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Raid-anchetă în trei întreprinderi

caute forme aparte do prac
ticare a sportului, Experienței 
pozitive în acest domeniu îi 
consacram raidul de față, efec
tuat în trei întreprinderi bucu- 
reștene cu un pronunțat speci
fic feminin.

Universiada din Mexic
Există, fără îndoială, un spe

cific al sportului feminin. O 
anume caracteristică, ce obligă 
asociațiile sportive din între
prinderile și instituțiile în ca
re ponderea personalului mun
citor o constituie femeile, să

AURORA : „PRINCIPIUL FORMELOR SIMPLE DE MIȘCARE"
Lipsa unei baze materiale 

adecvate a determinat consiliul 
asociației sportive „Aurora" să 
se orienteze spre forme cît mai 
simple de organizare a mișcă
rii lucrătoarelor. în acest sens, 
a fost introdusă gimnastica la 
locul de muncă în două 
cele cinci secții principale 
întreprinderii, urmînd ca, 
continuare, această formă __ 
mișcare să fie extinsă. In vir
tutea aceleiași orientări’ spre 
formele simple de mișcare, fe
tele de la căminul de nefami- 
liste au participat, numai în 
ultima vreme, la patru crosuri.

Alexandru Bădescu, preșe
dintele asociației sportive, ne 
ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE 
LOCUL DE MUNCĂ, DIN CONVINGERE SI NU NUMAI PENTRU 

CA TREBUIE...
al celor ce muncesc la „pro
duse zaharoase". Die Ion, pre
ședintele asociației sportive din 
această întreprindere, ne asi
gură că nici o lucrătoare nu 
ar mai putea concepe o zi dc 
muncă fără gimnastică : „N-am 
privit niciodată introducerea

din 
ale 
în 
de

vorbea și despre campionatul 
asociației sportive, pe care sc 
pune, de asemenea, bază, în- 
trucît întreprinderea Aurora 
are patru unități dispersate (în 
Sălaj, Viilor, Rahova și str. 
Garoafei). Consiliul asociației 
sportive a recomandat alcătui
rea 
ale 
rea 
de 
volei — fete și tenis de masă. 
O interesantă inițiativă la „Au
rora" o constituie concursul de 
tir, organizat cu prilejul pre
gătirii în cadrul formațiilor 
Gărzilor patriotice.

ZAHAROASE : GIMNASTICA LA

de echipe reprezentative 
acestor unități și angrena- 
lor în cadrul unor întreceri 
succes la fotbal — băieți.

ÎN ULTIMA ZI, ALTE NOI SPERANȚE
® Mihaela Loghin, Ia aruncarea greutății și echipa de spadă

medalii de bronz • In -reuniunea atletică finală iau startul Natalia

Mărășescu și Fița Lovin — la 800 m, llie Floroiu și Paul Copu

MEXICO, 13

la 5 000 m

Jumătate dintre activitățile 
efectuate la întreprinderea de 
produse zaharoase sînt statice. 
Acesta este motivul pentru ca
re asociația sportivă, în cola
borare cu comitetul sindicatu
lui, s-a preocupat — începînd 
încă cu mulți ani în urmă — 
de practicarea continuă, susți
nută, a exercițiilor fizice, în 
timpul pauzei de la ora 10. Așa 
se face că gimnastica este, de 
șase ani, un tovarăș nelipsit

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

CIUDAD
(prin telex). Penultima zi a ce
lei de a X-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare a fost 
dominată de o ploaie torențială 
și de entuziasmul greu de ima
ginat și — cu atît mai mult — 
de descris al gazdelor la victo
ria echipei de fotbal a Mexicu
lui în finala cu reprezentativa 
Uruguayului : 5—3 (3—1). Fot
baliștii au adus, așadar, mult 
dorita primă medalie 
țării organizatoare a 
ediții a Universiadei, 
s-a produs, probabil, 
mare surpriză a acestor între
ceri. Marii favorite, puternicei 
echipe a Uniunii Sovietice, îi 
era suficient un meci egal, ba 
chiar și o infrîngere la un sin
gur gol diferență în partida cu 
S.U.A., ultimul meci al turneu
lui final, pentru a deveni cam
pioană mondială universitară.

în 
Să 
ne 
e- 
In

Săptămîna viitoare, in Capitală

DOUĂ GAIE DF
După o perioadă de relativă 

odihnă a pugiliștilor noștri 
fruntași, săptămîna viitoare 
este punctată de două noi reu
niuni de mare atraetivitate, în 
programul cărora vor fi incluși 
boxeri din primul nostru eșa
lon, ca Daniel Radu, Teodor 
Dinu, Valentin Silaghi, Drago- 
mir llie, Ion Budușan. Ion Cer-

de aur 
actualei 
La polo 

cea mai

Ei bine. în pofida tuturor cal
culelor și pronosticurilor, po- 
loiștii americani au învins la 
două goluri diferență și au cu
cerit medalia de aur...

După această introducere 
atmosfera zilei de miercuri, 
ne referim la subiectul care 
interesează cel mai mult, la 
voluția sportivilor români,
nota caracteristică a comportă
rii lor la această Universiadă, 
reprezentanții noștri au evoluat 
din nou bine, cjștigînd alte 
două medalii de bronz. Astfel, 
bilanțul delegației României la 
această a X-a ediție a Univer
siadei este — cu o zi înainte 
de final — de 29 de medalii, 
dintre care 12 de aur.

Una dintre aceste

fost obținută dc echipa da 
spadă (frumoasă lecție de com
bativitate oferită sabrerilor sl 
floretiștilor), care a pierdut la 
o singură tușă, într-un meci de 
im rar dramatism, posibilitatea 
de a cîștiga medalia de argint 
sau poate chiar pe cea de aur. 
In semifinala cu echipa Unga
riei, la scorul de 7—7, Ange
lescu a pierdut la Papp cu 4-5 
(evoluția tușelor : 0—3, 3—3,
3—4 șl tușă dublă, 4—5). Spor
tivii noștri au învins apoi ca
tegorie, cu 9—3. echipa R. F. 
Germania, în întîlnirca ce a 
desemnat pe ocupanta locului

Marius POPESCU

SELLCIIE A BOXERILOR FRUNTAȘI
• Dumitru Șchiopu, Teodor Dinu și Tiberiu Cucu iși vor 
apăra titlurile de campioni • Multe partide de mare 

atracție în programul celor două reuniuni
Galele programate joi și sâm

bătă fac parte din planul ge
neral de pregătire a componen- 
ților lotului reprezentativ, dar

coș și pană), titlurile de cam
pioni vor fi puse in joc !

Biroul F.R. Box, luînd în con
siderare faptul că unii pugi'liști 
fruntași, participanți la Sparta- 
chiada popoarelor din U.R.S.S., 
n-au fost prezenți la actul final 
al celei mai mari competiții 
interne, a luat hotărîrea de 
a le oferi acestora posibilitatea 
să concureze și pentru titlul de

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

In gala de joi, campionul balcanic al „penelor", Gheorghe Oțelea 
(stingă), il va intilni pe deținătorul centurii de campion al țării, 
Tibcriu Cucu. Foto : Dragoș NEAGU
nat. Gheorghe Coștache. Ion 
Boboc, Dumitru Șchiopu, Gheor
ghe Butnaru, Vasile Gîrga- 
vu etc.

ele au și un caracter de selec
ție în vederea stabilirii lotului 
olimpic. Și un fapt inedit : Ia 
trei categorii (semimuscă, co-

DE AZI, LA IAȘI - UN NOU TURNEU AL 
CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

începînd de azi, Sala sportu
rilor din Iași găzduiește cel 
de al doilea turneu al campio
natului masculin de handbal. 
Divizia A. Este vorba, de fapt, 
de trei etape, grupate într-un 
atractiv turneu.

Chiar azi, în etapa a IV-a a 
campionatului, cu care începe 
turneul ieșean, sînt programate 
două partide de mare interes : 
H.C. Minaur Baia Mare — Di
namo București (ora 17,45), în 
care lidera întrecerii, echipa 
băimăreană, și formația bucu- 
reșteană își vor măsura for
țele într-un joc deschis orică
rui rezultat, și Știința Bacău

(18—18 cu Dinamo București in 
etapa a 2-a) — Steaua, cam
pioana țării, aflată — in mo
mentul începerii disputei de la 
Iași — pe locul secund al cla
samentului.

Și în celelalte două etape, 
programate sîmbătă și dumini
că după-amiază, „meciurile- 
cheie" nu lipsesc, așa îneît a- 
matorii de sport ieșeni, nu vor 
ocoli, sîntem siguri, în aceste 
trei zile Sala sporturilor din 
orașul lor. Cu atît mai mult, cu 
cît în întrecere se vor afla toți 
membrii lotului reprezentativ., 
ceea ce constituie garanția unui 
spectacol sportiv de bună cali
tate.

(Continuare in pag r 4-vmedalii a

marea performantă

Echipa de spa
dă a României, 
medaliată 
bronz- In 
dul de sus 
la stingă 
dreapta) :
Popa, Octavian 
Zidaru, Liviu 
Angelescu; in 
rindul de jos : 
Mihal Popa, 
Rudolf Szabo.

Prin „DACIADA"

VÎNT PRIELNIC „SPERANȚELOR OLIMPICE'
LA CAIAC-CANOE! CURSA RE NARE FOND PE DUNĂRE

Simbătă dimineață, la Tulcea, 
privite din comanda navei co
lectoare „Polaris III", fragilele 
caiace păreau un stol de pescă
ruși. Asociind la această ima
gine atmosfera sărbătorească de 
pe chei și mulțimea turiștilor 
care se îmbarcau nerăbdători

să navigheze pe valurile Dună
rii spre paradisul Deltei, erai 
tentat să socotești competiția 
un punct din bogatul program 
de agrement caracteristic sfîr- 
șitului de săptămîna. Mai ales 
că, om al uscatului fiind, dru- 
fnul pînă la Sulina (punctul

Echipajele de tineret se aliniază la startul ultimei etape

final al „Cursei de mare fond 
pe Dunăre"), pe care-1 faci, 
cînd îl faci, de obicei pe o „ra
pidă", ți se pare nimica toată. 
..Pescărușii" s-au aliniat și cu- 
rînd padelele prind să toace 
apa ca niște zbaturi. Ajutat do 
Igor Lipalit, care ne însoțește, 
Vasile desface parîmele de pe 
binte, apoi pornește motorul 
șalupei și, după un rondou larg, 
pornim. Dar, pas să te mai ții 
cu „Călifarul" după concurenți, 
cu toată bunăvoința căpitanului 
Roșea. Sportivii, juniori (între 
ei juniori II) și tineri, trag de 
parcă sosirea ar îi colea, dupâ 
cotul Dunării, la far, și nu la 
Maliuc, cale de aproape 28 do 
kilometri.

Primele impresii se risipesc 
în fața evidenței durității 
cursei, desfășurate în condițiile 
traficului normal pe fluviu, cu 
valuri mari lăsate de nave de 
tot felul, care pun în dificultate 
stabilitatea și așa precară a

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



OINĂ ARE TOT MAI MULȚI
ADEPȚI PRINTRE PIONIERI

intrată în tradiția sportului 
nostru național, tabăra centrală 
de oină .Cutezătorii" a marcat 
cea de a 8-a ediție a sa, constitu
ind un stimulent și. în același timp, 

un minunat prilej de perfecțio
nare a celor mai mici jucători, 
evidențlați la învățătură și In 
cadrul întrecerilor „Cupei spe
ranțelor", rezervată elevilor pină 
la 14 ani. Organizată anul aces
ta la Mangalia de către Minis
terul Educației și Invățămîntu’jui, 
Federația română de oină și Con
siliul Național al
Pionierilor, tabăra a 
echipe (față de 20 
calificate In turneul 
„Cupei speranțelor".

In prima jumătate a perioadei 
de tabără, cei aproape 400 de 
băieți cu note de 10, 9 și 8 in 
catalog au avut la dispoziție 
complexul sportiv al Liceului in
dustrial de construcții navale nr. 
1 din Mangalia și terenurile de 
tenis șl volei ale Case! pionie
rilor șl șoimilor patriei, devenite 
ad-hoc ..dreptunghiuri" de oină. 
Din inițiativa profesorului Vlad 
Costea, de la Școala generală 
Ștefănești (jud. Vîlcea), s-a ame
najat și Intre blocurile de Ungă 
Liceul industrial un teren de 
oină, prin munca patriotică a 
tuturor jucătorilor. Profesorii și

Organizației 
reunit 30 de 
anul trecut) 

final al

Invățătorli, oameni cu o aleasă 
pasiune .pentru sportul nostru 
național, au transformat — prin- 
tr-o muncă migăloasă — antre
namentele în adevărate semlnarii 
Înaintea Începerii turneului fi
nal. „In afară de lecții teoretice 
și practice de oină, aceste zile 
au fost pline și de alte eveni
mente, ne-a spus directorul ta- 
berii. Constantin Dumitrescu, un 
vechi șl statornic prieten al ol- 
nel Pe Ungă activitățile cultural- 
educative, copiii au participat 
la munca de autogospodărire și 
autoconducere, executând, ajutați 
de cadrele didactice, multe ” 
tre treburile necesare vieții 
tabără".

Cele 30 de formații și-au 
putat finalele „Cupei 
țelor" pe stadionul „r 
Specialiștii prezențl acolo au 
fost în unanimitate de părere că 
micii oiniști au furnizat meciuri 
spectaculoase, dovedind . ’ 
crescîndă a acestui sport în rin- 
dul copiilor. Pionierii Ion Ciolan, 
Florin Croitorii, Gheorghe Radu, 
Călin Deneș, Sorin Riti, Emil 
Cocoșilă, Dănuț lacob, Dan Blaj 
șl mulți colegi al lor de tabără 
se anunță ca viitori performeri 
al oinei.

din- 
de

dis- 
speran- 

,23 August", 
acolo

priza

Traian IOANIȚESCU

Pentru una din cele mai grele profesii — aviația

ODIHNA ESTE CU ADEVĂRAT REGENERATOARE

Dimineață obișnuită In Par
cul Tineretului din Capitală. 
Răcoarea ușoară a nopții mal 
adie Încă prin văzduh șl 
plutește miros de iarbă proas
păt stropită. Pe terenurile 
de joc se zbenguie In voie cel 
mal harnici iubitori de sport : 
copiii aflațl în vacanță, iar cîți- 
va tineri care bat, desigur, la 
porțile afirmării se află la pri
mul antrenament al zilei. Este 
splendidă dimineața în moderna 
„grădină de sport" bucureșteană I 
Dar reporterului plecat după nou
tăți i se oferă o autentică sur
priză. în zona bazinului de Înot 
întîlnim un grup puțin obișnuit : 
10—15 tineri zvelți, bronzați, de o 
veselie molipsitoare, la care se 
adaugă oameni ta puterea vîr- 
stei, cîteva fete și chiar bărbați 
cu tîmplele cărunte, apropiațl de 
timpul pensionării. Ti urmărim 
minute In șir. Un flăcău brunet 
conduce programul șl cu toții II 
ascultă ca niște școlari cuminți.

„șl acum, zece flotări. Aten
ție ! și, unu... doi... trei..." A- 
pol : „Rotirea trunchiului spre 
dreapta, Începem ..."

VÎNT PRIELNIC „SPERANȚELOR OLIMPICE" LA CAIAC-CANOEI
— Cea mai frumoasă și mal 

intersantă din cite au fost, cu 
etape bine gindite, cu o organi
zare fără cusur și un program 
respectat la secundă, favorizat 
de asigurarea hranei si cazării 
— foarte bune — pe pontonul 
care ne-a însoțit. Plasată intre 
campionatele naționale si „Cri
teriul speranțelor olimpice", 
cursa a constituit un excelent 
stimulent in continuarea pregă
tirilor. (Timofei Lipalit, Tul
cea).

— Cursa de mare fond pe 
Dunăre a avut totdeauna un 
puternic ecou In rindurile caia- 
ciștilor și canoiștilor juniori și 
tineri. Să nu uităm 
campioni, ca Simion Ismailciuc. 
de pildă, 
cursuri și-au făcut „marea uce
nicie" și s-au afirmat. Ar fi de 
studiat 
rea să 
(Panait
- Si

„Mai cu suflet tovarășe coman
dant 1“ — spune cineva și cei
lalți rid și o iau de la capăt.

„Acum, o baie bună !“ — le 
spune flăcăul 1 Cine pot fi oareî 
— ne întrebăm. Abia cînd încep 
să sară de pe bloc-starturl în 
bazin aflăm răspuns la această 
întrebare. De grup se apropie un 
om in uniformă de 
tor : „Am tatirziat, 
Abia am aterizat din cursa de 
la Bombay și am venit direct 
aici. Fără un ceas-două de sport 
nu mă pot odihni ca lumea. Par
că nu mă refac".

Am înțeles într-o clipă : sînt 
aviatorii TAROM-ulul, oamenii 
care cutreieră văzduhul peste me
ridianele și paralelele pămîntulul. 
Nl-1 Imaginăm la posturile de pi
lotaj, deasupra imensității Paci
ficului sau în zbuciumata zonă a 
Tibetului, în drum spre America 
de Sud, ori peste junglele Afri
cii, purtînd cu cinste pavilionul 
românesc ca un simbol al secu
rității depline asigurate de trans
porturile aeriene române. Și ia- 
tă-1 aici, în Parcul Tineretului, la 
un ceas, două de sport. Vin aici 
de trei ori pe săptămină să se 
destindă, să-și refacă puterea fi
zică șl psihică. Ce Înseamnă 
sportul față de ceasurile de ex
traordinară solicitare a uneia din
tre cele mal grele profesii 7 As
cultăm răspunsul directorului de 
zbor al TAROM, colonel Virgil

avia- 
așa-i ?

Antohi, președintele asociației 
sportive „Șoimii" : „Un zbor de 
12—14 ore este foarte greu, mai 
ales cînd vremea nu te ajută. 
Solicitările intelectuale și ner
voase sfnt mari. Relaxarea prin 
mișcare in aer liber este o ne
cesitate vitală pentru noi. O re
laxare activă, prin sport. Abia 
după executarea unei reprize de 
mișcare omul se poate odihni ca 
lumea. Ar trebui să Înțeleagă cu 
toții lucrul acesta".

Flăcăul care conduce progra
mul îșl face „meseria" cu exi
gență. Aflăm că este profesor de 
educație fizică șl se numește Va
lentin Duță. Care sînt cel mal 
buni elevi al săi 7 Ar vrea să-l 
notăm pe toți. Dar nu se poate, 
așa că ne oprim la Mihai Stan- 
cu, comandant pe BAC, ștefan 
Arnăutu, comandant pe TU-154, 
Rodica Giurgea, Însoțitoare de 
bord, colonel Gheorghe Năstase, 
pilot șef ...

Am fost tentați să cerem șl al
te păreri privind utilitatea acti
vității sportive pentru oamenii de 
diferite vîrste șl profesii. Dar ce 
putea fi mal grăitor decît faptul 
că acești oameni, care mîlne vor 
pleca din nou spre Delhi sau 
New York, Moscova sau Copen
haga, * ‘ 
tr-un 
zice 7

lși refăceau forțele prin- 
ceas-două de exerciții fi-

Viorel TONCEANU
(Urmare din pag. 1)

ambarcațiilor sportive, cu timp 
schimbător chiar de la o oră la 
alta, cînd noros și rece, cînd 
însorit și cald. Simbătă s-a tras 
în două etape : Tulcea—Maliuc, 
caiac 1 și 2 juniori, caiac 1 și 
2 tineret, iar după-amiază Ma
liuc—Crișan (22,5 km), aceleași 
ambarcații, plus caiac 2 fete și 
canoe 2 juniori. Duminică di
mineață, în ultima etapă, Cri- 
6an — Sulina (23 km), toate 
ambarcațiile, întîmpinate la so
sire de aplauzele unei mulțimi 
entuziaste și de sirenele vase
lor ancorate la chei, care răs
plăteau eforturile si spiritul de 
combativitate al concurenților.

Un exemplu de dirzenie și 
ambiție, cu care au concurat 
dealtfel absolut toți narticipan- 
ții la cursă, l-au oferit Gheor
ghe Nițu și Nichifor Anghel, 
de la Clubul sportiv școlar 
Tulcea. La km 5 caiacul lor s-a 
rupt în două pe creasta unui 
val. Au refuzat ajutorul oferit 
de echipajul șalupei „Lanul", 
care făcea asigurarea cursei, au 
înotat pînă la mal trăgînd după 
ei barca. Au luat-o apoi în 
spate și, uzi cum erau, au a- 
lergat pînă în oraș, la club, au 
luat alt caiac și, cu primul 
„pasager", au venit la Maliuc, 
cerînd permisiunea să participe 
la următoarele etape, în pofida 
penalizării de timp. Ceea ce, 
firește, s-a acceptat. După cum 
alți sportivi, răsturnați de „sia
jul" unor nave, și-au repus 
bărcile pe linia de plutire și au 
continuat cursa, ca si cum ni
mic nu s-ar 
sînt necesare

Am cerut 
zenți părerea 
treia ediție (în formulă 
a cursei.

fi întîmplat. Mai 
comentarii ?... 
specialiștilor pre- 
despre această a 

nouă)

CALEA DE DEZVOLTARE
(Urmare din pag. 1)

exercițiilor fizice la locul de 
muncă, numai ca pe o sarcină. 
Nici n-am așteptat să vină ci
neva să ne împingă de la spa
te. Am gîndit că e bine să fa
cem așa și așa am făcut".

„DACIA" : ORIENTARE TURIS
TICĂ, ORIUNDE SE AFLA UN 

PETEC DE PĂDURE

Cel mai convingător exemplu 
pentru tinerele țesătoare de la 
„Dacia" îl constituie... un băr
bat. Ion Ștefan, președintele a- 
sociației sportive, ne spunea: 
„De fiecare dată cînd am de
pășit 75 de kilograme în greu
tate. am știut că trebuie să fac 
sport. Singura condiție : să-1 
practic în aer liber". După a- 
cest principiu s-a condus mais
trul Ion Ștefan și cînd între 
obligațiile sale a intrat res
ponsabilitatea organizării tim
pului liber al personalului 
muncitor de la „Dacia", cu fe
mei și tinere fete în propor
ție de 80 la sută. Așa că, odată 
cu trecerea anilor, întreprinde
rea a devenit foarte cunoscută 
prin reușitele acțiuni de orien
tare turistică, pe care le or
ganizează duminical, „oriunde 
se află un petec de pădure". 
Numai anul acesta au partici-

că mari

în asemenea con-

posibilitatea ca intrece- 
inceapă de la Galați.
Severin, Galați).
noi, brăilenii, facem an

trenamente de 10 și 20 km pe 
Dunăre, dar nu avem un ase
menea traseu de concurs. Ca 
invitați, ne-am bucurat de con
diții excelente. Unii dintre ele
vii mei au dovedit aici resurse 
pe care nu le bănuiam, am
bianta cursei făcindu-i să dea 
tot. Un 
a bătut 
dea că 
cei care 
impune.

echipaj de juniori mici 
juniori mari I Veți ve
la „Criteriul olimpic1' 
au concurat aici se vor 
(Marin Blîndu, Brăila).

— Sportivii s-au dovedit 
foarte bine pregătiți de antre
norii lor pentru această cursă, 
cu apă mai grea, cu valuri 
mari, ceea ce nu se întîlnește 
nici pe Snagov, nici pe Ciuper
ca, nici pe Mures sau in altă 
parte. Rețineți că, din 42 de e- 
chipaje, cu 70 de concurenți — 
juniori si tineri! — doar 4 au 
abandonat, si numai din motive 
tehnice ! Fiind o competiție re
zervată juniorilor și tineretului,

pat Ia diferitele concursuri de 
alergare prin pădure aproxi
mativ 400 de tinere, ceea ce — 
trebuie s-o recunoaștem — 
este un succes al sportului de 
masă. Dar cum „ieșirile" spre 
diferitele obiective turistice na
turale îndeamnă si spre alte 
initiative remarcabile, au intnat 
în obișnuința membrilor aso
ciației sportive „Dacia" 
cursiile în Deltă. Cu 
prilej, mulți participant! 
devenit fervenți pescari 
tori, 
însă,

din rîndul lor 
și cîteva femei

și ex- 
acest 

au 
ama- 

nelipsind, j

*
întreprin-
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O sun 
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de 
se 
le ___
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cum sînl 
slavia, a 
involtură 
mai ava 
detașat 1 
să cucen 
Cătălin I 
rile 2 și 
redean « 
gur, ace 
la încep 
Atît ei 
Nicolae 
felicitări 
ținut la 
a Balcan 
ei să ni 
ceea ce 
tinue să 
eașl pas 
se culce

O corn] 
șl echip;

cons 
la cl 
lăsa 
unor

In 
deri 
nele 
vitatea sportivă de masă : lu
crul în trei schimburi, navetis- 
mul, absența unei baize mate
riale adecvate. Totuși, forurile 
de resort sportive, sindicale, 
organizațiile de tineret și —nu 
în ultimul rînd — conducerile 
unităților respective s-au o- 
rientat spre acele forme sim
ple, ușor de organizat, care nu 
necesită mari eforturi mate
riale. Iată, deci, că, dacă exis
tă interes și preocupare, se gă
sesc posibilități 
exercițiile fizice 
folosite intens pentru recrea
rea, pentru odihna activă a tu
turor lucrătoarelor.

toate cele trei 
vizitate, am depistat și u- 
greutăți obiective în acti-

ca sportul, 
să poată fi

deci fără seniori, fără oameni 
de lot, concurența au fost sti
mulați de 
tul că ei 
(iei (Ion 
cea).

Să mai .
întrecerea, desfășurată sub egi
da „Daciadei", s-a bucurat de 
sprijinul organizatoric al unui 
colectiv de oameni competenți 
și inimoși, reprezentînd U.G.S.R., 
Uniunea sindicatelor din agri
cultură și industria alimentară, 
Consiliul județean Tulcea al 
sindicatelor. C.J.E.F.S. Tulcea, 
C.S.M. Tulcea, Centrala 
Delta Dunării și căpi
tăniile porturilor Tulcea și Su
lina. Să notăm, cu toată mo
destia cu care au fost rostite, 
cîteva nume : Emanoil Simion, 
Anton Saraev, Gheorghe Timo
fei, Nicolae Savencu, Teodora 
Gogoașe, Gheorghe Pricop, Ale
xandru Vlad.

S-au clasat pe primele locuri; 
K 1 ir. — Ilie Nicolae (Danu- 
biu Tulcea) ; K 2 jr. — Nicolae 
și Gheorghe Faur (U.T.A.) î 
K 1 tineret — Gheorghe Spac 
(Delta Tulcea) ; K 2 tineret — 
lacob Sidor, Alexandru Axente 
(Delta Tulcea) ; K 2 f. jr. — 
Daria Efim, Elena Floare (Da- 
nubiu Tulcea) ; C 2 jr. — Iulian 
Luca, Adrian Rusea (C.S. Brăi
la). Clasament general : C.S.M. 
Delta Tulcea, C.S. Brăila, A.S. 
Ancora Galați, C.S. Danubiu 
Tulcea. U.T. Arad, A.S. Portul 
Brăila, C.S.Ș. Tulcea, A.S. Ră
săritul Sulina.

lupta directă, de fap- 
erau in centrul aten- 
Turșie, arbitru, Tul-

reținem ți faptul că
• CAMPIONATE • COMPE
NOILE CAMPIOANE DE CĂDEȚI LA BASCHET : C.S.Ș. 
BRAȘOVIA (f) și C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA (b)

La Satu Mare, pe terenurile 
bazei sportive școlare din zona 
de agrement Someș, i-au des
fășurat turneele finale ale cam
pionatelor naționale de 1 ’ ‘
pentru cădeți (juniori II) 

‘ ‘ -ezența unul
baschet 

. . _____ _ . . Dis
putate ta prezența unul public 
numeros, întrecerile au oferit 
multe meciuri spectaculoase șl 
de bună calitate, ta special la 
fete.

Clasamente finale : FEMININ :
1. C.S.Ș. Brașovla (antrenor Gh. 
Roșu), 2. Centrul școlar de bas
chet București (Gh. Lăzărescu), 
3. C.S.Ș. Satu Mare (Gabriela 
Both), 4. Lie. 1 Oradea, 5. C.S.Ș. 
Mediaș, 6. C.S.Ș. Ploiești,

C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca. 8. 
C.S.Ș. Constanța ; MASCULIN : 
1. C.S.Ș. Viitorul CSuj-Napoca (M. 
Curm), i. C.S.Ș. Constanța (M. 
Htmdrilă), 1. C.S.Ș. Deva (M. 
Mara), 4. C.S.Ș. Steaua București, 
6. C.S.Ș. — Universitatea Timi
șoara, 6. C.S.Ș. Brăila, 7. C.S.Ș. 
Unirea Iași.

ÎNTRECERI ECHILIBRATE

Au prlr 
Pavel (O 
G. Balog 
geteră, 1 
șov) — e 
St. Bea ( 
bun jucăt 
cea mal 
Kiss (Mei 
Jucătoare 
C.S.Ș Dei 
lecție (Șt

ALE POU

c.s.ș. 7.

„CUPA CUPROM- 
LA TENIS

Cea de-a 5-a ediție a 
CUPROM" a reunit la 
Mare 40 de tenismanl 
București, Clmpla Turzli, 
Napoca, Oradea, Satu 
Tlrgu Mureș șl Bala Mare, 
simplu victoria a revenit 
Constantin Popovîcl (Steaua), 
care l-a Întrecut in finală cu 
6—5, 7—6 pe Aurel Dărăban (Să
nătatea Oradea’. La dublu, pe
rechea Constantin Popovîcl, Io
nel Russen (CUPROM Baia 
Mare) a dispus cu «—1, 6—1 de 
Adrian Viziru, Levente Buka- 
restl (Sănătatea Satu Mare). (V. 
SASARANU — coresp.).

„Cupei 
Baia 

din 
Cluj- 

Mare, 
La 
lui

La bazinul din incinta parcu
lui, sportiv Dinamo au Început 
Întrecerile turneului final al 
campionatului național de polo 
pentru juniori I, la cane iau 
parte cele mai bune formații ale 
țării, calificate in urma desfășu
rării fazelor anterioare ale com
petiției. Caracteristica primelor 
trei etape a fost echilibrul de 
valoare dintre majoritatea par
ticipantelor, fapt evidențiat de 
scorurile strînse și de unele re
zultate de egalitate, ceea ce 
creează condițiile unei dispute 
deosebit de interesante, al cărei 
rezultat final va fi cunoscut, 
probabil, de-abla după jocurile

ultimei et 
fruntea cl 
chlpa C.S. 
care a ao 
partide.

Rezultate 
V aința Cl 
Viitorul i 
sui Bucur. 
București 
3—3, Răpii 
dea 7—7. 
Progresul 
Viitorul IC 
Voința 5— 
10—2, C.S.f 
C.S.Ș. Tril 
trecerile o

COMERȚUL TG. MUREȘ Șl UNIVERSE 
CAMPIOANELE JUNIORILOR II LA
în Sala sporturilor din muni

cipiul Sf. Gheorghe s-au desfă
șurat întrecerile turneului final 
al Campionatului republican pe

COMPORTARE SUB AȘTEPTĂRI A LOTULUI 
DE HOCHEI LA „CUPA SOVIETSKI SPORT"

Selecționata de hochei a Româ
niei s-a Întors recent din Uniu
nea Sovietică, unde a participat 
la „Cupa Sovletskl Sport", presti
gioasă întrecere initemațlon ală, 
la care iau parte anual echipe de 
club și reprezentative de valoare. 
Hocheiștll români au făcut parte 
din grupa preliminară de la 
Riga, alături de formațiile Spar
tak Moscova (locul IU în cam
pionatul sovietic). Dinamo Riga 
(locul V) și selecționata secundă 
a R.D Germane. Comportîn- 
du-se, din nou, mal slab decît 
era de așteptat, jucătorii noștri 
au pierdut 5 din cele 6 jocuri 
susținute (s-a jucat tur și retur), 
terminînd unul la egalitate (3—3 
cu selecționata secundă a R.D. 
Germane). Iată șl celelalte re
zultate : cu Spartak Moscova 
1—14 și 1—9, cu Dinamo Riga

6—13 șl 4—11, cu selecționata se
cundă a R.D. Germane 3—6.

Intr-o scurtă declarație lăcuită 
la puțin timp de la sosire, tov. 
Tudor Vasile, secretarul respon
sabil an forului nostru de specia
litate. spunea: „Rezultatele slabe 
obținute și In acest turneu ne 
arată că pregătirile efectuate, 
mai ales la cluburi, s-au situat 
mult sub cerințele pe plan in
ternațional. Carențele sînt ace
leași : fluctuații în comportare, 
ceea ce a dus la „căderi" de care 
rutlnațli noștri adversari au pro
fitat din plin, rotunjind scoruri 
cu mult peste raportul real de 
forțe, greșeli in apărare, lipsă 
de concentrare in atac, unde 
s-au ratat ocazii mari. Cunoaș
tem acum foarte bine potenția
lul echipei și vom lua măsuri In 
consecință, urmtad a accelera și

controla foarte riguros antrena
mentele de la cluburi*.

Ou turneul in Uniunea Sovie
tică o primă perioadă de pregă
tire și verificare a lotului nos
tru olimpic s-a Încheiat. Acum, 
atenția se va concentra asupra 
activității Interne, campionatul 
Diviziei A urmînd să înceapă In 
ziua de 7 octombrie. (C. A.)

echipe — 
masă. C 
Comerțul 
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zalia Mold 
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Gloria 1 
Buc. 8

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 15 SEPTEMBRIE, 

ora 15: Fotbal, F.C. Bala 
Mare — Viitorul Scornicești 
(transmisiune directă de la 
Baia Mare; comentator — 
Radu Urziceanu). In pauză : 
„Oamenii văzduhului", repor
taj realizat de Gh. Frunză la 
Balcaniada aeronautică; ora 
16,45: selecțiuni din finalele 
C.M. feminin de canotaj aca
demic de la Bled (comenta
tor — Horia Alexandrescu); 
ora 17: Hochei, Cehoslovacia 
— U.R.S.S. (rezumat primit 
de la Praga; comentator — 
Călin Antonescu).

DUMINICA 16 SEPTEMBRIE, 
ora 16,15: Campionatele eu
ropene de călărie — sărituri 
peste obstacole (selecțiuni în
registrate de la Rotterdam; 
comentator — Felix Țopescu);

ora 16,50: Șah, rubrică reali
zată și prezentată de maes- 
tra internațională 
Pollhroniade; ora 
Cehoslovacia

Elisabeta 
17: Tenis, 

Suedia, se
mifinală europeană a „Cupei 
Davis" (transmisiune de la 
Praga); ora 19,15 (programul 
n): „Telerama sport" (emisi
une de Dumitru Tănăsescu).

MARȚI 
ora 17,45: 
ciclism pe 
mat primit 
comentator:

18 SEPTEMBRIE, 
Finalele C.M. de 
velodrom (rezu- 
de la Amsterdam; 
Hrlstache Naum).

MIERCURI 19 SEPTEMBRIE, 
ora 16,45: Fotbal, F.C. Argeș 

Atena, în C.C.E. 
(transmisiune directă de la 
Pitești; comentator — Cris
tian Țopescu).

A.E.K.

Marea înseamnă țărm și apă, 
bucuria contopirii cu natura.

Cele 12 stațiuni ale
LITORALULUI ROMÂNESC AL N 

vă deschid larg porțile bunei dispc 
tului, în condiții avantajoase.

Filialele întreprinderii de turism, 
taurante București din str. Mendek 
Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, B 
nr. 35 și Cal. Griviței nr. 138

VA AȘTEAPTA I



Balcaniada de yachting

MILOR DE IA „FINN"
T Șl DE CEILALȚI SPORTIVI
ilcaniadei 

de țara 
miercuri 

din Con- 
festivitate 
reați s-au 
și veliștii 
nstrat în 
rilor bal- 
rumul u-

; plăcută 
i juniori 
2, fără a 

renume- 
dente re- 
națională, 
. și Iuffo- 
lultă dez- 
;eele cele 
iu impus 
i, reușind 
anic prin 
upe locu- 
ndru Fe
tru. Desi- 
i se află 

sportive, 
ul lotului 

sincere 
e au ob- 
I-a ediție 
» bine ca 
iscă cu 

să con- 
i cu ace- 
e, să nu 
eriți.
lă a avut 
1 alcătuit

ciale : D. 
coșgeter, 

I — coș- 
kll (Bra- 
jucătoare, 
- cel mai 
i Mare —

Gabriela 
ia! tînără

(14 ani), 
bună se-

■ coresp.ț

din Mircea Carp și Adrian A- 
rendt. Acest cuplu a lăsat o 
frumoasă impresie prin locul 3 
cucerit la Balcaniadă, fiind În
trecut de două ambarcațiuni iu
goslave, excelent cotate în arena 
internațională : Zlotan Zoricic — 
Branko Sirola și Dușan Puh — 
Emil Milosevic. Sportivii români 
au concurat bine, au reușit să 
cîștige regata a treia într-o ma
nieră de mari campioni, aflîn- 
du-se și în celelalte curse prin
tre primii clasați. Nu este mal 
puțin adevărat că și yachtul pe 
care au mers este mai vechi, cu 
o uzură destul de înaintată, ceeea 
ce, trebuie să recunoaștem, con
tează extrem de mult într-o a- 
semenea întrecere.

Dacă veliștii juniori de la 
„Finn" și cei de la „F. D.“ ne-au 
adus reale satisfacții, nu același 
lucru îl putem afirma despre 
sportivii celorlalte clase aflate în 
concurs : „Optimist", „Finn*4 se
niori și „470", în care reprezen
tanții noștri au avut comportări 
mediocre. Desigur, unii, cum 
sînt cei de la „Finn", au cir
cumstanțe atenuante, deoarece 
majoritatea sînt încă juniori, în 
timp ce „Optimiștii" au evoluat 
slab.

Cu toate acestea, trebuie să 
spunem că veliștii români au 
arătat la această ediție a Bal
caniadei, în compania unor 
sportivi reputați (învingători în 
mari regate internaționale), că 
pot aspira la rezultate tot mai 
bune. Acest sport olimpic foar
te vechi se bucură de o mare 
popularitate pe toate meridianele 
lumii și federația de specialitate 
are obligația de a face tot ce-i 
stt, în puteri pentru a-i sprijini 
îij continuare pe veliștii noștri 
fruntași în vederea obținerii u- 
nor performanțe superioare.
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campion national. Astfel, în 
reuniunea programată simbătă 
22 septembrie, Ia Palatul spor
turilor și culturii din Capitală, 
vor fi programate și trei parti
de în care vor fi desemnați noii 
campioni ai categoriilor respec
tive. Astfel, Dumitru Schiopu 
(Steaua), deținătorul centurii la 
„semimuscă". il va intîlni pe 
dinamovistul Ion Boboc. Cam
pionul „cocoșilor", Teodor Dinu 
(Dinamo), își va apăra titlul în 
fata tînărului gălățean Ionel 
Panaite, iar revelația ultimelor 
campionate, ieșeanul Tiberiu 
Cucu (pană), va trebui să-și dis
pute poziția de fruntaș al cate
goriei cu metalurgistul Nicu 
Popa.

Nici gala de joi (ora 18), 
programată la sala Floreasca, 
nu este lipsită de „capete de 
afiș". De pildă, finala categori

cei muscă, meciul dintre Daniel 
«adu și rapidistul Gheorghe 
Brumă, va fi reeditată. Teodor 
Dinu va trebui să suporte a- 
saltul unui tinăr în plină, afir
mare, brăileanu Emil Ghiurcă. 
Campionul balcanic al „pene
lor", piteșteanul Gheorghe Oțe- 
lea, îl va intîlni pe cel națio
nal, Tiberiu Cucu (Voința Iași). 
Pe afișul reuniunii mai figu
rează meciurile Dragomir Ilie 
— Leontin Sandu, Dumitru 
Schiopu — Ion Ștefănescu, Va- 
sile Gîrgavu — Marinieă Ouatu, 
Ion Cernat — Gică Axente etc.

Așadar, în perspectivă, două 
gale de mare atracție, prilej 
cu care vor urca treptele rin
gului. cu dorința de a fi selec
ționați, majoritatea celor mai 
valoroși pugiliști ai ării.

Considerăm necesar să amin
tim că, la puțină vreme după 
aceste reuniuni de selecție, re
prezentanții noștri vor lua 
startul într-o serie de turnee 
internaționale (Berlin, Tampere, 
Istanbul), iar la 3 noiembrie 
este programată dubla întîlnire 
dintre formațiile (A și B) 
României și R.D. Germane.
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PIERDUT
CARTONAȘ 
GALBEN!

La o recentă consfătui
re cu arbitrii din lotul A 
s-a dat o indicație fireas
că, necesară, oportună. 
S-a spus acolo că n-ar fi 
deloc rău ca ei, condu
cătorii de meciuri, să fo
losească mal... judicios 
cartonașele cu care sint 
„înarmați", deoarece nu 
puțini sint cei care, in 
campionatul trecut, le-au 
Împărțit, In stingă și in 
dreapta, cu nemiluita, e- 
xlsttad cazuri cind s-au 
dat șl cite două „galbene" 
aceluiași jucător intr-un 
singur mecll Fără îndoia
lă, o astfel de manieră 
constituie o extremă, o 
exagerare cu repercusiuni 
negative asupra desfășu
rării partidei.

Numai că, lată, in ac
tualul campionat, cițiva 
cavaleri al fluierului — 
înțelegînd eronat sugestia 
făcută — au căzut in cea
laltă extremă, uitînd pur 
șl simplu de cele două 
cartonașe. Sportul studen-

. țese — Universitatea Cra
iova a fost un meci destul 
de greu de condus, dar 
T. Balanovlct și l-a făcut 
singur și mal greu, puțin 
lipsind ca finalul lui să 
devină incendiar. De ne
numărate ori. Clrțu a fost 
trtotlt ta apropierea ca
reului de Cățol, iorgules- 
cu, Cazan ; nu o dată 
Bumbescu a atacat violent 
pe M. Sandu sau M. Ma
rian, iar după golul trei, 
iorgulescu l-a lovit cu 
piciorul pe Boldlcl, cind 
jocul era întrerupt! Ei 
bine, nici unul dintre vl- 
novațl n-a văzut cartona
șul galben, deși Iorgulescu 
trebuia să-1 vadă chiar pe 
cel roșu. In aceeași eta
pă, la Pitești, ta partida 
F.C. Argeș — Dtaamo, au 
existat, de asemenea, ci- 
teva abateri de la fatr- 
play care se puteau solda 
cu accidentări, dar care 
n-au fost sancționate cu 
cartonașul de către arbi
trul V. Tătar. V. Topan 
(la meciul Jiul — Sportul 
studențesc), M. Adam, re
cent promovat la centru 
ta Divizia A (la partida 
Politehnica Iași — Poli
tehnica Timișoara), Gh. 
Retezan (la derbyul Stea
ua — Dinamo) au... uitat 
șl ei să apeleze la car
tonașul galben, deși au 
fost destule situații ta 
Jocurile respective care 
reclamau avertismentele 
necesare.

Joc viguros, aspru, băr
bătesc — da! Să nu fie 
confundat, insă, cu jocul 
brutal, dur, violent toc
mai de cel chemați să 
Iacă delimitarea precisă 
dintre unul și celălalt: 
arbitrii. (L. D.l.

I
I F. C. BAIA MARE
I* In cele 6 etape desfășurate 

pină în prezent ta Divizia A 
s-au marcat 132 de goluri (St 
gazdele, 36 oaspeții), cele mal 

multe — 23 ta runda a 2-a, iar

Icele mai puține — cite 13 — în 
etapele a 1-a șl a 6-a.
• Craloveanul Cirțu este sin

gurul jucător care a reușit să

I Înscrie trei goluri intr-un meci 
(etapa a 2-a), ta timp ce băimă- 
reanul Koller a marcat cite două 
goluri ta două partide (etapele

Ia 2-a și a 4-a).
• Pe lista marcatorilor, după 

6 etape, figurează 84 de jucători. 
Cel mal mulți — cite 7 — apar-

Ițin echipelor Steaua, Universita
tea Craiova, C.S. Tîrgovlște, 
A.S.A. Tg. Mureș șl Viitorul 
Scorniceștl, iar cei mal puțini —

I Jiului, doar 1.
• In 6 etape, am consemnat 

înscrierea a 4 autogoluri : Pa
naite — etapa 1, I. Constantines- 

Icu — etapa a 2-a, Solomon n șl 
Stanciu (Viitorul Scornicești) — 
etapa a 5-a.
• Din cele 54 de partide, 37

Iau revenit gazdelor, 8 s-au în
cheiat Ia egalitate, iar ta 8 vic
toria a fost de partea oaspeților.
• O egalitate nedorită — 6

I etape — 6 eliminări: P. Manea, 
Doru Nicolae, Țolea, Marinescu, 
A. Mincu șl Botez.
• Cele 18 divizionare au uti- 

Ilizat pină ta prezent 297 de ju
cători, cel mal mulți — cite 20

După prima ediție a campionatelor școlare

NU ACESTA ESTE SCOPUL!
Pe stadionul „23 August- din 

Bacău, intercalat intre o parti
dă din divizia națională de ju
niori șl un meci de prima cate
gorie, s-a consumat, duminica 
trecută, ultimul act al campio
natului liceelor. Șl așa cum am 
mal anunțat, victoria a revenit 
pe deplin meritat echipei Liceu
lui Industrial Steagul roșu Bra
șov. Oancea, Libian, Liciu, Ma
tei, Balasz și ceilalți coechipieri 
ai lor au devenit. în acest fel, 
campioni al țării la categoria de 
juniori 15-16 ani. Campionatul 
liceelor șl cel al școlilor gene
rale, organizate la nivel repu
blican de F.R.F., Ministerul 
Educației șl lnvățămintulul și 
Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor, vin să acopere 
două zone „albe" in cadrul sis
temului competlțlonal al eșalo
nului speranțelor fotbalului nos
tru. Sînt competiții CERUTE de 
foarte mulți antrenori care lu
crează la nivelul juniorilor, 
competiții NECESARE tocmai 
pentru că la 15-16 ani nu au 
existat pină ta prezent Între
ceri cu caracter republican. Cî- 
teva sublinieri se Impun cu deo
sebire după desfășurarea primei 
ediții a acestor campionate. Tre
buie să afirmăm, din capul lo
cului, că atit Întrecerea școlilor 
generale, cit și aceea a liceelor 
s-au bucurat de o mare popu
laritate ta rtadul elevilor, fotba
lul eontinutad să fie marea pa-

s.uae sportivă a copiilor. De la 
acest adevăr — pe care nl l-au 
evidențiat toți antrenorii șl con
ducătorii echipelor calificate pen
tru turneul final — va trebui să 
se pornească, acum, cind ne a- 
flăm in preajma lansării celei 
de a doua ediții. Copiilor, In
diferent că se află in clasa a 
II-a sau a X-a, continuă să le 
placă foarte mult fotbalul șl DO
RESC să-l practice în mod orga
nizat, în perimetrul școlii. Fo
rurile în sarcina cărora cade or- 
nlzarea acestor competiții au 
datoria să Iacă tot posibilul pen
tru a crea condițiile strict nece
sare bunei lor desfășurări, de la 
faza pe școală, pină la turneele 
finale. Aceste întreceri au drept 
scop atragerea cit mai multor ti
neri spre fotbal, dar, ta același 
timp, și descoperirea unor veri
tabile talente șl sprijinirea lor 
pentru a se putea afirma. Sublini
em acest lucru, tocmai pentru a 
nu se mai intîmpla ca la Vaslui, 
cind la finalele liceelor AU 
PARTICIPAT ȘI MULTI JU
CĂTORI DIN CENTRELE DE 
JUNIORI, LEGITIMAȚI LA DI
FERITE ECHIPE DIVIZIONARE. 
URMARINDU-SE — CU ORICE 
PREȚ — CIȘTIGAREA CAMPIO
NATULUI. Or, nu acesta este 
scopul principal al campionatelor 
școlare.

Lourențiu DUMITRESCU

ZERO PE TOT FRONTUL 
PORȚII ADVERSE

Consultînd cu atenție case
tele tehnice ale meciurilor eta
pei a 6-a se pot constata ușor 
cele două „performanțe" ale e- 
chipelor Jiul și Chimia Rm. 
Vîlcea : în dreptul lor la capi
tolele „șuturi pe poartă" și 
„cornere" este trecută cifra 0. 
Cu ce obiectiv au bătut drumul 
jucătorii celor două formații 
pînă la Bacău și, respectiv, 
Baia Mare (și e ceva distan
ță !) ; numai pentru a face 
doar act de prezență ? — este 
o întrebare firească. S-ar putea 
invoca circumstanța unui acci
dent. Nefondată, însă, deoare
ce și în celelalte deplasări din 
acest campionat, ambele echipe 
au avut realizări minime (în 
plus. Chimia — In etapa a 4-a 
— a mai colecționat un zero la 
capitolul „cornere"), situație sub 
cerințele pretinse unor divizio
nare din primul eșalon. Ar mai 
exista o scuză și anume „am 
luptat, cedind greu, la limită". 
Este adevărat, ambele au pier

dut cu același scor, 1—0. Dar, 
cum au luptat ? Apărîndu-se 
tot timpul, cu gîndul de a 
scoate un egal, manieră bine
cunoscută, pe care majoritatea 
echipelor noastre o aplică în 
deplasare, ea dezvăluind o mai 
veche și mereu actuală menta
litate : „totul acasă, și poate 
luăm ceva afară". Surprinzător, 
dar cele două formații au do
vedit în această ediție că nu 
cunosc nici această lecție, pier- 
zînd acasă 3 puncte și, respec
tiv 2 (este drept, Chimia a fă
cut o excepție, luind un punct 
la... Petroșani), iar duminică 
n-au tras nici un șut pe spațiul 
porții.

Avînd în față această expe-- 
riență, la care se adaugă și a- 
ceea a anului trecut, cind s-au 
remarcat prin aceleași „reuși
te", jucătorii echipelor Jiul și 
Chimia (și nu numai ei) tre
buie să reflecteze serios pe 
tema ultimelor lor „recor
duri" (A. V.).

Divizia A in cifre

- ECHIPA CU GÎNDUL LA FOTDAL
— Dinamo șl Jiul, cel mai puțini
— 13 — „U" Cluj-Napoca.
• In 6 etape, arbitrii au scos 

de 102 ori cartonașul galben, a- 
râtîndu-1 la 83 de jucători (cîte 
7 de la C.S. Tîrgovlște, Jiul șl 
Chimia). Ieșeanul Anton șl clu
jeanul Mânu au deja cîte 3 car
tonașe galbene la activ. In 
schimb, REMARCAM DISCIPLI
NA JUCĂTORILOR BAIMARENI, 
CARE NU AU IN CONT DE- 
ClT UN SINGUR CARTONAȘ 
(TERHEȘ), demonstrînd că echi
pa este concentrată realmente 
asupra fotbalului.
• In șase etape, jucătorii ce

lor 18 divizionare A au 'Expe
diat 1311 șuturi Ia poartă (895 
gazdele, 416 oaspeții), dintre care 
607 pe spațiul porții (414 gazdele, 
193 oaspe(li), $1 au executat 695 
de cornere (526 gazdele, 169 oas
peții).
• Primele locuri ta clasamen

tul orașelor, alcătuit pe baza me
diei de spectatori, sînt ocupate 
de: 1. Craiova — 25600, 2. Cluj- 
Napoca — 22300, 3. Galați 20000. 
Deci, pe podium două orașe nou 
promovate șl „Bănia", care de 
mulți ani ne-a obișnuit ca un 
lider autoritar al acestui clasa
ment.
• Pînă în prezent, s-au dictat 

13 lovituri de la 11 m: 9 trans
formate, 4 ratate (Koller, Dem- 
brovschi, Romllă II șl Ciupltu); 
12 în favoarea gazdelor, una

pentru oaspeți; 10 pe motiv de 
fault, 3 pentru Infracțiunea de 
henț.
• La partidele celor 6 etape 

au asistat aproximativ 728 500 
spectatori, cei mal mulți —
— 148000 — s-au înregistrat în 
runda a 5-a, iar cel mal puțini
— 96000 — in etapa de debut.

„TROFEUL PETSCHOVSCHI-
Situația in „Trofeul Petschov- 

schi" (decernat anual de ziarul 
nostru edui mai sportiv public), 
după 6 etape, este următoarea : 
1—2. Craiova și Cluj-Napoca 9,66; 
3—5. Buzău, Satu Mare șl Scor
niceștl 9,50 ; 6—7. Bala Mare șl 
Galați 9,33 ; 8. Bacău 9,00 ; 9.
București 8,88 ; 10—13. Timișoara, 
Tîrgoviște, Tg. Mureș și Petro
șani 8,66 ; 14—15. Iași șl Rm. VII- 
eea 8,00 ; 16. Pitești 7,66.

• MIINE, 1N CAPITALA s« 
desfășoară două jocuri din ca
drul etapei a 7-a a Diviziei A : 
Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș, pe 
stadionul Dinamo (în deschidere, 
partida de juniori) și Sportul 
studențesc — F.C. Argeș, pe 
Stadionul Republicii. Ambele 
întîlnlri vor începe la ora 17.

• ALTE REZULTATE din eta
pa de miercuri a „Cupei Româ
niei”, competiție desfășurată sub 
egida „Dacladei" : Cetatea Tg. 
Neamț — Laminorul Roman 1—0, 
ViScoza București — Automeca- 
nica București 5—6 (după lovi
turi de la 11 m), Rulmentul Bîr- 
lad — Hușana Huși 2—0, Victoria

ȘTIRI... ȘTIRI...
Canei — Oașul Negrești 4—0, 
Spartul muncitoresc Caracal — 
C.F.r. cralova 5—1, Mureșul Ză- 
dăneni — C.F.R. Arad 4—1, Me
talul Rădăuți — C.F.R. Pașcani 
2—0 (după prelungiri), Cetatea 
Tr. Măgurele — Dinamo Zimni- 
cea 2—1, Zimbrul Suceava — Dor
na Vatra Darnel 0—1, Chimia 
Buzău — Petrolul Berea 3—2, 
Constructorul Pitești — Dacia 
Pitești 1— 4, Metalul Botoșani — 
Cristalul Dorohoi 0—1, Minerul 
Deva — C.F.R. Slmeria 3—0, Vo
ința Constanța — Chimpex Con
stanța 4—3 (după lovituri de la

11 m), Electromotor Timișoara 
— Unirea Tomnatic 1—2, Con
structorul Tg. Jiu — Metalul Ro- 
vinari 1—2, Ferom Urzlcenl — 
Dunărea Călărași 6—2, Minerul 
Bălan — Progresul Odorheiu 
secuiesc 2—1, Tehnofrig Cluj- 
Napoca — Unirea Dej 1—2, uni
rea Droheta Tr. Severin — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 0—2 (după 
prelungiri).

• IERI, în meci amical, Uni
versitatea Cluj-Napoca a dispus 
de Arsenal Cairo cu 3—2 (3—1), 
prin golurile marcate de Bata- 
cllu, Anca, L. Mihal, respectiv 
Amad (din IU m) și Dauba. Au 
asistat 12.000 de spectatori.

FOTBALUL
NOSTRU

LA DISCREȚIA 
„PROGRAMULUI 

MINIMAL"
S-o scurs mei bine de o 

treime din turul noii ediții o 
Diviziei A fără ce nivelul 
tehnic al întrecerii primului 
eșalon sâ marcheze reviri
mentul mult așteptat...

...Mult așteptat și, sâ ne 
amintim bine, promis iubito
rilor fotbalului — înaintea 
primei rostogoliri de balon — 
de toți factorii responsabili, 
conducători, antrenori, jucă
tori. Nu mai departe de 
etapa (a <5-a) consumata 
duminica, cînd, teoretic și 
practic, rodajul celor 16 
competitoare trebuia sâ fie 
de-acum încheiat, „derbyul 
etern" al campionatului nos
tru, meciul Steaua — Dina
mo inclus în program, prin 
factura sa mediocrâ ne-a 
făcut sâ tînjim dupâ trecu
tele confruntări între ace
leași echipe. Se naște, fi
resc, întrebarea : de ce o 
bunâ parte dintre diviziona
rele A evoluează la un nivel 
atît de scăzut — joc lipsit 
de tehnicitate, clarviziune și 
angajament — atît de opus 
aspirațiilor tuturor celor care 
îndrăgesc fotbalul, aspirații 
stimulate, în fiecare an, pe 
vremea aceasba, și de apro
piatele confruntâri interclu- 
buri în prestigioasele cupe 
europene ? Negru pe alb, 
așa cum a apărut, recent, în 
aceste coloane, răspunsul ni 
l-au dat antrenorii. „Nu se 
poate vorbi de angajament 
cînd jucăm in ritm de... 
tango. Cu alte cuvinte «in
tern deficitari la tehnica de 
joc in regim de viteza, in 
ritm susținut** (Marcel Pigu- 
lea). „Angajarea se va rea
liza dacă vom utiliza mijloa
cele moderne de joc. Căile

Accente
de a atinge nivelul superior 
de joc sint reprezentate de 
schimbarea opticii de joc 
prin trecerea de la obiecti
vul de a rămine în Divizia 
A la unul de inaltâ cali
tate". (Tr. lonescu). ..Tre
buie neapărat sâ spargem 
tiparele vechilor antrena
mente, în sensul ca întreg 
procesul de instruire să fie 
făcut înr condiții de mare 
dificultate" (Fr. Zavoda). In 
Linii mari, aceleași explica
ții — reale, demonstrînd o 
perfectă pătrundere în fondul 
problemei — au furnizat ab
solut toți tehnicienii divizio
narelor A. Cine ii oprește, 
devine firească o altă între
bare, să procedeze în conse
cință ? Adică sâ renunțe la 
mijloacele perimate de pre
gătire, la acele „exerciții, 
stereotipe, care nu respectă 
cerințele jocului modern" 
(cum, de pildă, spunea M. 
Pigulea) în favoarea meto
delor noi de antrenament ?

Dincolo de obligațiile pro
fesionale, stipulate în con
tractul încheiat cu clubul 
căruia își oferă serviciile (li
mitate, în cele mai multe 
din cazuri, la un „program 
minimal", de menținere a e- 
chipei în Divizia A), antre
norii primului eșalon tre
buie să-și imagineze și un 
contract cu... ei înșiși, o 
permanentă autodepășire, o 
vie dorință de a servi spor
tul cu balonul rotund. Antre
nori animați de asemenea 
frumoase intenții au fost și 
mai sînt în fotbalul nostru. 
Dar mult prea puțini. Ridi
carea calitativă a fotbalului 
românesc, la parametrii in
ternaționali (deziderat su
gerat și de antrenorul Tr. 
lonescu), este însă un „pro
gram maximal" care trebuie 
săi intereseze pe toți tehni
cienii. înrolați cu toate for
țele și cunoștințele lor, puse 
în aplicare nu pe hîrtie, ci 
pe terenul de antrenament 
și de joc.

Gheorghe NICOLAESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT ! 

Cel mai simplu și operativ sis
tem de joc, LOZUL ÎN PLIC, 
își desemnează zilnic cîștigăto- 
rii. Iată cițiva dintre cei mai 
recenți participant! care au ob
ținut importante sume de bani : 
Jurcă Teodor (Arad; și Aldica 
Ioan (com. Rîșnov, jud. Bra
șov) — cîte 50.000 lei ; Mosoro- 
ccanu Augustin (com. Lunca 
Tîrnavei, jud. Alba), Geambașu 
Vasile (Pitești), Chezan Dorina 
(Cluj-Napoca) și Girgar loan 
(Arad) — cîte 20.000 lei ; Chivu 
Cristache (Tulcea). Ivan Marin 
(Craiova) și Demian Maria (Ora
dea) — cîte 10-000 Iei. Și dv. vă 
puteți număra printre marii câș
tigători la LOZ ÎN PLIC, bine
înțeles cu condiția de a juca. 
MAI MULTE LOZURI — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES!
• O NOUA TRAGERE EXCEP

ȚIONALA LOTO. Agențiile Loto- 
Pronosport continuă vînzarea bi
letelor pentru apropiata traeere

excepțională Loto de marți 18 
septembrie, la care se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300" și „Sko- 
da 120 L", cîștiguri în numerar 
de 25.000, 15.000, 10.000 lei etc.,
precum și excursii atractive pes
te hotare.

Q Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 14 septembrie 1979, se te
levizează în direct, începind de 
la ora 18,25.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 7 SEPTEMBRIE 1979. Cat.
1 : 2 variante 100% a 50.000 lei și 
3 variante 25% a 12.500 lei ; cat.
2 : 8,00 a 8.474 lei ; cat. 3 : 13,75 
a 4.930 lei ; cat. 4 : 33,00 a 2.054 
lei ; cat. 5 : 143,75 a 472 lei ; cat. 
6 : 271,50 a 250 lei ; cat. X : 
1.533,75 a 100 lei. Report cat. 1 : 
18.150 lei. Cîștigurile de la cate
goria 1, jucate 100%, au fost ob
ținute de SIMON GOLD și DU
MITRU SÎNGEPEANU, ambii din 
Iași.



DE AZI LA ATENA, BALCANIADA 
DE BASCHET PENTRU SENIORI

La Ateaia. pe terenul (în aer 
liber) amenajat în incinta sta
dionului Panathinaikos, se des- 

. fășoară, de astăzi pînă marii, 
ediția a 21-a a Balcaniadei de 
baschet pentru seniori,, la care 
iau parte reprezentativele Bul
gariei, Greciei, . * Iugoslaviei, 
României și Turciei. Din dele
gația țării noastre fac parte 
Popa, Niculescu, Georgescu, 
Caraion, Uglai, Ivascenco, Flu
tura?, David (Dinamo Bucu
rești), Oczelak, Cernat, Opșita- 
ru, Brănișteanu (Steaua). An
trenor principal : D. Niculescu;

antrenori secunzi : M. Ncdcf și 
II. Tursugian; medic : T. Mi- 
ncscu ; arbitru F.I.B.A. : I. An
tonescu. Echipa României va 
juca, în ordine, cu : Bulgaria, 
Grecia, Turcia și Iugoslavia.

Amintim că la edițiile pre
cedente locul I a revenit de 17 
ori formației Iugoslaviei și de 
trei ori celei a Bulgariei. Re
prezentativa țării noastre a ob
ținut cea mai bună performan
ță — locul secund — în anii 
1964, 1966. 1968, 1975, 1977 și 
1978.

Turneyl interzonal de șah » TELEX

UNIVERSIADA DIN MEXIC
(Urmare din pag. I)

trei, iar reprezentativa Unga
riei a întrecut formația Uniunii 
Sovietice, cucerind medalia de 
aur.

O evoluție apreciată a avut 
și atleta noastră Mihaela Lo- 
ghin. autoarea unui nou record

CLASAMENT 
PE MEDALII

Dupâ 11 zile de între
ceri, clasamentul pe me-

hoslovacia 2-0-3 ; 9.
Japonia 1—4—6 etc.

dalii a! Universiadei 
rată astfel :

a-

1. U.R.S.S. 32 27 11
2. S.U.A. 19 13 15
3. ROMÂNIA 12 3 14
4. R.D. Germană 6-31-4;
5. Ungaria 5-2--2 ; 6.
R.F. Germania 2-5 -5 ;
7. Italia 2-2-4 ; 8. Ce-

al României în proba de arun
carea greutății : 19,44 m. Cu a- 
cest rezultat a obținut o de ni
meni așteptată (șase aruncă
toare se prezentau la start cu 
performanțe anterioare superi
oare celor realizate de Mihae
la), dar cu atît mai aplaudată, 
medalie de bronz. Deși au lup
tat cu ambiție, poloiștii noștri 
au fost întrecuți la limită 
(4—5) de selecționata Iugo
slaviei, singura învingătoare in

acest turneu asupra campioa
nei, echipa S.U.A.

Astăzi (n.r. joi), în ultima zi 
a întrecerilor, gîndurile și spe
ranțele întregii delegații româ
ne se îndreaptă spre două 
mari curse, care se anunță 
foarte disputate, cu mulți cam
pioni la start. Cursa finală de 
800 m, la care participă și Na
talia Mărășescu și Fița Lovin, 
calificate din semifinalele zilei 
precedente, și cea de 5 000 m, 
la startul căreia se vor afla 
doi dintre alergătorii români 
medaliați deja cu aur, Ilie Flo- 
roiu și Paul Copu.

Ce se va mai întimpla în ul
timul
Greu de anticipat. Oricum, au
torul rîndurilor de față crede 
că în ultima sa corespondență 
din Mexic va comunica un nu
măr sporit de medalii față de 
cel realizat pînă acum de spor
tivii români. Reprezentanții 
studențimii noastre sportive 
doresc, fac totul să termine a- 
ceastă importantă competiție 
mondială cu noi succese, să în
tregească astfel comportarea 
frumoasă, de toată lumea apre
ciată, și aici la Ciudad 
xico.

I
i

PIETRO MENNEA
MAI RAPID DECIT
TOMMIE SMITH !

rictro Mennea mal rapid 
decît Tommie Smith 1 
tată o realitate care pînă 
miercuri seara cu greu ar 
fi fost acceptată. Și to
tuși, cronometrele s„.i 
incontestabile. _ 
italian a încheiat 
cursei de 200 m a 
versladel în 19,72. cu 
sutimi mai bine decît 
șise în urmă cu 11 
pe același stadion, 
rele Tommie. După 
bine de un deceniu, 
care recordurile sprintu
lui rezistaseră cîtorva ge
nerații de atleți superdo- 
tațl, iată, cel ce părea cel 
mai puțin vulnerabil din
tre ele este întrecut de un 
alergător cu „alură teres
tră" (1,78 m șl 68 kg), 
care a trecut și de vîrsta 
optimă a marilor perfor-

iunie

sînt 
sprinterul 

finala 
Uni-

11 
reu- 
anl, 
ma- 
mai 

în

mante în sprintul 
(s-a născut la 28 
1952).

Așadar, altitudinea—------------ dd"
pitalel mexicane se dove
dește din nou locul ideal 
al sprinterilor. Desigur, al 
sprinterilor valoroși, pen
tru că nimeni nu i-a con
testat vreodată valoarea 
studentului din Barletta. 
De la declinul Iul Borzov, 
în 1974, Pietro domină au
toritar sprintul european, 
impunîndu-se adesea 
in confruntările cu 
gătorii de peste
Campion european m 1974 
la Roma (200 m), 
învingător la C.E.

șl 
aler- 

Ocean.

dublu
— ___ de la

Praga, anul trecut (100 și 
200), Mennea, a cărui lon
gevitate la nivel înalt este 
puțin obișnuită în alergă
rile scurte, obține. în Me
xic, în decurs de o săptă- 
mînă cele mai frumoase 
performanțe ale carierei : 
10,01 la 10G m (record 
european, v.r. Borzov 10,07) 
cu o săptămînă înaintea 
J.M.U., 19,96 (in serie, re
cord european, ——
Borzov) și 19,72 la 200 m, 
ultima cifră _* ” ' ’ " ’ 
definitiv în Ollmpul sprin
tului. Chiar dacă, de la 
Ciudad de Mexico a tre
buit să urce mai puțin...

v.r. 20,00
ridicîndu-1

PRIMELE CLARIFICĂRI DUPĂ ȘASE RUNDE
Nouă partide (exact cite nu

mără o rundă !) au fost relua
te" în ziua afectată întrerupte
lor. Dintre acestea, însă, deci
se au fost numai trei : Aclorjan 
a cîștigat la Țcșkovski, Țeș- 
kovski la Polugaevski și Miles 
la Bouazis. In celelalte s-a în
registrat remiza : Mednis — 
Liubojevici, . Rodriguez — Ro- 
manișin, Trois— Tarjan, Riems- 
dyk — Mednis, Larsen — Trois. 
S-a întrerupt a doua oară par
tida Romanișin — Țeșkovski.

Acum, cînd s-a consumat o

act al Universiadei ?
MIHAELA LOGHIN

CU 
Iugo- 
a re- 

în-

treime din turneul interzonal 
de la Riga, se pot face cîteva 
aprecieri de ansamblu. Se re
marcă, ' în primul rinei, startul 
excepțional al lui Mihail Tal. 
Fostul campion mondial se află 
în forma sa de zile mari (de
monstrată, altminteri, și la 
„Turneul stelelor" de la Mont
real), fiind autorul a 5‘Zz puncte 
din 6, patru dintre victorii fiind 
realizate la compatrioț-ii săi, 
mari maeștri sovietici. Cu cîte 
„3 plus" (trei victorii, restul 
remize) și. respectiv „2 plus", 
au început bine turneul Larsen, 
Adorjan, Gheorghiu și Ribli, 
care — alături de Tal — sînt, 
după 6 runde, singurii jucători 
neînvinși ai interzonalului. Po
lugaevski, Miles („plus 1“), Liu
bojevici și Romanișin („50 la 
sută"), încheie grupul celor an
gajați, practic, în lupta pentru 
primele 3 locuri, care asigură 
calificarea în meciurile candi- 
daților. Dar, mai sînt 11 runde 
și, firește, so pot produce sur
prize... Pînă acum, ritmul con
cursului a fost neobișnuit de 
ridicat pentru forța și valoarea 
sa : din 53 de partide încheia
te, 35 (peste 62 la sută) au fost 
decise, față de numai 18 re
mize !

Iată clasamentul complet : 1. 
TAL S’/i, 2—3. Larsen, Adorjan 
4*/j, 4—5. Gheorghiu, Ribli 4,
6— 7. Polugaevski, Miles 3‘/j, 8.
Liubojevici 3, 9. Romanișin 2*/i 
(1), .10—12. Kuzmin, Tar Jan, 
Van Riemsdyk 2l/J( 13—15. Grun- 
feld, Mednis, Trois 2, 16. Țeș
kovski l'/i (1), 17—18. Bouazis,
Rodriguez IV* puncte. Runda a
7- a programează cîteva partide 
foarte importante ; Tal — Lar
sen, Gheorghiu — Liubojevici, 
Polugaevski Romanișin.

CICL1SM • Etapa a 8-a a 
competiției „Tour de l'Avenlr11 a 
revenit rutierului sovietic Mo
rozov, cronometrat pe distanța 
Dlvonne — Le Rcvard (119 km) 
în 4 h 40:32. In clasamentul ge
neral conduce Suhurucenko 
(U.R.S.S.), urmat de Guseinov, la 
3:24. • Cel de-al 23-lea Tur al 
Cataloniel s-a încheiat la Sitges 
cu victoria rutierului spaniol Vi
cente Belga, urmat în clasamen
tul general de compatriotul său 
Pedro Vilardebo — la 2 sec. șt 
de francezul Christian Jourdan — 
la 9 see.

HOCHEI • Competiția de ho
chei pe gheată de la Praga a 
continuat cu meciul dintre’ se
lecționatele Finlandei 'șl Suediei.' 
încheiat cu scorul de 4-3 (1—1, 
2—1, 1—1) în favoarea jucători
lor finlandezi. în clasamentul 
turneului conduc neînvinse e- 
chipele Cehoslovaciei și 
cu eîte 6 p.

ȘAH • După 5 runde, 
morialul Bora Kostlcl", 
desfășoară la Virșeț, 
Rajkovlci (Iugoslavia), cu 31/, 
(1), urmat de Jansa- 
slovacia) — 3</, p și 
viei (Iugoslavia) — 3 p.

TENIS • In prima zi a tur-' 
neului feminin de la Tokio, 
Dana Gilbert (S.U.A.) a cllml- 
nat-o cu 6—2, 3—6. 6—4 pe Vir
ginia Wade (Anglia), iar austră- 
lianca Dianne Fromholtz a cîș
tigat cu 6—4, 6—3 la olandeza 
Brigitte Cuypers. • Rezultatele în
registrate in primul tur al tur
neului internațional la dublu 
masculin de la Woodlands (Te
xas) : Fibak (Polonia', Okker 
(Olanda) — Vijay Amritraj (In-' 
dla). Stockton (S.U.A.) 6—3, 7—5; 
Dent. Case (Australia) — McNair, 
Scanlon (S.U.A.) 6—2, 6—4 ; Gene 
Mayer, Sandy Mayer (S.U.A.i — 
Stolle, Davidson (Australia) 6—I, 
6—3.

U.R.S.S.,
în „Me- 
care se conduce

.. P (Ceho- 
Matano-

LA JOCURILE SPORTIVE 
MEDITERANEENE

BELGRAD, 13 (Agerpres) — în
tre 15 și 29 septembrie se vor 
desfășura la Split și în alte lo
calități iugoslave Jocurile spor
tive mediteraneene. Se așteaptă 
participarea a peste 3 000 de 
sportivi din 15 țări, precum șl 
sosirea a circa 50 900 de turiști.

de Me-

★
Delegația . sportivilor 

participant la cea de 
ediție a Universiadei 
Ciudad de Mexico, revine sîm- 
bătă în Capitală. Sosirea este 
prevăzută în jurul orei 8. pe 
aeroportul Otopeni.

A
ATLETISM. 200 m B: 1. Pietro 

Mennea (Italia) 19,72 — nou re
cord mondial (v.r. Tommie Smith 
19,83 din 1968), 2. Leszek Dunecki 
(Polonia) 20,24, 3. Ainsley Ben
nett (Anglia) 20,42 ; 200 m F :
Marita Koch (R.D.G.) 21,91, 2.
Kathy Smallwood (Anglia) 22,70,
3. Beverly Goddard (Anglia) 22,76;
lungime F : Anita Stukaane 
(U.R.S.S.) 6,80 m, 2. Jody An
derson (S.U.A.) 6,67 m, 3. Ta
tiana Scaciko (U.R.S.S.) 6,57 m,
4. Sanda Vlad 6,51 m, 5. Doina
Anton 6,49 m, 6. Ulrlke Barr 
(R.F.G.) 6,40 m ; greutate F :
Ilona Slupianek (R.D.G.) 20,48 m, 
2. Helma Knorrscheldt (R.D.G.) 
20,36 , 3. Miliacla Laghin 19,44 — 
record național (v.r. ----- 
aparținea), 
(Bulgaria) 
Vesellnova 
Gounou 
18,77 m; 400 
Schulting (Olanda) 48,44, 
sili Arhipenko (U.R.S.S.) 48,60, S. 
James Walker (S.U.A.) 48,88;
ciocan: 1. Klaus Ploghaus (R.F.G.) 
75,74 m, 2. Michael Hunnlng 
(R.F.G.) 75,68 m, 3. Iurl Sedih
(U.R.S.S.) 75,54 m... Nicolae Bln- 
dar 65,96 m. In semifinalele pro
bei de 800 m, Fița Lovin s-a 
clasat pe primul loc în semifi
nala a doua cu 2 :02,93, iar Na
talia Mărășescu pe locul doi în 
semifinala a treia cu 2:02,47 (după 
Olga Dvirna, U.R.S.S., 2:00,78); 
s-au mal calificat pentru finală 
Nadejda Mușta șl Galina Atana-

români, 
a X-a 

de la

5.

3.
4. Ivanka
19,13 m, 

(Bulgaria) 
Abașidze 

mg :

19,15 m îi 
Petrova 

5. Virginia 
18,87 m, 6.

(U.R.S.S.)
Hermanus

2. Va-
3.

(U.R.S.S.) șl Gabriela Do
rio (Italia).

BASCHET • în finala turneu
lui masculin de baschet, selec
ționata S.U.A. a întrecut 
scorul de 88—70 echipa 
slaviei. Medalia de bronz 
venit reprezentativei Cubei,
vingătoare cu scorul de 71—67 în 
fața formației Mexicului.

FOTBAL • Prima medalie de 
aur pentru sportivii țării gazdă 
a fost cîștigată de selecționata 
de fotbal, care a învins în fi
nală cu scorul do 5—3 (3—1)
echipa Uruguayului. Golurile re
prezentativei Mexicului au fost 
înscrise de Vargas (2). Aguirre 
(2) și Los Cobos, iar punctele 
formației Uruguayului au test 
marcate de Ramirez, Zinkîewich 
și Leon. Clasamentul final al 
competiției de fotbal : 1. Mexic, 
2. Uruguay, 3. România, 4. Glan
da. în clasamentul golgeterilor 
turneului de fotbal, pe primul loc 
s-a situat jucătorul român Că
mătarii cu 10 goluri înscrise, ur
mat de Ramirez (Uruguay), Var
gas (Mexic) — cîte 3 goluri, Ka- 
leta (Zambia) — 7 goluri, FI. 
Grigore (România), Leiss (Cana
da), Hiromi (Japonia) și Aguirre 
(Mexic) — cîte 6 goluri etc.

POLO. Turneul a luat sfîrșit 
cu victoria selecționatei S.U.A. 
Ultimele rezultate : Iugoslavia — 
România 5—4 (1—0, 2—2, 0—0,
2—2). Golurile echipei române au 
fost realizate de: Nastasiu, Slăvei 
(4 m), Rus și Munteanu. De sub
liniat că în repriza a 3-a, la sco
rul de 2—3, Nastasiu a ratat o 
lovitură de la 4 
U.Jl.S.S. 
S.U.A.;
slavia; ______

SCRIMA. Ultima probă a adus 
și singura medalie la echipe ob
ținută de scrimerii noștri. Și, 
spre surpriza multora, aceasta a 
fost adusă de spadasini (care 
nici n-au concurat la C.M.), în 
timp ce floretistele și sabrerii, 
creditați cu șanse mai mari, au 
capotat. în meciul cu echipa Un
gariei, care urma să desemneze 
o finalistă, după o dispută echi
librată, la scorul de 7—7, Ange- 
lescu a pierdut la Papp (4—5), 
astfel îneît echipa Ungariei s-a 
calificat în finală (8—7), pe care 
a și cîștigat-o apoi în fața e- 
chipei U.R.S.S., campioană mon
dială (8—1). Pentru medalia de 
bronz, reprezentativa României 
(Ion Popa, Octavian Zidaru, Li- 
viu Angelescu, Mihai Popa, Ru
dolf Szabo) a dispus la un scor 
net de echipa R.F.G., 9—3.

m! S.U.A. —
8—6. Clasament : 1.

2. U.R.S.S.; 3. Iugo-
4. România.

3.

PRELIMINARIILE C.E. SE APROPIE DE FAZA FINALA
Meciurile de miercuri seara din 

preliminariile campionatului eu
ropean au confirmat forma bună 
a echipelor care rămîn în lupta 
pentru ocuparea primului lx? în 
grupe și vizează calificarea pen
tru turneul final, programat a- 
nul viitor în Italia.

★
Cea mai importantă partidă s-a 

desfășurat la Atena, în cadrul 
grupei a 6-a, unde Grecia a dis
pus cu 1—0 (1—0) de reprezenta
tiva U.R.S.S. Prin această victo
rie, fotbaliștii greci au cele mai 
mari șanse de a se califica pen
tru etapa finală. 
dată (teoretic) ar 
echipa Finlandei, 
va putea realiza 
cele două meciuri _ 
susține în deplasare, cu 
ria și U.R.S.S.
1. Grecia 6 3 1!
2. Finlanda 4 2 11
3. U.R.S.S. 5 12!
4. Ungaria 5 12!

Ultimele meciuri : Ungaria 
Finlanda, la 17 octombrie 
U.R.S.S. — Finlanda, la 31 
tombrie.

O victorie la limită a obținut 
selecționata Angliei, în compania 
Danemarcei (în evident progres). 
La Londra, englezii au cîștigat 
doar cu 1—6 (1—0), prin golul 
marcat de Keegan în min. 17 (a- 
cum în formația campioană a 
R.F.G. — Hamburger S.V.). Bri
tanicii rămîn indiscutabil favo- 
riții grupei, așa cum arată de
altfel clasamentul
1. Anglia
2. Irl. Nord
3. Irlanda
4. Danemarca
5. Bulgaria

Următoarele
Bulgaria ;
Anglia — ambele la 17

Cum era șl de așteptat, 
disputat la Oslo, jocul

Singura can-di- 
mai putea fi 
dacă aceasta 

trei puncte în 
pe care le va 

Unga-

(gr. 1).
“ 4 '

3
1
1
1

5
6
5
7
5 .

_ jocuri :
Irlanda de

0
2
1
4
3

Șl 
oc-

13— 4
6— 9
6— 5

13—14
3— 9

1
1
3
2
1
Irlanda — 
Nord —

octombrie, 
deși

dintre

Norvegia șl Belgia a revenit ul
timei cu 2—1 (1—1) prin golurile 
înscrise de Jakobsen pentru gaz
de, respectiv Jensen și Van der 
Elst. în această grupă (a 2-a) 
deocamdată Portugalia și Austria 
au de spus un cuvînt hotărîtor 
în ce privește ’ ’ '
meniul :
1. Austria
2. Portugalia
3. Belgia
4. Scoția
5. Norvegia

Următoarele
Portugalia și Scoția 
(ambele la 17 octombrie).

în grupa a 4-a, Polonia și R.D. 
Germană au obținut victorii pre
țioase în deplasare și împreu
nă cu reprezentativa — - ■
rămîn în cursa pentru 
loc. Selecționata R.D.G. a dispus 
la Reykjavik cu 3—0 (0—0) de 
Islanda, prin golurile lui Weber 
(min. 64 și 70 din penalty) și 
Strelch (min. 77).

I>a Lausanne, Polonia a între
cut Elveția cu 2—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Terlecki 
(min. 34 și 63). Partida a f >st 
condusă de Otto Anderco. Cla
samentul grupei :
1. Olanda - --
2. Polonia
3. R.D.G.
4. Elveția
5. Islanda

Următoarele 
nia — R.D.G. 
Polonia
• La Praga, în 

turneului olimpic 
a învins cu 1—0 (1—6)
• în Cupa cupelor (tur) : Slie

ma Wanderers (Malta) — Boa- 
vis ta 2—1 (0—1) !
• Meci amical în Berlinul Oc

cidental : R. F. Germania — Ar
gentina 2—1 (0—0). Din echipa
campioană mondială au lipsit 
numeroși titulari.

primul loc.

6
4
5
4
€

jocuri :

3 
3
1
2
0

2 
1
4
0
1

Clasa-

1 11— 5 8 
0 5—27
0 5—46
2 9—64
5 4—17 1

Belgia —
Austria

Olandei 
primul

6
5
5
7
7

5
4
4
2
0

16— 3 10
9— î 8

HO— T 8 
5—33 4
2—19 0

Polo-

1
1
1
5
7

meciuri :
26 septembrie ; 

Islanda 10 octombrie, 
preliminariile 
Cehoslovacia 

Polonia.

• UNIVERSIADA din Mexic domină 
„topul" săptămînii. Marile sale vedete au 
adăugat cîte ceva propriilor recorduri, ce
lor naționale sau mondiale. între iau- 
reați, cîțiva dintre purtătorii culorilor 
românești. Carmen Bunaciu, medaliată cu 
aur în -probele preferate (100 șl 2G3 m 
spate), a smuls secunde prețioase la „sută*4, 
ureînd pe locul 3 pe lista celor mai bune 
spatiste din lume în acest an. Atleta Eva 
Zorgo-Raduly îndreaptă tot mai sigur su
lița către cea mai bună performanță din 
toate timpurile. A ajuns deja în fața pe
nultimului fanion. Curaj ! Natalia Mără
șescu a... răzbunat, într-o cursă de mare 
clasă, insuccesul de la Torino, iar Paul 
Copu a zburat, cu rezerve, peste învingă
torul din „Cupa Europei", italianul Scar- 
tezzini... Un bilanț frumos (29 de medalii) 
al studenților români, care au luat parte 
pînă acum la J.M.U. din Mexic. Fotbalul 
din păcate, s-a mulțumit cu mai puțin. Ca 
de obicei... • VALERIU IRIMESCU și 
ADRIAN MATEESCU pun la punct ultimele 
detalii ale expediției în „patria rugbyului**. 
Pe tricolori îi așteaptă poate cele mai se
vere examene. Succes ! • „ARIPILE
ROMANEȘTI" s-au dovedit demne de re- 
numele înaintașilor, cucerind la cam
pionatele balcanice un adevărat tezaur de 
medalii. Un bravo meritat iscusiților noș
tri piloți! Ca și parașutiștilor, planoriștilor 
și aeromodeliștilor. • JOHN McENROE a 
revenit în fruntea așilor rachetei. învin-

gînd în campionatele S.U.A. pe Connors, 
Gerulaltis și alți tenlsmani valoroși. Dar 
marea figură a acestui turneu rămtne Ta
nner care a întrerupt în mod neașteptat 
visul favoritului Borg de a triumfa în 
„marele șleam“ • pe ALTE COORDO
NATE, Ilie Nâstase pătrunde în două fi
nale, dar cîștigă doar pe cea de dublu 
• MEDALIA DE ARGINT obținută

de tir la Lvov de pistolarul Marin 
Stan a avut o istorie mal lungă decît alte 
medalii, pentru atribuirea el organizîndu-se 
un bara) caracterizat printr-o disput^ sub 
mare tensiune. Stan a cîștigatrO net. Per
formanța care a făcut însă senzație este 
cea realizată de trăgătoarea bulgară Non
ka Matova, care a devenit campioană a 
Europei, cu un nou record mondial, 
cea mal grea dintre probe — pușcă liberă

la

3X40 f — socotită îndeobște proba... băr
baților • ECHIPA DE FOTBAL a Greciei 
va fi aproape sigur performera prelimina
riilor C.E. Cine și-ar fi imaginat că fot
baliștii eleni vor face 
tația celor sovietici șl 
FRANȚEI ridică de la 
interesului în rîndul
echipelor. La ediția
scris 2 708 echipe de

să pălească repu- 
unguriî 0 CUPA 
an la an ștacheta 
publicului și al 

1979—80 s-au în- 
2 708 echipe de fotbal. Record !

_ PREȘEDINTELE F.I.F.A. Joao Ilave- 
lange și secretarul general al forului in
ternațional, Helmut Kăser s-au aflat la 
Beijing, unde au purtat discuții cu con
ducătorii federației chineze în vederea 
afilierii acesteia la F.I.F.A. • ORGANI
ZATORII J.O. de iarnă de la Lake Placid 
își manifestă îngrijorarea că nu vor putea 
vinde toate biletele, în valoare de 12 mi
lioane de dolari, prin care sperau să aco
pere cheltuielile. Pînă acum s-au vîndut 
doar 16 la sută din bilete • SE PARE că 
Muhammad Aii (Cassius Clay) nu se va 
mai reîntoarce în ring. Cel puțin așa a 
declarat la festivitatea de retragere orga
nizată în sala „Forum" din Inglewood. 
Erau de față și cîteva celebrități, ca Jane 
Fonda, Lou Gosset, John Voight, Lola 
Fanana, Lou Rawls și alții, în mijlocul 
a 15 000 de spectatori. Vor " 
destui ca Muhammad Aii să 
cuvînt ?

fi fost oare 
se țină de

Aurelian BREBEANU


