-a e- 
diții a Balcaniadei, recent în
cheiate în noul bazin de di
mensiuni olimpice din Istanbul, 
au subliniat o evidentă crește
re a valorii înotătorilor din 
zonă, exprimată prin cele 24 
de noi recorduri balcanice (în 
29 de probe) și un număr 
aproape dublu de recorduri ale 
țărilor participante. Mai mult, 
în cele 4 zile de concurs, deși 
vremea a fost adesea potrivni
că, am înregistrat un rezultat 
de certă valoare mondială 
(Mariana Paraschîv 4:56,99 la 
400 m mixt) și alte cîteva de 
foarte bună valoare continen
tală. Și. ca un fapt inedit, am 
aplaudat, pentru prima oară, 
două prezențe ale sportivilor 
turci pe podiumul de premiere.

Victoria în clasamentul ge
neral pe echipe a revenit se
lecționatelor bulgare, mai ex

perimentate, mai bine pregăti
te, avind în componența lor 16 
băieți șt fete care, de aproxi
mativ un an, se antrenează in
tens pentru J.O. de la Mosco
va. Comportarea formațiilor 
românești, clasate Pe locul se
cund, poate fi considerată 
mulțumitoare. La fete, într-o 
echipă fără Carmen Bunaciu, 
s-au aflat (8 din 11) înotătoa
re debutante, media de vîrstă 
fiind de 15 ani. Bilanțul lor — 
6 locuri I (M. Paraschiv 3. I. 
Pânulcscu 2, L. Mihăiiescu). 
opt locuri secunde și două 
locuri III. 4 noi recorduri na
ționale de senioare (M. Pa
raschiv 4:56,99 — 400 m mixt, 
2:22,42 — 200 m mixt, I. Pănu- 
lescu 4:28,92 — 400 m liber, 
9:11,95 — 800 m liber) și unul 
de junioare (Pănulescu 65,52 
— 100 m fluture). în aceste 
condiții, echipa țării noastre a

fost depășită cu 9 puncte de 
cea bulgară.

înotătorii români — 5 din cel 
14 au fost debutanți — au cîș
tigat un loc în clasament față 
de ediția precedentă, fiind de
pășiți de sportivii bulgari șl 
iugoslavi. De trei ori pe locul 
doi (curse pierdute „la foto
grafie") și de tot atitea ori pe 
locul III, ei au realizat și 5 noi 
recorduri naționale (Mihai 
Mandaehe 61,04 — 100 m spa
te, 2:09,80 — 200 m spate, Ho
ri» Lucaciu 58,09 — 100 m flu
ture, Horațiu Neagrău 4:10,11 
— 400 m liber șl ștafeta de 
4x200 m liber — 8:07,02). Stră
duințele unora au fost însă In
suficiente pentru ca echipa 
noastră națională să poată 
concura de la egal la egal cu

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3)



„BULETINUL» EDIȚIEI A 22-a
A DIVIZIEI A DE HANDBAL FEMININ

Sfîrșltul acestei săptămînl va fi 
marcat de începerea activității 
competlționale oficiale de hand
bal, prin disputarea jocurilor u- 
nei noi ediții a campionatului fe
minin (Divizia A). La întrecere 
iau parte 10 echipe : Știința Ba
cău, Constructorul Baia Mare, 
Hidrotehnica Constanța, Rulmen
tul Brașov, Universitatea Timi
șoara, Confecția București, Pro
gresul București, Mureșul Tg. 
Mureș, Terom Iași și Universita
tea Cluj-Napoca. Ultimele două 
sînt cîștigătoarele celor două 
serii precedente ale Diviziei B și, 
deci, promovate în primul eșalon 
competițional al handbalului nos
tru.

După ce am realizat recent un 
tur de orizont prin taberele uno
ra dintre participante, pentru a 
vedea cum se pregătesc, astăzi 
prezentăm cititorilor cele 10 com
petitoare.

ȘTIINȚA BACAU — președinte 
secție: Georgeta Răzmeriță; an
trenori : Eugen Bartha — prin
cipal și Alex. Mengonl — secund; 
culori echipament : alb — albastru; 
lotul de jucătoare : Doina Copocz, 
Ioana Vasilca, Rodica Mocanu — 
portari, Viorica Vieru-Cătlneanu, 
Ecaterina Marian, Rița Floarea, 
Elena Văcaru, Victoria Amaran- 
del, Ana-Maria Răducu, Laurlca 
Lupșor, Maria Torok, Doina Po
pescu, Daniela Mare, Adriana 
Hrișcu, Marla Florea, Lidia Păun, 
Zita Gherca, Eva Gali, Aliz 
Pieferkorn.

CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE — președinte secție : Dumi
tru Clobănescu ; antrenori : Con
stantin Popescu ; culori echipa
ment: galben — albastru; lotul 
de jucătoare : Elisabeta Ionescu, 
Georgeta Țlplea, Ana Smereau — 
portari, ' “
Paula 
Hilda 
Marla 
Sasu, 
Ileana . . 
rlana Iacob.

HIDROTEHNICA
— președinte secție 
Balaure ; antrenor : 
nlță ; culori echipament : 
bastru ; Iotul de Jucătoare

Maria Bosl-Igorov, 
Anghcl, Adriana Carban, 
Popescu, Elena Olteanu, 
Feier, Eva Pecsl, Nlcullna 
Maria Tușnea, Ioana Pop, 
Cheța, Larisa Cazacu, Ma-

CONSTANȚA 
: Constantin 
Lucian Rîș- 

alb-al- 
: vio-

rlca Ionică, Mariana Burcuș, Va- 
sillca Moise — portari. Constan
ța Cotîrlă, Elena Frlncu, Iuliana 
Hoblncu-Dlmofte, Elena Neagu, 
Aurelia Onet, Daniela Lică, Lilia
na Tomescu, Erika Laszlo, Doina 
Bocăneală, Tudora Cosma, Lldia 
Carapetru, Maria Negru, Elena 
Leonte.

RULMENTUL BRAȘOV — pre
ședinte secție: Atanasie Vasllescu, 
antrenor : Romeo Drăgănescu;
culori echipament: alb-albastru- 
galben; lotul de jucătoare: Elena 
Oprea, Lenuța Nuțu — portari, 
Doina Tat, Hedda Rheln, Viorica 
Drăgușel, Jerzlcska Hajnal, Ma
ria Suian, Darlnca Andrei, Adria
na Pătrui, Maria Furtună, Irene 
Oancea, Rodica Marian, Erika 
Kellner, Tatiana Zăpîrțan, Tatia
na Constantin, Elena Prodănescu,

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— președinte secție : loan Pandu
rii, antrenor: Constantin Lache ; 
culori echipament: galben-alba s- 
tru ; lotul de jucătoare : Florica 
Galovici-Chiș și Cornelia Epure- 
Hristov — portari, Ana Ghebaură, 
Eugenia Vișan, Rita Popăilă, Va- 
silica Bucurenciu, Terezia Popa, 
Nadire Luțaș, Victorița Dicu, 
Doina Cojocaru, Delia Marincov, 
Viorica Trifuț, Zoranca Ștefanno- 
vicl, Dorina Bozan, Cristina Bă- 
canu, Daniela Ștefan, Daniela 
Gruia.

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
președinte secție : Vasile Acatin- 
căl ; antrenori : Valeriu Gogîltan
— principal, Gh. Predescu — se
cund ; culori echipament : alb- 
albastru ; lotul de jucătoare : 
Florica Berbece, Maria Ionel, Ma
ria Tur cu — portari, Virginia 
Constantinescu, Maria Chariuc, 
Maria Serediuc, Julieta Crișu, 
Maria Bidiac, Constantina Pițigol, 
Tudorița Culian, Georgeta Con
stantinescu, Mariana Ciocănău, 
Silvia Sorescu, Elena Vasile, Ro
dica Miu, Aurelia Frone, Doina 
Vatra, Rodica Eremla, Ioana 
Vasile.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
președinte secție : Florin Șerban; 
antrenor: Vasile Măgulescu; cu
lori echipament: albastru-alb ;
lotul de jucătoare: Lidia Stan, 
Liliana' Fîciu, Ludmila Maior — 
portari, Tiinde Blro, Rodica

Achlm, Maria Popa, Elena Gheor- 
ghe-Florea, Constanța Bănuță, 
Fotinl Mamlaca, Georgeta Mlllta- 
ru, Blanca Cimpeanu, Marloara 
Ionescu, Gabriela Caramalău, 
Irlna Bădescu, Mariana Guță, 
Georgeta Manolescu-Lăcustă, Ga
briela Șerban, Maria Stănescu, 
Mlrela Navrea. Camelia Vasile. 
Mariana Drăghici.

MUREȘUL TG. MUREȘ — pre
ședinte secție : Ion Bogdan; an
trenori : Ladislau Kulcsar șl Vir
gil Boțan ; culori echipament ; 
alb-albastru; lotul de jucătoare: 
Ana Man-Moceanu, Angela Cio- 
botă, Irina Csikl, Virginia Cozos 
—' portari, Maria Petelei, Maria 
Dorgo, Magda Peres, Stela Oltean, 
Adriana Barbat, Margit Kiss, Vio
rica Dudas, Eva Clobanu, Emilia 
Sava, Rozalia Buta, Elisabeta 
Gergelyll, Maria Roman, Susana 
Jakabovits, Judith Lukacs

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — președinte secție : Slmlon 
Maior ; antrenor: Tiberiu Rusu; 
culori echipament : alb-negru; 
Iotul de jucătoare: Raveca Co
șarcă, Cristina Lada — portari, 
Dorina Damian, Felicia Petrescu, 
Maria Macarie, Codruța. Crăciun, 
Rodlca Perșa, Melania ’
dean, Elena Morariu, ____
Pasc, Ana Tescar, Gabriela Nl- 
chlmlș, Ileana Cserei, Călina 
Brehar, Gabriela Rusu, Mariana 
Crăclunescu.

TEROM IAȘI — președinte 
secție: Vasile Furnică; antrenori: 
Ion Haragea șl Cornel Bădulescu; 
culori echipament: roșu-albastru; 
Iotul de jucătoare: Viorica Ne- 
delcu, Dorina Talparlu, Elena 
Vlăgea, Mariana Zahariuc — por
tari, Angelica Avădanei, Maria 
Corban, Maria Dîscă, Adriana 
Domnescu, Valeria Farcașl, Anuța 
Holban, Ana Humelnlcu, Rodica 
lonașcu. Speranța Istrate, Mlha- 
ela Răducu, Maria Savin, Maria 
Spiridon, Lenuța Sumănaru, Va
leria Voica.

Sînteju- 
Lucreția

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
SFERTURI DE FINALA IN CAMPIONATELE NAȚIONALE 

DE TENIS ALE JUNIORILOR
Campionatele naționale de te

nis ale juniorilor au programat, 
pe terenurile de la T.C.B., sfer
turile de finală în probele de 
simplu. Actualii deținători al tit
lurilor se află în cursă, de ase
menea și majoritatea favoriților. 
Unii dintre aceștia din urmă au 
trebuit să facă eforturi pentru 
a-și depăși adversarii, cel mal 
redutabili fiind reprezentanții 
clubului Politehnica Cluj-Napoca 
șl ai asociației sportive Cimentul 
Deva.

Băieți, 17—18 ani : Popa — An
tonescu 6—4, 6—2, A. Mareu — 
Sălăgean 6—3, 6—1, A. Mîrza — 
Mag 6—2, 6—1 ; ștefănescu — Di- 
nicu 6—4, 6—3. Băieți, 15—16 ani: 
Șovar 
Hnat 
Toma 
stantinescu — 
Fete, 17—18 ani 
noliu 6—1, 6—3 
2—6, 6—3, 6—3 ; 
viei 6—3, 6—1 ; 
Moldovan 6—2,

ani : Sălăjan — Nemeș 6—0, 6—1; 
Totoran — Onci 4—6, 6—1, 6—3 ; 
Moise — Cristina Cazacliu 6—8, 
11—9, 6—4 ; Carmen Cazacliu — 
Beleuțâ 7—5, 6—2. întrecerile
continuă azi, de Ia ora 9. (I. GV.)
• In clasamentul final al tur

neului dotat cu „Cupa Construc
torul Brăila", din cadrul circuitu
lui divizionar : 1. Dorina Brăștin

Arad), 2. Rodica Gheor-
■ ■■- - Alice

Ionela

o
INTÎLN
La Ars

întîlnlve

B 
joa 
(fie 
de 
al

- Kovacs 6—3, 6—3 ; 
Donișan 6—3, 0—6, 6—2 ;

Chiru 6—2, 6—3 ; Con- 
Darle 8—0, 6—3.
: Popescu — Ma- 
; Drăghici — Don 

; Szokd — Ralco- 
Bech crescu — 

6—2. Fete 15—16

A VI-A EDIȚIE A „CUPEI 
SCÎNTEII TINERETULUI" 

LA TENIS
Ajunsă : 

frumoasa 
maselor 
„sportului 
tară, _ 
la tenis, organizată de ziarul cu 
același nume, în colaborare cu 
C.C. al U.T.C. șl F. R. Tenis, 
programează de azi faza finală. 
La startul întrecerii — găzduită 
pentru prima oară pe 12 terenuri 
de zgură roșie din Tîrgoviște — 
sînt prezenți 240 de tineri și ti
nere (ciștlgătorll fazelor județene 
șl a municipiului București), la 
categoriile de virstă 10—14, 15—19 
și 20—25 de ani. Competiția se 
Încheie duminică.

FINALELE „CUPEI
(Urmare din pag O

la cea de a 6-a ediție, 
competiție adresată 

largi de iubitori ai 
alb“ din întreaga 

,Cupa Scînteii tineretului**

U. N. C. A. P"

După Campionatele balcanice de echitafie 

TALENTUL Șl PREGĂTIREA CĂLĂREȚILOR, 
PRINCIPALELE ATUURI ALE VICTORIEI
Așa cum anticipam, cea de 

a X-a ediție a Campionatelor 
balcanice de călărie, desfășura
te la Atena, a fost cea mai e- 
chilibrată dintre toate cele dis
putate din 1968 încoace. Acest 
echilibru, evident pentru 
cei care au asistat la 
rile din capitala elenă, 
torat saltului valoric 
trat în ultima vreme, 
participanții. Iată de ce, 
cesul reprezentanților U.~— 
este cu atît mai merituos. Ei 
au cucerit, după cum se știe, 
4 titluri balcanice (din 8), res
tul revenind celorlalte repre
zentative. Astfel, echipa 
României s-a situat pe primul 
loc in clasamentul pe națiuni.

Călăreții români — așa cum 
au subliniat de nenumărate ori 
pe parcursul competiției, fără 
excepție, toti specialiștii — au 
făcut dovada, unei pregătiri 
tehnice superioare, in ciuda 
faptului că dispunem de un 
material cabalin sub nivelul 
adversarilor. Ei au știut, însă. 
să-1 pregătească și să-1 aducă 
intr-o formă bună în momen
tele decisive ale competiției. 
Ceea ce afirmăm este valabil 
mai cu seamă în probele de 
obstacole, acolo unde solicită
rile au fost cu mult mai mari, 
în condițiile unei temperaturi 
neobișnuit de ridicate, a unui 
teren nisipos (caii cu copitele 
mai mici intrau la fiecare 
obstacol, adine în nisip, fiind 
supuși la un mare efort la fie
care săritură, ceea ce a dus 
mai totdeauna la greșeli în 
partea a doua a parcursului, 
atunci cînd oboseala își punea 
amprenta), acomodarea s-a 
reușit abia în partea a doua a 
Întrecerii, ceea ce explică ți 
insatisfacțiile consemnate In 
disputele pentru titlurile indi
viduale (mai ales la juniori). 
Dar, în concursurile de obsta
cole, proba pe echipe este a- 
ceea care dă măsura valorii, 
ea fiind singura capabilă să 
ilustreze, mai bine decît orice, 
pregătirea de ansamblu. Or, 
tocmai în aceste întreceri, re
prezentativele noastre au ieșit 
învingătoare, demonstrîndu-și 
superioritatea. Dacă în cazul 
fetelor echilibrul a fost ceva 
mai pregnant, ceilalți s-au im
pus detașat, ei evoluînd 
stant, fără „căderi"

toți 
întrece- 
s-a da- 
înregis- 
de toți 

, suc- 
noștri

Ioana David, debutantă in 
competițiile internaționale, s-a 
afirmat ca o componentă de 
bază a echipei, ea executînd 
trei parcursuri într-o manieră 

au 
au

centrul din comuna Săcuieni, 
din jud. Bihor. Competent și 
arbitrajul, asigurat de F. R. 
Lupte, evidențiindu-se S. Stan- 
cîu (București), Andrei Mic 
(Satu Mare) și 
Mare).

Pentru viitor, 
fi bine să se 
competiție asemănătoare și 
lupte libere.

Iată primii clasați : cat. 
kg : 1.

Andrei
I. Baciu (Baia

credem că 
organizeze

ar 
o 
la

con- 
de la o 

manșă la alta. în ceea ce le 
Daniapriveste pe amazoane, 

Popescu, dublă campioană (a 
făcut parte și din formația de 
seniori), dispune de calități in
contestabile. ca și Mariana 
Moisei, pe care numai nesansa 
a despărțit-o de titlu; iar

impecabilă. Juniorii, care 
dezamăgit in prima parte, 
avut puterea să depășească a- 
cest soc psihologic, Gruia 
Deac, Mircea Neagu, Mircea 
Preda și George Păsărin reu
șind să readucă echipei titlul 
cucerit pentru ultima oară 
în 1973. Dar, problema junio
rilor rămîne deschisă atît In 
ceea ce privește pregătirea pe 
tot parcursul anului, eît, mai 
ales, în privința experienței 
competițlonale, pentru că ei se 
află, mai totdeauna. Ia Balca
niadă, in postura de debutanți, 
deși există suficiente posibili
tăți ca să poată participa, 
înainte de aceasta, la cîteva 
concursuri internaționale. Ion 
Popa, Cornel Din, Dania Po
pescu, Alexandru 
aflat întotdeauna 
tașil întrecerii 
ceea ce au ratat __ _____
(datorită fie condițiilor arătate, 
fie unor greșeli personale), au 
cucerit la echipe. Dar, mai ales 
în cazul lor, materialul caba
lin rămîne o problemă deschi
să. Talentul 
individuală 
pentru a 
adversari 
bineînțeles) 
puternici, cu mare gabarit. 
Numai capacitatea lor Indivi
duală a permis depășirea călă
reților greci șl turci în special, 
care au beneficiat de 
sebit de dotați.

La dresaj, Anghel 
șl-a păstrat titlul, iar 
echipelor (din formația noastră 
au mai făcut parte Sorin So- 
veja și Dumitru Loneanu), 
a rămas neschimbată, 
păcate. neconcordanțele 
aprecierile arbitrilor 
chiar cei neutri nu au _ _ 
excepție), influențează cel mai 
adesea clasamentul. Si la Ate
na, ca si la alte ediții prece
dente, punctajele nu au fost 
totdeauna 
direct cu 
ții or.

Oricum, 
faptul că . 
reții noștri (merite incontesta
bile au și antrenorii D. He
ring, A. Costea — obstacole, 
D. Velicu — dresaj) au făcut 
dovada unor reale disponibili
tăți. a unor calități care se cer 
încercate și în competiții de 
anvergură.

Emanuel FANTĂNEANU

Bozan s-au 
printre frun- 
seniorilor și 
la individual

și pregătirea lor 
nu sînt suficiente 

face față unor 
(cu aceeași valoare 
care dispun de cai 

cu mare

cai deo-

Donescu
ierarhia

Din 
în 

(nici 
făcut

acordate în raport 
evoluțiile parti ci pan-

este îmbucurător 
și în acest an călă-

48
ION BREBENEL (Pra

hova), 2. FI. Păduraru (Galați), 
3. Radu Bolba (Satu Mare) ;

kg : 1. DUMITRUcat. 52 ___ _________
JUHASZ (Satu Mare), 2. V. 
Soare (Prahova), 3. Gh. Cri don 
(Mureș) ; cat. 57 kg : 1. NĂS- 
TASE RAGEA (Galați), 2. Gr. 
Calotă (Dolj), 3. I. Iuga (Mara
mureș) ; cat. 62 kg : 1.
ROATIȘ (Satu Mare), 2. Gh. 
Pascu (Tulcea), 3. Gh. Călines- 
cu (Dîmbovița) ; cat. 68 kg : 1. 
GHEORGHE COSTIN (Satu 
Mare), 2. I. Dragu (Prahova), 3. 
Cr. Scurtu (Dolj) ; cat. 74 kg :

NICOLAE PINTEA (Satu

IOAN 
2.

Marc), 2. Gh. Ștefan (Argeș), 
3. N. Cișmaș (Mureș) ; cat, 82 
kg : 1. GHEORGHE ARICI
(Brăila), 2. I. Ionită (Tulcea), 
3. O. Urcan (Mureș) ; cat. 90 
kg : 1. ION PANTEA (Sălaj), 
2. C. Pîrjoleanu (Mehedinți), 3. 
V. Lumezeanu (Gorj) ; cat. 100 
kg : 1. SIMION RUTICOV
(Tulcea), 2. Z. Hegediiș (Mu
res), 3. E. Doczi (Covasna) ; 
cat. +100 kg : 1. FRANCISC 
SZILAGHI (Bihor), 
Czumbil (Satu Mare), 
Constantin (Brăila).

„Cupa U.N.C.A.P." a revenit 
reprezentativei județului Satu 
Mare (alcătuită în majoritate 
din luptători crescuți, la cen
trul din Livada, de 
Gh. Ardeleanu, cu 
locurile următoare 
mentul pe echipe :
— 21 p, jud. Prahova — 19 P, 
jud. Mureș — 19 p, jud. Tul
cea — 18 p, jud. Brăila — 13 p. 
Au mai fost premiați : cel mai 
tînăr participant (Victor Ione- 

ani) 
(Du-

1.

FINALISTELE „CUPEI
In etapele preliminare ale com

petiției de oină dotată cu „Cupa 
U.N.C.A.P.", formațiile Cerna Co- 
păceni (jud. Vîlcea), „Viață nouă" 
Olteni (Teleorman), Recolta 
Chiuești (Cluj), A.E.I. Cărei, Re
colta Mărgineni (Bacău), Recolta 
Apoldul de Sus (Sibiu), Biruința

SE APROPIE TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

Țării Galilor; 2 octombrie cu 
selecționata de vest și, în fine, 
la 6 octombrie, partida cea mai 
importantă, meciul — test din
tre echipele reprezentative ale 
României și Țării Galilor, care 
se va disputa pe celebra arenă 
rugbystică de la Arms Park, 
din Cardiff.

Iată acum lotul celor 38 de 
rugbyști care au intrat in ve
derile antrenorilor și cluburile 
cărora ei le aparțin 5 fundași : 
Tudose (Știința Petroșani), 
Simion (R.C. Grivița Roșie), 
Codoi (Steaua) — acesta din 
urmă sub semnul întrebării de
oarece este încă accideptat ; 
aripi : Motrescu (Farul), Gh. 
Dinu (Știința Petroșani), Aldea 
(Dinamo), Matei (Universitatea 
Timișoara), Marin (R.C. Grivița 
Roșie) ; centri : Constantin (Di
namo), Becheș (C.S.M. Sibiu), 
I. Zafiescu (Steaua), Holban 
(Farul) ; mijlocași—deschidere : 
Bucos (Farul), Alexandru (Stea
ua), Marghescu (Dinamo), Po- 
dărescu (R.C. Grivița Roșie) ; 
mijlocași—grămadă : Paraschiv 
(Dinamo), Suciu (Steaua), V. Ion 
(Știința Baia Mare) ; înaintași 
linia a IlI-a : Stoica (Dinamo)., 
Murariu (Steaua), Florea (Ști
ința Baia Mare), Vlad Vasile 
(R.C. Grivița Roșie) ; înaintași 
linia a II-a ți nr. 8 : Dumitru

(U. T
ghe (Dunărea Galați), 3.
Dănilă (Dinamo Buc.), . 4.
Oceanu (Coinstr. Brăila) șl, res
pectiv. 1. C. Curcă (Poli Buc.), 
2. N Matache, 3. N. Mălîia, 4. 
N. Mirea (toți de La Constr. 
Brăila; In această săptămînă, 
se dispută turneele organizate de 
Dunărea Galați și Cuprom Baia 
Mare. (S. IONESCU — coresp.)

nînă 
pele 
Se 
gen 
mese 
oare, 
mente : 
general, 
lipsesc j- 
tru turi 
Brazilia : 
și Gcrtr 
nia), Ma 
Veroci-Pi

In p 
noastre 
avut neg 
Dana Ni 
Porubszl 
Grosch

FINALA „CUPEI F.R.M." LA
G Ulti: 

pionatult 
pe șosea 
tembrie, 
ma Pipe 
De asem 
5-a) a „ 
fășix N I 
Iești.

A DOUA VIC
D1RT-1

laureațllc 
Nseno, c 
posibile, 
blanul s< 
in aceas 
nală, cai 
ptnă la :

s Amînată din cauza partici
pării echipei reprezentative la 
cîteva concursuri internaționale, 
ultima etapă a „Cupei F.R.M." 
la motocros a fost reprogramată 
pentru duminică, pe un traseu 
ales la marginea orașului Tg. 
Mureș. Primul start se va da la 
ora 10.

IONEL FAVEL
PRIETENIA" LA

Talentatul motoclclist siblan 
Ionel Pavel și tînărul bucureștean 
Sarchis Halagian (practică acest 
sport de anul trecut), insoțlțl de 
antrenorul Cornel Voiculescu, au 
participat la cea dea 5-a etapă a 
„Cupei Prietenia" la dlrt-track 
desfășurată în două concursuri în 
Cehoslovacia. După ce în pri
ma reuniune de ' ~-«—
novice, cîștigată 
(R.D.G.) — 16 p, ionel Pavel a 
ocupat locul 5 în clasament (cu 
12 pj, el a urcat — împreună cu 
polonezul J. Blinka — pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumului

la Chabo- 
de I. Meii

SCRII*
Intre 1 

țiul va 
a rl-a, 
pionatelo: 
pentru j 
întrecerii

B

MICUȚUL M1HNEA NASTAS1 
PE DRUMUL CEL DUN !

antrenorul
33 p. Pe 
în clasa- 
jud. Dolj

te — jud. Teleorman, 14 
și .cel mai tehnic luptător 
mitru Juhăsz 
Mare).

U.N.C.A.P." LA OINĂ
Gherăeștl (Neamț), Recolta 
vița (Galați), Energia Rîmnlcel 
(Buzău), A.E.I. Urlați (Prahova), 
Jiul Gîngiova (Dolj), Recolta 
Stîngăcioaia (Mehedinți) și-au cu
cerit dreptul de a participa la fi
nala pe țară, programată între 8 
și 11 septembrie la Sibiu.

ECHIPEI DE RUGBY
(Universitatea Timișoara), Borș, 
Caragea (ambii Dinamo), M. Io
nescu, Pintea (ambii Steaua), 
Urdea (Știința Baia Mare); îna
intași—pilieri ; C. Dinu, Scar- 
lat (ambii R.C. Grivița Roșie), 
Țurlea (Dinamo), Cioarec (Stea
ua), Bucan (Știința Petroșani), 
Ungureanu (C.S.M. Sibiu) ; ta- 
loneri : Munteanu, Corneliu 
(ambii Steaua), Ortelecan (Ști
ința Petroșani).

La 5 septembrie, la Parcul 
Copilului, va avea loc un joc 
de verificare cu participarea 
celor citați ; o severă triere, 
vizînd reducerea lotului la cei 
25 care vor urma a face de
plasarea în turneul plin de răs
pundere din Țara Galilor, 
ecou, desigur, al prestigiului 
de care se bucură România în 
lumea rugbyului. (D.C.)

CIȘTIGURILE TRAGERII 
----- PRONOEXPRES-O- 

DIN 19 AUGUST 1979. 
: categoria I : 3,50 va- 

2.000 leî ; cat. J : 10,75 
lei ;. cat. K : 32.75 a
cat. L : 175,50 a 100 lei ; 
3.173,75 a 40 lei.
cat. 2 : 2 variante 100% 
lei sau, la alegere, ex-

• SPECIALE 
LIMPIC 
FAZA I 
riante a 
a 1.000 
500 lei ; 
cat. M : 
a II-a : 
a 10.000 
cursii de un loc în R.P. Ungară 
— R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană — Austria și diferența în 
numerar și ' 4 variante 25% a 
2.500 lei : cat. 3 : 3.50; a 3.000 lei ; 
cat. 4 : 26,75 a 1.000 lei ; cat. 5 :

FAZA

CAMPIONATUL DE TENIS
Pe terenurile Progresul din Ca

pitală au început întrecerile in
dividuale ale Campionatului de 
tenis al Armatelor prietene. După 
ce l-a întrecut, in primul tur, 
cu 6—1, 6—2 pe tenismanul Toi 
Hak Un din R.P.D. Coreeană, 
Liviu Mancaș a evoluat foarte 
bine și în turul următor dispu- 
nind cu 6—4, 3—6, 6—1 de polo
nezul Tadeusz Nowicki, recentul 
finalist (cu Vadim Borisov) al 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Poloniei. Alte rezultate 
din turul II : A. Volkov (U.R.S.S.)

R.P.D.

AL ARM/
— D. St
C. Pugat 
6—2, 6—2 
nla)
6—4 ; E 
E. Babae 
M. Pamj 
Dlșkov
D. Hărăc 
Coreeană 
continuă 
clurile II 
Pugaev - 
Langhe, 
(I. GV).

CAMPIONII LA PENTATLO
(Urmare din pag. I)

13:46.1 — 1 087 p; echipe : O- 
limpia I — 3 459 p, Universita
tea Timișoara 3 435 p. Clubul 
sportiv școlar nr. 1 Buc. — 
2 868 p ; general : individual — 
Spîrlea (Olimpia) 5530 p, Galo- 
vici (Univ. Timișoara) 5213 p,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
58 a 500 lei ; cat. 6 : 372,50 a 
200 lei ; cat. 7 : 5.763,50 a 40 lei ; 
cat. 8 : 415,25 a 100 lei ; cat. 9 : 
3.278,75 a 40 lei ; FAZA a III-a : 
cat. B : 3 variante a 2.000 lei ; 
cat. C : 32,50 a 1.000 Iei ; cat. D : 
971 a 40 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERn LOTO
DIN 24 AUGUST 1979. Cat. 1 : 2 
variante 25% — autoturisme „Da-

Cozma 
mețeanu 
ducanu 
ciuneanu 
p, Apeti 
echipe : 
Univ. ' Ti 
bul spor 
13 3-10 p,

cia 1300“ 
17.334 lei 
cat. 4 : 
95,75 a < 
205 iei 
lei. Rep 
Autoturî. 
cat. 1 ;
nute de 
Ghermăr 
TUDOR

» Tra 
astăzi. : 
zează în 
ora 18,25
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ȘAH ROMANIA—UNGARIA

PENTRU CA NOUL START AL ECHIPEI
tradiționala 

jiaLK< femi- 
intre echi- 

Ungariei. 
Schevenin- 

care), la 6 
2 de juni- 

trei clasa- 
junioare și 
île formații 
lificate pen- 
zonale din 
Polihroniade 
irk (Româ- 
și Zsuzsa 

aria).
jucătoarele 

deși au 
luc cu 4—2. 
it la Maria 
in la Maria 
an la Rita

>s
-a) a cam- 
i de viteză 

la 9 sep- 
pe platfor- 

Capltală.
ia etapă (a 
se va des- 
1& .a PIo-

Kaș, Rodica Reicher a pierdut 
la Suzana Makai, depășind tim
pul de gîndire dintr-o poziție cu 
un turn ‘ ~ ...........
Tiinde
Mureșan
Viorica 
același 
ambele
Marta Kovacs (Ungaria)
Sajter și Ilona Kurocsay (Unga
ria) — Edith Kozma.

în plus ! întîlnlrlle
Csoncsics — Margareta 

șl Gyulană Bilek —
Ilie au fost remiză. Cu 
rezultat s-au încheiat 

partide ale junioarelor. 
................. Csila

I După eșecul de la Varșovia DE TINERET SA NU EȘUEZE,
■> 7

„CUPA

ul de la
18 puncte 

asiune, si- 
îa victorie 
internațio- 
alergători 
țări.

FINALA „CUPEI U.T.C.“ 
LA ORIENTARE TURISTICA

In pădurea Oorn-ești, de lingă 
Tg Muireș, a avut loc, intr-o 
bună organizare, finala „Cupei 
U.T.C.* la orientare turistică.

Au participat reprezentanți 
diin majoritatea județelor țării 
și din București. Competiția s-a 
derulat pe parcursul a două 
zile (două etape) și a scos în 
evidență buna pregătire a parti- 
cipanților, care au acționat cu 
mulită energie șl ambiție pentru 
a intra în posesia trofeului.

Din păcate, județe cu tradiție 
în acest sport (Brașov, Bistrița- 
Năsăud și Maramureș) nu au fost 
reprezentate la start. Iată cîști- 
gătorii :

Etapa I : Gabriela Mocanu (Ga
lați), Arnold Orth (Sibiu).

Etapa a Il-a : Doneza Cebuc 
(Dolj), Zoltan Gherman (Mureș).

Clasament final fete: 1. Gabriela 
Mocanu, 2. Doneza Cebuc, 
Tivi Mica (Prahova). Băieți : 
Arnold Orth, 2. Zoltan Gherman, 
3. Gașpar Covaci (Satu Mare).

ION ALBU — coresp.

3.
1.

ORI IȘI VOR STABILI CAMPIONII
•ie, Gala- 
ile etapei 
irul cam- 

scrimă 
nlorl I. 
i la pra

bele individuale (cite 12 conxju- 
rențl de fiecare probă) șl la cele 
pe echipe (cita 6), adică scrime- 
ril șl formațiile calificate după 
etapa I.

I GREȘELILE DE ANSAMBLU Șl CELE

I INDIVIDUALE, DETERMINANTE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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BALCANIADA
DE NATATIE

(Urmare din pag. 1)

adversare mai valoroase, evo
luțiile lui Al. Szabo, I. Luca, 
A. Linteanu, FL Vișan, V. Bu- 
zatu, O. Cocenescu 
posibilități.

Totuși, această 
întrecerilor balcanice 
rit și o revelație : comportarea 
peste așteptări a tinerei înotă
toare Mariana Paraschiv, au
toarea celui mai valoros rezul
tat al competiției. Sportiva 
dinamovistă a avut o evoluție 
permanent ascendentă : 65,29
la 100 m fluture (r.p.), 2:22,42 
(record) la 200 m mixt într-o 
cursă pierdută prin decizia ar
bitrilor (2—3), 2:20,41 la 200 m 
fluture (r.p.) și, în ultima zi, 
4:56,99 (record) la 400 m mixt, 
performanță care o înscrie a- 
nul acesta printre primele 10 
tetratloniste ale lumii ! Așadar, 
după Carmen Bunaciu, o nouă 
tinără înotătoare (16 ani) urcă 
vertiginos pe seara marilor va
lori, ea puțind servi un exem
plu întregii noastre reprezenta
tive. prin ambiția și dăruirea 
în întrecere, prin dorința u- 
nei continue autodepășiri.

Si cealaltă tinără speranță a 
îftotului românesc, Irinel Pă- 
nuleseu, ar fi putut obține, pe 
măsura pregătirii sale superi
oare, un. rezultat de răsunet. 
Dovedind însă un deosebit ata
șament față de reprezentativa 
țării și un caracter demn de 
relevat, ploieșteanca a pre
ferat să-și dozeze eforturile și 
să ia 9 starturi (din 14 posi
bile) în 4 zile. In 7 probe ea 
a reușit să urce pe podium, în 
condițiile unor dispute foarte 
strînse cu adversare în mare 
progres. a cumulat 55 de 
puncte (din cele 170 ale între
gii echipe), dar noile sale re
corduri nu strălucesc suficient. 
Oricum, exemplul tinerei noas
tre campioane merită laude. 
Apreciem de asemenea șl e- 
forturile mai tinerei sale co
echipiere Luciela Mihăilescu 
(campioană, la prima sa Bal
caniadă) si ale brasistei reși- 
țence Brigitte Brass. Șl, cam 
atît...

fiind sub

ediție a 
ne-a ofe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Miercuri, La Varșovia, reprezen
tativa noastră a suferit prima în- 
frîngere, după 47 de ani, în fața 
echipei Poloniei. Eșecul a produs 
o justificată insatisfacție in rîn
durile iubitorilor fotbalului care 
— chiar dacă echipa noastră a 
prezentat o formulă mult rema
niată — așteptau o altă compor
tare și, mai ales, un alt rezul
tat. Sigur — și acesta este un lu
cru unanim recunoscut — fotba
lul polonez a făcut, în ultimul de
ceniu, progrese însemnate (ates
tate de mari competiții cum sînt 
Campionatele mondiale și turne
ele olimpice) dar, cu toate aces
tea, repetăm, * 
înregistrată de 
tru național nu 
cu vederea, ea 
nul dintre cele 
din ultimii ani.

Cum se explică insuccesul de 
la Varșovia și ce a determinat 
proporțiile sale ? Cauzele cele mai 
importante, directe pentru “* 
rea scorului final, au fost 
șelile personale din apărare 
putem spune, au creat ele 
zele de gol din care au Înscris 
fotbaliștii polonezi. Concret : la 
primul gol, cel realizat de Lato, 
după ce mingea a revenit din 
bară, ezitarea apărătorilor noștri, 
precedată de mari inexactități în 
aplicarea marcajului (mal ales că 
era vorba de o fază fixă), au 
permis rutinatului atacant polo
nez să reia nestingherit, în 
poartă, de la 7—8 m. Al doilea 
gol a avut la origine o pasă. .. 
ideală dată de Koller, în diago
nală, rapidei aripi stingă Terlecki 
(cel mai bun jucător al selecțio
natei poloneze) care, după o cutsă 
scurtă, a șutat puternic, sur- 
prinzîndu-1 pe Cristian. în fine, 
la golul al treilea, a fost rîndul 
lui Sameș să trimită... o pasă 
lui Lato care a centrat nejenat, 
surprinzînd și apărarea noas
tră ușor avansată și neorgani
zată, și mingea ajunsă la Boniek 
(să notăm și lipsa de promptitu
dine a lui Cristian care nu a 
ieșit la centrare) a fost reluată 
de acesta, cu capul, în plasă. 
Trei greșeli (două reprezentînd i- 
nexactități personale) care au fa
cilitat considerabil marcarea go
lurilor echipei gazdă. Trebuie spus 
că reprezentativa noastră a ma
nifestat, in apărare, ca și ta alte 
faze, lipsă de precizie ta inter
venții, întirziere ta repliere și or
ganizare, dar acele erori nu s-au 
soldat cu goluri.

Trecînd la al doilea moment al 
jocului de fotbal, atacul, privit 
din punctul de vedere al echi
pei noastre, vom arăta că, ta 
general, jucătorii noștri s-au mul
țumit să realizeze contraatacuri, 
dar și acestea destul de lipsite 
de consistență șl, mai ales, de 
decizie și curaj ta faza de fina
lizare. Așa se explică de ce pri
mul șut la poarta lui Kukla l-am 
notat abia în min. 37! Această lipsă 
de inițiativă (pe care o constatăm, 
din păcate, nu pentru prima oa
ră) a apărut cu atît mai inexpli-

înfrîngerea netă 
unsprezecele nos- 
poate fi trecută 
plasîndu-se ca u- 
mai nete eșecuri

fixa- 
gre- 

care, 
fa-

cabilă cu cit selecționata poloneză 
nu s-a regăsit de fel, în primele 
25 de minute, perioadă ta care, 
puternic solicitată, poate că ar 
fi primit chiar gol. Incercînd, 
mal departe, cîteva caracterizări 
ale jocului de ansamblu, trebuie 
să amintim, ca aspecte pozitive, 
faptul că echipa noastră nu s-a 
rezumat la un joc defensiv șl că, 
mal cu seamă ta a doua repriză, 
a jucat deschis, refuztad antljo- 
cul sau apărarea cu orice mijloa
ce. Dar, anallzînd funcționarea 
mecanismului tactic al naționalei 
noastre vom face observația că 
el a avut amprenta improviza
ției ta alcătuire, care s-a mani
festat și in joc. Așa se face că 
majoritatea acțiunilor nu au avut 
cursivitate, nu a existat o idee 
unitară de acțiune, majoritatea 
combinațiilor reductadu-se la 
schimburi intre doi, maximum 
trei jucători. In fine, la cele 
cîteva observații generale s-o mai 
adăugăm pe aceea că, mal cu 
seamă ta finalul partidei, unspre
zecele nostru a apărut net ta di
ficultate, depășit de forța și re
zistența adversarului.

Și-acum, unele aprecieri asupra 
comportării celor 13 jucători u- 
tlllzați. Cristian — oportun șl ins
pirat ta prima repriză, a avut o 
ezitare decisivă la golul al trei
lea; Anghelini — avtadu-1 în față 
pe cel mai periculos atacant po
lonez, Terlecki, a luptat mult, 
dar a comis multe inexactități, 
mai cu seamă ta transmiterea 
mingii; B. Grigore, devenit eterna 
soluție a indisponibilităților din 
linia de apărare a naționalei, nu 
a manifestat suficientă siguranță 
și nici promptitudine ta plasa
ment; Sameș, altă dată un veri
tabil stîlp al apărării, s-a arătat 
de data aceasta ușor depășit 
de joc, a greșit ta cîteva situa
ții decisive, dintre care una sanc
ționată cu gol; Koller a făcut un 
meci slab, a lăsat mare libertate 
de manevră experimentatului 
Lato ; Țicleanu ni s-a părut cel 
mal activ om al liniei de mijloc 
șl, să nu uităm, se afla la me
ciul de debut ; Augustin, destul 
de mult prezent ta joc, dar ne
clar ta acțiuni și imprecis ta 
pase; Iordănescu, șters în gene
ral, cu puține sclipiri tehnice, n-a 
adus aportul pretins de valoarea 
și experiența lui; Cfișan a 
început bine, a lăsat impresia 
că va face o bună partidă, dar 
apoi a dispărut efectiv din joc; 
M. Băducanu, cel mal întreprin
zător atacant al nostru, singu
rul care a creat panică ta apă
rarea adversă. Păcat că nu 
decizia 
tiflcării 
atît cit 
simțită 
ciat de ___
II — intrat după pauză — a în
cercat cîte 
gere, fără 
jucat prea 
apreciat.

De fiecare dată cînd Lotul 
reprezentativ de tineret pleacă 
la drum, încercăm să descifrăm 
perspectiva. Ceea ce facem și 
în rîndurile de față, după pri
ma testare din acest sezon a 
noii garnituri care a evoluat 
miercuri în compania Selecțio
natei armatei R.P.D. Coreene 
— un adversar surprinzător de 
tehnic, dar fără forță la fi
nalizare.

Era normal ca la prima sa 
reunire (sub conducerea an
trenorului Cornel Drăgușin), 
după un stagiu extrem de scurt 
de_ pregătire, echipa prezen
tată în teren să simtă handi
capul lipsei de omogenitate și 
de aici și insuficiențele pe pla
nul exprimării clare a ideii de 
joc preconizate; idee care, la 
drept vorbind, nu se poate în
suși decît după alte cîteva sta
gii de pregătire, după alte tes
tări publice. Un singur exem
plu este cît se poate de con
vingător : noua echipă de ti
neret, în care s-a rulat tot 
efectivul convocat (mai puțin 
portarul Eftene — dar poate 
că ar fi fost nimerit să fie și 
el solicitat) avea în componen
ță jucători de la nu mai puțin 
13 cluburi 1 Amînînd deci, din 
motive obiective, o analiză mal 
concretă, să ne oprim totuși 
la un aspect de fond care 
poate avea implicații pozitive 
Intr-un plan mai îndepărtat. 
Este vorba de noua orientare 
adoptată de F.R.F., aceea de 
a se aduce la lot componenți 
sau foști titulari ai reprezen
tativei naționale de juniori, cu 
scopul evident de a înlesni 
ascensiunea lor viitoare spre 
marea performanță. O astfel 
de decizie asigură în mod nor
mal lotului de tineret și o 
mai lungă existență, un pro
ces de instruire mai consis
tent, din moment ce majori
tatea selecționabililor sînt 
născuți în anul 1960. Cum se

știe, limita de virstă la echi
pa de tineret este de 21 de 
ani, regulamentul admițînd si 
doi _ jucători peste această li
mită. Așa se explică prezența 
lui Cîrțu și Șoarece la testul 
de miercuri, jucători recoman
dați de jocurile prestate la 
echipele lor de club. Dătător 
de speranțe este faptul că ma
joritatea _ selecționabililor au 
căutat să-și etaleze maximele 
posibilități (mențiuni speciale 
pentru Cîrțu, Suciu, Bozeșan 
și Terheș — o mai veche cu
noștință de-a noastră), să con
vingă să avanseze promisiuni 
pentru viitoarele reuniri ale 
lotului. „Inventarul" de 
miercuri, pentru că realmente 
a fost o nouă trecere în re
vistă a talentelor pe care le 
avem, se poate valorifica 
numai în cazul în care opera
țiunea în speță va fi conti
nuată în modul cel mai serios 
cu putință și nu diluată și 
...eșuată cum s-a întîmplat cu 
„operațiunea—Mateianu", de la 
Gaziantep încoace.

Știm că în a doua decadă a 
lunii octombrie reprezentativa 
de tineret are de susținut două 
jocuri internaționale (cu for
mațiile similare ale U.R.S.S. 
— amical și Ungariei — în 
C.E.), că în a doua jumătate 
a lunii decembrie ea va par
ticipa la turneul balcanic re
zervat echipelor de tineret și 
că pentru toate acestea vor 
fi necesare cîteva scurte con
vocări. Din păcate, însă, sta
giile acestea nu sînt însoțite 
cu „jocuri-test“, cu cîștig de 
experiență. Vrem să credem 
că se vor găsi soluții de a 
îmbogăți calendarul de jocuri 
al echipei de tineret, în care 
se găsesc, cu certitudine, viito
ri componenți ai primei re
prezentative.

Stelian TRANDAFIRESCU

După evoluția neașteptat de slabă a reprezentativei de Juniori II

0 ÎNTREAGA „CLASA“ REPETENTA
are 

șl curajul necesar Iruc- 
acțiunilor lui; D. Nicolae, 
a jucat nu și-a făcut 
prezenta, deși a benefl- 
cîteva mingi bune; Radu

ceva, dar fără convin- 
aplomb; M. Zamfir a 
puțin spre a putea fi

Mihai IONESCU

C. S. TÎRGOVIȘTE - O ECHIPĂ
I INCOMODĂ ȘI ÎN DEPLASARE

Ca și în ediția precedentă 
campionatului, ~ .
luat, în noul 
start pe care 
excelent. După 
pă, pe teren __ ,__ _____
versitatea Craiova, numai o gre
șeală de arbitraj l-a privat de 
victorie. tîrgoviștenii 
nut două meciuri 
in deplasare, soldate 
lanț peste așteptări : 
te la Buzău (unde 
succesul de anul trecut) și 
la Scornlcești ’
etape in urmă, ____ _________
Mare cedase la scor).

După cum ne-am convins vi
nerea trecută, la Scornlcești, 
echipa din Tîrgoviște (aflată 
acum sub conducerea unul nou 
antrenor : Paul Popescu) stă- 
plnește bine lecția jocului în 
deplasare. Ea nu s-a lăsat prea 
mult Impresionată de acel 6—0 
obținut de gazde în prima etapă 
și le-a replicat acestora cu a-_

I
I
I
I
I
I
I

.._________ a
C.S. Tîrgoviște a 
sezon oficial, un 
l-am putea numi 
ce în prima eta- 
propriu, cu Uni-

au susți- 
consecutive 
cu un bir 

două pune
au reeditat 

unul 
două 
Satu

(unde, cu 
Olimpia

celeași arme : angajare deplină 
și unanimă in joc, spirit de 
luptă pronunțat, dirzenie, tena
citate.

In frunte cu portarul Coman 
(care, după un început mai 
nesigur, a avut cîteva magistra
le intervenții spre finalul me
ciului) și cu fundașul central 
Ene, tîrgoviștenii s-au apărat cu 
multă fermitate. Totodată, au 
folosit fiecare prilej favorabil 
pentru a ieși la contraatac, spe- 
culînd prompt greșelile apărăto
rilor adverși (și aceasta în con
dițiile absenței din formație a 
impetuoasei extreme FI. Grlgore, 
care este plecat — după cum 
se știe — cu selecționata univer
sitară în Mexic).

Echilibrată și omogenă, dar 
mai ales ambițioasă și bătăioasă 
(în sensul bun al cuvintniilui), 
C. S. Tîrgoviște rămîne o echipă 
redutabilă, greu de ‘ '
numai acasă, dar șl 
rile altor divizionare 
le va pune probleme 
mai dificile.

Constantin FIRÂNESCU

Pe frumosul stadion Corvinul 
din Hunedoara s-a consumat 
ultimul act al primei ediții a 
Balcaniadei juniorilor II (năs
cuți după 1 august 1963). După 
cum se știe, „Cupa" a fost cîș- 
tigată de reprezentativa Iugo
slaviei, care a acumulat ace
lași număr de puncte (4) cu 
cea a Bulgariei, însă a avut 
un golaveraj mai bun: 4—2 
față de 5—4. Din păcate, ti
nerii noștri jucători au reușit 
doar un rezultat de egalitate 
(cu Iugoslavia : 1—1) și au
pierdut celelalte două partide 
(0—3 cu Grecia și 1—3 cu
Bulgaria), clasîndu-se pe ulti
mul loc, ......................
punct In
Un loc ce reflectă fidel com
portarea sub orice critică a 
întregii echipe în această com
petiție, foarte departe de aș
teptările iubitorilor fotbalului.

Afirmăm că este foarte de
parte de așteptări, deoarece 
Iotul prezentat de antrenorul 
Mihai Nicolae în întrecere a 
fost alcătuit pe scheletul unei 
echipe, „Luceafărul", formată 
anul trecut, și care, de . atunci, 
a avut ----- --------- J!'” *!
me de 
într-un 
Ceilalți 
ționați,

totalizînd doar un 
clasamentul final.

PE MICUL ECRAN
1 SEPTEMBRIE, ora 16,30 : „Sportivii români la Universiada
— interviu cu Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. ; ora 16,40:
— reportaje din marea competiție sportiva națională ; ora

învins nu 
pe terenu- 
A, cărora 

dintre cele

asigurate condiții opti- 
instruire și participare 
campionat republican, 
cofnponenți — selec- 

,___ dintr-un număr destui
de mare de jucători — s-au 
pregătit, împreună cu cei de 
la „Luceafărul", în tabăra or
ganizată de F.R.F. la Brad.

Participarea la Balcaniadă a 
însemnat, de fapt, prezentarea 
la examenul de absolvire a 
„anului școlar", prilej de a ară
ta cunoștințele acumulate de-a 
lungul săptămînilor și lunilor 
de „studiu" în comun și la 
materia fotbal. Dar, evoluția

din cele trei partide 
vedit că tinerii n-au 
prea multe lucruri și, 
secință, au jucat slab, 
concepție tactică, fără 
în acțiunile ofensive, 
defensivă șubredă care _ 
clătinat la mai toate atacurile 
adversarilor. în plus, unele 
greșeli personale, comise de 
fundașul Bălan și portarul 
Gh. Popa, au dus ia primirea 
unor goluri ce puteau fi evi
tate. Dacă în ceea ce priveș
te pregătirea tehnico-tactică 
se pot găsi scuze (și anume 
că tinerii sînt încă în plin 
proces de formare ca fotba
liști), în privința pregătirii fi
zice, a ambiției cu care tre
buiau să joace, din primul 
pînă în ultimul minut, nu poate 
exista nici o

Este firesc ca greșelile care 
au condus -— ~~
scoase la 
ca ele să nu mai fie repetate 
în procesul de instruire ce va 
începe peste scurt timp. Este 
vorba de greșelile jucătorilor, 
dar. în același timp, și de cele 
ale profesorilor Fiindcă este 
inadmisibil ca, într-un răstimp 
atît de mare, tehnicienii nu
miți de federație (Valeriu Că- 
linoiu — responsabilul tabe
rei, care nici măcar nu a asis
tat la ultima partidă și Mihai 
Nicolae — antrenor principal) 
să nu transmită elevilor lor 
cunoștințele necesare, șă nu le 
insufle ambiția și dorința de 
a apăra cu demnitate culori
le țării. Sperăm că măsurile 
care vor fi adoptate vor duce 
la remedierea situației I

motivare.

a do- 
învățat 
în con- 
fără o 
orizont 

, cu o 
s-a

la eșec să fie 
lumină, pentru

Pompiliu V1NTILÂ

SIMBÂTA
Mexic ’79"
„Daciada" . .... _____ ___ r___T._ _r___ ,._i________,___
17 : Călărie, secvențe din concursul Internațional de sărituri peste ob
stacole de la Dina rd — Franța (comentator — FeTix Țopescu) ; ora 
17,30 : Ciclism, aspecte din campionatele mondiale de șosea de la 
Valkenburg — Olanda (comentator — Hristache Naum).

DUMINICĂ 2 SEPTEMBRIE, ora 15 : Fotbal, meciul F.C.M. Galați - 
Steaua (transmisiune directă de la Galați ; comentator — Radu Urzi- 
ceanu). In pauză : „Șah-mat" (rubrică prezentată de maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade) ; ora 17,10 : „Cupa Mondială" la at
letism — selecțiuni înregistrate de la Montreal (comentator — Cristian 
Țopescu) ; ora 19,15 (pe programul II) : „Tele-rama — sport" (emisiune 
de Dumitru Tănăsescu).

MIERCURI 5 SEPTEMBRIE, ora 15 : Fotbal, meciul F.C. Argeș - Di
namo (transmisiune diTectă de la Pitești ; comentator — Mircea M. lo- 
nescu). *

JOI 6 SEPTEMBRIE, ora 16 î Volei masculin, România — R.F.G. (trans
misiune directă de la Constanța).

ȘTIRI ® ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ÎNAPOIATA ASEARA DE 

LA SOFIA, reprezentativa de ju
niori a României pleacă astăzi 
ta Iugoslavia, unde va participa 
la un Important turneu alături 
de selecționatele Cehoslovaciei, 
Tunisiei, Angliei, Poloniei, R.F. 
Ge înnia șl, bineînțeles, Iugo
slaviei. Juniorii noștri vor evolua 
în grupa A. împreună cu cel ai 
Cehoslovaciei, Tunisiei și Iugo
slaviei. Iată programul jocurilor 
lor : 1 septembrie, cu Iugoslavia 
(la Labin) ; 3 septembrie, cu 
Cehoslovacia (la Pola)) ; 5 sep
tembrie, eu Tunisia (la Poreci). 
în ziua de 8 septembrie se vor 
disputa partidele pentru stabiîi-

rea clasamentului final : locurile 
I Intre ele ș.a.m.d.

• O PRECIZARE. Partidele din 
campionatul de juniori la care 
participă echipele divizionarelor 
C se vor disputa de la ora 13, 
după meciurile seniorilor. Me
ciurile din campionatul republi
can (juniori I) se vor programa 
de la ora 9.
• SELECȚIONATA 

NIORI MICI (născuți 
gust 1964) a susținut 
partidă amicală cu 
B Unirea Alba lulia, 
reia a ceda-t cu scorul de

DE JU- 
după 1 au- 
miercuri o 
divizionara 

în fața că- 
• ’ 2—0

(1—0). Golurile au fost marcate 
de Soș șl Moraru. (I. FILIPESCU, 
coresp.).
• JOCURILE ETAPEI A IV-A 

A DIVIZIEI A de duminică 2 
septembrie vor începe de la ora 
17. Excepție face partida F.C.M. 
Galați — Steaua, care va ti tele
vizată (ora 15).
• COMISIA DE DISCIPLINA a 

FJt.F. a decis sancționarea Iul 
Marinescu (C. S. Tîrgoviște) și 
Mincu (Viitorul Scornlcești) cu cî
te o etapă de suspendare și a Iul 
Țolea (F.C.M. Galați) cu avertis
ment.



Balcaniada aeronautică SPORTIVI ROMANI Turneul internațional de Doi „Mănușa litoralului"

BIlANIUl AIROMODILIȘTILOR NOȘTRI: PESTE HOTARE

8 TITLURI DE CAMPIONI!
Continua întrecerile la zbor cu motor, parașutism și planorism

f BACAU, 30 (prin telefon). 
Ieri s-au încheiat întrecerile de 
aeromodele și rachetomodele 
din cadrul Balcaniadei aero
nautice. printr-o frumoasă e- 
volutie a sportivilor noștri în- 
tr-una din probele grele ale 
concursului : modele echipate 
cu motoare de cauciuc. Pre- 
zentînd aparate realizate la un 
înalt nivel tehnic și dovedind 
o bună pregătire tactica, ei 
și<-au dominat adversarii, cîști- 
gind proba prin Petre Cucu- 
ianu (1180 p), urmat de cole
gul său Dan Voincscu (1 164 
p) și bulgarul Tatu Sloianov 
(l 125 p). A fost obținut astfel 
și un nou titlu balcanic pe 
echipe, cu 3 462 p, față de 3 266
p realizate de formația bul
gară și 2 973 p ale echipei iu
goslave. Tot ieri s-a desfășu
rat și proba de rachetomodele 
machete (o adevărată expozi
ție). cîștigată de sportivul ro
mân Gheorglie Bâcăuanu, pre
bum ■ si proba de aeromodele 
captive de curse, care 
venit cuplului bulgar L.
(pilot) — P- Pelkov 
nic). cu 7:42.

Bilanțul întrecerilor 
nice, foarte disputate și
rite de numeroși tineri și copii 
este favorabil sportivilor noș- 

o bună 
speciali- 
in total, 
— 4 pe 

la individual 
Mihai Muscă,

desfășoară pe aerodromul 
„Aeroclubului Gheorghe Băn- 
ciulescu", a figurat, ieri, cea 
mai spectaculoasă probă : evo
luțiile liber alese. Este proba 
în care curajul se împletește 
cu îndemînarea, făcînd din 
zbor o adevărată artă, în care 
omul desenează cu mașina sa 
cele mai neașteptate figuri. In 
concursul de ieri, am fost, din 
nou, martorii excelentei evo
luții a unor ași ca Mihaj Albu, 
de două ori campion balcanic, 
Ion Trucmel si Cezar Rusu, 
Ana Nina Ioniță sau ti nărui 
pilot acrobat Marcel Mitu — 
26 de ani —, care dacă va con
tinua să muncească cu aceeași 
pasiune, cu seriozitate, va a- 
junge, fără îndoială, pe cul
mile măiestriei. Sportivii oas
peți sînt încă în formare ca 
acrobati

După 
conducă 
„zborul 
odihnă.

de ' înaltă clasă.
trei probe, continuă să 

Mihai Albu. Vineri, 
cu motor" are zi de

a re-
Kolev

(meca-

balca- 
urmă-

tri. care au dovedit 
pregătire tehnică de 
tate. Ei au cîștigat..
8 titluri de campioni

și 4 
Popa, 
Bâcăuanu. Petre Cu- 
Sportivii bulgari au 
titluri, iar cei iugo-

echipe 
(Crîngu 
Gheorghe 
ruinau).
oticeirit 7 
slavi 6.

Ion HOABĂN

PLOIEȘTI, 30 (prin telefon). 
In programul piloților de a- 
crobație cu avionul, care se

„Cupa Prietenia" la

junioare a arătat :
WJUIMUF JiaHMI! »F"W -TJ B.UUUL)iUt—MIILM —

Ne-a vizitat Ia redacție, în
dată după întoarcerea de la 
competiția „speranțelor volei- 
balistice", de la „Cupa Priete
nia" cont. univ. Nicolae Mu
rata, Firește pentru a ne furni
za amănunte în plus și a ex
pune cîteva constatări perso
nale de la întrecerile găzduite 
de localitatea bulgară Pazargic.

■— A fost o competiție de 
nivel ridicat. Echipele. în ma
joritate, au aliniat jucătoare cu 
calități fizice remarcabile și cu 
un repertoriu tehnic suficient 
de larg și de bine însușit, 
avînd în vedere vîrsta „speran
țelor". De asemenea, am reți
nut 0 serie de aspecte pozi
tive privind organizarea jocu
lui în atac și apărare, ceea ce 
mă face să cred că voleiul 
feminin se află într-o peri
oadă de evidentă emancipare. 
Mi-au plăcut mai ales echipele 
U.R.S.S., R.D. Germane (am
bele cil elemente înalte, bine 
puse la punct cu pregătirea). 
Bulgariei (cîștigătoarea) și 
R.P.D. Coreene (impresionantă

Viorel TONCEANU

PITEȘTI, 30 (prin telefon). 
Parașutiștii care se află în 
competiție pe cîmpui de zbor 
„Henri ~ 
cheiât. 
salturi 
m cu 
Din cele __ _ _
mate, ieri s-au realizat cinci, 
întrecerile sînt foarte strînse 
și, prin specificul lor, fiecare 
aterizare poate aduce răstur
nări de clasament. Pină acum 
conduc, la băieți — bulgarii 
Gheorghiev și Uzunov, cu cite 
5 lansări pc zero (din formația 
noastră, V. Mihanciu se află 
pe locul 4). iar la fete — în 
frunte se află sportiva noas- 
(tră Eva Lutsch.

Coandă“ nu și-au în.- 
încă, proba a doua : 
individuale de la 1 000 
aterizare la punct fix. 

opt manșe progra-

TURNEUL ARMATELOR 
PRIETENE LA HANDBAL (M)
La Seghedin (Ungaria), în 

turneul Armatelor prietene, la 
handbal (m), Steaua București 
a învins cu 
chipa Cubei. 
Cehoslovacia 
21 ; Ungaria — Polonia 27—27.

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS

32—20 (14—8) e-
Alțe rezultate :

— Bulgaria 26—

ALE S.U.A.
Pe terenurile de la Flushing 

Meadows (New York) au con
tinuat întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis ale 
S.U.A. Ilie Năstase l-a învins 
cu 7—5, 7—5, abandon, pe fin
landezul Palin, care s-a acci
dentat în finalul meciului. Alte 
rezultate : McEnroe
6—1, 6—2, 6—4 ; LJoyd — Pasa- 
rell 6—1, 6—3, 6—7, * ‘
Lendl — Patten 6—4,
6—0; Dibbs — Tim Wiilkinson 
4—6. 2—6, 7—5. 6—2, 6—3.

Slozil

6-1 J
6—1,

N. ȘEITAN (Litoral) Șl P. SAIBEL (R. D. G.)

REVELAȚIILE REUNIUNII DE IERI
CONSTANȚA, 30 (prin telefon). 

Sala sporturilor din localitate a 
fost din nou luată cu asalt de 
numeroși iubitori ai sportului, 
dornici să-i vadă evoluînd pe 
participanții la cea de a VUI-a 
ediție a competiției pugilistice 
dotată cu „Mănușa Litoralului4*.

Gala de miercuri seara a con
tinuat (după închiderea ediției) 
cu meciurile preliminare la ca
tegoriile semiușoară, semimijlocie 
și mijlocie. Partidele au fost viu 
disputate, multe dintre ele fru
moase, de un nivel tehnic și 
spectacular apreciabil. In fruntea 
acestora s-a situat întâlnirea din
tre I. Captari (Steaua) și sovie
ticul A. Beliaev, în cursul căreia 
s-au schimbat lovituri puternice, 
amîndol combatanții fiind nu
mirăți în final, victoria i-a re
venit lui A. Beliaev.

Alte rezultate : semiușoară — 
FI. Zamfir (Farul) b.p. N. Sto- 
enescu (B. C. Galați), I. Curte 
(Portul Cons ban ța) b .ab. 2. 
M. Cpalak (Cehoslovacia), I. Si- 
mlon (Litoral) b.p. L. Maksimo-

CAMPlONATELf MONDIALE DE CAN0T4J KMININ
(Urmare din pag. I)

timp al zilei. Campioana noas
tră a controlat cu autoritate 
toată cursa, întrecindu-le de
tașat pe Martina Schroter (R.D. 
Germană) 3:44,77, Hette Bor- 
risos (Olanda) 3:46,36, Marian 
Ambrus (Ungaria) 3:47,71, Mary 
Renof (Australia) 3:49,81 și An
dreea Schriener (Canada) 
3:52,13. Celelalte serii au fost 
cîștigate de Thea Groll (R.F. 
Germania). 3:48,94 și Joan Lind 
(S.U.A.) 3:43,61. Cîștigătoarele 
de serii vor concura în semi
finale. restul concurentelor în 
recalificări.

La 4+1 vîsle, echipajul nos
tru Veronica Jugănaru, Aneta 
Mihaly, Maria Macoviciuc, So
fia Banovici și Elena Giurcă 
a sosit pe locul trei în serie 
In 3:13,17, după R. D. Germa
nă 3:09,78 și S.U.A. 3:13,02 și

va concura în recalificări, ca 
și cel de 8+1, clasat pe locul 
secund în prima serie (2:59,11). 
cea mai puternică. după 
U.R.S.S. (2:57,94), dar înaintea 
sportivelor din R.D. Germană 
(3:00,08), Bulgaria (3:04,51) și 
Olanda (3:07.02).

Recalificările se vor desfășu
ra vineri după amiază, sîmbă- 
tă fiind programate semifina
lele. iar duminică după amiază 
cursele finale.

vic! (U.R.S.S.) ; semimijlocie : 
K. Uwe (R.D.G.) b.p. S. Mustafa 
(Turcia), V. Simion (Litoral) 
b.ab.l L. Kliha (Cehoslovacia). 
T. Spinu (Farul) b.p. I. Ondrej 
(Cehoslovacia), Gh. Simion (Di
namo) b.p. P. Pertli (Finlanda) ; 
mijlocie : I. Stary (Cehoslovacia) 
b.p. V. Amețică (Farul). M. VI- 
șan (Met. Buc.) b.p. P. Istrate 
(B.C. Galați), T. Manfred (R.D.G.) 
b.p. Fl. Mate! (Litoral).

Gala de joi seară s-a bucurat 
de același mare interes din par- 
tea iubitorilor sportului cu mă
nuși. Așteptările acestora au fost 
pe deplin răsplătite, 
fiind -. .
șite de pină acum, 
mal frumoase partide am 
nut-o ta ’ ’
ferită de 
toral) și 
Cei doi 
din plin _ . .
prin schimburile rapide de 
turl cit șl prin 
eschive executate 
Plusul de experiență 
nală l-a adus lui Șeitan o aplau
dată victorie la puncte, după un 
meci echilibrat. Deosebit de apre
ciată de spectatori a fost și in- 
tîlnirea „ușorilor" P. Șaibei (RDG) 
și I. Petre (Portul), în care vic
toria a revenit, la puncte, spor
tivului oaspete. Alte rezultate. 
Muscă : S. Omer (Turcia) b.ab. 1 
I. Rlchweiss (Cehoslovacia), A. 
Sîrcă (Dinamo Buc.) b.p. K. 
Gim (irlanda) ; ușoară : V. Mi- 
hăilă (Steaua) b.k.o. 1 A. Seika- 
nina (Cehoslovacia), M. Ruse (Ci
mentul Medgidia) b.p. Gh. Plrvă- 
nescu (CFR Timișoara), M. Miha- 
lache (Farul) b.p. Gh. Augustin 
(Portul); mijlocie mică: C. 
Chițu (Farul) b.p. M. Spasovsk.1 , 
(Iugoslavia), G. Langol (Finlan
da), b.p. s. Postolache (Litoral).

. _  ___ _ ... , reuniunea
una dintre cele mai reu-

Dintre cele 
reți- 

primul rînd pe cea o- 
,,muștele44 N. Șeitan (Li- 

Al. Șchiopu (Steaua), 
sportivi și-au dovedit 
cunoștințele tehnice atât 

• lovi- 
spectaculoasele 

cu măiestrie, 
competițio-

Cornel POPA coresp.

0 NOUĂ GENERAȚIE DE GIMNASTE
(Urmare din pag. 1)

VOLEIBALISTELE GENERAȚIEI MAI TINERE
AU PERSPECTIVE MAI MARI DE AFIRMARE

prin mobilitate și prin tehnica 
individuală, în special în apă
rare).

— în acest context, cum Ju
decați comportarea „speranțe
lor" noastre ?

— Echipa prezentată de an
trenorul S. Chiriță, clasată pe 
locul VI din 11 participante, a 
etalat și ea o serie de cali
tăți, pe fondul cărora consider 
că se poate clădi, în conti
nuare. Deprinderile tehnico- 
tactice sînt sumare, dar ceea 
ce s-a învățat se aplică ..bine.

— Rezultatele (3 victorii și. 3 
intrîngeri) și poziția de mij
loc se explică doar prin re
gistrul tehnico-tactic mai re
dus 7

— Nu numai prin aceasta, ci 
și prin faptul că elementele 
mal dotate — printre care 
le-am remarcat, pe Otiiia Se- 
coșan, Ioana Liteanu, Gineta 
Lu’ngu și Dana Drăghici — 
au fost cele mai tinere, deci 
cu experiență de concurs mai 
redusă. Dealtfel, consider că 
voleibalistele din generația

deocamdată — 
afirmare mai, 
cu un an-doi 
Prin urmare, 
celor mai ti
ne îndreptăm 

mai

1963—64 au — 
perspective de 
mari decît cele 
mai vîrstnice. 
către generația 
nere trebuie să 
cu precădere atenția și, 
ales, să nu neglijăm în pregă
tire dezvoltarea spiritului de 
combativitate. (A.B.)

BASCHET • La San Juan 
(Porto Rlco), pentru „Cupa in
tercontinentală" (masculin) : Por
to Rlco — Iugoslavia “ ~ 
(49—44) I

CICLISM o La C.M., pe pista 
de la Amsterdam, proba femi
nină de viteză a revenit sovieti
cei Galina Țareva, care a ta- 
vlns-o ta finală pe olandeza 
Truus van der Plaat. Locul 3 a 
fost ocupat de americanca Sue 
Novarra. Proba de urmărire indi
viduală (amatori) a fost cîștigată 
de sovieticul Nikolai Makarov, 
cronometrat pe 4 909 m cu 4:49,54. 
El l-a învins in finală pe italia
nul Mauricio Bldlnost (4:50,45). 
Francezul Alain Bondue a ocupat 
locul 3.

99—81

lului ridicat al școlii de gim
nastică românești, care stră
lucește atît de puternic în ul
timii ani. încetptod cu Campio
natele europene de la Skien, 
din 1975, continuând apoi cu 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, din 1076, cu Campionatele 
europcne.de la Praga din 1977, 
cu Campionatele mondiale de 
la Strasbourg, din 1978, cu 
Campionatele europene de la 
Copenhaga, din luna mai, și cu 
strălucitul succes din finalele 
pe aparate ale „Cupei Mondia
le" desfășurate la începutul lu
nii iunie în capitala Japoniei.

Dealtfel, cel mai recent suc
ces al Ancăi Kiss nu constituie 
cîtuși de puțin o surpriză. El 
se adaugă. unor alte rezultate 
prestigioase pe care această 
gimnastă de nici 14 ani împli
niți le-a obținut deja în sălile

de aport din Moscova și Riga, 
din Suedia sau din Franța, 
unde ea a cîștigat sau s-a si
tuat pe locuri fruntașe in com
petiții de anvergură. .

Aflîndu-se, în ultima perioa
dă, în preajmă și lucrînd efec
tiv împreună cu Nadia Coma
neci, cu Emilia Eberle și cu 
celelalte componente ale lotu
lui reprezentativ, Anca Kiss și 
Kodica Dunea au înregistrat un 
progres deosebit în obținerea 
măiestriei lor sportive, ambele 
anunțândiu-se ca două dintre 
cele mai puternice componen
te ale viitoarei noastre echipe 
reprezentative. In ce-o privește 
pe Anca Kiss, doar faptul de a 
nu fi împlinit vîrsta de 14 ani 
a împieidlicat-o să ia startul la 
trecutele Campionate europene 
de la Copenhaga, căci valoarea, 
atinsă de ea i-ar fi dat pe de
plin dreptul să evolueze alături 
de cele mai bune gimnaste ale 
Europei.

TELEX
unui 

Beijing, 
Xinmln 

national 
kg) la

HALTERE • Cu prilejul 
concurs desfășurat ia * 
halterofilul chinez Zhao 
a stabilit un nou record 
la cat. semimijlocie (75 
total cu 322,5 kg.

HOCHEI • Turneul final al 
C.C.E. a luat sftrșit la Innsbruck 
cu tnttlnlrea dintre ȚSKA Mosco
va șl Poldi Kladno (Cehoslovacia). 
Victoria a revenit cu “ ' " ~
9—0. 2—1) hocheiștilor 
Pentru locul 3, Pori 
(Finlanda) — A.I.K. 
(Suedia) 3—2 (2—0, 9—2, _ ,

NATAȚIE • In ultima zi a 
campionatelor de înot ale Italiei,

3—1 (1—0, 
sovietici. 
Aessaet 

Skeleftea 
1-0).

desfășurate la Florența, au fost 
stabilite 3 noi recorduri naționa
le: 100 m spate femei : Carosl — 
1:06,13 ; 100 m delfin bărbați:
Rampazzo — 57,23 și 100 m spate 
bărbați : Bellon — 59.60.

PENTATLON MODERN • In 
concursul feminin de la Drozukov 
(Polonia), înaintea ultimei probe, 
în clasamentul general conduce 
Kim Dunlop (S.U.A.) — 4 120 p. 
urmată de Violeta Rulkowska 
(Polonia) 3 830 p.

• „CUPA MONDIALA* ne-a atras aten
ția că medaliile marilor competiții atletice 
au din ce în ce mal m-ulți pretendențl. La 
Montreal, muilte nume noi au trecut în 
prtai-plan, Printre acestea, sprintena ame
ricană Evelyn Ashford, inv.ingătd'are la 100 
șl 200 m, și compatriotul ci Larry Myrricks, 
care — cu 8,54 la lungime — scurtează dis
tanta față de senzaționalul rezultat obțin-ut 
in 1968 de Bob Beamon Q CONSTANTIN 
ALEXANDRU și-a completat panoplia cu 
a 7-a medalie de aur. Dublul campion 
mondial de lupte nădăjduiește să-și spo
rească recolta de aur anul viitor, la Mos
cova. Un proiect frumos, îndrăzneț, la care 
trebuie să se gindească șl ceilalți luptători 
români, reveniți de la San Diego cu cape
tele plecate • APROPO DE MEDALU, Cu 
cele 3 cîștigate la campionatele mondiale 
de la Duisburg, excelentul nostru canoist 
Ivan Patzaichin a ajuns la o cifră rotundă: 
20. Cu asemenea tezaur nu se mai poate 
mîndirl în lume decît T. Wichmann, un vete
ran ca și Patzaichin. Dealtfel, în canoe, 
de mal bine de 10 ani aceleași „nume 
mari44 s-au păstrat constant pe tabloul de 
onoaare al întrecerilor • IN RÎNDUL ELI
TEI urcă sigur tînăra Mariana Paraschiv, 
prima înotătoare româncă ce coboară sub 
5 minute la 400 m mixt. Exemplul colegei 
sale Carmen Bunaciu dă roade ! • DE LA 
ANTIPOZI, scrimerii și scrimeneile se în
torc cu cel mai slab bilanț la campionatele 
mondiale în ultimii 14 ani. Temă de adâncă 
meditație pentru federația de resort, ca șl 
pentru cea de fotbal care ne-a oferit, prin 
..națională44, două înfrîngerl amare • ÎN
VINSA pe propriul teren, recordmana mon-

dlală la săritura ta înălțime Sara Simeoni 
declara, după „Cupa Europei", La Torino : 
„De cînd am stabilit recordul, sint parcă 
mai distrată, nu știu unde ml-e capul... 
Va trece" Se pare însă că trece greu, de 
vreme ce a fost învinsă și la „Cupa mon
dială" 0 MARE A FOST ENTUZIASMUL 
suporterilor echipei Perugia la vestea achi-

ziționăril noului Idol al fotbalului italian. 
Paolo Rossi. Dar nu mică le-a fost decep
ția după meciul de verificare de la Terni, 
unde Perugia s-a văzut învinsă de divizio
nara B Temana, cu 2—0 : nu numai că 
Rossi „n-a făcut nimic deosebit, care să 
justifice fabuloasa sumă contra căreia a 
fost transferat", notează cronicarii, dar nici 
măcar nu a tras o singură dată la poartă 
in cele 90 de minute de joc o CU TOATE 
ACESTEA, fostul antrenor Helenio Herrera 
aprecia, intr-un. interviu acordat lui „Cor- 
riere dello Sport", că Perugia poate ciștiga

titlul, avînd cea mal bună linie de atac. 
Spusele „magului" (care anul trecut a 
ghicit ordinea primelor două clasate) au 
fost dezise imediat de Perugia, care a pier
dut șt meciul de cupă cu A.S. Roma 0 
UN NOU RECORD anunță echipa de ho
chei a S.U.A. : 55 de meciuri de verificare, 
de acum și ptaă la J.O. de la Laice Placid. 
Pentru acest „tur de forță", antrenorul 
Herb Brooks a selecționat M de jucători.. 
In program figurează șl un turneu în Eu
ropa. • A VH-A EDIȚIE a „Spartachladd 
copiilor și tineretului" din R. D. Germană 
a descoperit noi stele. Cele mai importante 
par a ii săritorii în înălțime -Matthias 
Grebner (17 ani), care a obținut 2,99 m, șl, 
mal ales. Gert Ritter (14 ani), cu rezulta
tul de 1,90 m. Apropo de performanța aces
tuia, recordmanul Rolf Beilschmidt spunea 
că, la 14 ani, el realiza doar 1,71 m • ce
lebrul INTERNAȚIONAL ITALIAN Giu
seppe Meazza, component al „squadrei az- 
zura", campioană a lumii în 1934 și 1938, a 
încetat din viață zilele trecute. Avea 69 de 
ani. Meazza a jucat ptnă La 49 de ani, a 
susținut 519 meciuri, mareînd 272 de goluri. 
De 33 de ori a îmbrăcat tricoul reprezen
tativei • LA FESTIVALUL FILMULUI 
sportiv, de la Liubljana, care ține ptnă la 
8 sepembrio. România va prezenta docu
mentarul „învățăm înotul" 0 FOSTUL CAM
PION olimpic american John Kinsella (26 
de ani) a cîștlgat ediția a 5-a a concursului 
internațional de traversare a Canalului Mi
ned!, întrecînd 19 concurențl și reallztad 
timpul de 9 ore șl 10 minute.

Aurelian BREBEANU

MECIURI INTERNAȚIONALE
ÎN PRELIMINARIILE C.E. (gr. 

a 2-a), la Viena : Austria — 
Norvegia 4—0 (1—0). Au marcat 
Jara, Prohaska (11 m), Kreuz șl 
Krankl.

LA MLKKELI 
meci amical, 
marca 0—0.

(Finlanda). in 
Finlanda — Dane-

a luat sfîrșit cam-LA SOFIA ______ __ T_. ___
pionatul balcanic pentru echipele 
de juniori mari. în finală, iugo
slavia a învins cu 1—0 (0—0) Al
bania. Pentru locul 3 : Bulgaria 
— Grecia 6—0 (5—0).

ÎN C.M. DE JUNIORI : U.R.S.S. 
— Guineea 3—0 (1—0). Polonia — 
Indonezia 6—0 (5—0). Echipele
U.R.S.S. și Poloniei s-au califi
cat pentru sferturile de finală.

★
o oră tîrzie a avut 
de debut al echipei 

de fotbal a României

Aseară La 
loc meciul 
universitare 
care participă la cea de a X-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare. (Pină la ora închiderii 
ediției — din pricina diferenței de 
fus orar — rezultatul final al par
tidei nu ne-a parvenit).
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