
COMPUI III SUB
• La Tg. Jiu a avut loc 

zilele trecute ediția a III-a 
a „Festivalului cultural-artistic 
șl sportiv al sindicatelor gor- 
jene", la care au participat 
peste 500 de competitori. S-au 
remarcat, la probele sportive, 
tinerii din orașul Motru, din 
Sadu și Jilț, cei din asocia
țiile sportive Forestierul Tg. 
Jiu, Minerul Motru, Metalul 
Tg. Jiu. Printre primii clasați 
au fost luliana Dănăiță (Bum- 
bești) — la tenis de masă, 
Marcel Rovența (Voința Tg. 
Jiu) — la tenis de cîmp. îon 
Popescu (Cimentul Tg. Jiu) — 
la ciclism. Concomitent s-a des
fășurat și faza județeană a 
„Crosului tinerilor muncitori". 
Primele locuri au fost ocupate 
de Emilia Miulescu și Ion 
Georgî. (M. IlAl.OI, coresp.)

• între 1 șl 4 septembrie, 
tn pădurea Făget de lingă 
Cluj-Napoca s-a desfășurat cea 
de a XlX-a ediție a „Cupei 
Clujului** la orientare turistică. 
Au participat 260 de concurenți 
din 33 de asociații și cluburi 
sportive din întreaga țară. S-au 
remarcat Clara și Alexandru 
Fey — de la Voința Cluj-Na-

„Trofeul Tomis“ la volei masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
A REALIZAT 0 NOUĂ VICTORIE: 

3 0 CU SELECȚIONATA UF. GERMANIA
CONSTANTA, 6 (prin tele

fon). Paradoxal, dar în fața 
unei adversare de la care nu 
se aștepta o replică deosebită 
— am numit reprezentativa 
R. F. Germania —, voleibaliș
tii noștri au avut mai mult de 
furcă decît în partida din pri
ma zi a „Trofeului Tomis". 
Jocul lor nu a mai avut con
sistența și limpezimea din me
ciul cu Bulgaria. Paradoxul 
se poate explica însă, pe de 
o parte, prin abordarea par
tidei fără deplină concentra
re, iar pe de alta prin ritmul 
lent, tn general, și prin dis

Campionatele mondiale de canotaj masculin

ECHIPAJUL NOSTRU DE 2*1 S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
BLED. 6 (prin telefon). în 

ziua a doua a campionatelor 
mondiale de canotaj masculin 
au fost programate recalificările 
în toate cele opt probe ale pro
gramului.

Echipajul nostru de 2+1, al
cătuit din Petre Ccapura — Ga
briel Bularda + Ladislau Lo- 
vrenschi, a concurat în seria a 
treia a recalificărilor, alături de 
echipajele R.F. Germania, Un
gariei, Canadei și Belgiei. Spor
tivii pregătiți de antrenorul e- 
merit Dumitru Popa au luat un 
start foarte bun și chiar după 
primii 50 de metri ai cursei au 
trecut în fruntea plutonului. în 
dreptul balizei de la 1 000 m, 
la jumătatea distanței, echipa
jul condus de Ceapura trece

Opșitaru, cu mingea, pivo
tul lotului nostru reprezenta
tiv, domină panoul cu cei 2,10 
m ai săi

Foto : Dragoș neagu

EGIDA „DACIADEI“
poca, Mircea Moldovan — de 
la Voința Zalău si Irina Colo- 
man — de la Tricotajul M. 
Ciuc. (Mircea RADU, coresp.).

• Peste 100 de sportivi au 
fost prezenți zilele trecute la 
„Trofeul Mircea cel Bătrin" la 
navomodele, organizat de 
AS.I.M. Constanța, cu spriji
nul federației de specialitate. 
Competiția a avut loc pe lacul 
de la Neptun.

Iată și cîștigătorii. pe clase :
EH — Sarin Crețu (S.C. Tul- 
cea), EK — Teodor Cucerzan 
(Voința Reghin). EX — Elena 
Petrache (Energicianul Bucu
rești), ES — Radu Șerban 
(AJS.I.M. Constanța). F2A — 
Ion Drulă (Jiul Petroșani), 
F2B — Henrio Greger (Voința 
Reghin), F1V15 — Frederic
Csaszar (Jiul Petroșani), F1V5 
— Leontin Ciortan (Jiul Petro
șani), F3E, Curse și FR2.5 — 
Frederic Csaszar, F1V2,5 — 
Henric Greger, FSR 15 — Hel
muth Orban (Mecanica Timi
șoara). Pe Schipe, trofeul a fost 
ciștigat de formația Jiul Petro
șani (132 p), urmată de Voința 
Reghin si A.S.I.M. Constanța.
(Ion CIOBOATA, coresp.).

ciplina tactica neunitara a- 
doptată de oaspeți. Lipsa de 
concentrare a avut drept con
secință o serie de inexactități 
tehnice la preluare, în orga
nizarea apărării și la finalizare, 
în timp ce replica lentă a ad
versarilor a dus la angrena
rea în ritmul lor mai puțin 
dinamic. Aceasta a făcut ca 
aspectul general să nu fie cel 
așteptat. Desigur, prin aceste

Aurelian BREBEANU
Cornel POPA - coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

primul, tn 3:31,53. urmat la o 
diferență de trei sferturi de 
barcă de ambarcațiunile R.F. 
Germania șl Ungariei. Sporti
vi! noștri mențin același ritm 
ridicat și pe a doua porțiune a 
parcursului, mărind continuu 
diferența față, de celelalte echi
paje și trecînd primii linia de 
sosire cu un avans confortabil : 
1. România (Ceapura-Bularda + 
Lovrenschl) 7:15,12, 2. R.F. Ger
mania (Konertz-Meyr + Sar- 
senbach) 7:20,20, 3. Ungaria 
(Tovary-Kormos + Jando) 
7:20,42, 4. Canada 7:24,90. 5. 
Belgia 7:28,33. Echipajul nostru 
obține astfel cel mai bun timp 
al recalificărilor și, totodată, 
din. întreg concursul, superior 
ctștigiătoarelor de serii de 
miercuri. Primele trei clasate

BASCHETBALIȘTII BOMÂNI 
ÎNVINGĂTORI Șl ÎN ULTIMUL MECI

CU SELECȚIONATA CRACOVIEI: 82-71
Suita celor trei 

partide de baschet 
dintre lotul repre
zentativ al țării 
noastre și selecțio
nata Cracoviei a 
luat sfîrșit joi, 
cînd în ultimul 
meci jucătorii ro
mâni au realizat o 
nouă victorie, cu 
scorul de 82—71 
(37—37). Pentru 
sportivii noștri, a- 
ceste meciuri au 
constituit un ultim 
test înaintea Bal
caniadei de la A- 
tena, ce se va des
fășura între 14 și 
18 septembrie. De 
la început trebuie 
să spunem că cele 
trei întîlniri cu 

selecționata Cracoviei au con
stituit un examen difi
cil, extrem de folositor, mai 
ales că în echipa poloneză au 
evoluat și patru dintre com- 
ponențij primei reprezentative 
a țării prietene. Oaspeții nu
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CARMEN BUNACIU Șl ION CHECICHEȘ, 
CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI
• sportivii români au cucerit miercuri $asc medalii • Aprecieri 
elogioase la adresa reprezentanților noștri • Kurt Stiller - 
trei mcddlii de bronz • Marin Hustațd pe locui III la sabie

• Gimnastele intră In concursul pe aparate

CARMEN BUNACIU ION CHECICHEȘ

în recalificări acced în semifi
nalele de sîmbătă. Din celelalte 
serii s-aiu calificat : Italia 
7:17,41, Spania 7:21,31, Bulgaria 
7:32,10 (seria I), Iugoslavia 
7:16,61, U.R.S.S, 7:18,25 și Po
lonia 9:19,45 (seria a Il-a). Ce
lor 9 echipaje li se adaugă am
barcațiunile R.D. Germane, Ce
hoslovaciei și S.U.A.. învingă
toare în seriile desfășurate 
miercuri.

Vineri, competitorii vor avea 
zi de odihnă. Sîmbătă sîn,t pro
gramate semifinalele, cîte două 
la fiecare probă, primii trei 
clasați calificîndu-se pentru fi
nalele de duminică, la capătul 
cărora vom cunoaște ierarhiile 
definitive ale campionatelor.

Vasile TOFAN

s-au mulțumit cu rolul de spa
ring-partner!, ci au evoluat 
în meciurile cu sportivii noș
tri dornici să demonstreze că 
baschetul polonez este bine co
tat în arena internațională și, 
spre lauda lor. ei au reușit pe 
deplin acest lucru.

Ultima partidă a fost mai 
echilibrată decît precedentele, 
deoarece jucătorii au reușit 
să-și descopere, reciproc, se
cretele tehnice și de aici a 
rezultat o confruntare plăcută, 
interesantă, cu foarte frumoase 
realizări tehnico-tactice de am
bele părți. Cele 153 de 
puncte au fost realizate de 
Opșitaru 18, Popa 16. Nicu- 
lescu 10, Uglai 10, Brănișleanu 
8, Cernat 6, Caraion 6, I. Vio
rel 4, David 4 pentru lotul 
reprezentativ, respectiv Ku- 
deacz 18, Langosz 17, Wieleb- 
nowski 14, Sewerin 10. Fikiel 
8 și Gardzina 4.

Au arbitrat foarte bine I. Pe- 
truțiu și C, Călin.

Paul IOVAN

CIUDAD DE MEXICO, 6 (prin 
telex). Miercuri, zi foarte fa
vorabilă delegației sportivilor 
români participanți la cea de a 
X-a ediție a Universiadei. Ei au 
mers din succes în succes, adu- 
nînd „un buchet de medalii", 
cum foarte plastic și admirativ 

KURT SZILIER MARIN MUSTAȚA

se exprima un oficial mexican 
noaptea, la ora 1, atunci cînd 
in satul sportiv se întorceau 
gimnaștii noștri, care obținuseră 
nu mai puțin de patru medalii, 
partea lor.

Dar să reluăm faptele pe 
rînd, în ordinea lor cronologică. 
Primul succes al zilei, al fotba
liștilor, 3—0 eu Japonia, a fost 
obținut intr-un meci jn caro

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL 
SUB SEMNUL PREGĂTIRILOR INTENSE

PENTRU J. 0. '80
Campionatul masculin de hand

bal, Divizia A, care începe astăzi 
la Galați șl Brăila, se va desfă
șura sub semnul intenselor pre
gătiri olimpice. Este șl motivul 
pentru care federația — altfel 
conservatoare — a revenit la sis
temul turneelor. Reunite într-o 
sală (doar acum, la primul tur
neu, meciurile sînt împărțite la 
Galați șl Brăila), echipele vor 
putea să demonstreze preocupa
rea lor pentru îmbunătățirea teh
nicii șl a pregătirii fizice, pentru 
realizarea unul handbal modern, 
la nivelul exigențelor internațio
nale actuale.

Firește, responsabilii federali vor 
urmări cu deosebire evoluția se- 
lecționabililor, a acelor handba- 
llști care au fost incluși în lo
tul olimpic. Dar, așa cum se spu
ne (și, uneori, se și face...), por
țile lotului slnt In permanență 
deschise, atît pentru intrare, cit 
șt pentru ieșire. Aceasta trebuie 
să reprezinte, pentru întreaga fa
milie a handbalului românesc, un 
puternic stimulent. Așteptăm, de
altfel, o schimbare a opticii an
trenorilor și anume aceea de a M 

jucătorii noștri au fost incomo
dați, in prima repriză, de miș
carea extrem de rapidă a nipo
nilor in teren. Ei și-au impus 
insă valoarea in partea a doua 
a întilnirii,

A venit, apoi, „seria lui Car
men Bunaciu". în calificări, 
marea noastră campioană ob
ține cel mai bun timp și star- 
bilește un nou record mondial 
universitar la 100 m spate : 
1:04,03. După-amiază a avut loc 
o finală memorabilia. Viu încu
rajate de galeria înotătorilor a- 
mericani, coechipierele lor Mar
garet Browne și Cris Breedy 
își iau zîmbifoare poziția de 
start, în timp ce Carmen se a- 
răta palidă, crispată și nervoa
să. „Am avut emoții de neima
ginat înainte de cursă" — ne 
mărturisea la sfîrșitui întrecerii 
Carmen Bunaciu, Cum a fost 
disputa cu americancele ? Car
men a pornit extrem de tare, 
conducînd cursa de la cap la cap 
și întrecindu-le, in final, De 
cele două rivale cu aproape 
patru metri. Timp : 1:03,35, nou 
record național, nou record 
mondial universitar, performan
ță mai bună decît cea realizată 
acum c*t*va zile la Tokio, in 
finala „Cupei mondiale" de 
americanca Linda Jezek. care a 
înotat aceeași distanță în 1 .-03,72. 
La auzul tuturor acestor presti

gioase date, toți cei prezenți în 
piscina olimpică „Francisca 
Marquez" au ovaționat-o înde
lung pe tnotătoarea noastră. 
Merita din plin.

După ce Carmen Bunaciu cu
cerea a doua medalie de aur

Marius POPESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

mtndrl, înainte de toate, cu spor
tivii pe care l-au oferit lotului, 
deci cu sportivii pe care i-au pre-

PBOGRAMUL 
ETAPEI DE AZI

GALATI, ora 16 : C.S.M. 
Borzeștl — știința Bacău ; 
ora 17.15 : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Brașov ; 
ora 18,30 : Universitatea 
Cluj-Napoca — Politehnica 
Timișoara ; BRAILA, ora 
17 : Independența Sibiu — 
H. C. Minaur Baia Mare 1 
ora 18,15 : Gloria Arad — 
Steaua.

Turneul continuă simbătă 
șl duminică.

gătit excelent din toate puncteto 
de vedere. Nu un „egal" (sau 
o victorie) într-un meci obscuft! 
plin de iregularități, trebuie rt

Hristache NAUM
- ...... ■ i-------- ------

(Continuare la pag. 2-D



4a Buzău și Cîmpina CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE o CO
PREGĂTIREA BAZELOR SPORTIVE ȘCOLARE 
A FOST LĂSATĂ PE PLANUL DOI. DE CE ?

în acest inceput de septem
brie, in preajma deschiderii 
noului an de învățămînt, 
ne-am interesat cum sînt pre
gătite bazele sportive școlare, 
din Buzău și Cîmpina. In ma
joritatea unităților pe care 
le-am vizitat se zugrăveau pe
reții, se vopsea lemnăria, se 
spălau geamurile. Ne-am con
vins insă că, în ambele loca
lități, nu s-a acordat atenția 
cuvenită și pregătirii spațiilor 
pe care elevii vor face sport 
și orele de educație fizică in 
aer liber, chiar din prima zi 
de școală. Cu toate că în multe 
locuri sînt neapărat necesare a- 
semenea lucrări.

La BUZĂU, de pildă, din 
cinci baze la care am fost, 
doar cea de La Grupul școlar 
cooperatist se prezintă bine. In 
rest... Liceul „B. P. Hașdeu", 
de pildă, are un spațiu cores
punzător rezervat sportului. 
Numai că betonul terenului de 
volei este deteriorat în anu
mite locuri, cu denivelări de-a 
dreptul periculoase. Panourile 
de baschet sînt nevopsite, u- 
nuia îi lipsește cercul metalic, 
iar celuilalt plasa. Cam tot așa 
stau lucrurile și la Școala ge
nerală nr. 18, unde doar te- 
Tenul de handbal se prezintă 
apt pentru joc. Cel de baschet 
este ca și părăsit, cu panou
rile nevopsite de ani, fără 
cercuri, iar cele două mese de 
tenis, din beton, au in loc de 
plase... niște țevi de fier puse 
de copiii care vin aici să joace 
din cînd în cînd. Semne ale 
tergiversării unor acțiuni gos
podărești am găsit și ]a_baza 
sportivă în 
lui sportiv 
nepermisă 
chet). Ne 
rirea în legătură cu faptul că. 
la Liceul pedagogic „Spiru Ha- 
ret“, într-o curte foarte mare, 
bituminizată. nu s-a amenajat 
nici măcar un teren sportiv, 
deși loc ar fi.

aer liber a Clubu- 
școlar (într-o stare 

— terenul de bas- 
exprimăm nedume-

Nici la CIMPINA situația nu 
este mai bună. La Liceul in
dustrial nr. 1, terenului de bas
chet ii lipsește unul din panouri, 
iar cel existent nu are coș ; o 
groapă de sărituri este plină 
cu... pămînț bătătorit. La baza 
grupului școlar respectiv, în 
preajma căminelor care găz
duiesc aproape 1 000 de tineri 
terenul de zgură pentru volei 
este năpădit de buruieni, iar 
lucrările de amenajare a tere
nului de fotbal se fac fără nici 
un spor. Școala generală nr. 8 
are o bază destul de bună, 
rod, în principal — cum ni se 
spune — al strădaniei profeso
rului Al. 
se află, 
baschet 
cum se 
prafață. 
amenajarea, 
profesorul respectiv ar trebui 
ajutat mai mult. Neașteptată, 
față de tradiția sportivă, este 
și situația de la Liceul de ma- 
tematică-lizică „N. Grigorescu": 
terenul de volei este neglijat, 
fiindcă... s-ar zice că o să se 
construiască o casă, cel de bas
chet are panouri nevopsite 
cine știe de când, groapa de 
sărituri se prezintă ca o plat
formă... de beton. La Școala 
generală nr. 7, o singură sur
priză plăcută : un teren de 
baschet nou. Cel vechi, 
are panourile deteriorate, 
plase, groapa de sărituri e 
de pămînt, iar banda de 
din cauciuc, nu se mai 
din buruieni.

★
Aspecte negative care 

trează lipsa de grijă cu 
au privit unele conduceri de 
unități școlare pregătirea tere
nurilor. a bazelor sportive pen
tru noul 
țin, așa 
grabnic

Mutu. Starea în care 
de pildă, terenul de 
(fără cercuri), felul 
prezintă întreaga su- 
ritmul în care merge 

totul denotă că

insă, 
fără 

plină 
elan, 
vede

ilus- 
care

an. Timp a rămas pu- 
încît lucrurile trebuie 

îndreptate.
Modesto FERRARINI

snra

LA HIDROTEHNICA CONSTANȚA, 
LUPTELE LIBERE LA LOC DE FRUNTE

întreprinderea de construcții 
hidrotehnice din Constanța este 
cunoscută nu numai datorită fru
moaselor realizări ta producție, 
pentru care a fost răsplătită cu 
drapelul de fruntașă pe ramură. 
La I.C.H. Constanța au fost ob
ținute, totodată, și frumoase rea
lizări sportive, unele secții ale a- 
sociatiei sportive Hidrotehnica ac- 
tlvtad, cu rezultate bune, ta pri
ma divizie. Handbalistele, de pil
dă. au terminat campionatul pe 
locul 3 și s-au calificat ta finala 
„Cupei României". Dar despre 
realizările secției de handbal a 
A.S. Hidrotehnica (președinte, 
Constantin Balaure) s-a mai scris 
în ziarul nostru. De data aceasta, 
vom încerca să prezentăm o altă 
secție fruntașă...

Este vorba despre cea de lupte 
libere președinte, ing. Gheorghe 
Ptadichi), care s-a calificat în ul
timii doi ani in turneul final al 
Diviziei, ocupînd locul 4 pe țară. 
Dintre elevii antrenorului Kenan 
Izmail, unii s-au remarcat ta în
trecerile interne șl internaționale, 
laneu Vangheliei a cucerit titlul 
de campion naționali. In anul 1976, 
Constantin Măndiiă a ocupat ' 
cui I la turneul internațional 
României fiind selecționat in 
chlpa participantă la Jocurile 
llmpice. Un alt tînăr crescut 
secția respectivă. Ștefan Nicolae, 
s-a clasat pe primul loc la tur
neul internațional organizat de 
țara noastră în anul 1977, perfor
manță pe care a repetat-o și la 
turneu) din R. D. Germană. în
acest an la concursul Internațio
nal rezervat seniorilor, de la
Constanța, el a ocupat locul 3 la 
categoria 57 kg. La același mare 
turneu. Dumitru Bocăneală (74 
kg) s-a clasat pe locul secund.

Doi dintre sportivii constănțeni, 
Nicolae Petcu (74 kg) șl Ion A- 
saftei (52 kg), au fost selecționați 
în lotul național, iar mutți alți 
tineri talentați așteaptă și el mo
mentul afirmării. între ei, Con
stantin Jlru (52 kg), vasile Dațlg 
(68 kg) și Florin Băleanu (82 kg)

se află aproape de marea perfor
manță.

în prezent, patru dintre sporti
vii mai vechi (I. Vangheliei, P. 
Blîndu, St. Lotreanu și V. Dușu) 
se ocupă de instruirea copiilor șt 
a juniorilor, flecare avlnd în pre
gătire aproape 30 de viitori lup
tători, fapt care întărește speran
țele suporterilor acestei secții în 
viitoarele succese ale luptătorilor 
de la A.S. Hidrotehnica. Constan
ța. Și nu slnt puțini la număr 
cei ce au îndrăgit acest sport șl 
sprijină permanent activitatea 
secției. începînd cu directorul în
treprinderii, Laurențiu Țoringhi- 
bel, continuînd cu economistul 
Nicolae Enache și terminînd cu 
secretarul secției, Mihai Ghencea, 
toți iubesc luptele și contribuie 
la progresul acestui sport.

Mihai TRANCA

CAMPIONATUL DE PERECHI LA DIRT-TRACK
SIBIU, 6 (prin telefon). Re

luat după o întrerupere de cî- 
teva săptămîni, campionatul re
publican de perechi la dirt- 
track a programat joi dispă-a- 
miază, pe pista stadionului Vo
ința din. localitate, etapa a 
V-a. Cei aproape 5 000 de spec
tatori și-au susținut in perma
nentă favoriții, I. Pavel și A. 
Pis, lideri ai clasamentului ge
neral, care au avut ca princi
pali adversari pe maestrul spor
tului I. Bobilneanu și colegul 
său de echipă N. Rîureanu. Aș
teptată ou nerăbdare, această 
confruntare s-a ridicat la un

nivel tehnic superior. Clasa
mente. Etapă : 1. I. Bobilneanu
— N. Rîureanu (I.P.A. Sibiu) 
28 p, 2. I. Pavei — A. Pis (Vo
ința Sibiu) 26 p, 3. M. Bențic
— L. Ketșeri (Rapid Arad) 20 p; 
general (d<uipă 5 etape) : 1. I. 
Pavei — A. Pis 124 p, 2. I. 
Bobilneanu — N. Rîureanu 115 p, 
3. E. Botezatu (CjS. Brăila) — 
C. Voiculescu (Metalul Bucu
rești) 94 p. Etapa a Vl-a se va 
disputa vineri diupă-amiază Ia 
Arad. Etapa a 13-a a „Cupei 
tineretului", desfășurată in des
chidere, a revenit lui Daniel 
Stoica (I.P.A. Sibiu) cu 6 p.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE 
MAMAIADE LA

MAMAIA, 6 (prin telefon). Con
cursul internațional de tenis re
zervat juniorilor a continuat cu 
disputarea probelor de dublu. 
Rezultate. Dublu băieți : M. Șo- 
var, B. Toma — Th. Mrozek, Ka- 
laros (Polonia) 6—2, 6—3 ; S. Po
pa, D Antonescu — E. Hnat, I. 
Darie 6—3, 6—1 ; A. Dlșcov, M. 
Lazarov (Bulgaria) — A. Kovacs, 
M. Mag (România) 6—7, 7—6, 
6—i ; A. Mirza, R. Constantines- 
cu — V. Sălăgean, Fi. Donișan 
6—2, 6—3 ; V. Dinicu, Cr. Mioro- 
șan — A. Lichtenfeld, M. Aben- 
drotz (R.D. Germană) 6—2, 6—4. 
Dublu fete : Dana Beleuță, Ga
briela Precup — Mihaela Dră-

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN
(Urmare din pag. D

observații nu vrem să mini
malizăm victoria netă cu 3—0 
(9. 5, 6), obținută în 65 de 
minute de echipa României, 
dar vrem să atragem atenția 
jucătorilor noștri să evite pe 
viitor capcana subestimării 
adversarului și a acceptării 
ritmului convenabil acestuia. 
Meciul a evidențiat, totuși, 
clar superioritatea valorică a 
sextetului român, care a con
dus în permanență pe tabela 
de scor, dar care și-a per
mis adesea momente de re
laxare, dînd posibilitatea oas
peților să echilibreze, pentru 
scurte momente desigur, 
cui. Această relaxare a 
mai pregnantă în evoluția tră
gătorului principal Tutovan 
(incomodat și de o accidentare 
recentă), care avea să fie însă 
înlocuit foarte bine de Maca- 
vei. Alături de Păușescu și 
Pop, el s-a remarcat prin for
ță și eficacitate. In construc
ția jocului, Oros și, atunci 
cînd a fost introdus, Sterea

s-au orientat bine. In funcție 
de „calitatea preluării", ei pre
ferind trăgătorul mai concen
trat In joc. Arbitrii L. Kiss 
(Ungaria) și Wu Ti Zhong 
(R. P. Chineză) nu condus 
foarte bine.

O întîlnire echilibrată, 
cea mai mare parte 
culoasă. au oferit echipele R.P. 
Chineze și Ungariei. Jucînd 
combinativ in atac și cu mul
tă siguranță în apărare, 
minînd finalurile de »et, 
leibaliștii chinezi au repurtat 
victoria cu 3—0 (14, 9, 13). Bun 
arbitrajul cuplului M. Juri ci 
(Iugoslavia) — R. Farmuș (Ro
mânia).

în ultima partidă: Iugoslavia 
— Bulgaria 3—0 (7, 10, 6p.

După două zile, pe primul 
loc în clasament se află for
mația României.

Vineri, de la ora 16, se vor 
disputa partidele: R. P. Chine
ză — R. F. Germania, Româ
nia — Iugoslavia și Bulgaria — 
Ungaria.

în 
specta-

do- 
vo-

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

reprezinte un titlu de glorie, așa 
cum s-a întîmplat anul trecut, șl 
acum doi ani, și acum trei ani..., 
ci o contribuție temeinică, conti
nuă, Ia îndeplinirea angajamentu
lui întregului nostru handbal de a 
cuceri medalia de aur la J.O. de 
la Moscova.

Campionatul mondial de la Co
penhaga și cupele europene au 
scos în evidență toate carențele 
care au dus la regresul perfor
manței. Forul tehnic a acționat. 
Vom vedea acum aspectul hotărî- 
tor : cum au pus în practică an
trenorii echipelor divizionare, deci 
ai elitei handbalului, indicațiile 
federației, cum au răspuns înal
telor cerințe. Sigur, pretențiile se 
îndreaptă întîi spre Steaua, Dina
mo București, Politehnica Timi
șoara, II. C. Minaur Baia Mare și 
Știința Bacău, dar nici celelalte 
echipe nu trebuie să-și minimali
zeze posibilitatea aportului lor.

Handbalul românesc a dominat 
— ca nimeni altul — arena in
ternațională. Opinia publică do
rește revenirea Iui în fruntea ie
rarhiei, iar sportivii, antrenorii și 
federația au datoria să facă totul 
pentru a îndeplini acest deziderat. 
Un mijloc eficient 11 reprezintă 
tocmai campionatul care începe 
astăzi și care poate pune bazele 
constituirii echipei naționale.

Așadar, să urmărim campiona
tul nu numai prin prisma dispu
telor dintre o formație și alta, a 
clasamentului, ci îndeosebi prin 
aceea a calității lui, a modului

cum răspunde la nevoia creșterii 
nivelului șl eficienței jucătorilor, 
cum a reușit să lărgească aria 
de selecție pentru echipa naționa
lă. Convinși că reunirea forțelor 
duce sigur la revigorarea repre
zentativei noastre, așteptăm dis
putele noului campionat cu sigu
ranța că ele vor reprezenta pasul 
cel mai important spre revenirea 
handbalului românesc ta fruntea 
ierarhiei mondiale, spre cucerirea 
medaliei olimpice de aur.

DIVIZIA B LA HANDBAL
MASCULIN. Seria I : Petrolul 

Ploiești — C.S.U. Galați 13—8 
(6—5' ; Tractorul Brașov — Ni- 
tramonia Făgăraș 17—13 (7—7).
Seria a Il-a : C.S.U. Oradea — 
Universitatea Craiova 17—16 
(10—7) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Știința Petroșani 20—15 (11—7) ;
Minerul Cavnic — H.C. Minaur 
II Baia Mare 24—21 (13—11) : E- 
nergia Rovinarl — C.S.M. Reșița 
12—12 (8—6) ; Sideful Jimbolia
— Timișul Lugoj 19—14 (24—21). 
FEMININ. Seria I : Voința Ga
lați — Vulturul Ploiești 16—16 
(8—9' ; Relonul Săvinești — Ra
pid București 15—14 (9—fl). Seria 
a II-a : Didactica Zalău — Con- ' 
structorul Timișoara 16—15 (6—7) ; 
Nitramonia Făgăraș — — - ■
Sighișoara 17—9 (8—4) ;
Mediaș — C.S.M. Sibiu 
(7—8) ; Avlntul Craiova ■ 
structorul Hunedoara 
(8-10). (Corespondenți :

Lo- 
al 
e- 

O- 
în

Volnța 
Sparta 

12—20 
- Con- 

17—17 
. — . . V. Po-

povlci, P. Cristea, I. Tănăsescu, 
I. Boitoș, I. Păuș, T. Siriopol. 
N. Monenciu, C. Rusu, M. Bon* 
țoiu, Tr. Lancea).

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar din 

cadrul LICEULUI DE FILO- 
LOGIE-ISTORIE nr. 2 —
București, Șos. Mihai Bravul 
nr. 169, organizează selecție 
în perioada 8—12 septembrie 
ar. nentru copii născuți in 
anul 1973 (clasa I) La ur
mătoarele ramuri sportive : 
ÎNOT, ATLETISM și ------
NASTICA SPORTIVA

GIM- 
BA-

IEȚI
E’cvii admiși vor 

cursurile în clasa I _ _
ceului de filologie-istorie nr. 
2. care asigură pentru cei in
teresați condiții de semiinter- 
nat.

Alte informații

urma 
* Ll-

21.70.92.
Ia telefon

® IN PADUREA Sîngeriș, 
de lîngă Morenl, a avut loc 
competiția de orientare spor
tivă dotată cu „Cupa Univer
sității", o reușită întrecere 
organizată de C.S. Universita
tea București. La cele două 
etape au participat aproape 
100 de concurenți (de la 11 
pînă la peste 40 de ani). 
Printre ciștigători s-au numă
rat : Camelia Gullcluc (Șc. 
gen. 21 Brașov) — categ. 11 
ani, Clara Fey (Voința Cluj- 
Napoea) — 19 ani, Agneta 
Ferenc (Rulmentul Brașov) — 
35 ani, D. Negrea (I.T.B.) — 
13 ani. C. Petrișor (Universi
tatea Buc.) — 21 ani, A. Con
stantin (Voința Buc.) — 35 ani 
și P. Rădulescu (Creația Bra
șov) — 43 ani. • RECENT, 
LA SLOBOZIA, la două mo
duri de fotbal de juniori 
(Amonil Slobozia — Pescăru
șul Tulcea șl C.S-Șc. Slobozia 
— C.S.Șc. Călărași) au func
ționat ca tușlerl... spectatori 
din tribună (7!), deoarece Co
misia județeană de fotbal nu 
a delegat arbitri. • ASOCIA
ȚIA SPORTIVA C.P.L. Foc
șani a organizat tradiționalul 
campionat de fotbal, în cadrul 
căruia s-au întrecut echipe 
reprezentind 8 secții de pro
ducție. Primul loc a revenit 
formației secției Pregătire I — 
mașini, care a primit o fru
moasă cupă de lemn sculptată 
în combinat. • „CUPA STA
ȚIUNILOR VlLCENE", compe
tiție aflată la ediția a 7-a, s-a 
desfășurat recent la Govora, 
in organizarea Consiliului ju
dețean al sindicatelor. La 
handbal (băieți șl fete) și vo
lei (băieți) a clștlgat Cozla 
Căllmăneștl, la fotbal — Să
nătatea Govora, iar la volei

Vîlceana Rm. Vîlcea. 
© LINGĂ BARAJUL hidro
centralei de pe Olt (de la Rm. 
Vîlcea), T.C.H. Olt-Defileu a 
amenajat o frumoasă bază 
sportivă, compusă din terenuri 
de fotbal, handbal, volei și 
tenis. Tot aici s-a deschis un 
club cu jocuri distractive. 
• LA SACUIENI (Bihor), Co
mitetul comunal U.T.C. a or
ganizat o frumoasă întrecere 
de tenis de masă, dotată cu 
„Cupa secerișului", la care 
au participat concurenți și din 
Județul limitrof Satu Mare. 
Pe primele trei locuri s-au 
situat echipele : Stăruința Să- 
cuieni, Eternit Oradea și Vo
ința Satu Mare. • RECENT, 
la ștrandul municipal din 
lași a fost terminată construc
ția unul vestiar cu 40 de ca
bine individuale, 20 colective, 
a unul cabinet medical și a 
unei terase pentru plajă, 
o CU SPRIJINUL primăriei și 
al organizației U.T.C. din 
Baia Sprie, pe Itagă grădinița 
de copii cu orar redus s-au 
dat în funcțiune trei minite- 
renuri pentru baschet (2) șl 
handbal. • AU ÎNCEPUT 
CAMPIONATUL echipele de 
fotbal din județul Ilfov, la 
startul primei etape aliniin- 
du-se nu mai puțin de 204 
formații. Ele activează ta 
serii de cite 12 echipe (două 
la „onoare", patru la „pro
moție", zece la „zonale" și 
una la juniori).

(RELATĂRI DE 
Ilinca, I. Matei, N. 
P. Geornoiu, G. 
Ghișa, Al. Nour, 
V. Săsăranu șl D. Moraru- 
Slivna).

LA : Gh. 
. Bucătaru, 

Sorin, I. 
A. Crișan,

ghici, ]W<ag 
6—3, 6—2 ; 
men Cazac 
kowska, D 
lonia) 6—1, 
Jan, Lilians 
(R.D. Gerrr 
mânia) 4-h 
Moise, CriS 
geta Onel, 
6—4, 6—3. I 
M. Veseli, 
(Cehoslovac, 
nescu, Dan 
V. Sălăgeai 
Ștefănesou, 
3—6, 6—4.
(G. TAMAȘ

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BA 
JUNIORI III

Timp de aproape o săptămî- 
nă, ia Sf. Gheorghe s-au desfă
șurat turneele finale ale campio
natelor naționale de baschet 
pentru juniori III. fete șl băieți. 
La întrecere au fost prezenți 170 
de tinere speranțe ale baschetu
lui nostru, șapte echipe de bă
ieți și șase de fete. Meciurile 
s-au disputat pe baza sportivă 
a Liceului de filologie-istorie 
din localitate și au fost urmări
te cu un deosebit interes de un 
numeros public.

La băieți, titlul de campioană 
a revenit echipei C.S.Șc. Politeh
nica București (antrenor Mircea

CRITERIUL INTERNAȚIO
NAL AL JUNIORILOR 

LA CICLISM
CONSTANȚA, S (prin telefon). 

95 de concurenți s-au prezentat 
joi dimineață la startul primei 
etape a Criteriului internațional 
al juniorilor la ciclism, desfășu
rată pe ruta Constanța — Adam 
Clisi, 98 km. Alergătorii au rulat 
compact, fără prea multă con
vingere. lapt oglindit, dealtfel, 
în media orară scăzută înregis
trată de Învingător, R. Simonsk 
(Cehoslovacia) cronometrat cu 
21149:11 (35,600 km/b). Sosindu-se
în pluton compact, arbitrii nu au 
avut posibilitatea să identifice 
decît primii cinci clasați. După 
învingătorul etapei au fost înre
gistrați : 2. V. Lisek (Polonia),
3. R. Mărgineanu (C.S. Brăila),
4. I. Mărgineanu (CIBO Brașov),
5. M. Lesniewski (Polonia), toți 
cronometrați în același timp cu 
Simonsk.

De reținut că la întreceri par
ticipă sportivi de la Hidrotehni
ca Constanța, Mureșul Tg. Mureș, 
Voința Cluj-Napoca, Voința A- 
rad, Voința Ploiești, Voința Bucu
rești, Torpedo Zărnești, Steaua, 
Dunărea Giurgiu, Petrolul, CIBO 
Brașov, C.S.S. 1 București, C.S. 
Brăila și CJS.M. Cluj-Napoca. A- 
lături de cicliștii români s-au a- 
linlat și rutieri din Polonia și 
Cehoslovacia.

Vineri are loc etapa a dotla a 
competiției, o probă de contra
timp individual, pe 20 km, ce se 
va desfășura pe șoseaua Con
stanța — Negru Vodă. (C. POPA 
— coresp.).

CAMPIONATELE DE ATLE 
TISM ALE JUNIORILOR 

MARI
încep, la Pitești, cam- 
republicane de atletism

Astăzi 
pionatele 
ale juniorilor de categoria I. La 
întreceri participă cei mai buni 
atleți născuți în anul 1960 (și 
mai tineri) și atlete născute în 
1961 (și mai tinere). Concursul 
se va desfășura vineri, sîmbătă 
și duminică. în fiecare zi avînd 
loc cite trei reuniuni.

TURISMUL iN SEPTEMBRIE
favorabil in toate zonele țării

• Agențiile șl filialele Oficiilor județene de turism,, precum șl 
I.T.H.R. București vă adresează o caldă Invitație, pentru această 
lună, la odihnă și cură balneară.
• S-au pus în vlnzare locuri pentru cea de a doua Parte a 

lunii septembrie și trimestrul IV, perioadă în cane puteți bene
ficia de tarife reduse pentru cazare șl masă, atlt In stațiunile 
de odihnă, cit șl în cele de cură balneară.
• Gazde ospitaliere, Națiunile de pe întreg cuprinsul țârii, 

întreg personalul stat ta permanență ta așteptarea oaspeților, 
Oterindiu-le o gamă largă de servicii de bună calitate, dlversffl- 
ctodu-se ta același timp serviciile suplimentare.
• Noi vă oferim, dv. optați pentru stațiunea preferată : Buș

teni, Predeal, Moneaea, Slănlc-Moldova. Semenilc, Izvoarele, 
Borșa, Ținea, Sîngeorz-Băi, Pucioasa, (Tușnad, Amara, Sovata, 
Seina de Vale, Ocna Sibiului, Bazna.
• Important de reținut : L.t.____ți L. 1

meteorologie și hidrologie că luna septembrie, deși__
dimineața, se caracterizează ta cea de a doua parte prin 
pitații sărace, numeroase zile însorite și mai călduroase 
normal.
• Informații suplimentare șl procurarea de bilete la

agențiile șl filialele Oficiilor județene de turism, I.TJI.R._____
rești, precum șl la comitetele sindicatelor din întreprinderi și 
instituții.

sîntem informați de Institutul de 
l răcoroasă 

precir 
dedt

toate
Bucu-

PE MICUL ECRAN
SlMBATA 8 SEPTEMBRIE, 

ora ÎS : Volei (m). România 
— Ungaria (transmisiune di
rectă de la Constanța ; co
mentator : cristian Țopescu).

DUMINICA 9 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, Steaua — Di
namo (transmisiune directă 
de la stadionul Steaua ; co
mentator : Eftlmle lonescu). 
In pauză : aspecte din finala 
turneului internațional de vo
lei (m) de Ia Constanța, do
tat cu „Trofeul Tomis- ; ora 
19,15 (programul H) : „Tele-

rama sport" (emisiune de Du
mitru Tănăsescu).

MARȚI 11 SEPTEMBRIE, 
ora 17,55 : Hochei, Ceho
slovacia — Suedia șl U.R.S.S.
— Canada (selecțlunl înregis
trate de la Praga ; comenta
tori : Călin Antonescu șl 
Constantin Dlamantopol).

MIERCURI 12 SEPTEMBRIE, 
ora 17,45 : Hochei. U.R.S.S.
— Suedia șl Cehoslovacia — 
Canada (selecțiuni înregis
trate de la Fraga).
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LOTO - P
AȚI ALES PROI

Pentru a oferi p 
atractivul concurs 
duminică 9 septen 
suplimentară de i 
dăm pronosticurile 
batist clujean dr.

1. Steaua — Dina
2. „Poli" Tim. — l
3. S.C. Bacău „— .
4. Viitorul — F.C.l
5. Univ. Craiova -
6. F.C. B. M. — C
7. A.S.A. Tg. M. -
8. Gloria Bz. — F.
9. C.S. T-vișbe — ,

10. F.C. Brăila — F
11. Strungul — U.1
12. înfrățirea O. — 1
13. ind. sîrmei — C.l
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CONSFĂTUIRE CU CONDUCERILE
DIVIZIONARELOR

Ieri a avut loc o consfătuire 
cu conducătorii și antrenorii 
divizionarelor A. consfătuire 
convocată de F.R.F. în prima 
parte a reuniunii de lucru, 
Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F., a făcut o serie de 
observații asupra desfășurării 
campionatului (primele cinci e- 
tape). referindu-se în mod spe
cial asupra organizării muncii 
de instruire. S-a arătat că jocu
rile Diviziei A continuă să fie 
de un slab nivel, că antrena
mentele au încă destule defi
ciențe. O serie de observații, 
reieșite din constatările tehni
cienilor care au urmărit pregă
tirea dintr-o serie de cluburi 
și asociații cu echipe divizio
nare A. demonstrează că este 
necesară o și mai exigentă 
muncă pentru ca intensitatea 
antrenamentelor să atingă pa
rametrii moderni. în scopul

îmbunătățirii muncii de îndru
mare și control, F.R.F. va uti
liza un grup de antrenori com
pus din E. Mladin, C. Simio- 
nescu, B. Marian, E. Ferenczi. 
C. Mareș, Șt. Coidum, V. Kizea, 
care va urmări întreaga activi
tate de instruire, la toate nive
lurile competiționale, din grupul 
de județe repartizat.

Un capitol special a fost re
zervat aspectului disciplinar 
al campionatului. I. Alexan- 
drescu, secretar al F.R.F., a 
arătat în referatul său că, în 
comparație cu trecuta ediție, 
se înregistrează cazuri mai nu
meroase de indisciplină sau ne- 
sportivitate (de exemplu, 92 de 
cartonașe galbene acum, față 
de 83 în aceeași perioadă a 
campionatului trecut, și 6 eli
minări față de 4). Pe unele 
stadioane — s-au citat cazurile 
celor din Tirgoviște și Pitești

DUMINICĂ DIMINEAȚĂ, CUPLAJ DE „B-< 
PE STADIONUL REPUBLICII

Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești a hotărtt ca partidele 
dintre divizionarele B din Capita
lă, de duminică 9 septembrie, să 
se dispute în cuplaj pe Stadionul 
HeptibliCil. Iată programul : ora 
’,30 : Metalul — Rapid ; ora

11,30 : Progresul Vulcan — Auto
buzul. Biletele pentru acest cu
plaj s-au pus tn vlnzare la casele 
obișnuite.

A
— unii spectatori nu au o ati
tudine disciplinată, protestind 
la deciziile corecte ale arbitri
lor cind acestea sint dictate îm
potriva formației gazdă. S-a 
cerut o intensificare a muncii 
de educație, subliniindu-se că 
forul de specialitate va mani
festa o sporită severitate față 
de actele de indisciplină.

în continuare, antrenorii ce
lor patru echipe care vor par
ticipa la cupele europene, in 
ordine V. Stănescu (Univ. Cra
iova), A. Niculescu (Dinamo 
București). Gh. Constantin 
(Steaua). Fl. Halagian (F.C. Ar
geș) au prezentat informări a- 
supra modului cum se desfă
șoară pregătirile pentru impor
tantele competiții, ce măsuri 
Preconizează pentru creșterea 
potențialului formațiilor lor. Au 
mai prezentat o serie de infor
mări antrenorii M. Rădulescu 
(Sp. studențesc). C. Teașcă 
(F.C.M. Galați). E. Antohi (Po
litehnica Iasi), Traian Ionescu 
(S.C. Bacău).

în. încheierea reuniunii. N. 
Irimie — prim-vicepreședinte 
al F.R.F. — a făcut o serie de 
comunicări privitoare la munca 
din cluburi și asociații.

„TOPUL" EUROPENELOR
Mai sînt două etape pînă la încheierea primei manșe a 

„topului" europenelor, în care sînt angajate cele patru 
echipe care ne vor reprezenta în cupele devenite tradițio
nale. După etapa a cîncca, tabloul „Topului" arată astfel :
Etapele I II
Univ. Craiova 7 7
Steaua 6 7,50
Dinamo 6,50 6
F.C. Argeș 7,50 5,50

III IV V Media
7,50 7 6 6,90
7 6.50 7 6,806 6 6,50 6,20
6 5.50 6,50 6,20

UNIVERSITATEA CRAIOVA coboară pentru prima oară 
sub media 7. Tînăra echipă craloveană invocă șocul din 
minutul 10, dar acesta nu poate fi o scuză. Ne-am fi 
așteptat ca meciul cu Sportul studențesc să fie echilibrat 
nu numai ca aspect al jocului, ci și ca scor. Greșelile in
dividuale, invocate de asemenea, nu stau în picioare. Să 
nu uităm că jocul de la Timișoara, care a contribuit la 
„media craloveană", a depins mult de penalty-ul ratat de 
Dembrovschi. Deci, atenție la etapele care vin ! Ar fi 
păcat ca ele să nu marcheze o creștere de toți așteptată.

STEAUA a mai acumulat cîteva sutimi. Atacul steliștilor 
sugerează, în continuare, multă dezinvoltură, dar ratările 
sînt mult prea numeroase. Să nu uităm, de asemenea, că 
cele nouă puncte din zece acumulate pînă acum au fost 
realizate în compania echipelor clasate pe locurile 10, 15, 
16, 17, 18. Așteptăm derbyul cu Dinamo, cu o evoluție peste 
media actuală.

DINAMO a făcut, se pare, cel mai bărbătesc joc de pînă 
acum. In ciuda formulei noi de la Pitești (determinată și 
de unele absențe), echipa a părut mai echilibrată, capabilă 
de o reală ascensiune. A surprins, totuși, primejdioasa ce
dare de teren pe parcursul primului sfert de oră de după 
pauză. Așteptăm ca derbyul cu Steaua să aducă un „peste 
șapte" și la rubrica „alb-roșilor“.

F.C. ARGEȘ a evoluat mai bine decît în etapele II—IV, 
dar nu s-a apropiat de forma sa de reprezentare interna
țională. Este adevărat că Dinamo nu a mai deschis atacan- 
ților piteșteni culoarele largi din ultimul joc al campiona
tului trecut. La Pitești se invocă o anume oboseală neli
chidată.

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ...

E TERENUL, 
E TERENUL...

PUTEREA DE LUPTĂ,
VALOAREA

Spre deosebire de aflite evoluții 
ale ei, Steaua a demonstrat, 
miercuri, în meciul cu Vii
torul Scornicești, însemna
te calități morale și de 
voință ; cu precădere în startul 
partidei, cînd, masîndu-și adver
sarul în careu:, a înscris două 
goluri în 20 de minute și, apoi, 
după pauză, cînd un alt forcing 
al echipei lui Constantin și V. 
Zavoda l-a obligat pe Nedea să 
mai scoată de două ori balonul 
din plasă. Au fost perioadele 
care au răsplătit, din pldn, pe 
tabela de scor un efort colectiv, 
dar și autentica clasă a unora 
dintre jucători, în frunte cu 
Dumitru și Iordănescu, primul 
ilustrîndu-se prin serviciile lui 
impccabi-le, iar cel de-al doilea 
prin rafinament la finalizare. Au 
fost perioadele care i-au impre
sionat, în mod deosebit pe oas
peții elvețieni, tehnicieni ai for
mației Young Boys Berna și cîți- 
va ziariști, sosiți. Ia București, 
pentru a cunoaște. din timp, 
ceva din potențialul „H"-4ul . 
bucur eștcan In ceea ce ne pri
vește, avind , posibilitatea să o 
vedem pe Steaua mai des, ne-tern 
pus, vrînd-nevrînd, la sfârșitul 
partidei, următoarea întrebare : 
Ce ar însemna această echipă, 
extrem de dotată, de talentată 
(motiv pentru care ea șl-a creat 
un mare număr de simpatizanți),

DĂRUIREA SPORESC
ECHIPEI

dacă s-ar MOBILIZA ÎN JOC, pe 
fondul unei crescute CAPACI
TĂȚI de EFORT și PUTERI DE 
LUPTA, de-a lungul întregii 
partide ? Exemplu l-a avut chiar 
de la partenera sa de joc, Vii
torul Scornicești, care, deși În
vinsă, a dovedit o putere dc 
lupta ieșită din comun, un anga- 
jiiment cu toate forțele, în orice 
condiție, în fața oricăror adver
sari, indiferent de valoare. De
sigur că și Viitorul Scornicești 
și alte echipe noi în fotbalul 
nostru, care urmează același 
drum, fac o bună pregătire fi
zică, serioasă, cu dăruire și 
dragoste de club și fotbal. Da
că echipe cu Ioturi mal valoroa
se din Divizia A ar avea per
manent asemenea capacitate de 
joc și spirit de dăruire AR 
REZULTA ECHIPE COMPLETE, 
PUTERNICE. VALORO A.SE, în 
cazul echipei Steaua capabilă 
să depășească — în Cu
pa cupelor — nu numai pe 
Young Boys Berna, ci și pe alte 
partenere mai bine cotate pe 
plan internațional.

Gheorghe NICOLAESCU
P.S. Insuficiente măsuri orga

nizatorice au făcut ca în tribu
nele de la „Steaua" să se afle, 
miercuri, un număr. cu mult mai 
mare ele spectatori decît capaci
tatea stadionului. O bună parte 
dintre spectatori au înțesat scă
rile de acces, întreg coronamen
tul au stat ciorchine pe tabela 
de scor, in vădind șl locurile de 
la masa presei. Puțin a lipsit să

put ’ ,,Toate diligențele noas
tre au fost zadarnice. Un
spațiu afectat sportului stă
nefolosit, iar noi profităm de 
bunăvoința clubului Steaua. 
Dar dacă — să zicem — a- 
cesta nu ne-ar mai putea 
găzdui ?“ Mîhnirea antreno
rului Alexandru Carnabel este 
pe deplin legitimă. Cu atît 
mai mult cu cit problema 
subvenționării echipei de 

î nu se reduce 
situația terenului ... 

ex-divizionară B care 
„trenul" 

este un 
destule

a- TUgby Vulcan 
ie a numai la situ

de

o

au 
în 
1".
■a-

: ch

Singura 
a prins 
bystice 
năr, cu ______
de progres, cu 3 
tate în primele 6__ _______
utățile în care se zbate pot 
avea însă urmări nedorite de 
nimeni. Și înainte de orice 
altceva trebuie rezolvată si
tuația terenului. Rugbyștti de 
la Vulcan merită acest teren 
și. desigur, ei sînt gata să și 
ajute la refacerea lui.

elitei rug- 
colectiv tî- 

posibilități 
bune rezul- 
etape. Gre-

Geo RAEȚCHI

CAUTĂ NU GĂSESTE!J
de s-au prezentat nici la etapa
u- municipală, la care au par
ale tieipat, alături de sportivi le- 
e- gitimați din alte cluburi, și 
a- 20 de copii neinvitați, posc- 
ii- sori de patine cu rotile. Diri- 
st guițwii activității secției clu-
r- brtiui studențesc au pus ab-
e, sen ța sportivilor respectivi pe 
ții seama lipsei de patine cu ro

tile. Să fim serioși ! Tinerii 
alergători de la clubul școlar 

ai „Triumf și ceilalți 20 de 
lb copii au găsit patine, iar vi- 

teziștii de la i.E.F.S. nu?! 
j. Fără doar și poate, este vor- 
i- ba de subaprecieera acestui 
li’ “campionat, menit să contri- 

buie la temeinica pregătire a 
â alergătorilor în vederea sezo

nului pe gheață“.
i_ Amintind că în con Cruntă- 
>_ rile de la Cluj-Napoca cei
u trei seniori nu au îndeplinit
5, baremul impus de regula
ri ment, iar fetele nu au întru-

nit numărul corespunzător la 
[- start și astfel nu s-au atrl-
e buit titluri de campioni la
a seniori, subscriem Intru totul
i, la aprecierile critice ale pre-
il ședintdui comisiei municipa

le. Numai cine nu caută nu 
găsește !

u Traian IOANIȚESCU

'ORT INFORMEAZĂ
? Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 7 septembrie 19Q0, se tele- 
a vizează în direct începând de la 
e ana ia,10.
ă ClȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 31 AUGUST 1979
Categoria 1 : 3 variante 25% a 

; 50.000 Ied : cat. 2 : 3 variante 190%
a 11.820 lei și 12 variante 25% 

2 a 2.955 lei ; cat. 3 : 10,75 a
6.597 lei ; cat. 4 : 24,50 a 2.895 
lei ; cat. 5 : 149 a 476 lei ; cat. 
6 : 250 a 284 lei ; cat. X : 1.664,25 
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 42.667
lei.

Cîștigurile în valoaie de 50.000 
lei de la categoria 1, realizate 
pe bilete jucate 25%, au revenit 
participanților : GH. RISTEA
din Brașov. OVIDIU B. și MI
HAI PANCULESCU. din Bucu- 

2 rești.

ȘTIRI... ȘTIRI...
PETROLUL PLOIEȘTI — F.C. 

ALMAJET (Siria) 5—0 (2—0). Go
lurile au fost marcate de Topo- 
ran (min. 22 — din penalty și 
min. 83), Libiu (min. 32 și 60) și 
Moldo veanu (min. 74). (I. Tănă- 
sescu, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — HILAL 
BENGHAZI (Libia) 2—1 (1—0).
Au marcat : Petrescu (min. 22) și 
Avădanei (min. 70) pentru gaz
de, Mustafa (min. 62) pentru 
oaspeți, (I. Mîndrescu, coresp.)

COMISIA DE DISCIPLINA, în 
ședința sa de aseară, l-a sanc
ționat cu 6 etape de suspendare 
pe Botez (S.C. Bacău), care, 
miercuri, în partida Gloria 
Buzău — S.C. Bacău, a fost eli
minat de pe teren pentru injurii 
la adresa arbitrului.

CAMPIONATUL ȘCOLAR AL 
JUNIORILOR (15—16 ani). La Vas
lui a început turneul final al 
Campionatului școlar de juniori 
(15—16 ani), competiție care se 
desfășoară în cadrul „Daciadei". 
Iată rezultatele primei zile : Lie. 
ind. I.M.N. Galați — Lie. ind. 1 
Brăila 7—1 (4—1) ; Lie. ind. St. 
roșu Brașov — Lie. Ind. Electro- 
putere Craiova 1—0 (0—0) ; Lie. 
ind. Electromotor Timișoara — 
Lie. ind. nr. 3 Zalău 3—2 (1—2) ; 
Lie. met. Iași — Lie. militar D. 
Cantemir Breaza 5—1 (2—0).

In ziua a doua, joi, au fost în
registrate rezultatele : Grupul 
școlar Steagul roșu Brașov — 
Liceul ind. nr. 3 Zalău 2—1 
(0—1). Liceul ind. Electro putere 
Craiova — Liceul ind. Electro
motor Timișoara 7—0 (4—0), Li
ceul ind. I.M.N. Galați — Liceul 
metalurgic lași ^—1 (1—1), Liceul 
„D. Can temi r" BTeaza — Liceul 
ind. nr. 1 Brăila 1—1 (0—0). As
tăzi se dispută, la Vaslui, parti
dele etapei a treia. (I. Moga, 
coresp.)

PENTRU MECIUL Steaua — 
Dinamo, din cadrul celei de a 
6-a etape, biletele de intrare se 
găsesc de vînzare la casele obiș
nuite.

Minutul 10 al partidei Sportul studențesc — Universitatea Craiova 
a fost momentul de mare inspirație a lui M. Marian, care pe du- 
rata a numai 50 de secunde a înscris două goluri. Iată-l marcind 
pe primul dintre ele Foto . Ion MIHAICA *
nu se înregistreze regretabile ac
cidente. Duminică, același stadion 
va găzdui derbyul Steaua — Di
namo, un meci cu mare priză La 
puiblic. Trăgînd învățăminte din 
cele întâmplate, organizatorii vor 
trebui să ia toate măsurile ne
cesare pentru ca „invazia" de 
miercuri să nu se mai repete. 
Clubul Steaua, căruia li revine 
întreaga răspundere, posedă — 
statem convinși — capacitatea de 
a asigura întâlnirilor pe care le 
organizează o normală desfășu
rare.

DISCIPLINA IN JOC, SUPERIOARĂ... SUPERIORITĂȚII NUMERICE
înscriind pe lista de rezerve 

jucători ca Vamanu, verigeanu, 
Chitaru, Mîndrilă, băcăuanii au 
dovedit — încă dinaintea lovitu
rii de începere a meciului de la 
Buzău — că ceea ce-i interesea
ză, în primul rînd. în evoluția 
echipei este disciplina, dăruirea

în joc, randamentul în teren. 
Pentru ca apoi, în cele 90 de mi
nute, acest „credo* al lui Spcrt 
Club să se manifeste în condiții 
concrete sub forma unei neabă
tute respectări a sarcinilor de 
joc, a unei neobosite activități 
în teren, a unul lăudabil spirit

dc echipă. Disciplina în ioc a 
fost, miercuri, atuul principal al 
unei echipe care, pentru obține
rea victoriei, s-a servit astfel de 
un argument superior... supe
riorității numerice a gazdelor din 
ultimele 40 de minute.

Sub acest aspect, buzoienii au 
fost evident depășiți. Dominarea 
lor teritorială n-a adus decît ... 
regrete 1 Pentru că echipa (a 
cărei principală carență este a- 
tacul. compus, se pare, din jucă
tori plafonați) a fost dominată 
de nervozitate, fiecare jucător a 
acționat ,,de capul lui“. în acest 
meci, în care Gloria a comis e- 
rori peste erori, singurul jucător 
mai lucid și mai insistent (de
altfel, șl mai dotat decît mulți 
din coechipierii săi) a fost 
Ghizdeanu. Dealtfel, și nota a- 
cordată lui a fost 7, nu 5 cum 
a apărut în cronica de ieri, din- 
tr-o eroare de recepție.

Radu URZICEANU

ÎNTRE VESTIAR SI
9 O frumoasă atitu

dine a președintelui lui 
Sport Club Bacău, 
prof. C. Costinescu. 
Când — după ce a 
fost eliminat de pe te
ren — jucătorul Botez 
a întârziat să părăseas
că cîmpul de joc, ma- 
nifestîndu-și, chipurile, 
nedumerirea față de 
decizie, conducătorul e- 
chipei oaspe a inter
venit în sprijinul ho- 
tărîrii arbitrului. * 
La faultul în careu 
asupra lui Duloiu, bu
zoienii au fost deza
vantajați de neaoorda- 
rea unei lovituri de la 
11 metri ; dar aceasta 
nu justifică simulările 
ulterioare, cînd Radu 
și Stan au plonjat in 
careu, încercând „să 
forțeze mina" arbitru
lui. Dealtfel, însuși pu
blicul i-a dezaprobat... 
• Antrenorul Gloriei, 
Ion Ionescu, este ho- 
tărit să procedeze ia 
o întinerire „din mers" 
a echipei. El pregăteș
te, chiar pentru acest 
sezon, cîțiva jucători 
tineri, de la juniori. 
Se pun mari speranțe, 
în special, într-un ata
cant central viguros și 
activ, Stanciu, de la 
Locomotiva Buzău. • 
La Rm. Vâlcea. fostul

internațional Augustin 
Deleanu, unul din tu- 
șierii meciului Chimia 
— F.C.M. Galați, s-a 
reîntâlnit cu antrenorul 
C. Teașcă, cel care l-a 
promovat in prima di
vizie pe vremea cînd 
acesta era la conduce
rea tehnică a Politeh
nicii Iași. A fo6t încă 
un prilej pentru cei 
doi de a face un 
schimb de frumoase 
aprecieri, chiar dacă, 
într-un fel. rolurile 
s-au cam inversat, fo
stul jucător Deleanu fi
ind acum în postura 
de a-și „judeca", prin 
deciziile luate, fostul 
antrenor. • începând 
cu etapa a 5-a, exce
lentul program editat 
de Clubul „U" Cluj- 
Napoca va fi întregit 
de o „axiogramă" a 
meciului (o fișă tehni
că amănunțită). după 
modelul ’ reputatului 
statistician timișorean 
Bela Orosz. • înain
tea meciului de la Sa- 
tu Mare, băimăreanul 
Alexandru Koller se 
confesa : „Azi o să fie 
ziua noastră...". Așa a 
și fost, datorită mun
cii întregii echipe și 
mai ales acelei deci
sive acțiuni iniția
tă dc energicul fun-

GAZON
daș central din caro 
Terheș a marcat golul 
victoriei. • După ter
minarea partidei Olim
pia Satu Mare — F.C. 
Baia Mare, antrenorul 
Gh. Staicu, deși era a- 
feebat de In f rin gerca 
echipei sale, și-a feli
citat adversarul. N-a 
uitat însă să spună : 
,4m fost lipsiți de 
șansă...*1. Oare, jude
cind în ansamblu jocul 
Olimpiei, numai de a- 
tît să fi fost vorba ?... 
• Trei modificări în 
formația Jiului, dato
rită slabului randament 
al echipei în primele 
patru etape de campi
onat. Astfel, fundașul 
Lateral Rusu a fost fo
losit libero, fundașul 
central Ciupitu a fost 
preferat mijlocaș, în- 
credințîndu-i-se rolul 
de coordonator. iar 
mijlocașul Lixandru, 
datorită înălțimii lui. 
a fost introdus ata
cant central. Cu aces
te trei noutăți, Jiul, 
cum se spune, a spart 
gheața. © înlocui
torul lui Coman în 
poarta echipei C. S. 
Tirgoviște, Bărb ul es
eu, a avut o bună 
prestație în timpul me
ciului de la Petroșani, 
saivînd cîteva mingi

extrem de dificile. To
tuși, golul pe care l-a 
primit, în minutul 8, 
înscris de fundașul 
Miculescu, a fost pa- 
rabil. La sfîrșitul me
ciului, Petre Libardi, 
președintele Clubului 
Jiul, remarca cu o- 
biectivitate : ,, Cu Co
man în poartă poate 
că C. S. Tirgoviște 
pleca cu un punct de 
Ia Petroșani". • După 
încheierea meciului de 
la Pitești, Dobrin re
marca destui de mâh
nit : „Echipa noastră 
continuă să joace încă 
departe de nivelul din 
returul campionatului 
trecut. Cred că una 
dintre cauze o consti
tuie și infatuarea care 
i-a cuprins pe mai ti
nerii mei coechipieri 
după cîștigarea titlu
lui. în meciul de azi, 
echipa a fost parcă 
runtă în trei părți — 
fundași, mijlocași, îna
intași — care nu s-au 
susținut suficient între 
ele. lăsînd mari spații 
de manevră adversa
rului. îii aceste con
diții, a fost extrem de 
greu să străpungem a- 
părarea dinamovistă, 
care s-a grupat foarte 
bine, uneori cu 4—5 
stoperi".
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O VERITABILĂ AVANPREMIERĂ LA TENIS DE MASĂ (feminin)
Cea de a 31 a aniversare a crcârii R.P.D. Coreene

A CONCURSULUI OLIMPIC 1980
LVOV, 6 (prin telefon). Tre

buie subliniat, încă de 
ccput, că ediția din 
Campionatelor europene 
care începe mîine (n.r, 
fi, fără îndoială, una 
cele mai puternice. întrecerile 
— probe olimpice individuale 
pentru seniori, individuale și 
colective pentru juniori — sînt 
găzduite de un' poligon spe
cial construit pentru acest e- 
veniment, poligon apreciat de 
oaspeți ca fiind unul dintre 
cele mai moderne din lume.

Cîteva considerații asupra 
participării : 25 de țări, apro
ximativ 400 de concurenți. Nu 
există nici un dubiu, marea 
majoritate a trăgătorilor veniți 
acum la Lvov se vor înțîlni și 
la viitoarele Jocuri Olimpice. 
„Europenele ’79“ constituie, 
așadar, pentru trăgătorii de pe 
continentul nostru o utilă repe
tiție în vederea concursului o- 
limpic, fiecare probă fiind aș
teptată cu un interes major. La

la în- 
1979 a 
de tir, 

azi), va 
dintre

MffillA POM (1,06 ni)

în cadrul Dinamoviadci de 
atletism care se desfășoară la 
Budapesta, Cornelia Popa a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu 1,86 m. Haralam- 
bie Trușculescu s-a clasat pe 
locul doi la triplusalt cu 16.01 
m — după sovieticul Sckonțov, 
16,10 m —, ca și Maria Sa- 
mungi la 400 m, cu 53,60. după 
Nina Bagrianțcva (Dinamo — 
U.R.S.S.), 52,54.

pușcă liberă, de pildă, o ple
iadă de campioni mondiali și 
olimpici (Gh. Lucikov, I. Vla
sov — U.R.S.S., V. Nonkama- 
tova — Bulgaria, U. Zind, W. 
Kustermann — R. F. Germa
nia, M. Cooper — Marea Bri- 
tanie), cu toții capabili demult 
doritul punctaj maxim, aspiră 
la cele trei medalii. Va fi in
teresantă, de asemenea, replica 
specialiștilor de la pistol liber, 
avînd în vedere senzaționalul 
record mondial (577 p) stabilit 
anul trecut de elvețianul Moris 
Minder, prezent și el la star
tul „europenelor".

în ceea ce ne privește, cu 
mari speranțe așteptăm proba 
de pistol viteză, în care Cor- 
neliu Ion deține titlul conti
nental cu 598 p, record mondial 
egalat. _ Alături de el, ceilalți 
sportivi români. M. Sian (Dis
tol viteză), FI. Minișan, G. Ta
tar, Fi. Cristofor (pușcă stan
dard 60 fc). G. Cristache, C. 
Tirloiu, I. Neagu (pistol vi
teză, juniori) sînt gata pentru 
începerea concursului, fiind ho- 
tărîți să aibă o comportare cît 
mai bună în Întrecerea cu va
loroșii lor parteneri, mai ales 
cei din U.R.S.S.. Italia, R. F. 
Germania și R. D. Germană.

Miine (n.r. astăzi), se des
fășoară probele de pistol liber 
seniori, pușcă standard 60 f c, 
pistol viteză (manșa I. juniori) 
și primele 30 de focuri Ia mis
treț.

Radu TIMOFTE

CARMEN BUNACIU
(Urmare din pag. I)

TURNEUL INTERZONAL
LA ȘAH

‘ în prima rundă a turneului 
Interzonal de șah de Ia Riga, 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Romanișin (U.R.S.S.), rezultat 
consemnat și în partidele Liu- 
bojevld — L_ 
dorj an și Rit 
Ies l-a învins 
Ielalte 
Primii _ _

I participant!
i meciurile
1 mondial.

— Larsen, G run fold — A- 
71 Ribli — Kuzmin. Ml- 
.......pe Rodriguez. Ce- 
partlde s-au întrerupt.

3 clasați dintre cei 19 
se califică pentru 

candidaților la titlul

MECIURI
INTERNATIONALE

DE FOTBAL
juniori 
— Se- 
(3-0). 

(gr.

• In turneul pentru 
din iugoslavia : România 
lecționata Istria 6—3
• tn preliminariile C.E. 
5), surpriză la Stockholm : Sue
dia — Franța 1—3 (1—1). 
marcat : Lacombe, Platini, Batis- 
son, respectiv Backe a La Reyk
javik (gr. 5) : Islanda — Olanda 
0—1 (0—0). Au înscris : Metgod. 
W. van Kerkof șl Nanninga (2).
• în preliminariile „Cupei cu
pelor" : Lillestrom — Glasgow 
Rangers 0—2 (0—1). Scoțienii s-au 
calificat în primul tur. in care 
vor în tuni pe Fortuna Diisseldorf
• în meci amical, la Moscova : 
U.R.S.S. — R.D. Germană 1—0 
(0—0*. A înscris Gavrilov • La 
Praga, Cehoslovacia (echipa o- 
limplcă) — A.K. Graz 3—2 (3—2).

AU

pentru delegația României, sa- 
brerul Marin Mustață obținea 
o foarte muncită și prețioasă 
medalie de bronz. Două dintre 
asalturile sale din turneul final 
au fost de un rar dramatism : 
cu ungurul Nebald, care a con
dus cu 4—2, dar sportivul nos
tru a revenit foarte energie, a 
egalat și a cîștigat cu 5—4, 
și cu sovieticul Burțev, în care 
lucrurile au fost la un pas să 
se repete. Burțev a condus cu 
4—2, Mustață a egalat. 4—4, a 
atacat apoi fulgerător, dar a 
alunecat pe planșă și victoria 
cu 5—4 a obținut-o Burțev.

Consemnînd victoria detașată 
a poloiștilor noștri în fața echi
pei Japoniei (scor : 11—3), să 
trecem la gimnaștii români, a 
căror evoluție în capitula Me
xicului este apreciată și admi
rată de toată, lumea, ea fiind 
considerată o mare — și pentru 
noi foarte plăcută — surpriză. 
Vom începe cu Checicheș, care 
a obținut medalia de aur la 
inele, împreună cu sovieticul 
Kișniakov. Mai presus însă de- 
cît medalia de aur obținută de 
sportivul nostru ni se pare ati
tudinea sa omenească, de ade
vărat sportiv și patriot, Ion 
Checicheș rămînînd în luptă 
după ce acum 10 zile suferise o 
fisură la calcaneu. Radiografia 
indicînd clar acest traumatism, 
care era însoțit de un hema- 
tom enorm, a fost vorba la un 
moment dat să nu fie înscris 
in. concurs, desigur din grijă 
pentru el. Dar Ion Checicheș 
a refuzat această alternativă. 
Deși fiecare pas îi producea 
dureri — gîndiți-vă ce putea 
să simtă la sărituri și Ia ateri
zările la sol — sportivul nostru 
s-a pregătit în continuare (fi
ind, firește, tratat medical în 
paralel), a concurat cu un pu-

• 3 SECUNDE = O BARCA AVANS 
UN TITLU MONDIAL t Această egalitate 
a demonstrat-c pe pista de apă de la Bled 
tînăra sportivă română Sanda Toma (23 de 
ani, studentă la I.E.F.S.. clubul Viitorul 
București, doar de dc4 ani canotoare 1) care 
a cucerit titlul mondial la schit simplu, 
încununînd un an 
o cursă. a 
CULOASA A 
REANU lntr-o 
reală importanță, 
nlnd campioană _____ ____________
după o luptă electrizantă șl de înalt nivel 
spectacular cu componente ale lotului olim
pic al U.R.S.S . Filatova și Davidova. • 
UNIVERSIADA, APROAPE 5 000 DE CON
CURENȚE cea mai amplă trecere în re
vistă a tineretului sportiv din Întreaga lu
me, în aceste zile la Ciudad de Mexico. • 
IN TIMP CE TRACY CAULKINS, celebra 
înotătoare americană, cîștlgă proba de 200 
m mixt la „Cupa Mondială" de la Tokio, 
sora el, Amv. cîștlgă proba de 100 m li
ber la Universiada de la Ciudad de Mexi
co. Diviziunea titlurilor in familie... • LA 
CIUDAD DE MEXICO, AVANPREMIERA la 
concursul atletic din cadrul Universiadei : 
sprinterul Italian Pietro Mennea, nou re
cord european la 100 m — 10,01. Să ne aș-

în care n-a pierdut nici
REVENIREA SPECTA- 

TEODOREI UNGU- 
competiție majoră, de 

tînăra gimnastă deve- 
mondială universitară.

La încheierea unei etape de 
pregătire, reprezentativa femi
nină de tenis de masă, antre
nată de Emil Prokopecz, a sus
ținut aseară, în Sala sporturi
lor din Arad, un meci amical, 
de verificare, cu puternica for
mație a Iugoslaviei. A cîștigat 
echipa Iugoslaviei, cu 5—4, 
după aproape 4 ore de joc. Iată 
cum a evoluat scorul : Eva Fe- 
renezi — Branca Batinic 2—1 
(—18, 19, 12) ; Liana Mihuț-Mă- 
cean — Erzebet Palatinus 1—2 
(18, —14, —17) ; Maria Alexan
dru — Dubravka Fabri 2—1 (18, 
—20, 20) ; Ferenczi — Palatinus
1— 2 (18, —13, —19) ; Alexandru 
- Batinic 2-1 (-18, 12, 12) ; 
Măcean — Fabri 1—2 (—14, 13, 
—14) } Alexandru — Palatinus
2— 0 (17, 9) ; Ferenczi — Fabri 
0—2 (—10, —16) ; Măcean — 
Batinic 0—2 (—10, —16).

După cum o atestă și rezul
tatele, cel mai bine pregătită 
s-a dovedit tot Maria Alexan
dru, care a cîștigat la toate 
cele trei adversare, Eva Fe
renczi a jucat inegal, scăzînd pe 
parcursul meciului, pentru ca 
Liana Mihuț-Măcean să piardă 
toate cele trei partide, inclusiv 
pe cea care a decis scorul 
final.

Astăzi după-amiază, în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, 
este rîndul lotului masculin să 
primească replica formației.si
milare a Iugoslaviei, din care 
fac parte Anton Stipancic, Zo
ran Kalinic, Zoran Kosanovic 
și Ștefan Kovac. Antrenorul e- 
merit Paneth Farkas, care pre
gătește lotul masculin, va al
cătui echipa din : Șerban Do
boș!, frații Zsolt și Iosif Bohm, 
Simion Crișan și Ștefan Mo- 
raru.

SI ION CHECICHES » »
raj și o dăruire uimitoare, iar 
miercuri noaptea a obținut cel 
mai mare succes al activității 
sale sportive de pină acum. La 
sfîrșitul concursului avea căl- 
c-îiui umflat, hematomul, care 
se resorbise între timp, a re
venit parcă mai mare ca la 
început... Dar toate durerile au 
fost alungate de bucuria meda
liei 
din 
ale 
nic

de aur. Astfel s-a scris una 
cele mai frumoase pagini 
acestei Universiade. Puter- 

impresionat de exemplul 
★

SCRIMA. Clasament final sabie : 
1. Imre Geddvary (Ung.) 4 v., 2. 
M. Burțev (U.R.S.S.) 3 v., 3. M. 
Mustață (ROMANIA) 2 v., 4. G. 
Nebald {Ung.) 2 v., 5. J. Fr. La- 
mour (Fr.) o v. Cel de-al 6-lea 
finalist, polonezul Eduard Kor- 
fanty, s-a accidentat în primul 
asalt al turneului și a fost ne
voit să abandoneze.

Marcela Moldovan șl 
Țurcan au ajuns în turul 
lea al concursului de 
unde — ocuplnd 
în grupele _____
și-au asigurat participarea la a- 
sallurlle din eliminările directe.

FOTBAL. S-au disputat ultime
le jocuri din grupele sferturilor de 
finală, partide terminate cu ur
mătoarele rezultate : România — 
Japonia 3—0 ; Franța — S.U.A. 
3—1 ; Uruguay — Algeria 2—1, 
Anglia — Arabia Saudltă 2—0 ; 
Coreea de Sud. — Maroc 3—0; 
Mexic — Kuweit 6—1 ; Olanda — 
Spania 0—0 ; Madagascar — Ca
nada 1—0.

S-au stabilit grupele semifinale : 
GRUPA 1» Uruguay. Algeria, O- 
landa. Spania sau Madagascar 
(după tragerea la sorți) ; GRUPA 
a Ii-a : România, Japonia, Me
xic, Coreea de Sud.

Vineri se vor disputa primele 
jocuri din grupele semifinale : 
Uruguay — Spania sau Madagas
car, Algeria — Olanda (în grupa 
I), România — Mexic, Japonia — 
Coreea de Sud (grupa a H-a).

ÎNOT. Cea mai valoroasă per
formanță a întrecerilor desfășura
te în primele trei reuniuni finale 
a fost realizată de Carmen bu-

Viorica 
al trei- 
floretă, 

locul 3 
respective —

teptăm, deci, ia noi rezultate de valoare 
mondială. « PASTRINDU-NE IN PERIME
TRUL ATLETISMULUI, să ne referim La 
Sebastian Cce, primul atlet care deține, o- 
flcial, concomitent trei recorduri mondiale 
de semlfond (800 m — 1:42,4, 1 500 m — 
3:32,1 șl o milă — 3:49,0). Neoficial, atletul 
american Jim Ryun a avut o performanță 
similară în anii 1966—67, recordul său, Însă, 
la 880 yarzy (1 .-44,9) fiind echivalat sub re
cordul mondial de atunci la.800 m (1:44,3), 
dar nefilnd omologat ca atare. Lui Coe 11 
lipsește acum din palmares doar recordul 
la 1 000 m (deținut de Wohlhuter — 2:13,9). 
Deocamdată. în absența Iul Coe, la Memo
rialul Van-Damme, la Bruxelles, tn această 
săptămtnă. conaționalul său Steve Ovett a 
ctștlgat 1 500 m în 3:32,2, Specialiștii spun

A"

DEZVOLTAREA Șl AFIRMAREA SPORTULUI
Poporul coreean sărbătorește la 9 septembrie 31 de ani de 

la întemeierea Republicii Populare Democrate Coreene. Ex
presie a celor mai înalte aspirații ale maselor de eliberare 
nafionalâ și socială, actul revoluționar de la 9 septembrie 
1948 a încununat lupta eroică dusă ani îndelungați de poporul 
coreean împotriva ocupației imperialiste, pentru triumful 
idealurilor de libertate, independență națională și progres 
social, a marcat un moment de uriașă însemnătate in viața 
și destinele sale. în anii care au trecut de atunci, poporul 
coreean, călăuzit de Partidul Muncii, a străbătut un drum 
glorios de muncă și de luptă, înfăptuind profunde prefaceri 
înnoitoare în toate sferele vieții materiale și spirituale. R.P.D. 
Coreeană s-a transformat intr-un stat socialist cu o industrie 
și agricultură înaintată, un stat în care înfloresc știința, cul
tura, arta și sportul.

și cel mai impor-Primul ._ 
tant pas în domeniul spor
tului a fost crearea de nu
meroase centre destinate e- 
xercițiului fizic, atît în 
orașe cît și la sate. Cu oca
zia marilor sărbătoriri prile
juite de cea de a 30-a ani
versare a întemeierii Parti
dului Muncii, 35 000 de stu
dent! și elevi au luat parte 
la diferitele manifestații 
desfășurate pe stadionul din 
Phenian, o splendidă bază 
însumând 87 mii de metri 
patrați de instalații nece
sare practicării sporturilor. 
Fotbalului, ioc deosebit de 
popular în R.P.D. Coreeană, 
îi este destinat stadionul 
Moranbong, iar în portul 
Nampo s-au construit in anii 
de după război baze desti
nate sporturilor nautice, ca 
șl școli speciale sportive 
destinate tineretului.

Palmaresul internațional 
al sportivilor din R.P.D. Co
reeană este impresionant, ei 
afirmîndu-se cu prilejul

in care înfloresc știința, citi

Jocurilor Olimpice, al altor 
mari competiții. La J.O. de 
la Miinchen, boxerul de ca
tegorie grea Kim U Kil a 
cîștigat o medalie de argint. 
Peste patru ani, la Mont
real, Young Jo Gu a cîști
gat medalia olimpică de aur 
la categoria 54 kg, iar 
compatriotul său Bong Uk 
LI și-a adjudecat „argintul" 
la cat. 48 kg. Halterofilul 
Bak Dong Gun a obținut la 
Miinchen o medalie de aur, 
iar trăgătorul Ri Jo Zun a 
obținut „aurul" dorobînd re
cordul mondial (599 puncte) 
la armă de calibru mic. De 
menționat șl performanța 
obținută de judoka Kim 
Young, medaliat cu bronz.

Loturile olimpice din R.P.D. 
Coreeană se pregătesc acum 
cu intensitate pentru J.O. 
de la Moscova. O serie de 
tinere talente așteaptă cu 
încredere debutul în a- 
ceastă supremă competiție 
internațională.

CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI
colegului săiu de echipă, Kurt 
Szilier a concurat cu o foarte 
mare ambiție la celelalte apa
rate, obținînd trei medalii de 
bronz : la sărituri, la paralele și 
la bară fixă.

Prin 
miercuri, 
ajuns in 
cuiul și 
rit. Nutrim speranța că succe
sele reprezentanților noștri vor 
continua tn zilele următoare.

★
naclu, Învingătoare la 100 m spate 
în 63,35 sec, nou record național, 
nou record al J.M.U. Ea a fost 
urmată de ; 2. Browne (S.U.A.) 
65,53 ; 3. Breedy (S.U.A.) 65,75 ; 4. 
Grlesser (R.F.G.) 66,24. Alte rezul
tate : 100 m fluture (m' ' '*
Bottom (S.U.A.) 55,37 ; 2.
burton (S.U.A.) —;
Rolko (Cehoslovacia) 56,53 
liber : ' ’
16:01,97
16:09,20 , .. _ ___ _______
16:13,98 ; 406 m liber (f) : 1. C. 
Welnkofskl (S.U.A.) 4:22.93 ; 2.
Glasgow (S.U.A.) 4:25,92 ; 3. Maas 
(Olanda) 4:28,03.

POLO. In cel de-al doilea meci 
susținut In cadrul turneului, re
prezentativa României a înregis
trat o nouă victorie categorică : 
14—3 (4—1. 3—0, 3—0, 4—2) cu
echipa Japoniei. Golurile echipei 
noastre au fost realizate de : L 
Slăvel 5, Schervan 2, Garofeanu î, 
Mirea 2, Rus, Nastasiu șl S. Po
pescu. Alte rezultate : Italia — 
Guatemala 26—2 ; U.R.S.S. — Ca
nada 11—5 ; Iugoslavia — S.U.A. 
4—2 ; Ungaria — Mexic 5—3 ; Bra
zilia — M. Britanle 12—8..

TENIS. Simplu bărbați (optimi 
de finală) : FI. Segărceanu (Ro
mânia) — Nakanishl (Japonia)
6— 6, 6—4 7 Bal (India) — Wlllen- 
borg (S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—4 : Fu
kui (Japonia) — Naboles (Mexic) 
3—6, 6—3. 6—2. Simplu femei (op
timi de finală) : Yu Liglao (R.P. 
Chineză) — Hagey (S.U.A.) 6—0,
7— 6 ; Birlukova (U.R.S.S.) — Val- 
leio (Mexic) 7—6, 6—7, 6—1. Dublu 
mixt (sferturi de finală) : Tr. 
Marcu, Virginia Ruzlcl (România)

de 
au

performanțele 
sportivii români 
centrul atenției publi- 
specialiștilor. Pe me-

: 1. M.
. Halli-

56,15 ; 3. M.
............ ; 1500 m

1. Neugent (S.U.A.)
2. Kuspelev (U.R.S.S.)
3. O'Brien (S.U.A.)

— Bossuet, Godîrold (Belgia) 6—2, 
6—2.

GIMNASTICA : Iată primii cla
sați în finalele pe aparate, mas
culin : sol — Serghei Kișniakov 
(U.R.S.S.) 19,20, Bogdan Makut
(U.R.S.S.) 19,10, Kyogy yamawaky 
(Japonia) 19,00 ; cal cu minere — 
Makut 19,10, Ferenc Donath (Un
garia) 19,00, Zoltan Magyar (Un
garia) 18,95, Ronfulus Bucuroiu 
(România) 18,90 ; inele — ION 
CHECICHEȘ (România) șl Kișnia
kov, ambii cu 19,10, Mikaml (Ja
ponia), Yamawaky șl Donath — 
toți cu 19,00 ; sărituri — Makut 
și Yamawaky, ambii cu 19,275, 
Kurt Szilier (România) șl Z. Kra- 
marlcs (Ungaria), ambii cu 19,175 ; 
paralele — Makut 19.250, I. Kovacs 
(Ungaria) 18,900, Szilier (România) 
șl Feodor Kulaksizov (U.R.S.S.), 
ambii cu 18,85 ; bară fixă — 
Makut 19,40, Kișniakov 19,35, Szi
lier, Mikaml și ytagawa, toți trei 
CU 19,25.

în cea de a 4-a și ultima zi a 
întrecerilor de gimnastică sînt 
programate finalele pe aparate la 
feminin. Teodora Ungureanu va 
evolua la toate cele patru probe, 
în timp ce Anca Grigoraș șl Cris
tina Itu vor fi prezente în cite 
două finale.

BASCHET. In turneul masculin : 
Cuba — Finlanda 103—99 ; Belgia — 
Brazilia 69—63 1 Iugoslavia — Ja
ponia 106—71 : Bulgaria — Pana
ma, 114—93. în competiția femini
nă : Bulgaria — Cuba 81—74 ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia u « *4 ; 
S.U.A. — Canada 92—78 ; Polonia
— Mexic 70—54.

VOLEI. Canada — Brazilia (m) 
3—l ; Italia — Belgia (m) ~ ‘ .
Japonia — S.U.A. (m) 3—0 ; Bra
zilia — Guatemala (f) ‘ ‘ '
U.R.S.S. — Haiti (f) 3—0 ; Cuba —. 
Nicaragua (f) 3—0.

TELEX

3—0

3—o;

„Memorialul
100 m — 

5 000 m — 
; suliță — 

3 000 m 
(Elv.) 

Fiblnge- 
Marato- 
Stadt a

că atunci cînd se vor IntUnl Ovett cu Coe 
se va alerga sub 3:30... • NOUA „GAZE-
I.A NEAGRA", EVELYN ASHFORD, s-a 
Impus spectaculos în „Cupa Mondială" la 
atletism cîștlgînd proba de 100 m în fața 
recordmanei mondiale Marlies Gohr, și cea 
de 200 m în fața marii favorite, multipla 
recordmană mondială Marita Koch (pe a- 
ceasta din urmă a învins-o categorie : 21,83 
s față de 22,02) • SURPRIZA LA DENVER 
(Colorado) la volei feminin : S.U.A. — 
Selecționata U.R.S.S. 3—2 (ultimul set : 
15—4 I) • ASCENSIUNEA BASCHETBALIȘ- 
TILOR CEHOSLOVACI ȘI FRANCEZI, care, 
la „Gupa intercontinentală", de la Buenos 
Aires, au ocupat locurile 2 și, respectiv, 3, 
după U.R.S.S., dar înaintea S.U.A. Notabi
lă absența campioanei 
Iugoslaviei. • MARELE 
GHEORGHIU LA AL 
NAL". Șl dacă după 
afla la 1 Ianuarie 1979 
19 concurentl, șahlstul _

mondlale, echipa 
MAESTRU FLORIN 
3-LEA „INTERZO- 
coeficientul Elo se 
pe locul 11 din cel 

________ .__________ nostru nr. 1 speră 
să se numere tn finalul turneului de la 
Riga printre primii trei clasați, aslgu- 

rîndu-ș! astfel un loc în meciurile candi- 
dațllor pentru desemnarea șalangerulul la 
titlul mondial de șah.

Paul SLĂVESCU

ATLETISM • La , 
Roslcky", la Praga : 
Lacko (Ceh.) 10,57 ; 
Okkola (Fini.) 13:50,3 
Utialnen (FU.) 89,86 m ; 
obstacole — Lafranchl 
8:26,3 ; greutate (f.) — 
rova (Ceh.' 20,37 m. • 
nul de la Karl Marx 
fost cîștigat de campionul olim
pic Cerplnskl (R.D.G.) în 2h 
15,50.

CICLISM • Etapa a 2-a din 
„Tour de F Avenir", contracro- 
nometru pe echipe (73,600 km), 
a revenit formației U.R.S.S., în 
lh 30,12. în clasamentul general 
conduce sovieticul Kașirin.

CĂLĂRIE • Campionatul eu
ropean (concursul complet) a re
venit danezului Nils Hagensen.

HANDBAL • în turneul între
prins de H.C. Mlnaur Bala Mare 
în R.F. Germania, formația ro
mână a terminat la egalitate, 

16—16 (12—6), ou V.f.L. Gum
mersbach și a învins cu 24—18 
formația din prima ligă T.S.V. 
Milbertshoffen.

HOCHEI • în meci amical, la 
Ceske Budejovlce : Cehoslovacia
— R.D. Germană 9—3.

TENIS • în sferturile de fina
lă ale campionatelor Internațio
nale ale S.U.A. : Tanner 
6—4, 4—6, 6—2 7—6 I ;
— Dupre 6—2, 6—1, 6—1. 
piu femei (sferturi) : 
Wade 6—3, 7—6 ; Evert 
Goolagong 7—5, 6—2.

— Borg 
Connors 
La slm- 
King — 

Llyod —
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