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însemnări pe marginea consfătuirii de la Timișoara
De curînd, la Timișoara 

s-aiu adunat responsabilele co
misiilor județene care se o- 
cupă de propagarea exerci
țiului fizic Și sportului in rân
dul elementului feminin — 
obiectiv de scamă reieșit din 
Programul de dezvoltare a ac
tivității de educație lizică și 
sport pe perioada 1976—1980. 
Consfătuirea — organizată de 
către C.N.E.F.S., în colaborare 
cu C.J.E.F.S. Timiș — a prile
juit un reușit schimb de ex
periență, de analiză a ce s-a 
realizat pînă aicum în acest 
domeniu, ce mai rămîne de 

Acțiune de succes in județul Dolj : cros in mijlocul naturii
făcut. A fosit. de fapt, o reu
șită ședință de lucru, cu refe
rate și luări de cuvînt intere
sante, cu lecții practice. S-au 
arătat — în referatul prezen
tat de către Comisia de spe
cialitate a C.N.E.F.S.
țațele bune obținute în marea 
competiție națională
da“.

rezul
„Dacia-

apariția unor competiții

In completarea turneului rugbyștilor tricolori in Irlanda

CAMPIOANA ANCLIfl ÎȘI SERBEAZĂ CENIfNAliUL 
PIUNUI-OU MECI CU ECHIPA ROMÂNIEI

Dificilul sezon international—pregătit, cu grijă, de pe acum!
4 octombrie. Limerick ; 8 oc

tombrie, Dublin ; 11 octombrie, 
Belfast ; 14 octombrie, Galway; 
18 octombrie, Dublin. Acestea 
sînt datele unui alt turneu care 
poate deschide o nouă fereastră 
spre lumea rugbyului britanic, 
prin cele patru întâlniri cu se
lecționatele provinciale (în or
dine : Munster, Leinster, Ulster, 
Connacht) și prin testul cu re
prezentativa Irlandei. Dificulta
tea unui asemenea șir de jocuri 
este limpede, dată fiind valoa
rea deosebită a adversarilor. Să 
reamintim, spre pildă, că in
tr-un relativ recent turneu eu
ropean. celebra echipă „AU 
blacks" întUnea forțe de prim 
ordin ale balonului oval (inclu
siv formația Barbarians), pier- 
zînd un singur meci, în fața 
XV-lui din Munster ! După cum 
nu trebuie să ne scape amă

Astăzi, la Ploiești

Începînd de azi si pînă sîm- 
bătă, pe șoselele din preajma 
municipiului Ploiești se vor 
desfășura etapele uneia din
tre cele mai importante com
petiții cicliste interne : „CUPA 
VOINȚA". Aflată la cea de-a 
24-a ediție, întrecerea progra
mează 5 etape, dintre care 4 
de fond, pe șosea (etapele 1,2, 
4 și 5) și o etapă (a 3-a). pe 
un circuit înscris pe una din
tre principalele artere ale mu
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sportive de masă cu specific 
feminin, activitatea convingă
toare a centrelor de întreți
nere pentru femei ș.a. Parti
cipantele, prin cuvântul lor, 
aiu îmbogățit . tematica consfă
tuirii, referindu-se la expe
riență proprie, la măsurile 
luate în rezolvarea unor greu
tăți, cxplicînd cum au orga
nizat o serie de acțiuni, 
județul Suceava există
4 centre de întreținere pentrii 
femei — Ia Suceava, Vatra 
Domeî, Rădăuți, Câmpulung 
Moldovenesc — și experiența 
merită extinsă. S-au obținui 

„în 
acum

succese în atragerea spre 
sport a elementului feminin 
de la sate. Mărturie — reușita 
acțiunilor din comunele Dul
ii as ca, Vama, Vicovul de Sus, 
Verești, Dornești", „în județul 
Satu Mare crește interesul 
pentru gimnastica la locul de 
muncă. Participă pînă acum 
circa 4 500 de femei", „La 

nuntul că RoMâe, căpitanul lui 
Leinster — despre care păstrăm 
amintirea frumoasă a scurtului 
său turneu în țara noastră — a 
figurat, deunăzi, in componența 
selecționatei Leilor britanici. 
Iar reprezentativa Irlandei a 
clștigat, în vara trecută, ambele 
meciuri-test ale periplului său 
australian, avînd, in ultima edi
ție a Turneului celor cinci na
țiuni, clteva bune evoluții, în- 
trecînd categoric Țara Galilor...

Și aceasta nu reprezintă totul 
despre viitoarea trecere a tri
colorilor peste Canalul Mînccii! 
Pentru că însăși campioana An
gliei, Leicester, a luat hotă- 
rlrea să-și serbeze cente
narul printr-o partidă cu echi
pa României. Ea se va disputa

Geo RAEJCHI

(Continuare in pag. 2-3)

START ÎN EDIȚIA A 24-a 
A „CUPEI VOINȚĂ" EA CICLISM

nicipiului Ploiești (Bd. Gh. 
Gheorghiu-Dej).

După cum am fost anunțați 
de organizatori, la actuala e- 
diție a „Cupei Voința" vor par
ticipa alergători de la Dinamo 
(16 rutieri, în frunte cu Mir
cea Romașcanu). Olimpia Buc., 
CIBO Brașov, Metalul Plopeni. 
Petrolul și Voința Ploiești, Vo
ința Buc., Voința Cluj-Napoca, 
Torpedo Zărncști. Sportivilor 
acestor cluburi și asociații li

Miercuri 6 august 1980

Reghin. Sînt de amintit, 
cele 6 centre de întreți- 
dintre care 3 în Tg. Mu- 

cu rezultate excelente, ca 
formă nouă care a fost 

la Tg. Mureș 
de 

profe- 
Ele 
au

Miercurea Ciuc, județul Har
ghita, se extinde acțiunea „Ve- 
niți cu noi" — inițiată de 
ziarul local", „Centrele de în
treținere din Constanța au a- 
vut în 1979 peste 1000 de par
ticipante iar pînă la ora ac
tuală peste 600", „Frumoase 
acțiuni ale sportului feminin 
au avut loc Ia Sighișoara, Lu
duș, 
insă, 
nerc, 
reș, 
și o 
experimentată: 
au luat ființă 17 cercuri 
gimnastică inițiate de 
soare de educație fizică, 
s-au dus în întreprinderi, 
găsit adepte și acum se ocu
pă de pregătirea lor fizică".

Remarcabile, prin conținutul
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)

TENISMANII ROMANI
ÎN TURNEE PESTE HOTARE

tenismanii 
într-un 
oficial 
foarte

externe

în această lună 
noștri sint angrenați 
program competiționa.1 
intern și internațional 
dens.

Dintre manifestările 
la care ei vor fi prezenți, cea 
mai apropiată este întrecerea 
rezervată junioarelor, „Cupa 
Regina Solia" (fază de zonă), 
oare se va dispută în Polonia 
(la Sopot), între 10 și 13 au
gust. Din țara noastră vor 
concura Nadia Becherescu, A- 
lice Dănilă, Daniela Moise, 
Luminița Sălăjan și Marilena 
Totoran, delegația fiind con
dusă de antrenoarea Ecaterina 
Roșianu. Tot in perioada 10—13 
august au loc și etape zonale 
în competiția de tineret „Cu
pa Vasco Valerio" (la Kato
wice, Polonia), unde urmează 
să fie prezenți Crislinel Ște- 
fănescu. Bogdan Toma, Răzvvi 
Constantinescu, loan Florin și 
Mihai Șovar (antrenor Tudo- 
rel Bădin). Tot la Katowice 
vor continua (16—24 august) 
campionatele internaționale ale 
Poloniei. Paralel se vor des
fășura, la Donețk, campiona-

ECHIPA DE HANDBAL
Â ROMÂNIEI (JUNiOARE) 

IA „TURNEUL PRIETENIA44
în localitatea poloneză Pu- 

lawy se desfășoiară concursul 
tradițional de handbal „Tur
neul Prietenia", întrecere re
zervată echipelor de junioare. 
Reprezentativa țării noastre 
(antrenor Dan Hotnog) — care 
a plecat duminică — va con
cura alături de formațiile Bul
gariei, Cehoslovaciei. R. D. 
Germane, Ungariei, U.R.S.S. șl 
Poloniei (echipe A și B). Com
petiția se va încheia la 10 
august.

se vor mai adăuga și cîteva 
echipe de peste hotare. în to
tal au fost invitate 6 formații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, R. P. Mongolă, R.F.G. și 
Olanda.

Prima etapă va începe azi. la 
ora 9,30, alergătorii trebuind 
să acopere următorul traseu : 
Ploiești — Răzvad — Pucioasa 
— Moroni — Sinaia — Comar
nic — Ploiești.

ARMONIOASĂ ÎMPLETIRE

A STUDIULUI
Săptămânal, în medie cite 

două mii de tineri de la I.M.F. 
București, cu precădere stu
denți din anii I și II, sînt ne
lipsiți de la activitățile spor
tive de masă organizate sub 
egida „Daciadei* de către co
lectivul catedrei de educație 
fizică și sport și Asociația stu
denților comuniști din institut. 
Două mii de tineri prezenți în 
concursuri și competiții tradi
ționale („Cupa Carol Davilla" 
a ajuns anul acesta la a 24-a 
ediție, iar „Cupa anilor I", 
inițiată pentru prima oară in 
țară de acest institut, la a 23-a 
ediție), la întreceri sportive pe 
grupe și ani de studii sau in- 
ter-ani reprezintă o realitate; 
mai mult, o nevoie, pentru că 
— așa cum se exprima deunăzi 
atât de plastic prof. dr. Leo
nida Gherasim. rectorul acestei 
prestigioase instituții medicale 
românești de învățământ — o 
oră de mișcare în aer liber e- 
fectuată de studenți compen
sează efortul unei zile de stu
diu, de lucru în spital sau în 
laborator. Și mai trebuie sub
liniat că, după exemplul celor 
din anii I și II, nu rareori pot 
fi întâlniți pe terenurile de la 
I.M.F. și studenți din „anii 
mari". O prezență, se înțelege, 
de bun augur, pentru ei, pentru 
concepția pe care și-au 
mat-o despre sport.

Există, însă, ceva care ii a- 
duce mereu pe terenurile de 
sport pe studenții medicinișli 
bucureșteni ; ceva cu mult 
peste nevoia lor cotidiană de 
mișcare, de exercițiu fizic. Și 
anume faptul că vin acolo, pe 

for-

în perioada 25—31 au- 
alți țenis- 

pleoa la campiona- 
ale Turciei 

august), pre- 
și la circuite în Austria 

in a doua jumătate

tele internaționale ale U.R.S.S.
Jocurile Balcanice de tenis 

seniori și senioare, vor avea 
loc la Atena, între 18 și 24 au», 
gust, in timp ce juniorii și ju
nioarele se vor întrece la Cîm- 
tpina, 
gust. O serie die 
jnani vor . ‘ 
tete Internaționale 
(Istanbul. 24—31 
cum 
.și Italia, 
a lunii august.

Pe plan intern vor avea loc 
..Cupa Cuprom" Bala Mare 
(8—11 august), etape de zonă 
în campionatul republican de 
copii (echipe, la Cluj-Napoca, 
Bacău, Oradea și Tîrgoviște, 
11—17 august), finala campio
natului republican individual 
al juniorilor și junioarelor 
(Cîmpina, 18—24 august), pre
cum și campionatul republican 
pe echipe (copii), la Tîrgoviș
te, 25—31 august.

Imagini de vacanță

SPORT ¥ TOȚl’COPIII, 
ÎN TABĂRA DE LA NĂVODARI...

In ambianța cuceritoare a Litoralului, zilele vacanței de 
vară trec parcă mai repede... Iată gindul exprimat de toți 
copiii aflați in tabăra de la Năvodari. „O tabără a pionie
rilor în care — cum ținea să ne spună Marius Pintea din 
Alba lulia — tovarășii profesori ne învață să înotăm, orga
nizează cu noi frumoase jocuri de plajă, concursuri de 
alergări și de îndemînare. Toți ne vom despărți greu de 
tabără...".

In imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru Ion Mi- 
hăi'că, secvență dintr-un concurs de alergări organizat la 
Năvodari, in tabără, chiar în vecinătatea plajei și de la care 
nu lipsește nici un pionier !

„casă a sportu-
amenajat

I.M.F. 
muncii

ce s-a 
anilor la 
amprenta

CU SPORTUL
terenurile de sport, ca intr-o 
casă a lor, o 
lui“. Este un sentiment firesc, 
deoarece tot 
de-a lungul 
poartă net 
studenților.

Este o reflecție 
dintr-o statistică destul de sim
plă, pusă la dispoziție de rec
torat, dar cu profunde semnifi
cații : din anul 1958 — și mai 
ales în ultimii 15 ani — stu
denții acestui institut au pus 
umărul, cu nădejde, pentru a- 
menajarea a peste 40 de baze 
sportive, însumând peste 20 000 
de zile om. E adevărat că une
le terenuri s-au desființat, 
luind — din motive obiective 
— o altă destinație, dar lot In 
slujba instruirii viitorilor me
dici, ca, de pildă, Spitalul cli
nic, dar necontenit au apărut 
altele 11 la număr, dintre care 
cîteva au devenit „printre cete 
mai frumoase și mai primi
toare lăcașuri studențești da 
cultură fizică", cum ne spunea 
cont. unîv. Octavian Bănățan, 
responsabilul colectivului cate
drei de specialitate, el însuși 
inițiator și organizator al acti
vităților legate de 
amenajări. A fost 
studenților de la I.M.F. și 
cadrelor didactice, la îndemnul 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU. președintele ță
rii, de a împleti cit mai armo
nios studiul cu munca, de a

inspirată

asemenea 
răspunsul 

al

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

între io și
in orașul

H august, 
Motru

FINALA PE TARA 
A „CUPEI MINERULUI ți

r

SUB EGIDĂ „DACIADEI“VW L.wiwn

Sub egida marii competiții na
ționale „Daiciada“, pe mai multe 
baze sportive din orașul Motru 
a avut loc faza pe .județul Gorj 
a ..Cupei Minerului14 la atletism, 
volei, handbal, șah și popice. Au 
luat parte peste 350 de tinere și 
tineri din ‘ bazinele miniere Ro- 
gojelu, Rovinari, Jieț și Motru. 
în fruntea clasamentului s-au si
tuat reprezentanții asociației 
sportive Minerul Motru, care au 
obținut cele mai multe victorii 

_ la ramurile de sport din progra
mul întrecerii.

Competiția organizată prin grija 
Consiliului județean Gorj al sin
dicatelor, cu sprijinul Consiliului 
orășenesc pentru educație fizică 
Motru, a constituit și o repetiție 
în vederea finalei pe țară a 
,,Cupei Minerului44, care va avea 
loc tot la Motru, în perioada 
10—17 august. • ■

Grigore JUGANARU-coresp.



AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE CONCURS DE VITEZĂ AUTO LA BRĂILA I §c apropie conirmuărilc

FEMININE DE TIR
A fost alcătuit lotul național 

de senioare (pușcă standard și 
pistol standard) 
te în vederea 
europene care 
între 10 și 14 
Ponteverde. în 
namentele se desfășoară la poli
gonul Tunari. Componența celor 
două loturi: pușcă: Eva Ionescu, 
Maria Lakatoș, Roxang Lămă- 
șanu, Dumitra Matei ; pistol : 
Ana Ciobanu. Anișoara Matei, 
Marieta Sălăjan. Unul dintre

ce se pregăteș- 
campionatelor 

vor avea loc, 
septembrie, la 
Spania. Antre-

obiectivele-test principale ime
diat următoare este concursul 
internațional de la Bratislava, 
organizat la sfîrșitul acestei 
săptămîni. Țintașele noastre, 
însoțite de antrenorul Gheorghe 
Corbescu, pleacă astăzi spre 
Cehoslovacia.

Menționăm 
1984, probele 
toi standard
3X20 f vor face parte din pro
gramul olimpic.

că, începînd din 
feminine de 

și pușcă standard
pis-

CAMPIONATUL DE RADIOGONIOMETRIE

Brăila a găzduit cea de a 
treia etapă a campionatului re
publican de viteză pe circuit 
la automobilism. întrecerea, la 
care au luat parte 47 de con- 
curenți — automobiliști frun
tași, specialiști ai acestui gen 
de curse — s-a desfășurat în 
centrul municipiului, pe un cir
cuit de 23,800 km. în prezența 
a mii de spectatori. Remarca
bil, în acest concurs, a fost 
duelul sportiv dintre Ștefan 
Iancovici (I.A. Dacia Pitești) 
și Eugen Ionescu Cristea (Uni
rea Tricolor București), cit și 
succesul lui Nicu Grigoraș (I.A. 
Dacia) cane a stabilit, cu acest 
prilej, un nou record al circui
tului : 94,450 km/h (față de 
91,850 km). Inedit : la startul 
întrecerilor s-a aflat și o fe
meie. Rădică Chiriță de la ITA 
Brăila. Amintind și buna orga-

nizare asigurafă de către Filia
la ACR Brăila,' ITA Brăila și 
organele locale, iată rezultatele 
tehnice : gr. 1 — 1. M. Ale- 
xandrescu (Politehnica Bucu
rești), 2. Radu Dumitrescu (Po
litehnica București). 3. Gh. Ur- 
dea (C.S.U. Brașov) ; gr. I 
(FIA) — 1. Gh. Urdea, 2. Ios’f 
Santa (LA. Dacia), 3. L. Con- 
stantinescu (A.S. Volanul Buc.); 
gr. a II-a — 1. B. Ursu 
(INMT Buc.), 2. C. Duțulescu 
(Autobuzul București). 3. A. Nuță 
(U. Tricolor), gr. a IV-a —. 1. Șt. 
Iancovici, 2. E. Ionescu Cristea, 3. 
Fl. Morassi (I. A. Dacia) — 
toți pe Renault 12 Gordini ; 
gr. a V-a — 1. N. Grigoraș, 2. C. 
Vasluianu (Autotransport Reși
ța) ; echipe — 1. I.A. Dacia Pi
tești, 2—3. Politehnica Bucu
rești, C.S.U. Brașov. (Traian 
ENACHE, coresp).
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din septembrie

TOPUL

pe 
au 
e- 

(Să

Recent. în zona comunei 
Ciuta de pe Valea Buzăului au 
avut loc finalele campionatului 
republican de radiogoniometrie 
de amatori („vinătoare de 

vulpi"), la care au participat 
110 sportivi — băieți și fete 
din 15 județe, calificați în cele 
două etape de selecție ale com
petiției. Cu toate că vremea a 
fost mai mult ploioasă în zi
lele cînd s-au desfășurat pro
bele, ceea ce a îngreunat mult 
condițiile de concurs, datorită 
bunei pregătiri a majorității 
concurenților. întrecerile au 
fost de un bun nivel tehnic, 
mareînd un evident progres 
fată de anii trecuți. Iată clasa
mentul : PROBA DE 3,5 MHz 
— senioare : 1. Veronica Pro- 
teasa (Hunedoara), 
Chira (Maramureș), 
Anghel (Buzău) ; 
mari: 1. Elisabeta
(Hunedoara), 2. Daniela Pre- 
secan (Hunedoara). 3. Dorina 
Sabău (Maramureș) : junioare 
mici : 1. Gabriela Ivaszuk (Bi
hor), 2. Camelia Nasulea (Pra
hova), 3. Dacia Săcuiu (Pra
hova) ; pe echipe : 1. Hune
doara, 2. Maramureș, 3. Bu-

2.
3.

I.

Livia 
Elena’ 

junioare 
Todericiu

Drăcea
Babeu 

Mierluț
zău. Seniori: 1. Ion
(Prahova), 2. Pavel 
(Dîmbovița). 3. Ion 
(Bihor) ; juniori mari : 1. Cos- 
tică Sontica (Buzău), 2. Stefan 
Pilbak (Cluj), 3. Gheorghe 
Varga (S. Mare) ; juniori mici: 
1. Emil Pop (Maramureș), 2. 
Mihai Vlădoiu (Prahova), 3. 
Dorin Laslău (Bihor). Echipe :
1. Bihor, 2. Buzău, 3. Maramu
reș. PROBA DE 145 MHz — 
senioare : 1. Natalia Stoica
(Hunedoara), 2. Lucreția Ti- 
mocca (Maramureș) ; junioare 
mari : 1. Elisabeta Todericiu.
2. Daniela Presecan, 3. Rita
Greener (Maramureș); junioare 
mici : 1. Lăcrămioara Blaga
(Galați), 2. Elena Brăesteanu 
(București), 3. Silvia Costache 
(Galați); echipe : 1. Hunedoara 
2. Galați, 3. Maramureș. Se
niori : 1. Gheorghe Nae (Bu
zău), 2. Ion Drăcea, 3. 
Babeu. Juniori mari : 1. 
Kuibus (S. Mare), 2. 
Jugănaru (Galați), 3. 
Pilbak ; juniori mici : ■ 
rin Laslău, 2. Manuel Radu 
(Galați), 3. Marius Pantelimon 
(Hunedoara). Echipe : 1. Ga
lați, 2. Buzău, 3. Bihor.

1.

Pavel 
Csaba 
Florin 
Ștefan 

1. Do-

TURNEUL RUGBYȘTILOR „TRICOLORI"
(Urmare din pag. 1)

după încheierea turneului irlan
dez, probabil la 21 (22 sau 23) 
octombrie. Cum apropiatul se
zon internațional mai cuprinde 
și două întîlniri în cadrul com
petiției continentale organizate 
de F.I.R.A. (la 9 noiembrie cu 
Polonia, în deplasare, și la 23 
noiembrie, cu Franța, la Bucu
rești) este lesne de înțeles se
riozitatea cu care forul de spe
cialitate tratează, încă de pe 
acum, problemele legate de vi
itoarele apariții ale reprezenta
tivei, nefiind deci întîmplătoare 
invitația pe care Biroul federal 
a adresat-o ieri rugbyștilor de 
frunte ai țării și tehnicienilor 
de recunoscută valoare, de a 
discuta despre ultimele evoluții 
ale tricolorilor, cu gîndul. fi
rește, Ia cele ce urmează. Iar 
aceasta, la numai cîteva zile 
de deschiderea stagiunii inter
ne...

Se știe, în precedentul sezon 
am înregistrat trecerea cu brio 
a „pietrei de încercare galeze",

PENTRU PROPAGAREA SPORTULUI IN RINDUL FEMEILOR
(Urmare din pag. 1)

lor luările de cuvînt ale dele
gatelor : Marcela Cristoloveanu 
(Brașov), 
București), 
(Dîmbovița), 
(Mureș), Enika Rafin 
ghita), Caterina Soare 
stanță), Rebeca Pauliuc 
cea va), dar mai ales a 
rului... bărbat invitat : 
univ. dr. Constantin

Maria Vicol 
Maria i 
Leontina

I (m. 
Chiriță 

Doți 
(Har- 
(Con- 

(Su- 
singu- 

prof. 
_  Bucur, 

președintele centrului metodic 
C.J.E.F.S. Timiș, care a vorbit 
despre „Sănătatea femeii", 
despre necesitatea depistării 
și tratării afecțiunilor profe
sionale, subliniind. între altele, 
rolul autocontrolului (în oglin
dă, cu cîntarul) în fiecare zi, 
al exercițiilor fizice preven
tive care duc la înlăturarea 
începuturilor de anchiloze, la 
tonificarea organismului.

în încheierea consfătuirii,

participantele au avut pri
lejul să asiste la două ore do 
gimnastică de întreținere (ale 
regionalei C.F.R. și Clubului 
sportiv C.F.R. Timișoara) con
duse de profesoarele I' 
lena Plauihitiu, asistentă 
Institutul Politehnic și 
Stanciu, profesoare cu < 
riență în acest domeniu.

★
O consfătuire de luctru 

osebit de utilă (în care 
auzit că „în sportivizarea 
națiuni se pleacă de la 
meie" sau referiri la ceea 
a spus Seneca : „Omul se 
moară singur") din care 
desprins concluzia că atrage
rea elementului feminin 
sport lasă încă de dorit, 
mai sînț de făcut multe pen
tru a înregistra pretutindeni 
succese notabile în această di
recție. Bineînțeles, aid a fost 
aprobat un plan de măsuri

Magda- 
T la 

Eva 
expe-

de- 
am 

unei 
le- 
ce 
o-

s-a
în 
că

elaborat de C.N.E.F.S. care să 
ducă la impulsionarea, la îm
bunătățirea activității din acest 
domeniu. Nu putem încheia 
insă aceste rinduri fără a ne 
exprima nedumerirea în legă
tură cu lipsa a 5 delegate din 
județele Argeș, Bihor, Covăs
ită, Ialomița, Sălaj, care ,,n-au 
găsit de cuviință" să-și tri
mită reprezentante la această 
interesantă consfătuire, cit și 
părerea de rău că materialele 
de propagandă (atît de solici
tate în toate ocaziile) editate 
de către C.N.E.F.S. (pliante, 
broșuri, un disc pentru gim
nastică) nu sînt folosite. în 
multe județe, deși au sosit... 
nici nu se știa de ele, în al
tele ,,au fost puse bine". în 
depozite.

dar și contraperformanțele din 
Franța și Italia. Din cele 11 
partide susținute de cei mai 
buni jucători români, opt au 
fost cîștigate și trei pierdute, 
realizîndu-se 34 de încercări și 
primindu-se 17. Au fost folo
siți nu mai puțin de 47 de ju
cători, ceea ce dovedește — așa 
cum remarca antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu — o fluc
tuație mare, o alarmantă in
constanță. S-a observat o scă
dere a potențialului fizic în
spre finalul meciurilor (nu pu
tem uita că, mai ieri, tocmai 
la acest capitol străluceau tri
colorii !). singura excepție fiind 
în întîlnirea cu U.R.S.S. Cir
culația înaintașilor nu a avut 
același ritm In toate cele 80 
de minute. Linia de treisferturi 
a arătat stereotipie în joc. In
dicațiile tactice nu au fost. în
totdeauna, respectate, căpitanul 
de echipă nu a reușit să asi
gure sincronizarea. Și-a făcut 
loc automulțumirea, chiar și 
tendința de vedetism. Iar pla
cajul a cam încetat să mai fie 
o armă de temut. Spuse des
chis, răspicat, așa cum stă bine 
între rugby ști, toate cauzele ce 
au dus la unele rezultate sub 
adevăratul potențial al rugbyu- 
lui românesc pot și trebuie în
lăturate. „Vom pune un ac
cent deosebit pe DISCIPLINA, 
sub toate aspectele — sublinia 
Ing. Viorel Moraru, vicepre
ședinte cu probleme tehnice al 
F.R.R. —, acordind o crescută 
atenție muncii Ia cluburi, pre
gătirii lotului in condiții de 
joc, selecției celor mai repre
zentativi, intr-adevăr, dintre 
rugbyștii noștri". Iar colectivul 
tricolorilor' trebuie să redevină 
— adăugăm noi — un TOT unit 
sufletește, capabil să iasă cu 
■fruntea sus de pe orice mare 
arenă a lumii balonului oval. 
Pentru că talentul românilor 
pentru rugby nu poate fi pus la 
îndoială ! Așteptăm cu încre
dere campionatul, avem încre
dere în cei care vor îmbrăca, 
curîn'd, tricoul naționalei !

I
I
I
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ARMONIOASĂ ÎMPLETIRE A STUDIULUI CU SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

I

• I.A KM. VII. CE A, s-a dat 
în folosință, recent, o sală 
polivalentă. construită într-o 
pitorească zonă a 
Inaugurarea sălii 

unor 
de 

volei, __ 
- PESTE 40

orașului, 
prilejuit 

atractive 
handbal, 

tenis

a
organizarea 
demonstrații 
gimnastică, 
masă etc • ______
SPORTIVI turiști de la 
clațiile sportive Voința 
județul Dîmbovița au ___
parte, la Padina, în masivul 
Buoegl, la un reușit con
curs de orientare din cadrul 
„Volnțiadei". Au terminat în
vingători : Luminița — 
(Voința Tîrgovlște). 
Secăreanu (Voința 
iar în competiția 
munților" a ciștlgat ___ „„
formată din Vaslle Mocanu și 
Constantin Anghel (Voința Tîr- 
gOViște). • CONSTRUCTORII 
mureșeni au participat, nu de 
mult, la Întrecerile finale, pa 
județ. ale competiției 
polisportive „Cupa Construc
torul". Reprezentanții celor pes
te 2000 de tineri constructori, 
care au luat parte la întrece
rile fazei preliminare, au fur
nizat întreceri reușite, ieșind 
cîștigători: S.U.P.I.D. Tg. Mu
reș — la fotbal, Biroul cen
tral T.C.M.M. la volei mas
culin și popice. Șantierul 1 
Tg. Mureș — la tenis de ma
să, E. Șandor (Șantierul 5 
Top] ița), Florentina Uleșan 
(S.U.P.I.D,) — la tenis de
masă, A. Prunaș (Biroul cen
tral T.C.M.M.) și Magdalena 
Bodo (Șantierul 2 Tg. Mu
reș) — la popice, • ASO
CIAȚIA SPORTIVA din Cer-

<J«?
DE 

aso-
<lln 

luat

Banu 
Aristide 

Morenl), 
„ștafeta 

echipa

tej a cîștigat concursul 
mal frumoasă bază sportivă a- 
menajată prin muncă patrio
tică”, organizat în județul Hu
nedoara. • TEATRUL DE 
VARA din dmpulung Muscel 
— o nouă și frumoasă con
strucție —a fost inaugurat cu 
o reușită gală de box sus
ținută de formațiile S.C. 
Muscel și B.C. Galați. Scorul 
a fost favorabil gazdelor cu 
8—1. Iată șl cîteva rezultate : 

I. ștefănescu 
(G), 
b.p. 

kg —
P. 

kg — 
Chi-

categ. SI kg . _____
(M) b.p. F. Petrescu 
57 kg — Gh. Oțelea (M) 
P. Roșea (G), categ. 67 
M. Glogojanu (G) b.p. 
Costache (M) ; categ. 81 
D, Văieanu (M) b.p. C. 
racu (G). « TRADIȚIONALA 
întrecere pugllistlcă dotată eu 
„Cupa Constructorului", care 
s-a desfășurat la Hunedoara, 
a fost cîștlgată de formația 
Constructorul din localitate. 
Cele mai reușite meciuri le-au 
furnizat C. Vintilă (Construc
torul Hunedoara), Gh. Dacea 
(Metalul Bocșa Română) (S. 
Opreanu (Aurul Brad) și M. 
Leu (Metalul Hunedoara). • 
„CUPA COSTEȘTI '80“ la vo
lei și handbal a fost clștlgată 
de Liceu ilndustrial nr. 1 
Hunedoara (fete) și Grupul 
Școlar minier Petroșani (bă
ieți) — la handbal, Liceul in
dustrial Simeria (fete) șl Li
ceul industrial nr. 1 Hune
doara (băieți) — la volei.

RELATĂRI DE LA:P. Geor- 
noiu, M. Avanu, I. Păuș, I. 
Vlad, D. Rădulescu, V. loan și 
I. Ion.

face tot mai frumoase și de a 
spori eficiența așezămintelor 
culturale și științifice.

Baza sportivă a I.M.F. 
bulevardul Poporului oferă o 
asemenea imagine. Terenuri 
pentru ,,jocuri sportive" 
puțin fotbalul) și tenis 
proape 10 amenajări, 
împrejmuite cu gard din 
și flancate de liziere de 
tații de pomi. O ambianță a- 
parte chiar fi pentru specta
tori. Numai că spectatorii sînt 
mai mult simbolici; cei ce vin

din

(mai
— a- 
toate 

sirmă 
plan

IOAUGUST’80
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES

acolo nu se rezumă să priveas
că. Așa cum au muncit 
așternind pe ele covoare 
zgură roșie și implantind

ieri, 
de 

,........_____  un
adevărat plămin de verdeață, 
la fel astăzi găsesc cu cale că 
cel mai firesc lucru este să le 
folosească din plin, pentru că 
TOȚI, mâine, în profesiunea 
lor, la sate sau in orașe, in 
dispensare, policlinici, spitale 
sau laboratoare vor urma să 
pledeze, prin exemplu perso
nal (cum ți fac, dealtfel, 
foarte mulți) că mișcarea, e- 
xercițiul fizic reprezintă pri
mul și cel mai accesibil dintre 
medicamente.

I
I
I
I
I
I

Paralel cu „topul pentru 
Oslo", să urmărim și evolu
ția echipelor noastre de club 
calificate pentru cupele eu
ropene.

Iată nota de ansamblu 
care cronicarii noștri 
dat-o echipelor în prima 
tapă a campionatului,
menționăm că nota nu repre
zintă automat media notelor 
jucătorilor, această medie 
fiind dublată și de impresia 
generală pe care a lăsat-o e- 
chipa).

STEAUA
UNIVERSITATEA CV. 
POLITEHNICA TIM.
F.C. ARGEȘ 
Steaua a luat un 

eficace, jucînd cu un

7.50
6.50
6,00
6,00 

start 
dina-

misn 
vadă 
tiner 
nâ. 
chiai 
fi r< 
tă, c 
timp 
bun 
un 
etica 
tripl

Ur 
luat 
detei 
fuzie 
șinei 
aile : 
și Ș 
pere< 
men, 
fice

INTRE VESTI

care

• „Anul acesta va fi 
ultimul din activitatea 
mea competițională, 
ne-a spus după me
ciul de la Bacău 
apreciatul interna
țional stelist Iordă- 
nescu. Am de gînd 
să mă retrag, dar 
vreau să o fac cu 
fruntea sus, adică să 
joc foarte bine în a- 
ccst campionat,
va fi cel din urmă 
pentru mine. Ca să 
reușesc această bună 
evoluție m-am pregă
tit și mă voi pregăti, 
în continuare, mult 
mai bine decit am fă
cut-o în anii trecuți". 
Apreciind hotărîrea 
talentatului jucător de 
a se pregăti la un ni
vel superior, sperăm 
totuși că se va râz- 
gîndi în privința re
tragerii. Ar fi prea de
vreme... 0 Doi portari 
de la U.T.A. la Bra
șov ! Sîmbătă, pe sta
dionul Tineretului din 
orașul de sub Tîmpa, 
au evoluat doi dintre 
foștii portari ai for
mației arădene U.T.A. 
Primul, Gornea, ca 
arbitru de centru al 
partidei „speranțelor", 
al doilea, Jivan, în 
poarta formației gălă- 
țene. Ambii au evo
luat foarte bine. în 
ceea ce-1 privește pe 
Jivan, acesta mărtu
risea după excelentul 
meci făcut, că... în ul
timul an a apărat 
doar 10 minute la 
U.T.A. ! Ceea ce nu 
s-a observat o clipă !
• Cel mai exigent 
critic al tînărului ca
valer al fluierului Gh. 
Mihăilescu, sîmbătă 
unul dintre tușieri la 
meciul Universitatea 
Craiova — F.C. Argeș, 
este... tatăl său. Lulu

Mihăilescu, 
tru F.I.F.A., 
întîmplător 
numita par 
că sint dele 
nie sau la < 
tăi meu mă 
aproape ficc 
dă. E' e ce 
ver o'. it 
neiertîndu-m 
mai mică gr 
mărturisea 
Mihăilescu-j- 
O parte 
cuiul crai 
primit pe 
tin Dinules 
trarea sa 
ren, cu flui< 
titudine re] 
cu totul 
față de ui 
cei mai bu 
corecți arbit 
balul nos 
pentru care 
lor", în ansi 
li s-au scăz 
te. Păcat ! < 
ge neghina 
de pe stac 
iovean ? s 
Dumitru la 
Ca Timișo 
promițător, 
mari efortul 
vină, ceea 
cîndva. Să 
va reuși. M 
are de par 
mare și sii 
publicul tiir 
Din nou s 
că O e pa 
în minus j 
bine decît 
vul corni 
recent al 
studențesc, 
șoara. Păci 
tru a face 
constatare 
bucureștean 
să plătcasc; 
inutil, pri 
rea lui Mor 
rin Grigori 
tremă a

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — ATLETICO MINEIRO 
BELLO HORIZONTE (Brazilia) 
3—3 (2—2). Circa 10.000 de spec
tatori au urmărit un joc fru
mos. cu multe faze palpitante. 
Au marcat pentru gazde: Ne- 
delcu (min. 18), Demborvschi 
(min. 29 din 11 m) și Păltinișan 
(min. 87), respectiv Eder (min. 
6 și 38), Renatto (min. 61).

C. Crețu, coresp.

• CUPLAJUL DIN STR. DR. 
STAICOVICI. Reamintim că 
astăzi, pe stadionul Progresul.

FIECARE BILET JUCAT,
O ȘANSĂ DE A CÎȘTIGA
0 AUTOTURISME : „Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“
• BANI : 50.000, 15.000 lei etc.
• EXCURSII PESTE HOTARE : pe ruta R. S. Ceho

slovacă — R.P. Ungară sau R.D. Germană
FORMULA TEHNICA AVANTAJOASA : 0 8 extrageri 

în 2 faze, cu un total de 44 numere 1 0 biletele de 15 lei 
participă la toate extragerile 1

CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII ȘI JUCAȚI 
DIN VREME NUMERELE PREFERATE ! Agențiile Loto- 
Pronosport vă stau la dispoziție pînă cel mai tîrziu sîm
bătă 9 august 1980.
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PENELOR44
„EXPLOZIA" DE EFICACITATE 

A UNUI DEBUTANT: MARIAN PREDA
„CARTONAȘ GALBEN' PENTRU TOATĂ LUMEA!

reu do- Politehnica Timișoara are 
îlu de destule probleme. Cea mai
ireștea- importantă este încadrarea

obține lui Dumitru în joc și, mai
î s-ar ales, găsirea unuii numitor
ulțumi- comun în relațiile tactice cu
recerea Dembrovschi. De asemenea,
un joc în perspectivă, să ne gîndim
at cu la insuficiența defensivă a
infirmă liniei de mijloc, în care doar
fostului Manea joacă hotărît ambele
din. faze. Ce va fi în deplasare ?
•va a f.C. Argeș a fost la un 
teptari, de mare surpriză, dar
ele ne- continua sa joace mult prea.-,
emieră) tactic, ceea ce nu contribuie
Tilihoi ța creșterea randamentului
^Oble- general 31 echipei- în plus,
simpli- abuzul de joc la ofsaid trage

echipa înapoi.

u ETAPE/

sc, pare să 
problema unei 
de atac mai 

a ' echipei 
ene. Ex-tîrgo- 
.1 este rapid, 
Lină tehnică de 
j bătăios. Da- 
renunța și la 
simulării u-

cidente grave, 
a. sîntem si- 
veni, un vîrf 
’• '.bil... •

;tat in partida 
’imișoara cîte-

de mare
te care ame-
a partida din- 
■ două echipe 
ști, Politehni-

studen-
degenereze, 

a hotărîtă și 
a conduceri-

îice ale celor 
hipe a pus în- 
t la timp unei 
care amenința 
ră de-a drep- 
mibilă. • V. 
u — T. Ivă- 
ste poate sin- 
iplu de antre-

K. Gross. • Sub cu
lorile Politehnicii Iași, 
un alt debut promiță
tor în Divizia A : fun
dașul lateral Oprea, 
provenit de la Progre
sul B-răila. Spirit o- 
fensiV, tehnică bună, 
capacitate fizică, iată 
primele impresii ca- 
re-1 vizează. Posibila 
legitimare a lui Bu- 
tufei. încadrarea defi
nitivă în formula de 
echipă a lui D. Flo
rean, D. Ionescu și 
Cemescu, iată spe
ranțele ieșene pentru 
închegarea unui „11" 
care să evite, o dată 
pentru totdeauna, e- 
moțiile unei plasări in 
preajma zonei pericu
loase din clasament. 
C „U Cluj-Napoca a 
jucat la Rm. Vîlcea 
și cu un... handbalist 
In formație 1 Nu, nu-i 
o glumă. „Rezerva" 
Ion Popa — intrat In 
joc în locul lui Po- 
rațchi, accidentat — 
a fost, pînă în iar
na trecută, component

Șl GAZON...
i fotbalul nos- 
ățat de publi- 

„deplasare". 
de joc a e- 

or, F.C. Baia 
ji fair-play-ul 
caracterizează, 
tras această 
. N;-’ ublicul 

ut ex- 
i prima etapă, 
r-i cu ropote 
uze la apari- 
tunel. Și dacă 
și-a dezmințit 
le, jucînd mai 

de obicei 
, accidental), 

tehnicieni au 
onsecvcnți, fe- 

in văzul tu
ia urmă, pen- 
torie, cuplu] 
L. Antohi —

al lotului clujean de 
handbal. A jucat cîte- 
va meciuri și în e- 
chipa națională de 
juniori. Să vedem cum 
se va descurca acum 
ca... fotbalist. 9 Prin
tre cei mai slabi ju
cători vjlceni în par
tida cu „U“ Cluj-Na- 
poca s-au numărat 
Teleșpan și Caxaba- 
geac. „Păi dacă în 
timpul cînd trebuiau 
să se pregătească se
rios, ei voiajau pe la 
Timișoara" — conchi
dea unul dintre mem
brii colectivului de 
conducere a clubului 
Chimia spre finalul 
meciului, cînd amîn- 
doi parcă... înotau pe 
teren.

/finală s-au calificat următoa-
• •• rele 12 formații : C.S.Ș. Bacău, 

C.S.Ș. Pajura București, Școala 
eresant generală nr. 11 Pitești, C.S.Ș.
de la Hunedoara, C.S.Ș. Arad, C.S.Ș.

una a- Sebeș Alba, C.S.Ș. Reghin,
an — C.S.Ș. Brașovia. C.S.Ș. Piatra
stă, de Neamț, C.S.Ș. Mineu, C.S.Ș.
■matio- Minerul Baia Mare și C.S.Ș.
— Pa- nr. 2 București.

• ASTĂZI, LA ORA 17, clu- 
ȘCO- bul Steaua invită suporterii e-

ican al chipei de fotbal, la sediul său
lare a din Calea Plevnei nr. 114, pen-
număr tru o discuție despre noul ec-
u faza zon,

IOSPORT INFORMEAZĂ
INUA... VA AȘTEAPTA, bineînțeles cu 

condiția de a juca...
le joc Tragerea obișnuită Pronoexprcs 
eigulairi- de astăzi, 6 august 1980, se te
nd din levizează în direct începî.nd de 
ația u- la ora 17,55.
de par- CÎȘTIGURILE CONCURSU- 
remar- WI PRONOSPORT DIN 2 AU- 
â AU- GUST 1980
0“ sânt Categoria 1 : (13 rezultate)
marilor ■= 44,25 variante a 2.134 lei.
în ui- Categoria a 2-a : (12 rezul-
șucce- tate) = 747,25 variante a 295 iază pe jei_ '

e suite întrucît valoarea unitară a 
î cate- cîștigurilor de categoria 3 (11
nosport rezultate) a fost sub plafonul
’Azi șt minim de 40 lei, conform re
crea și gulamentului, fondul categoriei

vineri respective a fost alocat celor-
tCCESE lalte două (1 și 2).

233 de jucători au evo
luat in prima etapă a ce
lui de al 63-lea campionat 
divizionar A. Dintre ei, 20 
au fost evidențiați de cro
nicarii meciurilor : 5 por
tari (Jivan, Iordache, Con
stantin, Bulancca și Cris
tian), 6 fundași (Sameș, 
F-l. Marin, Cheran, Bagiu, 
Bogdan șt Ungureanu), 4 
mijlocași (Petcu, Țicleanu, 
Geolgău și Kallo) și 5 a- 
tacanți (A. Ionescu, Gîngu, 
Cemescu, D. Ionescu și 
Preda). Un singur nume 
necunoscut. Ultimul, MA
RIAN PREDA, jucătorul 
transferat de Chimia Rm. 
Vîlcea de la F.C.M. Giur
giu. De ce ii acordăm lui 
intiietate intre cei 20 ? Îna
inte de toate, pentru că 
este debutant pe prima 
scenă a fotbalului nonstru. 
In al doilea rînd, pentru că 
a jucat cel mai puțin (20 
de minute) dintre toți evi- 
dențiații etapei și pentru 
că, în timpul acesta scurt 
avut la dispoziție, a fost 
autorul unei „explozii" de 
eficacitate, înscriind două 
goluri superbe pe durata a 
numai 100 de secunde ! In 
minutul 81, la 1—1, și-a a- 
sumat răspunderea execu
tării unei lovituri de la 13 
m și a „ochit* bine colțul 
lung, lăsat descoperit de 
Lăzăreanu. La faza imediat 
următoare, a șutat, de la 
aproximativ 25 m, din plin 
fuleu, trimițând mingea 
surprinzător de precis și 
de derutant pentru apără
torul buturilor clujene. în

numai două minute, rezer
va cu nr. 13 pe tricou din 
lotul Chimiei a devenit 
OMUL NR. 1 AL MECIU
LUI și marele favorit a’ 
celor 15 000 de spectatori.

In săptămâna premergă
toare startului, l-am intilnit 
in fața sediului clubului 
vilcean. Părea stingher, nu 
știa dacă va debuta chiar 
in prima etapă, cu toate 
că și in ultimul meci de 
verificare marcase două go
luri : „Am venit la Chimia 
cu gîndul să joc în „A", 
încerc și eu, cum au făcut 
atiția alții".

A încercat, a marcat, 
s-a evidențiat și numai de 
el depinde ca SA CONFIR
ME in continuare. Dar ia
tă-1 caracterizat pe scurt 
de antrenorul care l-a pro
movat : „Are 23 de ani, 
1,84 m înălțime, 76 kg, șu- 
tează tare cu ambele pi
cioare, sare bine la cap"...

Anul trecut, Marcel Pi- 
gulea i-a lansat in circui
tul Diviziei A pe Gingu și 
Cilean. Acum, pe Preda și 
Alexandru. Și despre ulti
mul, antrenorul Chimiei are 
numai cuvinte de laudă. 
Rămine de văzut in ce mă
sură și unul și celălalt îi 
vor îndreptăți speranțele.

Laurențiu DUMITRESCU

Este foairte bine ca echipele să 
se angajeze cu toată forța — 
chiar din startul ctampionattul»ui 
— în lupta pentru victorie și 
penitru spectacol. Interesează 
chiar mai mult decît în alte 
ediții — acum, cînd scadențele 
marilor examene internaționale 
sânt foarte apropiate — atinge
rea rapidă a unul potențial do 
joc maxim. Asta, atît în folosul 
echipelor de club, dar — In spe
cial — al reprezentativ ei, toate 
programate în septembrie pe 
„fromtul“ cupelor europene și al 
preliminariilor C.M. Deci toate 
bune — sub raportul deosebi
tei convingeri, al combativității 
cu care au acționat, în etapa de 
slm’oătă, divizionarele A.

Dar de aici și pînă la actele 
de nesportivitate și de duritate 
este o lungă și nedorită dis
tanță. Or, la prima lor apari
ție din noul sezon, echipele pri
mei divizii cm „colecționat4’ un

record care nu Ie face cinste î 
trei eliminări și 21 de avertis
mente ! Mult, foarte mult...

Szabo, Moraru și Ciocan (în 
privința acestuia din urmă exis- 
tind însă opinia că eliminarea 
nu era îndreptățită) au părăsit 
terenul la invitația conducători
lor meciurilor. Ceilalți 21 de ju
cători își văd rubrica sportivi
tate” din -controalele F.R.F. înti
nată încă din startul campiona
tului. Cei în cauză, antrenorii 
lor, dar și conducerile de clu
buri (care obișnuiesc să-i bată 
pe umăr, a consolare, pe vino- 
vați și să treacă Ia active ac
țiuni pentru reducerea sau, dacă 
e posibil, anularea sancțiunilor 
ce se impun) trebuie să reflec
teze foarte serios Ia un bilanț 
inaugural egal cu un avertisment 
general la capitolul sportivitate ; 
un cartonaș galben, deci, pentru 
toată lumea ! (Ef. I.)

E NECESARĂ 0 READAPTARE
A CICLULUI DE ANTRENAMENT

După cum se știe, în actuala 
ediție de ciamptoiniat primele 9 
etape au fost programate a 
se disputa Hîmbă/tâ în loc de du
minică. Kleea forului de spe- 
cialiteube ni se pare interesantă 
și binevenită, chiar diacă ar fi 
vorba doiait* de un simplu expe
riment.

Schimbarea zilei de programare 
a jocurilor impunea însă și o 
serie de măsuri, pe plan in
structiv, din partea cluburilor. 
Lucru care, se pare, a fost cam 
neglijat sau pur și simplu dat 
uitării. Așa se face că marca 
majoritate a echipelor divizio
nare A au avut luni același pro
gram de activitate (adică, re
paus !) ca și cum ar fi jucat 
duminică I Pe ici pe colo doar 
(un exemplu pozitiv în acest 
sens ni l-a oferit Dîniamo) s-a 
trecut la adaptarea Ciclului de 
antrenament în raport cu noile 
condiții ale programului com-pe- 
tițkxnal.

Ce Înseamnă, de fapt, adapta
rea la noile condiții ale pro
gramului cotmpcitiționial, care pre
vede pînă la data de 19 octom
brie organizarea jocurilor «îm

băta ? Mai lntîi, folosirea zilei de 
duminică pentru recuperare. In 
continuare : luni — un prim vîrf 
de pregătire, cu un antrena
ment tehnic dimineața și un al
tul complex după-amiaza ; marți
— tehnic, dimineața și joc (jocul 
obișnuit de miercuri) după-a- 
miaza ; miercuri — al do-ilea vîrf 
de pregătire, cu un antrenament 
de individualizai'e dimineața și 
un altul complex duipă-aimiaza ; 
joi — antrenament tehnic di
mineața și tehnico-tactic după- 
amiaza ; vineri — antrenament 
tehnico-tactic dimineața ; sîmbătă
— un antrenament mai redus ca 
durată și intensitate, dimineața, 
necesar, chiar «d In ziua jocu
lui, dat fiind ora de programare 
a acestuia, destul de tirzie (18).

Desigur, echipele pot îmbună
tăți un astfel de ciclu restructu
rat. Important este să nu folo
sească o măsură bună organiza
torică a forului de specialitate 
în scopul reducerii volumului de 
pregătire, a efortului pe care-1 
pretinde marea performanță. Cu 
alte cuvinte, să nu se mulțu
mească cu puțin. Pentru că cci 
care vor face așa, puțin vor și... 
culege. (M.i.).

TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
Seria a Il-a Seria a. IlI-a

ETAPA I (24 august)
Hușana Huși — Lelea Bacău, 

Minerul Comănești — Partizanul 
Bacău. DEMAR Mărășești — Rul
mentul Bir Iad, Gloria Focșani — 
Textila Buhuși, Celuloza Piatra 
Neamț — Luceafărul Adj ud, 
Cimentul Bicaz — Petrolul Moi
nești, FEPA 74 Bîrlad — Betonul 
Săvlnești-Roznov, Victoria Bacău
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej.

ETAPA A n-a (31 august)
Petrolul Moinești — DEMA.R 

Măiășești, Letca Bacău — Mi
nerul Comănești, Energia Gh. Dej
— liușana Huși, Luceafărul Ad- 
jud — FEPA 74 Bîrlad. Partiza
nul Bacău — Gloria Focșani, 
Textilă Buhuși — Celuloza Piatra 
Neamț, Rulmentul Bîrlad — Vic
toria Bacău, Relonul Săvinești- 
Roznov — Cimentul Bicaz.
ETAPA A IlI-a (7 septembrie)
Textila Buhuși — Partizanul 

Bacău, Gloria Focșani — Petro
lul Modnești, Luceafărul Adjud — 
Letca Bacău, Cimentul Bicaz — 
DEMAR Mărâșești, Celuloza Pia
tra Neamț — Rulmentul Bîrlad, 
Victoria Bacău — Betonul Sâvi- 
nești-Roznov. Minerul Com ân ești
— Energia Gh, Dej, FEPA 74 
Bîrlad — Hușana Huși.
ETAPA A rv-a (14 septembrie)
Rulmentul Bîrlad — Minerul 

Comănești, Hușana Huși — Be
tonul Săvincșiti-Boznov, Cimentul 
Bicaz — Gloria Focșani, Letca 
Bacău —- Victoria Bacău, DEMAR 
Mărășești — Luceafărul Adjud, 
Energia Gh. Dej — FEPA 74 
Bîrlad, Petrolul Moinești — Tex
tila Buhuși. Partizanul Bacău — 
Celuloza Piatra Neamț.

ETAPA A V-a (21 septembrie)
Gloria Focșani — Energia Gh. 

Dej, Luceafărul Adjud — Cimen
tul Bicaz, FEPA 74 Bîrlad — 
Celuloza Piatra Neamț, Betonul 
Săvinești-Boznov — Partizanul 
Bacău, Petrolul Moinești — Vic
toria Bacău, Lelea Bacău — Rul
mentul Bîrlad, Hușana Huși — 
Minerul Comănești. Textila Bu
huși — DEMAR Mărășești.
ETAPA A Vl-a (28 septembrie)
Minerul Comănești — Textila 

Buhuși. Partizanul Bacău — 
FEPA 74 Bîrlad, Victoria Bacău
— Cimentul Bicaz, Rulmentul 
Bîrlad — Luceafărul Adjud, Glo
ria Focșani — Letca Bacău, Ener
gia Gh. Dej — Petrolul Moinești, 
DEMAR Mărășești — Relonul Să- 
vinești-Roznov, Celuloza Piatra 
Neamț — Hușana Huși.
ETAPA A VII-a (5 octombrie)
FEPA 74 Bîrlad — Gloria Foc

șani, DEMAR Mărășești — Vic
toria Bacău, Hușana Huși — Rul
mentul Bîrlad. Relonul Săvinești- 
Roznov — Minerul Comănești, 
Celuloza Piatra Neamț — Petro
lul Moinești, Cimentul Bicaz — 
Partizanul Bacău, Letca Bacău — 
Textila Buhuși, Luceafărul Adjud
— Energia Gh. Dej.
ETAPA A Vm-a (12 octombrie)
Victoria Bacău — Hușana Huși, 

Petrolul Moinești — Minerul Co
mănești, Cimentul Bicaz — Celu
loza Piatra Neamț, Gloria Foc
șani — DEMAR Mărășești, FEPA

74 Bîrlad — Rulmentul Bîrlad. 
Textila Buhuși — Energia Gh. 
Dej, Luceafărul Adjud — Relo
nul Săvinești-Roznov, Partizanul 
Bacău — Letca Bacău.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Energia Gh. Dej — Letca Ba

cău, Relonul Săvinești-Roznov — 
Textila Buhuși, Minerul Comă
nești — Victoria Bacău, Petrolul 
Moinești — FEPA 74 Bîrlad, Par
tizanul Bacău — Luceafărul Ad
jud, DEMAR Mărășești — Hușana 
Huși, Celuloza Piatra Neamț — 
Gloria Focșani. Rulmentul Bîrlad
— Cimentul Bicaz.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Minerul Comănești — Luceafă

rul Adjud, Lelea Bacău — Pe
trolul Moinești, FEPA 74 Bîrlad
— DEMAR Mărășești, Victoria 
Bacău — Gloria Focșani, Relonul 
Săvinești-Roznov — Rulmentul 
Bîrlad, Textila Buhuși — Cimen
tul Bicaz, Hușana Huși — Parti
zanul Bacău, Energia Gh. Dej — 
Celuloza Piatra Neamț,

ETAPA A XI-a (2 noiembrie)
Celuloza Piatra Neamț — Letca 

Bacău, Rulmentul Bîrlad —Ener
gia Gh. Dej. Textila — Buhuși — 
Victoria Bacău, Petrolul Moinești
— Relonul Săvinești-Roznov, Par
tizanul Bacău — DEMAR Mără
șești, Luceafărul Adjud — Hușana 
Huși, Cimentul Bicaz — FEPA 
74 Bîrlad, Gloria Focșani — Mi
nerul Comă nești.
ETAPA A XH-a (9 noiembrie)

DEMAR Mărășești — Energia 
Gh. Dej, Relonul Săvinești-Roznov
— Celuloza Piatra Neamț, Letea 
Bacău — Cimentul Bicaz, Victo
ria Bacău — Partizanul Bacău, 
Rulmentul Bîrlad — Petrolul Moi
nești, Minerul Comănești — FEPA 
74 Bîrlad, Hușana Huși — Glo* 
ria Focșani, Luceafărul Adjud — 
Textila Buhuși.
ETAPA A Xin-a (16 noiembrie)

Cimentul Bicaz — Hușana Huși, 
Textila Buhuși — Rulmentul 
Bîrlad, Energia Gh. Dej — Re
lonul Săvinești-Roznov, FEPA 74 
Bîrlad — Letea Bacău, Gloria 
Focșani — Luceafărul Adjud. Pe
trolul Moinești — Partizanul 
Bacău, Victoria Bacău — Celu
loza Piatra Neamț, DEMAR Mă
rășești — Minerul Comănești.
ETAPA A XIV-a (23 noiembrie)

Lelea Bacău — Relonul Săvi
nești-Roznov, Celuloza Piatra 
Neamț — DEMAR Mărășești, Par
tizanul Bacău — Energia Gh. 
Dej, Gloria Focșani — Rulmen
tul Bîrlad, Hușana Huși — Pe
trolul Moinești, Luceafărul Adjud
— Victoria Bacău, Cimentul Bi
caz — Minerul Comănești. FEPA 
74 Bîrlad — Textila Buhuși.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Textila Buhuși — Hușana Huși, 

Energia Gh. Dej — Cimentul 
Bicaz, Relonul Săvinești-Roznov — 
Gloria Focșani, Victoria Bacău
— FEPA 74 Bîrlad, Minerul Co
mănești — Celuloza Piatra 
Neamț. Rulmentul Bîrlad — Par
tizanul Bacău, Petrolul Moinești
— Luceafărul Adjud, DEMAR 
Mărășești — Lelea Bacău.

ETAPA I (24 august)
Oțelul Galați — Carpati Si

naia Dacia Unirea Brăila — 
Carpați Nehoiu. Caraimanul Buș
teni — Petrolul Băicoi, Avlntui 
Maica — Chimia Brazi, Tractorul 
Vlziru — Foresta Gugești, Vic
toria Tecuci — FEROM Urzleeni, 
Petrolul Berea — ș.N. Brăila, 
Olimpia Rm. Sărat — Ancora 
Galați.

ETAPA A n-a (31 august)
Petrolul Băicoi — Victoria Te

cuci, FEROM Urziceni — Olim
pia Rm, Sărat, carpati Nehoiu — 
Oțelul Galați. Ș.N. Brăila — Ca- 
raimanul Bușteni, Carpați Sinaia
— Avlntui Matca, Ancora Galați
— Dacia Unirea Brăila, Chimia 
Brazi — Tractorul Vlziru, Foresta 
Gugești — Petrolul Berea.
ETAPA A m-a (7 septembrie)
Dacia Unirea Brăila — Trac

torul Viziru, Oțelul Galați — Chi
mia Brazi, FEROM Urziceni — 
Ș.N. Brăila, Petrolul Băicoi — 
Carpați Sinaia, Olimpia Rm. Să
rat — Petrolul Berea. Caralma- 
nul Bușteni — Foresta Gugești, 
Victoria ■ Tecuci — Ancora Galați, 
Avântul Matca — Carpați Nehoiu.

ETAPA A IV-a (14 septembrie)
Olimpia Rm. Sărat — Carpați 

Nehoiu, Tractorul Viziru — FEROM 
Urziceni, Dacia Unirea Brăila — 
Carpați Sinaia, Caraimanul Buș
teni — Oțelul Galați, Ancora Galați
— Petrolul Băicoi, Chimia Brazi
— Ș.N. Brăila, Foresta Gu- 
gești — Avlntui Matca. Petrolul 
Berea — Victoria Tecuci.

ETAPA A V-a (21 septembrie)
$.N. Brăila — Ancora Galați. 

Petrolul Băicoi — Chimia Brazi, 
Foresta Gugești — Victoria Te
cuci, Avintul Matca — Dada U- 
nirea Brăila, Oțelul Galați — 
Olimpia Rm. Sărat, Petrol ui 
Berea — Caraimanul Bușteni, 
Carpați Nehoiu — Tractorul Vi
ziru, Carpați Sinaia — FERO..1 
Urziceni,
ETAPA A VI-a (28 septembrie)
FEROM Urziceni — Foresta Gu

gești, Dacia Unirea Brăila — 
Ș.N. Brăila Avintul Matca — 
Petrolul Băicoi, Carpați Sinaia — 
Caraimanul Bușteni, Carpați Ne
hoiu — Petrolul Berea, Victoria 
Tecuci — Tractorul Vlziru, Chi
mia Brazi — Olimpia Hm. Sărat, 
Oțelul Galați — Ancora Galați.

ETAPA A VH-a (5 octombrie)
Olimpia Rm. Sărat — Victoria 

Tecuci, Foresta Gugești — Car- 
pați Sinaia, Caraimanul Bușteni
— FEROM Urzleeni, Ancora Ga
lați — Carpați Nehoiu. Tractorul 
Viziru — Ș.N. Brăila, Petrolul 
Berea — Avintul Matca, Petrolul 
Băicoi — Oțelul Galați, Dacia U- 
nirea Brăila — Chimia Brazi.

ETAPA A Vm-a (12 octombrie)
Petrolul Perca — FEROM Urzi

ceni, Tractorul Viziru — Ancora 
Galați, Ș.N. Brăila — Petrolul

Băicoi, Carpați Sinaia — Olim
pia Rm. Sărat, Victoria Tecuci — 

Carpați Nehoiu, Chimia Brazi — 
Caraimanul Bușteni. Foresta Gu
gești — Dacia Unirea Brăila, O- 
țelul Galați — Avlntui Matca.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Carpați Nehoiu — Chimia Bra

zi. Avintul Matca — Olimpia Rm. 
Sărat, Ancora Galați — Petrolul 
Berea, Caraimanul Bușteni — 
Victoria Tecuci, Petrolul Băicoi — 
Dada Unirea Brăila, FEROM Ur
ziceni — Oțelul Galați, Carpați 
Sinaia — Tractorul Viziru, Ș.N, 
Brăila — Foresta Gugești.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Caraimanul Bușteni — Avlntui 

Matca. Dacia Unirea Brăila — 
Petrolul Berea, Petrolul Băicoi —
Foresta Gugești, Oțelul Galați —
ș.N. Brăila, Victoria Teeud — 
Carpați Sinaia, Chimia Brazi —
Ancora Galați, FEROM Urziceni
— Carpați Nehoiu, Olimpia Rm. 
Sărat — Tractorul Viziru.

ETAPA A. Xi-a (2 noiembrie)
Foresta Gugești — Olimpia Rm. 

Sărat, Ancora Galați — FEROM 
Urziceni, Ș.N. Brăila — Avlntui 
Matca, Carpați Nehoiu — Pe
trolul Băicoi, Tractorul Vlziru — 
Caraimanul Bușteni, Petrolul 
Berea — Oțelul Galați, Victoria 
Tecuci — Dacia Unirea Brăila, 
Carpați Sinaia — Chimia Brazi.

ETAPA A XU-a (9 noiembrie)
Oțelul Galați — Victoria Tecuci, 

Carpați Sinaia — ș.N. Brăila, 
Petrolul Băicoi — Olimpia Rm. 
Sărat, Avintul Matca — Ancora 
Galați, Chimia Brazi — Foresta 
Gugești. Dacia Unirea Brăila — 
FEROM Urziceni, Caraimanul 
Bușteni — Carpați Nehoiu, Trac
torul Viziru — Petrolul Berea.

ETAPA A Xni-a (16 noiembrie)
Ancora Galați — Caraimanul 

Bușteni, FEROM Urziceni —Pe
trolul Băicoi. Carpați Nehoiu — 
Carpați Sinaia, Petrolul Berea — 
Chimia Brazi, ș,N. Brăila — Vic
toria Tecuci, Avintul Matca — 
Tractorul Vlziru, Olimpia Rm. 
Sărat — Dacia Unirea Brăila. 
Foresta Gugești — Oțelul Galați.

ETAPA A XIV-a (23 noiembrie)
ș.N. Brăila — Olimpia Rm. Să

rat, Otelul Galați — Tractorul Vi
ziru, Petrolul Băicoi — Petrolul 
Berea, Foresta Gugești — Carpați 
Nehoiu, Carpați Sinaia — Anco
ra Galați, Victoria Tecud — Chi
mia Brazi, FEROM Urziceni — 
Avintul Matca, Caraimanul Buș
teni — Dacia Unirea Brăila.

ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Chimia Brazi — FEROM Urzi

ceni, Ancora Galați — Caraimanul 
Bușteni. Dacia Unirea Brăila — 
Oțelul Galați, Petrolul Berea — 
Carpați Sinaia. Avintul Matca — 
Victoria Tecuci, Ancora Galați — 
Foresta Gugești, Carpați Nehoiu
— ș.N. Brăila. Tractorul Viziru — 
Petrolul Bălool.



SEZONUL ȘAHIST ESTIVAL
• începe turneul internațional feminin de la Băile Herculane
• Succese ale jucătorilor români In Franța și Cehoslovacia

zi (din cauzaZ5.IilJll.Ut CU O

întârzierii sosirii unor partici
pante), Turneulpante), Turneul internațional 
feminin de șah al României a 
fost inaugurat cu tradiționala 
ceremonie a tragerii la sorți. 
Cele 12 concurente ocupă ur
mătoarele locuri pe tabela de 
concurs: 1. Margareta Teodo- 
rescu, Maestră Internațională, 
Elo 2110, 2. Margareta Mure- 
șan, M.I., 2180, 3. Tatiana Le- 
maciko (Bulgaria) , M.M.I.,
2235, 4. Tunde Csonkics (Un
garia), M, 2110, 5. Lia Bogdan, 
M., 2110. 6. Ligia Jicman, M. 
2055, 7. Viorica Ilie-Ionescu,
M.I., 2085, 8. Gertrude Baum- 
stark, M.I., 2145, 9. Bana Nuțu, 
M.I., 2190. 10. Tereza Stadler 
(iugoslavia). M.M.I., 2115, 11.
Lidia Semenova (U.R.S.S.), M.I., 
2235, 12. Elisabeta Polihronia- 
de, M.I. 2230.

Turneul se anunță, 
deosebit 
rînd 2 
ționale, 
mate și 
Elo de 
de mare maestră 
nală sînt necesare 8% p, 
pentru o 
internațională 7% p. 
rundă programează și primele 
derby-uri, in frunte cu întil- 
nirea dintre cele două mari 
maestre, Lemaciko și Stadler.

® Un grup de jucători români 
a evoluat la două puternice 
turnee în Franța. La Bagneux 
(concurs de categoria a VIII-a, 
media Elo 2 435), campionul 
nostru, Mihai Ghindă a împăr
țit locurile 2—3 cu ungurul 
I. Farago, ambii acumulind 
7‘A p din 12 posibile (norma 
de mare maestru era "de 9’/a P)-

7.

așadar, 
de puternic, numă- 

mari maestre intema- 
7 maestre internațio- 
3 maestre, cu o medie 
2150 p. Pentru o notă 

internațio- 
iar 

notă de maestră 
Prima

Victoria i-a revenit marelui 
maestru polonez VV. Schmidt 
cu 8V3 p. în continuare : L. 
Lengyel (Ungaria) 6*/2 P. Th. 
Ghițescn, V. Stoica, K. Pytel 
(Polonia) și J. Tompa (Unga
ria) 6 p.
• In continuare, localitatea 

montană Val Thorens a găz
duit unul dintre cele mai 
mari și mai puternice „open“- 
uri europene (315 concurenți, 
9 runde, sistem elvețian, 2 
mari maeștri, 12 maeștri in
ternaționali, 10 jucători cu un 
coeficient Elo de peste 
p). Pe primul Ioc, cu 8 p 
9 posibile, s-a situat 
maestru ungur L. Lengyel. în 
urma lui, la numai */2 P, 
s-au clasat V. Ciocâltea, V. 
Stoica M. Ccbalo (Iugoslavia) 
și J. Peyrin (Franța). Cu 6V2 P 
(neînvins), juniorul român Dan 
Bârbulescu s-a aflat printre 
premiați. El participă, în con
tinuare, la campionatul mon
dial al cadcților, care urmează 
să înceapă la Le Havre.

0 La Praga a avut loc ediția 
a II-a a turneului 
Reprezentantul țării 
maestrul internațional Volodia 
Vaisman a ocupat locui 3, cu 
9'/2 P (din 15 posibile). Victo
ria i-a revenit surprinzător 
tînărului maestru internațional 
danez Hoi, cu lO’/a p, urmat 
de marele maestru cubanez 
Rodriguez, cu 10 p. Au urmat 
în clasament : Vilela 
Dizdar (Iugoslavia), 
(Cehoslovacia) 9% P, 
(Bulgaria) 9 p, Wittman (Aus
tria) 8 p. Lănci (Cehoslovacia) 

' 7*/2 p, Ilausner (Cehoslovacia) 
7 p, Augustin (Cehoslovacia) 
6V2 p etc.

2 400 
din 

marele

„Metro", 
noastre,

(Cuba), 
Mcduna 

Peev
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A BASCHETBALIȘTiLOR ROMANI
• „Cupa Mării Negre" la 

baschet masculin, competiție a- 
flată la ediția a II-a, se va 
desfășura săptămîna viitoare, de 
vineri pînă duminică, cu parti
ciparea reprezentativelor R. P. 
Chineze, Poloniei și României 
(seniori și tineret). De mențio
nat că sportivii români vor m>ai 
susține, în afara partidelor pen
tru „Cupa Mării Negre", jocuri 
amicale în compania echipelor 
R. P. Chineze și Poloniei, toate 
constituind verificări în vede
rea Balcaniadei de la Cluj- 
Napoca (10 — 14 septembrie). 
Astfel, sîmbătă 9 august (la 
ora 18, in sala Floreasca) și joi 
14 august (la ora 18,30. în Sala 
sporturilor din Constanța) vor 
avea loc partidele România — 
R. P. Chineză, iar miercuri 13 
august (Ia ora 18,30) se va 
disputa (tot la Constanța) în- 
tîlnirea România — Polonia.

• Reprezentativa de junioa
re a României ia parte, de as
tăzi pînă la 14 august. în Un
garia, la Zalaegerszeg, la cam
pionatul european de cade te 
(junioare II). Formația țării 
noastre face parte din seria 
preliminară A, alături de echi
pele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei. Spaniei și Poloniei. 
Seria B este alcătuită din se
lecționatele Italiei, Bulgariei, 
Ungariei, Franței, R. F. Ger
mania și Suediei. Primele trei 
clasate din fiecare serie vor 
forma gruga în care se va lupta 
pentru locurile 1—6 în clasa
mentul final ; celelalte vor juca 
pentru locurile 7—12. Din lotul 
României fac parte Mălina 
Froiter (Centrul școlar de bas
chet București), Magdalena 
Pall, Camelia Solovăstru, Sori-

na Labrino (C.S.Ș. Brașovia), 
Annemario Kirr (C.S.Ș. Me
diaș), Gyongy Balogh (C.S.Ș. 
Satu Mare), Denisa Făgărășanu 
(C.S.Ș. Deva), Corina Porumb 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca) etc. An
trenori : Gh. Roșu și G. Năsta- 
se. Menționăm că la edițiile 
precedente ale „europenelor" de 
cadete, lotul român s-a clasat 
pe locul 8 în 1976 și pe locul 4 
în 1978 ; la ambele ediții, titlul 
a revenit selecționatei U.R.S.S.

• Echipa națională de juni
ori I ia parte, de astăzi pînă 
duminică, la Istanbul, la ediția 
a 18-a a Balcaniadei, alături 
de formațiile Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și Turciei. Au făcut 
deplasarea : Gh. Aldea și Inc- 
zenfi (Lie. „Bolyai" Tg. Mureș), 
G. Cazanovschi (C.S.Ș. Galați), 
L. Vasilică (C.S.Ș. Botoșani), 
S. Ardeleanu (C.S.Ș. Timișoa
ra) D. Rădulescu și M. Costin 
(C.S.Ș. Steaua), C. “ ’ ’ " 
(Dinamo București), D. Dăian 
(Politehnica C.S.Ș. 2 București) 
ș.a. Antrenor : D. ;
libaba. România a cucerit titlul 
balcanic în anii 1964, 1965 și 
1972 ; anul trecut (a cîștigat 
Iugoslavia), baschetbaliștii ro
mâni s-au clasat pe locul 5.

• S-au calificat in Divizia
școlară și de juniori următoa
rele echipe : MASCULIN :
C.S.Ș. 1 București (antrenor M. 
Chiciu), Lie. matematică și fi
zică Constanța (Al. Botoș), 
C.S.U. Brașov (V. Irimie), Au
tomatica Alexandria (N. Cuș- 
mir) ; FEMININ : Voința Tg. 
Mureș (L Bencze), C.S.Ș. Km. 
Vîlcea (I. Moise), Voința Bra
șov (D. Crăciun) și C.S.Ș. Tî- 
nărul petrolist Tirgoviște (M. 
Chirițescu).

Ciochină

Evuleț-Co-

JUAN ANTONIO SAMARANCH A PRIMIT 
ÎNVESTITURA DE PREȘEDINTE AL C.I.O.

Conferință de presă la încheierea J. 0
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

Noul președinte al Comitetului 
Internațional Olimpic, Juan An
tonio Samaranch, a declarat cu 
prilejul unei conferințe de pre
să că este necesar să se depu
nă eforturi deosebite pentru a 
se restabili armonia în mișca
rea olimpică, de a face să dăi
nuie încrederea în idealurile 
olimpice. In așa fel ca tinerii 
Sportivi din lumea întreagă să 
se regăsească intr-o atmosferă 
senină, de pace, 
Jocuri Olimpice, 
la Sarajevo și 
Fostul președinte 
dul Michael Killanin, 
predat noului președinte cheile

la viitoarele 
din 1984, de 
Los Angeles, 
al C.I.O., lor- 

care a

de la Chateau de Vidy, din 
Lausanne, sediul C.I.O., simbol 
al învestirii cu înalta funcție, 
a declarat că olimpismul și-a 
dovedit viabilitatea, capacitatea 
sa de a (ine nestinsă flacăra 
Jocurilor, exprimindu-și spe
ranța că noul președinte, îm
preună cu ceilalți membri ai 
C.I.O. își vor îndeplini nobilul 
lor mandat, contribuind Ia dez
voltarea sportului internațional, 
la perpetuarea Olimpiadelor 
moderne.
, In conferința de presă ce a 
urmat închiderii Olimpiadei ’80, 
V. Popov, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de organizare a

de la Moscova
J.O., a arătat că la recentele 
Jocuri Olimpice au participat 
8 304 sportivi și oficiali, repre- 
zentînd 81 de țări. întrecerile 
Olimpiadei au fost urmărite de 
circa 5 milioane de spectatori. 
La acestea se adaugă circa 3,8 
milioane de persoane care au 
asistat la manifestările cultu
rale consacrate Olimpiadei. 
Jocurile au putut fi urmărite în 
lumea Întreagă prin intermediul 
a 21 de canale de televiziune, 
care au realizat 10 026 emisiuni. 
Telexurile rezervate presei au 
transmis 28 356 pagini și au 
fost înregistrate la centrul de 
presă 212 000 convorbiri telefo
nice cu străinătatea.

F.I.L.A. VA CONTINUAMilan Ercegan

moscovi- 
încheiat, 
Lujniki.

Olimpiada 
tă 1980 s-a 
pe stadionul
Cea de a 22-a ediție 
a J.O. de vară își lua 
rămas bun de la iubi
torii sportului in timp 
ce pe catarg se înălța 
steagul orașului Los 
Angeles, din S.U.A., 
gazda viitoarei ediții, 

din anul 1984
Telefoto: U.P.I.- 

AGERPRES

SA MEARGA
Cu aceste cuvinte și-a în

ceput președintele Federației 
internaționale de lupte, Milan 
Ercegan (Iugoslavia), interviul 
acordat corespondentului agen
ției de presă „Novosti" în tim
pul desfășurării Jocurilor Olim
pice de vară de la Moscova, 
în acest sens sînt orientate și 
hotărîrile luate cu prilejul con
gresului acestui for, desfășurat 
în timpul întrecerilor din capi
tala sovietică, într-una din să
lile Universității „F. I. Lomo
nosov". Congresul F.I.L.A. a 
adoptat primirea de noi mem
bri, a studiat mijloacele de

VICTORIE A TINI llll OR
La Sittard (Olanda) au con

tinuat meciurile campionatului 
european de juniori la polo pe 
apă. Echipa României a repur
tat o nouă victorie, învingînd 
cu scorul de 10—3 (3—1, 2—1, 
2—1, 3—0) selecționata Suediei.

SPORTIVI ROMÂNI LA C.E. DE
Patru săritori de la trambu

lină — Isabela Bercaru, Luiza 
Nicolaescu, Cristina Timar și 
Cornel Pop — însoțiți de an
trenorul Pantelimon Decuseară, 
participă, de mîine pînă du
minică. la campionatele euro
pene de juniori găzduite de lo
calitatea suedeză Skovde. Ju-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX. • tn cadrul unei reu

niuni care a aivuit loc Ja Cara
cas campionul lumii la catego
ria semimiuscă, Hilairio Zapata 
(Panama), și-a apărat cu suc
ces centura. Zapata l-a învins 
la puncte după 15 reprize pe 
Hector Ray Melendez (Repu
blica Dominicană).

CICLISM • A început Tunul 
delist al R. F. Germania. Etapa 
„prolog" conUnararonometruluL 
care a avut loc la Bielefeld, a 
fost Ciștlgată de norvegianul 
Kraut Knudsen care a realizat 
pe distanța de 7,600 km timpul 
de 9:44,3. Pe locurile următoare 
s-au clasat Willems (Belgia) — 
9:45,4 șl Roger de Vlaemlnck 
(Belgia) — 9:48.9. Cunoscutul ci
clist francez Hinault a ocupat lo
cul 23, cu 10:30.9. • Competiția 
internațională pentru amatori 
desfășurată la Auxerre a fost 
dștigată de vest-germamiul Neu-

mayer, urmat la 6 sec. de bel
gianul Van Hblen. Polonezul An- 
kutowicz, unul din favoriții 
cursei, s-a clacat pe tocul 7, la 
1:13. Ultima etapă a Competiției, 
desfășurată pe circuit (25 km), 
a j-evenM francezului Celle, cu 
timpul de 32:25.

fotbal • In conitiniuairea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Franța, echipa iugoslavă Dinamo 
Zagreb a jucat la Lorienit cu e- 
chipa Staide Rennais, care acti
vează în divizia B. Oaspeții au 
obținut victoria cu 3—2 (1—1).
• Intr-un med internațional a- 
mlcal disputat la Geneva s-au 
întîlnit echipele Servette Geneva 
și Southampton (Anglia). Fotba
liștii elvețieni au terminat învin
gători cu scorul de 1—9 (0—9). 
9 Campionatul U.R.S.S. s-a re
luat Cu desfășurarea meciului 
dintre echipele Torpedo Mos
cova și Kairpattl din Lvov. Joc-ul

s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

NATAȚIE • In piscina crasu
lui Ronneby s-au desfășurat 
campionatele de înot ale Sue
diei. Iată principalele rezultate 
înregistrate : feminin 200 m li
ber — Gustavsson 2:07,27; 100 m 
bras — Haiakansson 1:13,13 ; 200 
m fluture — Alraksinen 2:18,51 ; 
masculin : 100 m liber — Hol- 
mertz 51,90 ; 100 m fluture —
Arvldsson 55,99.
TENIS • A început turneul in

ternațional de la Indianapolis, tn 
proba de simplu feminin, s-au 
înregistrat rezultatele : Fairbank 
— Doherty 6—1, 6—4 : Piatek — 
Preyer 6—2, 6—1 ; Smith — Je- 
llisaint 6—7, 6—1, 6—4 : Collins — 
Sato 6—1, 6—4 ; Tomanova — 
Mclnreney 6—2, 6—2. La simplu 
masculin : Nunez — Ball 6—3, 
6—1 ; Moor — Nealon 6—2. 6—2 ; 
Warwick — Glickstein 6—2. 6—3 ; 
Franulovid — Case 7—5. 6—1.

PE CALEA ÎNNOIRILOR!..."
stimulare a activității printre 
sportivii din țările în curs de 
dezvoltare, problemele răspîn- 
dirii sportului luptelor în în
treaga lume, precum și o se
rie de modificări ale regula
mentului actual de disputare 
a competițiilor în această dis
ciplină.

— Ați putea să ne explicați 
mai pe larg despre ce inovații 
în materie de regulament este 
vorba? — a întrebat corespon
dentul A.P.N.

— Ele privesc toate cele trej 
ramuri ale luptelor, care intră 
în profilul federației noastre :

1'01 OIȘTI TA C.E.
Alte rezultate : Italia — Fin
landa 13—4 ; Ungaria — Marea 
Britanie 6—1 ; R. F. Germania 
— Franța 16—4 ; Austria — Da
nemarca 3—3; Spania — Gre
cia 14—1 ; Polonia — Belgia 
17—3 ; U.R.S.S. — Olanda 5—1.

SĂRITURI PENTRU JUNIORI
niorii români vor lua parte la 
toate cele patru probe : tram
bulină și platformă băieți si 
fete.

TURNEUL HANDBALIȘTILOR 
GLORIEI ARAD IN CHINA
Echipa de handbal Gloria din 

Arad și-a încheiat turneul în
treprins în R.P. Chineză ju- 
cind la Beijing în compania 
echipei „1 August". Meciul, ca
re a fost urmărit de peste 7 000 
de spectatori, a luat sfîrșit cu 
scorul de 19—16 (8—7) In fa
voarea handbaliștilor români. 
Din cele 7 întîlniri susținute, 
în cadrul aoestui turneu, hand- 
baliștii români au cîștigat 5, au 
pierdut una, o partidă înche- 
indu-se la egalitate.

libere, greco-romane și sam
bo. în primul rind, a fost re
dus timpul de desfășurare, a 
întîlnirilor, de la 9 la 6 mi
nute. .' , " 
rii spectaculozității 
Ne-am convins, 
că luptătorii 
pasive, care 
pra calității spectacolului. Tot
odată, o asemenea manieră 
de abordare a întrecerii îl în
dreaptă pe sportiv nu la dez
voltarea tehnicii, ci doar a re
zistenței. în consecință, acum 
luptătorul este îndemnat la 
mai atenta cizelare a tehnicii 
sale. Noua regulă proclamă 
victoria la obținerea a 12 punc
te diferență — tuș tehnic ! O 
altă inovație pretinde ca la 
fiecare categorie de concurs 
să existe întîlniri finale. Lup
tătorii sint împărțiți în două 
grupe, în urma unei prealabile 
trageri la sorți, iar primii trei 
clasați în fiecare din acestea 
participă la întîlniri finale in
tre ei. Cu titlu de curiozitate, 
pot să vă spun că problema 
modificării regulamentului da
tează de mai bine de 6 ani și 
abia acum s-a putut trece la 
măsuri concrete și înnoitoare.

Firește, în scopul mări- 
• întrecerii.
;, mai de mult, 

adoptă tactici 
impietează asu-

TURNEUL JUBILIAR 
DE EOTDAL

DE LA MONTEVIDEO
Așa după cum s-a mai a- 

nunțat, la sfirșitul acestui an 
va începe la Montevideo un 
turneu international de fotbal 
organizat cu prilejul a 50 de 
ani de la disputarea primei e- 
diții a „Cupei Mondiale". Cele 
6 echipe participante au fost 
repartizate în două grupe, după 
cum urmează : grupa A : O- 
landa. Italia, Uruguay ; grupa 
B : R. F. Germania, Argentina, 
șl Brazilia. La 30 decembrie 
este programat meciul de des
chidere Uruguay — Olanda. 
Competiția se va încheia la 
10 iariuarie 1981.

„CAREUL AȘILOR" LA TENIS
• La Nisa și Cap d’Agde au 

început meciurile tradiționalu
lui turneu internațional numit 
„Careul așilor". Iată rezultatele 
înregistrate în prima zi: Vilas 
(Argentina) — Panata (Italia)

6—4, 6—4; Caujolle (Franța) — 
McEnroe (S.U.A.) 6—4, 6.-2;
Tanner (S.U.A.) — Pecci (Pa
raguay) 7—6 6—4 ; Connors 
(S.U.A.) — Noah (Franța) 6—4, 
6-4.
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