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PRIMA ZI, PRIMA MEDALIE: ECHIPA MASCULINA
DE GIMNASTICA A ROMÂNIEI LOCUL Hi

Grupul medaliatelor de la C. M„ împreună cu tehnicienii care 
s-au ocupat dc pregătirea lotului Foto : Dragoș NEAGU

Alita- 
marti 
noas-

Un avion al companiei 
lia a adus la București, 
la amiază, pe canotoarele 
tre medaliate la campionatele 
mondiale de la Bled.

Și, ca la orice primire fes
tivă, prilejuită dc o izbîndă a 
sportului nostru. în timp ce 
fetele primesc floriie și felici
tările reprezentanților conduce
rii C.N.E.F.S., ale rudelor și 
prietenilor, în timp ce fotore
porterul nostru caută cele mai 
potrivite unghiuri pentru obiș
nuita fotografie-grup, o căutăm, 
în mijlocul acestor „medalii" 
pe cea mai prețioasă. Sanda 
Tom» pare oarecum stînjenită, 
se vede clar că nu este obiș
nuită cu agitația din jurul ei. 
înaltă, bine făcută, dar parcă 
mai puțin voinică decit am fi 
crezut, are un zîmbet binevoi
tor pentru toți cei care soli
cită o fotografie în compania 
campioanei mondiale, chiar și 
pentru cei aflați la aeroport 
pentru a primi delegați la Con
ferința Petrolului...

— Așadar, Sanda Toma, cum 
a fost la Bled 1

chiar ușor, dar 
mă așteptam la 
mai puternică.

— N-a fost 
mărturisesc că 
o concurență ___
N-aș vrea să par lipsită de 
modestie, înaintea startului nu 
m-am considerat nici o clipă 
superioară adversarelor mele. 
Diferența de peste trei secunde 
față de a doua clasată se ex
plică prin faptul că eram foarte 
bine pregătită.

îi solicităm, ținînd seama că 
se află la prima mare victo
rie în competiția supremă, date 
despre activitatea sa sportivă. 
A văzut pentru prima dată un 
schif în primăvara lui 1977, la 
Snagov, selecționată în lotul de 
perspectivă al federației. Deși 
pînă atunci nu știa care este 
diferența dintre caiac-canoe și 
canotaj, cariera sa sportivă era 
totuși lansată. în 1971. la 15 
ani, începuse atletismul la Li
ceul Experimental din Cîmpu- 
lung Muscel, după -un an era 
campioană de junioare II la a-

Vladimir MORAR'J

(Continuare în pag a 4-a)

Pomanhov-ln iiiială la ilorctâ

șl poioiștilor • Toți (cnismoii• Victorii nete ale iolOaliștilor

noștri au trecut

tricolori"

cu brio turul dc debut • în ziua a doua, al(l

lupta pentru cucerirea medaliilor

© Petru liuhi - învingătorul lui

KURT SZILIER SORIN CEPOIROMULUS BUCUROIU ION CHECICHEȘ

CIUDAD DE MEXICO. 4 
(prin telex). Luni, prima zi de 
întreceri a celei de a X-a U- 
nlversiade, a adus primele bu
curii în Blocul C 3, din satul 
sportivilor, care găzduiește de
legația României. înconjurat șl 
felicitat de toți colegii săi a 
fost, mai întîi, floretistul Petru 
Kuki, calificai in finala de șa
se, după ce a obținut 15 victo
rii în 17 asalturi, întrecindu-1 
— printre alții — pe sovieticul 
Romankov, campion mondial la 
Melbourne, intr-un asalt pe cît 
de spectaculos, pe atîi de dra-

Raid prin unele școli din Sectorul 2 al Capitalei

CUM V-AȚI PREGĂTIT BAZELE SPORTIVE

• Sălile de sport — cu un pas înaintea terenurilor în 
aer liber • Scuze și... invariabilul „La începutul lui 
tembrie..." ® Din primele zile — start în competiții 

lare !

sep-
?co-

Zi de vară, dar lumina 
soarelui și verdele arămiu al 
frunzelor prevestesc apropierea 
toamnei. Vacanța este pe sftr- 
șite, iar pregătirile pentru noul 
an școlar sînt in toi. Cu car
netul de reporter am pornit 
prin unele școli din Sectorul 2 
al Capitalei. Pentru viitorii in
terlocutori /aveam o singură 
întrebare : „Cum ați pregătit 
baza sportivă pentru anul șco
lar care bate la ușă ?“

gene-
Vatra 

obținut

Primul popas, la Șc. 
rală nr. 49, din car tierul 
Luminoasă. Școala a 
frumoase rezultate la ediția a 
II-a a Festivalului 
României" (corul 
gal" — locul I), iar în cadrul 
„Daciadei"...

— ...în cadrul marii compe
tiții sportive naționale, școala 
noastră se mîndrește cu cîteva 
rezultate frumoase, ne spune 
Georgeta Colț, directoarea sco-

lii. Isabela 
campioană 
trambulină, 
iră. 
cîțiva 
țel,
toril Claud iu

unde i 
boboci 

cum se

Bercaru, multipla 
la sărituri de la 
e din școala noas- 

înflorlt șl
ai performan- 

spune : înotă- 
Ticu, Călin Ma-

Sever NORAN

au...

„Cin tarea
„Minimadri- (Continuare in pag. 2-3)

matie. După ce a condus cu 
3—1 și 4—3, Kuki a fost ega
lat, reușind, apoi. printr-o 
splendidă concentrare, tușa de
cisivă. 5—4. Victoria de luni a 
floretistului 
succes de 
firește, îl 
finala care 
ore în vestita sală de arme din 
capitala Mexicului, sală in care 
Kuki a clștigat în 
cel de al doilea titlu 
campion mondial de

Așteptată cu multe 
nă aproape de miezul nopții în 
satul sportivilor, echipa mascu
lină de gimnastică a României 
— alcătuită din Szilier. Checî- 
chcș, Cepoi și Bucuroiu — s-a 
întors cu o foarte apreciată (de 
specialiști și public) medalie de 
bronz, medalie pentru care s-a 
dat o luptă extrem dc strtnsă 
între formațiile României, Un
gariei, Coreei de Sud, Statelor 
Unite și Canadei. O medalie 
obținută grație a numai șase 
zecimi în plus față de gimnaș- 
tii unguri, clasați pe locul pa
tru — vă închipuiți ce luptă a 
fost ! — o medalie obținută prin
tr-o evoluție foarte curajoasă 
și sigură, dar mai ales printr-o 
dorință de victorie și o anga
jare rar întîlnite. Dăruirea e- 
xemplară a lui Checicheș în 
concurs — care acum numai 10 
zile a suferit o fisură la cal- 
caneu, dar care s-a mobilizat 
extraordinar, pînă la sacrificiu,

nostru constituie un 
prestigiu pe care, 
dorim repetat în 
va începe peste 12

anul 1975 
al său de 
tineret.

emoții pl-

1

penlru a-șî ajuta echipa în cu
cerirea medaliei de bronz — 
este intru totul grăitoare. Szl- 
lier, Checicheș și Bucuroiu se 
vor întrece miercuri în finalele 
pe aparate, șanse In obținerea 
de medalii avînd mai ales Szi
lier, calificat la patru aparate 
(paralele, cal cu minere, bară 
fixă și sărituri).

Alte succese ale sportivilor 
români în această zi inaugura
lă a Universiadei au însemnat 
victoriile detașate ale poioiști
lor — 12—1 cu Grecia, prin 
golurile înscrise de I. Slăvel 
(4), V. Rus (31, Munteanu (2), 
Garofeanu Nastaslu șl
Schervan, ale fotbaliștilor — 
10—0 (4—0) cu Franța (au în
scris Grigore 4, Cămătaru 3. 
Cîmpeanu 2 șl Sabău), partidă 
transmisă în întregime de pos
turile de radio mexicane 
care jucătorilor noștri 
reușit totul In fața unui 
versar copleșit, surclasat, 
jucătoarelor șl jucătorilor : 
tri de tenis — Virginia 
Lucia Romanov, Andrei 
Florin Segărceanu și 
mixt Ruzici — Marcu 
toții învingători cu 2—0 
turi în primul tur al competi
ției.

Pășind cu dreptul In cea da 
a X-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare, sportivii

ta 
le-a 
ad- 
ale 

noș- 
Ruzlol, 
Dîrzo, 
dublul 
— cu 
la so—

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Astăzi, etapa a 5-a in Divizia A de fotbal

Astăzi, in sala sporturilor din constanta
F.C. ARGEȘ-DINAMO, UN MECI SUB SEMNUL 
APROPIATELOR REPREZENTĂRI CONTINENTALE

ÎNCEPI „TROEEUl TOM1S“ IA VOLII MASCULIN
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). Ca în fiecare an, compe
tiția internațională de volei 
„Trofeul Tomis" trezește aici, 
pe Litoral, un interes deosebit 
în rîndul localnicilor și al oas
peților veniți în vacanță. în 
centrul atenției se află, firește, 
echipa României, care susține 
cu acest prilej ultimul examen 
important înaintea campiona
tului european de la începu
tul lunii viitoare, din Franța, 
unde voleibaliștii noștri și-au 
propus un obiectiv cu dublă 
semnificație : un loc fruntaș în 
ierarhia continentală și obți
nerea calificării pentru turneul 
final al J.O. de la Moscova. 
Turneul, care începe astăzi, va 
oferi colectivului tehnic con
dus de antrenorul emerit Ni- 
colae Sotir repere mai clare in 
definitivarea lotului pentru a- 
propiatul C.E. Cei 12 jucători 
pentru Franța urmează să fie 
aleși din cei 17 convocați la

„națională", și anume : Corne- 
liu Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan, Nicolae Pop, 
Dan Gîrleanu. Constantin 
Sterea, Marian Păușescu, Ion 
Hînda, Cornel Chifu, Giințer 
Enescu, Sorin Macavei, Aure
lian Ion, Nicu Stoian, Marius 
Căta-Chițiga, Emilian Vrincuț, 
Marian Mîțu și Valeriu Spînu.

Celelalte echipe invitate la 
competiție au sosit la Con
stanța, cu excepția celei a Un
gariei, care a anunțat în ul
tima clipă că va ajunge aici 
miercuri la prînz, ceea ce a 
determinat o schimbare în pro
gramul primei zile de concurs, 
alcătuit de organizatori, pro
gram care are acum ordinea 
următoare : (miercuri, de la 
ora 16) : R. P, Chineză' — 
Iugoslavia, România — Bul
garia, R. F. Germania — Un
garia.

Aurelian 3REBEANU

• Jiul are — în C.S. Tîrgoviște — un hop greu de trecut © La lași, derbyul Politeh
nicilor • 3—0 pentru Olimpia în jocul cu F.C. Baia Mare, dar... anul trecut
• Un examen sever al Viitorului Scornicești în fieful liderului • Astă-seară, „U“ Cluj- 
Napoca poate devansa, iarăși, pe A.S.A. în clasament.., • Ion lonescu — o gazdă 
bună pentru... Traian lonescu?© Pe Stadionul Republicii, studenții din București și 
Craiova față în față intr-un meci (mereu) atractiv • Relansată psihic de punctul cu
cerit duminică, în Valea Jiului, Chimia Rm. Vîlcea așteaptă cu încredere replica fot

baliștilor gălățeni

Petroșani : 
lași :
Satu Mare :
București :

Cluj-Napoca : 
Pitești :

(ora
Buzău :
București :

PROGRAMUL JOCURILOR
JIUL 
POLITEHNICA 
OLIMPIA 
STEAUA 

(Stadionul

CLASAMENT

15

Rm. Vîlcea :
Toate Jocurile

- C. S. TÎRGOVIȘTE
- „POLI" TIMIȘOARA
- F. C. BAIA MARE
- VIITORUL SCORNICEȘTI 
Steaua)
- A.S.A. TG. MUREȘ
- DINAMO

„U"
F. C. ARGEȘ
— partida se televizează în tot regime) 
GLORIA - S. C. BACAU
SPORTUL STUD, - UNIV. CRAIOVA

(Stadionul Republicii)
CHIMIA - F.C.M. GALAȚI
încep la ora 17 (cu excepția meciului de la 

Pitești)

1 STEAUA
2. Univ. Craiova
3. G S. Tîrgoviște
4. A.S.A. Tg. Mureș
5. „U* Cluj-Napoca
6. Viitorul Scornicești
7. Dinam©
3. F. C. Baia Mare
9. Politehnica lași

10. „Poli* Timișoara
11. S. G Bacâu
12. F. C. Argeș
13. Sportul studențesc
14. F. C. M. Galați
15. Gloria Buxâu
16. Chimia Rm. Vîlcea
17. Jiul
îl» Olimpia Satu Mar©

4 3 1 0 9- 27
4 3 1 0 9- 37
4 2 20 6-30
4 3 0 1 7- 3 0
4 3 01 5- 2 0
4 2 11 9-45
4 2 11 4-15
4 2 0 2 10- 74
4202 4- 24
4 2 0 2 7- 4 4
4 20 2 3- 44
4 20 2 6- 04
4 112 1-3 3
4 112 6-11 3
4 10 3 1- 6 t
4 013 1-61
40 1 3 0- 71
40 0 4 1-130



In preajma reluării campionatului masculin de handDal CAMPIONATUL DE RALIURI-UN PAS ÎNAINTE MEI
ANTRENAMENTE, JOCURI DE VERIFICARE ÎN AUTOMOBILISMUL ROMÂNESC

maiPeste 
bune 10 
handbal 
tlcipante 
ediție a 
A. se vor afla 
lăți și Brăila, 
gramat primul 
din trei etape.

în vederea _ ... 
dispute a luptei pentru titlu, 
majoritatea formațiilor au e- 
fectuat pregătiri asidue. Astfel, 
handbaliștii antrenați de Cor
nel Oțelea și Otto Telman 
și-au început de mult pregă
tirile, care au fost verificate 
în două importante competi
ții: Turneul de la Doboj (Iugo
slavia), unde Steaua s-a cla
sat pe locul secund, și Tur
neul Armatelor Prietene, unde 
a ocupat — de asemenea — 
locul doi, fiind învinsă la limi
tă (21—22) numai de formația 
Ț.S.K.A. Moscova. Noutăți în 
lotul echipei nu prea sînt (în 
locul portarului Marchidan, 
trecut la Dinamo, a apărut 
Virgil Solomon, venit de la 
Craiova), astfel că în noul se
zon Steaua își va apăra titlul 
cam cu același lot de anul 
trecut.

Clasată surprinzător, dar me
ritat, pe locul secund al cam
pionatului trecut, Politehnica 
Timișoara (antrenor C. Jude) 
a abordat noul sezon încă de 
de la 15 iulie, cînd întregul 
lot de jucători a avut o scurtă 
perioadă de pregătire la mare, 
după care antrenamentele au 
continuat la Orșova, timp de 
10 zile. Timișorenii au parti
cipat și la diferite turnee de 
verificare, printre care cel mai 
important a fost chiar cel or
ganizat de clubul lor, la Timi
șoara. Ultimul rezultat : Glo
ria Arad — Politehnica Timi
șoara 18—18 (9—7).

Dinamo București a început 
antrenamentele prin scurte sta
gii la Eforie Nord și Voineasa, 
după care a disputat diferite

SI..>
cîteva zile, cele 
formații masculine de
din țara noastră, par
ia cea de a XXII-a 

campionatului Diviziei 
reunite la Ga- 

unde este pro- 
turneu. compus

acestei prime

SPERANȚE
jocuri de verificare. Dinamo- 
viștii au luat parte la un tur
neu organizat la Sibiu, în ca
drul căruia au învins cu 24—11 
pe Independența, cu 20—13 pe 
Universitatea Cluj-Napoca și 
cu 24—22 pe Știința Bacău, o- 
cupînd — neînvinși — primul 
loc.

H.C. Minaur Baia Mare se 
prezintă la startul noului cam
pionat cu un lot mult întine
rit (au plecat Chircu, Odaie. 
Ignătescu ; vor juca în viito
rul sezon la H. C. Minaur ti
nerii Haberpursch, Cenan, Bo- 
chiș), în ciuda acestui fapt, 
elevii antrenorului Lascăr Pa
nă s-au impus clar în ediția 
a 8-a a „Cupei Minaur", în 
care au învins cu 27—21 pe 
Dinamo Brașov, cu 29—13 pe 
Wardar Skoplje și cu 33—29 
pe Metaloplastika Sabac, ulti
mele două formații fiind din 
prima ligă a campionatului 
iugoslav. în acest turneu, o 
formă bună au manifestat Mi- 
roniuc (golgeterul competiției, 
cu 25 de goluri) și Boroș. Du
pă această competiție, H. C. 
Minaur s-a clasat pe locul III 
într-un turneu la Leipzig.

La fel ca aceste patru for
mații fruntașe, și celelalte șa
se echipe participante la cam
pionatul Diviziei A s-au pre
gătit cu seriozitate, cu multă 
rîvnă, pentru apropiatul start 
oficial.

S-a Încheiat campionatul re
publican de raliuri la automobi
lism — competiție dură, pe a- 
locuri deosebit de dificilă, care 
a solicitat deopotrivă atît pregă
tirea mașinilor (care trebuie 
fie capabile, pe de o parte, 
dezvolte viteză pe asfalt, iar 
de alta să fie rezistente pe 
sele desfundate sau drumuri 
restiere), cît și măiestria piloți- 
lor și navigatorilor respectivi 
(care au străbătut majoritatea 
traseelor noaptea). în acest an 
(ca și în cel trecut, dealtfel), 
două echipaje, ambele de ia În
treprinderea de autoturisme Da
cia Pitești, s-au dovedit foarte 
bine pregătite din toate punctele 
de vedere. Este vorba, mai In- 
tli, de cuplul Ilie Olteanu •— O- 
vidiu Scobai, care s-a prezentat 
de fiecare dată la stait cu ma
șina excelent pregătită, bine an-

să 
să 
pe 

șo- 
fo-

grupa a Il-a. Marele cîștig al 
competiției rămine însă afirma
rea unor tineri piloți, între care 
i-am aminti, în primul rînd, pe 
Gheorghe Urdea (C.S.U. Brașov), 
multiplu campion la karting, 
care a obținut in acest an pri
mul său titlu de campion la au
tomobilism (ci. Dacia 1300, grupa 
I — netransformate), Dacian 
Banca (I.A. Dacia Pitești) și Ho- 
ria Gheorghiu (I.T.A. Șoimii 
Cluj-Napoca) — conducători ta- 
lentați care, prin ceea ce au a- 
rătat, se înscriu pe lista viitori
lor performeri ai automobilismu
lui nostru.

Remarcabilă, 
pariția 
diferite 
rești, 
Deva, 
verin, 
ninci întreprinderilor

Săpunaru, vine la startul curse
lor, urmărește probele speciale 
de noapte !) — iată elemente ca
re oferă optimism în ceea ce 
privește creșterea puterii „Da
ciei", participarea el cu succes 
în marile întreceri. Lucru efectiv 
necesar, ținînd seama de faptul 
că, anul trecut, autoturismul 
Dacia 1300 a cîștigat „Turul Eu
ropei", în competiție cu mărci 
de prestigiu din Europa, șl că tn 
toamna acestui an va II din nou 
prezent ca startul acestei mari 
întreceri.

TURNEUL ECHIPEI 
GRECIEI

deReprezentativa masculină 
handbal a Greciei, care între
prinde un turneu în 
tră, joacă astăzi, la 
terenul Voința cu 
I.LR.U.C. Miine, tot 
18, dar pe terenul 
„Drept", handbaliștii 
evolua în compania 
Universitatea București.

țara noas- 
ora 18. pe 

formația 
de la ora 

de la 
greci vor 
formației

spectatori In... bănci improvizate,
IAR TRIBUNELE DE LA PROGRESUL-GOALE!

Săptămîna trecută, pe tere
nurile de la T.C.B., s-au des
fășurat campionatele naționa
le de tenis rezervate juniori
lor. A fost una dintre edițiile 
cele mal reușite, atît dim 
punct de vedere al numărului 
de sportivi și sportive veniți 
din întreaga țară, cit mai a- 
les sub ■ aspectul ~~....... ..
jocurilor De aceea 
cu totul îmbucură
tor — concursul s-a 
bucurat de prezen
ța unui mare nu
măr de spectatori.

Dacă pînă în ziua 
(trebuie să precizăm 
nis-clubul bucureștean a asi
gurat campionatelor cele 
mal bune condiții de desfășu
rare) nu se putea pune pro
blema mutării locului de dis
putare a Întrecerilor pe tere
nurile din parcul ~ 
— unde există o 
arenă centrală, cu 
tate de peste 6 000 
în tribune, și unde spectato
rii ar fi putut viziona meciu
rile în condiții excelente —

calității
— fapt

finalelor 
că Te-

Progresul 
modernă 

o capaci- 
de locuri

de asemenea, a- 
unor echipe puternice în 

orașe ale țării : Bucu- 
Tlmlșoara, Cluj-Napoca, 
Sibiu, Drobeta Tr. Se- 

Brașov ș.a.) aparți- 
dc tran-

Modesto FERRARINI

Tur 
al în 
șah < 
ale R 
ceput 
picii | 
care, 
reușit 
ziția, 
vantaj 
dele 
Krisza

Dar 
ne v: 
mutăr 
s-au < 
litate 
Dana 
zînd i

tntrudt acestea erau ocupate 
cu desfășurarea unei alte 
competiții importante, pentru 
duminică, lucrurile ar fi 
fost foarte simplu de rezol
vat : la Progresul neexistind 
nici ,un fel de activitate, me
ciurile pentru desemnarea 
campionilor juniori pe 
nul 1979 
alei. Or,

pentru 
juniori pe a- 

ar fi putut avea loc 
la T.C.B., timp de a- 

proape 7 ore, nu
meroșii spectatori 
fie că stăteau agă- 
țați de gard, fie că 
improvizat 

lăzile
aflate 

incinta

șl-au 
din 
cola 
din ____  .     ....
supănați, au abandonat spec
tacolul. Situație care se 
putea evita dacă organizato
rii — în speță federația de 
specialitate — ar fi dat do
vadă de mal mult respect 
atît față de o competiție 
cu caracter național, cît și 
față de atît de marele număr ' 
de iubitori ai tenisului...

Ion GAVRILESCU

de ... 
la 

T.C.B.,

bănci 
pepsi- 

bufetul 
fie că,

La titlurile de campioni balcanici, Ilie Olteanu (în stingă fotografiei) 
fi Ovidiu Scobai au mai adăugat 
de raliuri pe anul 1979.

unul: cel de campioni absaluți 
Foto : Mihai NIEDL

s CAMPIONE
A ÎNCEPUT turneul interna 

(JUNIORI) DE LA MP
KokidOv; 
Popescu 
Velceva 
ani, 1. 
Marilen; 
Dorota 
Andreea 

Au îr. 
rul I. I 
fănescu 
6—2, 7-
Sarettl 
A. Dișc< 
R. Ldch 
6—3, 6— 
(Român
I. Șesu 
(Români 
R. Con 
droth (1 
IB. Tom
J. Cih. 
Moroșar 
întrecer

trenați, clștlgînd nu numai ti
tlul de campion al clasei Dacia 
1300, grupa a Il-a, dar și pe cel 
de campion absolut Bine a evo
luat și celălalt echipaj al Între
prinderii, St, Iancovlcl — Petre Ve- 
zeanu, care a cucerit titlul de 
campion la grupa a V-a, dove- 
dindu-se același tandem rutinat, 
In care talentul conducătorului 
se împletește fericit cu pricepe
rea navigatorului.

In afara acestora, tn campio
natul recent Încheiat s-a remar
cat echipajul Mircea Popescu — 
Florian Hangu 
care a devenit

(C.S.U. Brașov), 
vicecampion la

sport auto, care au înviorat e- 
fectlv, prin participarea lor, com
petiția. Vorbind de echipe, se 
cuvine să amintim buna compor
tare a campioanei — I.A. Dacia 
Pitești. Autoturismele care au 
reprezentat „Dacia" au fost pre
gătite pe măsura prestigiului de 
care trebuie să se bucure o în
treprindere producătoare. înfiin
țarea unui compartiment de cer
cetare și competiții, pregătirea a- 
tentă a mașinilor pentru 
interne șl internaționale, 
sul pe care îl manifestă 
cerea (directorul general 
tralel de autoturisme,

cursele 
lntere- 
condu- 

al cen-
Simion

MAMAIA, 4 (prin telefon). Pe 
o vreme însorită, pe 5 terenuri 
din vecinătatea complexului Peli
can au început întrecerile tur
neului internațional de tenis re
zervat juniorilor. La concurs sînt 
prezenți 60 de sportivi și spor
tive din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Polonia, R.D. Germană, Ungaria 
și România. Printre tenismane- 
le oaspete se află și Natașa Pis- 
kackova (Cehoslovacia), finalistă 
în proba de simplu tineret a 
Campionatelor europene de tenis 
disputate la Sopot (Polonia). în
trecerile se desfășoară pentru 
băieți 17—18 ani, favoriți : 1. A. 
Marcu — România 2. M. Veseli 
— Cehoslovacia, 3. A. Dișcov — 
Bulgaria. 4. G. Saretti — Unga
ria ; băieți 15—16 ani, 1. M. Șo- 
var — România, 2. J. Clhak — 
Cehoslovacia, 3. B. Toma — 
România, 4. I. Guti — Ungaria ; 
fete 17—18 ani, 1. ivona Bendo- 
va — Cehoslovacia, 2. Marina
AU FOST DESEMNAȚI CIȘTIGATO 

EDIȚII A „CUPEI SCINTE1I
Ediția a Vl-a a „Cupei Scînteii 

tineretului1* la tenis — una din
tre cele mai mari competiții de 
masă din cadrul „DaciadeV4, or
ganizată de ziarul Scînteia tine
retului, C.C. al U.T.C. și Federa
ția română de tenis — s-a des
fășurat, în acest an, pe terenu
rile din Tîrgoviște. ~ , * *
edițiile precedente, la startul fi
nalelor s-au prezentat ce! mai 
buni tenismani de pe Întreg cu
prinsul țării, care și-au cîștigat 
acest drept după ce au participat 
la etapele pe asociații, localități 
și la faza județeană și a munici
piului București.

Ca și la

CENTRE NOI PE „HARTA" SPORTULUI CU BALONUL OVAL
Sportul cu balonul oval a pă

truns, în ultimii 
toate județele 
acum rugby și 
și în Ialomița, 
în Teleorman, 
harta acestui . 
astăzi — aproape de necrezut 
— centre ca Măcin, Mirșa, Fe
tești ș.a., cu echipe la diferite 
niveluri. Despre două dintre 
aceste echipe — a căror sim
plă prezentă este o mărturie 
categorică a dezvoltării rugbyu- 
lui nostru — ne vom ocupa, pe 
scurt, în rîndurile următoare.

SINGURA ECHIPA DIN IA
LOMIȚA se numește Rapid 
C.F.R. Fetești. Locul 5 în serie 
la prima participare și 3 la cea 
de-a doua sînt primele perfor
manțe ale acestei formații, 
pregătită în prezent de prof.

ani. în mai 
țării. Se Joacă 
în Maramureș, 
și în Tulcea, și 
și în Bacău. Pe 
sport figurează

Dobre Mustață. E vorba de un 
colectiv tinăr, în care doar Ion 
Grosu a jucat înainte la o di
vizionară A (Midia Năvodari). 
Pe plan local, rugbyștii se 
bucură de înțelegere, printre 
cei mai activi susținători nu- 
mărîndu-se Nicolae Caraș, 
președintele secției. Ion Păpu- 
reanu și Paul Dragnea, pre
ședintele și, respectiv, prim- 
vicepreședintele C.O.E.F.S. Din 
toamnă, in Fetești va exista si 
o echipă de juniori, pe lîngă 
Grupul școlar de construcții căi 
ferate.

LA PRIMA EVOLUȚIE pe 
scena diviziei 
rușul Tulcea 
zentîndu-i 
românești 
a avut o 
Formația

secunde, Pescă- 
— echipă repre- 
marinarii flotei 
pescuit oceanic —

Pe
de .
comportare meritorie, 
antrenată de ing.

CUM V-AȚI PREGĂTIT BAZELE SPORTIVE PENTRU NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT
(Urmare din pag, 1)

rinescu, Mihai Suliman, hand
balistul Mircea Costin, baschet- 
baliștii Liliana Florea și Flo- 
rica Moroianu...

în largul curții se văd patru 
terenuri de baschet (explicabil: 
la această școală este profe
soară maestra sportului Dorina 
Suliman, care, timp de un de
ceniu, a fost componentă de 
bază a reprezentativei Româ
niei la baschet). Există și un 
teren de volei, dar e în... pa
ragină. Terenul de minifotbal 
urmează să fie gazonat.

— Cu cine faceți pregătirile 
bazei sportive ?

— Deocamdată cu elevii... co- 
rigenți, care vin la pregătire 
de specialitate. Apoi, sub con
ducerea profesorilor, 
lucrează... pentru 
baza sportivă. La 
septembrie însă, 
toate forțele ..-

Popas la Liceul 
lologie-istorie, 
Bravu,

— Spre deosebire de anul 
trecut, cînd bazinul de înot 
a funcționat după 15 octom
brie, în acest an el ne va fi 
pus la dispoziție din prima zi 
de școală, ne informează direc
torul liceului, prof. Eugen Dan-

aceștia 
destindere la 
începutul lui 
pornim cu

nr, 2 de fi- 
din șos. Mihai

ciu. La fel și sălile din com
plexul „23 August". Pe lingă 
liceu va funcționa clubul spor
tiv școlar „Emil Racoviță", cu 
secții de înot, sărituri în apă, 
baschet și gimnastică.

— Sperați să aveți rezultate 
mai bune decît anul trecut 7

— în 1979 am obținut șapte 
titluri balcanice la înot (prin 
Luciela Mihăilescu, Ovidiu Co- 
cinescu) și 38 de titluri în cam
pionatele țării (30 la înot și 8 
la atletism). Monica Matei a 
realizat 1,80 la înălțime și Eu
gen Popescu — 2,14. Penfu 
1980 ne propunem mai mult.

O veste bună la Liceul in
dustrial 
timpul 
ren de 
fotbal, 
mează i 
septembrie ! Toate au fost fă
cute prin muncă patriotică și 
resurse locale, exploatîndu-se 
zonele virane din apropierea 
stadionului „23 August".

Următoarea vizită : la Școala 
generală nr 77, din Pantelimon. 
Directorul — prof. Cristea Pan- 
tazi — ne arată sala de sport, 
finisată în acest an. E o fostă 
hală a unei întreprinderi care 
s-a mutat.

— Suprafața este mai mare 
decît a sălii Dinamo. Dar...

înl Electroaparataj :
verii au apărut un te- 
handbal și un teren de 
iar sala de sport ur
să fie inaugurată la 15

Acest „dar" a fost rostit cînd 
am privit curtea școlii. Tere
nurile de handbal sînt desfun
date. Școala a primit bani pen
tru repararea lor, dar pînă 
acum n-a găsit o întreprinde
re care să execute asfaltarea. 
Scuza e greu de acceptat.

— Acum însă, la începutul 
lui septembrie, vom porni din 
plin Ia lucru, ne spune direc
torul. repetînd cuvintele cole
gilor săi de la școala 49.

Un ultim popas — la Școala 
generală nr. 56, din bd. Repu
blicii.

— Pregătirile pentru noul an 
școlar sînt în toi, ne spune 
tov. Angel Slăvuțeanu, instruc
tor la Consiliul pentru educa
ție fizică și sport al sectorului 
2, pe care l-am găsit aici. La 
bazinul de înot, care și-a în
cheiat activitatea, peste 1 000 
de copii au învățat să înoate 
în această vară. Sala de sport 
a fost renovată...

O vizităm. Miroase a vopsea 
proaspătă. De sus, privim te
renurile de sport din curtea 
școlii. Sînt întocmai cum au 
rămas la sfîrșitul anului șco
lar. Par... părăsite.

— Am zis să terminăm cu 
sala, ni se spune. Acum efor
tul se mută pe terenurile în 
aer liber. E drept, timpul e

început de 
trece la

scurt. Acum, la 
septembrie însă, vom 
acțiune ...

La capătul raidului 
împărtășim impresiile 
șuiul Traian ~ 
președinte al 
tru educație 
al Sectorului
rerea.

— După cum ați văzut, exis
tă o serioasă preocupare pen
tru pregătirea bazei sportive 
a școlilor. începem acest nou 
an de invățămint în condiții 
mai bune decît anul trecut. Am 
inaugurat cîteva noi săli de 
sport — la Liceul industrial 
„Electroaparataj" și Liceul in
dustrial Mecanică fină, la Șc. 
generală 77, la Liceul „Gh. 
Coșbuc". S-a refăcut sala de la 
Liceul „Spiru Ilaret". — 
rile în aer liber sînt 
numeroase. Există, e 
oarecare rămînere în 
unele școli. Dar și aici, vă a- 
sigurăm, totul va fi gata la în
ceputul anului de invățămint. 
Nu de Sita, dar inaugurarea de 
noi cluburi școlare ne obligă 
ca, încă din primele zile, să 
începem competițiile specifice 
pentru a depista elementele de 
valoare necesare acestor clu
buri.

nostru, 
tovară- 

Potop, prim-vice- 
Consiliului pen- 
fizică și sport 

2., și-i cerem pă-

Terenu- 
tot mai 

drept, o 
urmă în

Mihai Vasiliu are o medie de 
vîrstă de invidiat (21 de ani), 
ea detinînd, totodată, un auten
tic record : toți jucătorii sini 
tulceni și se află la începutul 
activității rugbystice ! Gîndurile 
lor Pentru viitoarea ediție de 
campionat sînt temerare : cla
sarea pe unul din primele 3 
locuri în serie. Este un obiec
tiv pentru care Tănase, Par- 
mac, Bărbuță. Ghizilă, Ștefa- 
nov, Leferie, Bărbuceanu, Stoi- 
ciu, Boboc și ceilalți s-au pre
gătit. îneepind din 3 iulie, cu 
toată seriozitatea. Să mai men
ționăm că divizionara B din 
Tulcea are de-aeum o pepinie
ră proprie, pe lingă Liceul 
NAVROM constituindu-se o e- 
chipă de juniori. Entuziaștii 
rugbyști tulceni speră ca, prin 
preconizata intrare a stadionu
lui Delta în reparații, ei să nu 
fie nevoiți să joace mereu în 
deplasare... (Pompiliu COMȘA. 
coresp.).
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TURIȘTI
LITORALUL VA PRIMEȘTE ÎN S 

CU „CĂLDURĂ44
Luna septembrie este favorabilă tu: 
și în mod deosebit pe litoral.
După cum ne informează Institutul 

București, în luna septer

țară 
©

Hidrologie
vor fi numeroase, cu precădere în sin 
ce se vor semnala vor fi izolate și neî 
Deși în a doua parte a lunii dimineții 
caracterizarea generală a lunii rămîne v 

© Aprecierile asupra regimului 
râturilor pentru luna septembrie 
valorile medii multianuale dintr-o 
de observații.

® De reținut : pentru Dobrogea 
valorile normale, iar temperaturile vc 
maximele fiind cuprinse între 20—30 gra

© Litoralul în septembrie, mai puțin 
duceri substanțiale de tarife pentru caz 
pînă la 15 septembrie și 57 lei pe zi 
constituie un loc ideal pentru odihnă 
real rezervor de sănătate.

© Atîf pentru turiștii veniți la od 
excursioniști, sînt puse la dispoziție- m 
agrement, organizîndu-se, în același timj 
(în R.P. Bulgaria).

© Filialele și agențiile Oficiilor jud 
ITHR București, precum și comitetele 
treprinderi și instituții continuă vînzai 
dihnă pentru luna septembrie, precum ș 
cură balneară în trimestrul IV a.c., d 
Nord și Mangalia Procurați-vă din tini

preci
1979
peri

prec
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enultimul, 
onale de 
t<*minine 

riei a în- 
nme aus- 
le noastre 
grele, au 
faleze po- 
iă un a- 
în parti- 
Nuțu și

că runda 
ultimele 

■ontrolului 
Cu o ca

ri plus (!) 
rav, pier- 
i“ la mu-

tarea 39-a a costat-o pe Lia 
Bogdan un turn, ea fiind în
vinsă după întrerupere. Jicman 
a pierdut la Kaș, iar întâlni
rile Makai — Mureșan, Po- 
rubszki — Reicher și Grosch — 
Hie s-au încheiat remiză. Ast
fel, formația ungară a cîștigat 
turul cu 4*/2—llA și a preluat 
conducerea în meci.

La junioare, victoriile au fost 
împărțite : Kozma a învins-o 
pe Kurocsay, iar Sajter a pier
dut la Kovacs.

înaintea ultimei runde, sco
rul este favorabil formației 
oaspete, care conduce cu 16—14 
în întîlnirea senioarelor și cu 
6—4 în aceea a junioarelor.

I
I
I
I
I
I
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ÎNCEPE ETAPA FINALA 
A CAMPIONATULUI 

DE CĂLĂRIE (JUNIORI) 
O Baza hipică a hergheliei din 

Rădăuți va găzdui, începînd de 
astăzi, etapa finală a campiona
tului republican de călărie (dre
saj și obstacole), rezervat junio
rilor și fetelor. La întreceri par
ticipă călăreți de la Steaua, Di
namo, Olimpia București, C.S.M. 
Craiova, A.S.A. Cluj-Napoca, A- 
gricola Lugoj, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Sibiu, Petrolul Ploiești șl Buco
vina Rădăuți. Printre candidați 1 
la titluri se află și proaspeții 
laureațl ai campionatelor balca
nice Dania Popescu, Mariana 
Moisei, Ioana David, Gruia Deac, 
Mircea Neagu, George Păsărin 
și Mircea Preda. Programul cu
prinde o probă de dresaj șl pro
be de obstacole pentru juniori 
de 16 șl 18 ani, fete șl echipe.
• în organizarea Comisiei 

municipale de călărie și penta
tlon modern și a clubului Dina
mo. la baza hipică de la pă
dure;?. Băneasa din Capitală a 
avut loc un atractiv concurs de 
călărie (obstacole), la care au 
participat sportivi de la Olimpia, 
Steaua și Dinamo. Pe primele 
locuri s-au clasat : juniori — 
1. Șt. Raba (Olimpia) cu Mangal 
Op (60,6 s), 2. Fl. Stoica (Steaua) 
cu Bucium 0 p (61 s), 3. Șt. Raba 
cu Cabotin 0 p (64,1 s) ; seniori — 
1. Fl. Stoica cu Bucium 0 p, 1. 
N. Gheorghe (Steaua) cu J.P. 4 p 
(87,4), 3. N. Gheorghe cu Jan
4 p (96 s' ; ștafetă — 1. Steaua II 
Op, 2. Dinamo 4p (195,9 s), 3. 
Steaua I 4

TRIAL

iio o , — x. aicctuc
2. Dinamo 4 p (195,9 s), 

’ p (204,1 s).

AL BOXERILOR
JUNIORI
trei zile, arena „Tlm- 
din Capitală va găz-

Tim p d e 
puri Noi“ ___ „
dui un trial al bo*xerilor juniori 
din întreaga țară. Vor fi prezenți 
aproape 100 de pugillști. După 
cele trei gale, care vor avea loc 
joi, vineri șl sîmbătă, cu Înce
pere de la ora 16, se va alcătui 
lotul reprezentativ lărgit, care va 
urma un program de pregătire 
în vederea viitoarelor competi
ții internaționale.• coresp.

TLURI DE CAMPIONI LA CANOTAJ 
JUNIORI

Lat sfîrșlt 
lor națio- 
e au par- 
28 cluburi 
1 a fost 
motord al 
•ești, în- 
iată noii

c.

ECOURILE ETAPEI A 4-a
DOAR LIBERO-UL STANCIU. STAN, CA OTTO DEMBROVSCHI?

i : I. Ba
il.7 ; ătibh* 
33,0 ; 4 + 1 
ic. 3:29,3 ;
Timișoara 

simplu : I. 
5:57.5 ; 
5:23.4 ; 
5:52,5 ;
rame :

; 4 nam e

9 ; 8+1:

ău 
uc. 
■1-1

itreaga

Dgie și 
nsorite 
ploile 

titativ. 
groase.

JUNIOARE TT —simplu : C. Dia- 
conescu (CNASE) 3:31,8 ; dublu 
vtsle r Steaua 3:01,3 ; 4 + 1 rame : 
Lie. St. Plavăț Orșova 3.*02,3 ; 
4+1 vtsle : CNSU Timișoara
2:56 4: JUNIOARE I — L. Carp 
(Voința Buc.) 4:31,5 ; dublu vîs- 
le: Dinamo 3:57,4 ; dublu rame : 
Dinamo 4:30,4 ; 4J-1 rame : Di
namo 3:59.8; 4 + 1 vîs>le : U.T.A. 
3:40,4 ; 8 + 1 : Dinamo 3:21,7.

Ion PAUȘ — coresp.
CRITERIUL INTERNAȚIO

NAL AL JUNIORILOR 
LA CICLISM

Pe șoselele din împrejurimile 
municipiului Constanța se va des
fășura, începînd de mîine dimi
neață, competiția ciclistă „Crite
riul internațional al juniorilor*. 
La întreceri au fost invitați și 
sportivi din U.R.S.S., Polonia și 
Cehoslovacia. Iată '
putelor : etapa I, 
Basarabi — Adam 
stanța (100 km) ; _____ _ .
7 septembrie ; contratimp indivi
dual 20 km ; etapa a IlI-a, 8 sep
tembrie : Constanța — Ovidiu — 
Cheia — Tariverde — Constanța 
(120 km) ; etapa a IV-a, 9 sep
tembrie : cursă pe circuit (50 km), 
în municipiul Constanța. în fie
care zi startul se dă la ora 9, 
din fața Palatului sporturilor. 
După-amiază vor intra în concurs 
și juniorii mici, care vor avea 
de acoperit tot patru etape.

programul dis- 
6 septembrie ; 

Clisi — Con- 
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I 1—0 în min. 90 !
Dar cite emoții n-au 

I trăit pină atunci cei 
i aproximativ 3 000 de 
I spectatori aflați In 

tribunele stadionu
lui din Scornicești ? 
Echipa din Scornd- 
ceștl face eforturi 
vizibile pentru a ți
ne pasul cu Divizia 
A. Nu s-ar putea 
spune că jucătorii de 
la Viitorul nu se an
gajează cu toată ab
negația în joc, dar 
se observă că lipsa 
unei experiențe corn- 
petiționale, la nivelul 
primului eșalon, își 
spune cuvîntul. în 
aceste condiții, jucă- 

"’i la Viitorul 
să supli- 

unele defi
ciențe tehnice și deI' torii de 
încearcă 
nească

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

tactică 
angaj-a-

organizare 
prin elan, _ . 
ment fizic și dăruire 
în joc. Dar, așa cum 
s-a văzut și în 
timpul meciului cu 
Sport Club Bacău, 
cînd adversarul mult 
mai experimentat, și-a 
luat toate măsurile 
de siguranță pentru 
a nu pleca învins, 
jucătorii din Scorni - 
cești au fost vădit 
incomodați, mai ales 
la construcția acțiu
nilor de atac. Și pro
blemele cele 
mari le-a pus 
mediană, care 
reușit să echilibreze 
jocul la mijlocul te
renului, echipa fiind 
la un moment dat
ruptă în două. Cei
trei „intermediari",

ESTE AȘTEPTAT
„Jiul traversează o etapă grea. 

Dar credem că pînă la urmă o 
vom depăși. Un singur 
trebuie : muncă, foarte 
muncă din partea tuturor, 
tru a termina cu bine 
campionat*, ne spuneau, 
jocul de la Petroșani, cel din 
conducerea echipei. Numai că, 
față de alțl ani, lotul acesteia 
este mai „subțire* : Jiul a pier
dut, în ultimii ani, valori ca 
Mulțescu, Roznai, Dumitraehe, 
Augustin etc. In plus, lipsește 
și Stoichiță, cel care este aștep
tat din Mexic (unde se află îm
preună cu selecționata univer
sitară) pentru a ocupa rolul de 
coordonator, aflat fără interpret 
prin plecarea lui Mulțescu. Cine 
le-a luat locul ? Vînătoru (de la

• „Ne lipsește Gu- 
ran. Jucător tînăr, 
plin de talent, ne-ar 
fi prins foarte bine a- 
cum, în situația în ca
re ne aflăm*, spuneau 
duminică antrenorii 
formației Jiul. Dar 
Guran este indisponi
bil pentru o mai lun
gă durată de 
fiind „ ... ...
după o hepatită 
nicidecum exclus 
lot, pentru viață 
sportivă, așa cum 
fost în mod eronat 
formați). • Duminică, 
la Petroșani, Al. Mus- 
tățea, fostul jucător al 
lui ,.U“ Cluj-Napoca, 
Dlnamo București și 
F. C. Argeș, șl-a făcut 
un frum-os debut ca 
arbitru în Divizia A. 
• Din cauza randa
mentului slab, Șerbă- 
nică, de la Sportul 
studențesc, a fost în
locuit în minutul 63 cu 
Ougarin. Acesta a tre
cut libero, în locul Tui 
Cazan ; Cazan a f<xst 
mutat pe postul Iui 
B. Gri go re, devenit 
fundaș lateral stingă, 
în locul lui Cățoi, ca
re, în sfîrșlt, a fost 
trimis pe postul Iul 
Șerbănică. Cam multe 
mutații pentru o «ln-

durată de timp,
în convalescență 

............... W din 
ne
am 
ln-

mai 
linia 
n-a

Ciocioană, Badea 
P. Manea, au 
eforturi vizibile, 
lipsa lor de tehnici
tate și predilecția 
pentru păstrarea exa
gerată a balonului 
n-au făcut altceva 
decît să ofere posibi
litatea adversarului 
să se organizeze mai 
bine în defensivă. 
Un singur jucător 
s-a remarcat în mod 
special, fundașul cen
tral Stan ci ii, folosit 
improvizat pe postul 
de libero. Poate că 
trecerea lui pe pos
tul de mijlocaș ar da 
mal multă culoare 
jocului echipei din 
Scornlcești.

șl 
făcut 

dar

Gheorghe NERTEA

STOICHIȚÂ, DAR

lucru 
multA 

pen- 
acest 
după

S.N. Oltenița). Lixandru (de la 
ROVA Roșiori), Varga (de la Mi
nerul Deva), Pocșan (de la ju
niori), ',1- -- 2~.~. 2- 
meria). In lot se mal află Bed6 
(de la Minerul Baraolt) șl Rău- 
tu (de la Dinamo Slatina). Toți, 
la -primul contact cu Divizia A. 
Alături de el II putem trece șl 
pe Mușat, cu toate că a jucat 5 
meciuri la Dlnamo. Deci, o aglo
merație de nume noi, dar care 
nu se ridică 
camdată 
care trebuie 
Dintre aceștia, 
ales Lixandru, __________
duminică unele calități care ne 
fac să credem că speranțele puse 
In el sint îndreptățite.

Stana (de la C.F.R. Sl-

cel puțin deo- 
la valoarea celor pe 

să-i înlocuiască. 
Varga, dar mai 
au demonstrat

gură înlocuire. • „In 
sfîrșlt, am reușit să 
învingem pe Sportul 
studențesc. De patru 
ani n-am mai obținut 
o victorie ta fața echi
pei bucureștene", ne 
spunea antrenorul Leo
nida Antohl. • 
bătă și 
proaspătul 
al echipei 
iași — Cioacă

_ Sîm- 
dumlnică, 

component 
Politehnica 

a

INTRE

Gloria Buzău a devenit o echipă literalmente defensivă în meciu- 
rile din deplasare. Ea a făcut această probă tacă din prima etapă 

a ,£ezlstat pe metereze 87 de minute, in Ghencea. Duminică’ 
la Tg. Mureș, aceeași tactică „specială" nu a dat roade decît 60 de 
minute, în ciuda dirzeniel din apărare șl a „savantei" așezări in te
ren ticluită de antrenorul Ion Ioneseu (un fel de pungă, ta care 
atacanțu adverși nu mai au perspectiva combinației». Dar dacă ne 
ginaim bin-e, structura lotului buzoian nu îndreptățește un mare op
timism ofensiv. Simptomatic ni se pare a fi tocmai faptul că omul 
care în sezonul trecut se bătea pentru titlul de golgeter național, 
despre Stan este vorba, a ajuns o rezervă cuminte. La 30 de ani 
după satisfacții morale galopante (includerea în echipa națională), 
Stan se relaxează. Aidoma lui Otto Dembrovschi, care, după numai 
un retur, cu 15 goluri hotărîtoare în contul U.T.A.-ei. devenită cam
pioană, s-a întors în anonimat. în ceea ce-1 privește pe antrenorul 
Ion ion eseu, el are înțelegere : „Nu mai poate, a ars în întregime a- 
nul trecut*. Dar povestea lui Stan poate fi și drama Gloriei Buzău.

Ion CUPEN

SMARANDACHE S-A AUTOEXCLUS!
11 va ierta Olimpia pentru a nu știm cita oară ?
Mulți s-au întrebat de ce lip

sește, din formația Olimpiei, Sma- 
randache, de ce pentru un meci 
dificil, cum se anunța cel cu 
Dlnamo, se apelează la o impro
vizație, cu Kaizer fundaș cen
tral ? 1 Smarandache a lipsit 
pentru simplul motiv că ... a dis
părut. După meciul de la Galați, 
a rugat clubul să-1 lase cîteva 
ore (a se citi trei zile) în sînul 
familiei, Ia Constanța. Urma să 
se întoarcă luni. Dar nu s-a 
prezentat la Satu Mare decît 
miercuri. Antrenorul Gh. Staîcu 
l-a trimis să discute cu președin
tele clubului. Dar Smarandache 
s-a dus la... aeroport, plecînd 
miercuri seara cu avionul la 
București. „De atunci, n-a mai 
dat nici un semn de viață ! — 
ne-a declarat conducătorul clubu
lui sătmărean. îl vom sancționa* ! 
Dincolo de sancțiunea pe care 
o va primi Smarandache, să re-

ținem și un aspect de ordin mo
ral : Smarandache și-a părăsit 
echipa la greu, nu Ia bine (oare 
de ce n-a făcut-o cînd Olimpia 
mergea bine ? !). Să mai subli
niem că gestul lui se numește 
în primul rînd lașitate ?

Mircea M. IONESCU

aubitrii partidelor ut azi

egal la egal*, ca fun
daș al Politehnicii Iași. 
• Schimb de replici, 
duminică, pe „Dina
mo". înainte de înce
perea partidei : „Ce 
caută Stănescu în e- 
chipă ?!“. După prima 
repriză : „De 
l-au băgat din 
întîi ?!*...
„constanța1 __
să notăm un nou

ce nu 
etapa 

Dincolo de 
tribunei, 

de-

VESTIAR

Șl GAZON
susținut examenul de 
admitere la Facultatea 
de construcții. • După 
meciufl de la Tg. Mu
reș. arbitrul Vasile 
lanul a mai zăbovit pe 
gazon cîteva secunde, 
înconjurat de șase ju
cători de la A.S.A. 
Discuția părea amica
lă. Inventariind grupul 
(Hajnal, Varodi, Pîsla- 
ru, Onuțan, ispir șl 
Unchiaș), ne-am dat 
seama, că nu cu mul
tă vreme în urmă ar
bitrul de azi se întîl- 
nea cu toți cei șase tot 
pe gazon, dar „de la

but în Divizia A. 
minică, fostul fundaș 
al Deltei Tulcea a 
călcat cu dreptul, do- 
vedindu-se un apără
tor tenace și ofensiv ! 
• „tn prima deplasare 
cred că vom introduce 
in teren echipa de Ju
niori !“ 
minică, _ .
de onoare al Olimpiei, 
prof. T. Curpaș. Cu
vintele sale s-au 
născut în timp ce ju
niorii sătmăreni pără
seau arena, cu capul 
sus, după un 0—0. N-ar 
fl rău ca seniorii O-

Du-

glumea, du- 
președinteic

limpid să la puțin 
din ambiția talentați- 
k>r juniori de pe ma
lul Someșului. Ce pă
rere aveți Ilațeganu, 
V. Mureșan, Both I, 
Helvei, voi, cel de la 
care se așteaptă de a- 
tita vreme ,, deștepta
rea" ?! • Debut de
bun augur la medul 
F. C. Baia Mane — 
„Poli" Timișoara : ar
bitrul de centru, bucu- 
reșteanul I. Pop, aju
tat foarte bine de ru- 
ttnații Gh. Retezau și 
R. Stîncan. • Repro
ducem din excelentul 
program de fotbal edi
tat de F. C. Baia 
Mare : „De curînd,
Hoffmeister a pără
sit banca necăsătoriți- 
lor. Pe cînd și pe cea 
a rezervelor A pă- 

e adevărat, 
cu „Poli*, 

pentru 14 
• iordănes- 

de prim 
valoric al fot- 
nostru, străba- 

perioadă (cam 
după cîte con- 

de ieșire din 
Așteptăm răs- 
(de contrazi-

răsit-o, 
în meciul 
dar numai 
minute.
cu, jucător 
pluton 
balului 
te o 
lungă, 
statăm) 
formă, 
puns uJ 
cere), venit de pe ga
zon, al internaționa
lului de Ia Steaua.

PATRU EX-DIVIZIONARE A 
ÎN TREI MECIURI DE

Doi boxeri... groggy
Rapid — Petrolul, un meci as

pru, tăios (cinci cartonașe gal
bene șl două roșii — Puriț șl 
Gh. Dumitrescu). Intre două fos
te divizionare A, care au sacri
ficat deliberat frumusețile fotba
lului In favoarea punctelor. PI- 
nă la urmă, punctele au revenit 
gluleștenilor, datorită unul gol 
superb marcat de Cojocaru, dar 
la fel de bine puteau fl obținute 
șl de Petrolul, echipă întărită 
pentru actualul campionat cu trei 
jucători noi : fundașul Mureșan 
(revenit acasă de la Politehnica 
Iași), mijlocașul Popa (de la 
Carpațl Sinaia) și extrema stân
gă Cismaru (transferat de la 
PlopenI). Ce a arătat In mod 
deosebit desfășurarea partidei 7 
„In mta. 60, ambele echipe erau 
groggy, arătau ca doi boxeri ca
re abia se mai țin ta picioare, 
care mimează cite o lovitură de
cisivă. Nu înțeleg ce fel de pre
gătire au efectuat, dacă In eta-

pa a 3-a nu au potențialul ne
cesar ducerii unui meci piuă ia 
capăt. Consider arbitrajul (n.a. 
prestat de Sever Drăgulici, din 
Drobeta Tr. Severin) excepțio
nal*. „Ceva mal clari în joc au 
fost ploieștenii, care și-au jucat 
cu ardoare șansele. Tactic, însă, 
și Rapid și Petrolul s-au pre
zentat sub cerințele unor preten
dente Ia șefia seriei*. Victor 
Stănculescu semnează prima 
dintre aceste declarații, Dan Coe 
pe a doua. Sînt, de fapt, două 
opinii pe care le împărtășim și 
care spun * ' ' '
urmărit de 
tatorl !

totul despre un meci 
peste 20 000 de spec-

L. DUMITRESCU

Tinerețea a cedat... rutinei

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARI Șl NUMEROASE 
SUCCESE LA LOTO !

i la fie- 
Loto con- 
avantajele 
tradițional 
la primele 
august au

Cîștlgurlie omologate 
care tragere obișnuită 1 
firmă în permanență 
participării la acest 
sistem de joc ; numai 1 
patru trageri din luna 
fost obținute OPT AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“, alături de 
alte numeroase cîștiguri in bani ! 
Cei mai reccnți posesori de auto
turisme sînt Ion 
(corn. Ghermănești, 
și Tudor Dobre 
care au realizat 
succes la categoria 
din 24 august, pe 
25%. ~
trageri din luna precedentă, 
flate în curs de omologare, 
vor putea decît să rotunjească

C. Buștiuc 
jud. Vaslui) 

(București), 
acest frumos 
I a tragerii 

_ , bilete jucate
Desigur, cîștigurile ultimei

bilanț șl așa destul de grăitor. 
I4sta marilor succese rămîne 
deschisă, dar... NUMAI CINE 
JOACA POATE ClșriGA ! Agen
țiile Loto-Pronosport vă așteaptă 
ASTAZI și MÎINE pentru a vă 
procura biletele.

Tragerea obișnuită Pronocxpres 
de astăzi, 5 septembrie, se tele
vizează în direct începînd de la 
ora 16,50.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 SEPTEM

BRIE 1979
1 (13 rezultate) 317,75 

657 lei.
2 (12 rezultate) 6366,25 

77 lei.

a- 
nu 
un

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a

Cîștigurile de categoria 3 (11 re
zultate) fiind sub plafonul minim 
de 40 lei, conform regulamentului, 
fondul acestei categorii a fost a- 
tribuit celorlalte două.

Iii DIVIZIA A
Jiul — C.S. Tîrgovlște : I. Rus 

(Tg. Mureș) — M. Ivăncescu 
(Brașov) și S. Drăgulici (Dro
beta Tr. Severin).

Politehnica Iași — „Poli" Ti
mișoara : M. Adam (Cluj-Napo- 
ca) — C. Ghiță (Brașov) și Al. 
Mustățea (Pitești).

Olimpia — F.C. Baia Mare : 
C. Dinulescu (București) — V. 
Ciocîlteu (Craiova) și V. Na- 
vrovschi (București).

Steaua — Viitorul : N. Rainea 
(Galați) — M. Fediuc (Suceava) 
și Tr. Cruceanu (Tecuci).

„U“ Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș : O. Anderco (S. Mare) — 
V. Catană (Cărei) și Cr. Teodo- 
rescu (Buzău).

F.C. Argeș — Dinamo : V. Tă
tar (Hunedoara' — M. Salomir 
(Cluj-Napoca) și A. Szilaghi (Tg. 
Mureș).

Gloria Buzău — S.C. Bacău : 
M. Buzea — D. Rădulesbu (ambii 
din București) și M. 
(Ploiești).

Sportul stud. — Univ, 
va : T. Balanovici — 
cef (ambii din Iași) 
trescu (Brașov).

Chimia — F.C.M.
Topan (Cluj-Napoca) 
leanu (București) și N. 
(Cîmpia Turzii).

Mare interes în jurul meciului 
dintre proaspăta divizionară B 
Someșul Satu Mare șl fosta di
vizionară A ~
4 000 de spectatori 
cocoțați prin pomi 
rișurile blocurilor) 
celentului gazon. „____ ______
gă“, ambițioasă, a surprins-o pe 
F.C. Bihor prin combativitate și 
printr-o frumoasă circulație, în
cheiată, de — •
penetrante. 
60 orădenii 
te numerică 
priză, prin 
lui David) erau conduși cu 2—0. 
Ca să nu mai amintim că oas
peții au mai tremurat în cîteva 
rînduri. E ’ ■ * “ -- ~
divizionară 
recunoscut 
confuză în 
și precipitată. Abia în repriza a 
doua, rutina și experiența' ei au 
fost puse în valoare pe fondul 
unei epuizări fizice a adversaru
lui, care nu a știut să-și dozeze 
efortul depus în prima repriză. 
Trei contraatacuri * 
Ghergheli au fost 
M. Marian, Lupău 
F.C. Bihor se poate 
oarecum norocoasă 
caz), pentru că evoluția de la

F.C. Bihor. Peste 
(mulți alții 

i și pe acope- 
în jurul ex- 

„Mica buturu-

regulă, cu acțiuni 
Urmarea : in min. 

(aflați în inferiorita- 
încă din prima re- 
eliminarea justă a

drept, însă, că fosta 
A a fost și de ne- 
în această partidă, 
toate compartimentele

inițiate de 
finalizate de 
și Florescu. 
considera si 

(în acest

Moraru

V. 
Și

Cralo- 
Naum- 
R. Pe-

Galați : V. 
— A. De- 

Raab

• CLUBUL Sportul studențesc 
anunță că la partida de astăzi, 
de pe Stadionul Republicii, din
tre Sportul studențesc și Univci- 
sltatea Craiova copiii și elevii au 
intrare gratuită.
• BILETELE DE INTRARE la 

meciul Steaua — Viitorul Scor- 
nicești, care are loc astăzi pe 
stadionul din Bd. Ghencea, se 
găsesc de vînzarc la casele obiș
nuite. Tot la aceste case se pun 
in vînzare, începînd de miine, 
biletele de intrare la meciul 
Progresul Vulcan — Autobuzul,

cadrul Diviziei B, seria a 
de duminică, 9 septembrie.

Secvența golului din partida Rapid — Petrolul : Cojocaru a \ 
șutat, balonul l-a depășit pe Focșeneanu, a lovit bara și a deviat I 
in plasă Foto : I. MIHAlCĂ

Satu Mare nu a fost ceea ce 
știm că poate da această echi
pă. Una din explicații : compor
tarea inegală a multora dintre 
componenții ei, exceptînd pe Lu- 
pău, Florescu, Vidac, Bigan și 
Ghergheli (ultimul, în repriza a 
2-a).

Stelian TRANDAFIRESCU

„Vameșul*' Lucescu
După trei etape. Corvinul Hu

nedoara se află bine plasată în 
clasamentul Diviziei B. Dar locul 
3—4, ocupat alături de Aurul 
Brad, ascunde cîteva realități. 
Mai intîi, înfringerea din prima 
etapă ta fața unei promovate ta 

— Someșul Satu Mare ; a- 
.. ...................... pe te- 

Daciei 
la Hu- 
tacheia 
sfîrșlt.

.,B‘
poi. o victorie la limită, 
ren propriu, ta fața 
Orăștle (deși, se spune 
nedoara, meciul se putea 
cu un scor-flu viu). In
acest 4—1 cu Gloria Bistrița, ca
re indică o victorie netă. Dar di
ferența ni se pare prea maro.

Intr-adevăr, echipa antrenată 
de Al. Constantinescu s-a mișcat 
bine, cu deosebire ta prima ne

priză, cînd, aplicînd 
marcaj om la om, ‘ 
în mod vizibil pe 
vinului. Dealtfel, 
și deschis scorul 
min. 29) și foarte _ . 
ca el să nu devină 2—2, prin a- 
celași Berceanu, în min. 57 (în
tre timp, Cor,vinul înscrisese de 
două ori prin Văetuș, după ce 
Dumitraehe și Merlă trimiseseră 
balonul în bară). Desprinderea 
în cîștigătoare a echipei hunedo- 
rene a adus-o Agud : introdus 
în min. 63, în locul lui Dumitra- 
che, a marcat de două ori.

Dar eredem că Corvinul poate 
juca mai bine șl într-un tempo 
mai rapid. Jocul său de acum 
este cam stereotip, pentru că 
jucătorii, din respect pentru Lu
ces cu, se simt obligați -să-i tri
mită acestuia toate mingile. Și 
astfel, Lucescu le.. redlstribuie. 
E suficient, astfel, ca adversarii' 
să marcheze cu strășnicie pe 
fosta extremă a naționalei pen-[ 
tru a deregla întreg jocul echi-i 
pel. |

1 un strict 
l-a incomodat 
jucătorii Cor- 
bistrițenii au 

(Berceanu, în 
puțin a lipsit

Mircea TUDORAN



ffBALCANIADA AERONAUTICA-* SALTURI NOI, MAI DIFICILE, VOR DINAMIZA
desfășurat ultimulS Ieri s-a 

act al celei de-a 3-a ediții a 
^Balcaniadei 
tivitățile de .
care au urcat pe podiumul a- 
cestei competiiii, 
deosebit interes 
sporturilor tehnice. Confruntîn- 
du-se cu formații foarte puter
nice, cum au fost, îndeosebi, 
cele ale Bulgariei și Iugosla
viei, sportivii noștri au reușit 
să domine majoritatea probelor, 
cucerind un mare număr de 
titluri individuale și pe echipe.

La Ploiești, închiderea a fost 
precedată de evoluția celor 
mai buni piloli de acrobație 
români în întrecerea . pentru 
^Cupa Gheorghe Bănciulescu", 
al cărui nume îl poartă aero
clubul din localitate, trofeu cîș
tigat de Mihai Albu, urmat de 
Marcel Mitu și Ion Trucmel. 
Bilanțul alcătuit la zborul cu 
motor constituie, fără îndoială, 
cel mai frumos succes obținut 
în sporturile aviatice româ
nești în ultima vreme : cele 
două titluri de campioni ab- 
soluți. cîștigate de Mihai Albu 
la băieți și Ana Nina loniță 
Ia fete ; toate titlurile indivi
duale pe probe (Mihai Albu — 
2. Ana Nina Ioni<ă — 3, Mar
eei Mitu, Gheorglie Uță — cîte 
unul), precum și titlurile 
echipe. Acestea constituie 
vada excelentei pregătiri a pi- 
.lotilor noștri, precum și a do
tării tehnice excepționale de 
caro dispun.

Un spectacol inedit au- pri
lejuit festivitățile de premiere

aeronautice", fes- 
premiere a celor

urmărită cu 
de iubitorii

SPORTUL „ZBURĂTORILOR" DE LA TRAMBULINĂin-a parașutiștilor, care s-au
„Henri 

Coandă" din Pitești. Ei au so
sit la stadionul central din lo
calitate pe calea... aerului, lan- 
sîndu-se cu parașutele chiar în 
fața publicului spectator. Și de 
data aceasta — la fel ca la 
precedenta ediție a Balcaniadei 
— cele mai frumoase succese 
românești în această ramură a- 
parțin fetelor — Eva Lutsch, 
campioană absolută în ateri
zări de precizie și locul 2 la 
acrobație, Florica Uță — locul 
2 in clasamentul general indi
vidual ; la care se adaugă lo
cul I pe echipe. La băieți, Bie 
Neagu a cîștigat locul 2 la a- 
crobație, Vasile Mihanciu lo
cul 3 la aterizări de precizie, 
iar echipa locul 2 in clasamen
tul pe națiuni, după Bulgaria, 

întrecerile planoriștilor, găz
duite de aeroclubul „Moldova" 
din Iași, au constituit un a- 
devărat maraton, cu 6 probe 
pe trasee diferite, dintre care 
unele în condiții meteorologice 
destui de dificile. în clasa des
chisă ele au fost cîștigate pe 
echipe de piloții noștri, avln- 
du-1 în frunte pe Mircca Fi- 
nescu, secondat de Ervin Bosch, 
iar la standard de sportivii 
bulgari. O frumoasa evoluție 
au avut, la standard, tînărul 
Sergiu Sidon, iar 
Elena Cotovanu, în 
noriștii noștri au 
titluri, 10 locuri 2 și

trecut în aeroclubul

la femei 
total, pla- 
cîștigat 6 
8 locuri 3.

Viore) TONCEANU

Klaus Dibiasi. Ia Sibiu, in noua sa postură 
de antrenor, dind sfaturi tinerelor echipiere 
ale Italiei Foto : V. CÎRDEI — Sibiu
înainte de a reda convorbirea 

purtată cu KLAUS DIBIASI, se 
cuvine să-l tăcem celebrului cam
pion la sărituri de la trambulină 
o succintă prezentare. Italianul 
Dibiasi (originar din Bolzano, de 
la poalele Dolomiților) a obținut 
prima mare performanță la Olim-

A X-a EDIȚIE A UNIVERSIADEI
(Urmare din pag. 1)

noștri sînt hotărîți să repre
zinte cu onoare culorile patriei 
tn toate disciplinele în care se 
întrec. Marți după-amiază, sca
ra și noaptea se vor afla în 
prim» linie a bătăliei pentru 
medalii gimnastele (concursul 
pe echipe și individual com
pus) și flodetistul Petru Kuki, 
în timp ce alți „tricolori" (te- 
nismaniî, de pildă) își vor croi 
drum spre finale. Miercuri va 
intra în concurs renumita 
noastră campioană Carmen Bu- 
nacia, vor evolua fotbaliștii si 
poloiștii în partidele cu selec
ționatele Japoniei, vor lua loc 
ia start alți sportivi români a- 
nimați de dorința de a realiza 
performanțe de prestigiu.

gimnastica. Iată clasamentele 
pe echipe și individual, la gimnas
tică masculină : echipe — 1.
U.R.S.S. 171,60, 
3. ROMANIA 168,70. 4.
168.10. 5. Coreea de Sud 
S.U.A. 165,60, 7. Canada 
Cuba 164,40, 9. K. D.
16.3,55, 10. Anglia 162,85 ,
dual compus : 1. Bogdan Makut 
(U.R.S.S.) 57,55, 2. Feodor Kulak- 
sîzov (U.R.S.S.) 57.00, 3. Serghel 
Klșneakov (U.R.S.S.) 56,95, 4.
Kyogy Yamawaky (Japonia) 
56.80, 5. Kurt Szilier (România)
56,70 . 6. Mikami Hajime (Japo
nia) 56,600. Ceilalți sportivi ro-

10.

echipe
2. Japonia 169,05, 

Ungaria 
165.75, 6. 
165,55, 8. 

Germană 
; indivi-

mâni au ocupat următoarele 
locuri : 13—14. Romulus Bucu-
roiu șl Ion Checicheș 55,49, 18.
Sorin Cepoi 55,20.

SCRIMA. întrecerile au de
butat cu proba masculină indivi
duală de floretă. Dintre reprezen
tanții noștri 
rin Roca șl 
primul a 
comportare, 
nala probei, 
din 17 asalturi disputate 
gtod seriile preliminarii 
care a făcut parte, el a ajuns 
apoi In faza eliminărilor directe 
șl recalificărilor, dob'indind locul 
tn finală în urma eliminării so
vieticului Isakov cu 10—8), Petru 
Kukl va lupta pentru obținerea 
unei medalii, alături de floretiștil 
sovietici Romankov (recent În
vingător la C.M. de la Melbour
ne) șl Smirnov, francezul Jollyot 
(locul 2 la C.M). italianul Scuri 
șl Hărter (R.D.G.) — fapt inedit, 
toți flnaiiștii sînt... stîngacl. 
Ceilalți doi floretișt! români, 

> Sorin Roca și Petre Buricea, au 
fost eliminați din grupele preli
minarii.

POLO. In primul joc pe care 
l-a susținut în cadrul turneului, 
reprezentativa României a în
registrat scorul zilei : 12—1
(2—0, 4—1, 3—0, 3—0) cu selecțio
nata Greciei. 
noastre urmează 
în cadrul grupei din oare 
parte, 
(miercuri) 
rezultate : 
Chineză 7—5 ; 
5—1 ț U.R.S.S.

— Petru Kukl, So- 
Pctre Bunicea —, 

avut cea mai bună 
calitidndu-se în fi- 
Obțlnînd 15 victorii 

(elști- 
din

Formația tării 
să întilneascâ, 

face 
echipele J aponjel

și Cubei. Alte
S.U.A. — R. P.

Italia — Canada 
— Guatemala

Ungaria

MtOALIATLLL Dt LA C.M. Df CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

runcarea greutății, iar în 1974 
va ocupa locul trei la cam
pionatele de senioare cu 14,54 
m. Se poate spune că atletis
mul a pierdut o speranță, dar 
canotajul a cîștigat o mare 
campioană, pe cea mai bună 
vîslașă a lumii. Ne spune că 
în canotaj a răzbit mai ușor, 
chiar dacă efortul fizic este 
mult mai mare. Anul trecut a 
concurat la „mondiale" în 
Noua Zeelandă. după numai un 
sezon de pregătire, la dublu, 
alături de Olga Homeghi. Cîști- 
gînd toate selecțiile a fost tre
cută în simplu și, pină acum, 
a trecut prima linia de sosire 
in toate cursele disputate !

Dacă Sanda Toma trăiește 
primul sezon al afirmării, E- 
lena Oprea și Florica Dospi- 
nescu, canotoare experimentate, 
se află acum la a 9-a medalie 
cucerită la campionatele mon
diale sau europene. Trag îm
preună din 1971, s-au aflat în 
aceeași barcă mereu, indiferent 
dacă era de „patru" sau de 
„opt". Medalia de argint de la 
Bled este prima pe care o ob
țin în dublou ! A fost greu, ne 
spun, cu 12 echipaje, din care 
jumătate foarte bune, a fost 
greu, dar nu s-au îndoit nici 
o clipă că vor urca pe podiu
mul de premiere.

Profesorul Victor Moceani, 
coordonatorul grupului de teh
nicieni care ș-a ocupat de pre
gătirea echipei noastre pentru 
C.M., om cumpănit, zgîrcit la 
vorbă, chiar și acum, cînd 
bucuria i se citește pe față, 
ne spune : „Ne bucură mult 
cele cinci medalii cîștigate, 
Pentru că lupta a fost foarte 
grea, cursele foarte strînse. 
Sîntem hotărîți să muncim în 
continuare, si mai mult, și mai 
bine pentru a ne putea men
ține in grupul fruntaș. Avem 
posibilități, la Bled fetele au 
demonstrat-o convingător !“

...Obosite, dar cu satisfacția 
datoriei împlinite, medaliatele 
de la Bled se îndreaptă spre 
autobuz. Vorbesc mai puțin de 
Bled, mai mult de Snagov, 
unde joi vor începe campio
natele naționale și sint deja 
cu gîndul la Moscova, unde în 
vara viitoare le așteaptă ma
rele examen...

12— 2 ; Ungaria — M. Britanie
13— 5 ; Mexic — Brazilia 7—5.

TENIS. In primul tur al pro
belor individuale șl de dublu 
mixt, toți tenis man iii români au 
terminat învingători. Rezultate. 
Simplu masculin : A. Dîrzu — M. 
Doumbia (Senegal) 6—1, 6—3 ; FL 
Segărceanu — Chang Dae Chun 
(Coreea de Sud) 6—4, 6—1 ; în 
celelalte meciuri : V. Borisov 
(U.R.S.S.) — E. Fatah (Egipt)
6—2, 6—1 ; Brabanek (Canada) — 
Karallah (Liban) 6—1, 6—0 ; M«tz 
(S.U.A.) — Sabri (Tunis) 6—0,
6— 0. Simplu feminin : Virginia 
Ruzicl — Kathy O’Brien (S.U.A.)
7— 5, 6—4 ; Lucia Bomanov — 
Sabine Bemegger (Austria) 6—0,
6— 4. Alte rezultate : Suzane Ha- 
gey — Jahan (Coreea de Sud)
7— 6, 6—2 ; Sukamoto (Japonia)
— Vamalwa (Kenya) 6—2, 6—0 ; 
Soc Ok Kim (Coreea de Sud) — 
Borbolla (Mexic) 6—3, 6—4 ; Slei
ri Înger (R. F. Germania) — Mu- 
llndway (Uganda) 6—0, 6—1. Du
blu mixt : Traian Marcu, Virgi
nia Ruzicl — Wakhunigu, Tlako 
(Kenya) 6—4, 6—0.

ÎNOT. Peste 7000 de spectatori 
au fost prezențl la primele fi
nale ale concursului de înot. în
vingătorii : Amy Caulkina
(S.U.A.), sora celebrei campioa
ne mondiale Tracy Caulkins, 
58,26 la 100 m liber ; Mark Kerry 
(Australia) 57.C5 la 100 m spate ; 
Mihail Gorelik (U.R.S.S.) 2:H,50
la 200 m fluture ; ștafeta S.UA. 
4:22,85 la 4 x 100 m mixt (f).

FOTBAL. Rezultatele primului 
tur al grupelor sferturilor de fina
lă : România — Franța 10—0 ; 
Uruguay — Marea Britanie 
4—3 ; Japonia — S.U.A. 3—1; 
Maroc — Kuweit i—1 ; Mexic — 
Coreea de Sud 2—2 ; Spania — 
Madagascar 1—1 ; Olanda — Ca
nada 2—0 :

BASCHET. In turneul mascu
lin : Cuba — Coasta de Fildeș 
88—76 ; Panama — Libia 13S—71 ; 
Finlanda — Malt 103—77.

VOLEI. în competiția masculi
nă : Mexic — Zambia 3—0 ; Cuba
— Costa Rica 3—0 ; Kuweit — 
Haiti 3—1 ; Italia — Togo 3—0 ; 
Israel — Belgia 3—0 ; Brazilia — 
Guatemala 3—0 ; Canada — Noua 
Zeelandă 3—0.

START ÎN C.M. DE CANOTAJ 
MASCULIN

Astăzi, la Bled, încep între
cerile campionatelor mondiale 
masculine de canotaj. Țara 
noastră este reprezentată de 
echipajul de 2-4-1 rame, alcă
tuit din Petre Ceapura, Ga
briel Bularda și Ladislau Lo- 
vrenschi.

P« 
a- 
u- 

kă-

piada din 1964 (To
kio) și și-a Înche
iat cariera de per
former in 1976, Ia 
Jocurile Olimpice 
de la Montreal, lu- 
înd parte, deci, la 
4 (!) ediții ale J.O. 
și la două campio
nate mondiale, cu
cerind cinei medalii 
de aur (trei la J.O„ 
două la C.M.) și 
patru medalii de 
argint (cîle două 
la J.O. și Ia C.M.), 
In plus, numeroase 
alte medalii obți
nute la campiona
tele europene și la 
„Cupa Europei**
completează pano
plia lui Klaus Di
biasi, despre care 
se spune, pe bună 
dreptate, că a fost 
cel mai mare sări
tor în apă al tutu
ror timpurilor, 

L-am abordat 
s upercampi on, 
cum antrenor al 
nui alt celebra
rîtor italian, Gior- 
gîio Cagnotto, cu 
prilejul desfășurării 
„Cupei Europei**, 
Ia bazinul Olimpia 
din Sibiu.
opinie de ansamblu 

aveți despre ediția sibiană a 
„Cupei**?

— Excelentă, sub toate aspecte
le. Bazinul este splendid, instala
țiile fără cusur, tabela electroni
că (n.r.: realizată de un colectiv 
al Institutului Politehnic din 
București, sub conducerea ing. 
loan Nicolescu și lng. Paul Zvas- 
ta) constituie o izbutită inovație, 
organizării nu i se poate aduce 
nici, un reproș, iar nivelul tehnic 
al Întrecerilor a fost deosebit de 
ridicat. Nici nu putea fi altfel, 
dacă ținem seama de performan
țele precedente ale multora din
tre participant! — ca, de pildă, 
Irina Kalinina, Martina Jăschke, 
Beate Rothe, Aleksandr Kosenkov. 
Falk Hoffmann, Vladimir Aleinik. 
Serghel Nemțanov șl, * '
fostul meu

— Ce 
săritorii 

— Fetele,

Ce

bineînțeles, 
Cagnotto.
v-au lisat

coechlpler
Impresie 
români? 
mă refer la Buxandra

Hoclotâ și, mal ales, la Mag
dalena Toth, s-au prezentat foar
te bine pregătite șl — dacă vor 
continua evoluția din ultima vre
me — pot candida la primele 
locuri chiar șl la principalele 
competiții mondiale. Desigur, mal 
au nevoia de „retușuri” la unele 
salturi, de un plus de siguranță 
care se poate realiza prin mal 
multă experiență competițională. 
Ceiîâîțl, fetele la platformă, dar 
mal ales cel doi băieți, au avut 
prestații modeste. Mi-au plăcut 
mult cel trei copii care au reali
zat mica demonstrație dinaintea 
festivității de Închidere a „Cupei 
Europei”. Am auzit că 
10 și 14 ani. Sincer să 
ml-am închipuit că un 
10—11 ani (n.r.: Adrian 
poate tace triplu salt și 
de la 10 m ! In privința 
în sportul săriturilor s-a produs 
o mică „revoluție", care merită 
urmărită.

— Cum vedeți evoluția sări
turilor pe plan mondial? Se va 
insista asupra îmbunătățirii 
actualelor exerciții sau se va 
depăși un „prag” prin abor
darea unor salturi cu coefi
cient de dificultate mai ridi
cat, ca, de pildă, patru sal
turi și jumătate înainte sau 
triplu salt și jumătate răs
turnat?

— Preocupările pentru dinami
zarea concursurilor sint evidente 
șl se manifestă în forme diferite. 
In majoritatea țărilor, se insistă 
pe perfecționarea actualelor exer
ciții, dar, în mod neîndoielnic, 
vor fi „legalizate” de către 
F.I.N.A. șl sărituri nelncluse încă 
în programul de concurs, care, 
tnsă, sint exersate de pe acum. 
Printre acestea, cele menționate 
de dumneavoastră. Cred Insă că 
principala problemă a săriturilor 
în apă constă în formula de dis
putare a concursurilor, puțin a- 
trăgătoare pentru public din cau
za duratei mari a întrecerilor.

— Cu ce impresii plecați 
din România?

— Dintre cele mal plăcute. Am 
văzut o țară frumoasă, am fost 
Înconjurat cu multă căldură, 
m-am revăzut cu prieteni, foști 
parteneri de concurs — cum este 
bunul meu amic Fantelimon De- 
cuseară, acum un apreciat antre
nor. Voi reveni oricind cu plă
cere in România.

au între 
fiu, nu 

copil de 
Cherciu) 
jumătate 
aceasta.

!
Dumitru STĂNCULESCU >

I

ADRIAN PROTEASA
IN CONCURSUL ATLETIC
La Potsdam s-a desfășurat 

tradiționalul concurs atletic al 
armatelor prietene. Dintre spor
tivii clubului Steaua aliniați la 
startul competiției, cel mai 
bun rezultat a fost obținut de 
Adrian Proteasa, învingător la 
săritura în înălțime cu 2,19 m. 
In aceeași probă, Daniel Albu 
s-a clasat pe locul trei cu 2,13 
m. Alte rezultate : triplusalt : 
Anatoli Piskulin (U.R.S.S.) 
16,84 tn. 2. Adrian Ghioroaie 
16,25 m..„ 5. Carol Corbu 16,15 
m..M 8. Mircea Mihail 15,72 m |

(2,19 lîi) ÎNVINGĂTOR
AL ARMATELOR PRIETENE

disc : Velcio Velev (Bulgaria) 
63,92 m..„ 3. Iosif Naghi 59,90 
m | 100 m : Ryszard Podlas
(Polonia) 46,37..., 4. Ștefan
Naghi 47,07 ; 1 500 m : Jurgen 
Straub (R. D. Germană) 3:33,7 
— record..., 6. Petre Lupan 
3:44,5 | 400 tnS : Olog Buratkin 
(U.R.S.S.) 50,56.... 5. Iosif Ko- 
rodl 52,49 ; 4X400 m : Sel. ar
matei poloneze 3:08,51... 5.
Steaua (Isac — Bălțat — Ko- 
rodl — Naghi) 3:10,71 — record 
național pentru echipe de clu
buri.

LOTUL REPREZENTATIV - SELECT ION ATA
CRACOVIA 9849 LA BASCHET

Marțl seara a avut loe primul 
meci — dintr-o suită de trei — 
dintre lotul reprezentativ ai tă
rii noastre și selecționata Cracoviei. 
Oaspeții au prezentat la București 
o echipă redutabilă, în care fi
gurează și patru jucători din 
prima reprezentativă a Poloniei : 
Flklel, Sewerin, Kudeacz și 
Wielebnowski. Antrenorii Dan 
Niculescu șl Mihal Nedcf au În
ceput partida cu următorul 
„cinci" : Cernat, Niculescu, po
pa, Oczelak șl Georgescu. 
Adversarii au luat conducerea pe 
tabela de scor pînă în min. 12,

TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • „Cupa Europei* 

la decatlon a luat sfîrșit la Dres- 
da cu succesul echipei R.D. Ger
mane 24 070 p, urmată de R.F. 
Germania — 23 755 p, U.R.S.S. — 
23 510 și Finlanda 22 811 p. La 
individual, a cîștigat Siegfried 
Stark (R.D.G.). cu 8 287 p (nou 
record național).

BOX • La Atlantic City ame
ricanul Matthew Franklin și-a 
apărat cu succes centura de 
campion al lumii la categoria 
semigrea, învlngîndu-1 la puncte, 
după 15 reprize, pe englezul 
John Conteh.

CICLISM • A început Turul 
Franței pentru amatori (Tour de 
F Avenir). Etapa ,,prolog“, dispu
tată la Divonne les Bains, a fost 
cîștigată de belgianul Jan Boga- 
ert, 4,300 km în 5:45,23.

fotbal • In localitatea iugo
slavă Umag au continuat meciu
rile turneului de Juniori : Polo
nia — Anglia 1—0 (1—0), R.F.
Germania — Ungaria 4—2 (3—1). 
La Labln : Iugoslavia — Austria 
1—0, Cehoslovacia — România 
1—0.

Matthew 
cu succes 

al lumii

PATINAJ • Concursul de la 
Garmlsch Partenklrchen (R.F.G.) 
s-a Încheiat cu proba Individua
lă masculină, 
canadianului Gordon Forbes, 
99,82 p, urmat de Vladimir ' 
kentov (U.R.S.S.) — 96,66
Brian Boitano (S.U.A.) —
P.

PENTATLON MODERN • 
cursul de Ia Varșovia a fost cîș
tigat de sovieticul Anatoli Sta
rostin, cu 5 446 p, pe locurile ur
mătoare clasîndu-se polonezii Ba- 
j an — 5 397 p șl Pacelt — 5 384 p.

TENIS • La Flushing Meadow 
(New York) au .continuat cam
pionatele internaționale ale 
S.U.A. : Borg — Stockton 6—4, 
1—«, 7—0, 7—5 ; Dlbbs — Vilas 
8—», 5—7, 7—5, 6—1 ; Gerulaltis 
— Clere 7—6, 6—2, 6—2 ; Krlek — 
Noah 6—3, 3—6, 4—6, 6—1, 6—4 ; 
Tanner — Savlano 6—4, 6—4, 3—6, 
6—3. In proba de simplu femi
nin : King — Teacher 6—3, 6—0 ; 
Wade — Marslkova abandon ; 
Navratilova — Stevens 6—2, 6—2 ; 
Cawley — Duvall 6—1, 3—6, 6—0.

victoria revenind 
cu 

Taș- 
P St 
95,64

Con-

cînd baschetballștil români au 
egalat : 27—27. Din acest moment 
antrenorii români au început să 
folosească pe toți sportivii în
scriși pe foaie și scorul ne-a 
devenit favorabil Ia pauză : 49— 
45. In repriza secunda ei au evo
luat din ce în ce mal bine și au 
cucerit o meritată 
un scor categoric : 
mal multe puncte : 
Georgescu 16, Popa 
respectiv Sewerin 18. Ftkiel 
Kudeacz 14. Au conclus 
bine C. Negulescu șl N. 
stantinescu.

Următorul meci 
azi, de la ora 
renul bltumtnizat 
Floreasca.

victorie, la 
98—19. Cele 
Niculescu 23, 
10. Cernat 8, 

......... 1«. 
foarte
Con-

va avea
17,30, pe 
de lingă

loe 
te- 

sala

P. 1OVAN

ultimele Întreceri In „cupa

MONDIALĂ" LA 1N0T
TOKIO, 4 (Agerpres). In pisci

na olimpică din Tokio au luat 
sfîrșit întrecerile „Cupei Mon
diale” Ia înot.

Clasamentul 
astfel : 1. S.U.A. 
2. Europa 209,5 p. 3. 
P, 4. ~ ............. -

final se prezintă
258,9 puncte ; 

___  ,, 1. Canada 19» 
Suedia_168,5 p, 5. Selecțio

nata Oceaniei__ 142 p, 6. U.R.S.S.
IOT p, 7. Japonia 94 p ele.

In ultima zi de concurs au fost 
înregistrate următoarele rezulta
te : 1 500 m masculin — Andrew 
Astbury (Anglia — Europa) 
15:36,28 ; 200 m liber masculin — 
Bill Forrester (S.U.A.) 1:51,51 î
100 m delfin feminin — Mary 
Meagher (S.U.A.) — 59,71 ; 100 m 
delfin masculin — Arvidsson 
(Suedia — Europa) 54,33 ; 800 m 
liber femei — Kim Linehan 
(S.U.A.) 8:39,75.

S.UA

