
l»nOtFTAM Dm TO ATI JAitltg, |

portul
BMEV

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

La 4 august în Crimeea a a- 
vut loc întîlnirea prietenească 
dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.K.S.S.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev au făcut un 
sclnmb de păreri cu privire la 
stadiul și perspectivele de dez
voltare a relațiilor româno-so- 
vietice, care au căpătat demult 
un caracter larg și temeinic. 
Se dezvoltă și se întăresc le
găturile în multe domenii, in
clusiv în domeniul alît de im
portant al economiei. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat au subliniat necesitatea in
tensificării cooperării de lungă 
durată în domeniile energeticii, 
construcțiilor de mașini, elec
tronicii, precum 
menii de interes

Avîndu-so în 
țialul industrial 
ințific de care 
membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, s-a 
subliniat că, conjugarea efortu- 
r.lor lor permite să se asigure 
ridicarea pe noi trepte mai 
înalte a dezvoltării economice. 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică. împreună 
cu alte țări frățești, vor căuta 
să adîncească procesul de inte
grare economică, colaborarea 
și cooperarea atît pe plan bi
lateral cit și în cadrul 
C.A.E.R., în folosul fiecărei 
țări participante.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev au constatat 
că evoluția evenimentelor in
ternaționale a confirmat juste
țea aprecierilor și concluziilor 
din documentele - 
din luna mai a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, care constituie o bază 
bună pentru acțiunile comune 
alo țărilor membre.

> și-au exprimat hotărîrea 
dc a milita și in viitor pentru 
destindere, pentru întărirea în
crederii și dezvoltarea dialo
gului politic între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, pentru 
continuarea politicii de pace

și în alte do- 
comun.

vedere poten- 
și tehnico-ști- 
dispun țările

Consfătuirii

și colaborare, de apărare a 
drepturilor tuturor popoarelor 
la o dezvoltare independentă.

Nu amplificarea cursei înar
mărilor, ci sporirea eforturilor 
în scopul opririi acesteia; nu 
intensificarea disensiunilor și 
litigiilor, ci reglementarea echi
tabilă a ' conflictelor ; nu în
grădirea legăturilor pașnice, ci 
dezvoltarea lor — iată cerin
țele imperioase pe care le pune 
în prezent viața internațională.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev au subliniat 
că Republica Socialistă Ro
mânia și Uniunea Sovietică se 
pronunță pentru desfășurarea 
reuniunii dc Ia Madrid intr-un 
spirit de lucru constructiv. 
Ei consideră că lucrările aces
tei reuniuni trebuie să fie con
centrate în direcția elaborării 
de măsuri practice menite 
slujească întărirea 
colaborării și păcii 
nentul european. O 
semnătate ar avea 
la reuniunea de la ______  _
unei hotărîri politice privind 
convocarea unei Conferințe ge- 
neral-europene pentru dezanga
jare militară și dezarmare.

A fost, de asemenea, subli
niată importanța apropiatei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată noii ordini 
economice, precum și altor pro
bleme economice internațio
nale.

întîlnirea s-a caracterizat 
prin înțelegere reciprocă și s-a 
desfășurat într-o 
prietenească.

★
Tovarășul Nicoiae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, luni noaptea, din 
Uniunea Sovietică, unde a fă
cut o vizită la invitația tova
rășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

în intîmpinare au venit to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ilie Vcrdeț, Emil Bobu, 
Nicoiae Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Gheorghe Oprea, 
Petre Dănică, Gheorghe Dumi- 
trache. Ion Stoian, Richard 
Winter.

să 
securității, 
pe conti- 
inare în- 
adoptarea 
Madrid a

atmosferă

Ceaușescu, 
Partidului

în tabăra de vacanță a C.C

DELEGAȚIA OLIMPICĂ Â ROMÂNIEI 
SA ÎNAPOIAT IERI DE LA MOSCOVĂ 
Medaliații olimpici s-au bucurat de o frumoasa primire la aeroportal

Otopeni și au fost felicitați pentru succesele obținute

în holul aeroportului, o parte a medaliaților olimpici care au sosit ieri
principal 
cea de-a

1980, au 
de to-

Ieri, la ora primului, s-a întors de la Moscova lotul 
al delegației sportive a României care a participat la 
XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară.

Medaliații, ceilalți sportivi participanți la Olimpiada 
fost intimpinați pe aeroportul internațional Otopeni
varășul Emil Drăgănescu, ministrul turismului ;i sportului, pre
ședintele Consiliului Național pentru Educație Fizică ?i Sport, 
dealțimembri ai conducerii C.N.E.F.S. Erau de față reprezentanți 
ai ministerelor și organizațiilor obștești cu atribuții in domeniul 
sportului, activiști ai mișcării sportive, antrenori, colegi de sport 
ai olimpicilor noștri, rude, prieteni.

...Ne despărțisem de „tricolori" cu aproape trei săptămîni in 
urmg, tot aici, la Otopeni, urindu-le drum bun și succes in di
ficilele întreceri care ii așteptau. lată-nc acum la revederea cu 
cei pentru ale căror succese am palpitat două săptămîni, de care 
am fost alături in strădania lor pentru o nouă afirmare a spor
tului românesc la cea mai mare competiție sportivă a lumii.

Avionul charter al compa
niei Tarom se oprește și în 
ușa aeronavei apar sportivii 
noștri care au evoluat la O- 
limpiada ’80. Mulți dintre ei 
poartă în suflet sentimentul

al U. T. C. de la Gura Văii

datoriei împlinite, așa cum se 
poate citi pe fața Sandei 
Toma, campioană olimpică la 
canotaj, cea mai valoroasă 
schifistă a lumii, a lui Corne
liu Ion, cîștigătorul probei de 
pistol viteză, pe chipurile vo
leibaliștilor Corneliu Oros, 
Laurențiu Dumănoiu, Sorin

Macavei și ale celorlalți coechi
pieri care se întorc pentru pri
ma dată cu o medalie de la 
Jocurile Olimpice, ale handba- 
liștilor, care au urcat pentru a 
treia oară consecutiv pe podiu
mul olimpic, al canotoarelor, 
luptătorilor etc.

La scara avionului nu este 
vreme pentru clasica fotografie 
oficială cu întregul grup. Toți 
sînt grăbiți să ajungă cit mai 
repede în mijlocul familiilor 
lor.

Viorica Toma, sora campioa
nei olimpice, a venit, împreu
nă cu mama, tocmai din Ște- 
făneștiî Botoșanilor s-o îmbră
țișeze pe cea care este mîn- 
dria lor și a noastră, a tuturor. 
Sanda ne-a promis la plecare 
un interviu la sosire : izbutim 
cu greu s-o smulgem cîteva

Vladimir MORARU

SPORTUL, CA 0 LECȚIE ZILNICĂ,

IN CIRCUIT, CU TOATA LUMEA!
La mai puțin de 6 km după 

ieșirea din municipiul Drobeta 
Tunau Severin, pe banda de 
asfalt care duce spre Orșova, 
un indicator ne-atrage atentia : 
Gara Văii... Este amplasamen
tul uneia dintre taberele de 
vacantă organizate acolo, în a- 
ceastă vară, de C.C. al U.T.C. 
Un drum, tot de asfalt, urcă 
lin, urniind cursul unui firicel 
de apă, un afluent al Topol- 
niței, pînă la tabără, unde 
ne-au întîmpinat muzica si 
voia bună. Peste 500 de tineri, 
băieți și fete, fac popas la 
Gura Văii. în serii de cite 8 
zile. Sînt reprezentanți ai li
ceelor de toate specialitățile 
din întreaga tară.

Am „prins" seria care a avut 
drept comandant de tabără pe 
elevul Zeno Golan, din anul 
IV al Liceului de artă „Ion 
Vidu" din Timișoara ; un tînăr 
plin de viată, încintat să ne 
arate ce loc ocupă sportul. în 
viata taberei de la Gura Văii. 
Metodic, ca un autentic bănă-

tean, el ne-a prezentat progra
mul fiecărei zile. Si. fapt cert: 
activitatea sportivă este real
mente cotidiană. ..finind sea
ma de preferințele colegilor 
noștri, de amenajările existente 
in tabără, am organizat cam
pionate de volei, sah, tenis si 
tenis de masă, handbal si fot
bal. precum si alergări de cros. 
In acest fel, nimeni n-a ră
mas în afara întrecerilor, ceea 
ce constituia si obiectivul nos
tru..."

Un calcul sumar a fost edi
ficator : mai bine de o treime 
din programul zilnic al tabe
rei de la Gura Văii este de
dicată mișcării, sportului. Si
gur, „spre satisfacția participan- 
ților, care, tine să ne preci
zeze Zeno Go ian, nu sînt elevi 
cu veleități în performantă" ci 
elevi cu diferite atribuții în co
mitetele organizației U.T.C. Dar 
sportul le place, sînt dornici să 
se afle cit mai mult timp in 
aer liber, pe frumoasa bază 
sportivă a taberei".

Pentru foarte multi, nevoia 
de mișcare •— cum ne-au și 
mărturisit ei înșiși — este și 
mai mare, ca in cazul lui Ște
fan Duculete, elev in anul III 
Ia Liceul forestier din Rimnicu 
Vilcea» ceea ce și explică pe 
undeva alegerea sa ca respon-

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag. 2-3)

începind de azi, la Constanța

„MĂNUȘĂ LITORALULUI41 LA BOX
—„i, în Sala sporturilor u*n  

Constanța, începe turneul inter
național de box „Mănușa Lito
ralului", competiție care se 
bucură de o mare popularitate 
în rîndurile iubitorlor sportului

cu mănuși din Constanța. La 
întreceri vor fi prezenți nume
roși pugiliști fruntași din țara 
noastră, precum și sportivi din 
Cehoslovacia și Danemarca.

(Continuare in pag. a 4-a)

Sanda Tema și Corneliu Ion zîmbesc fericiți, cu medaliile olim
pice de aur la piept' Fotografii de Vasile BAGEAC

La încheierea campionatelor naționale ale seniorilor

CÎTEVA REPERE PENTRU 0 
A ACTIVITĂȚII ÎN TENISUL DE

La încheierea ultimei ediții a 
campionatelor naționale de te
nis pentru seniori (probe in
dividuale), un vast material, 
de rezultate și concluzii, se 
cere pus în lumina analizelor. 
Nu este o sarcină ușoară de a 
stabili ordinea importantei pro
blemelor ce decurg dintr-o 
competiție de asemenea anver
gură, mobilizînd la start 128 
competitori (88 bărbați și 38 
femei) din 30 de secții spor
tive. De aceea, selecția celor 
cîteva puncte — la care ne-am 
oprit in rîndurile ce urmează 
— nu are pretenția de a e- 
puiza subiectul Ele pot fi, to-

tuși, 
vitatea 
ciplină 
rîndiul

@ La 
gresăm 
loc ? Cele șapte zile 
treceri nu 
desigur, o imagine completă a 
actualului nivel valoric atins. 
Lipsesc criteriile certe de com
parație, mai cu seamă cînd 
performerii noștri de virf (ne 
referim la Ilie Năstase sau Vir
ginia Ruzici) absentează. Fi
rește, cele două nume citate 
reprezintă o anumită supra- 
clasă în tenis, dar considerăm

repere utile pentru acti
vatoare in această dis- 
cu largi rezonanțe in 
amatorilor de sport.

capitolul calitate, pre
sau batem pasul pe 

de în- 
ne-au putut oferi,

RADIOGRAFIE 
PERFORMANTĂ a

— și nu dintr-o simplă do
rință egoistă — că ar fi fost 
util de văzut, de pildă, pe fi
nalista
Roland Garros in luptă cu mai 

sale compatrioate. 
Oricum, cu riscul de a ne în
șela pe plan strict obiectiv, să 
remarcăm forța în ascensiune 
a celor doi juvenili campioni. 
Florin Segăreeanu și Lucia Ro
manov, care confirmă. Ca sl 
progresul marcat • al unor ti
neri, ca Liviu Mancas si Lau-

ultimului turneu de la

tinerele

Radu VOIA

(Continuare ia pa®. 2—3)



LĂRGIREA ARIEI Ot SELECJIE DESCHIDE DRUMUL
SPRE SUCCESE SPORTIVILOR DL LA „NICOLINA*;

TATE TEHNICE : Cursa. 1 : 1.
Sadu (D. ToduțăO rec. 1:40,5, X 
Odllia. Simplu 5, ordinea 37. 
Cursa * l-a : L Pdux (D. locga) 
rec. 1:30,2, X Fricos, 3. Jovrnlr. 
Simplu 2,80, ordinea 17, event 47, 
ordinea triplă 2S0. Cursa a 3-a : 
L Gascon (M. Dumitru). rec. 
1:30,1. X Siliciu, 3. Fanera, Sim
plu x ordinea *3, event 10. or
dinea triplă 5043, triplu cfișUgător 
424. Cursa a 4-a i 1. Trucaj (G. 
T&nase) rec. 13(73, X Catren, * 
Heder. Simplu l>0, ordinea 10, 
event S, ordinea triplă 94. Cursa 
a tea : 1. Perjar (V. Gheorghe) 
rec. 135,4, X Macrou. Simplu 7, 
ordinea IS, event 7. Cursa a tea:
1, Gascon (M. Dumitru), rec.
1:26,2, X Organist. X Solitar. Slan-
phi 5, ordinea 34, event ÎL ordi
nea triplă 2196. Cursa a 7-a : i. 
Horoscop (G. Popescu) ree. IdM.S, 
X Selenar. Simplu închis, ordi
nea «2. event 190, triplu câștigă
tor *2S6. Cursa a (-a: i, Tramei 
(Tr. Marinescu) rec. 137,7, î 
Rubldiu, 3. Olteanca. Simplu X 
ordinea 10, event 516, ordinea 
triplă 499. Cursa a 3-a : L Rigu
ros (L Oană) rea, 1:27,7, x Sati
ric. 3. Gardena, simplu X50, or
dinea XL, event ID.

Gh. ALEXANpRESCU

• W,RIEMOR1AJLUL ȘTET'AN
FlLO-ri*’. La Sfîrșitul fi&prtAirdnU 
trecute s-a desfășurat la Brăila 
oea de a 4-a ediție a ^Memoria- 
luhii Ștefan Filoti44. Trofeul a re
venit echipei F.C.M. Brăila care, 
in finală, a dispus de Gloria 
Buzău cu scorul de 1—0 (O—0)
prin golul marcat de Bulancca 
(min. 50). In partida pentru lo
curile 3—1, Rapid București a 
întrecut cu 5—0 (0—0) pe Delta
Tulcea. Au marcat : Grosu (min 
52 și 60), Șt. Popa (min. 62), Par- 
tenov (min. 76, autogol) și Vătuî 
(min. 86). In prima zi : F.CJW. 
Brăila — Delta Tulcea 3—0 (1—0), 
ptrln golurile marcate de Ologu, 
Darie șl Bulancea ; Gloria Buzău 
— Rapid București 7—6, după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 m 
(la sflrșitul celor 90 de minute 
scorul a fost egal : 6—0). (N.
Costin. coresp.),
• PETROLUL PLOIEȘTI -

PANIONIOS ATENA (1—0).
Golurile au fost Înscrise de Laz ăi 
(min. 16) și Toporan (min. 53). 
(L Tănăsescu, coresp.),

® NITRAMONIA FAGARAȘ - 
WATSBY HOCS (SIRIA) 5—2 
(2—1). Autorii golurilor : Ciutac
(min. 9, din 11 m), Palfl (min. 
16), Comșa (min. 54), Arineanu 
(min. 64, din. 11 m), Boer (min. 
76), respectiv Fuad (min. 32) și 
RabB (min. 40). (V. Lazăr, coresp.)
• C.S. TlRGOVIȘTE — F. C.

CONSTANTA 1—6 (1—0). Unicul 
gol a fofit realizat de Marinescu 
(țmin. 5). In cursul Băptămlnii 
trecute, C.S. Tîrgoviște a Intîlnlt 
pe Sporting duto Damasc (Siria), 
pe care a tntrecut-o cu 4—1 
(4>—0). Au marcat : Economu
(min. 10), Constantin (min. 16), 
Margelatu fmin. 31), Ene (min, 
32, din 11 m), respectiv Mohamad 
Al Sah (min. 76). (M. Avanu,
coresp.).

S „CUPA PROMOVATELOR IN 
DIVIZIA Bw. La Roșiori a avui 
loc, la sHrșdtul săptămînll trecute, 
competiția fotbalistică dotată cu 
„Cupa promovatelor In Divizia B*. 
în finală, Rova Roșiori, la capă
tul unul joc frumos, In eare s-a 
dovedit mai bine pregătită la ca
pitolul finalizare, a Întrecut pe 
C.S.M. Borzești cu 4—0 (2—0).
Cele patru goluri au fost marcate 
de Țlnț (min. 5. din 11 m), Dră- 
gan (min. 30), Buracu Cm in. 66) 
șl Georgică (min. 70). în „finala 
mică-, Metalul Aiud a Cîștlgat In 
fata echipei Sirena București cu 
2t—1 (2—1), prin golurile realizate
de Coca (min. 8), Iile (min. 41, 
din 11 m). respectiv Bișniță (min. 
y?, din 11 m). în prima ri : 
C.S.M, Borzeștl — Sirena Bucu
rești 2—1 (1—1). — au marcat :
Nlstreanu fmin. 5), Căpraru (mm. 
67), respectiv Vasile (min. 36) ; 
Rova Roșiori — Metalul Aiud 2—1 
(1—0) — au înscris : Petre (m!n. 
32), Țtnț (imîn. 74), respectiv Bo
ita (min. 51).

ȘȘ F.CM. REȘIȚA — DACIA 
ORAȘTIE 9—0 (6—0). Autorii go
lurilor : A to dires ei (min. 5, 37,
78), Gabel (min. 28. 40), Tmireanu 
(rom. 42), Iovan fmin. 45), Portic 
fmln. 47) șl Vizitiu (Imln. 39). (D. 
Plăvițtu. coresp.).

« GLORIA BTSTRITA — UNI- 
REA DEJ 3—2 (2—1). Au marcat: 
Cuman (min. 43). Berceanu (min. 
56), Mureșan fmin. 40, autogol), 
respectiv Moldovan (min. 25 și 
67), (T. Toma. coresp.).

F.C. BTHOR ORADEA — MT- 
NFRUL LUPENI 2—1 fl—I). Go
lurile au fost .înscrise d* Kis 
fmin. Kun (min. 79). respec
tiv Colceag (mîn. 30). (I. Ghișa,
coresp.).

e C.F.R. TIMIȘOARA — Fr FC- 
TROMOTOR TIMIȘOAR > 
(2—1). Au înscris : lanc- 
2f7), Nucă (min. 37), Sto'
62). Hartă (min. 82). t u
fmin. M), respectiv Panici (min. 
32. din 11 m șl min. 73). (St. 
M arton, coresp.).

e FLACARA roșie bucu
rești — METALUL bucurești 
5—1 (4—0). Metalul a avut în for
mație 6 Juniori. An marcat : 
Ntcolae Cmin. ft), Vofcu Cmln. 13

-’e a- 
itate 

numit

înființat în 1967. Clubul spor
tiv muncitoresc ieșean „Nico
tină" s-a afirmat în arena in
ternațională abia în acest an 
cînd, la Prievidza, în Ceho
slovacia, Aurel Ncagu cîstiga 
medalia de bronz (cat. 57 kg) 
la campionatele europene de 
lupte libere. în timp ce cole
gul său, Vasile Țigănaș, ocupa, 
la aceeași competiție, locul 5. 
(cat. 82 kg). Am început în
semnările noastre cu acest mo
ment deoarece ni se pare că, 
pe deplin meritat, el a venit 
să încununeze o tnv”"” 
proape un deceniu si 
a unui tehnician — l-am 
pe Emil Butu — de o remar
cabilă profesionalitate. în spa
tele acestor sportivi de marcă 
(dar nu în umbra lor !) există 
alti zeci de tineri care îsi aș
teaptă consacrarea la lupte li
bere sau la greco-romane. sec
țiile cele mai 
clubului „Nicolina". 
tătorii de aici s-au 
mai multi ani în 
ternă, iar acum si 
ternațională, 
reste
Butu, cît si celălalt antrenor, 
Traian Ardelean, nu se gîndesc 
numai la ce vor face azî. ci 
ți cum se vor prezenta mîine 
în sistemul eompetitîonaî. A- 
eeasta înseamnă că la „Nico- 
lina" se acordă atenție recru
tării de tineri dotați pentru

puternice ale 
Dacă lup- 
afirmat de 
arena in

to cea in- 
aceasta se dato- 

faptului că atît Emil

SPORTUL, a o
IN CIRCUIT, CU

(Urmare din pag. 1)

săbii sportiv în comandamen
tul taberei. „Și atunci 7“ Ștefan 
Duculete, tînăr cu experiență în 
materie, fiindcă a mai participat 
la tabere asemănătoare, ultima 
dată la Bistrita-Costesti. to ju
dețul său, a găsit repede so
luția : „Timpul alocat sportu
lui îl folosim din plin, ca în- 
tr-o lecție de educație fizică în 
circuit, cum m-a învățat pro
fesorul meu de sport, Ion 
Rusu, adică unele detașamente 
«e întrec la volei. In timp co 
altele participă Ia campionatul 
de handbal sau de fotbal. Ne 
tatîlnim seara» cînd facem bi
lanțul sau la finalele pe ta
bără..."

Apropo de finale, atît Zeno 
Goian cît si Ștefan Duculete 
au ținut să remarce calitățile 
■portive ale sahlstelor Rodica 
Nicula si Elena Bardac, jucă
toarelor de tenis de masă FIo- 
rica Răduică șl Otilia Ignat, 
handbaliștilor din detașamentul 
7, fotbaliștilor din detașamen
tul 4. In ce ne privește, am 
fost martorii unei palpitante 
Întreceri de cros, desfășurată 
cu plecarea de la unul din 
viaductele situate fa vecinătate 
Șl cu sosirea chiar ne baza 
•portivă a taberei. Traseu des
tul de dificil, sinuos, cu multe 
diferente de nivel» dar nimeni 
n-a abandonat, ambiția tea cu
prins pe toți, fetele care au 
avut de parcurs 800 de metri 
«i băieții care au încheiat ta 
corpore 1 000 de metri, «su
gătorii, Mariana Dușa din 
tasamenul 4 si Lucian Ceru 
detașamentul 3 an avut 
dealtfel si primii clasați fa 
telalte întreceri) prioritate 
bunătățile pregătite de aervi- 
dul administrativ al taberei si 
ia repertoriul orchestrei JFor- 
tuna*.  alcătuită. firește, tot 
dintre elevL

de
clin 
(ca

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MÎJNE PUTEȚI CIȘTIGA

Agențiile Loto-Pronosport râ 
mai pot elibera doar astăzi bile
te cu numerele preferate pentru 
tragerea obișnuită Fronoexpres 
de mîine, < august 1980. Marile 
eiștlgurl în AUTOTURISME ți 
BANI, atribuite cu regularitate la 
acest atractiv sistem de loc, con
stituie cea mal bună invitație da 
• vă încerca ți dv. șansele la tra
gerea de mîine. MAI MULTE BI
LETE JUCATE — MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE FRUMOASE 
SATISFACȚII !

PRONOSTICURI...
Pentru a veni in sprijinul par- 

tlclpanțiior la concursul Prono
sport de slmbătă 9 august 1980, 
redăm pronosticurile făcute de 
Dan Pătrașcu, redactor de specia
litate la ziarul „Informația Bucu- 
reștluiul“ ;

1. F.C. Baia Mare — F.C-M. 
Brașov 1 ; 2. Sportul stud. — 
S.C, Bacău 1 ; 8. A.S.A. Tg. 
Mureș — Chimia Rm. V. 1 ; 4.
F.C. Argeș — „Poli" lași 1; S.

sportivilor se află la 
de transporturi, la 

școlilor de chimie si la 
profesională a Combi- 
de utilaj greu (toate

sportul luptelor, de fapt el fiind 
preluați de la cea mal fragedă 
vîrstă (cind se află pe băncile 
scolii elementare) si duși ea 
pregătirea pînă la vîrsta senio- 
ratului. în cartierul Tătărast la 
Școala generală nr. 5. un grup 
de 25 de copii din clasele IV— 
VI se si află ta vederile an
trenorilor, multi dintre el nar- 
ticipînd la campionatele de co
pil. Acum, aria de selecție s-a 
extins si la școlile din car
tierul Alexandru cel Bun.

Dar cea mai vastă si sigură 
pepinieră de recrutare si creș
tere a 
Liceul 
grupul 
școala 
natului _ __  ..
amplasate pe o arie restrînsă). 
Profesorul Vaîeriu Tuchel își 
efectuează orele de colectiv 
sportiv antrentndu-si to exclu
sivitate copiii pentru lupte.

Luptelor le-ar urma. In or
dinea performantelor obținute, 
boxul. A devenit tradițională 
competiția „Centura Moldovei" 
organizată de clubul „Nicolina" 
și rezervată seniorilor, precum 
„Cupa primăverii" e dedicată 
juniorilor si copiilor.

„Clubul nostru — ne 
nea Valentin Paraschiv, 
ședințele unității — eare 
parte din rețeaua U.G.S.R., șl-a 
orientat activitatea ta principal

spu- 
pre- 
facc

LECJIE ZILNICA,
TOATA LUMEA!

Spre sflrsitul taberei, o__
dită excursie, pe Dunăre, cu 
motonava „Mehedinți" din drep
tul Cazanelor si pînă la Băile 

adăugat altora, 
Orșova sau la 
Severin. prilej 
cîteva dintre 

ine-

Herculane t-a. 
in orasul-nou 
Drobeta Turnu 
de a cunoaște
cele mai pitorești colturi ale 
patriei, tot ce s-a construit a- 
colo, atît de măreț sub ochii 
noștri. .

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

rențlu Bucur, de la care aș
teptăm to continuare lucruri 
bune.

• Orice manifestare majoră 
a tenisului este așteptată eu 
interes de bucureștenli amatori 
al acestui sport. Dar zilele de 
plină vară, cu canicula speci
fică a Capitalei noastre, nu stat 
propice pentru asemenea con
cursuri. Să ne etadim la efor
tul deosebit ta care au fost 
supuși jucătorii — gi chiar 
spectatorii I — obligați ta Par
tide de 3. 4 s! chiar I ore de 
joc. De ce. dacă actualmente 
calendarul nu ne oferă date 
mol bune, să nu programăm 
„naționalele" tatr-o altă locali
tate * tării, făctnd ta același 
timp o utilă acțiune de popu
larizare 7
• Am apreciat în linii ge

nerale. buna organizare < ac
tualei întreceri. Ne-em convins 
de multă vreme că toți eei 
care contribuie la punerea pe 
picioare a concursurilor noas
tre de tenis stat oameni com- 
petențl si devotați activității 
tor. Pe acest dan. este nece
sară totuși d semnalări 
cîtorva deficiente. în prim 
rtad, alcătuirea. __________
penultimei zile, de sfcnMta tre
cută când una dintre eele trei

•ea
— nrlmul 

programului

Jiul — Progresul-Vutearn 1 j «. 
„U" CSuJ. N. — JPoH- Tin. 
(pauză) 1, I ; 17- etaj. N. -
„PoM" TJm. «toafi 1J X F.C.M. 
Galați — Dlnamo (prazi) 1, X ; 
X f.Clt. Galați — Dinamo (fi- 
nMț 1. X, 9 ; >0. steaua — .V 
Craiova țțpauză) 1, X î U. Steaua 
— „U" Craiova (final) 1. X ; IX 
F.C. OU — Corvteul (pauză) X ; 
ÎS. F.C. OM — Oorvirrut sttoal) 1.

IMPORTANT de reținut : toi 7 
august este ULTIMA ZI pentru 
depunerea buletinelor.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN M IU

LIE 1980

Categoria i : 5,50 variante a 
9.806 lei ; cat 8: 11,25 a S.127 
lei ; cat 4 : 73,25 a 736 lei ; 
cat 5 : 195,25 a Z76 lei; cat 6: 
7.222,50 a 40 tei; cat 7 : 228,50 
a 200 tei; cat t: 3.801,00 a 40 
lei

Report la categoria 1 : 97.356 
lei.

din-

dinșcolare, din care re- 
viitorii performeri, a- 
antrenorilor si tehni- 

nostri un sprijin activ.

partițipă, bineînțeles, 
clubului, dar totodată 
școlilor generale și ai 
de unde ne recrutăm

spre disciplinele olimpice, 
tre acestea luptele, boxul ți 
halterele fiind prioritare. In 
cele trei ramuri ne-am asigu
rat o bună bază de selecție, u- 
nltățile 
erutăm 
eordînd 
cienilor 
în sensul că o bună parte din 
orele de educație fizică sînt 
dedicate pregătirii elevilor, toc
mai în direcția preconizată. 
Pentru ajutorul substantial pe 
care ni l-au acordat profeso
rii unităților școlare respective, 
am dispus în compensație pri
mirea copiilor si a profesori
lor lor, în mod gratuit, la fru
moasa noastră bază sportivă de 
la Cirie, de curind amenajată. 
Aici avem o arenă de popice, 
bazine de înot pentru copii, 
bărci de agrement, diverse in
stalații de joacă și altele. f>i 
tot aici organizăm cu regula
ritate concursuri de lupte, de 
box, de haltere, de popice, pre
cum si acțiuni înscrise în pro
gramul marii competiții națio
nale «Daclada». La aceste con
cursuri 
sportivii 
și copiii 
liceelor, 
tinerii pentru sportul de per
formanță. După cum vedeți, 
sîntem în căutarea unor forme 
de colaborare in scopul atin
gerii unui tel si anume depis
tarea de talente, iar mai apoi 
pregătirea acestora la cel mai 
înalt nivel în această direcție 
am reușit ceva, dar sîntem con
știent! că mai avem multe de 
făcut Sperăm ca Viitorul să 
permită clubului sportiv mun
citoresc „Nicolina" să ajungă 
printre unitățile de profil frun
tașe pe Întreaga tară".

Apreciem inițiativele condu
cerii clubului pentru depista
rea de noi talente. Dacă la. a- 
ceste strădanii se 
o si mai intensă 
pentru introducerea 
sul de pregătire a 
tode științifice, de____ ____
dament folosite. In momentul 
de față, pe plan internațional, 
avem convingerea că scopul fi
nal al clubului va fi Încunu
nat de succes.

va adăuga 
preocupare 
fa proce- 
unor me- 

mare ran-

Ion GAVRÎLESCU

finale, cea de dublu masculin, 
a avut ca loc de disputare un 
teren de-a dreptul impropriu. 
Printre altele, pe toate aleile 
dta jur au circulat ta giruri 
nesfîrșite. zgomotoșii spectatori 
de la fotbal, deranjtad vizibil 
jocul tenlsmanilor. Partida a 
durat 3 ore, timp fa care „cen
tralul" fusese ocupat doar trei 
sferturi de oră eu desfășura
rea finalei feminine. Tot pro
gramul zilei putea fi organizat 
pe terenul central, tacepînd la 
o oră rezonabilă (13 sau 14, nu 
14,50, cind, efectiv, a început 
să se joace).
• La aceeași finală — pen

tru motivele arătate — toți cel 
4 jucători au dat dovadă de 
nervozitate, exteriorizînd-o mai 
mult sau mai puțin. Arbitru] 
principal EL Tănasc, a găsit 
însă oportun să sancționeze pe 
unul singur, Traian Marcu. Și 
aceasta to ultimul ghem al to- 
tîlniriL cind tocul, practic, se 
încheiase.

® Au existat greșeli de arbi
traj. inerente unei asemenea

HOROSCOP CIȘTICA „PREMIUL 01 ÎNCERCARE''
Arătam Intr-o cronică anterioa

ră că Horoscop, prin felul de- 
xlnvolt în care ți-a adjudeeat 
„Premiul cailor de 4 anl“, în
scrie printre principalii candidați 
Ia cîștlga.'rea Derbyului ta a- 
cest an. Parcă vtrîrud. să confir
me afirmațiile noastre (5a data 
aceea oarecum riscante). Horos
cop dștligă duminică sl ^Premiul 
de ineenoane", alergare semtoha- 
rtcă rezervată cailor cane, peste 
două săptămînl, se vor alinta la 
«rtartul celei mal importante pro
be a anului, Derbyul. Pledînd la 
egal, de data aceasta, cu ceilalți 
eoncurenți, Horoscop (prezentat 
într-o condiție excelentă de an
trenorul G. Popescu gl energic 
susținut de acesta în lupta flna- 
lă) al-<a învins fără drept de apel 
adversarii, principalii tevortți ai 
cursei. Stilat șl Dirijor, fiind „ga
ta* 1 * * 4 * ** la jumătatea liniei drepte, tor 
Selenar fun alt favorit) oompro- 
mițînd/u-$l șansa prin startul de
fectuos luat (el a pierdut aproa
pe 30 m față de pluton) si nere- 
usind, din această cauză, decît 
să se apropie pttnă la o jumă
tate lungime de ctștlgător. Re
cordul înregistrat de Horoscop — 
1721,9 —, raportat la distanța pro
bei — CMOO m), .11 instalează pe 
acesta printre principali! candi
dați la cîștlgarea DerbyuTul ți 
dacă va realiza acest triplu succes 
ei va reedita performanța reușttă 
de Turd ta anul țOîȘ. BEZUI<

CARNET ATLETIC I

D.

ta zilele de 4 șl 1 august au 
loc, la Salonic. Jocurile balcanice 
de juniori, competiție individuală 
care reunește speranțele atletis
mului din această zonă. Din to
tul țării noastre lac parte, între 
alții, semilondiste Cristina Cojo- 
earu, dublă campioană balcanică, 
anul trecut, la Yambol, sprintera 
Nlcoleta Lia, săritoarele Anlșoara 
Cușinir la lungime si Monica 
Matei la înălțime, săritorii în 
Înălțime Sorin Matei si Eugen 
Popescu.
• Stadionul din Poiana Brașov 

va fi gazdă, ta zilele de 15 și 14 
august, a tatllnirll internaționale 
de tineret dintre echipa țării 
noastre și reprezentativa R. 
Germane, una dintre ode mal 
puternice din. lume.

S Intre 14 și 16 august, în Cuba, 
se va desfășura tradiționala com
petiție a speranțelor, „Concursul 
prietenia". In aceeași săptămtnă. 
la lași, va avea loc finala pe 
țară a ooncursului republican al 
Juniorilor de categoria a in-a.
• Stadionul piteștean de la Tri- 

vale va fi, anul acesta, locul de 
desfășurare a întrecerilor finale 
ale campionatelor naționale indi
viduale ale senioriilor. Competiția 
este programată ta mijloc de săp
tămână, de miercuri 20 pînă vineri 
22 august, Bl continuare, dar 
la București, vor avea loc cam
pionatele naționale de seniori, șl 
juniori oat. I la probe combinate 
(26—27 august) și cel de 26 ta» 
marș (XI august).

® Pe Stadionul municipal din 
Brăila, cu prilejul finalei con
cursului de juniori H al cluburi
lor sportive școlare (2211 partici
pant) au fost îmbunătățite două 
recorduri naționale î Lucian Sflea 
(CSȘ Șc. g-rală nr. 190 Buc.) 
15,57 m Ja triplu șl Maria Bor- 
deianu (CSȘ Bacău) 51,50 m la 
suliță, De asemenea, au fost între
cute șl 10 recorduri aLe competi
ției. (Tr. enaCHE — oonesp.).

I

I

i

PERIOADELE 
DE TRANSFERĂRI 

LA VOLEI
cum am mal anunțat. 

Volei a fixat, în vederea 
sezon, două perioade de

I
După 

F. R. 
noului 
transferări, astfel :
• Intre 25 iulie ți 15 august, 

pentru sportivii care au activat 
în campionatele Județene de Ju
niori șl seniori, în campionatele 
republicane de Juniori I șl H, 
precum șl In Divizia B de ti
neret ;

© intre 16 șl n octombrie, pen
tru sportivii care pînă la 15 oc
tombrie activează în Divizia A, 
tnciuslv od ce se Încadrează în 
prevederile articolului 4 ftn baza 
căruia nu se va efectua nici un 
fel de transfer ptnă ta perioada 
fixată).

I

I

I
I

dificile 
ristioe 
Greșeli 
rectate 
printr-o atitudine fermă Si 
cidă a arbitrului. Ceea ce 
fost cazul din păcate, in 
nete momente importante __
finalei de simplu masculin. Ar
bitrul M. Algiu l-a oprit pe 
Hărădău de a trece dincolo de 
fUeu pentru a verifica o minge 
dubioasă pe Bnie, dar a tole
rat același lucru din partea lui 
Segărceanu, cîteva minute mai 
Urziți. De ce 7
• Trebuie să evităm risipa 

de materiale sportive, fără în
doială. Dar im pare acceptabil 
ea o finală de campionat na
tional să nu aibă parte decît 
de 3 mingi pentru 3 seturi, 
schimbarea tor făctodu-se după 
ce acestea deveniseră demult 
adevărate ghemotoace de circă. 
Tocmai printr-o judicioasă eco
nomie s-ar fi putut oferi fi- 
nallstilor campionatului nostru 
instrumentele de lucru atît de 
necesare.

oompetiitii si caracte- 
tenisuîul. fa general 
care pot fi totuși co
pe loc. sau prevenite 

lu- 
n-a 
ri

ale

I
I
I
I
I
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I
I
I
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TOPUL PENTRI
Deci, o primă rubrică de catalog 

spre sesiunea de toamnă a echipei na
După această primă etapă, notele 

următoarele pentru jucătorii de tot :
8 : Iordache, Saimeș, ftoleanu. Cri
7 : Boloni, Crișan, CSmpeanu II, 

nescu, Nicotae.
6 : Bălăci, Cămătaru, Tilihoi, Miu 

țescu, FL Grigore, Păltinișan (M. 
fiind suspendat).

© Un „catalog" acceptabil pentru 
pionatului. Nota generală este susțin1 
4—0 la Bacău a urcat simțitor cal: 
iilor săi. Să facem observația că v 
fost repurtată — așa cum s-a scris 
inteligente desfășurări tactice, ceea 
rolul echipei. Să sperăm că indivi. 
Constantin vor obține notări în piu: 
remarcări personale.

© Surprinzător, startul mai mode 
echipei campioane, Universitatea C 
(Bălăci, Cămătaru și Tilihoi) au obț 
mediocrității. Țicleanu se menține j 
dar publicul așteaptă și goluri de 
tean.

@ Notări bune au obținut cei d 
e înlesnită, deocamdată, de autoelii 
Timișoara.

© Dacă acceptăm ideea că nota i 
țional trebuie să fie 7, apar ca defî 
daș dreapta și extrem stingă.

© începînd cu etapa viitoare, to 
putea fi însoțit și de unele candida 
coloritor" posibili. Un „catalog" nu
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Palpitantă partidă, mai ales 

pentru spectatorul neutru, a- 
mator de senzații tari, aceasta 
dintre Universitatea Craiova și 
F.C. Argeș. Un meci cu goluri 
multe, cu o evoluție interesan
tă a ................................ ' '
cum 
după 
două 
cînd 
jocurilor din cupele europene), 
parcă prea puțin au oferit com
batantele pentru un derby de 
etapă care opunea pe ultimele 
campioane ale fotbalului nos
tru. Prea puțin, întrucât — in 
pofida unei nete superiorități 
teritoriale — craiovenii s-au 
„chinuit", literalmente, pentru a 
obține victoria; prea puțin 
deoarece piteștenii au jucat sub 
posibilități.

De ce s-au „chinuit*  craiove
nii 7 Din mai multe motive. 
Mai ÎNTÎI, pentru că apărarea 
imediată acționează cu eviden
te fisuri : atit pe flancul ei 
drept, unde incursiunile lui Ne- 
grilă lasă un MARE SPAȚIU 
LIBER nesuplinit de un 
echipier, cit, mai ales, în zona

scorului, gazdele cîștigînd, 
se știe, abia spre final, 
ce fuseseră conduse în 
rînduri. Și totuși Gude- 

la rece, în perspectiva

co-

1 tor 
a la

irna- 
fun-

W), He- 
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•ESANT
PBO- 

izâ, pe

cu- 
□gram : 
— Ra- 
dențesc

PINA/
„centralilor" Ștefănescu și Ti- 
lihoi. Așa s-a putut întîmpla 
ca. la cel de-al doliea gol în
scris de F.C. Argeș, Moiceann 
să centreze nestingherit de pe 
partea stingă, așa a fost posi
bil ca autorul lui. Rada II — 
omul lui Tilihoi — să reia din 
apropiere — COMPLET LIBER 
— cu capul, în plasă. Si cum 
nici liberoul Ștefănescu nu și-a 
dublat cu atenție stoperul de 
marcaj, rarele incursiuni ale 
oaspeților s-au încheiat cu două 
goluri din tot atîtea șuturi tri
mise. în 90 de minute, pe spa
țiul porții !

NU-I TIRZIU•••
în ceea ce o privește pe F.C. 

Argeș, ea ni s-a părut marca
tă de absențele lui Iovănescu 
și Doru Nicolae. Cu ex-tîrgo- 
vișteanul Kallo în teren, în li
nia mediană — un jucător la
borios și lucid — echipa ar fi 
trebuit să-și vadă de jocul ei 
obișnuit (tehnic, eficient) și nu 
să-l strice printr-un joc la of
said. insuficient pus la punct 
și — nu numai din această 
cauză — sortit eșecului. Fără 
această mostră de anti-joc, fără 
acest refuz de a se angaja la 
efort, de a construi din ultima 
linie, credem că alta ar fi fost

ATACURI CARE SE...
Despre partida de la 

mișcară s-ar mai putea spu
ne, în completarea cronicii, 
multe lucruri. . Și bune, 
ar fi, de pildă, eforturile echi
pei antrenată de Ion Ionescu 
de a-și găsi un făgaș tactic 
nou, avîndu-1, acum, la „pu
pitru", în teren,, pe Dumitru. 
Și mai puțin, bune cum ar fi, 
de exemplu, excesul, nejusti
ficat, de nervozitate la un 
meci între două echipe stu
dențești, adepte recunoscute 
ale teir-play-ului. De astă da
tă însă comentariile le vom 
rezerva unei probleme de joc,

ÎNEACĂ LA MAL
Ti-

Încă 
cum

Au fost goluri primite ușor, 
dar acuzate peste măsură de 
echipa craioveană dnd ea «ra 
aflat în posesia mingii. De aici 
precipitarea ei excesivă, atit în 
linia a Il-a. în momentul „con
strucției", cit șl în avanposturi, 
la finalizare.

MOMENTELE GRELE NU SE DEPĂȘESC

replica ofensivă a piteștenilor, 
precum și randamentul lui 
Moiceanu, cel care l-a Înlocuit 
pe D. Nicolae.

Fiind două „echipe europene", 
cu Universitatea Craiova și 
F.C. Argeș se cere a fi exi- 
genți chiar in start de sezon 
fotbalistic. Adică din timp, etnd 
nu este prea tîrziu pentru re
tușurile necesare.

Gheorghe N1COLAESCU

cu conținut fotbalistic propriu- 
zis. Iată despre ce este vorba. 
In primele minute ale meciu
lui de La Timișoara am reți
nut o acțiune foarte frumoasă 
de atac a echipei gazdă, pe 
partea stingă, încheiată, în 
mod surprinzător în raport cu 

cu o 
careu, 

de 
in 

de

șansele de finalizare, 
centrare neglijentă în 
interceptată cu ușurință 
Moraru. Și ne-am propus, 
continuare să urmărim

cite ori se va mai repeta, la 
embele porți, acest lucru. Re
zultatul ? La aproximativ 10 
acțiuni ofensive, doar una 
singură punea unele probleme 
apărărilor. Adică balonul a- 
jungea Ia un atacant în si
tuația de a finaliza. în rest, 
pase trimise la adversar, a- 
fară din teren sau oferite u- 
nui coechipier în imposibili
tate de a se descurca în con
dițiile unei crize acute de 
timp și spațiu. Cu alte cuvin
te, facem totul bine pină in 
momentul de vîrf al acțiunii 
de atac, cînd, din SUPERFI
CIALITATE, se irosește, în
tr-o singură secundă, o muncă 
grea de creație și construcție. 
Și, de fiecare dată cînd se in- 
tîmplă așa ceva, există cel 
puțin două variante de expe
diere a balonului unui jucător 
din, echipa proprie care să 
poată periclita poarta adver
să. Atacurile se... îneacă, cum 
s-ar spune, la mal. Și aceasta 
pentru că la antrenamente se 
face, de regulă, prea puțin 
pentru evitarea unei aseme
nea situații. Cazul echipelor 
Politehnica Timișoara și Spor
tul studențesc nu este, din 
păcate, izolat. Dar ni se pare, 

totuși, de netrecut cu vederea-

Mihai IONESCU

PRIN HUIDUIELI
Rezultatul partidei de la Ba

cău (Sport club — Steaua 0—4) 
a provocat, pe bună dreptate, 
uimire în rîndurile iubitorilor 
de fotbal din Întreaga țară. Sînt 
ani buni de cînd apreciata for
mație moldoveană nu a mai 
pierdut pe teren propriu la un 
scor de asemenea proporții, du
pă cum foarte rare sînt și ca
zurile în care ea să fi suferit 
în deplasare înfrîngeri la o di
ferență de patru goluri.

Fără a diminua din meritele 
echipei Steaua, care a demons
trat sîmbătă că este bine pusă 
la punct cu pregătirea, impu- 
nîndu-se prin tactica de joc su
perioară. ca și prin tehnica mai 
bună a jucătorilor ei, care le-a 
permis acestora să cîștige de
seori duelurile directe cu ad
versarii, trebuie să spunem că 
înfrângerea la scor a băcăuani
lor se datorează, în primul 
rînd, propriilor lor slăbiciuni. 
Atit prin maniera lipsită de efi
ciență în care au perseverat să 
atace (cu toți înaintașii și, 
uneori, și cu mijlocașii pe ace
eași linie și cu mingi aruncate 
la întîmplare în careul advers, 
fără demarcate și fără combi
nații care să surprindă adver
sarii), cit și prin naivitatea cu 
care s-au apărat (fără marcaj 
strins. cu largi spații între fun
dași și mijlocași, eu greșeli in
dividuale flagrante ale portaru
lui și fundașilor). In plus, ne-a 
surprins lipsa de ambiție, de

combativitate a multora din
tre jucători, adică lipsa acelor 
calități care caracterizau pină 
acum tînăra formație din Bacău.

Este evident că S.C. Bacău 
s-a prezentat la startul campio
natului sub posibilități și aștep
tări, nefiind exclus ca la a 
ceastă situație neplăcută să fi 
contribuit și oboseala cauzată 
de recentul turneu peste hota
re. turneu care a dus — ori
cum — la Întârzierea pregătiri
lor în vederea noului sezon.

înțelegtari tristețea și nemul
țumirea suporterilor echipei bă
căuane față de acest start 
nereușit nu putem fi totuși de 
acord cu modul total nesportiv 
în care o parte a publicului 
spectator a-a manifestat sâmbă
tă la adresa jucătorilor local
nici și a antrenorului Angelo 
Niculescu. aflat practic la con
ducerea tehnică a Jul 8.C. Ba
cău de numai trei săptămîni.

Debutul în noul campionat a 
însemnat pentru echipa băcăua
nă un moment greu șl nefe
ricit Din păcate, programul 
următoarelor cinci etape, cu 
patru meciuri in deplasare, nu 
se anunță deloc ușor. Dar si
tuația grea de acum nu se poa
te depăși prin huiduieli șl in
vective. Echipa are resurse să 
remonteze terenul pierdut, însă 
pentru aceasta publicul băcăuan 
trebuie să rămină alături de 
ea„

Constantin FIRANESCU

TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
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SERIA I Laminorul

TREI GOLURI PORNITE DE LA FUNDAȘII LATERALI
Spre deosebire de A.S.A. (pe 

care am regăsit-o doar în ul
tima parte a meciului). Corvi- 
nul a reușit în partida de de
but un joc frumos, aplaudat, 
încheiat cu o victorie confor
tabilă și meritată. Față de 
trecut, evoluția hunedorenilor 
a fost mai elaborată, mai ordo
nată. Cele patru goluri au fost 
rodul unor acțiuni bine gândi
te și — ceea ce este mai im
portant — bine realizate pe ga
zon, cu acțiuni inițiate de cei 
doi fundași laterali (la trei din
tre ele), după suite de pase 
abil schimbate între coechipieri. 
Rămîne ca și sîmbătă, în cea 
de-a doua etapă, Corvinul să 
confirme și în deplasare... ® 
In ciuda ploilor care au căzut 
in «ăptămîna jocului la Hune
doara. și chiar în ajunul lui, 
gazonul s-a prezentat excelent, 
ceea ce denotă atenția pe care 
o acordă clubul terenului de 
joc. O atenție ce trebuie aplau
dată și care ar putea fi luată 
ca model și de alte echipe •

Sir.gurul lucru cu adevărat nou 
la A.S.A. au fost... treningurile! 
Elegante, făcute dintr-un mate
rial impermeabil, argintiu. îm
brăca ți cu de, mureșenii pă
reau niște... cosmonauți. La fel 

de... aerieni au fost ei, din pă
cate, și în joc. Mult aplaudatul 
lor joc pe contraatac a rămas 
o amintire. O „zvîcnire" a mu
reșenilor am notat-o doar. între 
minutele 54 și 77, cînd Biro I, 
Hajnal, Szabo. Vigu și Fazekas 
au pus în pericol poarta lui 
Ion Gabriel. După meci, antre
norul A. Erddgh ne spunea că 
„A.S.A. a jucat slab în acest 
meci". Avea dreptate • Cu câ
teva zile înaintea meciului cu 
formația din Tg. Mureș, Mir
cea Lucescu a împlinit 35 de 
ani, iar campionatul 1980—1981 
este pentru „șeptarul" Corvi- 
nului cel de-al 17-lea la număr. 
„Aș vrea ca acesta să fie tot
odată și campionatul lansării 
Corvinului în disputa pentru un 
loc fruntaș. Acestor băieți mi
nunați, munca depusă le dă tot

dreptul. La noi în echipă nu se 
face deosebire între jucători cu 
experiență și jucători tineri. 
Joacă cei mai buni. Așa s-a fă
cut că astăzi (n.r. în prima 
etapă a campionatului) a debu
tat tînărul Rodnic, care are 17 
ani. Cînd debutam eu în Divi
zia A 
spunea, 
man al 
țională.

el abia se născuse...!", 
după joc, fostul record- 
selecțiilor în echipa na-

Mircea TUDORAN
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ETAPA A VT-a (28 septembrie)
AvîntuJ Frasin — Nicodina Iași, 

A.S.A. Cîmpulung — Zimbrul Su
ceava, Foresta Fălticeni — Sinetul 
Buoecea, Cetatea Tg. Neamț — 
Metalul Rădăuți, I*aminorul  Ro
man — Cristalul Dorohoi. TEPRO 
Iași — Constructorul Iași, Meta
lul Botoșani — Doma Vatra Dor
nei, Unirea Șiret — CJ.R. Paș
cani.

ETAPA A VH-a fi octombrie^
C.F.R. Pașcani — Laminorul 

Roman, Șiretul Bueecea — TEPRO 
Iași, Cetatea Tg. Neamț — Doma 
Vatra Dornei, Unirea Sinet — 
A.S.A, Cîimpulung, Fonesta Făl
ticeni — Metalul Rădăuți, Metalul 
Botoșani — Cristalul Dorohoi, 
Constructorul Iași — AvîntuJ Fra
sin. N icolina Iași —- Zimbrul 
Suceava.
ETAPA a VIII-a (12 octombrie)
Cristalul Dorohoi — AvîntuJ 

Frasin, laminor ui Roman — Ni
col i na Iași, Metalul Rădăuți — 
Metalul Botoșani, Zimbrul Su
ceava — Șiretul Buoecea, TEPRO 
lași — Unirea Șiret, A.S.A. Câm
pulung — Fores ta Fălticeni, 
C.F.R. Pașcani — Cetatea Tg. 
Neamț, Dama Vatra Damei — 
Constructorul Iași.

ETAPA A IX-a (13^octombrie)
Nicotină Iași — TEPRO Lași, 

Metalul Rădăuți — A.S.A. Clm- 
pulung. Cristalul Dorohoi — 
C.F.R, Pașcani, Avîntul Frasin — 
Dorna Vatra Dornei, Metalul Bo
toșani — Foresta Fălticeni, Ceta
tea Tg. Neamț — Sinetul Buoecea, 
Constructorul Iași — Laminorul 
Roman, Unirea Șiret — Zimbrul 
Suceava.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Unirea Șiret — Constructorul 

iași. Șiretul Buoecea — Metalul 
Botoșani, Foresta Fălticeni — 
TEPRO Iași, Zimbrul Suceava — 
Metalul Rădăuți, Nicotină lași — 
Cetatea Tg. Neamț, C.F.R. Pașcani 
— Avîntul Frasin, A.S.A. Câmpu
lung — Cristalul Dorohoi, Doma

Vatra Damei 
Roman.

ETAPA A XI-*  Q noiembrie)
Zimbrul Suceava — JLvtntu! 

Frasin, Cristalul Dorohoi — Uni
rea Șiret, Constructorul lași — 
Metalul Botoșani, Laminorul Ro
man — Cetatea Tg. Neamț. TEPBO 
Iași — Metalul Rădăuți. Dorna 
Vatra Dornei — Sinetul Buceoea, 
Foresta Fălticeni — CJ.R, Paș
cani, A.S.A. CSmpuhmg — Nico
tină iași.
ETAPA A
Metalul 

dnnpuittng, . . _______
Constructorul Iași, Cristalul Do
rohoi — Doma Vatra Dornei, 
Nicoiina Iași — Sinetul Bueecea, 
Unirea Șiret — Foresta Fălticeni, 
Cetatea Tg. Neamț — Zimbrul 
Suceava, Metalul Rădăuți — La
minorul Roman, Avtntul Frasin — 
TEPRO lași.
etapa A XllI-a (is noiembrie)
Cetatea Tg. Neamț — Avtntul 

Frasin, Șiretul Buoecea — Unirea 
Șiret, Metalul Botoșani — Nlco- 
lina Iași, Laminorul Roman — 
Zimbrul Suceava, TEPRO Iași — 
Cristalul Dorohoi, Foresta Fălti
ceni — Doma Vatra Dorinei, Con
structorul Iași — A,S_A. CJmpu- 
lung, C.FJt. pașcani — Metalul 
Rădăuți.
etapa A XIV-*  (23 noiembrie)
Zimbrul Suceava — TEPRO Iași, 

Avîntul Frasin — Laminorul Ro
man, Șiretul Buoecea — Metalul 
Rădăuți, Nicollna lași — Foresta 
Fălticeni, Dorna Vatra Dornei — 
C.F.R. Pașcani, Cristalul Dorohoi
— Constructorul Iași, Unirea Șiret
— Metalul Botoșani, A.S.A. Clm- 
pulung — Cetatea Tg. Neamț.

ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Cetatea Tg. Neamț — Unirea 

Șiret, Metalul Rădăuți — Nicollna 
Iași, Metalul Botoșani — Avîntul 
Frasin, Laminorul Roman — 
A.S.A, Ctmpulung, Foresta Fălti
ceni — Cristalul Dorohoi, TEPRO 
Iași — Doma Vatra Dornei, C.F.R. 
Pașcani — Șiretul Buceoea, Con
structorul Iași — Zimbrul Suceava.

XH-a (3 noiembrie) 
Botoșani — A.S.A. 
CJFJI. Pașcani —

Criticat nu o dată 
nervozitatea sa din 
meciului, pentru acea 
dere“ uneori exagerată de pe 
banca de rezerve, antrenorul 
gălățean Constantin Teașcă a 
dat sîmbătă o adevărată lecție 
de comportare civilizată. Chiar 
dacă foarte puțini dintre cea 
care îl aplaudau cînd era an
trenor la echipa brașoveană 
l-au fluierat sîmbătă la intra
rea în teren, el, antrenorul, 
n-a răspuns „provocării", 
stînd liniștit tot timpul In Jo
cul rezervat echipei sale. Mai 
mult, în finalul partidei, Con
stantin Teașcă l-a felicitat pe 
antrenorul brașovean Nicolae 
Proca pentru victorie, lirind 
fostei sale echipe succes In 
continuare. Mai mult, antre
norul gălățean avea să se do
vedească de-o obiectivitate re
marcabilă, declarînd că, la 
faza din min. 5, din locui 
unde se afla, pe tușă, nu pu
tea vedea dacă mingea a depă
șit sau nu cu întreaga circum
ferință linia porții. Și pentru 
că am ajuns la acea fază prin 
care gălățenii ar fi deschis 
scorul, să spunem că, din lo
cui unde se află in prezent

cocheta masă a presei (pe 
tușă, cam un metru coborită 
în pămînt, așa incit privirea 
cronicarilor ajunge cu puțin 
deasupra gazonului !), nu se 
pot distinge nici măcar liniile 
careului, ca să nu mai vorbim 
de linia porții sau zițiile de 
ofsaid. Așa incit, propunem 
clubului brașovean — care 
merită nota 10 pentru exce
lenta organizare a reîntiinirii 
cu Divizia A — să mute ur
gent masa presei undeva în 
tribună, la o înălțime care să 
permită cronicarilor să-și e- 
xercite în condiții bune mese
ria. Dacă sîmbătă nu ne-am 
putut pronunța — datorită 
condițiilor de lucru oferite — 
lntr-o fază care a avantajat 
formația brașoveană, s-ar pu
tea ca în etapa viitoare o teză 
asemănătoare să se petreacă 
în careul oaspeților... Iar dacă 
nu vezi, nu poți spune nimic 
despre o fază în care rămîne 
să dai credit total arbitrilor. 
Care arbitri, uneori, mai pot 
greși și ei. Ceea ce iarăși nu 
se poate constata de la ac
tuala masă a presei din mo
dernul stadion brașovean.

SCHIMBĂRI DE AER 
SI DE TRICOURI
Destule noi apariții 

formațiile divizionarelor 
in etapa inaugurală. Fie
este vorba de jucători care 
au schimbat cluburi de a- 
ceeasi categorie competitio- 
nală. fie că ne întîlnim cu 
debuturi pe prima scenă ale 
unor fotbaliști din eșalonul 
secund sau din alte cate
gorii. Citeva observații asu
pra acestor figuri noi (în- 
tr-un fel sau altul), în 
„distribuțiile" concurentelor 
din primul campionat al 
tării...

Jivan. apărut în poarta 
echipei din Galați, s-a com
portat excelent, dovedin-

Mircea M. IONESCU

IN PRIM-PLAN. GOLGETERUL (INEDIT) 
PREDA Șl TUȘIERUL MUSTĂȚEA

Septimiu Cîmpeanu, golgete- 
rul campionatului trecut, a în
scris și primul gol al noii edi
ții, în partida pe care echipa 
Iul, „U“ Cluj-Napoca, a susți
nut-o la Rm. Vîlcea. A fost un 
gol-fulger, marcat în secunda 
50 ; un gol ca o lovitură de 
trăznet pentru toți cei prezenți 
pe stadion, doi oameni aflîn- 
du-se în ... centrul acestei fa
ze : firește, autorul golului, 
calm și decis (în primul rînd) 
și tușierul Al. Mustățea (în al 
doilea rînd). cel care l-a lăsat 
— și bine a făcut — pe clu
jean să se ducă nestingherit 
spre poarta Iui Constantin. Și 
cu toate protestele vehemente 
ale jucătorilor vîlceni. Al. Mus
tățea a rămas ferm pe poziție, 
cu steagul jos.

In min. 72, în plină ofensivă 
a gazdelor, la o centrare a lui 
Carabageac. balonul a fost tri
mis în gol de Gîngu, dar aces
ta se afla 
de osfaid. 
de tușier. .
tele și mai vehemente ale ace
lorași jucători vîlceni. Al. Mus- 
tățea n-a făcut nici o concesie, 
rămînînd cu stegulețul ridicat.

Din acel moment, unii au în
ceput să-i facă procese de in
tenții. 1....... ........................
Pentru 
tontului
urmare 
sament 
reanu _ .
lost Ia fel de corect, arătînd 
centrul terenului.

Laurențiu DUMITRESCU

într-o clară poziție 
semnalizată prompt 
Și cu toate protes-

Fără nici o justificare, 
că și la golurile debu- 

i Preda — ambele și ca 
a unor greșeli de pla- 
ale portarului Lăză- 

— tușierul piteștean a

du-se util noii sale forma
ți i. La Rm. Vîlcea, un vechi 
divizionar A, Cheran, și un 
aproape necunoscut atacant, 
Preda, venit de la F.C.M. 
Giurgiu, sînt notati ca cei 
mai buni oameni ai Chi
miei. Kallo II, sosit de 
exteva zile pe plaiuri arge- 
șene. a corespuns pe deplin, 
primind (alături de Cris
tian) cele mai bune note 
la dificilul ioc din Bănie. 
Trecînd la notele de 7 ale 
debutantilor, îi găsim, _ în 
acest pluton al comportări
lor satisfăcătoare, pe ex- 
rapidistul Manea (la Steaua), 
pe Onuțan la F. ~ "
ia 
la
ra. .
vinul, pe consacratul (de a- 
cum) Nicolae sub culorile 
F. C. Oltului.

Sigur, cei de mai sus, au 
în fată atîtea ocazii de a 
confirma si îmbunătăți pri
mele lor comnortări în noile 
formații :. alții, din aceeași 
categorie, care nu au con
vins însă în debuturile lor 
sub tricouri noi. cum sînt 
N. Răducanu, Giuchici, FI 
Grigore. Tulpan, Tiglariu, 
Matcescii, C. Zamfir etc. 
(observați cit de largă este 
și aici aria grupului, sub 
raportul experienței compe- 
tiționale) ei bine, aceștia au 
cu atit mai mare nevoie de 
etapele care vin spre a re
cupera 
sau 
start.

Pentru
aer sau
petitională interesează 
balul nostru în măsura în 
care sînt eu adevărat folo: 
sitoare noilor echipe, mă- 
rindu-le potențialul de joc. 
Altfel rămin simple plim
bări...

C. Ba- 
Mare, pe Dumitru 

Politehnica Timișoa- 
pe Dubinciuc la Cor

terenul 
mai

(mai mare 
mic) nierdut în

că schimbările de 
de categorie tom- 

fot-

chimie IONESCU



TURNEUL IN R.P. CHINEZĂ, UTIL 
PENTRU BASCHETBALIȘTII ROMÂNI

(Urmare din vag 1)

DELEGAȚIA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI
S-A ÎNAPOIAT IERI DE LA MOSCOVA

Echipa masculină de baschet 
a României s-a înapoiat din 
R. P. Chineză, unde a susținut 
7 meciuri amicale, încheiate cu 
următoarele rezultate : 80—95 și 
64—70 cu reprezentativa țării 
gazdă, 81—77 cu selecționata 
Beijing, 81—76 cu selecționata 
Cirin, 93—94 cu selecționata 
Canton, 100—70 cu selecționata 
Liaonin și 66—74 cu selecționata 
armatei R. P. Chineze. Deci, 3 
victorii și 4 insuccese, în con
dițiile neparticipării unor ju
cători de bază (Cernat, Opși- 
t-aru, Uglai — toți din motive 
obiective) și accidentării, lui 
Okzelak (în min. 12 al primei 
partide). Dar, amănunte asupra 
evoluției lotului român ni le-a 
oferit antrenorul H. Tursugian:

„A fost un turneu util, des
fășurat în compania unor par
teneri de întrecere la care se 
manifestă un evident progres 
tehnic și care au permanent în 
teren jucători „giganți“. Lotul 
țării noastre a fost combativ în 
apărare, realizind, în felul a- 
cesta, destul de multe recupe
rări ; în atac este de remarcat 
îmbunătățirea preciziei arun

DUBLE VICTORII ALE SELECȚIONATELOR 
DIVIZIONARE DE TINERET LA HANDBAL

cărilor la coș (în meciul cu se
lecționata Canton, de exemplu, 
s-a ajuns la un procentaj de 
66 la sută la aruncările din ac
țiune și de 100 la sută la cele 
libere). Cei mai buni : Nicules- 
cu, Ermurache, Scarlat, Căpu- 
■șan ; comportare remarcabilă 
au avut Chirilă și Copăclanu 
(din păcate, ultimul nu a putut 
fi folosit decît în ultimele 3 în
tâlniri, pînă atunci fiind- bol
nav) ; V. Ion s-a dovedit util 
tn apărare ; Tecău nu a ma
nifestat suficientă personalitate; 
Herbert s-a străduit, dar lipsa 
de continuitate în pregătire a 
fost vădită ; Mihuță, cu fluc
tuații, va trebui să-și manifes
te mai pregnant ambiția. Ră- 
mtne un capitol nerezolvat, a- 
cela al jucătorilor înalți și va
loroși. a căror absență ne pri
vează de performanțe superioa
re. în aceste condiții, echipa 
va trebui să-și perfecționeze ca
pacitatea de luptă sub panou. 
In atac și în apărare, contra
atacurile și trecerea rapidă din 
apărare în atac". (D. STANCU- 
LESCU). 

secunde din asaltul colegilor 
de la celelalte ziare, de la ra
dio și televiziune.

— Cum a fost la Krîlatskoe, 
Sanda ?

— A fost greu, mai greu de
cît mă așteptam. A fost greu 
chiar din serii — seria mea 
a fost de tăria finalei campio
natului mondial de anul tre
cut de la Bled — a fost greu, 
chiar dacă, poate, pe ecranele 
televizoarelor nu s-a văzut 
chiar așa. Am fost și emoțio
nată, o finală olimpică este o 
finală olimpică, am vrut atît 
de mult să cîștig ! Simțeam 
că sînt obligată să cîștig, că 
toată lumea așteaptă de la mi
ne această victorie.

— Și ai cîșttgai!
— Am cîștigat, și sînt ne

spus de fericită. Vreau să le 
mulțumesc acum tuturor celor 
care s-au ocupat de pregă
tirea mea, tuturor celor care 
m-au ajutat să obțin această 
victorie.

Cornelia Ion nu are nici sta
tura nici firea unui cowboy. 
Tînărul acesta mai degrabă fra
gil ascunde, totuși, pe cel mai 
rapid și mai precis pistolar din 
lume. A dovedit-o in cele 60 
de focuri ale concursului olim
pic, a dovedit-o în cele trei ba
raje pe care a trebuit să le 
susțină pînă la a primi meda
lia de aur.

— Ce ne spui, Corneliu Ian, 
ai sperat să ciștigi 1

— Am sperat la o medalie, 
am sperat într-o cifră mare, 
care să mă țină în cursă. După 
prima zi mi-am dat seama că 
pot ciștiga. Acum, cînd am me
dalia cu mine, mi se pare că 
n-a fost chiar așa de greu. Mai 
greu va fi, fără îndoială, peste 
patru ani, la viitoarea ediție a 
Jocurilor...

— Înainte de a trăi bucuria 
victoriei, campionul se gindește 
de fa la ce va fi 1

— Obligatoriu, altfel nu poți 
rămîne în frunte...

Ni-1 amintim pe Radu Voina 
prăbușit pe podeaua sălii, la 
capătul dramaticului meci cu 
formația Uniunii Sovietice, în 
care băieții noștri au întors 
soarta unei partide ce părea 
pecetluită.

— La ce te gîndesti. Radule?
— Ne-a preocupat prea mult, 

în perioada de pregătire, par
tida cu echipa Uniunii Sovie
tice. Am scăpat din vedere, 
poate, meciul cu formația Iugo
slaviei. N-am ajuns în finala 
mare, așa cum doream, nu pen
tru că handbaliștil iugoslavi au 
pierdut în fața sovieticilor, <â 
pentru că noi am pierdut în 
fața lor.

— Deci nu te satisface bron
zul I

— Intr-un fel da, avînd in 
vedere marea valoare a prime
lor patru echipe, dar am în
vățat că șansa ta nu trebuie să 

depindă de rezultatele altora. 
Norocul ți-1 fad singur...

înalt și chipeș, cumpănit la 
vorbă, Corneliu Oros, căpitanul 
sextetului tricolor, primește 
calm felicitările pentru meda
lia de bronz a voleibaliștilor. 
„înfrângerea in fața echipei Po
loniei, in meciul din grupă, nu 
ne-a dezarmat. Ne-am ambițio
nai și am reușit să ciștigăm 
celelalte partide pentru a a- 
junge în semifinale. Medalia da 
bronz am disputat-o in fața a- 
cetuiași adversar, campion olim
pic în urmă cu patru ani. Am 
învățat din greșelile comise din 
prima partidă și... am cîștigat".

★
Bind pe rînd, sportivii olim

pici pătrund cu nerăbdare 
în marele hol al aeroportului. 
Cei sosiți de la Olimpiadă și 
cel veni ți să-i întîmpine se îm
brățișează, trăind momentele 
frumoase ale revederii. Mai tir- 
ziu, după odihna binemeritată, 
vor retrăi, în minte, atît cele 
două săptămîni olimpice, cît și 
perioada de pregătire. Vor 
trage linia și vor face bilanțul, 
socotind ce-au făcut bine și ce 
a fost mai puțin bine, se vor 
gîndi, mai ales, Ia ce va trebui 
făcut în viitor, pentru că, de 
fapt, noul ciclu olimpic a și în
ceput... Și, așa cum spunea 
Corneliu Ion, peste patru ani va 
fi, fără îndoială, și mai greu ; 
iar dacă nu te gîndești din 
timp la ce va fi, nu poți ră
mîne in frunte...

TIMIȘOARA (prin telefon). 
Sala Olimpia din localitate a 
găzduit, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, o dublă confruntare de 
handbal a selecționatelor noas
tre divizionare de tineret 
(masculină si feminină) cu for
mațiile A.S.K. Vorwărts Frank-

TURNEUL CANDIDAȚILOR

LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH
ROMA, 4 (Agerpres). — La 

Abano Terme (Italia) se des
fășoară a doua semifinală a 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah în care se în- 
tîlnesc Robert Hubner și La- 
jos Portisch. A doua partidă 
a meciului s-a încheiat re
miză după 39 de mutări. în 
prezent, scoiml este egal: 1—1.

PE TERENURILE DE TENIS
Q Turneul de la South O- 

range a fost cîștigat de jucă
torul argentinian Jose Luis 
Clerc, care în finală a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 
6—3. 6—2 în fața americanului 
John McEnroe.

9 în finala turneului inter
național feminin de la San 
Diego, americana Tracy Aus
tin a întrecut-o cu 6—3, 6—3 
pe Wendy Turnbull (Australia).

® Cunoscutul tenisman a- 
merican Jimmy Connors a 
cîștigat turneul de la North 
Conway învingîndu-1 în finală 
cu 6—3, 5—7, 6—1 pe compa
triotul său Eddie Dibbs.

© La Nisa au luat sfirșit 
campionatele europene de te
nis rezervate juniorilor. Iată 
rezultatele înregistrate în fi
nale : masculin : Simmonson

RECORDURI MONDIALE

LA NATAȚIE
NEW YORK, 4 (Agerpres). 

Cu prilejul campionatelor 
de înot ale S.U.A., de la 
Truine (California), au fost 
-.consemnate cîteva recorduri 
ale lumii. în proba feminină 
de 200 m fluture, Mary Mer- 
gher a realizat timpul de 
2:06,37, iar Craig Beardsley a 
obținut, la 200 m fluture, re
zultatul de 1:58,21. Un nou re
cord mondial a stabilit Bill 
Bari-ett, care a fost cronome
trat pe 200 m mixt cu timpul 
de 2:03,24. în proba masculină 
de 100 m liber, Rowdy Gaines 
și-a egalat propriul record 
mondial, cu 43,61. 

furt pe Oder și S.K. Magdeburg, 
ambele din R. D. Germană. A- 
flate în plină perioadă de pre
gătire pentru Jocurile Balca
nice. echipele române au obți
nut victorii pe toată linia.

Slmbătă s-au Înregistrat re
zultatele : Selecționata divizio
nară feminină de tineret — 
A.S.K. Vorwărts 19—12 (6—4). 
cele mai multe goluri fiind în
scrise de Leonte 6 si Oacă 5. 
respectiv Kramm 4 și Melnisch 
3; Selecționata divizionară mas
culină de tineret — S. K. Mag
deburg 22—19 (11—Ti, cele mai 
multe goluri: Haberpursch 7. 
Dogărăscu 5. respectiv Rothe 7. 
Baumgart 4. Kurath 3. Meciu
rile revanșă, disputate dumi
nică. s-au încheiat astfel: la 
feminin. 12—11 (6—4) pentru
echipa română, iar la mascu
lin 20—12 (9—8) tot pentru re
prezentativa noastră.

Constantin CREJU, coresp.

(Suedia) — Tulasne (Franța)
6— 3, 3—6, 6—2 ; feminin : 
Schutte (Olanda) — Villager 
(Elveția) 6—4, 3—6, 6—4 ; du
blu masculin: Gunnarson, Sim
monson (Suedia) — Koch, 
Knerr (R.F. Germania) 6—4,
7— 5 ; dublu feminin : Nova- 
kova. Piskakova (Cehoslova
cia) — Cerneva. Zaițeva 
(U.R.S.S.) 6—4, 6—1.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE POLO PENTRU JUNIORI

AMSTERDAM, 4 (Agerpres)
— în orașul olandez Sittard
au continuat întrecerile cam
pionatului european de polo 
pe apă pentru juniori. îa cel 
de-al doilea meci, selecționata 
României a terminat la egali
tate : 7—7 (2—2, 2—1. 2—2,
1—2) cu echipa R.F. Germa
nia. Alte rezultate: Marea Bri- 
tanie — Finlanda 5—3; Unga
ria — Iugoslavia 10—2; Suedia
— Austria 7—5ț Danemarca — 
Franța 7—7; Grecia — Belgia 
4—1; Olanda — Polonia 6—3; 
Spania — U.R.S.S. 8—7.

CICLIȘTII ÎN
Ciclistul olandez Joop Zoete- 

melk, câștigătorul Turului 
Franței, a terminat învingător 
în tradiționala competiție in
ternațională care a avut loc la 
Kortenhoef (Olanda). Zoete- 
melk a parcurs 110 km în 2h 
34:59, dovedind o excelentă 
formă înaintea campionatelor 
mondiale. Pe locul secund la 
30 sec. a sosit Jan Raas (O- 
lancla), urmat de Martin

BREVIAR OLIMPIC • BREVIAR OLIMPIC
• Spectaculoasă 

victoria obținută de 
polonezul WLadislaw 
Kozakiewka la să
ritura cu prăjina șd 
întrucîtva surprinză
toare deoarece „tan
demul francez* 4 Vig- 
neron — Houvlon, 
care a deținut suc
cesiv recordul mon
dial al probei plnă 
la concursul olim
pic, nu a reușit să 
urce pe podium. 
Victoria culorilor 
poloneze este com
pletată desigur și de 
faptul că Tadeusz 
Sluszarsld. a obți
nut medalia de ar
gint. Comportarea 
excepțională a atle
tului polonez este 
ilustrată șl de am
biția cu care a con
curat, de tăria ca 
care a știut să do
mine tensiunea în
trecerii șl, de ce nu, 
euforia victoriei. 
Deși, la capătul unul 
captivant și istovi
tor duel sportiv. își 
asigurase medalia de 
aur (icu o săritură 
de 5,75 m), a ținut 
cu orice preț să 
meargă mal departe, 
țin tind recordul
mondial. $1 a reușii 
să-l doboare, zDUr 
rîn<L în cele din ur
mă peste ștacheta 
înălțată la 5,78 m. In 
vîrstă de 28 de ani, 
Kozaklewicz a În
ceput să practice 
săritura cu prăjina 
de la vîrsta de 11 
ani, cînd sărea. 1,30 m.

O După cîștigarea medaliilor de 
aur la hochei pe iarbă, sportivii 
indieni și suporterii lor și-au ma
nifestat bucuria în stil tipic... 
napolitan ! Lacrimi, îmbrățișări, 
aplauze. După 16 ani, India re
devine campioană olimpică, cîștl- 
gînd al 8-lea „set**  de medalii de 
aur și oonfirmînd tradiția de ex
cepție a acestei țări în hocheiul 
pe iarbă. După partida decisivă, 
cu Spania — în care indienii au 
fost „vioara întîi", lansînd în 
premieră dteva noutăți tehnico- 
tactice —, antrenorul Balbir 
Singh declam : „îmi amintesc de 
multe partide memorabile desfă
șurate în cursul Olimpiadelor, la 
care am luat parte în calitate de 
jucător și apoi de conducător 
tehnic, dar pot afirma că între
cerile de la Moscova s-au situat 
la cel mal ridicat nivel. Ne-am 
dăruit toate forțele acestei vic
torii* 4. Să adăugăm că foarte ti
nerii săi elevi au realizat pe 
dreptunghiul de gazon adevăra

ÎNTRECERI
Hauik (Olanda), în același 
timp.

★
Tradiționala cursă ciclistă 

internațională de la Goppingen 
(Elveția) a fost câștigată de 
belgianul Patrick Pevenage, 
care a parcurs 200 km în 4h 
47:18 (medie orară 44,718 km), 
După 3 sec. a sosit Willy Feir- 
linck (Belgia), care l-a învins 
la sprint pe Katwijk (Olanda).

Boxerul italian Patrizio Oliva, campionul 
olimpic al categoriei ușoară, a fost desem
nat de către A.LB.A. cel mai tehnic boxer 
care a evoluat pe ringul olimpic de la 
„Olimpiiski". Iată-l in fotografie cu tro
feul care i-a recompensat frumoasa per
formanță.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
te dantelării hocheistice, dove
dind nu numai subtilitate, ci și 
un spirit ofensiv care ar onora 
orice mare echipă de... fotbal.
• A fost prezentă pentru a ur

mări întrecerile Olimpiadei do 
vară de la Moscova și „femeia 
cea mai înaltă din lume", polo
neza Wanda Rutkewicz. Ea nu 
șl -a cîștigat acest renum e da to
rit! unei înălțimi ieșite din co
mun (pivotul campioanei olimpi
ce de baschet, sovietica Uliana 
Semenova, care măsoară 2,10 m, 
rămîne femeia cea mai înaltă la 
actualele Jocuri), d pentru câ a 
escaladat în urmă cu doi ani Eve- 
restul, performanță cane i-a de
terminat pe organizatori să-i a- 
dreseoe o invitație la actuala e- 
diție.
• Numele cd mal des întâlnit 

pe listele de particip an ți la J.O.

• O selecționată a Ungariei a 
jucat în orașul Vitoria în com
pania echipei Euzkadi (Tara Bas
cilor). Oaspeții au terminat învin
gători cu 5—1 (2—1) prin punctele 
marcate de Pasztor, Nylassi (2), 
Kiss șl Burcsa.

• Turneul internațional de fot
bal de La Zurich a fost cîștigat dc 
echipa vest-germană Eintracht 
Frankfurt pe Main, care în fi
nală a învins cu 2—1 (1—1) echi
pa elvețiană Grasshoppers din 
Zurich. Pentru locul 3 F.C. Zurich 
a învins ca 5—3 după prelungiri 

de La Moscova este Gonzales. 
Au fost ptrezenți la diferite disci
pline 19 sportivi care poartă acest 
nume, dintre care : 9 cubanezi. 
5 spanioli, 3 mexicani, un colum
bian și un francez.
• Halterofilul sovietic Sultan 

Rahimanov. care a preluat ștafeta 
de La Vasili Alekseev In disputa 
olimpică a „oamenilor macara 
devenind campion la super grea,
este în vîrstă de 30 de ani, are 
înălțimea de 1,88 m și greutatea 
de 145 kg. S-a născut La Dnepro
petrovsk, tatăl său fiind uz'oek, 
iar mama ucradneancă. Cu IM 
kg la smuls și 245 kg 1a aruncat, 
el a realizat în concursul olimpic 
și recorduri personale. S. Rah- 
manov este căsătorit și are doi 
copii : Tatiana de 12 ani și Talc 
de 7 ani.

0 Rezultatul finalei turneu Lui 
masculin de baschet a stat sub 
semnul Întrebării doar pînă In 
minutul 16. Apoi, după time-ou-tul 
cerut de antrenorul iugoslav Ze- 
ravlța, „plavil44 au început să se 
desprindă irezistibil în c iști gâ tori. 
Deși partida nu s-a ridicat la un 
nivel spectacular deosebit, Cio- 
sici, Kikanovicl, Slavnicl și co
echipierii au știut să tranșeze în 
favoarea lor disputa cu „azzurrii44, 
în formația cărora a evoluat șl 
mereu tînărul Meneghln. Deci, 
după titlufl. mondial obținut în 
premieră cu doi ani în urmă, 
baschetbaliștii iugoslavi cuceresc 
acum și primul lor titlu olimpic. 
Pentru a completa această per
formanță, el doresc să obțină a- 
nul viitor, la Praga, și titlul eu
ropean. Să recunoaștem că a- 
ceastă perspectivă are toate șan
sele de a se materializa, în con
dițiile în care iugoslavii par a 
dispune la ora actuală, cel puțin 
în ce privește continentul nostru, 
de teamul cel mal solid, mad 
bine reglat și posedînd numărul 
cel mal mare de supervalori in
dividuale.

O „Câștigătorul probei de sări
turi de La platformă, Falk 
Hoffmann (R.D.G.), declara că 
aceasta a fost ultima Olim
piadă La care a participat ca 
sportiv. „Sînt cu atît mai fericit, 
din această cauză, pentru meda
lia obținută. Am concurat într-o 
companie deosebit de valoroasă 
si în condițiile în care majorita
tea pretendenților la medalii (so
vieticii Aleinik șl Ambarțumian, 
coechipierul meu Vaskov), erau, 
ca și mine, La ultima lor parti
cipare olimpică. Este de la s ne 
înțeles că disputa a fost cu atît 
mal aprigă. S-a evoluat la ni
velul maxim al posibilităților, 
așa că spectatorii au putut vizio
na, cred, o adevărată confruntare 
olimpică “. (AGERPRES)

șl executarea loviturilor de la 11 
m echipa Leeds United (Anglia).

• în zilele de 29, 30 și 31 au
gust va avea loc la Madrid un 
turneu cu participarea echipelor 
Benfica Lisabona, Dinamo Kiev, 
Bayern MGnchen și Real Madrid. 
Turneul este dotat cu trofeul 
memorial „Santiago Bernabeu“.

& Rezultate înregistrate în „Cu
pa de vară* 4 : la Duisburg: M.S.V. 
Duisburg — Malmde 4—2 (3—2) ; 
la Li£ge : Standard Llege —
Fortuna Dusseldorf 5—1 (1—1) !
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