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ÎNTRECERI SUB EGIDA „DACIADEI“

CALE LIDERA AFIRMĂRII
TINERI LOR SPORTIVI FEROVIARI!
• Finala pc țara a „Cclcriadcl" ♦ Cupa purlînfl grav aii 
pc ca insigna „Daciadci" a revenit cclcriștilor timișoreni
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MARȚI A FOST ZIUA LUI PAUL COPU
• Alte trei medalii se adaugă remarcabilului bilanț al sportivilor

români • Atletismul ți scrima în cursă pentru noi locuri pe podium

9 Pînă acum — 27 DE MEDALII (dintre care 12 DE AUR) pentru

DE MEXICO, 12
Deși cicloanele 

,Guillermo" —
CIUDAD 1 

(prin telex). 
„Federico" și „i 
așa este aici, și cicloanele au 
nume — s-au abătut totuși a- 
supră zonei Mexicului, o coadă 
de furtună mătu'rînd cu ade
vărate torente de apă, marți 
după-amiază, Capitala, sporti
vii noștri își văd mai departe 
de treaba lor și cuceresc me
dalie după medalie.

Marți a fost ziua lui Paul 
C.,pu, deși marii favoriți ai 
bursei de 3 000 m obstacole 
erau italianul Mariano Scar
tezzini, ciștigătorui „Cupei E- 
uropei", la Torino, și Michael 
Karst (R.F. Germania), al doi
lea la „Cupa Europei", iar 
printre cei cu șanse socotite 
aici teoretic mai mari decît 
ale sportivului nostru se aflau 
și mexicanul Octavio Guada- 
rama și alergătorii kenyeni 
H’lary Tuwei și Araoj Korir. 
Paul Copu a condus cursa cu 
o mare inteligență tactică, con- 
tro!ind-o permanent și cîști- 
gînd-o în stil de mare cam
pion. Dar iată palpitantul film 
al cursei. La primele ture au 
atacat kenyenii — l’aul Copu 
a răspuns, menținîndu-se în 
plasă lor. Âpoi a încercat să

reprezentanții noștri

Complexul sportiv Voința era 
îmbrăcat, sâmbăta trecută, 
în strai sărbătoresc : fanioane 
fluturând în adierea vîntului 
răcoros de început de septem
brie. terenurile proaspăt mar
cate, panouri cu îndemnuri la 
practicarea mișcării în aer li
ber. a sportului, pentru sănă
tate și vigoare. Totul părea a 
spune — .Bucuroși de oas
peți !“. Șl, lntr-adevâr, gazdele 
— adică asociația sportivă C.F.R. 
Iași — erau bucuroase că aici, 
in orașul de pe cele 7 coline, 
avea loc un eveniment deose
bit : finala pe țară a „Ceferia- 
dei“, organizată de Consiliul 
Uniunii Sindicatelor din Trans
porturi îi Telecomunicații, sub 
genericul marii competiții na
ționale „Daciada*.

Peste 350 de tineri și tinere, 
iubitori de ____
unor ample întreceri de masă 
desfășurate în cele 8 regiona
le C.F.R. — Brașov, București, 
Cluj, Constanta. Craiova. Ga
lați. Iași și Timișoara —, oa
meni ai „drumului de fier", 
mecanici de locomotivă și strun
gari, tehnicieni în depouri sau

sport, cîștigătorii

fete specializate în electroteh
nică, veniseră să demonstre
ze că purtătorii mîndrei unifor
me de ceferist sînt destoinici șt 
pe terenurile de sport.

„Ceferiada", aflată Ia cea 
de-a 3-a ediție, a programat 
întreceri ia volei și popice, te
nis de masă, șah și atletism. 
Iar disputele au fost, de-a lun
gul a două zile, deosebit de 
strînse. mal cu seamă pe tere
nurile de volei. „Aceasta pentru 
că voleiul ?!-a cîșiigat, alături 
de popice, un loc aparte in 
Preocupările de timp liber ale 
ceferiștilor — remarca mecani
cul de locomotivă Ion Ciobanu, 
de la Remiza Roman a Depou
lui din Pașcani. Ia» noi, de pil
dă, am amenajat un frumos 
teren și, cum ieșim din schimb, 
facem un volei." Și iată-i pe 
romașcani — printre echipele 
bune ale finalei — cîștigind 
intîlnirea cu puternica forma
ție a Timișoarei și ocupîr.d lo
cul 2 în clasament, după clu-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)

se detașeze alergătorul mexican
— Paul Copu a răspuns din 
nou. A fost rîndul lui Karst 
sa forțeze — Paul Copu a țîș- 
nit în urma lui. jn sfîrșit. pe 
ultimii 200 de metri a pornit 
într-un sprint prelungit câști
gătorul „Cupei Europei", italia
nul Mariano Scartezzini. Se 
părea câ el va cîștiga cursa. 
Dar Paul Copu, aflat la 2—3 
metri în spatele lui, nu s-a 
lăsat distanțat, ci a țîțnit și el, 
ajungîndu-1 și depășindu-1 pe 
alergătorul italian exact la ul
timul obstacol („Excelentă teh
nica de trecere a obstacolelor”
— este părerea tuturor specia
liștilor de aici), pentru a ter
mina cursa într-un finiș de-a 
dreptul entuziasmau). A fost 
una dintre cele mai frumoase 
victorii ale atletismului Ia U- 
niversiadă. Impresionante —

Paul Copu, in fruntea plutonului in cursa de 3 000 m obstacole, 
pe care a controlat-o și a

ți amuzante totodată — au fost 
momentele care au urmat 
cursei. Paul Copu a continuat 
să alerge pe pistă, în aplau
zele foarte călduroase ale spec
tatorilor. Ploua cu găleata, Iar 

alergau, 
torentul 
de foto, 
Nimeni 

Copu !...

după atletul' nostru 
prin băltoace și sub 
de apă, vreo 15—20 
radio și telereporteri. 
niu voia să-1 scape pe 

un mare succes al at- 
constănțean, care se 
ca o foarte întemeiată 
pentru Jocurile Olim- 
la Moscova. Pînă a-

A fost 
lotului 
prezintă 
speranță 
pice de 
tunci însă, Copu a adus dele
gației noastre cea de a 12-a 
medalie de auz, rezultat care 
întrece performanța record ob-

ciștigat-o in mod strălucit. 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ținută la ediția precedentă _a 
Universiadei, Sofia 1977, de că
tre sportivii studenți români.

Marius POPESCU

(Continuare in pag, a 4-a)

SPORTIVII DIN „CETĂȚILE DE FOC“ 
SI-AU DEMONSTRAT MĂIESTRIA »

Slatina, sfîrșit de săptămînă. 
în sala de sport, la Casa muni
cipală de cultură, pe terenul 
de la stadionul „1 Mai", și-au 
dat întîlnire muncitori de dife
rite virste, din mai multe loca
lități, pentru a-și disputa în- 
tîietatea în „Cupa Metalurgis
tul” la fotbal, box și lupte, 
competiție organizată sub egida 
„Daciadei" de Uniunea sindica
telor din metalurgie și construc
ții de mașini, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Olt. Este pentru pri
ma oară clnd amatorii jocului 
cu balonul rotund din între
prinderile metalurgice, după ce 
au narticipat la etanele inter
mediare (au luat startul echipe 
din 95 de întreprinderi), își 
stabilesc formația campioană. 
Boxerii și luptătorii, sportivi 
clasificați, invitați de organiza
tori, s-au străduit să demons
treze frumusețea acestor disci-

pline sportive, atît de Îndrăgite 
de metalurgiști, din 
cărora s-au ridicat 
sportivi fruntași.

...Primele partide 
primele surprize. Echipa Com
binatului siderurgic din Galați, 
în care s-a îmbinat mai armo
nios experiența virstnicilor cu 
elanul tinerilor, a întrecut net 
(4—0) pe renrezentantii Reșițel, 
socotiți a fi principalii candi
dați la titlul de campioni. Șt 
celălalt meci, dintre Laminorul 
Roman și C.S. Hunedoara, s-a 
încheiat cu un rezultat nepre
văzut : mai tinerii jucători din 
Roman au cîștigat la limită 
(3—2). în finală, gălățenii s-au 
impus repede : in minutul 33 
conduceau1 cu 3—0. ca urmare 
a finalizării unor acțiuni fru-

P. V1NTILA

rindurile 
numeroși

de fotbal.

(Continuare in pag. 2-3)

NOI CAMPIONI AI ȚĂRII
LA TALERE 7

La Istanbul au luat sfîrșit 
Întrecerile campionatului balca
nic de polo, la care țara noas
tră a fost reprezentată de se
lecționata secundă. Jucînd foar
te bine, poloiștii români au ter
minai turneul heînvinși, cuce
rind titlul de campioni balca
nici. Iată rezultatele competi
ției : România — Turcia 11—4 • 
Grecia — Bulgaria 6—6; Româ
nia — Iugoslavia 8—8 ; Turcia 
— Grecia 4—4 ; România — 
Grecia 8—7 î Iugoslavia — Tur
cia 15—9 ; Iugoslavia — Bulga
ria 4—4 ; Iugoslavia — Grecia

12—9 ; Bulgaria — Turcia 12—5; 
România — Bulgaria 6—1. Cla
sament finai : 1. ROMÂNIA 7 
p — campioană balcanică ; 2. 
Iugoslavia 6 p; 3. Bulgaria 4 p; 
4. Grecia 2 p ; 5. Turcia 1 p.

Selecționata română la acest 
turneu a fost alcătuită din : 
Mihai Simion și Mihai Tudor 
— portari, Dinu Popescu. Clau- 
diu Rusu, Eugen loneseu. Dorin 
Costrăș, Ivan Fejer, George 
Gaiță, Hie Gheorghe, Nicolae 
Arsene șl Horia Niță. Antre
nori : Nicolae Rujlnschi și Cor
nel Rusu.

VICTORII ALE TINERILOR
CIMNAȘTI ROMANI IN R. P. CHINEZA
Echipele de gimnastică-ju- 

niori ale țării noastre au efec
tuat recent un turneu în R.P. 
Chineză, prilej cu care tinerii 
sportivi români au susținut un 
concurs, precum și întreceri de
monstrative în compania selec
ționatelor similare ale 
gazdă.

La Han Cijou, în cadrul 
întîlniri care a prevăzut 
pute bilaterale Pe aparate, fe
tele noastre au avut prestații 
excelente, aplaudate la scenă 
deschisă de un public foarte 
numeros și încheiate cu trei 
victoria pe probe. Luminița Bai- 
cea s-a impus la bîrnă (9,55) și 
sol (9,65). iar Gabriela Geicu- 
lescu la paralele (9,65). La bă-

tării

unei 
dis-

o valoroasă victorie _ la 
fixă, realizată de Emilian

ieți, 
bară 
Nicula.

Concursul demonstrativ des
fășurat la Șanhal, la care au 
participat 
zentativelor 
fost urmărit 
ta tori.

componenții repre- 
celor două țări, a 
de 18 000 de spoc-

A
23 septembrie, laDuminică

Budapesta, reprezentativele de 
juniori ale tării noastre vor 
susține noi examene internațio
nale, în compania echipelor si
milare ale Ungariei. Se vor al
cătui clasamente pe echipe, la 
individual compus și pe apa
rate.

BAIA MARE, 12 (prin tele
fon). Pe poligonul din locali
tate s-au încheiat miercuri du- 
pă-amiază întrecerile campio
natelor naționale la talere, 
skeeț si trap. Dacă la trap (ta
lere aruncate din șanț), cam
pionul de anul trecut, băimă- 
reanul Mihai Ispasiu, a domi
nat concursul, cîștigind deta
șat, la sheet (talere lansate dih 
turn) s-a dat o luptă strinsă, 
ciștigătorui probei fiind desem
nat după baraj, între Dan Bu
duru și Alexandru Sencovici. 
Primul baraj s-a încheiat la 
egalitate, 25—25, iar in cel de 
al doilea, Buduru a lovit 24 de 
talere, iar Sencovici 23 și, ast
fel, Buduru a intrat în posesia 
titlului de campion.

O notă bună pentru 
de la C.S.M. Bala ____
Steaua care la skeet (270 t) și, 
respectiv, trap (272 t) au obți
nut noi recorduri pe echipe.

REZULTATE TEHNICE — 
trap seniori (200 talere) : 1. M. 
Ispasiu (C.S.M. Baia Mare) 196 
t, 2. V. Antonescu (Steaua) 
191 t, 3. S. Iorgu (Centrul de 
talere Tunari) 187 t, 4. I. Bu- 
zatu (Steaua) 185 t, 5. 
moioagă (Steaua) 183 
Mîndreanu 173 t. La 
mari (150 t) a cîștigat 
moioagă (Steaua) cu 138 ț, iar 
la cei mici (100 t) titlul a re
venit lui L. Mîndreanu (Steaua) 
cu 86 t. Skeet seniori (200 t) :

1. D. Buduru 193 t (baraj 
24), 2. Al. Sencovici 193 
25—23), 3. N. Vlădoiu 192 t (toți 
de la Olimpia București), 4. N. 
Marin (Unirea Joița) 190 t, 5. 
B. Marinescu (Olimpia) — cam
pionul anului trecut — 189 t, 
6. S. Popa (Vînătorul Timișoa
ra) 189 t. La juniori mari (150 
t). Pe primul loc s-a clasat I 
Tonta (Vinălorul Timișoara) cu 
141 t, iar la juniori mici (100 t) 
a cîștigat M. Cazacu (Unirea 
Joița) cu 93 t.

V. SÂSĂRANU — coresp.

25 - 
t (b

Mihai Ispașiu (C.S.M. Baia 
Mare) reușește pentru a doua 
oară să cucerească titlul de 

campion al țării la trap

LA MOTOCICLISM VITEZA
juniorii

Mare și

Gr. To- 
t, 6. L.

juniori 
Gr. To-

Ultima etapă a campionatului 
Tepublican de viteză pe șosea 
la motociclism, desfășurată în 
Capitală, s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : cl. Mobra, 
fete — 1. Fiorilena Fărcășanu, 
2. Otilia Panca. 3. Mona Boala 
(toate Centrul Moto București): 
începători, 50 cmc — 1. I. Dia- 
conu (Energia Cimpina), 2. M. 
Motoi (C.M. Buc.), 3. R. Frantz 
(Progresul Timișoara); avansați, 
50 cmc — 1. L. Ferenczi (Vo
ința Oradea), 2. E. Covaci (C.M. 
Buc.), 3. Gh. Penciu (C.M.
Buc.) ; 125 cmc — 1. P. Pascotă 
(Progresul Timișoara). 2. C.
Boboescu (Oțelul Galați), 3. D. 
Arșin (Progresul Timișoara) ! 
175 cmc — 1. I. Pascotă (Pro-

„INTERNAȚIONALELE"
PENTRU TINERET

Sîmbătă și duminică, în sala 
Dinamo din Capitală se vor 
desfășura Campionatele inter
naționale de judo ale României, 
pentru tineret. La această com
petiție — aflată la cea de a 
X-a ediție — și-au- anunțat

DE JUDO
ALE ROMÂNIEI

participarea sportivi fruntași 
din Bulgaria, Franța, R.F. Ger
mania, Italia, Polonia, Uniunea 
Sovietică, Ungaria și România. 
Țara noastră va prezenta mai 
mulți concurenți la fiecare ca
tegorie de greutate.

greșul Timișoara), 2. A. Viktor 
(Voința Oradea), 3. T. Troia 
(C.M. Buc.) ;■ 250 cmc — LA. 
Viktor (Voința Oradea), 2. E. 
Pascotă (Progresul Timișoara), 
3. I. Lăzărescu (Energia Cîm- 
pina) ; 500 cmc — 1. A. Viktor 
(Voința Oradea), 2. I. Telegescu 
(Energia Cimpina), 3. D. Panai- 
tescu (C.M. Buc.) ; 
ataș — 1. "
(IRA Tg. Mureș), 2. Gh. Bog
dan — M. 
biu). 3. V.
(Voința Sibiu).

în urma acestei etape, titlu
rile de campioni republicani pe 
anul 1979 au revenit, în ordi
nea categoriilor, următorilor s 
Fiorilena Fărcășanu. Ion Dia«o- 
nu, Laszlo Ferenczi, Petre Pas
cotă, Ionel Pascotă, Atilla Vik
tor, Arpad Viktor, iar la ațas, 
perechea Iuliu Toth șl Atilla 
Toth. Pe echipe, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de 
către asociațiile sportive : Vo
ința Oradea (trei titluri de cam
pion), Progresul Timișoara 
(două titluri), IRA Tg. Mureș, 
Centrul moto București și E- 
nergia Cimpina (cu cite un 
titlu).

1300 cme,
I. Toth — A. Toth

Aiămaru (Voința Si- 
Deak — N. Cioboată



A

Sub însemnul „Daciadei"

ALPINI ADA VISĂTORILOR DE MUNTE, LA CEA DE A DOUA EDIȚIE 
au executat trageri, au rezolvat 
momente tactice. Locul întîi la 
această probă a revenit echipei 
conduse de locotenentul Gheor
ghe Zeican, din lotul „Rod na". 
La cățărare liberă — de ase
menea probă aplicativ-militară
— a cîștigat locotenentul Gheor
ghe Zeican, iar în concursul 
rezervat militarilor în termen
— soldatul Tivadar Kiss din 
lotul „Făgărașul". Proba de că
țărare rapidă și coborîre în 
rapel, desfășurată pe un traseu 
greu, cu pasaje de gradul sase, 
a fost cîșțigată de locotenentul- 
major Mihai Moldovan și sol
datul Viorel Pîrjol, ambii din 
lotul „Leaota". La cățărarea la

Timp de o săptămînă, într-un 
frumos decor din munții Făgă
raș, s-a desfășurat, sub însem
nul „Daciadei", etapa finală a 
Alpiniadei vînătorilor de munte 
(aflată la cea de a doua ediție), 
cuprinzînd următoarele probe : 
cățărare liberă, cățărare rapidă 
și coborîre în rapel, cățărare 
la coardă dublă și coborîre în 
rapel și combinată alpină. A 
impresionat în mod deosebit 
combinata alpină, probă aplica
tiv-militară desfășurată pe un 
traseu de 14 km, într-un teren 
stîncos, cu mari diferențe de 
nivel, pe parcursul căruia echi
pele au escaladat diferite obsta
cole folosind materialul alpin,

/

»
coardă dublă și coborîre în ra
pel, în fruntea clasamentului 
s-a situat echipa lotului „Carai- 
man“, cap de coardă fiind lo
cotenentul Adrian Pușcaș.

A fost o întrecere a curaju
lui, dîrzeniei și îndemînării, 
care a dovedit buna pregătire 
tehnică a concurenților, rezis
tența lor fizică, tenacitatea, 
hotărîrea. A fost — după cum 
spunea profesorul Mircea Mi- 
hăilescu, secretar al Federației 
române de turism-alpinism, 
prezent la competiție în calita
te de oficial 
propagandă 
munților".

— „o frumoasă 
pentru sportul

Gh. VĂDUVA

O școală craioveană cu frumoase tradiții sportive

NOI NU UITĂM CĂ NATALIA MĂRĂȘESCU
” A ÎNVĂȚAT LA LICEUL N. TITULESCU"

ATLEȚII JUNIORI AU AVUT UN SEZON BUN, 
DE LA SPERANȚĂ LA CERTITUDINE RÂMÎNE L

De vorbă cu antrenorul federal Constant»'

Intre școlile Craiovei, Liceul 
„Nicolae Titulescu" se bucură 
de un binemeritat prestigiu. 
(„Cei care au învățat aici au 
Ieșit oameni, nu glumă !“ — ne 
«punea secretarul C.J.E.F.S., I- 
Bogdan). Din punctul de vede
re al reporterului sportiv, Li
ceul „N. Titulescu" se situează, 
de asemenea, printre unitățile 
care nu trebuie omise de la 
capitolul „evidențieri". Aceasta 
nu numai pentru rezultatele 
obținute de echipele sale repre
zentative — cea de volei a cîști
gat, spre exemplu, titlul de 
campioană la juniori II — cit 
mai ales pentru activitatea care 
se desfășoară Pe parcursul În
tregului an (nici vacanțele nu 
fac excepție !) în vederea an
grenării tuturor copiilor la ac
țiunile sportive. In fruntea 
principalilor promotori ai prin
cipiului „minte sănătoasă în 
corp sănătos" se află directorul 
«colii, profesorul Romeo Popes- 
ou. Un om într-un veșnic neas- 
tîmpăr, în permanență... nemul
țumit ! o nemulțumire izvorîtâ 
din dorința de a face totul mai 
bine, de a „realiza, printre 
altele, o simbioză între învăță
tură șî activitățile sportive și 
eul turale".

Pentru director, dar mal ales 
pentru pedagogul care este, 
aportul reprezintă o „problemă

complexă de educație, care tre
buie privită in ansamblul el și 
situată cu precizie la locul ce 
1 se ouvine — în nici un caz 
in ultima bancă !" Iată, 
de ce, și acum în preajma nou
lui an școlar, pentru profesorul 
R. Popescu orele de educație 
fizică, celelalte activități spor
tive constituie o preocupare de 
prim ordin : „Introducerea în 
proiectul Planului de învățămint 
a 2 ore de educație fizică la 
clasele mari este binevenită și 
repară greșelile din anii prccc- 
denți. Ar fi fost însă necesară 
și menținerea orelor de activi
tăți la alegere. Aceasta pentru 
a avea un cadru șl mai larg de 
acțiune. Oricum, noi vom su
plini aceasta prin manifestări 
mai variate și bogate In conți
nut, organizate într-un număr 
sporit. Părinții au înțeles acest 
lucru și, sîntem siguri, și în 
noul an ne vor sprijini la fel. 
In fond, tot ceea ce facem,.fa
cem pentru cei 2500 de eopii ai 
noștri". Tot între nemulțumiri 
se înscrie și dorința ca baza 
materială să devină tot mai bu
nă. Cu sprijinul elevilor și al co
mitetului de părinți, se lucrează 
intens la definitivarea noilor 
terenuri. „Copilul care iese pe 
poarta școlii nu va fi numai 
un bun specialist în mecanică, 
ei șl unnl care a căpătat de-

prinderea mișcării, a menține
rii condiției fizice. în plus, suc
cesele realizate și de echipele 
școlii obligă la mai mult din 
partea noastră, a educatorilor".

Cînd campionii voleiului s-au 
întors de la Alexandria, au fost 
Întâmpinați de întreg corpul 
profesoral, de toți elevii. „Au 
curs și lacrimi, de bucurie, bi
neînțeles. S-a simțit atunci mai 
mult ca oricînd că ne unește și 
o mare pasiune pentru sport. 
Știți ce mi-a spus atunci un 
elev ? «Noi nu uităm că Nata
lia Mărășescu a Învățat la . Li
ceul Tituiescu». Cred că nici nu 
mai este nevoie de explicații 1“ 

într-adevăr, profesorului Ro
meo Popescu, a cărui speciali
tate este biologia și nu sportul, 
nu trebuie să-l mai pledezi 
despre necesitatea educației fi
zice. O face el însuși, prin tot 
ceea ce realizează împreună cu 
colegii de la catedra de specia
litate și cu ceilalți colegi. Pen
tru că nimeni nu mai are ne
voie. acum, la Liceul „N. Ti
tuiescu" de argumente în fa
voarea sportului. Și lucrul a- 
cesta se simte cu pregnanță în 
acest prag de an nou școlar.

Emanuel FANTANEANU

După o perioadă cam lungă, în 
care atleții noștri ne-au 
satisfacții cu parcimonie, 
tul verii preolimpice este 
darnic atît în victorii, cit _
performanțe notabile. In această 
„serie bună“ pot fi înscrise șl 
unele rezultate ale juniorilor, ale 
„schimbului de mîine", care se 
află la încheierea unui sezon 
bogat. Iată de ce am conside
rat utilă o discuție pe această 
temă cu Constantin Nourescu, 
antrenor federal care răspunde 
de problemele tinerilor atleți.

— Ne-ar interesa, mai întîi, o 
scurtă recapitulare a bilanțului 
1979 al juniorilor noștri și, de
sigur, o comparație a generației 
actuale cu cele ale anilor trecuți.

— A fost, se poate spune, un 
an ceva mai bun pentru atleții 
noștri juniori, mai aproape de 
pretențiile firești față de ei. Lu- 
lnd competițiile în ordinea im
portanței, se cuvine să subli
niem, in primul rînd, frumoasa 
comportare de la campionatele 
europene de la Bydgoszcz, unde 
Cristina' Cojocaru (1500 m) șl 
Mihai Ene (triplusalt) au cuce
rit medaliile de bronz, iar alți 
nouă atleți s-au numărat printre 
finaliști. La un total de 16 par
ticipant! este o proporție cores
punzătoare, iar dacă ne gîndim 
că la ediția precedentă a „eu
ropenelor", în 1977, la Donețk, 
am avut doar doi finaliști — fără 
nici o medalie —, bilanțul poate 
fi apreciat ca bun. Aș aminti, 
apoi, rezultatele de la „Con
cursul Prietenia" : două victorii, 
obținute de Cristina Cojocaru la 
800 și 1500 m, două medalii de 
argint șl două de bronz — cea 
mal bună prezență românească 
la o ediție desfășurată peste 
hotare. Să nu uităm cele 11 ti
tluri balcanice, victoriile în 
„triunghiularul" 
forță la nivel european în 
tismul junior) și Ungaria, 
victoriile din primăvară, la 
sul Balcanic.

— Se poate
mare, că avem _ ___
juniori mai valoroasă decît 
3—4 care au precedat-o ?

— In ansamblu, cred că 
Aș spune că această creștere 
într-un fel, previzibilă, pentru 
că generația de juniori n a anu
lui trecut, care a activat anul 
acesta la juniori mari, anunța, 
chiar de la început, cîteva ele
mente de excepție. In cea mai 
mare parte, promisiunile au fost 
respectate.

— V-am ruga să amintiți cîțîva 
performeri care au respectat, 
cum spuneți, promisiunile, și cî
teva performanțe deosebite.

— în primul rînd. Cristina Co
jocaru (2:03,5 la 800 m și 4:12,2 
la 1500 m), Nicoleta Lia 23,78 la 
200 m, Ana Marcu 53,6 la 400 
m, Monica Matei 1,80 m la înăl
țime, Doina Maxim 5,Q,32 m la
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FINALA PE ȚARA A „CEFERIADEI"
(Urmare din pag. 1)

suliță, Cristina Dobrinoiu 53,92 m 
la suliță, Liviu Mafiei 2,19 m la 
Înălțime, Eugen Popescu 2,13 m 
la înălțime, Mihai Ene 16,15 m 
la triplusalt, Elena Aflorii 6,22 m 
la lungime, Tatiana Mihalcea 
15,82 m la greutate și 50,84 m la 
disc, Sorta Tlrichiță 17,15 m la 
greutate. Unii dintre ei vor fi 
juniori și ta 1981, la ediția vi
itoare a C.E., programată ta 
Olanda.

— Raportate, totuși, la cele mai 
bune performanțe pe plan mon
dial ale juniorilor, trebuie să 
recunoaștem că cifrele amintite 
reprezintă deocamdată numai... 
speranțe) nu certitudini. Impor
tantă este evoluția ulterioară a 
juniorilor de azi. Bilanțurile su
perioare la competițiile impor
tante aie categoriei de vîrstă stat 
șl ele însă o realitate. Cum ex
plicați progresul? Este doar o 
conjunctură favorabilă, sau s-a 
schimbat ceva Ia nivelul meca
nismului de bază al activității 
de formare a tinerilor atleți?

— Cred că o bună parte dta 
tehnicienii care lucrează cu ju
niorii au înțeles că un atlet nu 
poate fi competitiv la vtrsta se- 
nloratului dacă nu a dovedit o 
bună valoare, dacă nu este com
petitiv și ca junior. Un junior 
anonim nu va ajunge niciodată 
un mare atlet. S-au făcut pași 
înainte șl în ce privește selec
ția (n.n. deși acesta este încă 
un sector deficitar al atletismu
lui nostru), prin căutarea per
manentă a elementelor de ex
cepție, cărora drumul perfor
manței 11 se deschide mal ușor 
șl mai repede. Se lucrează, ta
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SPORTIVII DIN ^CETĂȚII
(Urmare din pag. 1)

moașe de către Oatu (min. 3) 
și Adamache (min. 22 și 33). 
După pauză, Laminorul a încer
cat să schimbe soarta jocului, 
insă n-a reușit decît să micșo
reze diferența de scor, la 1—3, 
prin Pricopoaia (min. 63). Așa 
că jucătorii echipei Combinatu
lui siderurgic Galați au îmbră
cat primele tricouri de campioni 
ai ..Cupei Metalurgistul".

...Pe salteaua din sala de 
sport, luptătorii de la „libere" 
ai asociației Vulcan București 
au arătat o bună pregătire și,

ca urma: 
mul loc 
„greco-ro 
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vîrful mi 
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• CAMPIONAT
ULTIMELE ETAPE ALE CAMPK 

DE AUTOMOBILISI

• SALA OLIMPIA din Ti
mișoara a găzduit cea de & 
Vn-a ediție a „Cupei Poli
tehnica" la volei masculin, la 
care s-au întrecut 7 echipe, 
printre care șl o formație 
dfcn Cehoslovactia. Tirofeul a 
revenit echipei clubului orga
nizator, Politehnica. • ÎN 
MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ a avut loc compe
tiția de lupte libere dotată cu 
„Cupa Onești", organizată în 
cinstea celui de ai XH-tea 
Congres al partidului. Pe e- 
chipe, au cîștigat Steagul 
roșu Brașov (la juniori și ti
neret) șl șc. sp. Odorhei (2 a 
eopii) Printre cei mai buni 
concurenți s-au numărat : I. 
Nemțeanu — categ. 48 kg (St. 
r. Bv.),, M. Bumichi — 57 kg, 
D. Avomlcesei — 65 kg (C.S. 
Onești) și Z. Kovacs — 65
kg (Șc. sp. Odorhei). • ÎN 
COMUNA VEREȘTI (jud. Su
ceava) a luat ființă, zflele 
trecute, o asociație sportivă, 
Avfintul, care aparține de 
două întreprinderi, I.S.CJ.P. 
șl I.P.N.C. Cei 400 de membri 
vor practica diferite sporturi, 
ca popice. fotbal, tenis de 
masă, vottei, șah și tenis. 
® LA ZALAU s-a disputat o 
competiție de volei feminin, 
„Cupa Meseșuîl", la cane au 
evoluat șase formații, printre 
care două divizionare „A". 
A cîștigat Olimpda Oradea 
(3—2 cu ,,U“ duj-Napoca, 
3—1 cu C.S. ZaHău’, 3—3 cu 
Armătura Zalău, 3—0 cu Uni
versitatea Timișoara și 3—1 
cu C.S. Sc. Suceava), urmată 
de ,,U" Cluj-Napoca șl Uni- 
v^r^oni-ea Timisoara. ® A.S. 
CONSTRUCTORUL BUAJLA, 
cane funcționează pe Ungă 
întreprinderea de construcții 
din localitate, a amenajat un 
frumos club într-o veche eflă- 
dtne aflată în apropierea fa
lezei Dunării. în să'flle clubu
lui, muncitorii practică în 
orele libere diferite jocuri., ca 
șah, tenis de masă, biliard 
ș.a. Cu prilejul inaugurării 
s-au organizat reușite con
cursuri la șah șl tenis de 
masă, cîștigate de N. Guzgu- 
lea și. respectiv, T. Gurgu. 
La amenajarea prin. muncă 
patriotică a clubului a depus 
muLt suflet președintele aso
ciației, ing. Ai. Popescu-Cra-

Iova. © PE LACUL DE A- 
GREMENT dta Bacău s-au 
totreeut 39 die pescari spor
tivi dta 18 județe ta finala 
campionatului repubiltoan de 
pescuit staționau, grupa valo
rică B. După ode patru man
șe de concurs, printre cei 
mal... norocoși undlțari s-au 
aliat V. Ispas (A.VJP.S. sec
tor 3 București), A. — - ■ - 
(Prahova) șl A. VeMn 
oare s-au clasat, In 
pe primele trei 
• AIUDUL a găzduit 
moașă Întrecere ' " 
organizată de 
pentru copil 
ani. Trofeul, 
fotbalist", a 
țlUor Mtetalul
mane șl Sticla Arieșul Turda 
— grupa mică. • „CUPA 
PĂLTINIȘ" la handbal tete, 
care a avut Joc pe terenul 
Luceafărul dta Sdbta, a reve
nit echipei' Metalul Oopși 
Mică, învingătoare cu 24— 7 
in partida cu Voința Agnita, 
cu 32—16 ta mieriul cu Tex
tila Qlsnădie șl realizatoare 
a unui med egal, 17—W, cu 
Carpați Mtașa. • ASOCIAȚIA 
SPORTIVA de pe Drugă Com
binatul de fibre sintetice Să- 
rineșli a amenajat In orașul 
Piatra Neamț, prin. muncă 
patriotică prestată de iubi
torii sportului, o frumoasă 
bază sportivă, care ane un te
ren de handbal cu tribună, 
o popicăirie cu trei piste șl o 
sală pentru tends de masă șl 
șah. inaugurarea s-a făcut 
odată cu disputarea meciului 
Bidonul — Rapid — 
dta campionatul Diviziei 
Ia handbal. © C.J.EJ’.S.
FOV a organizat ta 
marelui eveniment 
Congresul al XH-lea. aS 
o întrecere de înot, 
au participat peste 60 
neri dta Buftea, ______ __,
Snagov, Ghimpați șl alte lo
calități. Cel măi buni au fost 
eterii instructorului P. Bratu 
(Buftea) — C. Mihaladhe țl 
Mariana Popescu.
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(REI.ATARI de la : c.
Crețu, G. Gheorghe, I. Mn- 
drescu, M. Bonțolu, Tr. Ena- 
ehe, I. lancu, i. Crăcism, 1. 
Ionescu, N. Marcu șl D. Mo- 
raru.)

jeni. La volei fete am urmă
rit o splendidă dispută între 
Timișoara și Craiova, cîșțigată 
de țlmișorence, o echipă des
pre care, sperăm, vom avea 
prilejul să mai scriem.

Președintele asociației gazdă, 
tag. Gheorghe Berechet, un en
tuziast și priceput organizator, 
ține să urmărim evoluția echi
pei sale la popice. „Băieții in
ginerului șef al depoului, Ște
fan Deciu — precizează inter
locutorul —, adică echipa pe 
care o antrenează și o conduce 
chiar el, fiind, în același tîmp, 
«1 jucător. Să vedeți oe popica
ri* și-au amenajat Ia depou..." 
Și. într-adevăr, ing. Deciu, om 
trecut de prima tinerețe, robust, 
a „tras" tare ți a cîștigat lo
cul 1. La fete, învingătoare au 
ieșit popicăresele din Constan
ța. La tenis de masă au domi
nat net formațiile bucureștene, 
iar la șah echipa mixtă repre- 
zentînd regionala C.F.R. Galați.

Am urcat și în Copou, la sta
dion, pentru a-i urmări pe

atleți și am regretat că eve
nimentul nu a fost mai 
mult popularizat în oraș,
pentru că cei care ar £i 
venit în tribune ar fi văzut un 
spectacol frumos. Eroii lui, si
tuați în fruntea clasamentelor, 
sîn.t : Ileana Lutaș (Cluj) la 800 
m fete ș1 tîmplarul Teodor 
Timiș (Buc.) la 1 500 m 
băieți, vopsitoarea Ileana Ște- 
f ano viei 
șui Ion 
greutate, 
iova) și 
culescu 
lungime.

Iată și clasamentul pe regio
nale : Timișoara — cîștigătoa- 
rea trofeului transmisibil, Iași, 
Craiova, Cluj, București, Galați, 
Brașov, Constanța. Dar aplau
zele publicului, care a asistat 
la festivitățile de premiere, au 
fost adresate, deopotrivă, tutu
ror finaliștilor „Ceferiadei*. Iar 
noi adăugăm că la reușita a- 
cestei acțiuni o contribuție 
deosebită și-a adus și C.J.E.F.S. 
Iași, prin specialiștii săi, care 
au asigurat o asistență tehnică 
Ireproșabilă.

în urma ședinței Biroului fe
deral a fost stabilit programul 
ultimelor etape ale campionate
lor republicane de automobilism 
din acest an. Astfel, țlnîndU-se . 
seama de diversele deplasări 
peste hotare ale automobiliiștiOor 
români, între care cea mai Im
portantă apare participarea la 
„Turul Europei" (cîștigat anul 
trecut de firma Dacia pe mașini

„Dacia 130 
ma etapă, 
tulul repu 
circuit să 
doara tn : 
brie, iar u 
natului de 
treia, să a 
traseu de 
noiembrie.

(Timișoara) și lăcătu- 
Preda (Timișoara) la 
Octavia Ciurliu (Cra- 

proiectantul Vaier Di- 
(Galați) la săritura in

In septembrie, petreceți un concediu 
PLĂCUT PE LITORALUL MĂRII NEGRE
Luna septembrie este deosebit de favorabilă excursiilor și 

odihnei pe litoralul Mării Negre.
Mai puțin aglomerat, CU REDUCERI SUBSTANȚIALE 

DE TARIFE LA CAZARE ȘI MASĂ (după 15 septembrie 
doar 57 lei de persoană pe zi) ȘI SEJUR DUPĂ PREFE
RINȚE, litoralul constituie un loo ideal pentru odihnă, cură 
balneară și excursii, un adevărat rezervor de sănătate.

Pentru cei afiați Ia odihnă, cit și pentru excursioniști, 
gazdele au pus Ia dispoziție multiple posibilități de agre
ment, EXCURSII IN DELTA DUNĂRII, LA MURFATLAR, 
LA DIFERITE LOCURI ȘI MONUMENTE ISTORICE, PRE
CUM ȘI LA VARNA, ÎN R.P. BULGARIA.

Procurarea biletelor, înscrierile în excursii, alte informații 
suplimentare la toate AGENȚIILE ȘI FILIALELE OFICII
LOR JUDEȚENE DE TURISM, PRECUM ȘI LA CELE ALE 
ITHR BUCUREȘTI.

ca

C

ERNEST MULLNER A CÎȘTIGAT E 
A CAMPIONATULUI DE MO

Pe dealul Cîndeștl de lîngă 
Buzău s-a desfășurat cea de a 
m-a etapă a campionatuflui re- .. 
publican de motocros. ”— 
teie obținute cu acest 
categorii de întrecere, 
Mobra, juniori mici — 
Pop (IRA Tg. Mureș), 
Bchmtfdt (Poiana Cîmpina), 3. 
Eugen «Moașa (St. Roșu Brașov); 
juniori mari — 1. Toma Dulea 
(St. Roșu), 2. Viorel Lepădatu 
(St. Roșu), 3. Daniel Andraș

Rezulta- 
prilej, pe 
sînt : cfl..
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dmjpina),
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(Eleeero-Sf. 
1. Francis 
Gheorghe), 
celui Ctmp 
trescu (Doc 
nlori, el. 2 
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șu) 15 p. 1 
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CAMPIONATUL REPUBLICAN de’ h
Pe frumosul lac din stațiunea 

Neptun s-au desfășurat zilele 
trecute Întrecerile campionatelor 
republicane de navomodele ve
dere, competiție care a reunit la 
start peste 150 de sportivi din 
10 județe șl municipiul București, 
oferind publicului un inedit spec
tacol. Timpul frumos șl buna 
organizare asigurată de federa-

Duminică
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NUMAI CINE JOACA
Ultima zi pentru procurarea biletelor — 
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EXPLICAȚIA 
UNOR SUCCESE

Școala 
București 
vățămînt mică, 
vreo cinci sute de elevi — a 
obținut la Festivalul național 
„Cîntarea României" două 
premii I : unul cu corul 
nimadrigal" și unul cu 
tuziaștii“, revista școlii.

Am răsfoit revista. Cuprin
de poezii, povestiri, rebus, 
curiozități științifice, carica
turi și... două pagini de 
sport. Două pagini cu foto
grafiile și numele celor mai 
buni sportivi ai școlii. Prin
tre acestea, o poză mare a 
Lsabelei Berbecaru — multi
plă campioană ia sărituri de 
la trambulină și cele ale al
tor elevi care s-au remarcat 
nu numai în campionatele 
școlare pe Capitală, ci și în 
întreceri pe plan național : 
înotătorii Claudiu Ticu, A- 
drlan Czizer, Călin Marinescu,

Suliman, Viorel 
baschetbalistele Liliana 
șl Florica Morotanu, 
Răzvan Răduț, hand- 
Mircea Costin și A- 
Niculescu. O

să facă 
____ __________ , ne spu

nea tovarășa Gcorgeta Colț, 
directoarea școlii. Dumnea
voastră ați remarcat, firesc, 
paginile dedicate sportului. 
Dar și In cele literare există 
o poezie care vorbește tot 
despre sport.

Șl a deschis revista, pentru 
a ne arăta pofezia scrisă de 
.leva Irina Olaru. Am reținut 
două strofe :

„Peste tot In țara-aceasta ( 
Slnt copii 

El au daruri mii șl mii /
Bucurii 

Au bazine, patinoare / Tot 
ce Vor 

Șl Partidul le-a dat toate / 
Lor.

Am privit încă o dată lista 
și fotografiile sportivilor de 
frunte al școlii. Șl am găsit, 
parțial, explicația rezultatelor 
de excepție pe plan sportiv 
ale micului coleclF. al șcclll. 
Ele se datoresc șl intensei 
propagande sportive care se 
face in această școală.

Sever NORAN
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Campionii pe acest an, pe clase 
de modele. Clasa X : E. Bîtu 
(Sport club Bacău) — juniori, 
A. Avramescu (Voința Ploiești)
— tineret, Gh. Rotaru (Sport club 
Bacău) — seniori; clasa M: M. 
Marin (C.S.U. Galați) — juniori, 
M. Moisiuc (Voința Deva) — ti
neret, L. Ciortan (C.S.U. Jiul 
Petroșani) — seniori; clasa 10: 
S. Ghionoiu (Voința Ploiești) — 
juniori, A. Căruntu (S.C. Bacău)
— tineret, N. Bărbulescu (Ener- 
geticianul Buc.) — seniori; clasa 
FSM: M. Mitu (C.S.U. Galați) — 
seniori; clasa F5 10: S. Coml- 
novici (Portul Constanța) — se
niori; clasa F5 X: C. Mircea 
(A.S.I.M. Constanța) — tineret, 
E. Șerban (C.S.U. Galați) — se
niori. Echipele campioane: ve
llere liber lansate: Sport _elub

*Bacău (juniori),
(tineret), 
(seniori) ; 
A.S.I.M.

Sport 
vellere 

____  . Constanța 
C.S.U. Galați (seniori).

Voința Deva 
club 

teleghidate : 
(tineret),

Bacău
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In .vederea apropiatelor con
fruntă, rl internaționale (turneul 
în Țara Galilor al primei repre
zentative și participarea echipei 
de tineret la tradiționala compe
tiție de pe litoralul bulgar), cele 
două loturi naționale au susți
nut, ieri după-amiază, un meci 
de verificare. A fost um joc inte
resant. cu multe faze spectacu
loase. La capătul celor 80 de mi
nute : Sel. seniori — Sel. tine
ret 45—16 (25—8).

Antrenorii l-au întrebuințat, 
printre alții, pe Bucos, Mun- 
teanu, Dumitru, Aldea, Plutea, 
M. Ionescu, C. Dinu, Paraschiv, 
Motrescu — la Jetul A, Negru, 
Chiricencu, Lungu, N. Dinu, 
Rădulescu, C. Gheorghe, Grigore, 
Demian, Ștefiuc, Pojar — lotul 
de tineret.

încă o piesă la dosarul transferărilor
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VECHEA POVESTE, GOLURILE 
DIN FAZE FIXE

După cum se știe, marți sea
ră, la Kaiserslautern, reprezen
tativa secundă a R.F. Germania 
a întrecut, cu 2—1 (1—0), Selec
ționata de tineret a țării noas
tre. Amănunte despre această 
partidă ne-au fost furnizate te
lefonic de antrenorul Robert 
Cosmoc. lată-le : „Ținind sea
ma de cunoscuta forță ofensi
vă a adversarilor noștri, am 
pregătit echipa în ideea practi
cării unui joc elastic și echili
brat, oprindu-ne la așezareea 
4—4—2. Am început meciul cu 
următorul „11“ : Cristian — Ne
grilă, Iovan, Bumbescu, Gali — 
Geolgău, Țicleanu, Bozeșan, Su- 
câu — Cîrțu, Terheș. După pau
ză am efectuat trei modificări : 
Pop, Majaru și Turcu au in
trat în locul lui Geolgău. Suciu 
și Terheș. In general, randamen
tul tinerilor noștri jucători 
poate fi considerat bun. Am 
Lntîlnit un adversar puternic. 
O echipă alcătuită numai din 
jucători din prima divizie a 
campionatului R.F. Germania, 
care au vrut să se impună cit 
mal convingător, împătimind me
ciului un ritm alert, susținut. 
Acestei maniere i-am răspuns. 
printr-un joc echilibrat, cu 
măsuri de siguranță în a-

parare, ieșind organizat 
la atac și urmărind să 
păstrăm cit mai mult balonul 
la mijlocul terenului, cu inten
ția declanșării contraatacurilor. 
Așa am reușit să echilibrăm 
jocul, avînd chiar inițiativa în 
finalul partidei. Am fost con
duși cu 2—0, golurile fiind pri
mite în urma unor faze fixe, 
primul din penalty, celălalt din 
comer. Am redus din handicap 
printr-un gol spectaculos, mar
cat de Cîrțu. Atacantul nostru 
a efectuat presing, a recuperat 
balonul, după care a țîșnit prin
tre doi apărători, portarul i-a 
ieșit în întâmpinare, dar șutul 
bine plasat al atacantului nos
tru a făcut ca mingea să se 
oprească in plasă. Am pierdut 
la limită, dar jocul echipei 
noastre a fost apreciat atit de 
spectatori, cit și de ziarele de 
specialitate. O bună... impresie 
au lăsat Cristian, Negrilă, Bum- 
bescu, Geolgău, Bozeșan ți 
Cîrțu. In concluzie, se poate 
spune că în acest prim test, 
de la Kaiserslautern, echipa a 
corespuns. Rămîne ca verifică
rile viitoare să probeze capaci
tatea de Joc a tinerilor noștri 
fotbaliști".

CE SE ASCUNDE IN SPATELE UNEI SEMNĂTURI?

Popiilara competiție fotba
listică .CUPA ROMÂNIEI", 
care se desfășoară sub egida 
„DACIADEI", a programat Ieri o 
nouă etapă, in care s-au între
cut echipe din Divizia C șl 
campionatele Județene, 
parte din rezultate :

Carpați Brașov — 
Brașov 2—0, Torpedo 
— Utilajul Făgăraș 1—0, Parti
zanul Bacău — C.S.M. Borzești 
2—0, DEMAR Mărășești — O- 
țelul Galați 3—0, Soda Ocna 
Mureș — Sticla Arieșul Turda

Metrom 
Zărnești

REFRACTAR
Nu de puține ori, la consfă

tuirile organizate de F.R. Fot
bal tehnicienii și antrenorii au 
cerut forului de specialitate să 
le asigure — In afara școlii de 
antrenori și a anualelor cursuri 
de reîmprospătare a cunoștin
țelor — o posibilitate de infor
mare mai rapidă cu noutățile 
tehnico-tactice ivite In fotbalul 
mondial, un ghid de pregătire 
sau de instruire a echipelor etc. 
Firește, federația a căutat să 
rezolve această doleanță Îndrep
tățită și. In scurt timp, a reapă
rut vechiul JRombol", un bule
tin tehnic scos sub Îndrumarea 
Colegiului central al antrenori
lor. Iată însă că bunele intenții 
ale federației se opresc la Ju
mătatea drumului șl nu din 
cauza el : o parte din pachetele 
expediate de FJS. Fotbal pe a- 
dresa consiliilor Județene pen
tru educație fizică și sport nu 
au fost primite de destinatari, 
fiind retumate ! Este vorba de 
CJ.E.F.S. din Alba, Arad, Ar
geș. Bacău, Bihor, Brașov, Ca- 
raș-Severin, Galați, Mehedinți, 
Sibiu, Tulcea și VHcea. Trimise 
pentru a doua oară la Galați și 
Drdbeta-Tr. Severin, pachetele 
au fost din nou returnate 1

Să credem că antrenorii de 
fotbal din cele 12 Județe amin
tite nu au nevoie de acest caiet 
tehnic editat de F.*R.F. T

Mircea TUDORAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pentru amatorii do pronosticuri 

sportive, concursul Pronosport 
de duminică 16 septembrie ajc. 
prezintă o atractivitate deosebită., 
întrucît cuprinde partidele etapei 
inaugurale a campionatului ita- 
Jian de fotbal ediția 1979/1980, 
precum și cinci în.tiîlniiri intere
sante din campionatul diviziei 
secunde a țării noastre. Iată 
pronosticurile antrenorului Paul 
Popescu, care se ocupă de pre
gătirea echipei C.S. Tîrgovlște :

I. Nltramonia — F.C. Brăfla
10. Carpați Mîrșa — Petrolul
11. Pandurii — Autobuzul
12. F.C. Bihor — Corvinul
13. Aurul — F.C.M. Reșița

Vx
X
1
1
1

Astăzi este ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor ia tragerea 
obișnuită Loto de mălaie, 14 sep
tembrie, care va fit televizată în 
direct începînd de la ora 1B.25.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN

1. Ascoli — Napoli
2. Avellino — Lazio-
3. Cagliari — Torino
4. Fiorentina — Udinese
5. Inter — Pescara
6. Juventus — Bologna 
T. Perugia — Catanzaro 
8, Roma — Milan

ft
1
1

EXTRAGEREA
29

EXTRAGEREA 
41 23 14

FOND TOTAL 
838.149 Jet din 
report categoria

24 42

A n-a: 28 25 18

DE CÎSTIGURI: 
care 171.046 lei 

1.

1—5, Metalul Oțelu Roșu — 
C.F.R. Timișoara 2—1, Textila 
Buhuși — Minerul Comănești
1— 41, I.M.U. Medgidia — Pes
cărușul Tulcea 4—0, Tehnome- 
tal București — Electronica 
București 2—0, C.S.U. Galați — 
Metalosport Galați 5—0, Trac
torul Viziru — Chimia Brăila 
6—1, Constructorul Iași — Ni- 
colina Iași 3—2 (după prelun
giri), Metalul Sibiu — I.P.A. 
Sibiu 0—2, Automatica Bucu-,' 
rești — Flacăra roșie București
2— 1, Metalotehnica Tg. Mureș
— Avîntul Reghin 1—0, Biha- 
ria Vașcău — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza . 4—5 (după lovituri 
de la 11 m), Sticla Tîmăveni
— Automecanica Mediaș 1—0, 
Minerul Lupeni — Metalurgis
tul Sadu 3—0 (după prelungiri).

In perioada de transferări, 
F.CJVI. Galați a depus for
mele pentru legitimarea Iul 
Cristian Rusu de la Victoria 
Tecuci. Din punctul de ve
dere al federației, dosarul era 
complet și nimic nu a împie
dicat efectuarea transferului. 
Au fost depuse toate actele : 
1. ©ererea de transfer, SEM
NATA de jucătorul în cauză, 
cu ștampila clubului gălățean, 
cu acordul de transfer al A- 
sociației Victoria Tecuci (da
tat 23 Iulie 1979), cu semnă
tură și ștampilă ; 2. adeve
rință de la I.N.F. NAVROM 
Galați (nr. 1629, din 24 iulie 
1979), prin care se arăta că 
Rusu C. „este încadrat în 
muncă în unitatea noastră, 
cu o retribuție tarifară 
nară...« (de asemenea, 
ștampilă și semnătura 
fului compartimentului 
sonal-învățămînt); 3. 
adeverință din par
tea
popular 
cipiului 
care se 
tățeanul 
balist 
Galați, are asigurată locuința 
tu municipiul nostru la Bl. 
G3, ap. 53, cartier Mazepa", 
adeverință semnată de preșe
dintele și secretarul Consi
liului popular și ștampilată. 
Deci, ținînd seamă de cele 
menționate pînă acum, trans
ferul s-a făcut fără nici o 
problemă și Rusu C. a deve
nit bun de joc pentru F.C.M. 
Gaflați.

...La redacție ne-a sosit un 
memoriu. Semnătura, Rusu 
Cristian. încă de la început 
se atrăgea atenția că memo
riul său a mai fost trimis și 
altor organe centrale. Intre 
altele, autorul memoriului 
scria: „Am rămas foarte sur
prins citind în ziarul Sportul 
din 27.VII.1979, că F.C.M. Galați 
a depus la F.R.F. formele 
pentru legitimare și printre 
cei transferați mă aflu și eu, 
fără să fi știut despre a- 
ceastă situație. Consider că 
acest transfer constituie un 
abuz flagrant, deoarece EU 
N-AM SEMNAT nici un act 
din care să rezulte că am 
acceptat sau am solicitat să 
fiu transferat la F.C.M. Ga
lați. Mai mult, am fost chiar 
amenințat de către un dele
gat trimis din partea clubu
lui gălățean că voi fi suspen
dat în cazul cînd nu mă voi 
prezenta la antrenamentele 
acestei echipe. Spre știință, 
vă informez că sînt om al 
muncii la I.P.I.L.F. Tecuci 
din 10.III.1978 și locuiesc în 
orașul Tecuci, fără nici o 
mutație pînă în momentul de 
față..."

Consiliului 
al muni- 

Galați, în 
adeverește că 
Rusu Cristian, fot- 

în cadrul F.C.M.

'i
Meciul Steaua - Dinamo, minutul 91

Așadar, o stare de lucruri 
mal mult decît delicată. După 
citirea memoriului și a acte
lor de la dosar, unde se află 
atașat și un memoriu al jucăto
rului (înregistrat cu nr. 15 759 
din 31 iulie 1979) am luat le
gătura cu tovarășul Pavel Ca- 
radinț, . ...........................
din Galati, 
ne-a spus următoarele : 
batistul respectiv a 
cererea de transfer In biroul 
meu. Nu știu cine mai 
de față, dar eu am fost 
gur..." Ne-am deplasat 
Tecuci. Am stat de vorbă 
reprezentanți al organelor 
cale, eu tovarășul D. Fumea, 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid, 
tele secției 
P. Fluieraru, 
C.O.E.F.S., " 
președinte

președintele clubului 
l, care, prin telefon, 

-----
seninat

O FOTOGRAFIE AVERTISMENT

înainte de începerea derby uliul 
Steaua — Dinamo, cele două 
„galerii" se angajează într-un 
duel tineresc, plin de entuzdasm. 
De o parte și de cealaltă flutu
rau steagurile roș-albastre afle 
«teii știlor și cele alb -roșii ale 
suporterilor dlnamoviști. In tim
pul meciului, duelul a continuat 
fai limitele bunului simț, chiar 
dacă umorul scandărilor era 
uneori îndoielnic.

Marea surpriză avea să se 
producă după terminarea meciu
lui, cînd administrația complexu
lui steaua a constatat că o bună 
parte din gradenele tribunei în 
care se aflaseră suporterii dina- 
moviștilor sînt smulse din țițl-ni, 
așa cum s-a mai întîmplat oda
tă, acum doi ani, cînd o altă ga
lerie, cea rapid istă, a comis un 
act de vandalism asemănător, 
smulgînd cu răngile grad'enellc 
tribunei în aproximativ aceeași 
zonă.

Acțiunea huliganică a unor 
așa-ziși suporteri, ale cărei ur
mări se văd în fotografia făcută 
la cîteva minute după termina
rea jocului, este greu de co
mentat și de explicat. Ea trădea
ză porniri necivilizate, cu atît 
mai mult cu cît desfășurarea 
meciului nu putea provoca în 
nici un caz o reacție atît de jos
nică, din partea unor tineri că
rora frumoasele baze sportive 
ale fotbalului (și nu numai ale 
fotbalului) le oferă prilejul de a 
urmări în condiții bune specta
colul sportiv.

surprinde e 
pînă la ora asta nici unul 
cel o mie sau două mdi de 
porteri dlnamoviști nu au consi
derat normal să demaște pe acei 
huligani care aruncă o pată asu
pra Întregii galerii alb-roșii, în 
rlndul căreia sînt destui tineri 
care respectă legile falr-play-u.- 
lui.

ȘTIRI... ȘTIRI
• NEDELCU n, DREPT DE 

JOC LA POLITEHNICA-------
ȘOARA. Ieri, la sediul 
conducerea clubului Politehnica 
Timișoara a prezentat acordul 
scris al clubului U.T.A. referitor 
la jucătorul Nedelcu II. Analizînd 
cazul fostului jucăto-r arădean, 
care întrunește condițiile de 
transfer, F.R.F. i-a acordat drept 
de joc pentru echipa Politehnica 
Timișoara.

TTMI-
F.R.F„,

• PENTRU MECIUL PROGRE
SUL VULCAN — OLTUL SLA
TINA, care Se dispută duminică, 
de la ora 11, biletele de intrare 
se pun în vînzare de astăzi, nu
mai la casele stadionului din str. 

Dr. Staicovici. De asemenea, s-au 
pus în vînzare, la casele obiș
nuite, și biletele de intrare la 
meciul Sportul studențesc — 
F.C. Argeș, care se dispută sâm
bătă pe Stadionul Republicii.

era 
si
la 

cu 
lo-

președln- 
de fotbal, 

președinte al 
Silvestru, vlce- 
A.S. Victoria, 

Vlăsceanu, secre
tar angajat 
sociației, cu 
tian Rusu.
rul și-a

N. 
al 

I.
al a- 

Cris- 
Jucăto- 
menți

nut punctul de vedere expus 
în memoriu, adăugind că a 
semnat o cerere de transfer 
pentru F.C.M. Galați în. vara 
lui 1977. A fost la această e- 
chipă un an, perioadă în 
care nu a jucat nici un meci, 
după care a fost transferat 
la Ancora Galați, unde a gă
sit înțelegerea să primească 
dezlegarea pentru a reveni în 
orașul său natali. Ne-a arătat 
o recentă ’ ’ / 7
9331, din 7 august), prin care 
se dovedea că este angajatul 
I.P.I.L.F. Tecuci de la 10
martie 1978, că locuiește în
Tecud. Ne-am uitat pe bule
tinul de identitate, în care nu 
există nici o viză de mutație 
la Galați. Am aflat de la in
terlocutorii noștri că, în- 
tr-adevăr, s-a dat dezlegarea, 
la cererea unor tovarăși ,,de 
la județ", dar că jucătorul 
nu vrea să plece la F.C.M.

Ce ar mai trebui făcut în 
„cazul Rusu" ? O expertiză 
grafologică privind semnătu
ra de pe cererea de transfer, 
pe care jucătorul în cauză o 
neagă (n.n. am fost in for
mați de la Tecuci că jucă
torul în cauză a și făcut pri
mele forme pentru această 
expertiză, dar că unii în
cearcă să împiedice experti
za), o confruntare cu cererea 
de transfer din 1977. Orga
nele de drept din Tecuci și 
Galați, F.R.F. (care trebuie 
să ia în seamă memoriul ju
cătorului, prins cu o agrafă 
la dosarul de transfer) tre
buie să lămurească acest caz 
dificiR.

adeverință (nr.

Constantin ALEXE

CORVINUL HUNEDOARA - 
AURUL DRAD 2-0 (1-0)

Ieri, în cadrul etapei a 6-a a 
Diviziei B (seria a IlI-a), s-a 
disputat partida dintre Corvi- 
nul Hunedoara și Aurul Brad.. 
Gazdele, care au avut mai 
mult timp inițiativa, au obți
nut victoria cu scorul de 2—0 
(1—0), prin golurile marcate de 
Agud (min. 1) și Luccscu (mint 
69 din 11 m). (I. VLAD — co
resp.).

MECIURI
AMICALE

• A.S.Ar TG. MUREȘ —
SENAL CAIRO 2—2 (0—9).
marcat : Pîslaru (min. 64) și 
nici (min. 90), respectiv Maxem 
(min. 48) și Alolak (min. 49). 
CC. Albu — coresp.)
• GLORIA BISTRIȚA — BI

LAL BENGHAZI (LIBIA) 3—1 
(2—0). Au înscris: Berceanu (min. 
20), Ciocan (min. 43) și Moga 
(Imin. 55) de la gazde, respectiv 
Abpellaziu (min. 65). Cu acest 
prilej a avut loc o- frumoasă fes
tivitate prilejuită de retragerea 
din activitatea competition al ă a 
jucătorului Ciocan, care a îm
brăcat tricoul echipei Gloria 
Bistrița timp de 20 de ani. 
(I. Toma — coresp.)
• RAPID — ARSENAL CAIRO, 

DUMINICA IN GIULEȘTI. Divi
zionara B Rapid București (___ 
programată în etapa a 
rid a Il-a) va susține 
un meci amical în 
echipei Arsenal Cairo, 
începe la ora U, pe 
Glulești.
• CARPAȚI MÎRȘA — DACIA 

ORAȘTIE 4—1 (3—0). Au marcat :
Vâida, Istvan, Stănilă, Gabor, 
respectiv Stoica (M. VERZESCU 
— coresp.)
• SOMEȘUL SATU MARE — 

VIITORUL SCORNICEȘTI 0—0. 
Joc frumos, în care apărările ce-, 
lor două echipe au evoluat foar
te bine. (Z. KOVACS — coresp.)
• CHIMIA RM. VÎLCEA — OL

TUL SLATINA 2—2 (1—0) 
marcat : Gîngu (min. 33) și Savu 
(min. 52 din 11 m) pentru Chi
mia, Mincioagă (min. 49) și Fur
nea (min. 89) pentru Oltul. (S. 
GIORNOIU — coresp.)

0 OLTUL SF. GHEORGHE — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Au înscris : Bokor și SiklodL 
(Gh. BRIOTA — coresp.)

AR- 
AU 
Fa-
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s-a a se- 
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Jocul va 
stadionul

Au

Z



Balcaniada de yachting

JONIORII ROMANI PE PRIMELE LOCURI 
LA CLASA FINN

L CONSTANȚA, 12 (prin tcle- 
fon). Miercuri, in a 4-a zi a 

[■Balcaniadei de yachting, vre
mea a fost din nou splendidă 

me litoral, motiv de sa
tisfacție pentru zecile de 
mii de turiști, dar nu și pentru 
sportivi, care au constatat că 
marea se prezintă ca o oglin
dă. Cu toate acestea, la ora 10, 
navele însoțitoare și ambarca
țiunile. sportive au pornit în 
larg. După cîteva amînărl, în 
sfîrșit, la ora 12 s-a plecat in 
penultima regată, a 5-a.

în această zi sportivii români 
•u avut evoluții notabile, multe 
dintre ele chiar peste nivelul 
ridicat al reputaților lor adver
sari: Foarte bine s-au compor
tat juniorii de la clasa „Finn", 
care ocupă primele 3 locuri. 
Primul s-a clasat Cătălin Lu- 
chian, iar in imediata sa apro
piere se situează Mihal Butu- 
caru. Cuvinte frumoase și des
pre cuplul Mircea Carp—Adrian 
Arendt, care a concurat foarte 
bine pe tot parcursul balcania
dei, menținindu-se pe un me
rituos loc trei la clasa „F.D.", 
cei doi concurenți români fiind 
devansați doar de echipajele 
Iugoslave, dealtfel printre cele

UNIVERSIADA DIN
(Urmare din pag. 1)

Alte rezultate ale sportivilor 
noștri. într-o companie fparte 
«efectă, Florența Țacu a obți
nut locul trei Ia aruncarea dis
cului, urmîndu-le în clasament 
pe Svetlana Melnikova 
(U.R.S.S.) și Evelyn Jahl 
(R.D. Germană). Tot locul trei

FLORENȚA ȚACU

SFINAL PUTIN OBIȘNUIT 
' LA UN MARATON

NEW FORK, 12 (Agerpres). 
Tradiționalul concurs interna
tional de maraton de la Eugene 
(Oregon) a avut în acest an un 
final puțin obișnuit : la sfîrși- 
tul celor 42,195 km, doi atleți 
americani, Jeff Wells și Tony 
Sandoval, au trecut linia de so
sire umăr la umăr, ambii fiind 
înregistrați cu timpul de 2 h 
10.20 — rezultat ce constituie 
una dintre cele mai bune per
formanțe mondiale din toate 
timpurile în această dificilă 
probă. 

Lbi „show" da televiziune ni l-a readus sub priviri pe John Curry, on 
patinator, in felul sau, unic. Nu prin numărul da medalii din pano
plie, deși nu-i lipsește aurul olimpic, sau aceia al „mondialelor". Atțil 
ou adunat mai mult. El a trebuit sâ facă un king stagiu, pînâ a con
ving» pe arbitri că patinajul său merită un „6" definitiv. Intr-o epocă 
in care această disciplină se afla împărțită între austeritatea figurilor 
impuse, negustate de public, șl dezlănțuirea celor libere, aglomerind 
triplele și cvadruplele sărituri, Curry a adus o notă aparte. El miza 
pe linia exclusiv artistică în evoluție. Insista pe estetica alunecării pe 
gheață. Bravura salturilor, fără a fi neglijată, se Integra temei alese, 
in exprimarea unei idei. Total era subordonat armoniei mișcării, efec
tului artistic. In fond, ca șl pentru Peggy Fleming, odinioară, sau Pro- 
topopovi, acesta Ora, propriu-zis, adevăratul balet pe gheață. Și de ce 
n-ar fi așa, dacă acest sport se numește patinaj artistic î

La campionatul mondial din 1973, la Bratislava, asistam io una din 
acele flagrante erori de arbitraj, nu rareori în ti Ini te atund cînd ierar
hiile sînt determinate prin acordarea notelor. Lui Curry îi fusese refuzat 
un Ioc pe podium, era al 4-lea in clasamentul final. Invitat, totuși, la 
demonstrația de închidere, englezul a făcut senzație. După ce Crans
ton și Cetveruhin își etalaseră, cu brio, e drept, întreg repertoriul de 
virtuozitate, a apărut Curry. Patina sobru, în vădit contrast cu ceilalți, 
uneori imperceptibil in mișcări, folosind un singur element tehnic pri
mar — „cumpăna". Pe această unică temă (fundamentală în patinaj) 
a brodat variații multiple, cu o îndemînare de prestidigitator. Publi
cul l-a ovaționat...

John Curry și Peggy Fleming. Doi autentici „artiști ai gheții", din 
două generații diferite, reuniți pe micul ecran... Ei ne-au făcut să ne 
amintim de valoarea artisticului în toate sporturile, nu numai la pati
naj. In străvechea Olimpie, campionul trebuia să fie neapărat frumos. 
Deși proba supremă o constituiau luptele, la ea nu puteai ajunge da
cic treciod prin celelalte etape ala pentatlonului și prima era săritura 
în lungime, care cere neapărat suplețe. Un atlet hipertrofiat, ca acei 
diformi luptători din circurile japoneze de astăzi, n-ar fi obținut ni
ciodată ramura de măslin a învingătorului.

Să dăm, mai departe, credit frumuseții in întrecerea sportivă I
Radu VOIA

mai bune din Europa la această 
clasă.

Clasamente după 5 regate. 
Clasa 470 : I. Straus—R. Straus 
(lug.) 6 p ; 2. S. Malgevat—A. 
Cervenik (Iug.) B,7 p ; 3. S. Pa- 
rankinidis—D. Gerondaris (Gre
cia) 19 p ; dasa F.D. : 1. Z. 
Zorici—B. Sirola (Iug.) 5,7 p | 
2. D. Puh—E. Milosevic! (Iug.) 
9 p | 3. M. Carp—A. Arendt
(România) 16,4 p I clasa Finn 
(juniori) : 1. Cătălin Luchian
(R) 11 pi 2. Mihai Butucaru 
(R) 24,7 p) 3. Alexandru Fe- 
redean (R) 25,7 p.

Paul 1OVA.N

ÎN CUPA DAVIS, 
ITALIA - ANGLIA

ROMA, 11 (Agerpres) — La 
«Orșitail aoestei săptSmtol se va 
disputa la Borna medul de tenis 
dintre echipele Italiei șl Angliei, 
conțin d ca finala grupei A a so
net europene a „Cupei Davis”. 
Căpitanul nejucător al formației 
Italiene, Umberto Bergamo, a se
lecționat pe Adriano Panatta, 
Corrado Barazzutti, Paolo Berto
lucci șl Antonio ZugarellL

a revenit și fotbaliștilor noș
tri, care au învins echipa O- 
landei cu 4—1 (1—1). Jucăto
rii români au atacat perma
nent, ratînd multe ocazii vr 
me de vreo oră și un sfert, 
perioadă în care adversarii lor 
au contraatacat rar dar foarte 
periculos. în ultima parte a 
întîlnirii însă, dezlănțuiri, fot
baliștii noștri au înscris de trei 
ori (Voicilă min. 75, Grigore 
min. 82, din lovitură, de Ia 
11 m, și Cămătaru min. 89). 
după ce în prima repriză sco
rul fusese 1—1 (prin golurile 
marcate de Cîmpeanu în min. 
35 și, respectiv, Graafland în 
min. 41). Cîștigînd 6 din cele 
7 meciuri jucate aici, la Uni
versiadă, echipa noastră de fot-

■ăr
ATLETISM. 3 000 m. obstacole :

1. Paul Copii 8:57,7, 2. Mariano 
Scartezztai (Italia) 8:58,1, X Mi
chele dna (Italia) 9:08,7. 4. Mi
chael Karst (It.F.G.) 9:10.5, 5.
Dan Bettal 9:10,7, 8. Amoa Kartr 
(Kenya) 9:14,7; 400 m B (finală):
1. Harald Schmidt (B.F.G.) «,35,
2. Franz Peter Hofmelster 
(R.F.G.) 45,12, 3. Walter McCoy 
(S.U.A.) 45,20... S. Hori* Toboc 
«>,56 ; diac F : 1, Svetlana Melni
kova (U.R.S.S.) 53.34 m, 1. Eve
lyn JaM (R.D.G.) 63,00 m, 3. Flo
rența Tăcu 59,28 m ; trlplusalt s
l. Willie Banks (S.U.A.) 17,23 zn,
X Jaak Uudim&e (UB.S.S.) 17J»
m. 3. Rooerto Mazzuaat» (itaMa)
18,87 m, ... 8. Bedros Bedrosian 
16,18 m : decatlon : L Jczef Zeil- 
bauer (Austria) 8 208 p, 2. Jurgen 
Hlngsen (B.F.G.) î® 3, 3.
Heinz Antreter (R.FX4.) 7 863 p. 
în calificări la săritura in lua- 
gume. Doina Anton (8,19 m) șl 
Sanda Vlad (6,18) au Îndeplini» 
standardul (6,10 m) șl s-au oaU- 
ftcat pentru concursul propriu- 
zls

SCRIMA. în ultima probă a în
trecerilor de scrimă, cea de spa
dă pe echipe, formația României 
a reușit să se califice in semifi
nale, după o comportare promi
țătoare. Astfel. in faza sferturi
lor de finală, echipa noastră a

SPORTIVI ROMÂNI lN ÎNTÎLNIRi INTERNAȚIONALE
ROMANIA - IUGOSLAVIA 9-1 
LA TENIS DE MASA (feminin)

In continuarea meciurilor a- 
micale de tenis de masă sus
ținute la Arad de jucătoarei» 
române și iugoslave, formația 
României și-a luat o splendidă 
revanșă, cîștigînd cu 9—1 ! Iată 
rezultatele parțiale : Maria Păun 
— Branca Batinic 2—0, Maria 
Alexandru — Dubravka Fabri 
2—0, Eva Ferenczl — Erzebet 
Palatinus 2—1, Alexandru — 
Batinic 2—0, Păun — Palatinus 
2—1, Ferenczi — Fabri 2—0, A- 
lexandru — Palatinus 2—1, Fe
renczi — Batinic 2—0, Păun — 
Fabri 1—2 și Maria Alexandru, 
Liana Măcean — Batinic, Fabri 
2—0.

în alte partide, România (ti
neret) — Iugoslavia 2—8. Au 
jucat Maria Păun 1 v, Marla 
Alboiu, Gabriela Kadar. Cea de 
a doua victorie a fost obținuți 
de dublul Păun, Kadar la Fabri, 
Palatinus. întîlnirea Arad — 
Zagreb s-a încheiat cu victoria 
la limită a oaspetelor, 5—4. E- 
chipa Aradului a fost formată

TURNEUL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ DE LA FRAGA
FRAGA, 12 (Agerpres). — în 

cadrul competiției internaționa
le de hochei pe gheață de la

MEXIC
bal a obținut medalia de bronz. 
A jucat slab o singură dață, 
cu formația Mexicului (pe care 
ar fi trebuit s-o Învingă la 
fel de detașat ca și pe cele
lalte adversare, pentru că 
acesta era raportul real de 
forțe), iar prețul acelei în- 
frîngeri a fost ratarea locului 
fnttL

In sfîrșit, o veste bună șl de 
la scrimă. Echipa noastră de 
spadă s-a calificat In turneul 
final. Poate că măcar acum, In 
ceasul al 12-lea, scrima va 
reuși ceea ce nu a reușit pe 
întreaga desfășurare a Univer
siadei, medalia de bronz obți
nută de Mustața reprezentînd 
prea puțin față de promisiu
nile și posibilitățile ei reale.

★ -ăr
tavtru reprezentativa Poloniei ou 
scorul da s—6. Alte rezultate din 
această fază : Ungaria — Franța 
9-4, B.F.G. — Italia 9—8, 
U.R.S.3. — S.U.A. 7—3 (3 duMe 
tafirîngeri). In semifinale se vor 
tafitai România — Ungaria șl 
B.FJG. — U.R.S.S., Iar pentru 
tocurile 5—8 Franța — Fotoni* 
șl Italia — S.UJA

POLO. In turneul fitaal pentra 
locurile 1—4 : U.R.S.S. — aomi- 
nta 7—S (2—1, 3—1, 0 - 2, 3—1). 
Gesturile formației noastre au 
fost realizate de I. Slăvel J, M4- 
rea, Schervan șl Nastasiu.

BASCHET. In finala turneutat 
feminin. : S.UJL. — Cub* 73—SX 
In meciul pentru locurile 3—4 : 
Canada — Bulgari* 67—61. In fi
na»* competiției masculine se 
vor intîta?. Iugoslavia șl S.U.A. 
Rezultate din semifinale : S.U.A. 
— Mexic 75—67 șl Iugoslavi* — 
Cuba 93—64.

VOLEI. Finala turneului femi
nin : U.B.S.S. — Japonia 3—3 
(4, 8. 10). Clasament float :
l. U.R.S.S. ; 2. Japonia; 3. Cuba; 
4. Brazilia.

FOTBAL. In partida pentru 
tocurile 3—4, echipa României a 
întrecut selecționata Olandei cu 
scorul de 4—1 (1—1), prin golu
rile marcate de Cîmpeanu H, 
Velciiă, FI. Grigore (U m) șl 
Cămătarii. In finala turneului se 
vor tnttlnl echipele Mexicului șt 
Uruguayulul.

IN PRELIMINARIILE C.E.
DE FOTBAL

(ÎM(IA- U.R.S.S. 10 (1-0)
Ieri, Ia Atena, ta preUnata*- 

ctae C.E. (gr. a 6-a), Greci* a 
întrecut U.R.S.S. cu l—0 (1—0), 
prin golul marcat de Nikoltdls, 
ta min. 24. Astfel, echipa Gre
ciei are prim* șansă pentru a ae 
califica In turneul final din Ita
lia, programat ta 1930.

ATLETISM • Cu prilejul „Cu
pei U.R.S.S.* care se desfășoară 
la Tbilisi, Aleksandr Krupskt a 
cîștigat proba de săritură cu 
prăjina, cu 5,50 m. In vtrstă de 
13 ani, A. Krupskl a fost meda
liat cu argint la campionatele 
europene pentru juniori dispu
tate recent la Bydgoszcz. Ttaă- 
rul Aleksei Demlanluk (20 de 
ani) a ieșit învingător în proba 
de săritură ta înălțime, cu 
2,28 m.

CICLISM • După 7 etape, ta 
„Tour de l'Avenlr" continuă să 
conducă rutierul sovietic Serghel 
Suhurucenko, urmat de coechi
pierul său Guseinov — la 3:26,0 
șl norvegianul Wllmenn — la 
5:49,0. Etapa a 7-a, desfășurată 
la Dlvonne les Bains, a revenit 
la sprint polonezului Jan Brzez- 
ny, cronometrat pe distanța de 
135 km cu timpul de 3h 40:33,0.

FOTBAL ® După 7 etape. In 

din Liana Măcean 3 v, Eva Fe
renczi 1 v și Magdalena Leszay.

TURNEUL DE JUDO DE LA 
BERLIN, DOMINAT DE 

SPORTIVII NOȘTRI

Participînd la concursul inter
național de judo „Cupa elibe
rării”, desfășurat la Berlin, 
sportivii români Tom» Mihaia- 
cne. Constantin Niculae și Ar
pad Szabo au avut o compor
tare foarte bună, clasîndu-se pe 
locul I, iar Cornel Roman și 
Iacob Codrea pe locul III. La 
întreceri au participat judoka 
din România, Polonia, U.R.S.S. 
ți R.D. Germană.

FL GHEORGHIU SE MENfINE 
PRINTRE FRUNTAȘI IN 
TURNEUL INTERZONAL

k

în runda a 6-a a turneului 
interzonal de șah de la Riga, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu — avînd piesele ne
gre — a remizat cu maestrul 
internațional Grflnfeld (Israel).

Praga, selecționata U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 8—2 (1—1, 
4—0, 3—1) formați* Suediei. 
Golurile au fost înscrise de 
Pervușin (2), Jluktov, Golikov, 
lakuțev, Harlamov, Kapustin, 
Petrov, respectiv Hansen și 
Naeslund. într-un alt joc, re
prezentativa Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 9—î (2—9, 
3—X 4—0) echipa Canadei.

Stop-cadru :

,,ALKI‘ LARNACA, PRIMA ADVERSARĂ 
A LUI DINAMO BUCUREȘTI lN „CUPA U.E.F.A.
Echipa cipriotă „Alkl* Lar

naca, viitoarea adversari a 
Iul Dlnamo București ta „Cupa 
U.EJA", a fost înființată în 
1343, fiind una dintre fonda
toarele federației cipriote de 
fotbal amator. Condiția de 
echipă amatoare s-a menținut 
Ptaă în 1954, dată la care 
„Aîkl" se transferi ta cam
pionatul profesionist, ta Hga 
a n-a. în ediția de campio
nat 1356—37, echipa ratează o~ 
aazl* de a promova în prim* 
ligă, fiind învinsă într-un 
meci de baraj de „ApoUonas” 
dia Limassol. In 1960, Insă, nu 
mai pierde șansa de a uroa 
ta primul eșalon șt odată a- 
funsi atei, devine o formație 
respectată, avînd ta flecare 
sezon ua cuvtat greu de 
spus. j.Alki" se Impune oa o 
echipă cu joc organizat șt 
disciplinat, al cărei compe
nsați excelează ta primul rtnd 
prta pregătirea lor aKetică.

Prir.ia performanță deose
bită a lui „Alkl* a fost ca!l- 
flearaa ta finala Cupei Cipru

„Alici* Larnaca. In r'indul de sus, al doilea de la stingă la dreapta, 
golgelerut formației, D. Panaylotou

campionatul francez conduce 
formația SL Etienne, cu 13 p, 
urmată de echipele Nantes și 
Monaco — cite 13 p. Rezultate 
din etapa a 7-a : Brest — St. 
Etienne 0—2; Nantes — St. Ger
main Paris 4—2; Monaco — 
Nancy 3—0; Marsilia — Nlme»

TELEX
0—1; Bastia — Bordeaux 2—1. • 
Au luat sfîrșit întrecerile din 
grupele preliminare ale „Cupei 
Italiei-. Pentru sferturile de fi
nală ale competiției s-au califi
cat echipele A.S. Roma, Torino, 
Ter na na, Internaționale Milano, 
Lazio, A.C. Milan, Napoli (cîș- 
tigătoarele celor șapte grupe) șl 
formația Juventus, deținătoarea 
trofeului. Duminică începe cam
pionatul Italiei © Miercuri, lia 
Nyiregyhaza, în meci amical, re

Concursul este dominat de evo
luția fostului campion mondial 
Mihail Tal, care a înscris o 
nouă victorie (a 5-a !) în fața 
americanului Tarjan. Și tot cu 
piesele negre, Ribli (Ungaria) 
a obținut un punct foarte pre
țios la Liubojevici (Iugoslavia). 
Kuzmin (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Rodrigucz (Filipine). iar Poln- 
gaevski (U.R.S.S.) a remizat cu 
Ador Jan (Ungaria). Restul s-au 
întrerupt

în clasament : Tai 51/:. I ar- 
sen 4 (1), Gheorghiu, Ribli 4, 
Polugaevski. Atlorjan 3'/» (1) 
etc.

CĂLĂREȚI ROMANI LA CON
CURSUL DE LA TRIPOLI

Călăreții Dania Popescu, Ion 
Popa. Cornel Ilin și Alexandra 
Bozan, recenți câștigători al 
titlurilor de campioni balcanici 
la cea de a X-a ediție, înche
iată de curind la Atena, vor 
participa Ia tradiționalul con
curs internațional de obstacole 
de la Tripoli (Libia), care, in 
acest an, este programat între 
ÎS șl 18 octombrie.
CICLIȘTII ROMANI VOR PARTI

CIPA LA TURUL BULGARIEI
Turul ciclist al Bulgariei se 

va desfășura în acest an între 
15—23 septembrie, pe un traseu 
de aproximativ 1000 km. divi
zat în 7 etape. La întreceri v* 
participa și reprezentativa țării 
noastre, in următoarea compo
nență : Teodor Vasile, Mirce* 
Romașcanu, Valentin Hie, Ui» 
Butaru, Constantin Cîrji ®l 
Constantin Căruțașu — antie- 
nor Nicolae Voicu.

lui, pe care a dlsputat-o în 
1967 în compania lui ...„Apol- 
Sonas” Limassol. Dar, pâs- 
trlndu-se „tradiția", „Apol- 
toaas" învinge Iarăși. De a- 
tuncl, „Alkl* mai reușește 
tacă de două ori (1971 șl 1974) 
să ajungă în finala Cupei, dar 
de fiecare dată pierde înttl- 
nirea decisivă ta fața lui 
G.S.P. Pezopozikoc și, din 
nou. „Apollonas*.

Ia ultim* ediție de campio
nat, echipa a realizat 33 de 
puncte din 30 de meciuri, ctif- 
tlgtnd 1.2 partide și term Into d 
> la egalitate. Golaverajul : 41 
goluri marcate, 39 primite. 
Golgeterul formației se nu
mește D. Panayiotou, avtad la 
activ 15 puncte. (Pe locurile 
următoare, Funtousls șl Anto- 
naldB, ambii cu 7 goluri).

Antrenorul edil pel este bul
garul Mllenov.

Stadionul din Larnaca, care 
găzduiește partidele lui „Al- 
ki“, are o capacitate de IM 
de locuri.

prezentativa Ungariei a învins ea 
2—1 (2—0) formația Cehoslovaciei. 
Au marcat : Tatar (min. 11 din 
penalty), Kuti (min. 3*8), respec
tiv Panenka (min. 83). Au asis
tat 27 000 de spectatori.

SCHI • Concursul de sărituri 
disputat la Frenstat (Cehoslova
cia) pe pistă artificială a reu
nit 86 de concurenți dtn 10 țări 
și a fost cîștigat de sportivul 
cehoslovac Leo Skoda, cu 248,8 p. 
Clasat pe locul doi, cu 247,4 
Jochen Danneberg (R.D.G.) a 
realizat cea mai lungă săritură 
din concurs — 89 m.

ȘAH • După patru runde, în 
turneul de la Vîrșeț, conduce 
Rajkovici (Iugoslavia) — 21/2 p 
(1), urmat de Sahovici (Iugo
slavia) — 2Y2 p, Stean (Anglia) 
— 1 p (1) etc. In runda a 4-a, 
Sahovici a remizat cu Bronstein, 
rezultat consemnat și în partida 
Matanovici — Vukici.


