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Pe stadionul „Azteca“ din Ciudad de Mexico

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL, 
PRILEJ PENTRU REALIZAREA 

UNUI REAL PROGRES VALORIC
—----------- PROGRAMUL ETAPEI DE MÎINE-----------------

ln prllmia etapă stnt programate Jocurile : THltCM Iași — Rul
mentul Brașov ; Universitatea Cluj-N«poca — Hidrotehnica Con
stanța ; Confecția București — Progresul București (meci aml- 
nat). Știința Bacău — Mureșul Tg. Mureș ; Constructorul Bala 

Mare — Universitatea Timișoara.

MÎINE, INAUGURAREA CELEI DE A X-a EDIȚII 
A JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE

CIUDAD DE MEXICO. 31 
(prin telex). Cea de a X-a e- 
diție, jubiliară, a Jocurilor 
Mondiale Universitare se des
chide duminică pe marele sta
dion olimpic „Azteca", acolo 
unde se află punctul final al 
traseului flăcării universitare 
plecată de pe Monte Alban, la 
poalele căruia se află orașul 
Oaxaca. Oraș a cărui semnifi
cație tradițională este pacea și 
seninătatea Mexicului — simbol 
pe care organizatorii i-1 atribuie 
importantei confruntări mon
diale universitare.

Străbătînd traseul spre Yuca
tan și mergînd pc urmele civi
lizației Aya și a aztecilor lui 
Montezuma, flacăra universi
tară va declanșa înocputul u- 
nei întreceri sportive nu numai 
pasionante, ci și de o impor

Mâine, „s?nndau a 4-a in Divixia A de îotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl „U“ cluj-napoca promit un meci atractiv
CLASAMENT• Steaua, lidera clasamentului, nu e deloc scutită de 

emoții la Galați ® Suporterii lui Dinamo așteaptă o 
victorie concludentă • La Tîrgoviște, un sever examen 
pentru formația campioană • Jiul—Chimia Rm. Vîlcea, 
iun derby al... polului sud • Va mai pierde, acasă (ca 
în toamna lui ’78), F.C. Baia Mare duelul cu „Poli ?
• Un 1 solist în dreptul mureșenilor pentru meciul lor 
cu Gloria Buzău, în schimb toate cele... trei semne

pentru jocuriie de la lași și Scornicești

FROGRAMUL ETAPEI ---------------—
UNIVERSITATEA - „U" CLUJ-NAPOCA
DINAMO - OLIMPIA SATU MARE

(Stadionul Dinamo)
CLUBUL SPORTIV - F.C. ARGEȘ 

JIUL - CHIMIA RM. VÎLCEA
F.C.M. - STEAUA

(partidă televizată) 
FOTBAL CLUB

POLITEHNICA 
VIITORUL 
A.S.A.

începe Ia ora 37, cu

Craiova : 
București :

Tîrgoviște : 
Petroșani : 
Galați :

Baia Mare : 
lași : 
Scornicești : 
Tg. Mureș :

Partidele vor
este programată de la ora 15. 

tanță și o valoare competițio- 
nală care depășesc cu mult 
toate edițiile precedente. Argu
mentele acestei afirmații : atît 
numărul neobișnuit de mare al 
participanților, cit mai ales 
valoarea lor știută și incontes
tabilă. Spațiul nu ne permite 
să dăm lista tuturor campio
nilor olimpici și mondiali. a 
tuturor recordmanilor lumii sau 
ai diferitelor continente care 
intră in concursuri. Ne vom 
rezuma azi doar la cîteva e- 
xemple — după opinia noas
tră, întru totul grăitoare — 
ale atletismului, scrimei șl po- 
loulul. Astfel. în concursurile 
atletice vor lua parte — la 
băieți — Udo Bayer (R.D.G.), 
campion olimpic și recordman 
mondial la greutate, Iuri Sedîh 
(U.R.S.S.), campion olimpic la

„POU“ TIMIȘOARA
- SPORTUL STUDENȚESC
- S.C. BACĂU
- GLORIA BUZĂU

excepția celei de la Galați care 

ciocan. Joao de Oliveira (Bra
zilia), recordman mondial la 
triplusalt. Wolfgang Schmidt 
(R.D.G.), recordman mondial la 
disc, Alessandro Cassanas 
(Cuba), fost recordman mon
dial la 110 mg, Myrrycks 
(S.U.A.) — 8,54 m la lungime, 
iar la fete — Angela Voigt 
(R.D.G.) — 6,99 m la lungime, 
Marlise ‘Gdhr (R.D.G.), cam
pioană europeană și recordma
nă mondială la 100 m. Ma
rita Koch (R.D.G.), record
mană mondială la 200 m și 
400 m, Evelyne Ashford (S.U.A.), 
recenta învingătoare a lut 
G3hr și Koch, Giana Romanova

Marius POPESCU

(Continuare in pag a 4-a)

1. STEAUA
2. ,,U“ Cluj-Napoca
3. Uni*. Craiova

4- 5. A.S.A. Tg. M 
,,Poli* Tim.

6. C.S. Tîrgoviște
7. F.C. Argeș
8. S.C. Bacău
■7. Viît. Scornicești

10. Dinamo
11. Sportul stud.
12. F.C. Baia Mare
13. Politehnica lași
14. Gloria Buzău
15. F.C.M. Galați
16. Chimia Rm. V.
17. Jiul
18. Olimpia

MEDALIILE NU VIN DE LA SINE, 
ELE TREBUIE SĂ FIE CUCERITE!
Nolivc subiective au determinat, în luna august, lipsa de pc podiumul campionatelor

începe o nouă ediție a cam
pionatului feminin de handbal, 
începe, deci, o nouă si — 
speram — palpitantă și de 
bună calitate luptă pentru 
întîietate, pentru ierarhizarea 
valorilor naționale. Acesta este 
scopul declarat al celei mal 
importante întreceri a hand
balului nostru feminin. Dar, 
nu și singura rațiune de or
ganizare a unei astfel de com
petiții. Tocmai din acest motiv, 
Un alt principal țel al între
cerii — poate la fel d« im
portant ca și cel anunțat mat 
înainte — rămîne, de ani și 
ani, și acela al consolidării 
generale a handbalului nostru 
feminin, al creșterii sale va
lorice, pînă la atingerea cote
lor impuse azi pe plan inter
național.

Și dacă. vrtnd-nevrînd, ie
rarhizarea celor mai bune e- 
chipe din țara noastră se face 
cu regularitate, în schimb, pe 
linia progresului, a depășirii, 
an de an, a cotei valorice an
terioare — în așa fel îneît 
reafirmarea pe plan interna (Continuare ln pag. 2-3)

3 3 0 0 3- 1 6
3 3 0 0 5- 0 6
3 2 1 0 7- 3 5
3 2 0 1 5- 3 4
3 2 0 1 5- 3 4
3 1 2 0 5- 3 4
3 2 0 1 6- 5 4
3 2 0 1 3- 3 4
3 1 1 1 8- 4 3
3 1 1 1 2- 1 3
3 1 1 1 1- 1 3
3 1 0 2 7- 5 2
3 1 0 2 2- 2 2
3 1 0 2 1- 4 2
3 1 0 2 5-10 2
3 0 0 3 1- 6 0
3 0 0 3 0- 7 0
3 0 0 3 1-11 3

Fază dintr-unul din' meciurile campionatului trecut, in care s-au 
IntUnit, la București, Progresul și Știința Bacău, campioana fării

țional să devină o realitate — 
nu s-a realizat saltul așteptat 
Ba, mai mult, de la un sezon 
la altul, handbalul feminin 
s-a îndepărtat tot mai mult 
de la - poziția fruntașă în 
lume, pe care o deținea cu 
ani în urmă, ajungîndu-se azi 
ca echipa noastră să nu se în
scrie în circuitul olimpic, ra- 
tîndu-se calificarea la J.O. 
după ultima ediție a C.M.

Așteptăm, în consecință, ca 
această a 22-a ediție să în
semne un moment de cotitură 
în activitatea competițiotială 
internă, prin îmbunătățirea 
calitativă a jocurilor, creșterea 
preocupării pen'm a'dontarea 
unor soluții tactice inteligente 
și moderne, prin însușirea unor 
procedee tehnice eficiente și 
printr-o creștere simțitoare a 
capacității fizice. Iată căile 
care pot duce, în mod sigur, 
la partide de un bun nivel, 
din desfășurarea cărora să cîș-

Călin ANTONESCU

mondiale a unor sportivi fruntași români, dar potențialul acestora, ca și ambiția lor, cît
PiSTARZII l-AU RECÎȘTIGAT PE SPECTATORI, 

DAR PÎNĂ LA PERFORMANȚĂ 
DRUMUL E ÎNCĂ LUNG

șl condițiile bune de prefire pol asigura revenirea în anul 19H0

TEODOR VAS1LE

în cele 10 ziie ale disputării 
campionatelor naționale de 
pistă, tribuna velodromului Di
namo a găzduit numeroși spec
tatori, mult mal mulți decît 
în ceilalți ani, se poate spune 
chiar — un număr record. Ce 
le-au oferit sportivii acestor 

iubitori ai sportului cu peda
le ?

Stimulați de prezența spec
tatorilor (sesizați, desigur, in
terdependența), cicliștii s-au 
străduit — șl au reușit — în 
majoritatea probelor — să rea
lizeze performanțe bune, înso
țite de surprize și de dispute 
de un ridicat nivel spectacu
lar. Rezultatele obținute la ur
mărire individuală (4 000 m) de 
către Mircea Romașcanu — 
5:03,0 și Valentin Marin — 
5:04,7 redeschid fondiștilor plr- 
tia la... pistă. Este, fără dis
cuție, un important pas înainte 
care se face în această probă 
înscrisă pe programul Olim
piadei și al „mondialelor", o 
perspectivă clară de a se 
coborî sub 5 minute și. deci, 
de a se atinge nivelul inter
național.

Victoria lui Ion George la 
viteză, obținută la capătul de
pășirii unor obstacole ce pă
reau — înainte de start — in
surmontabile, a fost cea mai 
plăcută surpriză a acestor 
campionate. Tînărul pistard al 
Școlii sportive nr. 2 din Ca
pitală și-a reconfirmat talen- 
tul, valoarea intrinsecă, poziția 
sa de „Nr. 1“ în sprintul ro
mânesc. Poate că toate acestea 
nu reprezintă prea mult.pentru

Hristache NAUM

(Continuare in pag., 2-3)

Primele trei locuri pc conti
nent, în lume și la Jocurile 
Olimpice, podiumul și cele trei 
medalii, îndeosebi medaliile de 
aur, constituie pentru palma
resul de înaltă performanță al 
unui tînăr sportiv și pentru 
bilanțul ln sport al unei țări, 
tot atîtea motive de mîncțrie și 
de atestare a dezvoltării mul
tilaterale a tinerelului unei 
națiuni.

Recentul bilanț al celor 35 de 
ani de la eliberarea României 
arată că sportivii noștri au cu
cerit în această perioadă de 
aproape 60 de ori mai multe 
medalii Ia campionatele euro
pene decît înainte de 23 Au
gust 1944, de 41 de ori la cam
pionatele mondiale și de 49 de 
ori la Jocurile Olimpice. Cele 
mai multe dintre aceste meda
lii au fost cucerite în ultimii

SUCCESE ROMÂNEȘTI
LA BALCANIADA AERONAUTICA

Ia Pitești, au continuat vineri 
campionatele balcanice de para
șutism sportiv. La masculin, pro
ba de salt de la o altitudine de 
1 000 m, cuprinzînd 0 manșe, a 
fost cîștlgata de bulgarul Naiden 
Davidov, urmat de A. Dogrouz 
(Turcia) șl V. Mihanciu (Româ
nia). Proba feminină a revenit 
sportivei române Eva Ludsch. 
Ea a fost urmată in clasament 
de Jordanka Semionova (Bulga-

ia realizările cele mai bune din
de la Montreal care, au situat 
România pe locul 5 în lume 
la total medalii (27) și la 
puncte, pe locul 6 la medalii 
de aur, producînd un puternic 
avînt în mișcarea noastră spor
tivă de performanță, bilanțul 
general al campionatelor mon
diale în anul 1978 găsind Ro
mânia pc locul 5 în lume, cea 
mai prodigioasă poziție ocupa
tă vreodată de sportivii noștri. 
Atunci, la aproape doi ani de 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova ’80, s-a constatat că exis
tă toate premisele pentru ca 
bilanțul olimpic din anul 1976 
sâ fie substanțial depășit în 
anul 1980.

Acestea erau roadele unei 
pregătiri minuțioase, ambițioa
se, ale unui sprijin mereu în 
creștere, ale unui avînt general 
al sportivilor noștri care doreau 
să atingă plafonul cel mai ri-

ria) șl Radmila Dimie; (Iugosla
via).

Campionatele balcanice de pla
norism au programat vineri la 
Lași proba de viteză pe traseul : 
Iași — Rugtnoasa — Iași (201 km).

Medalia de aur a fost cucerită 
de Mircea Finescu cu 1 000 puncte, 
urmat de Erwln Rosch (România) 
— 909 puncte șl E. Radeev (Bul
garia) — 946 puncte.

anul 1918
dicat posibil avind în vedere 
marea dificultate, atît pentru 
performerii noștri cit și pen
tru alții, de a Intra deocamda
tă în frontul primelor patru 
țări clasate în lume: U.R.S.S.,- 
S.U.A., R.D.G. și R.F.G. Acest 
loc cinci a produs deci o maro 
satisfacție. In 1979, primele cam
pionate europene și mondiala 
au arătat că sportivii noștri sa 
îndreaptă din nou către un 
bilanț asemănător. în luna au
gust, au fost programate patru 
campionate mondiale de cel 
mai mare interes pentru noi : 
la caiac-canoe, lupte greco-ro- 
mane și libere, scrimă și cano
tajul ale cărui finale se dis
pută mîine, 2 septembrie, la 
Bled în Iugoslavia. Scrima nu 
a reușit să obțină vreo meda
lie (în 1978 a realizat două), 
la lupte greco-romane luptăto
rii s-au întors cu o singură 
medalie, de aur (6 medalii 
«34-1+2- în 1978), luptătorii 
de la libere cu 2 medalii, aceștia 
în progres (nici o medalie în 
1978), iar la caiac-canoe, deși 
bilanțul general e apreciabil, 9 
medalii, numai 5 sînt la proba 
olimpice.

Bilanțul atît de slab al lup
tătorilor de greco-romane a 
surprins cel mai mult, aceștia 
fiind, de regulă în ultimii ani, 
alături de gimnaste, caiaciștl 
și canoiști, principalii realiza
tori de medalii, în special de 
aur. Eșecul, în pofida medaliei

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. 2-3)



COPII TALENTAT1
AVEM

SĂ-I AJUTĂM 
SĂ SE DESĂVlRȘEASCÂ i

Ne reamintim cu multă 
bucurie că echipele de pio
nieri ale României, prezente 
la Bad Saarow, în R.D. Ger
mană, la cea de a 23-a ediție 
a Tetratlonului atletic inter
național „Prietenia", s-au si
tuat pe locul I pe națiuni, cu 
3 948 p, cu 192 p înaintea 
echipei Poloniei, a doua cla
sată, șl cu 336 p mai mult 
decît formația U.R.S.S., situ
ată pe locul al Ill-lea.

Recent, cei 12 componenți al 
echipelor de pionieri—atleți 
care ne-au reprezentat la a- 
ceastă importantă întrecere in
ternațională au fost ““ 
cu Diploma și insigna 
„Meritul pionieresc", 
și cu Diploma și 
C.N.E.F.S. „Merite 
tivitatea sportivă" 
fost felicitați călduros de re
prezentanți ai conducerii celor 
două instituții și ai Ministeru
lui Educaței și învățămîntului.

Copiii, talentați șl harnici, 
nu vor uita acest moment săr
bătoresc. Am citit pe fețele 
lor hotărîrea de a munci în 
continuare cu aceeași perse
verență, cu același spirit de 
dăruire caracteristic dealt
fel tuturor reprezentanților 
generației tinere de la noi. 
„Vrem din toată inima — 
sublinia Doinița Nedelcu, pri
ma dintre micile atlete

răsplătiți
C.N.O.P. 
precum 
insigna 

ta ac- 
și au

obținem rezultate 
bune, performanțe care să 
ne recomande sportului de 
performanță. Și, bineînțeles, 
să ne menținem poziția de 
pionieri de frunte la învăță
tură și în activitățile obștești".

Din rîndul celor 12 copii, 
fete șl băieți, s-ar putea ca 
mîlne, la ediția din 1984 a 
Olimpiadei de vară, să întn- 
nim numele cîtorva. Ar fi, 
realmente, o finalizare efici
entă a muncii acestor copii 
talentați și ambițioși. Și așa 
va fi, dacă recomandația 
făcută federației de speciali
tate va fi riguros respecta
tă : cel 12 mici atleți să fie 
îndrumați către secțiile de 
performanță ale unor cluburi, 
ajutați permanent să se desă
vârșească. Una din ’ ' * 
de frunte, astăzi, Eva 
Raduly, campioană a 
Ionului atletic școlar, 
țla de la Oradea, în 
mod și-a făcut intrarea in 
marea performanță. Acum 
este una din marile vedete 
mondiale ale probei de su
liță. Merită, de aceea, toate 
eforturile nentru ca acești 
talentați copii să nu se piar
dă (avem atîtea experiențe 
triste în atletism, ca șl în 
alte ramuri de sport !), ci să 
urce, cu ambiția, cu cutezan
ța care le sînt proprii, pe trep
tele cele mai înalte ale per
formanței.

Așa cum 
trecute, pe 
Saarow...

atletele 
ZOrgo- 
Pentat- 
la edl- 
acelașl

au făcut-o, zilele 
stadionul din Bad

CAMPIONATE • COMPETIȚII
ULTIMELE PROBE ALE CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

DE TENIS AL JUNIORILOR
Campionatul național de tends 

al juniorilor — competiție care 
se desfășoară pe terenurile de 
la T.C.B. — a ajuns, parțial, în 
fazele finale. La fete (17—18 ani) 
finaliste sînt Cosmina Popescu și 
Nadia Becherescu. în prima se
mifinală, Cosmina Popescu (Te
nis Club București) a întrecut-o 
în două seturi (8—2, 6—1) pe co
lega sa de club Mihaela Drăghici, 
la capătul unui meci în care ta
lentata învingătoare s-a impus 
fără dificultate. Nadia Becherescu 
(Electrica Timișoara) — de la o 
competiție la alta tot mai sigură, 
pe procedeele telmlce — a cîști- 
gat la mare luptă, în primul set 
trebuind să se întrebuințeze la 
maximum pentru a depăși pe 
tenacea sa adversară, Gabriela 
fezbko (Dinamo București). Be
cherescu a cîștigat cu 8—6, 6—0. 
Tot fetele (15—16 ani) și-au de
semnat pe celelalte două jucă
toare din finala pro-bei : Marilena 
Totoran (Dinamo București) și 
Daniela Moise (Steaua). La ca
pătul uneia dintre cele mai atrac
tive partide ale acestui campio
nat, Totoran a dispus, în prima 
semifinală, cu 3—6, 10—8, 6—3 de 
Luminița Sălăjan (Politehnica 
Cluj-Napoca), iar Molse, avînd-o

ca adversară pe colega sa de 
c«ub Carmen Cazacliu, a cîșHgat 
cu 6—4, 6—1.
întrecerile continuă azi, dumi

nică seara prmlnd a fi cunoscuțl 
noii campioni de juniori ai țării, 
în toate probele.

DE TENIS AL ARMATELOR PRIETENE
' La simplu, finală Hărădău - Volkov

în
I. GV. 

CAMPIONATELE DE 
BASCHET PENTRU 

JUNIORI III

(

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE PATINAJ 

PE ROTILE
Campionatul republican de pa

tinaj pe rotile, ediția 1979, pro
gramează ultimele Întreceri, ta- 
cepind de azi, pe o pistă din 
municipiul Cluj-Napoca. în pro
gram figurează probe pentru se
niori șl juniori. Cu acest prilej, 
se va desfășura șl un concurs 
republican rezervat copiilor.

De astăzi pînă miercuri se des
fășoară, la Sf. Gheorghe, tur
neele finale ale campionatelor 
naționale de baschet pentru ju
niori III, la care Iau parte urmă
toarele echipe (calificate ta urma 
disputării fazelor preliminare) : 
BĂIEȚI : C.S.Ș. Oradea, C.S.Ș. 
Tîrgoviște, C.S.Ș. Rm. VOcea, 
C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Steaua București, C.S.Ș. 
2-Polltehnica București; FETE : 
C.S.Ș. Ploiești, C.S.Ș. Medgidia, 
C.S.Ș. Satu Mare, Voința Tg. 
Mureș, C.S.Ș. Galați, C.S.Ș. — 
Gheorghe, C.S.Ș. Iași, Centrul 
școlar de baschet București, 
C.S.Ș. Cluj-Napoca.

FARUL CONSTANȚA - 
A. S. MILANO 

42-14 (24-3), LA RUGBY
Joc foarte frumos, în care ti

nerii rugbyști constănțeni și-au 
demonstrat clasa. Au înscris : 
Lungu 2, Gal.an 2, Marcu, Nuche, 
Oltean u, Vărzaru, Livădaru — 
încercări, Dinu Nicolae 2 trans
formări și Florea o transformare 
pentru gazde. Pentru oaspeți, au 
înscris : Franceschi șl Ourioni — 
încercări, Stangaro șl Oazzaglio 
— lovituri de pedeapsă. (CORNEL 
POPA — coresp.).

Sf.

Au continuat întrecerile pro
bei individuale ale celei de a 
V-a ediții a Campionatului de 
tenis 
Dacă 
cei 10 
aflau 
doilea .... ___ „„ __
drastică, doar Liviu Mancaș și 
Dumitru Hărădău reușind ca
lificarea în „sferturi". Iar a- 
ceastă fază — dominată de 
tenismanii sovietici — a per
mis doar lui Dumitru Hărădău 
să-și continue cursa. Tenișma- 
nul clubului Steaua l-a avut 
ca adversar Pe același Matei 
Pampulov, cu care se întîlnise 
numai cu două zile în urmă, 
în probele pe echipe. Hărădău 
a terminat din nou victorios : 
6—3, 6—6 (după 6—4, tie-break, 
a urmat abandonul 
vului bulgar). în 
„sferturi": Anatoli
(U.R.S.S.) — Bojidar Pampulov 
(Bulgaria) 6—2, 6—2 : Constan
tin Pugaev (U.R.S.S.) — Liviu 
Mancas 6—2, 6—3. Peter Lahge 
— Henrik Drzymalski 7—5, 6—2.

Rezultate din proba de du
blu. Turul I : Dișcov, Lazarov 
(Bulgaria) — Min Cian Bin, 
Toi Hak Un (R.P.D. Coreeană) 
6-6. 6—2 ; “

al Armatelor prietene, 
după primul tur, 4 din 
tenismani români se mai 
în cursă, în cel de al 
tur trierea a fost și mai

sporti- 
celelalte 
Volkov

Lamp, Langhe
(UJl.S.S.) — Kim Guan Ho, LI

o

PISTARZll l-AU
(Urmare din pag. I)

ambițiosul sportiv și pentru 
antrenorul său, prof. Dan Bu- 
dlșteanu. De aceea proiectele 
vizează performanțe pe plan 
internațional, susținerea lor 
făcîndu-se Prin muncă neîntre
ruptă.

în fine, spectacolul — pre
zent în proba de viteză, la ur
mărire individuală și pe echi
pe — a atins apogeul în cursa 
cu adițiune de puncte. Multi- 
campionul național Teodor 
Vasile a ținut să ofere nume
roșilor săi suporteri un veri
tabil regal sportiv, o întrecere 
în care suspensul s-a risipit 
abia după ultimul sprint.

La capătul „maratonului" 
campionatelor naționale de pis
tă, clasamentul pe cluburi, al
cătuit In funcție de medaliile 
cucerite, arată astfel :

I
1. Dinamo 3
2. C.S.Ș. 1 1
3. Steaua 0

Ca și la șosea, disputele ___ 
fost dominate de reprezentan
ții clubului Dinamo (antrenori: 
Nicolae Voicu, Mircea Mihăi- 
lescu și Ștefan Lemândroiu).

n
1 
0 
i

in 
z 
o
2 
au

RECIȘTIGAT PE SPECTATORI
Este evident că In acest club 
se muncește temeinic, că oa
menii — antrenori și sportivi 
— sînt preocupați de îmbună
tățirea pregătirii la toate ca
pitolele : fizic, tehnic, tactic. 
Păcat că — pe plan intern — 
concurența este aproape ne
semnificativă, total nestimula
tivă, și astfel între testele de 
la noi și competițiile interna
ționale se creează o discrepanță 
care-i pune pe dinamoviști in 
fața unor adevărate „necunos
cute" în întrecerile de peste 
hotare. „Zmei" în țară, majori
tatea devin „mielușei" peste 
graniță...

Sigur, 
de ovalul 
name au 
multe dintre componentele me
diocrității oare caracterizează 
velodromul nostru. Și am are- 
de că vremea (nefavorabilă, 
este drept) a constituit un ad
versar de neînvins, dacă — în 
aceleași condiții — unii dintre 
concurenți n-ar fi realizai re-

întrecerile găzduite 
de beton de la Di

scos în evidentă și

zultate remarcabile, cu mult 
peste cele mai bune din anii 
anteriori. Din această cauză 
devine inexplicabilă calitatea 
slabă a rezultatelor la 1 000 m 
cu start de pe loc (probă la 
care, neîndeplinindu-se bare
mul, nici nu s-a mai acordat 
titlul de campion), submedio- 
critatea timpilor realizați de 
mulți dintre participanții la 
urmărire individuală și de mai 
bine de jumătate dintre for
mații, la urmărire pe echipe. 
Fără discuție, la velodrom sînt 
condiții grele de pregătire. Dar 
oare cum reușesc provincialii, 
care — în marea lor majori
tate — se prezintă la start du
pă ce s-au învîrtit doar cîteva 
zile pe pistă, să realizeze nu 
numai victorii în fata bucu- 
reștenilor, ci și rezultate cu 
rezonanță ? E vorba, bineînțe
les, de selecție, de pregătire, 
de capitole la care unii dintre 
tehnicienii din București ar 
trebui să primească calificati
vul „nesatisfăcător". Așadar...

Tiberiu STAMA

PLOIEȘTI. La 
Patzalchin cu- 
campion mon-

NELU QUINTUS, 
SO de ani, Ivan 
cerește titlul de 
dial ;

fle... invers, tntlmplă
uneori, chiar la nivelul Diviziei 
A 1

DANIEL TORJE, ȘIMLEU STL- 
VANIEI. N-aș fi bănuit că 
F.C.M. Galați are un suporter atit 
de înfocat la... Șimleu Silvanlel I 
La 13 ani, poate că sintețl șl 
unul dintre cel mal tineri sus
ținători al echipei gălățene. Radu 
Dan are 24 de ani (l-a împlinit 
în Iulie). Din... plecare, e bucu- 
reștean. înainte de a veni la 
F.C.M. Galați, a jucat la F.C. 
Brăila.

NICOLETTA DAMIAN, CA
RACAL. Inima dv. bate pentru 
Universitatea Craiova șl Viitorul 
Scomiceștl. Echipei cralovene îl

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

tige, înainte de orice, întregul 
nostru handbal. Se impune, 
de asemenea, abandonarea Jo
cului dur, care „acoperă" 
lipsa de pregătire serioasă și 
specifică pentru apărare și re
prezintă o tendință periculoa" 
să, .mai ales în handbalul fe
minin. Există — sîntem con
vinși — suficiente forțe mo
rale pentru a se depăși ni
velul acesta mărunt, lipsit de 
orizont, al luptei surde pentru 
puncte și pentru a se promova 
handbalul tehnic, rapid șl at
letic.

Iată ce așteptăm, cu toții, 
de la întrecerea celor mai bune 
10 echipe feminine din țara 
noastră. Pe acest fond, 
unei competiții interne 
bună calitate, trebuie să 
realizeze saltul 
vreme așteptat ______
Iul feminin, care are în față, 
după Jocurile Olimpice, o nouă 
ediție a campionatului mondial. 
Acolo, în asprele bătălii pentru 
supremația mondială, își arată 
valoarea campionatul intern !

★
A încetat dn viață cunoscu

tul arbitru divizionar A de hand
bal Ion Dumitrescu din Buzău.

al 
de 
se 

- de atîta 
In handba-

Constat că pe vapoare, 
Canoe sau caiac,
Pe lîngă „lupi de marc , 
Mai sînt șl „lupi de... lac" !

AUREL SARU, ARAD. „Dv, 
care le știți pe toate îmi puteți 
spune dacă a existat vreun fot
balist — român sau străin — care 
n-a ratat nici o lovitură de Ia 
11 metri în primul rînd, o 
precizare : nu „le știu pe toate"

puteți scrie pe adresa : strada 
Săvinești nr. 10. Dar șl fără a- 
dresa completă, fiți sigură 
scrisoarea ajunge la destinație I 
Ca șl aceea pe care vă gîndlți

O REUNIUNE CU

ba chiar mai dau din umeri, 
uneori ca să nu spun că în 
fața unei asemenea întrebări sînt 
pur și simplu... k.o. Cine ar 
putea avea o asemenea statisti
că 7 Dealtfel, nid nu cred că 
a existat un fotbalist care s-ar 
putea lăuda cu o astfel de per
formanță. La noi, în urmă cu 
4—5 decenii, cel mai temut exe
cutant al loviturilor de la 11 
metri era Zombory, portarul 
echipei timișorene Ripensia. Dar, 
cu siguranță că, Ia 10—20 de pe- 
nalty-uri, a mai tras șl unul în 
bară. Totul e ca raportul să nu

s-o trimiteți Viitorului — comu
na Scomiceștl, județul Olt.

B. CALCAN, BUCUREȘTI; Ka- 
ratele nu se practică la noi. Vă 
recomand un alt sport din fa
milia artelor marțiale : judo-ul. 
Evident, la 22 de ani, e puțin 
cam ttrziu pentru a vă iniția ta- 
tr-un sport oarecare. Dar, dacă 
nu țineți neapărat să ajungeți 
campion mondial, nu mai stațl 
pe gîndurl și alegeți sportul care 
vă atrage mal mult. Nu poate 
decit să vă folosească.

Ilustrații : N. CLAUDIU

După felul In care se desfășu
rau alergările în ultirn'ul ttaup, 
■peram — șl noi șl spectatorii — 
că suita reuniunilor reușite va 
continua. Dar, spre stupefacția 
tuturor celor prezenți, ne-a lost 
dat să asistăm joi după-amlază 
la cea mal penibilă parodie tn- 
tttaltă în ultimul timp pe hipo
dromul din Ploiești. Fără nici un 
fel de jenă și în văzul întregii 
asistențe, zece driver! (poate 
ceva mai puțin G. Popescu) au 
făcut tot ce au putut, în aler
garea a 5-a pentru a o „trimite" 
la cîștig pe Rivala. Ascunzîndu-se 
unul în spatele celuilalt (C. Radu 
a „excelat" în această privință), 
el au dat posibilitatea lui Rivala 
să-șl regleze singură trena șl 
să-șl adjudece alergarea fără a 
se întrebuința prea serios, tim
pul realizat (1:31,9 !) fiind mal 
mult dedt elocvent. Astfel de 
„maniere", străine eticii sportive, 
J .. _ țg.țajj lipsă de respect 

publicul spectator și 
credem că oficialii 
(care joi după-amiază 
nepermis taverstad or-

SURPRIZE"

denotă o 
față de 
vrem să 
reuniunii 
au gafat ______________ _
dlnea sosirii în alergarea a 6-a, 
deși fusese consultată fotografia 
(1). și revenind asupra rezulta
tului după ce o parte din jucă
tori aruncaseră biletele cîștigă- 
toane) vor lua, măcar de data 
aceasta, măsurile care se impun.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Veridic (N. Gheorghe) rec. 
1:40,3, 2. Vaier, 3. Virtuos. Sim
plu 4, ordinea 56, ordinea tri
plă 236. Cursa a H-a : I. Sa- 
bău (A. Brailovschi) rec. 1:36,3, 
2. Furibunda, 3. Polux. Simplu 
2,50, ordinea 14, event 11, ordi
nea triplă 147. Cursa a m-a 
Olteanca (I. R. Nicolae) 
1:30,2, 2. Suvelnița. Simplu 2,50, 
ordinea 16, event 12. Cursa a 
IV-a : 1. Cornel (G. Ctobanu) 
reg. 1:38,5, 2. Formlna, 3. Kan
dahar. Simiplu 1,70, ordinea 8, 
event 16, ordinea, triplă 90. Cursa 
a V-a : 1. Rivala (I. Oană) rec. 
1:31,9, 2. Sentimental, 3. Herda. 
Simplu 1,30, ordinea 11, event 7, 
ordinea triplă 63. Cursa a Vl-a : 
1. Joben (M. Ștefănescu) rec. 
1:27,1, 2. Fundy. Simplu 2,50, or
dinea 22, event 4. Cursa a VH-a: 
1. Hinsar (Tr. Marinescu) 
1:24,2, 2. Formlna, 3. 
Simplu 1,50, ordinea 4, _____
ordinea triplă 33. Cursa a Vin-a: 
1. Dialect (I. Ivan) rec. 1:36,3, 2. 
Hrib. Simplu 2, ordinea 32, event 
18.

: 1. 
rec.

rec.
Comei, 

event 7,

Gh. ALEXANDRESCU

In Ho(R.P.D. Coreeană) 7—6, 
6—2. Perechea română Dumi
tru Hărădău — Liviu Mancaș 
a jucat bine în partida cu po
lonezii Witold Osolinski — Da
riusz Wieczorek, cîștigînd cu 
6—1, 6—3. în schimb, alți doi 
tenismani polonezi, Tadeusz 
Nowicki — Henrik Drzymalski 
și-au adjudecat cu 6—3. 6—2 
întîinirea cu Marian Mîrza — 
Florin Niță.

In semifinalele desfășurate Ieri 
după-amiază, Hărădău a dispus 
cu 6—4, 6—3 de Lange, iar Volkov 
de Pugaev cu 6—1, 6—2. La du- , 
blu, tot ta semifinale Hărădău, 
Mancaș au Întrecut pe Volkov, 
Pugaev cu 2—6, 6—4, 6—4, 
trațu pampulov au cîștigat 
fața Iul Novlcki, Drzymalski 
6—3, 3—6. 6—2.

Azi, pe terenul central de 
ora 13,30 au loc finalele la sim
plu șl dublu.
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MEDALIILE NU VIN DE LA
(Urmare din pag. 1)

de aur a lui Constantin Ale
xandru, a deziluzionat cel mai 
mult prin disproporția față de 
campionatele europene de la 
București din luna aprilie a 
acestui an cînd, aproape în a- 
celeași condiții de dificultate, 
luptătorii noștri au cucerit lo
cul întîi pe națiuni și 7 meda
lii, dintre care 3 de aur.

O trecere în revistă mai a- 
tentă a ncîmplinirilor de la 
lupte greco-romane, caiac-ca- 
noe și scrimă arată în princi
pal o cauză comună, de ordin 
subiectiv : înfumurarea, urma
tă de autoliniștire, care au ge
nerat, la rîndul lor, scăderea 

Intensității pregătirilor, indisci
plină, abateri de la viața spor-

insufici 
care iul 
cepe si 
acei sp 
pectat 
re și c 
ță sport 
redutabi 
fan Rus 
Asemen 
gătire s

Notori 
antrenoi 
rile în 
lează a 
mare f 
și pentr 
nori și 
organisn 
oficiali 
îndeplini

EVOLUȚIA UNOR ȚĂRI PARTICIPANT

Graficul arată cum a.u evoluat unele țări 
pînă la ultima din 1976, țări care se află î 

România, ți, bineînțeles, asp.
interaațio 
văr nevo 
și de arb 
temaționa 
cu ei, îns 
de pregăt 
trebuie să 
sul obține 
bune la i 
competițUl 
tivilor noș 

In repli 
ratărilor c 
greco-rom-t 
unele pre 
s-ar putea 
obține în 
re oampioi 
perîormanț 
un adevăr, 
disproporții 
mă trebuie 

Campioni 
Diego, exc 
tor Constan 
clarat că p 
care a lup 
medalia de 
acum în f 
versar care 
cit anul tre 
vut mari 
abia în" uit 
să-l învingi 
mare adevă 
Ia podiumul 
numai prin 
tinuă, asidu 
sportive se 
gloria sporii 
de aur, de

tivă din-, partea unor compo- 
nenți ai loturilor reprezentati
ve. Pe de altă parte, vigilență 
diminuată, toleranță din partea 
antrenorilor și tehnicienilor, 
control insuficient din partea 
federațiilor și secțiilor de spe
cialitate ale C.N.E.F.S. Acestea 
sînt primele constatări după 
relatările celor care au fost la 
fața locului, după discuții cu 
sportivi, antrenori și tehnicie
ni ai loturilor reprezentative.

Există în rîndurile unora din 
marii noștri performeri menta
litatea greșită că talentul, 
renumele și poziția internațio
nală ar cîntări cel mai mult 
în păstrarea locurilor fruntașe 
în lume chiar dacă, pe lîngă 
acestea, ar mai trebui și ce
va antrenament, dar nu prea 
mult și prea intens. în timp ce 
unii sportivi de ai noștri, gîn- 
desc astfel, sportivi din dife
rite țări, și sînt multi aceștia, 
asaltează podiumul mondial și 
olimpic, în fapt locuri deținu
te și de campionii români, cu 
eforturi înzecite, caracteristice 
tuturor acelora care au ceva de 
cucerit. După aceste campio
nate mondiale de lupte se con
stată, de pildă, că dacă în pre
cedentele campionate europene 
și mondiale medaliile de aur se 
împărțeau. de regulă, între re
prezentanții a trei țări, la San 
Diego, au cucerit medalii trei 
țări în plus, deci sportivi din 
șase țări s-au urcat acum pe 
prima treaptă a podiumului.

Federațiile de specialitate se 
pregătesc pentru analize pro
funde. pentru măsuri capabile 
să redreseze unele poziții pier
dute. Acum, cînd bilanțurile



ISTA PASIUNE
oape 400 
liftă stă- 
,,2b' Au- 
uinde a 

4* țară a 
la oină, 
copiilor

e același 
50 de e- 
ddsputat 

liste. Și, 
, printre

ghe Pană, din comuna Tătă- 
rani, jud. Dîmbovița, a cărui 
formație a ocupat locul doi 
în clasamentul final, îmbină 
armonios viteza, rezistența, 
forța și înde minarea cu dis
ciplina, spiritul de colectivi
tate, curajul și cu alte calități 
necesare formării tinerelor ge
nerații. Oină — această 
moară a poporului nostru 
nu va putea fi larg răspîn- 
dită dacă

Rîmnicel 
Gheorghe 
geografie 

CDîmbo- 
fesor de 

Boureni 
toi, pro- 
Șc. gen. 
nvățătorii 
en. Ghe
are Dăs- 
rțeșt). — 

(ișc. 
strița) șd 
Ciobanu 

au pre- 
r la t>oa- 
1. „Acest 
lărtu risca 
r Gheor-

noi, cadrele didac- 
avem datoria să 

îndrumăm pașii co
piilor, nu-i vom a- 
răta dragostea cu
venită, căci, la 
urma-urmei, acest

strămoșesc sport 
parte inseparabilă aeste o parte inseparabilă a 

sufletului nostru**.
Și în timp oe acești oameni 

cu pasiune pentru sportul 
nostru național își fac cu de
votament șl generozitate da
toria de dascăli (cu toate că 
nu au specializarea în dome
niul sportului), profesorii de 
educație fizică din județele 
Brașov, Brăila, Caraș-Severin, 
Galați. Hunedoara, Tași, Il
fov, Saitu Mare și Timiș, 
unde nu s-au ținut întrecerile 
„Cupei
cu 
nu

Traian IOANIȚESCU

speranțelor**, privesc 
indiferență oină. Ceea ce 
este decît de regretat.

în ajunul etapei a 4-a

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE A
șl S. Marinco-

sosesc asfă-seară

evolua

nu are ln- 
Țolea, care 
după elimi-

nu-1 
căruia 
picior,

jucat
a ter-

Dinulescu — A.
Manta (toți din

s-a întors Ieri

— c. 
și M.

Selecționata U. E. F. A
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UNA CALDĂ (Turneul Prietenia),
UNA RECE (Balcaniada)

TREBUIE SA FIE CUCERITE!

© UNIVERSITATEA CRAIOVA 
își așteaptă colegii din Cluj-Na
poca în speranța că duminică 
seara va fi... lider. Este posibilă 
reintrarea lui Bălăci. © „U**
CLUJ-NAPOCA are două incerti
tudini: Florescu și Batacliu (vi
roză). Clujenii 
cu trenul.

ARBITRI : C. 
Deleanu și Gh. 
București.).

© DINAMO 
după-amiază din turneul italian, 
în privința formației, antrenorii 
Angelo Niculescu și Tănase Dima 
nu-1 vor putea folosi pe Dudu 
Georgescu, accidentat. © OLIM
PIA SATU MARE vine în aceas
tă dimineață, cu avionul, în Ca
pitală. Kaizer — care acuza du
reri la un genunchi după jocul 
de la Galați — a fost supus unui 
tratament intensiv și va 
miine.

ARBITRI: R. Petrescu
Braun (ambii din Brașov) 
Moraru (Ploiești).

© C.S. TÎRGOVIȘTE a 
joi cu S.C. Bacău, cu care _ 
minat la egalitate: 1—1. Din echi
pă va lipsi Marinescu (suspen
dat), care va fi înlocuit cu Sava, 
refăcut după accidentările sufe

toți cei 
rturi, fn- 
i printre 

au res- 
pregăti- 
de via- 

campioni 
îba, Ște- 
i Draica.

la pre- 
a scrimă, 
yilor și 
1 sportu- 
tră exce- 
și o Ur
iel utilă 
țl antre- 
optați în 
^ale, 
aibă

forurile
E OLIMPICE

ca 
de

nu cade la picioarele unui 
sportiv ca o pară mălătață, din 
pom. Pentru medalie se mun
cește ani și ani, cu rivnă, con
tinuitate, seriozitate, dârzenie.

Acest 
și îl au 
trenori 
noastre 
xamen 
tului mondial de la Bled. Ceea 
ce știm de azi este că în acest 
sport și fetele și antrenorii lor 
au lucrat 
cu tragere 

destie, dar 
ajunge în 
mondial.
și mîine pot culege roade bo
gate.
în luna

crez sportiv l-au avut 
mulți campioni și an- 
români. Canotoarele 

dau mîine un mare e- 
în finalele campipna-

cu multă hărnicie, 
de inimă, cu mo

și cu dorința de a 
fruntea eșalonului 
Au făcut-o treptat

I
I
I
I
I
I

Mîine, la Tîrgoviște, va 
fi inmînat „Trofeul Pet- 
schovschi**, ediția 1978— 
1979, oferit de xiarul 
nostru, pe care publicul 
dimbovițean îl ciștigă a 
doua oară consecutiv, 
pentru sportivitatea ară
tată de-a lungul campio
natului.

ȚiSA Total 
medalii

.R.S.S. 125
.D.a 9S
Î.O.A. 94
LF.G. 39
tOMÂNIA 27
APONJA 25
'OLONIA 25
IULGARIA 24
INGARIA 21
iUBA 13
INGLTA 13
TALIA 13
:a NADA 11
RANȚA . 9
UGOSLAVIA 8

Gimnastica va încheia, 
decembrie, acest an al 
campionatelor mon
diale. La Deva, an
trenorul Bela Karoly 
pregătește echipa în 
același spirit dintot- 
deauna : exigență, ca
litate nouă, apoi sa
tisfacții. Antrenorul 
al cărui stil de mun
că reprezintă calea de 
urmat pentru obține
rea gloriei sportive es
te în unele cazuri 
mai puțin acceptat. A- 
șa se explică faptul că 
un mare talent al gim
nasticii noastre, com
parabil la debut cu 

Comăneci, e 
de Cristina 

orașul 
Gheorghiu-Dej, 

moți-

I
i
I
I

rite. © La F.C. ARGEȘ este In
certă folosirea lui Stancu șl Do- 
brin, ușor accidentați, șl e posi
bilă reintrarea ltd D. Nicolae.

ARBITRI: C. Teodorescu — Gh. 
Ene (ambii din Buzău) și FL Ce- 
nea (Caracal).

© JIUL șl-a făcut pregătirile 
obișnuite sub conducerea antre
norului V. Tîlmaciu. Noutăți în 
lot: excluderea lui Gunan (pentru 
viață nesportivă) și apariția lui 
Micul eseu (fost ’ *
Laminorul 
schimb cu 
activa la Corvinul © CHIMIA a 
întîlnlt, la mijlocul săptămînil, 
formația Minerul Motru șl a câș
tigat cu 3—0.

ARBITRI: Al. Mustățea (Pitești)

la Corvinul și
Hunedoara), prin 

Dumitrache, cane va

— T. Balanovici (lași) 
(București).

© F.C.M. GALAȚI 
disponibilități în lot. 
a primit avertisment 
narea din etapa trecută, are drept 
de joc. Gălățenii au susținut, joi, 

un meci-școală cu echipa de ju
niori. @ 'STEAUA și-a adunat vi
neri întregul efectiv. Stoica este 
restabilit, dar semne de întrebare 
există în privința lui Iordache, 
ușor accidentat în meciul de la 
Torino.

ARBITRI: O. Ștreng (Oradea)
— I. Rus (Tg. Mureș) și R. Șer- 
ban (Craiova).
• F.C. BAIA MARE, în afara 

antrenamentelor obișnuite, și-a 
rulat întreg efectivul (la mijlocul 
săptămânii) în meciul amical cu 
Gloria Bistrița. Ariciu și Condruc 
sînt nerefăcuți, dar se speră în 
recuperarea lor. ® POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a evoluat 
la Lugoj, cu Vulturii 
unde a terminat nedecis : 
O singură incertitudine:

ARBITRI: I. Pop 
șl Gh. Retezan (toți din 
rești).

@ POLITEHNICA IAȘI 
poate folosi pe Simionaș, 
1 s-a scos gipsul de la . 
dar nu poate fi utilizat încă două 
săptămînl. în rest, toți compo- 
nenții lotului sînt apți de joc. 
• SPORTUL STUDENȚESC a ju
cat j-oi la Vaslui, cu Viitorul, 
unde a pierdut cu 3—2 (au mar
cat M. Sandu și Ene). Au itost 
rulați 14 jucători.

ARBITRI: V. Tătar — C. Rațiu 
(ambii din Hunedoara) și C. Szi- 
laghl (Baia Mare).

© VIITORUL SCORNICEȘTI s-a 
pregătit intens. Se fac - eforturi 
pentru recuperarea lui Staneiu și 
Pană, ambii accidentați. A. Mincu 
a fost suspendat o etapă. înlo
cuitorul lui : C. Mincu © S. C. 
BACAU are probleme de alcă
tuire a formației. Lunca, Andrieș 
șl Cărpuci sînt accidentați și nu 
vor putea juca.

ARBITRI: I. Igna — I. Bungău 
(ambii din Timișoara) și V. To- 
pan (Cluj-Napoca).

© A.S.A. Nici o indisponibilita
te. A jucat la mijlocul săptămî- 
nii, în deplasare, cu divizionara 
„C“ Sticla Tîmăveni, pe care a 
învins-o cu 3—0. © GLORIA. în
treg lotul este valid. Joi, echipa 
de rezerve a evoluat la Focșani, 
fiind învinsă de „Unirea" din lo
calitate cu 2—1. (în același timp, 
„titularii" efectuau un antrena
ment intensiv pe stadionul din 
Crîng).

ARBITRI: V. lanul (Iași) 
Rain ea (Galați) și M. Fediuc
(Suceava).

POP (,,U“ Cluj-Napoca)

® 0 inconstantă supărătoare a juniorilor noștri
CU R.S.

Germană,
4—1 cu Polonia, 0—0 

Vietnam, 1—1 cu R.D.
6—1 cu Cuba și 1—3 cu U.R.S.S. 
într-o finală echilibrată, disputată 
aprig, „pe muchie de cuțit" — 
iată SERIA DE DEBUT pe plan 
internațional a selecționatei 
U.E.F.A. ’80. Debut la Turneul 
Prietenia, debut bun, comentat 
favorabil, Gabor, Ilie, Fîșic, Vuș
can, Frunzea, Alexa fiind lăudați 
pentru frumoasa lor comportare 
acolo, la Poznan, în Polonia. Dar 
nici nu s-au stins bine ecourile 

cînd o alta, 
surprinzătoare, 
semnul între-

s-a produs
3. Partida

miercuri 
Textila, 

1—1. 
Volaru. 

R. Stîncan 
Bucu-

N.

iada dirt anul 1952 
locului deținut de 

9C.
într-ade- 

•rezentanți 
rațiile in- 

mîndrim 
lele cheie 

acestora
1 în folo- 
elel mai 
otrivit, la
i a spor-

făcută 
lupte 
și la

ă 
la

Imă 
iac-canoe,
nu se pot 
la fleca- 
1, aceleași 
Acesta este 

există o 
de alar-

de la San 
tru luptă- 
idru, a de- 
dversar cu
3 pentru 
întâlnit șl 

L979. ad-
4 tare de
dare a a- 
i, reușind 
îi secunde

este un 
retendenții 

știu că 
Hire con- 
xi ambiții 
ajunge la 

o medalie, 
i de bronz

Nadia 
vorba
Grigoraș din 
Gh.
este oprit de 
vări înguste, egoiste, 
de a 
națională^
Astfel pierd și gim
nasta și gimnastica 
și, mai ales, echipa 
națională, reprezenta
rea internațională a 
acestui sport pe care 
România l-a prolife- 

întreaga lume, cu in
din 1976, după victoriile

NORMELOR

I
ajunge la echipa 

la Deva. I
I

ANGAJARE TOTALA, fOTBAlUL
DUBLE ESTE DE NECONCEPUI“
Teodor Pop, 
un asemenea

• V-ați așteptat, 
ca „U“ să prindă 
start lansat ? © Sincer să fiu. 

Știam doar că băieții mei
• -*- forțele, 

la în
dese o- 

care o 
B pășește, de

„seriei poloneze", 
diametral opusă, 
vine să pună sub 
bării pe prima :

1—2 cu Bulgaria 
lui echipei noastre _____ ,,
1—3 cu Albania (a marcat Niță) 
și locul 5 din șase formații par
ticipante la Balcaniada de la So
fia !? O „serie neagră", deși dis
tanța care o separă de prima n-a 
fost mai mare de zece zile.

Ce s-a întîmplat, oare, între 
Poznan și Sofia, cu o echipă care 
se părea că-și pune bine în miș
care toate „rotițele" ? Răspunsul 
la această întrebare ni l-au oferit 
antrenorii selecționatei.

Robert Cosmoc : „Trei sînt, 
după părerea mea, cauzele care 
au generat eșecurile de la 
caniadă: 1. Dc la 17 iulie și pînă 
în prezent echipa a susținut 18 
jocuri în 40 de zile, unele foarte 
grele. Un meci la două zile ! S-a 
acumulat, deci, destul de multă 
oboseală; 2. După meciul cu Pe
trolul, din Divizia B, am consi
derat că e bine să-i lăsăm acasă 
două zile pe toți componcnții lo
tului. Nu trebuia, deoarece în a-

(autorul golu-
Gabor),

slnt,
Bal-

ceastă perioadă scurtă
o relaxare nepermisă; _ _______
cu Bulgaria s-a disputat în ziua 
sosirii, cu trenul, Ia Sofia, după 
două nopți albe : una la hotelul 
de la „23 August**, cînd fiecare a 
dormit pe unde a putut, și alta 
în tren. în sfîrșit, mai poate fi 
vorba de foarte multe ratări (mai 
ales în meciul cu Albania) și dc 
absența nemotivată a lui Bolba, 
care nu s-a prezentat la lot“.

Gheorghe Cosma: „După o pe
rioadă de selecție (Bistrița), nu 
a existat, după părerea mea, 

necesar efectuării unei 
serioase, te-

timpul 
pregătiri de bază _______ ,
meinice. Nu trebuie să se uite 
că echipa este în formare, Ia 
Sofia — alături de Alexa, Vușcan, 
Rednic, Iile, Fîșic, Gabor, Fodor, 
Frunzea, Cartianu — apărînd și 
cîțiva jucători noi ca Tataran, 
Crăciun, Catană, Balcan. Aceas
ta ar fi o cauză. Cît privește 
cele două înfrîngeri, trebuie să 
spunem că în partida cu Bulgaria 
am fost dezavantajați de arbitraj, 
iar acel 1—3 cu Albania consti
tuie un accident nefericit, 
goluri fiind mai ------
fundașilor noștri**.

Acestea sînt explicațiile 
doi antrenori, care — în ____
neața zilei de ieri, înaintea de
colării spre Belgrad — afirmau 
că echipa poate mai mult decît 
a arătat la Balcaniadă, că va de
monstra acest lucru în partidele 
din cadrul turneului de la Pola: 
cu Iugoslavia (1 septembrie), Ce
hoslovacia (3 septembrie) șl Tu
nisia sau Italia (5 septembrie). 
Rămîne de văzut...

Laurențiu DUMITRESCU

Divizia de juniori

mult...
două 

opera

celor 
dimi-

SILVIU STANESCU (Uni». Craiova), IN CĂUTAREA
ALTOR TALENTE Șl A UNUI... TEREN

rat în 
cepere 
strălucite ale Nadiei Comănecl 
la Montreal.

Avem potențial excelent. în 
majoritatea loturilor sportive 
olimpice. Există în toți acești 
sportivi ai noștri, care nu )au 
urcat pe podiumul olimpic, re
zerve importante care așteap
tă să fie puse în valoare prin- 
tr-o pregătire exigentă. Este 
momentul ca toți marii noștri 
sportivi să înțeleagă că .por
ția lor în lume este invidiată 
de sportivii altor țări. Graficul 
nostru 
poziția 
mentul pe total medalii Mont
real, a 5-a în lume, va fi pu
ternic asaltată de țări care în 
trecut au avut poziții mai bu
ne decît ale sportului nostru, 
Ungaria. Italia, Japonia, de 
pildă, iar altele, mal slabe în 
trecut, ca Polonia, Bulgaria și 
Cuba (locul 25 în 1968 șl 17 în 
1972) vor aspira la locuri su
perioare în 1980.

Prin urmare este de datoria 
tuturor sportivilor din loturile 
olimpice, a antrenorilor și 
tehnicienilor, a tuturor facto
rilor de răspundere din 
C.N.E.F.S. și organizațiile cu 
atribuții îa mișcarea sportivă, 
ca înainte cu 11 luni de Jocu
rile Olimpice de vară de la 
Moscova ’80, să întreprindă 
toate acțiunile necesare pentru 
ca realizările de la Olimpiada 
de la Montreal, să fie întrecu
te. iar locul al cincilea în lu
me să fie menținut.

de mai sus arată că 
României în clasa-

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

nu. , 
se vor angaja cu toate 
cu toată convingerea, de 
ceput, atît pentru a se 
torosi de complexele cu 
fostă divizionară _ ,"__ ,
regulă, în primul eșalon fotba
listic al țării, ** 
suplini absențele lui 
II și Vidican, 
în „ll“-le nostru © 
fundament psiho-fizîc, 
vorbiți, ce anume a mal așezat 
„U“ ca să obțină trei ’ _ ' 
consecutive și, pe deasupra, fără 
să primească vreun gol ? “
concepție sănătoasă * 
modelul echipelor 
te fotbalului de 
care acordă egală 
două momente 
ne apărăm 
atacăm cu 
nor liniilor. Azi, de pildă (hjl- 
convorbirea 
în seara meciului cu Politehnica 
Iași), golul victoriei l-a înscris 
mijlocașul de acoperire 
Pop), iar „bara" care 
deschiderii scorului i-a 
nut lui ___2_, __ _
Este, în linii mari, singura mo
dalitate 
blective __
șl eficacitatea, 
primare absolut necesar, pe care 
ne vom strădui împreună — an
trenori șl echipă — să-1 per
fecționăm • Teodor Pop, vă

cît și pentru a 
Cîmpeanu 

Jucători—chele" 
Pe acest 
de care

victorii

• O 
de joc, după 
mari. înrola- 

: performanță, 
atenție celor 

fundamentale : 
șl cu înaintașii și 

component! al tutu-

noastră a avut loc

(FI. 
a urmat 

aparțl-
Suciu. tot un mijlocaș.

de a atinge ambele o- 
ale jocului, siguranța 

un mod de ex-

MECIURI IHTERNAȚIONALE
ÎN PRELIMINARIILE C.C.E. 

(tur) : Dundalk (Irlanda) — 
Linfield (Irl. de Nord) 1—1 
(0-0).

ÎN CAMPIONATUL AMERI- 
CII DE SUD : Paraguay — 
Ecuador 2—1 (2—0).

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE JUNIORI : Argentina — 
Polonia 4—1, Iugoslavia. — In
donezia 5—0. Ungaria — Gui
neea 2—0. Uruguay — U.R.S.S. 
1—0. Pentru sferturile de fina
lă s-au calificat Spania, Alge
ria. Argentina, 
guay, 
U.R.S.S.

MECI 
(echipe 
neză —

Polonia. Para-
Portugalia, Uruguay,

AMICAL, la Beijing 
de tineret) : R. P. Chi- 
Mexic 0—1 (0—1).

numărați printre tinerii antre
nori care... vin. Ce părere ave
ți : jucătorul nostru este apt
pentru performanța înaltă ? ©
Fără îndoială. El este dotat cu 
talent, dar și cu o însemnată 
doză de comoditate. Or. fără o 
angajare totală, fotbalul norme
lor duble este de neconceput. A 
sosit vremea ca toți factorii in
teresați, și în primul rînd ju
cătorii, să înțeleagă acest ade
văr • Vine acum partida de la 
Craiova. Cum o vedeți ? © Nu 
mult mai grea decît aceea pe 
care am avut-o, la București, eu 
Sportul studențesc. Apoi, cele 6 
puncte acumulate, din tot atîtea 
posibile, au avut darul de a eli
mina teama că „U“ nu va face 
față în Divizia A. De aceea, la 
Craiova, pe cît îi va sta în pu
tere, „U“ va ataca cu încredere 
poarta lui Boldicl. Chiar dacă 
— din păcate — noi, antrenorii, 
trăim din rezultate, eu 
vreau ca echipa mea să ____
șl spectacol. Șl mai este ceva : 
doar apărîndu-te nu poți păstra 
nici cea mal mică șansă în fața 
unei echipe care, cu puțin timp 
în urmă, a înscris patru goluri 
formației campioane...

unul 
ofere

Gheorghe NICOLAESCU

• Anul trecut, după trei etape, 
Universitatea Craiova se afla pe 
primul loc, cu un golaveraj ex
celent. Cum explică * 
Silviu ~:w__ ___________ ___  _
echipei campioane in actuala e- 
diție ? • Am căutat și în aceas
tă vară să pun la punct o echipă 
de „cursă lungă", dar am greșit 
mizând și pe aportul unor jucă
tori ca Geolgău, Irimescu, Voica, 
Predulescu, Gîrleșteanu, Firă- 
nescu. Ultimul nu s-a refăcut 
după accidentali suferit în. sezo
nul trecut, iar ceilalți au fost 
promovați în bloc la seniori, aiă- 
turîndu-se lui Bumb eseu, titula
rizat în campionatul trecut. © 
Acesta este de fapt și scopul 
competiției... ® Fără îndoială. 
Eu unul nici nu voi mai conta 
pe ei. De aceea am și pornit în 
CAUTAREA ALTOR SPERANȚE, 
care să îmbrace tricoul Univer
sității. De la Clubul sportiv șco
lar Craiova am transferat șase 
jucători : portarul Car abet, fun
dașul central I. Popescu, mijlo
cașii Popa și Vlădoi, extrema 
stingă Pitaru și vîrful de atac 
Sișoe. Un alt portar, Racolțea, 
precum și un mijlocaș, Trăistaru, 
au venit de la Dunărea Calafat, 
toți acești jucători excelează prin 
gabarit, dârzenie, tenacitate 
putere de luptă. Nu știu 
voi reuși să formez o echipă ca 
aceea care a cîștigat anul trecut. 
Promit, însă, ca, din noul lot de 
juniori al Universității, cel puțin 
2—3 jucători să întrunească — 
peste un. an — toate sufragiile 
pentru a li se deschide și lor 
porțile primei echipe. © De ce 
a vrut Silviu Stănescu să plece 
la Galați 7 © A fost o hotărâre 
pripită, luată într-un moment de 
supărare. Mi-am revenit repede 
— la Galați am stat doar două 
zile — și m-am întors acasă, cu 
marea dorință de a munci ca și 
anul trecut și cu speranța că 
noi, cel de la juniori, vom primi 
tot sprijinul necesar, cane ni se 
promite de mult, dar care se 
cam lasă așteptat. © De exem
plu ? © Un teren gazonat. Da

mai mult deocamdată nu mă 
dese. (L. D.).

antrenorul. 
Stănescu startul slab al CLASAMENTUL
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 31 AUGUST 

1979
EXTRAGEREA I : 70 64 42 41 

54 13 29 77 43. EXTRAGEREA a 
n-a : 33 68 14 fîO 87 86 76 20 M. 
FOND TOTAL DE ClȘTlGURI : 
707.681 LEI, din care 74.470 
report la categoria 1.

CÎȘTTGURILE TRAGERII 
„LOTO 2** DIN 26 AUGUST 1979 

Cat.* 1 : 2 variante 26% a W.866 
lei ; cat. 2 : 3 variante 25% a 
12.939 lei ; cat. 3:5a 7.763 lei ; 
cat. 4: 47,50 a 817 lei ; cat. 5:122,75 
a 200 lei • cat. 6 : 969,75 a 100 lei.

Câștigurile în valoare de 46.865 
lei de la categoria 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit 
particlpanților : PETRUȘ GRI- 
GORE dim Brăila și IOANA IO- 
NESCU din Găești, județul Dîm
bovița.

ASTĂZI - ULTIMA ZI 
LA PRONOSPORT

Pentru amatorii de pronosticuri 
sportive, concursul de mîine poa
te prilejui frumoase satisfacții, 
în funcție de inspirația și, bine
înțeles, de numărul surprizelor,

lei,

care după toate probabilitățile nu 
vor lipsi nici de această dată. Nu 
uitați : astăzi este ULTIMA “ 
pentru depunerea buletinelor I

ORIUNDE VĂ AFLAȚI, 
MUNTE SAU LA MARE, 

MEDIUL URBAN SAU RU
RAL, PUTEȚI CÎSTIGA LA

LA 
IN

IN PLIC

ZI

(t AUTOTURISME: „Dacia 1300**, 
„Skoda 120 L“, „Skoda 105 L**, 
„Trabant G01‘*.

© BANI: 50.000, 20.000, 10.000,
5.000, 2.000 lei etc.

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES 1

glu- ,

■■ J
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PMGIUMIIl Șl AIIBITRII
[TAPEI OE MIIHE A DIVIZIEI B

SERIA I: Energia Gh. Gheor-' 
ghiu-Dej — F.C. Brăila: Al. Ioni- 
ță (București), F.C.M. Brașov — 
I.C.I.M. Brașov: N. Raab (Cîmpia 
Turzii), C.S.M. Suceava — Mus
celul Cîmpulung: E. Feldman
(Baia Mare), Progresul Brăila — 
Portul Constanța: Gh. Dumitru
(București), C.S. Botoșani — Ci
mentul Medgidia: N. Petrlceanu 
(București), -----
Tractorul 
(București), Viitorul
— Nitramonia Făgăraș: N. Suciu 
(București), Delta Tulcea — Vii
torul Vaslui: P. Seceleanu (Bucu
rești), Unirea Focșani — Minerul 
Gura Humorului: M. Bercan 
(București).

SERIA A II-a: Metalul Plopeni
— Oltul Slatina: D. Ologeanu
(Arad) — se dispută azi de la 
ora 15,30, Pandurii Tg. Jiu — Po
iana Cîmpina: A. Hîrța (Gherla), 
Mecanică fină București — Chi
mica Tîrnăveni: Z. Cszavar (O- 
dorhei) — stadionul Mecanică 
fină, Șoimii Sibiu — Progresul 
Vulcan București : O. Anderco 
(Satu Mare), Flacăra Automeca- 
nica Moreni — F.C.M. Giurgiu : 
D. Diminescu (P. Neamț), Gaz 
metan Mediaș — Metalul Bucu
rești: V. Antohi (Iași), Autobu
zul București — Carpați Mîrșa: 
I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) — 
stadionul Autobuzul, Chimia Tr. 
Măgurele — Rulmentul Alexan
dria: C. Tănase (Cîmpulung),
Rapid București — Petrolul Plo
iești: S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) — Stadionul Republicii.

SERIA A IH-a: C.F.R. Cluj-Na
poca — u.T. Arad: C. Bărbules- 
cu (București), Aurul Brad — 
U.M. Timișoara: A. Ianus (Bucu
rești), F.C.M. Reșița — Minerul 
Moldova Nouă: V. Constantinescu 
(București), Someșul Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea: Gh. Dra- 
gomir (București), Corvinul Hu
nedoara — Gloria Bistrița: Gh. 
Jucan (Mediaș), Dacia Orăștie — 
Ind. sîrmei C. Turzii: L. Frunză 
(Sibiu), Unirea Alba Iulia — Mi
nerul Cavnic: R. Schwell (Timi
șoara), înfrățirea Oradea — Mine
rul Anina : M. Abramiuc (Su
ceava), Strungul Arad — Meta
lurgistul Cugir: Gh. Donciu (Ca
racal). Toate partidele încep la 
ora 11.

F.C. Constanța — 
Brașov : Șt. Dinu 

’ Gheorgheni



Campionatele mondiale de canotaj feminin

ASTĂZI VOR FI CUNOSCUTE FINALISTELE TUTUROR PROBELOR
BLED. 31 (prin telefon). în

trucât vineri sportivele noas
tre au avut zi liberă, urmînd 
să concureze — toate — sîm- 
bătă. în semifinale sau recali
ficări. se cuvine să revenim 
asupra evoluțiilor lor din se
rii, asupra comentariilor care 
se fac aici, la capătul primei 
zile de întreceri.

Mai întîi, cîteva cuvinte des
pre complicatul sistem de pro
movare în fazele următoare ale 
curselor. Din cele șase probe, 
la trei (4+1 rame, 2 vîsle și 
schif simplu) numărul mai' 
mare de înscrieri a făcut ca 
primele trei clasate in fiecare 
serie să se califice pentru se
mifinale, restul concurentelor 
urmînd să „tragă" vineri în 
recalificări. Sint tocmai probele 
în care reprezentantele noas
tre s-au plasat Pe primul loc 
în seriile respective ! La cele
lalte trei probe s-au desfășu
rat numai cite două serii — 
cu o concentrare mai mare a 
valorilor —, doar învingătoa
rele accedind direct în finale, 
iar următoarele clasate urmînd 
să concureze în recalificări (e- 
chivalente, în acest caz, cu se
mifinalele), programate sîmbă- 
tă, pentru dreptul de a deveni 
finaliste. în această situație 
s-au aflat echipajele noastre de 
2 rame. 4+1 vîsle și 8+1, so
site pe locul doi sau trei in 
serii foarte Puternice.

Oricum, simbătă după-amia- 
■ză vom cunoaște toate finalis
tele, între care sperăm să se

numere, in corpore, cele șase 
echipaje românești. Deocamda
tă se fac pronosticuri și tre
buie să subliniem că Sand* 
Toma este considerată unanim 
drept mare favorită la schif 
simplu.

Șanse foarte bune are și e- 
chipajul nostru de 2 vîsle,

Olga Homeghi —• Valeria 
Roșea-Racilă, care a obținut 
al doilea timp dintre cîștigă- 
toarele de serii, menajîndu-se 
însă evident peptru cursele ur
mătoare. O tactică înțeleaptă, 
pentru că greul de-abia acum 
începe.

Vasile TOFAN

Miine seară, la Constanța

FINALELE „MĂNUȘII LITORALULUI LA BOX
CONSTANȚA. 31 (prin tele-

fon). întrecerile pugilistice do
tate cu „Mănușa Litoralului" 
au continuat în Sala sporturi
lor din localitate cu o nouă 
reuniune interesantă, urmărită 
de un număr mare de specta
tori.

Joi seara, după închiderea e- 
diției, au mai avut loc în.tllniri 
la categoriile mijlocie mică și 
semigrea. In mijlocie mică, 
dinamovistul bucureștean Va- 
sile Cicu l-a învins la puncte 
pe Nedelea Mocanu (Metalul 
Buc.), iar V. Vodnea (U.R.S.S.) 
a obținut o victorie asemănă
toare în fața turcului T. Sinan. 
La semigrea, constănțeanul Ni- 
colae Grigore a cedat prin a- 
bandon 2 în fața luî K. Wer
ner (R.D.G.).

Vineri seara, în prima reu
niune semifinală, s-au dispu-

INAUGURAREA CELEI DE A X-a EDIȚII 
A JOCURILOR MONDIALE UNIVERSITARE

(Urmare din pag. 1)

(U.R.S.S.), campioană europea
nă la 1 500 m, alături de coe
chipierele sale Olga Dviraa șl 
Nadejda Uimii, alergătoare de 
4 minute pe aceeași distanță, 
atletele noastre Natalia Mără- 
șescu și Eva Ziirgo-Raduly, 
recordmana mondială la înăl
țime, italianca Sara Simeonl, 
Evelync Jahl (R*D.G.), campi
oană olimpică și recordmană 
mondială la disc, Ilona Slupia- 
nek (R.D.G.), campioană olim
pică la aruncarea greutății etc. 
După părerea specialiștilor — 
prezenți și ei în număr mare 
aici, în capitala Mexicului — 
concursul atletic al Universia
dei este cel mai important al 
anului, atît prin numărul 
mare al participanților, ctt — 
mai ales — prin valoarea lor.

Trccînd la altă disciplină, 
polo, trebuie spus că vor lua 
parte cele mai bune forțe mon
diale, echipele Uniunii Sovie
tice, Ungariei, Iugoslaviei, Ita
liei. Cubei, României. La scri
mă își vor disputa medaliile 
universitare toți cei patru re- 
cenți campioni mondiali din 
Australia : Romanov (U.R.S.S.)
— la floretă, Ribou (Franța)
— la spadă, Nazlimov (U.R.S.S.)
— la sabie și Ilaaisch (R.F.G.)
— la floretă fete.

Pe parcursul Întrecerilor vom 
evidenția, firește, înalta valoa
re a multor competitori de la 
fiecare disciplină sportivă pro
gramată pe afișul Universiadei. 
Pînă atunci, să notăm debutul, 
ta preliminarii, al echipei uni- 

I

versitare de fotbal a României, 
victorioasă — așa după cum 
știți — cu 3—1 (2—0) ta fața 
formației S.U.A. Golurile au 
fost marcate de Căaiătaru (2) 
și Grigore. respectiv Franklin. 
Jocul a fost agreabil, deși s-a 
desfășurat pe o temperatură de 
32 de grade, cei 15 000 de spec
tatori fâcînd o frumoasă mani
festație de simpatie fotbaliști
lor români. Echipa noastră și-a 
dominat copios adversara, a 
avut numeroase ocazii de gol. 
dar a înscris numai de trei ori 
din cauza unor neglijente în 
atac, A fost aliniată forma
ția : Bueu — Nadu, Nicolae, 
Tilihoi, Munteanu — Sabău. 
Cimpeanu (min. 46, Caraba- 
geac), Bdloni — Grigore, Cămă
tarii, Cernescu (min. 70, Vol- 
cilă). Fotbaliștii noștri susțin 
simbătă (n.r. astăzi) a doua 
partidă din preliminarii în 
compania reprezentativei Leș- 
hoto. Iată și alte rezultate: 
Uruguay — Indonezia 4—0, 
Irak — Maroc 3—2, Cuba — 
Libia 2—0, Spania — Canada 
0—0, Olanda — Tanzania 5—0, 
Coreea de Sud — Kuweii 
5—1. Zair — Guatemala 3—2, 
Japonia — Franța 2—1, Anglia 
— Salvador 3—1.

în așteptarea plină de emo
ții a deschiderii Universiadei 
a dispărut o emoție de ultimă 
oră, care pătrunsese în satul 
sportivilor : ciclonul David nu 
se va mai abate peste cîteva 
zile asupra Mexicului, cum 
fusese anunțat, ci îl va ocoli ! 
Acum, toată lumea așteaptă cu 
înfrigurare Jocurile...

• ?

ÎN ADlNCURl
Acvanauțli sovietici, 

participant la recenta 
expediție a navei ști
ințifice 
deleev“, 
atingă 
1 720 m 
ginerii 
și A. —o-..........
făcut imersiunea într-o 
zonă situată între A- 
ustralia și indonezia, 
la bordul batiscafului

18 băieți și fete,. între 
16 și 20 de ani, de opt 
naționalități diferite, 
prezenți la un turneu 
la Monte Carlo. în 
răspunsurile date, Borg 
explică mecanismul jo
cului său, caracteristi
cile sale de bază, din
tre care cea mal im
portantă este, după el 
însuși, puterea de con
centrare.

„Dmitri Men- 
au reușit să 

adîncimea de 
în ocean. In- 

A. Podrajanskl 
Sagalevici au

1 500 m sub nivelul 
mării. „Paisiș—7“ este 
un submarin științific 
capabil să circule la 
asemenea adîncimi
timp de peste 10 ore 
și să efectueze diverse 
manevre în stare de 
submersiune.

..Paisis—7 
prezent,

Pînă în
asemenea ba-

tiscafurl atinseseră a-
dîncimea maximă de

TAURUL ÎN ARENĂ

Mascota echipei 
fotbal (american)

BORG VĂZUT DE 
BORG...

In editura pariziană 
Nathan a apărut car
tea „Borg văzut de 
Borg“, textul constînd 
ta originalul interviu 
luat celebrului tanls- 
man suedez de către

de 
. a 

Universității din Colo
rado este un frumos 
taur de rasă, numit 
Ralphie. El însoțește 
totdeauna formația la 
prez en tarea j uc ătorilotr 
pe teren, înainte de 
lovitura de începere,' 
după care asistă cu
minte (bine legat de 
căpăstru intr-un colț al 
tribunei) la desfășura
rea jocului. La un 
med în deplasare, îm
potriva selecționatei

Sărbăloarea națională a R. S. Vietnam

ACTIVITATEA SPORTIVA, 
IN CONTINUA DEZVOLTARE

Ziua de 2 septembrie este sărbătoarea națională a Repu
blicii Socialiste Vietnam. zi de importanță istorică in lupta 
acestui popor pentru eliberarea națională și socială, pentru 
reunificarea patriei și înaintarea ei pe calea socialismului. 
In anii construcției socialiste, oamenii muncii din Vietnam 
au obținut succese notabile in toate domeniile activității 
economico-sociale. In preocupările majore ale conducerii de 
partid și de stat pentru ridicarea țării din stadiul de îna
poiere moștenită de la vechiul regim un loc important l-a 
ocupat și propășirea mișcării sportive, lipsită cu trei decenii 
și jumătate în urmă de baza materială și de cadrele de 
specialitate necesare.

tat partidele pentru desemna
rea finaliștilor la sase catego
rii (semimuscă, cocoș, semi- 
ușoară, semimijîocie, mijlocie 
și grea), urmînd ca Ia cele
lalte 5 categorii întrecerile să 
aibă loc simbătă seara. în cel 
mai frumos meci al galei, 
I. Căprărescu (Farul) l-a în
vins la puncte pe gălățeanul 
T. Ghinea.

Celelalte rezultate (semi
muscă) : A. Săli (Farul) b.p. 
P. Drogeanu (Cimentul Medgi
dia) ! cocoș : S. Nugrazov 
(U.R.S.S.) b. ab. 1 K. Toth 
(Cehoslovacia) semiușoară : 
FI. Zamfir (Farul) b. ab. 1 M. 
Pribil (Cehoslovacia), I. Curte 
(Portul) b.p. I. Simian (Litoral); 
semimijîocie : U. Garttner
(R.D.G.) b.p. (decizie eronată) 
V. Station (Litoral).

Astă-seară are loc cea de a 
doua semifinală, iar ultima 
gală se dispută duminică seara.

Cornel POPA — coresp.

în anii de după procla
marea Republicii a luat fi
ință Direcția generală a 
sportului și culturii fizice, 
cu filiale in toate provin
ciile țării, organism care a 
asigurat dezvoltarea pro
gresivă a mișcării sportive 
vietnameze. De asemenea, 
pentru asigurarea cadrelor 
necesare, în 1961 a fost 
creat Institutul de culturi 
fizică din Hanoi, care pre
gătește anual 300 de pro
fesori de specialitate, iar în 
1973 s-au pus bazele Școlii 
superioare de spori, al că
rei obiectiv este pregătirea 
cadrelor de antrenori, in
structori sportivi și profe
sori de educație fizică — 
pentru secțiile de atletism, 
volei, baschet, natație și 
tenis de masă. S-a dezvol
tat, totodată, baza materială 
a sportului, punîndu-se un 
accent deosebit pe activita
tea de masă. în capitala 
țării, Hanoi, există acum 
două mari complexe sporti
ve cuprinzînd terenuri în 
aer liber, săli multifuncțio
nale, piscine, pe care nu
meroși cetățeni de toate

MECIUL OE ȘAH DINTRE ECHIPELE FEMININE
ALE ROMÂNIEI SI UNGARIEI

Turui II al întîlfiiru femini
ne de șah România — Unga
ria, găzduit de frumoasa sală 
de festivități a hotelului „As
toria* din Arad, s-a desfășurat 

ca și primul — sub semnul 
unei dispute echilibrate.

Conduci nd cu 4—2 și avtnd 
albele la cele 6 table ale se
nioarelor, jucătoarele noastre 
au Încercat o desprindere care 
putea fi decisivă. După ce Da
na Nu (u a cîștigat sigur la 
Gyulane Kriszan, iar Margare
ta Mureșan a depășit-o pe Ma
ria Grosch (într-o poziție de 
mari complicații și o recipro
că criza de timp), se părea că 
ele vor reuși această desprin
dere. Dar, în partidele Rădica

Reicher — Rita Kaș și Viori
ca Iile — Suzana Makaj au 
fost înregistrate remize, iar In 
celelalte două. Ligi* Jicman — 
Mari* Porubszki și Li* Bog
dan — Tunde Csoncsik. oaspe
tele au obținut victoria după 
întrerupere. egali nd • scorul 
rundei : 3—3.

Arabei» junioare române au 
fost învinse în acest tur : Csiî- 
la Sajter de Ilona Kurocsay, 
iar Edith Kozma de Marta 
Kovacs.

In meciul feminin, formația 
noastră conduce cu 7—5, iar in 
cel do junioare echipa ungară 
ou 3—1. Scorul general al ta- 
tilniril este egal după disputa
re» a două tururi : S—8.

Azi, la Alexandria, In meci amical

ROMÂNIA -R. P. CHINEZA, LA VOLEI MASCULIN
Reprezentativa masculină de 

volei a țării noastre, care se 
pregătește pentru campionatul 
european, programat luna vi
itoare în Franța, începe ultima 
serie a verificărilor. înaintea 
competiției dotate cu „Trofeul

Ohio, gazdele au anurr- 
țat vizitatorilor că au 
vor permite intrarea 
masivei lor mascote în 
teren. Ceea oe a creat 
un moment de derută 
în rîndurile jucătorilor 
din Colorado șl ale en
tuziastei lor galerii. A 
fost vorba chiar de re
tragere. Dilemei i-a 
pus capăt antrenorul 
Bill Mallory : „Ne-a 
costat 400 de dolari 
transportul lui Ralphie 
pînă aici, a spus el. 
Dați-i drum liber în 
teren și să vedem ci
ne-] va opri !“ Așa 
s-a procedat. Medul a 
avut loc fără inci
dente.

„RECORD* 
DE ELIMINĂRI

Episod unic în istoria 
fotbalului — eliminarea 
tuturor jucătorilor de 
pe teren ! Este opera 
arbitrului peruan Pa
ranja șl s-a petrecut

în minutul 2.0 al par
tidei de prima ligă 
dintre echipele Sport 
Boys și Atletico Lima. 
Un conflict ce părea 
insignifiant a degenerat 
într-o bătaie generală, 
meciul trebuind să fie 
oprit ; după aceasta, 
arbitrul a dictat elimi
narea tuturor celor 22 
de jucători. A izbucnit 
un scandal uriaș, la 
care s-au asociat și 
spectatorii, dar arbi
trul a rămas inflexibil: 
afară !... Conducătorii 
celor două echipe au 
oro pus pe loc ca me
dul să continue, de 
astă-dată intre garni
turile de rezervă, dar 
și această propunere a 
fost respinsă. Ulterior 
fed era ț ia perna nă de 
specialitate a dat dș- 
tiig de cauză arbitrului 
Paranja, echipele In 
cauză mai suferind și 
pedeapsa disciplinară 
a suspendării pe două 
etape. A fost admisă 
doar contestația 
doi portari, 
dovedit că. 
distanțai la 
aflau, n-au 
un rol în 
iscată.

celcxr 
care au 
din oauza 
oare se 

jucat nid 
încăierarea

3

$
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Tomis* — important criteriu 
de judecare a potențialului a- 
tinji de voleibaliștii pregătiți 
de antrenorii Nicolae So tir și 
Florin Dalaiș —, care se va 
desfășura de miercuri pînă 
duminică, în Sala sporturilor 
din Constanța, echipa Româ
niei va susține astăzi (de la 
ora 18), în sala din Alexandria, 
un meci amical cu reprezenta
tiva R.P. Chineze, participantă 
de marcă la „Trofeul Tomls*. 
Jocul va fi condus de arbitrii 
internaționali I. Niculescu (Ro
mânia) și Wu Yi-Chung (R.P. 
Chineză).

vlrstele, îndeosebi tinerii, le 
frecventează zilnic.

Cele mai populare disci
pline sint în Vietnam fot
balul (care beneficiază de 
stadioane de mare capacita
te) și tenisul de masă (cel 
mai mare număr de practi- 
canți), sporturi în care re
prezentanții acestei țări au 
obținut de-a lungul anilor 
rezultate onorabile și pe 
plan internațional. Nota
bile au fost îndeosebi rezul
tatele echipelor masculină 
și feminină de tenis de 
masă la marile competiții 
(unde sportivii vietnamezi 
au obținut victorii în fața 
unor reprezentative de țări 
bine cotate), precum șt cele 
ale fotbalului, de curînd e- 
chipa participantă la „Cupa 
Prietenia". remarci nd u-se
prin calități fizice și teh
nice.

Atenția permanentă care 
se aoordâ propășirii activi
tății de educație fizică și 
sport în R. S. Vietnam va 
duce, cu siguranță, la re
zultate și mai valoroase atit 
în sportul de masă, cit și în 
cel de performanță.

SPORTIVI ROMANI
PISTE HOTARE

CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE TENIS ALE S.UĂ.

îa prlmuâ tur aa probei de 
simipflrU femei din cadrul campio
natelor internaționale de tonii 
ale S.U.A., de la Flushing Mea
dows (New York), Florența Mi
hai a învins-o cu 6—3, 7—5 pe 
MimL Wlkstedt (Suedia). Al-te 
rezultate : Evonne Goolagong — 
Kay McDaniel 6—7, 6—4, 6—4 ;
Sylvia Hanika — Betsy Nagelsen 
1—6, 6—3, 6—2 ; Tracy Austin — 
Ivanna Madruga 6—3, 6—1. S-aiu 
disputat și primele partide din 
turul 2 : Regina Marsikova — 
Mima Jausovec 6—3, 6—3 ; Virgi
ni* Wade — Janet Newberry 
6—a, 6—2 ; Billie Jean King — 
Chris O’Neill 6—0, 6—3 ; Chris
Evert Lloyd — Joanne Russeffil 
6—0, 6—2. Rezultate înregistrate 
tn turul 2 la simplu bărbați : 
Borg — Carter 6—1, 6—1, 6—1 ; 
Vilas — Benavides 6—1, 6—1,
6—0 ; Fleming — Okker 7—6, 6—4, 
0—4, 6—3 ; Mottram — Kories 
6—3, 7—€, 6—2 ; Peccl — Gomez 
5—2, 6—3, 6—4 ; Stock bon — Fox
worth 6—3, 4—6, 6—3, 7—6 ;
Me Enroe — Bie Năstase 6—4, 
4—6, 6—3, 6—2.

STEAUA OBȚINE O NOUA 
VICTORIE LA HANDBAL

In ziua a doua a ,,Turneului 
armatelor prietene4* la handibal. 
La Seghedin (Ungaria), echipa 
Steaua București a întrecut cu 
18—17 (10—6) reprezentanta Ceho
slovaciei. Alte rezultate : Bulga
ria Cuba 32—25 (13—11),
UJLS.S. — Polonia 39—25 (15—12).

TURNEUL FEMININ DE VOLB 
DE LA VARNA

In turneul feminin de volei de 
la Varna, reprezentativa Româ
niei a Învins cu 3—2 (10, 7, —11, 
—9, 7) selecționata orașului Riga 
(U2R.S.S.) Alte rezultate : R.P.D. 
Coreeană — Iugoslavia 3—0 (11, 
15, »), Bulgaria — R. D. Ger
mană 3—2 (9, —13, 12, —15, 11).

R.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Diissețdorf, kenyanui Wilson 
Waigwa a cîștigat 1500 m în 
3:39,9, sprinterul american Hous
ton McTear a terminat învingător 
pe 100 m în 10,30, iar vest-ger- 
manul Gtinter Lohre s-a situat 
pe primul loc la prăjină, cu 5,50 
m. Sportiva poloneză Grazyna 
Rabsztin a fost cronometrată pe 
100 m garduri în 12,87 ® In loca
litatea, vest-germană Dormagen 
meciul dintre selecționata secun
dă a R.F. Germania și echipa 
Belgiei s-a încheiat cu 245,5—164,5 p 
în favoarea gazdelor, 
bune rezultate: 
(R.F.G.) — 45,91 
trick Desruelles 
la prăjină.

sament continuă să conducă Ce-‘ 
hoslovacia — 14 p (din 8 meciuri), 
urmată de U.R.S.S. — 13 p (din 7 
meciuri) și Argentina — 12 p
(din 8 meciuri).

CICLISM • C.M. pe pistă au 
continuat la Amsterdam cu proba 
masculină de viteză (amatori), tit
lul fiind cucerit de Lutz Hesslich 
(R.D.G.), care l-a întrecut în fi
nală pe compatriotul său Ema
nuel Rasch.

_____ Cele mai 
Erwin Skamrahl 
pe 400 m
(Belgia)

și Pa-
5,45 m

PENTATLON MODERN q Con
cursul feminin de la Drzonkow 
(Polonia) a fost cîștigat de ame
ricana Kim Dunlop — 4725 p, ur
mată de coechipiera sa Holly 
Moor — 4608 p și Kathy Tayler 
(Anglia) — 4562 p. e După 3
probe, în concursul de la Varșo
via conduce sportivul 
Starostin, cu 3 191 p, 
polonezii Bajan 
celt — 3026 p.

inter-_ In ..Cupa
(masculin), la Bue

nos Aires : Argentina — U.R.S.S. 
88—87 (43—54), S.U.A. — Franța 
109—107 (după prelungiri). în cla-

BASCHET • 
oantinentală'' * sovietic 

urmat de 
3043 p și Pa-


