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O EMOȚIONANTĂ FESTiViTATE 

închinată păcii și armoniei 
A DESCHIS CEA DE A X-a

EDIȚIE A UNIVERSIADEI
• Demonstrație de gimnastică realizată de 16 000 de 
elevi și studenți • Delegația studenților români încon
jurată cu căldură și dragoste • La start, peste 5 000 

de concurenți și oficiali din 89 de țări

Comentariile specialiștilor și presei

ROMÂNCELE AU MODIFICAT SUBSTANȚIAL
RAPORTUL DE FORȚE ÎN CANOTAJUL MONDIAL
Sanda Toma, cea mai rapidă vîslașă a lumii, a produs o impresie deosebită

BLED, 3 (prin telefon). După 
patru zile de întreceri specta
culoase, locul emoțiilor și pro
nosticurilor l-au luat comenta
riile. Se vorbește, desigur, des
pre noile campioane, despre 
medaliatele acestei ediții a cam
pionatelor mondiale feminine 
de canotaj și se fac de pe a- 
cum... pronosticuri pentru vara 
viitoare, toată lumea fiind de 
acord că laureatele de la Bled 
au luat o serioasă opțiune pen
tru Krîlatskoe.

Sportivele noastre se află, 
firește. în centrul acestor co
mentarii. așa cum s-au aflat, 
duminică după-amiază, in prim- 
planul luptei pentru întîietate. 
înainte de a face citeva consi
derații pe marginea evoluțiilor 
lor, vom consemna două decla
rații semnificative ale unor 
personalități din lumea acestui 
sport. Thomas Keller, președin
tele F.I.S.A. : „Mi-a făcut o 
mare plăcere să-i inminez per
sonal Sandei Toma medalia de
cernată celei mai rapide vîslașe 
a lumii. Noua campioană mi-a 
produs o impresie deosebită și 
nu numai eu cred că titlul se 
află în mîini bune. Echipa 
României a dovedit un mare 
progres de ansamblu 1 este foar
te posibil ca anul viitor, la 
Moscova, s-o felicit, pe podiu
mul de premiere nu numai pe 
Sanda Toma, ci mai multe fete 
din formația României". Ev- 
gheni Kabanov, vicepreședinte 
al F.I.S.A., președinte al fede
rației de canotaj din U.R.S.S. : 
„Ceea ee a obținut echipa Româ
niei aici poate fi considerat un 
mare succes. Sportivele române 
s-au numărat și în alte edi-

Echipajul de 4-]-l vîsle, fără... vîsle ! De la stingă : Veronica 
Jugănaru, Elena Giurcă (cirmaci), Sofia Banovici, Aneta Mihaly, 

Maria Mahoviciuc

ții ale campionatelor mondiale 
printre protagoniste, dar nu ca 
acum, în toate probele ! Se 
poate spune că evoluția cano
toarelor române a făcut să se 
modifice substanțial echilibrul 
de forțe. Și dacă trebuie să ad
mitem că in sport o perfor
mantă poate fi. uneori, și rodul 
intimplării, trebuie să recunoaș
tem că rezultatele canotoarelor 
române nu sînt întîmplătoare, 
ci se datoresc pregătirii pe care 
au efectuat-o. Ba, aș putea 
spune că echipajul de 2 vîsle 
nu a avut deloc șansă, ratînd 
Plecarea intr-o cursă pe care ar 
fi putut chiar s-o câștige 1“

Sînt cuvinte măgulitoare, 

care ne-au făcut plăcere pen
tru că exprimă elocvent com
portarea lotului nostru la aces
te campionate. Intr-adevăr, a- 
cest bilanț-record în istoria

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

SEMNE BUNE IN NOUL AN C0MPETIȚ10NAL 
AL HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

• Evidentă preocupare pentru pregătirea fizică • Apă
rarea se invață în timp și cu grijă • Reunirea forțelor 

poate asigura ascensiunea valorică
Handbalul feminin s-a pre

zentat din nou la start. Divi
zia A concentrează — sau ar 
trebui — tot ce are acest sport 
mai bun, formează platforma 
de pe care se pornește în rea
lizarea unui nivel internațional 
competitiv. Prima etapă a noii 
ediții n-a fost prea zbuciuma
tă, dar nici ternă, anostă.

Am avut ocazia să aflăm 
vești doar de la una dintre 
cele două formații care vor in
tra în cupele europene. Con
fecția amînîndu-și meciul cu 
Progresul. Campioana, Știinta 
Bacău, a pornit în trombă, ad- 
ministrîndu-i Mureșului o se
veră corecție. Sigur, un sin
gur test nu poate duce la con

CIUDAD DE MEXICO, 3 
(prin telex). Surprinzătoare la 
prima vedere, declarația Iui 
Primo Nebiolo, președintele Fe
derației Internaționale a spor
tului universitar, care spunea 
că a X-a ediție a Universiadei 
înregistrează demonstrația spor
tivă cea mai mare din lume 
prin numărul record al oartici- 
panților, a cwpătat duminică, pe 
Stadionul Olimpic, la deschide
rea oficială, o confirmare co- — 
pleșitoare și emoționantă. 5100 
de sportivi și oficiali, reprezen- 
tînd 89 de (ari (săptămîaa a- 
ceasta mai sînt așteptate noi 
delegații), au pixrtictpat și asis
tat duminică la o manifestare 
extraordinar de impresionantă, 
a cărei primă vocație a fost 
cîntarca păcii și armoniei aces
tei lunii, năzuința eternă a ti
neretului de pretutindeni.

TRĂGĂTORII ROMÂNI AU PLECAT 
LA C. £ DE TIR DE LA LVOV

Ieri seara a plecat spre Lvov 
(U.R.S.S.) delegația trăgători
lor români care vor participa 
la ediția 1979 a Campionatelor 
europene pentru arme cu glonț, 
rezervate seniorilor și juniori
lor. La seniori, în progra
mul competiției figurează nu
mai probele olimpice, la ca
re se vor alcătui doar cla
samente individuale. în schimb, 
juniorii se vor întrece atît in
dividual cît șl pe echipe. A- 
ceastă importantă modificare de 
program a fost efectuată în 
perspectiva Jocurilor Olimpice 
de anul viitor, la care — după 
cum se știe — se desfășoară 
doar întreceri individuale. De
legația noastră este alcătuită 

cluzii. Am înregistrat, totuși, 
cu satisfacție declarația antre
norului Eugen Barta : „Jucă
toarele echipei noastre au a- 
lergat extraordinar de mult, 
intreeîndu-și partenerele toc
mai la acest capitol, al mo
bilității. Veți vedea că n-a fost 
un simplu foc de paie. Așa vom 
juca în întregul campionat șt 
pe această bază vom clădi și 
alte elemente ale handbalului 
modern. Firește, toiul prin 
muncă, extrem de multă mun
că". Stiinta Bacău, ca si Con
fecția dealtfel, vor trebui să

Hristacbe NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

Deschiderea Universiadei, ani
mate de 16 000 de elevi și stu- 
denti, care au prezentat o 
splendidă demonstrație de gim
nastică, apoi de 5 000 de copii, 
care au realizat scene, mozaicuri 
și balete, a avut, firește, mo
mentul oulminant în defilarea 
sportivilor. însoțită de minu
nata Odă a bucuriei a lui Be
ethoven, defilarea sportivilor 
sosiți In. Mexic din toate col
țurile lumii a stîrnit un entu
ziasm de nedescris în tribune, 
spectatorii rîzînd, cintînd do 
bucurie, strigi nd și ovaiționînd 
delegațiile care defilau. O emo
ție puternică și o manifestare 
extrem de caldă a declanșat 
defilarea prin fata tribunelor' a

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a) 

din următorii țintași : pușcă li
beră : I. Codreanu, R. Nico- 
lescu și N. Rotaru ; pușcă stan
dard : F. Cristofor, F. Minișan, 
G. Tătaru ; pistol liber, se
niori : L. Pop și I. Petru ; pis
tol viteză, seniori : C. Ion, M. 
Stan si G. Calotă ; pistol li
ber și viteză, iuniori : C. Tîr- 
loiu, I. Neagu, M. Dragomirescn 
și G. Crîslache. Lotul este în
soțit de antrenorii Valentin E- 
nea (pușcă) și Teodor Coldea 
(pistoale).

întrecerile care vor începe 
vineri 7 septembrie se vor în
cheia luni 10 septembrie și vor 
fi găzduite de modernul poli
gon construit la Lvov.

Azi, In sala Olimpia din Capitală 

REPREZENTATIVĂ MASCULINĂ 
DE BASCHET ÎNTÎLNEȘTE 
SELECȚIONATA CRACOVIEI 
în programul pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea 
participării la Balcaniada de 
baschet de la Atena (14—18 
septembrie), lotul masculin al 
tării noastre va susține, înce- 
pînd de astăzi, trei partide de 
verificare în compania unei se
lecționate a orașului Cracovia. 
Antrenorii Dan Niculescu, Mi
hai Nedef și Hargazun Tursu- 
gian vor prezenta următorii 
jucători : Cernat, Niculescu, 
Popa, Oczelak, Opșitaru, Ivas- 
ccncu, Georgescu, Caraion, 
Brănișteanu, Fluluraș. Uglai, 
I. Viorel, David.

Primul meci are loc azi, de 
la ora 18, în sala Olimpia din 
Capitală.

Olga Homeghi ji Valeria Roșca-Răcilă, medaliate cu bronz la
2 vîsle Foto : Dragoș NEAGU

La sfirșitul săptămînii trecute,

Miine după-amiaza in Parcul Copilului,

UN PRIM PAS SPRE CRISTALIZAREA ECHIPEI 
DE RUGBY CARE VA JUCA ÎN JARA GALILOR

NUMEROASE COMPETIȚII SUB EGIDA „DACIADEI"

Se apropie cu pași repezi im
portantul turneu ale echipei 
naționale de rugby în Țara Ga
lilor, reamintim, primul turneu 
oficial al reprezentativei noas
tre în Marea Britanie. între 22 
septembrie și 6 octombrie Wels 
Rugby Union a perfectat pen
tru XV-le nostru cinci în- 
tîlniri, dintre care trei cu se
lecționate galeze deosebit de 
tari, ultima fiind chiar echipa 
reprezentativă a Țării Galilor, 
în afara meciului ultim de pe 
Arms Park, de la Cardiff, par- 
tidă-test, rugbyștii noștri vor 
mai juca la Llannelli cu selec
ționata Țării Galilor de vest, 
o garnitură puternică, formată 
din jucători internaționali cu 
mare faimă de la celebrele 
cluburi Swansea. Aberavon, 

Newport. Llannelli etc. în plus, 
în primele două confruntări, 
le vor fi opuse două echipe 
de club, ambele centenare. 
Ebbw Vale și Pontypridd.

Se înțelege că într-un ase
menea turneu, plin de răspun
dere, rugbyștii noștri au dato
ria de a se prezenta la nive
lul. maxim al posibilităților lor. 
Mîine după-amiază, începînd de 
la ora 16,30, cei 38 de rugbyști 
preselecționați de antrenorii 
Valeriu Irimcscu și Adrian Ma- 
teescu vor fi supuși unui prim 
și sever examen în cadrul unui 
trial care va avea loc pe sta
dionul Parcul Copilului și care 
urmărește să cristalizeze echi
pa (formată din 25 de sportivi) 
pentru turneul din Țara Ga
lilor.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, sub egida „Daciadei" s-au 
desfășurat numeroase competi
ții sportive. Prezentăm cîteva 
relatări ale corespondenților 
noștri.
• LA CLUJ-NAPOCA, la 

finala concursului dotat cu 
„Cupa metalurgistului" au luat 
parte reprezentanți ai centrelor 
metalurgice ale țării și din u- 
nitățile de produse refractare. 
Cele nouă echipe și-au disputat 
întîietatea la atletism, fotbal, 
popice, șah, tenis de masă și 
volei. Competiția a reunit peste 
400 de participanți. Clasament 
general : 1. Dacia Carbochim 
Cluj-Napoca, 2. întreprinderea 
de produse refractare Alba Iu- 
lia, 3. întreprinderea „9 Mai" 
Turda. La tenis s-au remarcat 
Fi. Dărăban (Dacia Cluj-Napoca) 
și colega sa de asociație, Doina 
Giurgiucă, la atletism și volei 
fete — reprezentanții asociației 
sportive Dacia Carbochim, la 
popice, locul întîi a fost ocu

pat de „Vulturul" Comarnic ; 
la fotbal — întreprinderea „9 
Mai" Turda (M. RADU — co- 
resp).
• Finala pe țară a „CUPEI

FORESTIERULUI" la popice s-a 
desfășurat la Tg. Secuiesc. Au 
participat reprezentanții a 31 
de județe la băieți și 27 de 
iudețe la fete. Clasament : 1.
P. Hodobașa (Argeș), 2. E. Fo
rai (Covasna), 3. FI. Pojancu 
(Gorj) ; fete : 1. Ana Grădina- 
riu (Harghita), 2. Elena Ichim 
(Mehedinți), 3. Ana Kedves 
(Covasna). (L. BUCS — coresp)

• Sîmbătă și duminică, pe 
stadionul „Avintul" din Reghin, 
împodobit sărbătorește, s-a des
fășurat tradiționala competiție 
județeană „Cupa forestierului", 
la șapte ramuri sportive.' RE
ZULTATE : atletism — 100 m : 
Z. Todoran (Foresta L. Bradu
lui) ; 1 500 m : Csaba Kinkeș 
(U.F.E.T. Sovata) ; Ion Fiscu- 
tean (I.P.L. Reghin) ; lungime : 
Mircea Sabo (I.P.L. 23 August 

Tg. Mureș) ; handbal : I.P.L. 
Reghin ; volei : I.U.P.S. Reghin; 
șah șl tenis de masă : I.P.L. 
23 August (Tg. Mureș) ; fotbal : 
U.F.E.T Sovata ; popice : I.P.L. 
Reghin. Clasament final: 
1. I.P.L. 23 August (Tg. Mu
reș), 2. I.P.L. Reghin. 3. 
U.F.E.T. Sovata. (C. ALBU — 
coresp.)

• Un numeros public aflat la 
odihnă pe litoral a fost mar
torul ineditului spectacol spor
tiv desfășurat, duminică dimi
neața. pe oglinda lacului din 
stațiunea Neptun : concursul 
republican de navomodele, or
ganizat sub genericul „Dacia
dei" și dotat cu „Cupa Voința". 
Zeci de tineri au venit cu a- 
paratele lor — construite cu 
migală și pricepere — pentru 
a participa la... parada nau
tică. REZULTATE TEHNICE î 
clasa D 10 ; seniori — 1. C*

(Continuare in pag. 2-3)



„AUTOBUZUL" POATE CIRCULA CU Șl MAI MARE 
RANDAMENT PE DRUMURILE. . . . . DACIADEI"

Popas la Asociația sportivă 
„Autobuzul" din Capitală — aso
ciație care nu de mult șl-a ani
versat un sfert de veac de exis
tență.

In biroul secretarului asociației, 
tovarășul Gheorghe Deaeonu, toa
te sînt într-o ordine desăvîrșită; 
evidența membrilor, rezultatele pe 
secții, iar trofeele sînt expuse în 
vitrine spațioase. „Autobuzul** a 
repurtat de-a lungul anilor multe 
succese la cros („Noi ducem 
greul în cadrul sectorului 5 al 
Canitalei"), la box („Avem un 
boxer, Marin Tismăneanu, In lotul 
național, iar Vasile Lăcătușu a 
obținut «bronzul»- la campionatele 
juniorilor"), la handbal („Ne-am 
afiliat doar anul trecut, sîntem in 
camDÎonatul Promoție, ca și la 
volei"). Ni se spune că la auto
mobilism există cîteva echipaje...

E de prisos să mai amintim că 
„Autobuzul" se mîndrește cu o 
echipă de fotbal fruntașă în Di
vizia B, cu o echipă de juniori 
în campionatul republican, cu 
două echipe de copii și una de 
minifotbal. ,— Iar între cele 14 secții, ne 
spune tovarășul Deaeonu, arătîn- 
du-ne cîteva grafice, se desfășoa
ră. ta paralel, două campionate, 
unul al celor peste 35 de ani și 
unui al tineretului. Ceruațele pen
tru terenuri, arbitri, echipament 
sînt deosebit de mari. Ați vă
zut..-

Intr-adevăr, văzusem. Prin curte 
și la terenul, de fotbal secretarul 
era mereu oprit. I se cereau pro
gramări de meciuri, echipament, 
arbitri. Ușa biroului se deschidea 
mereu, în același scop.

— La noi, fotbalul poate fi 
considerat un sport de masă, 
ne-a declarat secretarul asociației. 
La box avem juniori buni. Se 
face și șah. Ați văzut...

Da. Văzusem o sală, la scu- 
lărie, amenajată de muncitori, cu 
șapte mese de șah, * 1JlxX “ 
tent de matrițerul 
pescu. Văzusem și o 
minul de nefamiliști. 
tenisului de masă — 
la căminul de nefamiliști, unde 
locuiesc aproape 500 de oameni.

— Aveți frumoase posibilități de 
a face sport, ne-am adresat pre
ședintelui asociației, ing. Lucian 
Duma.

— A existat și un teren de 
handbal, dar n-am avut bitum și 
terenul s-a deteriorat, ne-a spus 
acesta. Acum se joacă minifotbal 

Avem un teren de volei 
.................. Și spe- 

la sta-

îngrijită a- 
Ovidiu Po- 
sală la că- 
In privința 

o instalație,

pe el.
la căminul de 
râm să facem 
dion...

împreună cu 
ției, am vizitat

nefamiliști 
Încă unul

asocia-secretarul
___ _______ întreprinderea. Am 

aflat că aici lucrează peste 1500 
de femei. La secția tapițerie, se 
faee cu regularitate gimnastică la 
locul de muncă.

/>
— Ne-am convins de rolul im

portant pe care îl are această 
gimnastică, ne spunea Elena Ma
tei, de Ia această secție. Ne for
tifică, devenim mai vioaie. Am 
mai și slăbit. Dacă n-am face 
într-o zi, parcă ne-ar lipsi ceva. 
Uneori îl facem atent noi pe 
Constantin Burcea, cel care con
duce această activitate, să nu 
uite ora...

Popasul la „Autobuzul" a scos 
în evidență cîteva lucruri pe care 
dorim să le subliniem. In cadrul 
„Daciadei“, sportul care-și desfă
șoară activitatea din plin este 
fotbalul. De asemenea, asociația 
sportivă participă intens la cro
surile de masă organizate în ca
drul sectorului, iar gimnastica la 
locul de muncă' se face cu regu
laritate In unele secții. La că
minele de nefamiliști se joacă 
tenis de masă pînă seara tîrziu, 
iar terenul de volei este supra
solicitat. La fel, sălile de șah.

Ce ar mai trebui 7 Desigur, o 
extindere a gimnasticii și ^în alte 
secții, o repunere pe picioare a 
handbalului feminin — asociația 
a avut o echipă bună altădată. 
Și toate acestea, pentru ca „Au
tobuzul" să circule cu șl mal 
mare randament pe drumurile... 
„Dacladei".

Sever NORAH

COMPETIȚII SUS EGIDA 
„DACIADEI**

tUrmare din oao D

Biro (Textila Păulești), 2. E. 
Cliitu (Voința Ploiești), 3. Li- 
gia Fița (S. C. Bacău) ; juni
ori : 1. I. Moldovan (Voința
Reghin), 2. V. Ionescu (Textila 
Păulești), 3. C. Cengher (Vo
ința Reghin). Clasa F 5 X :
1. H. Greger (Voința Reghin),
2. M. Cristian (ASIM Constan
ța), 3. S. Szabo (Voința Deva) ; 
juniori : 1, S. Atila (Voința 
Deva). Clasa F M : seniori —
1. E. Marton (Voința Reghin)
2. A. Avramescu (Voința Plo
iești), 3. M. Fița (S. C. Bacău) ; 
juniori : 1. Gh. Petre (Voința 
Ploiești). 2. A. Claudiu (Tex
tila Păulești), 3. Gh. Camburu 
(S. C. Tulcea). Clasa D X : se
niori — 1. Gh. Rotaru (S. C. 
Bacău), 2. T. Todan (ASIM 
Constanța), 3. L. Iiădueanu 
(ASIM Constanța) ; juniori : 1. 
M. Gublet (S. C, Bacău). 2. 
Z. Mentard (Voința Reghin), 3. 
Gh. Portic (Voința Reghin). Pe 
echipe, primele trei locuri au 
fost ocupate de: Voința Re
ghin — 34 p, S. C. Bacău — 
27 p, Voința Ploiești 20 n. (Ioan 
CIOBOATA — coresp.)

28 de secunde cîștigate In

MAIIim PARASCHIV, o w
OLIMPICĂ PENTRU ÎPROBA DI

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
ATLEȚII JUNIORI ÎNVINGĂTORI IN „TRIUNGHIULARUL" 

CU POLONIA Și UNGARIA i
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLISM 

ALE JUNIORILOR
Pe stadionul „1 Mai“ din Con

stanța s-a desfășurat triunghiu
larul atletic de juniori dintre e- 
«hlpele masculine șl feminine 
ale României, Poloniei și Unga
riei. Atleții români au avut o 
comportare bună, cîștigînd am
bele tntUnlri : România — Polo
nia 177—167 (192—107 la băieți,
ÎS—*9 la fete) ; România — Un
garia 195—139 (114—55 ; *1—44),
Polonia — Ungaria 179,5—131,5 
(121—8* ; 58,5—45,5).

Cu acest prilej, juniorii români 
au realizat două noi recorduri, 
ambele la aruncarea greutății : 
Vatiana MIhalcea 15,72 m și So
rin Tirîchitâ 17,15 m. Alte rezul
tate : FEMININ : 400 m : Ana 
Marcu 55,32, 800 m : Brigiita

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - CIȘTIGATOAREA „CUPEI 
F.R.M." LA MOTOCROS

Braeczek (P) 1:05,1, Margareta 
Chile 2:07,5; 1508 m: Eugenia
Nlcola 4:2*,9, tnălțlme : Monica 
Matei 1,76 m ; disc : Tatiana Ml- 
halcea 50,89 m. suliță : Cristina 
Dobrinolu 52,60 m. Doina Maxim 
5244 m, 4X100 m i Polonia 4*.71, 
România 40.93 ; 4X499 m : Polo
nia 3:45,7 — rec.. România 3:46,5 ; 
BĂIEȚI : IM m : I. Sandu 11,06, 
zoo in : Zurek (P) 21,41, 3 009 m 
ob. : Gabor Marko (V) 5:34,9 — 
rec., *00 mg : A. Tarbă 53,53, înăl
țime :L. Mattel 2,14 m, lungime : 
P. Stanciu 7,43 m, triplu; M. 
Ene ÎS,58 m, suliță : D. Kegoiță 
71,98 m, ciocan : Krolak <P) 
65.64 m, prăjină : L. Nagy (U) 
4,80 m, 4X100 m ; Polonia 41,13.

G. TAMAȘ — coresp.

Ediția 1979 a „Cupei F.R.M.” 
ăa motoeros s-a încheiat dumi
nică, pe traseul de la Tg. Mureș, 
cu victoria alergătorilor de la 
Stca-ul roșu Brașov (antrenor — 
Traian Moașa), care au acumulat, 
de-a lungul celor. 5 etape, 300 p. 
II urmează în clasament sportl-

MOTOCROSIȘTII ROMANI 
PE LOCUL V IN „CUPA 

PRIETENIA"
La ultimele două etape ale 

',»Cupei Prietenia” la motocros 
*-au înregistrat următoarele re
zultate :

La AJKA (Ungaria) : I. J. Fal- 
ka (Cehoslovacia)... 13. Al. En
ceanu... 15. E. Millner... 18. E. 
Laub... 23. Fr. Fodor (din 36 de 
ooncurenți). Echipe — I. Ceho
slovacia... 5. România.

L.1 < iniPELlTADT’ (R.D G.) : 
1. P. RUlev (U.R.S.S.), 2. .1. Fal- 
ka... 12. E. Laub... 21. Al. Encea
nu, F. M'ilner st Fr. Fodor, deși 
se aflau pe poziții bune in cursă, 
iau fost revolți să abandoneze in 
cîte o manșă din cauza unor de
fecțiuni mecanice. 
TUL GENERAL 
DUPĂ 7 ETAPE : 
p, 2. Cehoslovacia 
Germană 54 p, 4.
5. România 30 p, _ _
p, 7. Polonia 30 p, s. Iugoslavia 
« P.

vii de la Electro Sf. Gheorghe 
cu 259 p șl Flacăra — Automeca- 
nloa Moreni cu 163 p. Primele 
locuri în clasamentul general al 
seniorilor au
E.
cu 
cu 
m . _________ __ __
clase : C. Gyurka (Electro 
Gheorghe) : 1 “ _____
(St. r. Bv.) la Juniori 14—18 ani 
șl FI. Pop (IRA Tg. Mureș) la 
juniori 11—13 ani. (I. PAUȘ — 
coresp.).

fost ocupate de 
Laub (Electro Sf. Gheorghe) 
91 p, Al. Enceanu (St. r. Bv.) 
80 p și I. Plugaru (St. r. Bv.) 
p. lată iaureațU la celelalte _ -—M 

la tineret, T. Dulea

SE REIA CAMPIONATUL 
DE PERECHI LA DlRT- 

TRACK
întrerupt din cauza participării 

unor sportivi fruntași Ja o serie 
de concursuri Internaționale, 
campionatul republican de perechi 
la dlrt-track se reia joi la Sibiu 
cu etapa a 5-a și continuă vineri 
ia Arad cu etapa a o-a.

CLASAM EN- 
PE NAȚIUNI 

U.R.S.S. 93 
S0 p, 3. R. D. 
Ungaria 44 p, 
6. Bulgaria 34

i.

TURNEU INTERNATIONAL 
DE HANDBAL (M) 

LA BACĂU
In Sala sporturilor din Bacău 

*-a desfășurat, tim.p de trei zile, 
prima ediție a „Cupei de cristal” 
la handbal masculin, competiție 
organizată de clubul Știința din 
localitate. Au participat 3 forma
ții românești șl echipa Post
Schwerin (R.D. Germană). Re
zultate : Știința Bacău 25—20 cu 
Dinamo Brașov, 23—21 cu Inde
pendența Sibiu ; Dinamo 28—20 
cu Independența ; Post Schwerin 
22—17 cu independența, 22—21 cu 
Dinamo, 19—13 cu știința. Clasa
ment final : 1. Post Schwerin 
* P, 2. Știința Bacău — 4 P, 
Dinamo Brașov — 2 p, 4. Inde- pe-sența s,h)1( _ 0 p (S. NE. 
NIT A — coresp.).

3.

BBAILA, 1 (prin telefon, de ta 
corespondentul nostru Gxigore 
BIZU). In localitate au luat afir- 
șlt campionatele de fond ale Ju
niorilor. Proba de contratimp a 
Juniorilor mici (2* km) a fost 
cîștigată de Nicolae Leigner 
(C.S.M. Cluj-Napoca) eu timpul 
de >1:4*. El a fost urmat de O- 
limplu Celea (Voința București) 
MM și Sergiu Oprescu (Olimpia 
București) *1M. In aceeași pro
bă, rezervată juniorilor mari, tit
lul de campion național a fost 
cucerit de Gabriel Florea (Olim
pia București) 46:01. Pe locurile 
următoare : Iile Radu (C.S. Bră
ila) 46:10, Radu Moldoveanu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) «:11.

Pe un traseu frumos, situat pe 
șoseaua Brăila — Rm. Sărat șl 
pe o vreme bună (deși a bătut, 
din lateral, vintul), juniorii și-au 
disputat șl ultima probă, fondul. 
Cei mici au avut de parcurs 60 
fan, Învingător fiind, la sprint, 
Olimpiu Celea (Voința București), 
cronometrat în lh30:53 și urmat 
— în același timp — de Andrei 
Nagy (voința Cluj-Napoca) șl 
Sergiu Oprescu (Olimpia bucu
rești). Cel mari au avut de aco
perit 120 km Victoria a fost cu
cerită, tot la sprint, de Gh. Dâ- 
nllâ (Petrolul Ploiești) în 2h54:17. 
Celelalte locuri ale podiumului

au fost obținute de Ionel Cliiran 
(Școala sportivă 1 București) șl 
Georgian Marinescu (Voința 
București) — același timp.

După încheierea campionatelor 
naționale de șosea ale cicliștilor 
juniori situația realizărilor sec
țiilor de ciclism — In funcție de 
locurile ocupate — este 
toarea ;

urmă-

î. 
x 
».
4. 
I.
4.
7.
8.

Voința București
Petrolul Ploiești 
Olimpia București 
Voința Ploiești 
C.S.M. Cluj-Napoca 
C.S. Brăila
C.S.S. I București 
Voința Cluj-Napoca

I
3
3
1
1
1
•

5

n ni
1
*
1
o
1
1a
1

•
1
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3
1
1

Șl după aceste întreceri, ca șl 
după cele de velodrom, concluzia 
care se impune este aceea că in 
secțiile de ciclism ale asociațiilor 
Voința se muncește foarte bine. 
Cicliștii din aceste secții au cu
cerit 10 medalii, dintre care pa
tru de aur. Firește, federația ar 
trebui să se orienteze spre aceste 
asociații atunci cînd desemnează 
sportivii și antrenorii loturilor de 
juniori. In fine, să subliniem din 
nou excelenta organizare a în
trecerilor, asigurată de organele 
locale.

In urmă cu exact doi ani, 
cind Carmen Bunaciu câștiga 
prima ei medalie de bronz la 
un campionat european, Ma
riana. Paraschlv înota 2:32,91 
la 200 m mixt și 5:24,18 la 
400 m mixt, rezultate de va
loare modestă pe plan inter
național Anul trecut, eu pri
lejul campionatelor naționale 
de la București, tlnăra Înotă
toare dinamovistă realiza ma
rea surpriză de a o învinge pe 
principala favorită a probelor 
de tetnation, irinel Pănulescu, 
lntr-o manieră spectaculoasă, 
cu timpi mult superiori — 
2:M,47 și 5:04,44. Din acest 
moment, Mariana Paraschlv 
devenea, evident, o speranță 
a înotului romanesc, dove
dind certe caiRAți pentru difi
cilele curse ale celor patru 
procedee

Și, iat-o acum pe noua 
elevă a Cristinei Șoptcreanu 
(n învățat să înoate, la * ani, 
cu antrenorul Emanoll Vasi- 
Uu, la clubul Rapid, iar apoi 
s-a pregătit cu Rem-us Drăgu- 
șamu ta clubul Dinamo) pro
pulsată direct printre marile 
specialiste ale probelor de 
mixt din lume. Pentru a a- 
junge la ultimul el record, 
deosebit de valoros (4:5«,99 pe 
distanța de too in), Mariana 
a muncit foarte mult, progre- 
sînd îndeosebi ta procedeele 
fluture și bras. Cu locul IV 
(Cu record național in serii) 
In concursul internațional de 
la Londra (luna aprilie), locul

IH la con* 
de la Most 
Klevakina ț 
și victoriile 
Paraschlv 1 
manieră si 
înregistrat 
(aproximați 
la 400 ml) 
siguri pe 1 
anevoios — 
virful piran 
de coechipk 

La 2a no: 
(1,66 m și 
17 ani, o v 
marca perl» 
o sportivă 
țioasă șl a 
zeze efortul 
celor 8 luat 
o curiozitat 
de 400 m m 
repede lung 
ture d-ecit < 
cesta din u 
procedeul el 
tru amelior; 
ea va trebu 
încă foarte : 
Paraschlv a 
o ultimă „si 
de secunde, 
să ajungă, ( 
secunde — ș 
pe deplin p< 
ciștiga cîte 
la procedeeli 
tripla câmpii 
va putea gin 
olimpică de

NOUL AN COMPETIJIONAL AL HANDBA
(Urmare din pag. 1)

D1NAMO BUCUREȘTI (BĂIEȚI Șl FETE) 
-------------- (COPII)DE TENIS

CAMPIOANE

Timp de patru zile, orașul Tir- 
govlște a găzduit etapa finală a 
campionatului național de tenis 
rezervat echipelor de copii. Pe 
cele 12 terenuri cu zgură roșie 
ale asociației sportive Metalul din 
localitate, amplasate In parcul 
Chindia, s-au reunit 10 formații 
de băieți și fete. De-a lungul în
trecerii am asistat la meciuri 
frumoase. Competiția, atit la bă
ieți cît șl la fete, a fost domi-

CAMPIONII LA PATINAJ PE ROTILE
Campfonatul republican de pa-' 

tinaj pe rotile, ediția 1979, șl-a 
desfășurat ultima etapă pe o 
Pistă amenajată în cartierul Au
rel Vlaicu din Cluj-Napoca. In 
finala pe țară, precum și In 
concursul republican rezervat co
piilor (care s-a desfășurat tn 
paralel) și-au disputat întiletatea 
aproape 120 de ooncurenți. Din 
Păcate, Ia seniori nu s-au acor
dat titlurile de campioni, totru- 
cît băieții nu au realizat baremul 
impus, iar fetele nu au întrunit 
numărul corespunzător la start. 
Celelalte probe au fost dominate 
de tinerii sportivi clujeni. lată 
primii patinatori in clasamentele 
generale : seniori — Magda Szo- 
loșy (Tractorul Brașov) 232,300 p 
și fon Opincarlu (Tractorul Bra
șov) 197,050 p ; juniori 1 — Ma
ria Pârtii (Viitorul Cluj-Napoca) 
220,716 p șl Sorin Angliei (Viito
rul Cluj-Napoca) 187,«6 p ; ju
niori n — Simona Todoruț (Vii
torul Cluj-Napoca) 319,133 p șl 
Adalbert Lakatoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 187,200 P ; concursul re
publican al copiilor, cat. 13—14 
ani — Elisabeta Pop (Mureșul Tg. 
Mureș) 147,500 p șl Marin Tig&u 
(Petrolul Ploiești) 128,450 p ; 11—

12 ani — Miliaela Timiș (Viitorul 
Cluj-Napoca) 131,300 p și Daniel 
Bota (Viitorul Cluj-Napoca) 
124,000 p ; speranțe sub 10 ani — 
Cerase’.a Hordobețlu. (C.S.S. Si
biu) 140,900 p și Florin Conțtu 
(C.S.S. Sibiu) 151,100 p (R. MIR
CEA — coresp.).

nată de echipele clubului bucu- 
reștean Dinamo (antrenori prof. 
Aurel Segărceanu și Călin Ilîrju), 
care și-au adjudecat titlurile de 
campioane ale țării. De remarcat 
că scorurile cele mal categorice 
le-au înregistrat I. șesu (Dinamo) 
și Cr. Moroșan (Progresul), ambii 
dispunînd în cîte două seturi 
(6—0, 6—1 și, respectiv, 6—-2, 6—3 
de M. Năstase). Clasamente. Bă
ieți : 1. Dinamo București (9—0 
cu Progresul, 8—1 cu T.C.B. șl 
9—0 cu Dinamo Brașov), 2. Tenis 
Club București (5—4 cu Progresul, 
6—3 cu Dinamo Brașov). 3. Pro
gresul București (6—3 cu Dinamo 
Brașov) ; fete : 1. Dinamo Bucu
rești (7—2 cu Dunărea Galați, 
6—3 cu Steaua, 8—1 cu Sănătatea 
Oradea), 2. Dunărea Galați (7—2 
cu Steaua, 8—1 cu Sănătatea), 3. 
Steaua (S—4 cu Sănătatea). (M. 
AVANU — coresp.).

INTILNIRI INTERNATIONALE DE POPICE

start.
• RULMENTUL BRAȘOV — 

B.S.G. MARTIN HOOP MULSEN 
(R.D.G.) 5390—5088 p d. Joc cîș- 
tigat la un scor categoric de e- 
chipa campionului mondial, Io- 

care a fost per- 
reunlunii cu 951 p. 

remarcat Donos — 930 
— 918 din echipa bra- 
respectiv, Landgraf — 
oaspeți. (C. GRUIA —

sif Tismănar, 
formerul 
S-au mai 
și Novac 
șoveană, 
907 de la 
coresp.).

• OLIMPIA BUCUREȘTI — 
B.S.G. SACHSENRING ZWIC
KAU (R.D.G.) 4843—4661 p O to
partida pe echipe. In cea de a 
doua intilnire, turneu individual.

cele mai 
obținut : 
L. Taină

bune rezultate le-au 
R. Rainer (BUS.G.) 818, 
813 șl C. Marin 807.

TG. MUREȘ, pe arena• LA ...
Voința, s-a desfășurat finala pe 
țară a tradiționalei competiții, 
VOINȚIADA la juniori șl junioa
re, la care s-au întrecut 60 de 
popicari din 35 de județe. Pe 
primele locuri s-au clasat — 
fete : 1. Mansur Nurdisan (Con
stanța) 398 p d, 2. Maria Ferenci 
(Odorhel) 396, 3. Maria Streza
(Sibiu) 337 ; băieți : 1. Ion Fi- 
glea (Aiud) 426, 2. Istvan Orosz 
(Zalău) 413. 3. Ilarie Pintilie.
(Iași) 399. (I. PAUȘ — coresp).

deschidă — în cadrul cupelor 
europene — pîrtia revenirii 
handbalului nostru feminin în 
ehta internațională. Premisele 
vor fi evidente In evoluția a- 
cestor formații — și a altora — 
In campionat. Deci, așteptăm.

Cele două promovate, C.S.M. 
Cluj-Napoca și TEROM Iași, 
au avut — jucînd ambele pe 
teren propriu — comportări 
diferite. Clujencele au întrecut 
una dintre cele mai bune for
mații ale campionatului, pe 
Hidrotehnica Constanța, în 
timp ce ieșcncele au pierdut 
dar, la patru goluri, întîLnirea 
de debut cu Rulmentul. Elevele 
antrenorului Tiberiu Rusu au 
avut resurse pentru a forța 
continuu victoria și — corobo- 
rînd vigoarea lor cu pofta de 
alergare a băcăuancelor — pu
tem crede că mulți antrenori 
au insistat în preparativele di
naintea campionatului pe ca
pitolul pregătire fizică. Ceea 
ce este bine. La Hidrotehnica, 
deși un rezultat — mai ales 
în deplasare — nu este con- 
cHudent, poate fi vorba și de 
efectele pierderii „creierului" 
ei. pe antrenorul Traian Bu- 
covală. Am înregistrat cu re
gret lipsa acestui tehnician de 
elită din fruntea formației de 
pe Litoral, lipsa acestui om e- 
xigent de la clrma echipei pe 
care a adus-o pe prima scenă 
a handbalului românesc, pla- 
sînd-o prin munca, cunoștințele 
și abnegația sa printre frun
tașe. Ce s-a întîmplat oare a- 
colo ?

La ieșence se acuză indeci
zia sistemului defensiv. Fireș
te, pregătirea apărării este un

lucru greu, 
cu eforturi 
nuă șlefuire 
ce TEROM 
nici de acu 
nîi, ci de si 
acestui dezii 
lui modern, 
continuu, de 
curgerea etaj 
gătirii.

Inimosul a
Lache, cel c 
multe dintre 
ne și intei 
Universității 
In arenă cu 
să urce pe p 
este drept - 
dar victoria 
extromiș, duj 
sale își condv 
de șapte ori. 
rei este de 
în acțiunea 
handbalului f 
pe malurile 
poate spune 
leagăn al acc 
colo au venit 
toare de valo 
guri, vor mai

Sînt, la ac 
drum, cîteva 
vin îndeosebi 
s-au înscris c 
circuitul valor 
nori care n-a' 
fățați și care 
se impune. F 
pinde de modt 
rile, asociațiile 
țiile — și nu 
organele sporti 
sprijini efortu 
și ale jucMo: 
impas, handbal 
fi urnit numai 
mea pune umî

AGREMENT PE LITORAL
Tn luna septembrie, în stațiunea Mamaia există numeroase 

Jocuri de practicarea sportului preferat :
• amatorii de volei au la dispoziție terenul amenajat In 

apropierea, hotelului „Car a iman". Tot aici se află 2 terenuri 
de tenis.
• lingă hotelul „Pelican" sînt alte 5 terenuri de tenis,
• 4 terenuri de tenis sint amplasate în apropierea braseriei 

„Boema14, iar unul lingă hotelul Internațional.
Toate aceste baze sportive funcționează zilnic între orele B—12 

șl 16—20. Și încă un amănunt: cei care nu au venit pregătiți 
pot închiria aici echipament sportiv.

Amatorii de minigolf se pot deconecta pe terenurile ampla
sate lingă Bowling ; lingă hotelurile Aurora, București, Dor
na sau pe cel de lingă Cazino. Programul terenurilor de mi
nigolf este zilnic de la 14 Ia 22.

Filialele I.T.H.R. Buc. stat deschise zilnic de la 8 la 20.

SADIC CÎȘTIGĂ
Capul de afiș al reuniunii des

fășurate duminică dimineața l-a 
constituit disputarea Criteriului 
cailor de 3 ani, alergare semi- 
clasică, la startul căreia s-a a- 
liniat (a lipsit Dirijor) aproape 
tot ce are mai bun această ge
nerație. După o cursă extrem de 
spectaculoasă, victoria a revenit 
lui Sadic, un splendid produs al 
lui Viraj și Sadea, care, prezen
tat într-o condiție excelentă și 
bine condus de antrenorul I. Oa- 
nă, și-a dominat cu autoritate 
adversarii, cîștigînd, în final, cu 
resurse. Pe locurile următoare 
s-au clasat Vameș (transformat 
mult în bine de cînd a trecut la 
formația Marinescu) și Banjo

„(RIHRIIII CAILOR DE J ANI"
care, sever handicapat, n-a mai 
dat nimic la urmă. Victorii spec
taculoase au mai obținut dumini
că Palicar (cîștigător dezinvolt 
în hlturile premiului Rovine), 
Samanta (energic susținută de 
Tr. Marinescu, dar și beneficiară 
a galopului dat de Recurs in ve
cinătatea sosirii). Roditor și Tru
caj, duelul dintre acesta din ur
mă și Sibila (respectiv dintre 
primele noastre „mîini“, G. Tă- 
nase și M. Ștefănescu) tacîntînd 
pur si simplu asistența. Rezul
tate tehnico : Cursa 1. 1. Trucaj 
(G. Tănase) rec. 1:38,0, 2. Rigu
ros. Simplu 2, ordinea 9. Cursa 
a 2-a : 1. Regula (S. Onache) 
rec. 1:38,2, 2. Bărdița, 3. Hublou.

Simplu 4, ordinea 7, event 6, 
ordinea triplă 125. Cursa a 3-a : 
1. Roditor (V. Gheorghe) rec. 
1:27,7, 2. Strungărița. Simplu 3, 
ordinea 7, event 13, triplu cîști
gător 69. Cursa a 4-a : 1. Palicar 
(N. Nicolae) rec. 1:26,6, 2. Ba- 
vari. Simplu 2, ordinea 11, event 
7. Cursa a 5-a : 1. Vizuina (A. 
Brailovschi) rec. 1:27,9, 2. Rural, 
3. Zambila. Simplu 8, ordinea 45, 
event 20, ordinea triplă 5944. 
Cursa a 6-a : 1. Sadic (I. Oană) 
rec. 1:26,0, '2. Vameș 3. Banjo. 
Simplu 4, ordinea 18. event 22, 
triplu cîștigător 632, ordinea tri
plă 114. Cursa a 7-a : 1. Palicar 
(N. Nicolae) rec. 1:25,9, 2. Oran. 
Simplu 3, ordinea 8. event 8.

Cursa a 8-a : 1. 
nea) rec. 1:28,7, 
Filotim. Simplu < 
vent 5G, ordim 
Cursa a 9-a ; 
Marinescu) rec.
3. Ogar. Simplu 
vent-report, trip] 
chis, ordinea trij 
10-a : 1. Zmerit ( 
U35.1, 2. Catren,
dinea 6. event 17 
s-a ridicat la su 
și a fost cîștigat 
tichete cu 10 corr 
a 2026 lei flecar< 
Rezultat proviz 
Hermafon.

Gh. ALI
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ITRANSFOCATOR PE ETAPA A 4-a
INTRE MOfOC

Tonul“ meciului de la Ga
lați l-au dat, prin jocul lor ra
pid și inventiv, gazdele. Pri
mul act al întîlnirii lor cu 
Steaua i-a văzut permanent în 
atac, apărarea bucureștenilor a- 
cordînd cu... dărnicie corner 
după corner (în min. 30 rapor
tul loviturilor de colț era 10—0 
în favoarea fotbaliștilor de la 
F.C.M. Galați). Și, probabil că, 
fără ratarea din min. 44, cînd 
doi dintre fotbaliștii gălățeni 
s-au jenat reciproc, la cîțiva 
metri de poarta lui N. Răduca
nu (excelent în trei intervenții- 
cheie), deci cu 2—0 la pauză, 
el n-ar mai fi fost ajunși pînă 
la terminarea partidei.

Prestația fotbalistică a repri
zei prime, momentul cel mai 
de vîrf al jocului de la Ga
lați a realizat-o un „11" de 
pronunțată tinerețe. Lingă mai 
vechii divizionari Oană (27 ani), 
Tolea (28) și M. Olteanu (29) 
s-au aflat jucători care abia 
au depășit vîrsta junioratului — 
Vlad, Motoc, Cirac — și alții 
aflați în limita celei pentru e-

(Bejenaru, 
Florea II). 
o mică re-

Șl FLOREA II
chipele de tineret 
Balaban, R. Dan, 
„Mînjii" gălățeni —
plică a omologilor craioveni — 
i-au depășit adeseori pe expe- 
rimentații lor adversari. Dintre 
toți un mic capitol pentru Mo
toc : fiul fostului fundaș al Pe
trolului Ploiești și C.S.M.S.- 
ului Iași, merituos student al 
Politehnicii gălățene, Moțoc a 
făcut o partidă promițătoare și 
a marcat un gol de mare spec
tacol. în opoziție cu Moțoc, alt 
talentat jucător al gălățenilor, 
Florea II, a arătat că nu se 
străduiește să joace rolul ce 
i s-a încredințat în a doua re
priză, el a abandonat pozițiile 
avansate indicate de postul său 
și, astfel, a diminuat potenția
lul ofensiv al echipei. b/>tat 
cu 6 (și nu cu 7, cum dintr-o 
eroare telefonică s-a înregis
trat). Florea II ar trebui să în
țeleagă că numai talentul — fă
ră muncă și seriozitate — nu-i 
poate justifica titularizarea.

Eftimie IONESCU

BĂIMĂRENII CAUTĂ MEREU...
„Aritmetica" băimăreană este 

destul de simplă: 4 + 10 — 7. 
Prima cifră înseamnă numărul 
de jocuri ; a doua — apetitul 
de gol al echipei antrenată de 
Viorel Matelanu și Traian Ivă- 
nescu. Să reținem că această 
productivitate (realizată numai 
in două jocuri) vine firesc du
pă noile încercări de creștere 
a dinamicii atacului, căutări 
conturate ceva mai bine In 
meciul cu „Poli". Pînă la ie
șirea lui Itoznai din teren 
(deci. 66 de minute), „ll“-le 
local a jucat aproape matema
tic, matur, schimbările de re
gistru din jocul lui dînd o no
tă mare de spectaculozitate. 
Au apărut la finalizare Roz- 
nai, “ " . ’
drne și chiar Molnar, 
bune. <

Koller, Terheș, Sepi, Con- 
Semne 

comparînd cu trecutul

nu prea îndepărtat. „Poli" ju
ca așa cum i se „cînta" și e- 
chipa Iul Condruc o găsea me
reu cu garda deschisă. Dar. 
să revnim Ia ecuație. Cifra 7 
(goluri primite) nemulțumește 
echipa și pe antrenorii ei. trei 
din totalul golurilor fiind pri
mite pe teren propriu. Deci, 
fisurile, imperfecțiunile persis
tă. Duminică, mai toată lumea 
a alergat să rotunjească sco
rul, să se evidențieze, iar Mol
nar a fost mai puțin sigur. 
Neavlnd ce pierde, „Poli" a 
ieșit la atac, iar Anghel și Co- 
tec n-au făcut altceva deeît să 
amendeze niște superficialități 
în ofensivă, cu urmări în _. 
defensivă. Băimărenii, con- 
știenți de ele, caută mereu so
luții.

Stelian TRANDAFIRESCU

IN LIPSA... TURNURILOR

,,TOPUL" EUROPENELOR
Continuăm „topul" europenelor, prin adiționarea notelor de 

ansamblu acordate de cronicarii noștri, de la o etapă la alta 
celor patru echipe —---------------------- - - ’
Etapele 
Univ. Craiova 
Steaua 
F.C. Argeș 
Dinamo

UNIVERSITATEA
a echipei, la o valoare care se situează peste media campiona
tului, după un program mai dificil deeît al altor echipe.

STEAUA a adăugat citeva sutimi mediei sale, după jocul de 
la Galați, mai ales pentru evoluția de după pauză.

F. C. ARGEȘ continuă să joace mult sub valoare, ajungind 
la o medie care anunță dificultăți reale in partidele cu A.E.K 
In mod ciudat, cel mai bun meci al echipei campioane a fost 
cel din prima etapă. Surprind, de asemenea, cele 7 goluri pri
mite la cele două jocuri ta deplasare.

DINAMO are aceeași medie, 6,12. Suporterii echipei s-ar fi 
așteptat la o mărire a Potențialului ofensiv ta compania ,lan
ternei". Să H lost de vină mdcro-tarneul din Italia ? N-ar fi o 
acuză.

Ca o concluzie generală, singura echipă promovată, deocam
dată, rămtae Universitatea Craiova...

care ne vor reprezenta în cupele europene :I n III JV Media7 7 7,50 7 7,126 7,50 7 6,50 6,757,50 5,50 G 5,50 6,120,50 6 6 6 6,12CRAIOVA. Să remarcăm >evoluția constantă

CÎND SE VA REGĂSI DINAMO ?
Există echipe care nu pot 

cîștiga oricum. Dinamo este o 
asemenea formație, obligată de 
caTtea de vizită, de pretenții, 
de viitor. Ața încît. acest ultim 
2—0 cu Olimpia Satu Mare nu 
are rezonanța succesului, chiar 
dacă, de drept, cele două 
puncte s-au adăugat în clasa
ment. Duminică, Dinamo a ju
cat Practic 11 minute, timp în 
care a înscris și cele două go
luri. După aceea, echipa vice- 
campioană a evoluat mulțu
mită. fără ambiție, dominînd 
meciul, dar cu o alarmantă 
doză de superficialitate, mai fi
les în fazele de finalizare. Cei 
mai multi explică ratarea star
tului lansat și renunțarea la 
cursa pentru „scorul etapei" 
Prin replica... adversarului. Fi
rește. Dinamo a intrat curînd

in jocul monoton al sătmăreni
lor, veniți să primească cît mai 
puține goluri. Gîndindu-ne însă 
că, peste numai două săptă- 
mini Dinamo va primi un alt 
adversar preocupat de scor 
(Alki Larnaca), ne întrebăm: 
va intra, din nou, formația alb- 
roților în „plasa" adversaru
lui 71 Problema de fond este 
insă alta: meciul ea Olimpia 
nu reprezintă o excepție. Și eu 
Chimia și cu Sportul studen
țesc echipa dinamovistă s-a 
descurcai ca greu pe terenul 
său, remarrtndu-se _ prin ane
mic ofensivă, și suficientă con
fuzie in rezolvarea unor faze 
simple. Cînd se va regăsi Di
namo? întrebarea devine mai 
mult deeît un semnal de a- 
larmă !...

Mircea M. IONESCU

VERVA „NOULUI VAL"
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VIGU
DOBRIN L-A EGALAT

PE...
Duminică, Ia Tirgoviște, Do-

brin a jucat cel de-al 363-lea 
meci al său în Divizia A, cifră 
egală cu recordul de prezențe 
în primul eșalon care îi apar
ține lui Vigu. Această perfor
manță. piteșteanul o realizează 
exact la o săptămînă de Ia ziua 
de 26 august, cînd împlinea 32 de 
ani. _ Un cadou întîrziat. dar 
meritat! în continuare, se a- 
nunță un duel între acești doi 
veterani pentru cifra 400. Va fi 
o cursă dificilă (dacă ne gindim 
Ia vîrsta celor doi : 33 și, res- 

etape. pe 
o vor în- 
Dinu vine

pectiv, 32) de 37 de 
care — sperăm — ei 
cheia cu succes. Dar, 
din urmă ...

Iată „clasamentul 
prezențelor în 
al fotbalului ____
VIGU și DOBRIN 363, 
tonescu 355. 4. Adam __ ,
Cornel Dinu 345, 6. Domide 342, 
7. R. Nunweiller 332, 0. Dcm- 
brovschi 331. 9. R. Cimpeanu 
328, 10. Lereter 327. 11. De- 
leanu 325. 12. Birău 319. 13. Ni 
Răducanu 317, 14. I. Jenei 315, 
15. Broșovschi 314. 16. Anca
310, 17—18. Lucescu și Ivan H 
309. 19. M. Constantinescu 307, 
20. Sătmăreanu I 306. 21. Pes
cara 301. 22. N. Nagy 300 etc.'

la 
primul 
nostru

zi" al 
eșalon 

: 1—2. 
3. An- 
354, 5.'

Fotbal
I meridiane6

consumat destulă ener- 
__ partida Politehnica Iași 
— Sportul studențesc. Au fost 
perioade de echilibru și de do
minare a uneia dintre echipe 
(Politehnica, între minutele 
15—45, Sportul studențesc 
55—80). Au fost cîțiva jucă
tori care s-au remarcat prin 
travaliul depus (Gh. Munteanu, 
Romilă II. C. Ionescu, Cioacă, 
Cățoi, Munteanu I, M. Marian, 
M. Sandu), dar la cei mai 
mulți dintre ei calitatea pres
tației a suferit. S-au cărat 
mod inutil baloane, pe căi 
tortocheate, fără orizont, 
acționat, de multe ori. la

in 
în- 
s-a 
în-

tîmplare și nivelul tehnico- 
tactic al partidei a coborît la 
cote modeste. Sportul studen
țesc a acuzat lipsa lui Octa
vian Ionescu, iar ieșenii ne 
spuneau că resimt absența lui 
Simionaș, cel care aduce un 
plus de limpezime în construi
rea acțiunilor, tactul nece
sar,. mai ales în perioadele cînd 
echipa sa domină. 
Motive plauzibile, 
în lipsa celor doi, 
de mult să sufere 
pelor lor ? Ni se pare exage
rat pentru două divizionare A.

De acord. 
Dar, oare, 
chiar atît 

jocul echi-

Constantin ALEXE

Nu vom mai dezvolta tema 
afirmării rapide a tinerilor cra- 
ioveni. La această oră e greu 
să faci o distincție între ti
tulari și rezerve. Și cînd spu
nem asta, ne gindim la absolut 
toate posturile, inclusiv cele 
ale internaționalilor. în aceste 
rînduri am vrea să vorbim 
despre verva modernă a echi
pei craiovenc, despre plusul de 
viteză și de simplitate în joc. 
Reintrarea lui Bălăci în ulti
mele 
lui a 
trast, 
decis, ...
pru în joc. Acest spirit nou 
s-a făcut simțit și într-un mo
ment cheie al jocului, 
cundele premergătoare 
derii scorului. Atunci, 
lovitură liberă de la 
metri, marele maestru 
cuției, Beldeanu, s-a retras și

25 de minute ale meciu- 
subliniat, parcă, prin con- 
că „noul val“ e mult mai 
mai tranșant și mai as

în se- 
deschi- 
la acea

20 de 
al exe-

i-a făcut loc Iui Irimescu, care 
a marcat cu un șut bombă de 
forța Iui Oblemenco.

Fotbalul nostru, sătul de căi 
bătătorite, are nevoie de re
pere noi. La startul campiona
tului trecut, reperul a fost Baia 
Mare, care a constituit, 
cum. un moment inedit, prin 
curaj și inventivitate 
tică. La startul campionatului 
actual, reperul îl reprezintă 
„explozia" juventiștilor craio- 
veni, care vor să atragă aten
ția că ierarhiile stabilite în fot
balul nostru sînt deseori arti
ficiale. Și ca o întărire a aces
tei idei, „șepcile roșii" ale ne
cunoscutului — pînă ieri — 
Toader Pop au dat o replică 
la fel de tinerească, stimulate, 
parcă, de absența titularilor 
Cimpeanu și Vidican...

loan CHIRILA

ori-
tac-

CAMPIONATUL DIVIZIEI C-ETAPA A ll-a
SERIA I

Cristalul Doro-hoi — Metalul Ră
dăuți 2—1 (2—1), Avîntul Frasin
— Celuloza Piatra Neamț 3—0 
(1—0), Danubiana Roman — I.M. 
Piatra Neamț 4—0 (2—0), Cimen
tul Bicaz — Foresta Fălticeni
2— 3 (0—2), Ceahlăul Piatra Neamț
— Laminorul Roman 5—1 (1—0). 
Zimbrul Suceava — Cetatea Tg. 
Neamț 2—0 (0—0), Dorna Vatra 
Bornei — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 4—1 (1—1), Metalul Bo
toșani — Șiretul Bucecea 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a H-a : 1. Foresta
Fu. iceni 4 p (9—2), 2—3. Ceahlă
ul P. Neamț 2 p (5—3), Avîntul 
Frasin 2 p (3—1)... pe ultimele : 
15—16. Cimentul Bicaz 1 p (3—4), 
Metalul Botoșani 1 p (1—3).

SERIA A H-a
Minerul Comănești — Luceafă

rul Adj ud 3—0 (1—0), C.S.M. Bor- 
zești — Nicotină Iași 4—0 (1—0), 
Hușana Huși — Relonul Săvinești 
Roznov 0—1 (0—0), Rulmentul 
Bîriad — Textila Buhuși 4—0 
(0—0), Constructorul iași — Par
tizanul Bacău 3—2 (1—2), REMAP. 
Mărășești — C.F.R. Pașcani 2—1 
(1—1), Letea Bacău — A.S.A. Iași 
5—2 (2—0, Constructorul Vaslui
— Petrolul Moinești 2—1 (1—1).

Pe primele locuri ; 1. C.S.M. 
Borzcști 4 p (6—1), 2. Relonul
Săvinești Borzcști 4 p (6—2), 3.
Letea Bacău 3 p (6—3)... pe ulti
mele : 15. A.S.A. iași 0 p (3—7), 
16. Hușana Huși 0 p (0—6).

SERIA A III-a
Caraimanul Bușteni — Recolta 

Săhăteni 8—0 (6—0), Chimia Bu
zău — Petrolul Băicol 1—0 (0—0), 
Chimia Brazi — Ancora Galați
3— 0 (3—0), Olimpia Rm. Sărat — 
Carpați Sinaia 0—0, Carpați Ne- 
hoiu — C.S.U. Galați 1—2 (0—2), 
Petrolul Berea — Foresta Gu- 
gești 6—0 (3—0), Oțelul Galați — 
Dinamo Focșani 2—1 (1—0), Vic
toria Tecuci — Prahova Ploiești 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Petrolul 
Berea 4 p (8—0), 2. C.S.U. Galați 
4 p (7—1), 3. Oțelul Galați 4 P 
15—ti . . ne utiimeie : 14—15. Pe
trolul Băicol 0 p (2-4), Carpați 
Nehoiu 0 p (1—3). 16. Recolta Să- 
hăteni 0 p (O—101.

SERIA A IV-a
Electrica Constanța — Victoria 

Țăndărei 3—0 (1—0) I.M.U. Med-

gidia — S.N. Brăila 6—0 (4—0), 
Voința Constanța — Amonll Slo
bozia 2—1 (1—0), Dada Unirea 
Brăila — Rapid Fetești 2—1 (1—0)
— s-a jucat ia Mădn, Marina 
Mangalia — Chimpex Constanța 
3—1 (2—1), Pescărușul Tulcea — 
Chimia Brăila 1—2 (1—2), Granitul 
Babadag — Progresul Isaceea 
3—0 (1—0), Șoimii Cernavodă — 
Unirea Eforie 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IJH.U.
Medgidia 4 p (8—1), 2. Electrica 
Constanța 4 p (7—3), 3. Marina 
Mangalia 4 p (5—2)... pe ultisneie:
14. Pescărușul Tulcea 0 p (1—9),
15. Unirea Eforie 0 p (3—6), 16. 
S.N. Brăila 0 p (1—3).

SERIA A V-a
T.M. București — Automecanica 

București 0—0, Voința București
— Flacăra roșie București 1—0 
f0—0), VIscoza București — 
FEROM Urzicenl 1—1 (0—0), Teh- 
nometal București — I.C.S.I.M. 
București 3—0 (3—0), Electronica 
București — Dunărea Călărași 
0—0, Automatica București 
batorul București 1—0 
Ș.N. Oltenița — Danubiana 
reștl 2—0 (1—0), Luceafărul 
rești — Viitorul Chirnogl 
s-ă jucat, Sirena București nu a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. Voința 
București 4 p (2—0), 2. FEIROM 
Urzicenl 3 p (4—1), 3—4. Auto
mecanica București 3 p (2—1), 
Automatica București 3 p (1—0)... 
pe ultimele: 15. Viitorul Chir
nogl o p (0—1) — a jucat un 
singur med, 16. I.C.S.I.M. Buou- 
reștl 0 p

SERIA A vn-a
Progresul Băilești — Gloria 

Strehaia 2—0 (2—0), Electropute- 
re Craiova — Minerul Lupenl 
4—2 (2—0), Lotru Brezoi — Me
talul Rovinari 3—1 (3—0). C.F.R. 
Craiova — Dierna Orșova 1—1 
(0—0), Minerul Motru — Chi
mistul Rm. vîlcea 5—1 (1—0),
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Con
structorul Craiova 
Metalurgistul Sadu 
Calafat 1—0 (0—0), 
gășanl — Unirea 
Sev. 0—2 (0—1).

Pe primele locuri 
Drobeta Tr. Sev. 4 
Dierna Orșova 3 p 
Constructorul Craiova 3 p (4—3), 
Metalurgistul Sadu 3 p (1—0) ... 
Pe ultimele: -- -- -................
Rm. Vîlcea 1 
Craiova 1 p 
Drăgășani 0 p

SERIA

3—3 (2—2).
— Dunărea 

Unirea Dră- 
Drobeta Tr.

1. Unirea 
P (3-0), 2. 
(4—2), 3—4.

— A- 
(0-0), 
Bucu- 
Bucu-
— nu

(1—5).
SERIA A Vl-a
Mija — Dinamo Zimni- 
(2—0), S.M. Caracal —

Metalul 
cea 3—0 ... ____ .
Constructorul Pitești 2—0 (0—0),
ROVA Roșiori — Electrodul Sla
tina 4—0 (3—0), Progresul Cora
bia — Electronistul Curtea de 
Argeș 4—o (1—0), Petrolul Videle 
— Progresul Pucioasa 2—1 (1—1), 
I.O.B. B-alș — Cimentul Fieni 
2—1 (1—0), Dacia Pitești — Re
colta Stolcăneștl 5—1 (3—0), Pe
trolul Botintln — Petrolul Tirgo- 
viște 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Dacia
Pitești 4 P (8—2), 2—3. ROVA Ro
șiori 3 p (5—1), Progresul Cora
bia 3 p (5—1)... pe ultimele : 14. 
Constructorul Pitești 1 p (1—3), 
15. Electronistul Curtea de Argeș 
1 p (1—5), 16. Dinamo zimntoea 
• P d-6).

14—15.
P (2—6), 

(1-5), 16.
(0—3).
A VIII-a

C.F.R. Timișoara — Explorări 
Deva 6—1 (3—0), C.F.R. Simeria 
— Gloria Reșița 3—0 (2—0), Vic
toria Călan — Electromotor Ti
mișoara 0—0, Minerul Deva — 
Metalul Bocșa 4—0 (2—0), Vul
turii textila Lugoj — Minerul O- 
ravița 2—0 (2—0). Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Ghelar " ‘ 
(2—6), Știința Petroșani — C.P.L. 
Caransebeș 1—0 (1—0). Lamino
rul Nădrag — Minerul Vulcan 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 
Lugoj 4 p (4—1), 2. 
mișoara 3 p (7—2), 3. Electromo
tor Timișoara 3 p (1—0) ... pe 
ultimele : 15—16. Victoria Călan
1 p (0—2), Minerul Vulcan 1 p 
(2-4).

SERIA A IX-a
Minerul Șuncuiuș — Unirea 

Sînnlcolau 2—3 (1—1), Voința O- 
radea — C.F.R. Arad 1—0 (0—0), 
Victoria Ineu — Alumina Oradea 
1—0 (0—0), Armătura Zalău —
Oțelul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(0—0), Tricolorul Beiuș — Vic
toria Elcond Zalău 1—0 (1—0),
Unirea Tomnatic — Recolta Sa- 
lonta 1—0 (1—0), Rapid Arad — 
Unirea Dej 3—1 (1—0), Bihorea
na Harghita 
lectrometal 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. Rapid
Arad 3 p (4—2), 2—3. Unirea
Sînnlcolau 3 p (4—3), Voința O- 
radea 3 p (2—1) ... pe ultimele : 
15. Oțelul Or. dr. Petru Groza

Chimistul 
C.F.R. 
Unirea

1.
C.F.R.

4—2

Vulturii 
Ti-

— Construcții E- 
Cluj-Napoca 2—0

1 p (1—2), 16. Minerul Șuncuiuș 
0 p (2—5).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Bradul Vișeu

4— 0 (2—0), Silvicultorul Maieru
— Lăpușul Tg. Lăpuș 2—1 (1—0),
Minerul Băiuț — Minerul Rodna 
1—1 (0—1), Oașul Negrești —
Metalul Cărei 4—1 (4—0). Mine
rul “ ' “ '
Baia 
Baia
5— 0
Minerul Băița 2—0 (1—0).
Sighet — Minerul Ilba 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Victoria 
Cărei 4 p (5—0), 2. Oașul Ne
grești 3 p (5—2), 3. Minerul Rod
na 3 p (3—1) ... pe ultimele : " 
Minerul Ilba 1 p (1—2). 15. 
nerul Băiuț 1 p (2—4). 16. 
pușul Tg. Lăpuș 0 p (1—3)

SERIA A Xl-a
Sticla Tîrnăveni — 

Mediaș 0—0, Otelul 
I.P.A. Sibiu 1—0 (0—0)
Copșa Mică 
3—0 (1—0),
— C.P.L. Sebeș 2—1 (2—0). < 
Blaj — Avîntul Reghin 
(3—0), Construcții Sibiu — 
ianța Sighișoara 4—0 (1—0). 
cla Turda — Metalul Alud _ 
(2—0), Automecanica Mediaș — 
IMIX Agnita 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1—2. Vitro- 
metan Mediaș 3 p (3—0), Meta
lul Copșa Mică 3 p (4—1). 3.
Metalul Sighișoara 3 p (3—?) ... 
pe ultimele t 15. Sticla Tîrnăveni 

" - - - ■ ■ ■ Sighi-

Baia Sprie — Simared 
Mare 5—2 (2—1). CUPROM 
Mare — Hebe SIngeorz Băl 
(3—0), Foresta Bistrița — . ----- _ _ .... CIL

Seini

ELVEȚIA (et. 5) : Echipa Young 
Boys Berna, viitoarea adversară 
a formației Steaua în „Cupa Cu
pelor”, a pierdut cu 1—3 (1—1) 
meciul susținut în deplasare eu 
echipa Sion. Clasament : 1. F.C. 
Zilrich — 10 p, 2. Servette — 8 p, 
3. Grasshoppers — 6 p, 4. Young 
Boys — 6 p etc.

AUSTRIA (et. 3) : Wiener S.K.,’ 
viitoarea adversară a formației 
Universitatea Craiova în „Cupa 
U.E.F.A.”. a învins pe teren pro
priu, cu 2—I (1—1), echipa Vien
na. Clasament : 1. Austria Viena
— 4 p, 2. A.S.K. Linz — 4 p, 3. 
Rapid — 4 p, ... 7. Wiener S.K. — 
3 p etc

IUGOSLAVIA (et. 9) : Hajduk
— Buducnost 1—0, Vardar Skoplie
— Vojvodina Novi Sad 2—0, Par
tizan — Osijelc 0—0, Dynamo Za
greb — Steaua Roșie 2—2. Cla-’ 
sament : 1. Velez — 14 p, 2. Rad- 
nicki — 13 p, 3. Hajduk — 13 p.
• Echipele U.K.S.S., Argenti

nei, Uruguayului și Poloniei s-au 
calificat în semifinalele C.M. 
pentru juniori, din Japonia. Ih 
sferturile de finală : Argentina
— Algeria 5—0. Uruguay — Por
tugalia 1—0 (după prelungiri). 
U.R.S.S. — Paraguay 6—5 (după 
loviturile de ia 11 m). Polonia — 
Spania 4—3 (după loviturile de 
la 11 m).
• In finala turneului dotat cu

trofeul „Santiago Bernabeu", Ba
yern Miinchen a învins cu 2—0 
<0—0) pe Ajax Amsterdam, prin 
golurile marcate de Neidermayer 
(min. 85) și Breitner (min. S0, din 
lovitură de la II m). Pentru 
locurile 3—4 : Real Madrid —
A.C. Milan 2—0 (1—0). Au înscris 
Santillana și Cunningham.
• Miine în preliminariile C.E. : 

La Stockholm : Suedia — Franța 
(gr 5) ; la Reykjavik : Islanda
— Olanda (gr. 4).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

14. 
Mi- 
Lă-

Vitrometan 
Reghin — 

_ . Metalul
— Mureșul Luduș 
Metalul Sighișoara- - - - c.I.L.

3—6 
Fa- 

. St’- 
I 3—1

1 p (0—2), 16. Faianța
șoara 1 p (1—5).

SERIA A XlI-a
Oltul Sf. Gheorghe — 

Or. Victoria 2—2 (1—1). 
Tg. Secuiesc — Carpatl 
2—1 (1—0), Utilajul Fagăraș —
Progresul Odorhei 0—0, Metrom 
Brașov — Precizia Sicrie 2—1 
(1—1), Minerul Bălan — Minerul 
Baraolt 1—0 (0—0), Tractorul
Miercurea Ciuc — Carpați Co
vasna 1—1 (1—0), Măgura Co-
dlca — Mureșul Toplita 3—0 

Brașov — Torpedo 
(1—0). 
locuri

3
3 „
3 p (2—1) ... pe ul-

— Precizia 
Minerul Bălan 

1—0 (0—0), 
Ciuc - 

1-1 (1-0), 
Mureșul 

(0-0), C.S.U. _ 
Zărneștl 1—0

Pc primele 
sul Odorhei 
mia Victoria 
păți Covasna 
timele : 14—15.

î.
P (5—0), 
P (5-2).

Chimia 
Metalul 
Brașov

Progre-
2. Chi-
3. Car-

_______ _ __ Minerul Baraolt 
1 p (1—2). Utilajul Făgăraș 1 p 
(0—1), 16. Tractorul M. Clue 1 p 
(1—3).

Rezultatele ne-au fost tran
smise <te către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

• ATI JUCAT LA PRONO- 
EXPRES 7 Miine, la prima tra
gere Pronoexpres din această 
lună, participanților 11 se oferă 
noi șanse de a obține autoturis
me șl Importante sume de banL 
Numărul mare șl valoarea con
siderabilă a cîștigurllor înregis
trate la acest atractiv sistem de 
joc se reflectă și în rezultatele 
tragerii din 22 august, cînd Vio
rel Davițoiu din Tg. Jiu șl 
Gheorghe Vancea din Satu Mare 
au obținut la categoria I, pe bi
lete achitate 25%. CITE UN 
AUTOTURISM ..Dacia 1300-.. Ti
nted seamă șl de cîștlgurile tra
gerii din 29 august (publicate în 
această rubrică), rezultă că în 
luna precedentă au fost obținute 
nu mal nuțin de ȘASE AUTO
TURISME, fără a mai vorbi de 
mult mal numeroasele cîștlguri 
substanțiale în bani ! Este un 
bilanț edificator și. totodată, o 
Invitație de a vă încerca și dv. 
șansele la tragerea de miine. 
Rețineți : astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.
• Agențiile Loto-Pronosport 

au început vînzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de duminică 9 sep
tembrie, Ia care se pot obține 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“, mari cîștigurî in 
numerar și excursii atractive 
Dește hotare.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 29 AUGUST 
1979. Categoria 1 : 1 variantă 25% 
— autoturism „Dacia 1300" ; cat. 
2 : 3 variante 100% a 9.448 lei și 8 
variante 25% a 2.362 lei ; cat. 3 :
25.75 a 1.835 lei ; cat. 4 : 68,00 a 
695 lei ; cat. 5 : 182.25 a 259 lei ; 
cat. 6 : 5.630,75 a 40 lei : cat. 7 :
185.75 a 200 lei ; cat. 8 : 2.805,75 a 
40 lei. Report cat. 1 : 102.244 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
Categoria 1, jucat 25%. a fost ob
ținut de VIORICA BORȚUN din 
Timișoara.



Elita șahiștilor lumii în întrecere
............ m_______ IJMUUIIMM--------- -------------—-- ------------------------------

MARELE MAESTRU FLORIN GHEORGHIU - 
LA AL TREILEA

în pitoreasca localitate letonă 
Iurmala (de lingă Rign), așe
zată pe malul Mării Baltice, 
intr-o bătrină pădure de mes
teceni, începe primul turneu 
interzonal din actualul ciclu al 
luptei pentru desemnarea șa- 
langcrului oficial al campionu
lui mondial de șah (cel de-al 
doilea va avea loc, de la _ 20 
septembrie, la Rio de Janeiro, 
unde se vor desfășura, simul
tan, și ambele turnee interzo
nale feminine).

F.I.D.E. a repartizat pe cei 
38 de șahiști calificați (din tur
neele zonale, sau cu drept de 
joc direct în această etapă) pe 
baza coeficienților Elo, în așa 
fel ca ambele concursuri să fie 
de o valoare aproximativ egală. 
Reprezentantul nostru. Florin 
Gheorghiu, va evolua la Iur
mala. Pentru multiplul campion 
român, acesta este al treilea 
„interzonal" consecutiv și în
săși prezența sa la~ el repre
zintă o performanță notabilă.

Turneul este de o forță ex
cepțională. reunind 13 man 
maeștri și 1 maeștri internațio
nali din 13 țări. Iată lista 
concurenților în ordinea coefi
cienților Elo cu care erau cre
ditați la 1 ianuarie 1979 :

Polugaevski (U.R.S.S.) MM —

MtCIIII FEMININ 
ROMANA - UNGARIA
Situația se menține neschim

bată in întîlnirea de șah din
tre echipele feminine ale Româ
niei și Ungariei, care se 
dispută Ia Arad.

în turul IV, jucătoarele 
noastre n-au reușit să-și va
lorifice avantajul primei mu- 
țări, runda terminîndu-se la 
egalitate : 3—3. Nuțu a cîști- 
gat la Kaș iar Hie a pierdut 
(dintr-o poziție net superioară) 
la Csoncsik. Celelalte partide, 
remize : Jicman — Makai, Mu- 
ceșan — Kriszan, Bogdan — 
Forubszki, Reicher — Grosch.

Egalitate si în întrecerea ju
nioarelor : Sajter — Kurocsay 
%—%. Kozma — Kovacs — în
treruptă în poziție de remiză.

în întîlnirea senioarelor ju
cătoarele noastre continuă să 
conducă la limită cu 12’A—11%, 
oaspetele recuperînd acest 
punct la junioare : 4—3 (1).
Scorul general al meciului : 
15%—15% (1).

CAMPIONATELE MONDIALE
OE TENIS DE MASĂ DIN 1981

SE VOR ORGANIZA LA NOVI SAD
BELGRAD (Agerpres). — Du

pă cum s-a mai anunțat, ediția 
din 1981 a campionatelor mondia
le de tenis de mâsâ vor avea loc 
in organizarea federației de spe
cialitate din Iugoslavia. Forul Iu
goslav a anunțat că întrecerile 
se vor desfășura între 14—26 a- 
prilie în orașul Novi Sad.

Se preconizează ca La cea de-a 
36-a ediție a acestor campionate 
să participe jucători șt jucătoare 
din 75 de țări aîe lumii.

CIA DI A J-a IDIIII A UNIVERSIADEI
(Vrniare din pag. 1)

delegației studenților din Nica
ragua, pînă mai ieri luptînd pe 
stradă împotriva fostului regim 
dictatorial din țara lor. Alături 
de delegația țării gazdă și de 
cea a Braziliei, de o mare sim
patie s-au bucurat reprezen
tanții studenților României, care 
— peste tot în capitala Mexi
cului — la fiecare antrenament, 
Pe _ stradă, sînt înconjurați cu 
vădită căldură și dragoste.

Onorată de înalta prezență a 
președintelui Mexicului, Jose 
Lopez Portillo, care a declarat 
deschisă cea de a X-a ediție 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare, în timo ce deasupra sta
dionului au fost lansate ra
chete, confeti, serpentine, 20 000 
de baloane și stoluri de porum
bei, festivitatea inaugurală va 
rămine fără îndoială de neuitat 
atît pentru cei 70 000 de spec
tatori. cît și pentru milioanele 
de telespectatori, care au ur
mărit în direct transmisia ac
tului _ întîi al acestei mari săr
bători a tinereții și sportului.

„INTERZONAL"
2 625, Larsen (Danemarca) MM
— 2 620, Tal (U.R.S.S.) MM — 
2 615, Hort (Cehoslovacia) MM
— 2 600, Ribli (Ungaria) MM— 
2 595, Kavalek (S.U.A.) MM 
2 590, Liubojevici (Iugoslavia) 
MM — 2 590, Kuzmin (U.R.S.S.) 
MM — 2 565, Miles (Anglia) MM
— 2 560, Țeșkovschi (U.R.S.S.)
MM — 2 560. GHEORGHIU
(România) MM —2 540, Ador- 
jan (Ungaria) MM — 2 525,
Tarjan (S.U.A.) MM — 2 525, 
R. Hernandez (Cuba) MM — 
2 500, Van Riemsdyk (Brazilia) 
MI — 2 435, Grunfeld (Israel) 
MI — 2 430, Bouazis (Tuni
sia) MI — 2 420. Trois (Bra
zilia) MI — 2 415, Rodriguez 
(Filipine) MI — 2 370.

Media Elo a turneului este 
de 2 530,52 p, ceea ce îl si
tuează pe treapta a 12-a în 
scara F.I.D.E.

Conform regulamentului, pri
mii 3 clasați din fiecare „in
terzonal" se califică în meciu
rile candidaților, etapă în care 
au drept de joc direct V. Kor- 
einoi (fostul șalanger) și B. 
Spasski (finalist al meciurilor 
candidaților).

Fl. Gheorghiu, însoțit de se- 
cundantul său. maestrul inter
național Valentin Stoica, a ple
cat ieri spre Iurmala. Astăzi, 
va avea loc ședința tehnică și 
tragerea Ia sorți, iar miine — 
prima rundă.

SANBA TOMA (EA MAI RAPIDA VÎSEAȘĂ
(Urmare din pag. 1)

participării noastre la C.M. se 
explică, in primul rînd, prin 
pregătirea intensă și calificată 
depusă de sportive și tehnicieni. 
O muncă plină de răspundere, 
colectivă, în perspectivă, care 
a făcut posibil ca în numai trei 
ani un grup de fete tinere, 
zdravene, să ajungă pe podiu
mul campionatelor mondiale, 
iar una din ele. Sanda Toma. 
în fruntea vîslașclor lumii. Se 
poate spune, fără teama de a 
greși, că Blcd ’79 reprezintă o 
încununare a experimentului 
pe care federația l-a Început 
în iarna anului 1977, De la pri
mul contact cu canotajul — 
„aceasta este o vislă, aceasta 
este o ramă" — la medaliile 
campionatelor lumii, iată un 
drum al muncii și seriozității, 
răsplătit mai curînd de cît 
nc-am fi așteptat.

Să subliniem, în cadrul echi
pei noastre echilibrul dintre 
„noul val" și „vechea gardă", 
formată din sportive mai ex
perimentate, care și-au adus la 
rîndul lor contribuția la recol
ta de medalii. Această îmbina
re armonioasă a propulsat e- 
chipa noastră în rîndul mari
lor forțe ale canotajului femi
nin, realitate unanim accepta
tă de specialiști, subliniată și 
de ziariștii acreditați la Bled.

Desigur, mai sînt multe de 
spus pe marginea acestor cam
pionate, dar — să nu uităm și 
unele starturi lente care ne-au 
privat de medalii mai străluci
toare. O vom face la întoarce
rea acasă, cînd vom analiza e- 
voiuția fiecărui echipaj în par
te. Acum, cel mai important 
lucru ni se pare starea de spi-

în afara echipelor noastre de 
fotbal și polo. în prima zi a 
Universiadei, luni, s-au mai 
prezentat la start gimnaștii și 
scrimerii. Cum însă evoluțiile 
au loc — după fusul orar al 
României — ...marți între orele 
1 și 6, relatări privind compor
tarea lor vă vom nutea oferi 
în corespondența publicată în 
numărul de miercuri al ziarului 
nostru.

La închiderea ediției 
ROMÂNIA - FRANȚA 

10-0, LA FOTBAL !
Pe stadionul Cuauhtemoc din 

Ciudad de Mexico, in cadrul gru
pei a Il-a preliminare a turneu
lui de fotbal, selecționata univer
sitară a României a dispus cu 
10—0 (4—0) de reprezentativa si
milară a Franței. Au marcat: 
FI. Grigore (4), Cămătarii (3), 
Cîmpeanu (2) șl Sabou. Echipa 
noastră a jucat în următoarea 
alcătuire : Bucu — Tllihol, Al. 
Nlcolae, Păltinlșan, Munteanu II 
— Sabou (min. 60 stoichiță), 
Cîmpeanu, Bolonl — FI, Grigore, 
Cămătaru, Carabageac (min. 60 
Cernescu).

Miine începe „Trofeul Tomis“ la volei (m)

LA START, 4 DINTRE ASPIRANTELE
LA POZIȚII FRUNTAȘE ÎN C.E. ’79

De miine pînă duminică, Sala 
sporturilor din Constanța găzdu
iește o nouă ediție a turneului 
internațional masculin de volei 
al României, competiție tradițio
nală care precede an de an ma
rile întreceri oficiale ale sezo
nului șl care se constituie, ast
fel, ca important criteriu de ve
rificare a echipelor.

Această nouă ediție — a 18-a 
— a turneului, dotat cu „Trofeul 
Tomls", reunește la start 6 re
prezentative dintre care 4 aspiră 
cu îndreptățite șanse la califi
carea intre echipele ce-și vor dis
puta primele poziții ale ierarhiei 
continentale peste exact o lună, 
cu prilejul fazei finale a cam
pionatului european, programat 
în Franța. Acestea sînt forma
țiile României, Bulgariei, Iugo
slaviei și Ungariei. Alături de 
ele, vor mal fi prezente la

AZI ÎNCEPE LA MAMAIA UN TURNEU 
DE TENIS REZERVAT JUNIORILOR

La Mamaia, ne terenurile din 
vecinătatea hotelului Pelican, 
se va disputa, începînd de 
marți dimineața, un turneu in
ternațional de tenis rezervat 
juniorilor. Concursul este in
clus în calendarul turneelor 
,,Marelui Premiu". Și-au anun
țat participarea sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, 11. D.

rit care domnește în sinul echi
pei — și care explică, dacă 
vreți, succesele echipei — ex
primată în cuvintele Elenei Do- 
brițoiu, din echipajul de 8+1 
singurul nemedaliat : „Cum o să 
dăm ochii cu cei de-acasă ?“ 
Și „optul" nostru a ratat de 
puțin medalia de bronz...

DIN PRESA 
INTERNAȚIONALĂ
Comentînd întrecerile, 

agențiile internaționale de 
presă subliniază excelenta 
evoluție a canotoarei San
da Toma, cîștigătoarea 
medaliei de aur.

Astfel, comentatorul
sportiv al agenției „Ta- 
niug“ scrie următoarele : 
„In finala probei de schif 
simplu, Sanda Toma nu a 
avut practic concurență. 
Printr-un start puternic, 
campioana română a 
luat un avans pe care și 
l-a mărit continuu, fiind 
tot timpul la conducerea 
cursei și cucerind In fi
nal, într-o manieră cate
gorică, titlul mondial in 
această probă clasică a 
canotajului".

In comentariul agenției 
„France Presse" se scrie, 
printre altele : „Repre
zentanta României, Sanda 
Toma, a obținut o victo
rie netă In proba de 
schif, confirmiud astfel 
progresul înregistrat în 
ultimul timp, progres ce 
s-a materializat In acest 
sezon prin succesele obți
nute la Spartachiada po
poarelor din U.R.S.S. și 
la tradiționalul concurs 
internațional de la Essen".

Și tot sugestivă ni se pare 
declarația secretarului federați
ei noastre, Gheorghe Giurcă- 
neanu : „Ne bucură mult acest 
succes, dar nu ne vom culca 
pe lauri. Știm că examenul cel 
mare ne așteaptă în vara vii
toare, la Moscova..."

ATLETISM • „Cupa Europei" 
Ia pentatlon pe echipe desfășu
rată la Dresda a fost cîștigată 
de reprezentativa R. D. Germane 
— 13 836 p, urmată de formațiile 
U.R.S.S. — 13 620 p și R. F. Ger
mania — 13 326 p. La individual, 
a cîștigat Ekaterina Smirnova 
(U.R.S.S.) • La Nevers (Fran
ța), în întîlnirea dintre echipele 
Franței șl Ungariei: 191,25—188,75. 
Cîteva rezultate : masculin, pră
jină — Bellot (F) 5,50 m ; cio
can — Tamas (U) 70,12 m; 200 m: 
Petitbois (F) 21,37 ; triplusalt —
Lamitle (F) 16,61 ; feminin :
100 mg — Elloy (F) 13,89 ; lun
gime — Fazekas (U) 6,16 m.

CICLISM • S-au încheiat C.M. 
de pistă de la Amsterdam. Fina
la probei feminine de urmărire a 
revenit olandezei Keetle van 
Oosten-Hoge care a învins-o pe 
compatrioata sa Anne Mohl- 
mann-Biemersma. Proba de vi
teză (profesioniști) a lost cîști
gată de japonezul Koichi Naka- 

„trofeu" puternica selecționată a 
H.P. Chineze și echipa R.F. Ger
mania. Ultimele două au lost șl 
cele dinții care au sosit în țară 
și care s-au deplasat pe Litoral, 
împreună cu reprezentativa 
română. Celelalte sînt așteptate 
să sosească în cursul zilei de azi 
și mîlne dimineață.

în cele 5 zile de concurs par
ticipantele se vor întâlni flecare 
cu fiecare. Voleibaliștii noștri, 
pregătiți de antrenorii Nicolae 
Sotir, Florin Balaiș șl Stellan 
Tudor, vor întîlnl în ordine ur
mătoarele echipe : Bulgaria
(miercuri), R.F. Germania (joi), 
Iugoslavia (vineri), Ungaria
(sîmbătă), R.P. Chineză (dumi
nică) .

In flecare zi. programul începe 
ta ora 16. cu excepția ultimei 
(duminică). In cave jocurile în
cep la ora 9.

Germană, Polonia și Ltoiunca 
Sovietică.

Dintre . tenismanii români 
vor fi prezenți la Mamaia re
cenzii cîștigători ai titlurilor 
de campioni ai țării la juniori, 
Adrian Marcu, Cosmina Po
pescu, Marilcna Totoran, pre
cum și alți jucători fruntași, 
printre care Cristinel Ștefănes- 
cu (finalist la „naționalele" ju
niorilor, cat. 17—18 ani), So
rin Popa, Adrian Mîrza, Vasile 
Sălăgean, Bogdan Toma, Emil 
Hnat, Răzvan Constantinescu, 
Ionul Șesu, Liana Don, Mihae- 
la Drăghici, Daniela Moise, Ga
briela SzokO, Alice DănHă. 
întrecerile vor lua sfîrșit du
minică.

ECHIPA DE TINERET S-A COMPORTAT BINE 
IN „TURNEUL PRIETENIA" LA HANDBAL MASCULIN

Nu cu mult timp în urmă s-au 
încheiat. în Polonia, jocurile u- 
nei noi ediții a „Turneului 
Prietenia" la handbal mascu
lin. Selecționata de tineret a 
țării noastre, comportindu-se 
bine, a reușit să termine în
trecerea pe locul secund, după 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
depășind în schimb. în clasa
ment, echipele R. D. Germane, 
Ungariei, Poloniei. C'ubei etc.

La întoarcerea delegației din 
Polonia, am solicitat tînărului 
antrenor Valentin Samungi 
(vi-1 mai amintiți pe maestrul 
emerit al sportului dublu cam
pion mondial ?...) cîteva amă
nunte legate de participarea e- 
chipei noastre la acest turneu. 
Am aflat, mai întîi, toate re
zultatele : cu Polonia 20—18, 
cu R. D. Germană 24—27, cu 
Cuba 32—23, cu Cehoslovacia 
19—21 și cu Ungaria 22—13. 
Clasată pe locul secund in pri
ma serie, echipa țării noastre 
s-a calificat pentru turneui fi-

SELECȚIONATA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT
„CUPA INTERCONTINENTALĂ" IA BASCHET

La Buenos Aires, s-a înche
iat ,,Cupa intercontinentală" la 
baschet (m). în ultimul meci : 
U.R.S.S. — S.U.A. 107—95 
(56—50). Clasament final (toa
te cu cîte 8 jocuri): 1. U.R.S.S.

TELEX
no. Titlul în proba de semifond 
cu adlțiune de puncte rezervată 
amatorilor a revenit ceho
slovacului Jlrl Slama. In aceeași 
probă, la profesioniști, a cîștigat 
olandezul Martin Venix.

NATAȚTE • In cadrul „Cupei 
mondiale" la înot, care se desfă
șoară la Tokio, americanca Cyn
thia Woodhead a corectat recor
dul lumii la 260 m liber, reali- 
zînd 1:58,23 (vechiul record — 
1:58,43 — îi aparținea). Alte re
zultate : feminin : 200 m spate — 
Linda Jeznek 2:15,79 ; 100 m 
bras — Margaret Kelly (An
glia) 1:12,47 ; 100 m liber —
Cynthia Woodhead (S.U.A.) 
55,63 ; 200 m mixt — Tracy
Caulkins (S.U.A.) 2:16,83 ; 200
m delfin — Mary Meagher 
(S.U.A.) 2:09,44 ; masculin : 200
m delfin — Par Arvidsson (Sue-

SPORIIVI ROMÂNI 
PISU HOTARE

LA PHENIAN, în „Turheul ar
matelor prietene", pugllistul Flo
rian Llvadaru (Steaua București) 
a repurtat un frumos succes, 
cîștigînd medalia de aur la ca-, 
tegoria semlușoară.

FOTBALIȘTII JUNIORI 1N IU
GOSLAVIA, în turneul de fotbal 
(juniori), selecționata României 
a întilnit în localitatea iugosla
vă Labin formația Iugoslaviei, cu 
care a terminat la egalitate : 1—1 
(I—1). Gazdele au marcat în 
min. 7 prin Goracln, iar fotba
liștii români au egalat prin Ga
bor (min. 32). Alte rezultate: 
Cehoslovacia — Selecționata Istra
6— 3 (2—1), Ungaria — Polonia 
3—1 (2—0), Anglia — R.F.G. 1—1 
(0-0).

TURNEUL DI HANDBAL DE LA 
Hai.LE — NEUSTADT, cea de-a
7- a ediție a turneului masculin 
de handbal de la Halle — Neus
tadt (R.D.G.) a fost cîștigat de 
echipa S.C Magdeburg, care în 
ultimul meci a intrecut cu 15—13 
pe Empor Rostock. Pe locul trei 
s-a clasat echipa H.C. Mlnaur 
Baia Mare, învingătoare cu 14—7 
în meciul cu torni sț’a Taura3 
(R.S.S. Letonă).

TURNEE DE VOLEI. Competi
ția feminini de volei de la Var
na a fost cîștigată de reprezen
tativa R.D Germane, care a în
trecut în finală cu 3—0 (12. 6,
3) selecționata României. Pe 
locul trei s-a clasat echipa R.P.D. 
Coreene, urmată de formațiile 
Ungariei, Bulgariei, Poloniei, Ce
hoslovaciei. Cubei selecționata o- 
rașulul Riga (U.R.S.S.) și Iugo
slaviei.

ECHIPA FEMININA de volei 
C.S.U. Galați a întreprins un 
turneu în Cehoslovacia șl Unga
ria. Tn localitatea cehoslovacă 
Vesenhage, sportivele gălățence 
au luat parte la o competiție 
fulger, cu participarea a 30 de 
formații, din mai multe țări, cla- 
slndu-se în final pe locul 4, cîș- 
tlgătoare Bind echipa Slavla Bra
tislava. In Ungaria în turneul de 
la Seghedin (15 participante), 
C.S.U. Galați a ocupat tot locul 4, 
pe primul situindu-se Spartacus 
Budapesta. In cadrul acestui tur
neu, Florentina Danlelescu a 
primit trofeul pentru cea mal 
bună trăgătoare.

nai (alături de Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Ungaria).

Desigur că, dincolo de rezul
tate — după cum ne mărturi
seau cei doi antrenori (alături 
de V. Samungi echipa a fost 
pregătită și de M. Anton) — 
mult influențate de arbitraje 
părtinitoare, cel mai mult in
teresează comportarea generală 
a tinerilor jucători. Echipa a 
evoluat bine, a practicat un 
handbal modern, rapid și cu 
multe combinații tactice. Este 
de remarcat faptul că tinerii 
handbalist i români au acționat 
curajos șt cu multă ambiție. 
Ei s-au apărat avansat, omo
gen, fără durități (spre exem
plu, în meciul cu Ungaria e- 
chipa nu a primit gol timp do 
20 de minute, fără să aibă vreo 
eliminare !). S-au remarcat por
tarii Buligan si Chirilă, interii 
Dumitru (golgeterul echipei), 
Cojocaru și Cenan, conducăto
rii de joc Haberpursch și Ar- 
ghir, extremele Paraschiv și 
Omer. (C. A.).

— 15 p, 2. Cehoslovacia — 14 
p, 3. Franța — 12 p, 4. S.U.A.
— 12 p, 5. Argentina — 12 p,
6. Israel — 11 p, 7. Mexic —
10 p, 8. Porlo Rico — 10 p.

dia) 2:00,57 ; 100 m bras — Gra
ham Smlh (Canada) șl Peter 
Lang (R.F.G.), ambii cu 1:04,88.

TENIS • Campionatele inter
naționale ale S.U.A. au progra
mat pe terenurile de la Flushing 
Meadow (New York) ultimele 
partide din turul 3 la simplu. 
Masculin : Dupre — Mayer 7—5, 
6—2. 6—3 ; Connors — Manson
6— 3, 6—0, 6—3 ; Tanner — Sa-
viano 6—4. 6—4. 3—6, 6—3 ; Gor
man — Pfister 4—6, 6—4, 6—3, 6—4 ; 
Dlbbs — Mitton 6—4, 6—3. 6—2 ; 
Gottfried — Amaya 6—7, 4—6,
7— 5, 6—1, 6—4 ; Solomon — Moo
re 6—4, 6—0, 7—5 ; Tim Gullik- 
son — Motram 3—6, 6—3, 6—4, 
6—2 ; feminin : Austin — Lat
ham 6—3, 6—0 : Reid — Piatek 
4—6, 6—3, 6—4 ; Fromholtz — Al
len 6—7, 6—3, 6—2 ; Evert Lloyd
— Richards 6—2, 6—1 : Smith —
Potter 3—6, 6—4, 6—0 ; Stevens
— Holladay 6—4, 6—0. La finala 
de la Malines (Belgia) : Taroezy
— Higueras 6—3. 6—2.


