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industrializării, iar trecerea lor 
din categoria de orășele agra
re la orașe agroindustriale este 
evidentă și-n creșterea numă
rului și calității bazelor spor-

BAZELE SPORTIVE DIN ORAȘELE DOUENE-
ROD AL BINEFACERILOR INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE

• Calafatul șl Băileștiul —umăr la umăr o Clnd primarul iubește

sportul ® la Craiova — o restanță ce trebuie repede recuperată

Craiova — cunoscută sub de
numirea de „Cetatea Băniei", 
în amintirea acelor dregători, 
care au dat strălucire Olteniei 
de-a lungul veacurilor — a de
venit, sub semnul industriali
zării intense, una dintre ma
rile „cetăți" ale chimiei româ
nești și, ca să folosim același 
termen, și prima „cetate a e- 
lectrotehnicii". Ca și Craiova, 
alte orașe ale Doljului — Ca
lafat, Bâilești, Segarcca și Fi- 
liași — au pășit ferm pe calea 

tive.
Despre realizările in acest 

domeniu am stat de vorbă cu 
șefii comisiilor sport-turism. 
Smarandache Trotea — din co
mitetul județean al sindicatelor 
— și cu Victor Chetran, de la 
municipiul Craiova.

— Care sînt, după părerea 
dumneavoastră, tovarășe Tro
tea. mutațiile însemnate tn 
realizarea de baze sportive in 
județul Dolj 7

— Mai întîi, aș dori să pre
cizez că de Ia Congresul al 
IX-lea al P.C.R. orașele dol- 
jene au ieșit, ca să spun așa. 
din anonimatul sportiv. La Ca
lafat de pildă, unde în ultimii 
ani s-au construit o întreprin
dere textilă, una de conserve 
și o fabrică de zahăr, s-au 

dezvoltat in mod deosebit și 
bazele sportive. E drept, un rol 
important l-a avut și primarul 
orașului. Constantin Cotoi, ma
re iubitor al sportului, al miș
cării în aer liber. In oraș s-au 
construit un teren de fotbal, un 
complex do terenuri de tenis 
de cîmp, volei și handbal, iar 
aproape de filatură — terenuri 
de volei și handbal. In această 
vară s-a amenajat locul de a- 
grement „Baskov", pe malul 
Dunării, cu ștrand, bazin de 
înot, terenuri de sport. Cînd 
totul va fi gata, localnicii vor 
avea un admirabil loc de re-

Convorbire realizată de
Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Pe stadionul Tineretului din Capitală (de la ora 9)

SORIN MATEI

SALONIC, 8 (prin telefon). 
A doua reuniune, joi seară, a 
Jocurilor Balcanice pentru ju
niori și junioare s-a desfășurat 
sub semnul bunei evoluții a 
atleților români care au cîștigat 
8 titluri de campioni balcanici. 
Dealtfel, Ia această ediție a 
competiției, ca și anul trecut 
la Iambol, sportivii noștri au 
fost victorioși de 11 ori (de 7 
ori la fete și de 4 ori la bă
ieți). Celelalte victorii au apar
ținut Bulgariei 12 (6-J-6), Gre
ciei 8. Albaniei și Iugoslaviei 

rite 1. Evidențiind 
buna comportare a 
tinerilor noștri re
prezentanți se cu
vine să arătăm că 
două treimi din 
actualul lot națio
nal vor fi juniori 
și anul viitor !

Performerul în
trecerilor de joi a 
fost tînărul săritor 
Sorin Matei (abia 
a împlinit 17 ani), 
care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 
2,25 m, stabilind 
astfel un nou re
cord național de 
juniori I. Dealtfel, 
împreună cu cole
ga sa Anișoara 
Cușmir (cîștigătoa- 
re la lungime — 
6,46 m în prima 
zi a concursurilor) 
ei au fost premiați 
ca cei mai buni 
concurenți la a- 
.ceastă Balcaniadă. 
Pe locurile urmă

toare la înălțime : 2. Can- 
covici — Iug. 2,17 m, 3. Eug. 
Popescu 2,17 m.

Două duble victorii au fost 
înregistrate la : 800 m Cristina 
Cdjocaru (la al doilea titlu, ca 
și anul trecut, dealtfel !) cu 
2:04.33, 2. Mitica Junghiata 
2:04,52 și la 100 mg : Alina 
Grecu (un talent de excepție) 
cu 14,10 — nou record de ju
nioare, 2. Maria Vlâsceanu 
14.20 s.

(Continuare In pag. a 4-a)

în sala Floreasca, A XXIV a EDIȚIE A TETRATLONULUI „PRIETENIA"
ROMÂNIA —R. P. CHINEZĂ,

• Rcprczcnianiii țârii noastre sini liotdrîli sa repete pcrlormanța de anul trecut - 
locul 1 • la actuala ediție, miniatleți din 8 țari ® Participanții Ia întrecere

UN ATRACTIV MECI DE BASCHET MASCULIN
în continuarea pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea 
campionatului balcanic de la 
Cluj-Napoca (10—14 septem
brie), reprezentativa masculină 
de baschet a României susține, 
astăzi (ora 18. în sala Flo- 
reasca), o atractivă întîlnire a- 
micală în compania redutabi
lei selecționate a R. P. Chi
neze, actuala campioană a Ă- 
sieL Față de lotul care s-a 
deplasat cu puțină vreme în ur
mă în R. P. Chineză (unde gaz
dele au repurtat victoria în cele 
două meciuri directe)1, echipa 
țării noastre se prezintă întă
rită cu Cernat, Uglai si Flutu- 
raș, dar nu va beneficia, în 
continuare, de aportul lui Oc- 
zelak (accidentat) și Opșitaru 
(bolnav). Menționăm că par
tida România — R. P. Chineză 
se va repeta joi la Constanța.

precum și în cursul turneului 
pentru „Cupa Mării Negre", la 
care mai iau parte (săptămîna 
viitoare, de vineri pînă dumi
nică) selecționatele Poloniei 
(seniori) și României (tineret).

ROMANIA, s 4 Ecmurache 1,98 ; 
5 Fluturai? 1,38 ; 4 Chirii» 2,00 ;
7 Băiceami 1,94 ; 8 Herbert 2,01 ;
8 Niculescu 1,90 j 10 Cernat 1,94 ;
11 C&pușan 1,96 ; 12 S cartat
1.97 ; 12 Uglai 1,96 ; 14 V. Ion 

2,04, 15. IVIihuță 2,04, 16 Tecău 1,93; 
17 Copăcian 1,80. Media de ta
lie : 1,952 m. Antrenor : H. Tur- 
suglan.

R. P. CHINEZA ; 4. Zhang Bln
1.98 ; 5 Guan Deyon 2,08 ; S Ho
Jluhua 1,81 ; 7 Feng Wei 2,01 ; 
8 Chen Dechen 1,97 ; 9 Dlao
Shaoli 1,97 ; 10 Yang Zhcngming 
1,92 ; H JI Zhaoguan 1,98 ; 12
Jiang Zhiming 1,80 ; 13 zhang
Tong 1,84 ; 14 U Yaguan 1,88 ; 
15 Liu Song 1,92. Media de te- 
Ue : 1,93 m. Antrenor : Zhang 
Zhongshu.

primiți $1 înconjurați cu in iii! a simpatic la Ducurcștl
Copiii din țara noastră aș

teaptă cu legitim interes star
tul într-o competiție tradițio
nală și de anvergură destinată 
să apropie tot mai mult — și 
prin sport — pe reprezentanții 
generațiilor In plină formare : 
Tetratlonul atletic interna
țional „Prietenia". Ediția din 
acest an. a 24-a, este organi
zată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, In co
laborare cu Ministerul Educa
ției și învățămîntului și Con
siliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport șl va fi 
găzduită de stadionul Tinere
tului din Capitală (simbătă și 
duminică, de la ora 9).

Recomandați de cîștigarea a 
nu mai puțin de șase ediții 
(programate în România sau 
în celelalte țări socialiste), 
micii noștri atleți, reprezen
tanții unor școli generale sint

animați de dorința de a fi 
printre fruntașii probelor și 
în primul rind de a repeta 
succesul din anul trecut, de 
la Furstenwalde, în R.D. Ger
mană. undle s-au situat pe pri
mul loc în clasamentul gene
rat în acest sens, eleva Car
men lvașcu, prezentă și la 
ediția 1979 a Tetratlonului 
(ocupanta locului I în ierarhia 
fetelor) ținea să sublinieze, 
după ultimul antrenament : 
„Ceea ce am reușit anul tre
cut, cînd ne-am arătat a fi

cei mai bine pregătiți. vom 
căuta să arătăm și acum, cînd 
concurăm acasă, in fața cole
gelor și colegilor noștri din 
București și din tară. Fac pre
cizarea din țară, pentru că 
am văzut printre spectatorii 
care ne-au urmărit Ia ulti
mele antrenamente foarte 
multi copil din diferite orașe

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Azi, etapa a doua a Diviziei A la fotbal

STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA,

RUGBYȘTII IAU ASTĂZI STARTUL
IN CAMPIONATUL CU NUMĂRUL 64

• In Capitală: Rapid — Dinamo ® Steaua joacă la Timișoara, iar Grivița Roșie la Petroșani
Ca în fieeare an în luna lui 

august, caravana rugbystică 
pleacă în lunga sa cursă; star
tul în întrecerea cu numărul 
64, chiar astăzi. Cursa va fi, 
ca de fiecare dată, dură și 
plină de obstacole. Dar cara
vana este rutinată și pregă
tită să-i ocolească capcanele. 
Iată de ce nutrim speranța că 
vom asista la o dispută fru
moasă. de o înaltă calitate, 
plină de dinamism, în același 
timp, însă, animată de o de
plină sportivitate, de ceea ce 
numim fair-play.

Desigur, nu toți cei 14 par- 
tanți au o egală forță compe- 
tițională, de -unde și șansele 
diferite cu care abordează 
cursa. Purtătorul „tricoului 
galben", STEAUA, are toate 
șansele să-și păstreze poziția 
și la finișul întreoerii care 
începe azi. Pentru că are în 
continuare același lot de va
loare, cu cîteva vedete auten
tice : l-am numit pe Muntea- 
nu, Murariu, M. Ionescu, Ale
x'--dru. Sucîu, Rădulescu ș.a., 
Io. perfect omogenizat care 
practică — între „divizionare- 

| le" noastre — jocul cel mai 
I sigur. în plus, la Steaua, cei

O fază spectaculoasă dintr-un recent meci Steaua — Farul. A- 
tacanții constănțeni au realizat in această acțiune decisivă „om 
în plus“ (de la stingă, Motrescu (11), C. Vasile și Fuicu, gata 
să-l placheze). Foto : Ion MIHĂICA

mai tineri (Fuicu, Codoi, Roșu, 
Lungu, Florea) și, desigur, nu 
vor face excepție nici recen
tele achiziții (Gheorghiosu, 
Benguș. Toader) afișează în 
joc o remarcabilă maturitate.

Principalele sate contracandi
date la titlu se numesc DI
NAMO (in primul rînd) care

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

NOUL DERBY AL
® La CLUJ-NAPOCA, între vi
teza șepcilor roșii și „broderia" 
DEMBROVSCHI - DUMITRU • 
La BUCUREȘTI, SPORTUL STU
DENȚESC, S.C. BACĂU și... AN
GELO NICULESCU • La TG. 
MUREȘ, intre forța lui BOLONI 
și fenta lui CARABAGEAC • 
Pe stadionul 
VERSITATEA 
mintirea lui

CAMPIONATULUI
CLASAMENTUL

UN1- 
și a- 

un 
intre 

două
La 16—17.

1. Steaua 1 1 0 0 4—0 2
2— X Dinamo 1 1 0 0 3—0 2

Corvinul 1 1 0 0 4—1 2
4— 5. Poli Iași 1 1 0 0 2—0 3

Chimia 1 1 0 0 3—1 1
6— 8. „Poli- Tim. 110 0 1—0 1

F.C.M. Brașov 1 1 0 0 2—1 2
Univ. Craiova 1 1 0 0 3—2 1

9—10. F. C. Olt 10 10 1—1 1
Pro greș ul-V. 10 10 1—1 1

11—13. F. C. Argeș 10 0 1 2—3 •
F.C.M. Galați 10 0 1 1—2 0
Sp. stud. 10 0 1 0—1 t

14-13. „U« Cj.-N. 10 0 1 1—3 1
F. C. Bala M.
A.S.A.
Jiul

18. S. C. Bacău

STEAUA, 
CRAIOVA 
0-4 de acum 

an ® La BAIA MARE, 
MATEIANU și PROCA, 
nume la ordinea zilei • 
PETROȘANI, PROGRESUL VUL
CAN a mai triat Pronosportul 
® La PITEȘTI, ieșenii au mari speranțe în... jocul la ofsaid al lui 
HALAGIAN • La GALAȚI, VALENTIN STANESCU încearcă cu DI
NAMO ceea ce a reușit, astă-primăvară, cu CRAIOVA ® La SLA
TINA, între elanul gazdelor și „capcanele" lui LUCESCU
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PROGRAMUL ETAPEI i\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
Cluj-Napoca : 
București :

Tg. Mureș
București :

«
4
4

UNIVERSITATEA - POLI TIMISOARA
SPORTUL STUD. - S.C. BACĂU

(Stadionul Dinamo)

A.S.A. - CHIMIA
STEAUA - UNIV. CRAIOVA

(Stadionul Steaua, ora 16, meci televizat)

Universitatea Craiova, ceie-

Baia Mare : FOTBAL CLUB - F.C.M. BRAȘOV
Petroșani : JIUL - PROGRESUL-VULCAN
Pitești : F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI
Galați : F.C.M. - DINAMO
Slatina : F.C. OLT - CORVINUL

meciuiui SteauaOu excepția 
lalte partide sînt programate la ora 18.



Turneul Inter național feminin de $ah al nomânicl ASTAZI RUGBYȘTII IAU SI
(Urmare din pag. I) PROGRAMUL ETAPEI

După doua runde agitate și 
fierbinți, participantele la Tur
neul internațional feminin de 
țah al României și-au îngă
duit Un ..respir©44. Reuniunea 
a III-a. desfășurată în saloa
nele hotelului „Roman" 
Băile Herculane a fost 
mai liniștită, toate 
încheindu-se înaintea 
nării celor cinci ore 
mentare de joc.

din 
mult 

partidele 
termi- 

regula-

Tatiana Lemaciko a învins-o 
pe Margareta Teodorescu. S-a 
jucat o Apărare Caro-Kan, 
cu simplificări rapide in des
chidere. după care albele au 
cîștigat doi pioni, avantaj su
ficient pentru victorie. In par
tida dintre Tttnde Csonkics 
— Lidia Semenova s-a repetat 
aceeași variantă din Gambitul 
damei acceptat din întîlnirea 
Csonkics — Nuțu, dm runda

3S3

BOX
LA „MĂNUȘA

CALITATE
LITORALULUI"

Canicula care domnește pe 
litoral nu a constituit un im
pediment pentru pugiliștii 
participanți la turneul interna
țional găzduit în Sala sportu
rilor din Constanța. Ei au 
luptat cu dîrzenie pentru vic
torie, răspunzînd astfel aștep
tărilor numeroșilor spectatori. 
Așa se face că am asistat din 
nou la partide frumoase, de 
bun nivel tehnic, în care s-au 
remarcat în mod deosebit Ion 
Buciuleac (Steaua) și Ionel 
Curte (Portul Constanța). în
vingători la puncte în fața lui 
Măricel Pechianu (Mecanică 
fină Buc.), respectiv Ștefan 
Mihai (Metalul București), în 
limitele categoriei semiușoară. 
Cel mai frumos meci al _ re
uniunii 
„ușorii" 
(Portul 
Ruse 
Partida 
semnul _____ . . .
două reprize. In ultima păr- 
te a meciului, Augustin profi
tă de un moment de neatenție 
al adversarului și cu cîteva 
lovituri precise îl obligă pe 
acesta să abandoneze. O fru
moasă impresie a lăsat și ,,se- 
miușorul" Florin Stan (Di
namo) pentru maniera catego
rică în care a cîștigat întîl- 
nirea cu Dumitru Enache (Ci
mentul Medgidia). Dacă bo
xerii au fost aplaudați adesea, 
nu același lucru putem spune 
ți despre doi dintre arbitrii 
judecători care au oficiat la 
această reuniune. Traian Ha- 
reț și Ion Olteanu au elimi
nat din competiție, prin deci
ziile lor eronate, un învingă
tor categoric : Florea Zamfir 
(Farul). în meciul cu Viorel 
Ioana (Muscelul), Zamfir s-a 
impus repriză după repriză, 
acumulând un serios avantaj 
de puncte. In plus, Ioana a 
primit și un avertisment pen
tru box neregulamentar. In

l-au furnizat, 
Ghcorghe

Constanța) și 
(Cimentul 
s-a desfășurat 
echilibrului timp

însă,
Augustin 

Marian 
Medgidia), 

sub 
de

UNDE MERGEM?
SIMBATA

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 18 : România — R.P. 
Chineză (mase., meci amical).

FOTBAL (Div. A) : Stadio- 
' ' ‘ M :

Cra- 
14 : 

Cra-
Dl-

mn Steaua, de la ora 
Steaua — Universitatea 
iova (Dîv. A) ; ora
Steaua — Universitatea 
tava (speranțe) ; stadion 
namo, de la ora 18 : Sportul 
studențesc — S.C. Bacău (Div. 
A) ; ora 16 : Sportul studen
țesc — S.C. Bacău (speranțe).

RUGBY. Teren Parcul copi
lului, de la ora 17,30 : Rapid 
București — Dinamo Bucu
rești (Div. A).

cei doi ar- 
învingător 

ALTE RE- 
: V. Cob- 

C. Iancu 
Constantin

ciuda evidențelor, 
bitri l-au „văzut" 
pe Viorel Ioana ! 
ZULTATE. Ușoară 
zaru (Portul) b.p. 
(Cimentul), M.
(Farul) b.p. C. Tamijan (Mus
celul), I.
b.p. M. 
Mijlocie : 
lăți) b.p. 
slovacia), 
,b.ab.2 K. cua

*F1. Ungureanu (Muscelul) b.p. 
I. Aii (Farul). M. Tuță (Stea
ua) b.p. P. Neacșu (Metalul 
București).

Cornel POPA-coresp.

Corneanu (Faril) 
Fulger (Muscelul) ; 
S. Tîrîlâ (B.C. Ga- 
I. Ferencz (Ceho- 
I. Gurgu (Litoral) 
Frank (Danemarca),

I. Jucătoarea ungară a încer
cat o întărire dar care s-a do
vedit iluzorie, negrele păstrînd 
avantajul material, realizat cu 
precizie în final. Derbyul ti
mișorean, Ligia Jicman — 
Dana Nuțu, a dat cîștig de 
cauză celei dinții, care obține 
prima victorie în turneu.

Celelalte trei întâlniri ale 
rundei au fost remiză. în par
tida Margareta Mureșan — E- 
lisabeta Polihroniade ș-au o- 
perat simplificări masive și 
rezultatul de egalitate a deve
nit inevitabil. Lia Bogdan n-a 
vrut să riște ' în fața marii 
maestre Tereza Stadler, punc
tul fiind împărțit după numai 
10 mutări. în sfîrșit, Viorica 
Ionescu, după două victorii 
consecutive eu negrele, n-a 
pus nici ea destinul la încer
care, remizînd cu Gertrude 
Baumstark.

După trei runde. în fruntea 
clasamentului se află Viorica 
Ionescu și Tereza Stadler cu 
cite 2’/0 p. Urmează : Marga
reta Mureșan și Gertrude 
Baumstark 2 p, Tatiana Le
maciko. Lia Bogdan, Ligia 
Jicman și Lidia Semenova cu 
cite It/, p.

Runda a IV-a programează 
întîlniri importante pentru vi
itoarea configurație a 
mentulul : Mureșan — 
ciko, Nuțu_ — Ionescu, 
nova — 
Jicman.

cu echipierii 6ăi de prim 
rang (Nica. Dărăban, Paras- 
cbiv. Stoica, Constantin, Borș, 
Caragea. Iordan ș.a.) ar 
bui să iasă — în fine — 
fața plutonului nu numai 
spectaculozitate, ci mai 
prin eficacitate 1 Dacă 
cumva va tace lucrul 
FARUL, reprezentanta nr. 1 a 
provinciei. Constănțenai, pen
tru care avantajul terenului 
contează dublu, ar fi primii 
în măsură să profite de un 
prelungit duel în perspectivă 
între cei dod lideri bucureș- 
teni citați. Dumitru, gloriosul 
căpitan de pe Arms Park, a- 
lături de Bucos — „picior de 
aur". Motrcscu, Fl. Constantin 
și noii veniți pe Litoral, prin
tre care Prisăcaru (fost la 
Vulcan) și Opris (Dunărea 
Giurgiu) vor da fată nouă și 
puteri sporite capului de gră
madă, pot 
întrecerea și 
stănțeană în 
lui, așa cum 
cu cîțiva ani 
GRIVIȚA ROȘIȘ și pe 
INȚA CEMIN BAIA MARE le 
vom instala în categoria prin
cipalelor outsidere. Din tabe
rele lor așteptăm vești noi și

Dinamo (terei

clasa - 
Lemv 
Seme- 

Bogdan, Stadler —

SE REIA CAMPIONATUL DE MOTOCROS
cîteva 
natio- 
mîine 
va fi

După o întrerupere de 
săptămîni, campionatul 
nai de motocros se reia 
cu etapa a IV-a, care 
organizată de clubul sportiv
Steagul roșu Brașov pe tra
seul de pe Valea Răcădăului.

în program figurează curse 
pentru juniori, tineret și se
niori. Participă alergători din 
Zărnești, Cîmpina, Sf. Gheor- 
ghe, Ploiești, Moreni, Cîmpu-

lung Muscel, Tg. Mureș, Bu
zău și alte centre. Tînărul 
campion al țării, Ernest Miilner, 
care conduce In clasamentul 
general al seniorilor, va avea 
ca principali adversari pe Mi
hai Banu, Nicolae Arabadgi, 
Ion Plugaru și Alexandru En- 
ceanu, motocrosiști de forțe 
sensibil egale. Primul start se 
va da la ora 10.

TETRATLONUL ATLETIC „PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

și comune aflați acum, în va
canța mare, în trecere sau in 
excursie prin Capitală. Ei 
și-au manifestat dorința de a 
ne asista, de a fi alături de 
noi... In altă ordine de idei, 
vrem ca paralel cu întrecerea 
propriu-zisă să adîncim și mai 
mult relațiile de amiciție 
toți copiii participanți, să 
cunoaștem mai bine, să 
prețuim și mai mult..."

Dealtfel trebuie arătat 
organizatorii au prevăzut 
participanții să fa.că vizite
București, un tur al Văii Pra
hovei precum șl un popas de 
vacanță în tabăra de la Nă
vodari.

Șansele minlatleților noștri? 
După punctajul realizat în e- 
tapa națională a Tetratlonului, 
toarte mari : Marilena Chitu 
— 408 p.. Carmen Ivașcu — 
402 p, Teodora Paloșanu — 391 
p, Gica Malahu, Doina Ichim 
și Simona Rusu au și ele 
punctaje apropiate. La băieți, 
cel mai bine cotat este L Mi- 
halcea (367 p), urmat de N.

cu 
ne 
ne

că 
ca 
in

Probele întrecerii vor fi ur
mătoarele : 60 metri, arunca
rea mingii de oină, săritura 
în înălțime șl 500 m pentru 
fete (800 m pentru băieți).

Se vor întocmi clasamente 
pe probe, Individual șl pe e- 
chipe, precum și un 
ment general.

Printre premiile ce 
acordate se află șl trei 
din partea revistei 
Mladost", una 
rele competiției . _
rei ediției ; a S.I.M.E.A. — pen
tru cel mal bun rezultat pe 
plan național, șl a revistei 
„Cutezătorii" — pentru cea 
mai bună performanță perso
nală.

clasa-

vor fl 
cupe : 
„Swiat 

din initiatoa- 
— cîștigătoa-

(355), 
M.

Serea (366), Gh. Marica 
L Mierlușcă, At. Toth șl 
Țuțuianu.

La competiție vor fi 
zenți, alături de f_ 
țării noastre, echipele Școlii 
generale nr. 190 București 
(fete) și Școlii generale nr. 8 
Reșița (băieți), miniatlețil cei 
mai buni din Bulgaria, Ceho
slovacia. Polonia, R. D. Germa
nă, R. P. Mongolă, Ungaria și 
UR.S.S.

Tuturor copiilor participanți. 
reușită deplină !

i pre- 
tormațrle

O REUNIUNE MODESTA
Joi după-amiază, hipodromul 

din Ploiești a înregistrat o dirâ 
„record" (in sensul rău alcuvln- 
tului) de spectatori : aproxima
tiv 300. Acum, etnd „derulăm" 
filmul alergărilor, șl ne oprim 
asupra cttorva „secvențe", ne 
dăm seama de ee numărul ce
lor care trec porțile hipodromu
lui este din ce în ce mai mic, 
aspect ce ar trebui, socotim noi. 
Bă dea serios de gtadlt organiza
torilor. Din ansamblul programu
lui oferit (ca de obicei sărac tn 
partanțl șl neinsptnat întocmit), 
doar două lucruri merită subli
niate : împătritul succes obținut 
de formația N. Gheorghe (dar și 
acesta umbrit de „contradictoria" 
făcută de Gong) sl sosirea spec
taculoasă înregistrată tn primul 
hit al „Premiului Grlvița". în 
rest, „secvențele" (ce bucuroși 
ne-am fl lipsit de ele) despre 
care vorbeam mal sus. Victoria 
(deloc justificată, dar „antici
pată" de anumit! „lnlțlațl") reali
zată de Suveicar (eventul de 7 
lei ne scutește de orice alt co
mentariu), „eforturile" mal mult 
penibile făcute de adversarii iul 
Gong pentru a nu Intra tn tri
plă (au „excelat" în această pri
vință I. Bănică și G. Grigore), 
„răsplătite" cu vil si justificate 
proteste de către spectatori, ca 
șl aspectul dezolant pe care-J 
prezintă bălăriile crescute în fața 
turnantei dinspre grajduri, fădnd

HI PISM
impo6tibllă urmărirea concurențl- 
Jor. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I I L Jder (G. Tănase) 
rec. 1J50.8, 2. TUhar. Simplu 2, 
ordinea 2L Cursa a n-a : L Re
numita (N. Gheotrghe) rec. 1:37,7, 
2. Celtic, 3. Neguran. Simplu 10, 
ordinea 20, event 15, ordinea tri
plă 2 852. Cursa a UI-a : L Sl- 
bila (M. Ștefănesou) rec. 1:28,4, 
2. Sorocel, 3. Virtuos. Simplu 3, 
ordinea 24, event 28, ordinea tri
plă 385. triplu clștlgător 127. 
Cursa a IV-a : L Ienupăr (N. 
Bodtan) rec. 1:28, 2. Palicar. Sim
plu 2,50, ordinea C, event 13. 
Cursa a V-a : L Gong (Al. 
Nacu) rec. 1:28,9, 2. Oltenița, 3. 
CXran. Simplu 6, ordinea 119, e- 
vent 7, ordinea triplă 1 224. Cursa 
a Vl-a: L Suiveicar (N. Nicolae) 
rec. 1^4,8, 2. Jupan, 3. Ratafia. 
Simplu 44, ordinea 13, event 7, 
ordinea triplă 1416, triplu cîștl- 
gător 279. Cursa a vn-a : 1. Ienu
păr (N. Boltan) rec. 1:27,6, 2.
OtUlan, 3. Palicar. Simplu 4, or
dinea 31, event 44, ordinea tri
plă 183. Cursa a Vni-a : 1. So
lia (G. Popescu) rec. 1:41,9, 2. 
Selima. Simplu 4, ordinea 110. e- 
▼ent 38. Retrageri : Hogar, Herlea.

Gh. ALEXANDRESCU

tre- 
în 

prin 
ales 

nu 
acesta

controlaoricind
aduce trupa con
fruntea plutonu- 
au mai făcut-o 

In urmă. Pe R.C.
ȘTI-

LOTURILE
STEAUA BUCUREȘTI. Pre

ședintele secției : general lt. Emil 
ștefănescu. Antrenori : col. Petre 
Cosmănescu — coordonatorul 
secției, Adrian Mateescu — prin
cipal și Radu Dur bac. Lotul de 
jucători : V. Țața, L. Codoi, C. 
Roșu, S. Fuicu, A. Lungu. I. 
Zafiescu, D. Enache, R. Bezușcu, 
D. Alexandru, E. Suciu, C. Iile.
C. Florea, Al. Achim, Fl. Mură
ri u, Al. Rădulescu, M. Ionescu, N. 
Postolachi. N. Ionescu, M. Mun- 
teanu, G. Pojar, O. Corneliu, N. 
Cioarec ; jucători noi : T. Toader, 
A. Preda (R.C. Sportul studen
țesc), D. Mihăilă (C.S.Ș. Loco
motiva București), C. Gheorghio- 
su (Vulcan), J. Benguș (R. C. 
Grivița Roșie).

DINAMO BUCUREȘTI. Pre
ședintele secției : col. Horia Bres- 
toiu. Antrenor : Ion 
Lotul de jucători : Fl. 
Petre, M. Marghescu, 
stantin, M. Aldea, M. Chiricencu, 
Gh. Chirigiu. Gh. Nica, M. Pa- 
raschiv, Gh. Rovența, Fl. Codiță, 
M. Manea, Gh. Marin, I. Ro
man, M. Zafiescu, E. Stoica. P. 
Borș, M. Iordan, Gh. Caragea, 
Gh. Dărăban, N. Gheorghe, C. 
Dănilă. Gh. Ion, Al. Caraiman, C. 
Cîndea, C. Gheorghe, V. Țurlea; 
jucători noi : C. Capmare (Gloria' 
București), E. Necula (Farul).

FARUL CONSTANȚA. Pre
ședintele secției: ing. Hie Geor
gescu. Antrenori : Mihai Naca șl 
Petre Metres cu. Lotul de jucă
tori : Gh. Florea, I. Livadariu, 
Al. Bogheanu. P. Motrescu, Gh. 
Vărzaru, C. Vasile, M. Holban, M. 
Bucos, N. Dinu, R. Marcu, A. 
Pllotschi, M. Nache. S. Galan, Fl. 
Constantin, C. Borșaru, R. Ma- 
lancu, Gh. Dumitru, Ș. Grosu, Em. 
Grigore, D. Simion. D. Mușat ; 
Jucători noi : M. Stoica, FI. Iii ev 
(C.S.Ș. Locomotiva București),
D. Istrate (C.F.R. Brașov), D.
Mihai (C.S.Ș. 2 Constanța), D.
Prisăcaru (Vulcan București), Fl. 
Opriș (Dunărea Giurgiu).

RUGBY CLUB GRIVIȚA ROȘIE 
BUCUREȘTI. Președintele clubului: 
ing. Alexandru Preda. Antrenori: 
Viorel Moraru și Radu Demian. 
Lotul de jucători : L Simion, Al. 
Marin. E. Sabău, P. Bidirel, V. 
Țuică, M. Voicu, P. Rădoi, M. 
Mirea, G. Galin, St. Podărăscu, 
V. FăIcușanu,V. Anton. S. Băr- 
găunaș, T. Radu, V. Vlad, E» 
Ștefan, I. lordache, FI. Măcănea- 
ță, M. Pena. V. Gavrilă, I. Stroe, 
P.R. Marin, T. Miloaie, C. Dinu, 
C. Scarlat, D. Bălan, G. Cercel, 
V. Pașcu. I. Miloaie, V. Broscaru, 
Em. Pasâche, V. Ilca ; jucători 
noi : N. Șișiu (Rapid), V. Can- 
toaieru (C.S.Ș. Locomotiva Bucu
rești), O. Moraru, A. Pongracz, S.

Ț'uțuianu. 
Ionescu, I. 
I. Con-

SÎMBÂTĂ : Rapid 
ora 17,30).

DUMINICA : Știința Petroșani — R. 
Universitatea Timișoara — Steaua ; I 
Mare — R.C. Sportul studențesc ; A-S 
Rulmentul Bîrlad ; Farul Constanta - 
Constructorul Constanța — C.S.M. Sibi:

interesante. La Grivița se pune 
problema continuării procesu
lui de creștere a unui lot aflat 
la cumpăna dintre două gene
rații. «na care se duce și alta 
care vine ; în timp ce la Baia 
Mare acută va fi încercarea 
de a alcătui un tot dintr-un 
conglomerat de sportivi de va
lori și stiluri de joc mult de
osebite. Toate celelalte forma
ții (R.C. Sportul studențesc, 
Universitatea Timișoara. Poli
tehnica Iași. C.S.M. Sibiu, Ști
ința Petroșani, Rulmentul Bîr- 
iad, Rapid București, 
Arad și Constructorul 
stanța) vor „rula", în 
oricare dintre ele ar 
„capul de 
o plăcută

O vorbă 
Am dori, 
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startulu 
nă“ noi 
Comisie

CELOR 14 DIVIZION
Berende, Em. Duță, D. Nicola, I 
Gherghescu, I. Nicolae (promo
vați de La juniori).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE. 
Președintele secției : prof. univ. 
dr. Gheorghe Pop. Antrenor : 
Mitică Antonescu. Lotul de jucă
tori : N. Gligor, M. Pascale, V. 
Vlădescu, C. Cioban u, R. Trnyan- 
csev, Gh. Varga, V. Cantea, V. 
Ion, D. Ciobanu, C. Ștefiuc, C. 
Panu, Gh. Demian, Gh. Pujină, 
I, Urdea, M. Moț, Al. Csoma, E. 
Melniciuc ; jucători noi : Al.
Ciolpan („U“ Timișoara), Ai. 
Scarlat, I. Scarlat, p. Hitter
(nou legitimați), L Vlădilă (Ra
pid) transferat fără drept de 
joc în ------
echipa 
mărul 
de la
Tătoiru ___ _________ ___
Fl. Beraru (C.F.R. Brașov), 
Ungureanu (C.S.M. Sibiu), 
Ioniță (Farul).

ȘTIINȚA PETROȘANI, 
ședințele secției : conf. dr. 
Cornel Hirian. * ~
ghe Băltărețu. 
T. Tudose, G. 
R. Dragu. Gh.
Gh. Ghiță, Fl._______ . ...
delcu, M. Mate eseu, N. Drondoie, 
I. Bonea, P. Vieru, V. Băloi. Șt. 
Constantin, Fl. Ion, E. Drum ea, 
A. Ion, A. Suslnschi, M. Paiama- 
riu. Gh. Garofil, T. Meszaros, 
Gh. Oțctaru, M. Ortelccan, A. 
Sandu, Șt. Bunduc, D. Petre, 
Bucan, D. Garofil, A. Dumi
trescu ; jucător nou : V. Badea 
(C.S.Ș. Triumf București).

C.S.M. SIBIU. Președintele sec
ției : ing. Gheorghe Mandea, 
Antrenori : Bebe Boboc și Du
mitru Rășcanu. Lotul de Jucători: 
I. ivanciuc. Al. Pereș, L Negru, 
Em. Sîrbu, C. Tomegea, O. Be- 
cheș, M. Feraru, O. Lupaș, L. 
Tămaș, M. Sărac, C. Matache. M. 
Zamfir, Em. Moișan, P. Suciu, I. 
Burcea, I. Leordean, C. Cotfrcă. 
Gh. Manciu, Al. Prohor, șt. 
Gherciu, L Hădărugă, M. Mărgi- 
neanu, I. Jianu ; Jucători nod : 
N. Uleia (C.F.R. Brașov). I. 
Am ariei (Car pa ți Mîrșa).

UNIVERSITATEA -----------------
Președintele ___
Staicu. Antrenor : 
de Jucători : M. 
Matei, C. Juravle, 
Niță, I. Raicu, C. 
tiuc. P. Marin, I. 
M. Crăci unes cu, 
D. Mărgineanu, _________,
Fîntînaru, L Tătucu, P. Cojocaru, 
Al. Ioniță. C. Copil, Fl. Bercea, 
A. Chiorean, I. Basanciuc, V. Po- 
povici, T. Bateai ; jucători noi : 
R. Voinov, D. Borzaș (C.S.Ș. Ti
mișoara), I. Brfnză (CJ. Pitești),

acest campionat, deoarece 
băimăreană a depășit nu- 
admis (3) de transferări 
echipe de divizie A, M.

(C.S.Ș. C.F.R. Brașov), -------- _ . v
Fl.

Pre- 
ing. 

Antrenor : Gheor- 
Lotu.1 de jucători: 
Milca, C. Merca, 
Dinu, P. Chlriac, 
Dumitru, N. Ne-

I.

TIMIȘOARA, 
secției : ing. ion 

nu are I Lotul 
Comănicl, L. 
M. Suclu, Gh. 
Radu, I. Sepe- 
Peter, M. Jurj, 
Gh. Rășcănu, 
V. Suciu, D.

BAZELE SPORTIVE DIN ORAȘELE DOLJENE
(Urmare din pag. 1)

creare șl sport. Băileșfenii nu 
se lasă nici ei mai prejos. Du
pă ce au reamenajat terenul 
de fotbaL adăugîndu-i și o fru
moasă pistă de atletism, la 
„Celule" — așa 1 se spune, pe 
scurt. întreprinderii de trans
formatoare și celule de acumu
latori — s-au construit tere
nuri de handbaL volei și tenis 
de cîmp. In perspectivă, se va 
crea un complex sportiv cu te
ren de fotbal cu 10 000 de lo
curi, terenuri de handbal, bas
chet și volei. Toate acestea 
prin muncă patriotică, prin mo
bilizarea tuturor factorilor cu 
răspundere în sport, 
pentru că Băileștiul 
meargă „umăr la umăr" cu Ca
lafatul. La Segarcea și la Fi- 
liași, orașe mai mici, s-au rea
menajat terenuri de fotbal, iar 
în centrele civice s-au construit 
terenuri de volei, bandbai și 
tenis. Ca o concluzie, aș vrea 
să spun că industrializarea ora
șelor doljene aduce cu sine 
dezvoltarea bazelor sportive și 
prin aceasta, creșterea număru-

Aceasta 
vrea să

Iui participanților la „Dacia- 
dă“.

— Acest lucru este valabil și 
pentru Craiova ? ne-am adre
sat tovarășului Victor Chetran.

— Pentru a da un răspuns, 
aș vrea să enumăr, mai intii, 
cîteva realizări din ultimii ani 
privind zestrea sportivă a mu
nicipiului. Combinatul chimic 
are teren de fotbal, popicărie, 
terenuri de tenis, fotbal, volei, 
handbal, un ștrand frumos. 
La Electroputere, Fabrica de 
bere. Combinatul de prefa
bricate, „Dezrobirea" etc. e- 
xistă peste 40 • de 
simple unde se 
bal, volei, fotbal, 
rerea noastră, 
nuri de sport, 
platforma de est a Craiovei — 
unde există întreprinderi mari 
ca „Electroputere", „7 Noiem
brie", „întreprinderea de uti
laj greu" și unde se va naște 
„Oltcilul" — baza sportivă nu 
este Ia nivelul industrializării. 
Oamenii muncii din această zo
nă a orașului, membri ai aso
ciațiilor sportive, practică u- 
nele sporturi în săli și pe te
renuri închiriate. Față de pu

etc. 
terenuri 

joacă hand- 
. După pă- 
aceste tere- 

mai ales pe

ternica dezvoltare a platformei 
industriale din estul orașului, 
trebuie să spunem că am ră
mas în urmă. In curind aici 
vor lucra peste 20 000 de oa
meni ai muncii. Va trebui să 
facem un efort evident pentru 
a le oferi posibilitatea de a 
practica sportul, mișcarea in 
aer liber. Numai astfel „Dacia- 
da“ va putea să atragă pe te
renurile sale masele de oa
meni ai muncii craioveni. rea- 
lizîndu-se un cîștig însemnat 
în ceea ce privește sănătatea 
și puterea lor de muncă, un 
cîștig important pentru indus
tria „Cetății Băniei".

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 8 AUGUST 

1980
EXTRAGEREA I : 86 62 26 7 22 

66 27 45 32.
EXTRAGEREA a n-a : 33 11 77 

12 35 54 53 52 41.
Fond total de clștiguid : 812.142 

lei din care 132.495 lei report la 
categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 3 AUGUST 1980
Categoria 1 : 1 variantă 100 % 

— autoturism Dacia 1300; cat.- 2: 
2.75 a 20.771 lei ; categoria 3 : 
13,25 a 4.311 lei; categoria 4 :
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• UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA. Accidentat, golgeteruJ 
formației șl al campionatului, 
Cîmpeanu II (întindere muscu
lară), probabil nu va juca. • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA Ii 
are de recuperat pe Nadu, Șer- 
bănoiu (accidentați în meciul de 
campionat), și Moise, lo-vit In 
meciul amical cu Atletico Mi- 
neiro.

ARBITRI : Gh. Dragomir — C. 
Jurja și T. Alțxandrescu (toți 
din București).

pentru înfrângerile din campiona
tul trecut în fața Stelei, ion Oble- 
menco și C. Oțet nu anunță pro
bleme de lot.

ARBITRI : C. Teodorescu —- C. 
Tănase (ambii din Tîrgoyjște) și 
M. Salomlr (Cluj-Napoca),

ARBITRI : M. Ivăncescu — Gh. 
Ionescu (ambii din Brașov) și S. 

(Drobeta Tr. Severin).Drăgullcl (Drobeta Tr.

• SPORTUL ȘTUDENȚESC a 
jucat miercuri cu Panionios ; 
Cazan, ușor accidentat, nu a rost 
utilizat, dar el va fi refăcut — 
prin eforturile dr. Fl. Brătilă — 
pînă la ora meciului. Nu va juca 
Moraru — suspendat două etape. 
O S.C. BACAU a sosit aseară in 
Capitală fără Antohi (accidentat), 
dar cu dorința unei reabilitări 
după eșecul din start.

ARBITRI : Gh. Jucau (Mediaș) 
— D. Ologeanu (Arad) și M. Lu- 
doșan (Sibiu).

• A.S. ARMATA nu are pro
bleme de lot, întregul efectiv 
fiind apt de joc. Este poslDllâ 
folosirea aceleiași formații care a 
evoluat tn etapa precedentă la 
Hunedoara. Fotbaliștii mureșeni 
sînt hotărîțl să pășească 
dreptul, pe terenul propriu, 
acest sezon • CHIMIA 
continuare, indisponibil 
(viroză pulmonară). Va 
babil. de la început, 
primei etape. Preda.

CU...
1O 

fl are, tn 
pe Basne 
juca, pro- 

revelația 
t_____ _________  Antrenorii
M. Pigulea și N. Dinescu speră 
Intr-un rezultat bun.

ARBITRI : M. Moraru — A. 
Bădulescu (ambii din Ploiești) și 
M. Fediuc (Suceava).

• STEAUA așteaptă 
cu încredere, fapt pentru 
pregătit cu seriozitate 
săptămînă. Antrenorii 
stantin și Vasile Zavoda au o 
absență sigură In lot (Agiu —

derbyul 
cane s-a 
Întreaga 

Gb. Con-

operat de menise) șl un semn de . .. # 
UNIVERSITATEA CRAIOVA, care 
a analizat cu mult realism jocul 
eu echipa piteșteană, a venit in 
Capitală decisă să se revanșeze

întrebare (Stoica — entorsă)

COMISIA Of IIISCIFIIM A
Joi seara a avut loc prima șe

dință a Comisiei de disciplină și 
competiții a F.R.F. legată de 
noul campionat al Diviziei A. O 
ședință care ar fl fost bine să 
se țină cit mai tîrziu, dar, din 
păcate, chiar in prima etapă a 
campionatului s-a înregistrat o 
„performanță* nedorită ; elimina- 

' rea de pe teren a trei jucători !
In cazurile lui Szabo (A.S.A. 

Tîrgu Mureș) și Ciocan (Univer
sitatea Cluj-Napoca), Comisia de 
disci plină a aplicat sancțiunea 
^avertismentului*, ceeta ce le a-
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• F.C. BAIA MARE a jucat 
miercuri eu Minerul Dba și a 
câștigat cu 4—0 prin golurile 
marcate de Clohan (2), Mureșan 
și Buzgău. Terheș are o entorsă 
ușoară. Este posibilă reintrarea 
lui Condruc * F.C.M. BRAȘOV 
nu-1 va putea utiliza pe Gherghe, 
accidentat.

ARBITRI : O. Strong — C. 
craru (ambii din Oradea) șl 
Pop (București).

Lă-
L

• F.C. ARGEȘ are 
în alcătuirea formației, _____
fiind indisponibil (se pare că nu 
va juca 2—3 etape) • POLITEH
NICA IAȘI. C. Ionescu și Ciocâr
lan au fost recuperați și este po
sibilă titularizarea lor la Pitești. 
Miercuri ieșenii au jucat cu Pan- 
seraikos Atena, scor, 3—2 pen
tru Politehnica.’

ARBITRI : M. Buzea — Gh. 
Retezan și C. Mateescu (toți din 
București).

probleme 
Dobrfa

• JIUL e hotărîtâ să pășească 
cu dreptul, acasă. Pentru aceasta, 
antrenorii Petre Li barili și Gogu 
Toaica au susținut antrenamente 
zilnice, cu un meci-școală, 
miercuri. In privința formației, 
două semne de întrebare: Stoica 
și Sălăjan, accidentați • PRO
GRESUL-VULCAN a plecat cu 
multe griji In Valea Jiului, ali
mentate de evoluția apărării în 
amicalul, de miercuri, cu Rapid, 
și de mărirea numărului acciden
talilor, acum absentînd Neculce 
(apendicită acută) și Ciugarin 
(piciorul în ghips), vechil indispo
nibili Al. Moldovan, Nignca, 
Dragu, nerefăcîndu-se.

F.C.M. GALAȚI va alinia, pro
babil, echipa care a jucat 
Brașov. ~ ‘ ~ ‘
Cramer 
tinuare 
nu va 
câștigat

ARBITRI : V. lanul — M. Stâ- 
nescu (ambii din iași) șl C. 
Ghiță (Brașov).

la 
„Cei trei — Bejenaru, 
și' Orac — sînt în con- 
sancțio-nați • DINAMO 

schimba formația care a 
cu Jiul.

• F.C. OLT. 
bișnuite. Se fac 
recuperarea lui 
dentat • CORVINUL. Tot lotul 
este valid.

ARBITRI: R. Stincan — A. De-' 
leanu și Gh. Manta (toți din 
București).

Antrenamente o- 
efo-rturi pentru 
Iamandi, acci-

CONVOCAREA LOTURILOR „A“ Șl DE TINERET
in vederea ttnoi acțiuni co

mune, mîine sint convocate în 
Capitală loturile A și de tine
ret de fotbal. Iată compo
nența acestora. LOTUL A j 
Iordache și Cristian — por
tari ; Negrilă, Ștefănescu, Sa
me?, Lică, Munteanu II și Al. 
Nicolae — fundași ; Dinu, Bd- 
loni, Țicleanu și Stoica — mij
locași ; Crișan, Cămătaru, Bă
lăci, Ad. Ionescu și M. Radu- 
canu — Înaintași. LOTUL DE

TINERET : Ni|u și Alexa 
portari ; Vlad, Andreicuți, 
Solomon, Iovan, Fl, Pop 
Rednic — fundași ; Mureșan, 
Klein, Geolgău și Isaia — mij
locași; D. Zamfir, Terheș. Ra- 
lea, Ciobanu și Gabor — îna
intași.

UN NOU RAPID

C.
Si

PE AL DOILEA!
UN PRIM (și fructuos) PAS ÎNAINTE 

ÎL AȘTEPTĂM
U.E.F.A. a publicat clasa

mentul sezonului 1979/1980 
al cupelor europene. El în
fățișează punctajul obținut 
de formațiile reprezentînd o 
țară în toate cele trei com
petiții ; este — prin urmare 
— un clasament pe federații 
naționale. Pe baza acestui 
clasament — al cărui punc
taj este adiționat la cel rea
lizat de formațiile fiecărei 
țări în ultimii cinci ani — 
se acordă cotele de locuri 
In Cupa U.E.F.A. Ne-am 
mai ocupat dealtfel de a- 
ceastă nouă modalitate de 
repartizare a locurilor din 
competiția nr. 3 
patronată de forul 
european ; acum, 
insă, dorim să vă
prezentăm clasamentul 1979/ 
80 al competițiilor continen
tale pentru a sublima, o dată 
in plus, una dintre cele mai 
frumoase comportări ale re
prezentantelor noastre și 
pentru a se vedea, prin gra
iul cifrelor, ce însemnează 
să realizezi jocuri bune, a- 
preciate și... fructuoase. Dar 
să nu mai lungim vorba. 
Iată clasamentul în cauză : 
1. R. F. Germania 13,714 
puncte, 2. Franța 8,500 p,. 
3. Olanda 7,250 p., 4. Spania 
6,666 p.. 5. Iugoslavia 6,500 
p„ 6. Anglia 6,285 p,. 7. Ce
hoslovacia 5,800 p., 8. R. D. 
Germană 5,500 p., 9. RO
MANIA 5,000 p„ 10. Scoția
4.750 p., 11. U.R.S.S. 4,000
p„ 12. Italia 3,833 p„ 13. 
Portugalia 3,750 p„ 14. Sue
dia 3,750 p„ 15. Danemarca 
3,500 p., 16. Grecia 3,500 p., 
17. Ungaria 3,500 p., 18. Bul
garia 3,000 p., 19. Belgia
2.750 p., 20. Elveția 2,750 p., 
21. Irlanda 2,666 p., 22. Lu-

xemburg 2.000 p.. 23. Polo
nia 1.500 p.. 24. Cipru 1,333 
p., 25. Malta 1,333 p.. 26. Al
bania 1.000 p.. 27. Turcia
1.000 p.. 28. Islanda 0,666 p., 
29. Austria 0,500 p., 30. Ir
landa de Nord 0,333 p„ 31. 
Norvegia 0.250 p., 32. Fin
landa 0.000 p.

Efectele remarcabilului 
loc 9 al echipelor românești 
în ediția 1979/1980 s-au a- 
rătat ca 
în acel clasament 
pe cinci ediții, 
poziția care dă 
rului nostru de 
să înscrie două

Cupa 
ni se 
dintre 
bune 

internaționale 
ani. ale fotbalului nos
tru ; alături de cîștiga- 
rea Cupei balcanice de că
tre Sportul studențesc se 
înscrie ca o meritorie reu
șită a trecutului sezon.

Fotbalul nostru are ne
voie. acum, de confirmarea 
bunei clasări în trecuta sta
giune a competițiilor conti
nentale. La 17 septembrie, 
trei dintre formațiile care 
au contribuit la obținerea 
punctajului meritoriu din 
clasamentul de mai sus — 
Universitatea Craiova (au
toarea celui mai fructuos 
traseu al precedentei edi
ții). Steaua și F.C. Argeș 
— alături de Politehnica Ti
mișoara (noua venită în gru
pul „europenelor") iau star
tul în marea întrecere a 
cluburilor de pe continentul 
nostru. După bunul pas din 
1979/1980. îl așteptăm, acum, 
pe al doilea 1

Eftimie IONESCU

9 al echipelor 
ediția 1979/1980

foarte importante 
general, 

consolidînd 
dreptul fo- 
specialitatc 
formații în 

U.E.F.A. El 
pare una 
cele mai 

performanțe 
din ultimii

ȘTIRI • ȘTIRI
• JOCURI DE VERIFICARE A 

LOTURILOR REPREZENTATIVE 
Așa cum am anunțat, în cadrul 
pregătirilor pentru sezonul inter
național de toamnă, lotul A al 
țării noastre va susține marți, cu 
începere de la ora 17,45, un meci 
de verificare cu formația Dinamo 
pe terenul acesteia. Miercuri, Ta 
Ploiești, reprezentativa de tineret 
va evolua, pe stadionul Petrolul, 
în compania formației Hapoel Tel 
Aviv.

© DINAMOVIADA JUNIORILOR 
ÎN POLONIA. în perioada 10—17 
august se va desfășura în Polo
nia, la Poznan, Dinamoviada de 
fotbal, competiție rezervată echi
pelor de juniori. Din țara noas
tră participă formația de juniori 
a clubului Dinamo (antrenor C. 
Frățilă), campioană republicană în 
acest an.

e I.C.S.I.M. — ROVA ROȘIORI. 
Mîine, pe terenul I.C.S.I.M., cu 
începere de la ora 10, va avea 
Ioc o interesantă partidă amicală 
între formația gazdă antrenată de 
N. Georgescu și Rova Roșiori (an
trenată de V. Kraus).
• C. S. TÎRGOVIȘTE — UNI

REA FOCȘANI 2—2 (1—0). Au
marcat : Marinescu (min. 20) șl 
Margelatu (mln. 75) de la gazde, 
respectiv Negoescu (min. 50) si 
Sima (mln. 55). (M. Avanu, co- 
reap.).

« MINERUL LUPENI — F. C. 
BIHOR 2—1 (0—1). Au înscris
Colceag (m±n. 63) șd Burdanglu
(min. 78) de la localnici și Kiss 
(mln. 11 din 11 m) de La biho- 
reni).

• DACIA ORAȘTIE - 
ȘOIMII SIBIU 7—2 (4—1).

® RULMENTUL ALEXANDRIA 
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI 2—0 (1—0). Golurile au
fost realizate de Ifrim (min. 13) 
și Simedre (min. 52). Duminică, 
de la ora 11, Rulmerîtul va în- 
tîlnl pe Rapid București. (M. Bi
zon. coresp.).

gravează situația In eventualita
tea unei noi abateri. Pentru com- 
iportarea nesportivă pe care a 
avut-o în meciul cu Politehnica 
Timișoara, Moraru (Sportul stu
dențesc) * fost suspendat pe 2 
etape. Sperăm că acest sportiv 
talentat, dar impulsiv, va reflecta 
asupra faptelor sale șl, mal ales, 
a drumului pe care 
aiel înainte.

Tot In ședința de 
junior de 17 ani, 
Tîrgu Mureș) a fost 
«etape pentru că — lucru de ne
conceput I — șl-a lovit un adver
sar cu capul 1 De neînțeles este 
șl -faptul că reprezentantul echi
pei din Tîrgu Mureș a declarat 
că el nici n-a auzit despre aba
terea Iul Rita. Și, evident, dacă 
A.S.A. nici n-a... auzit despre ac
tul reprobabil ai lui Rita, cum să 
ajungă la analiza lui și Ia sanc
ționarea jucătorului respectiv 7

va merge de

joi seara, un 
Rîta (A.S.A. 
suspendat pe

Ratarea promovării în prima 
divizie a produs, firesc, multă 
amărăciune în rândurile marei 
mase de suporteri al echipei 
bucureștene Rapid. Dar iată că, 
pe măsura apropierii startului 
în noul campionat, speranțele 
încep să reîncolțească în sufle
tele acestora. încurajate, desi
gur, de buna comportare pe ca
re o are în această perioadă 
precompetițională, în meciurile 
de verificare susținute, cum a 
fost, de pildă, cel de miercuri 
cu Progresul Vulcan, în care a 
dovedit că poate practica un 
fotbal modern și eficace.

Intr-adevăr, cu un lot mult 
remaniat și — mai ales — în
tinerit (media de vîrstă fiind 
în jur de 22 de ani) față de 
sezonul trecut. Rapid pare sen
sibil schimbată în bine, anun- 
țîndu-și din nou, încă de pe

IȘI PUNE DIN NOU 
acum, candidatura la ciștigarea 
seriei a Il-a a Diviziei B, din. 
care face parte și revenirea în 
primul eșalon valoric. Dar să 
vedem, mai întîi, care sînt 
schimbările produse în lotul fe
roviarilor, Au plecat, după cum 
probabil s-a remarcat. Manea 
(la Steaua), Puriț (la Tehnome- 
tal Buc.), Șumulanschi (la 
Jiul) și Maleescu (la Progre
sul), ultimii doi, cedați pe ter
men limitat Rapidului, primind 
acum dezlegări de la fostele 
lor echipe (Metalul și, respec
tiv, Autobuzul) pentru clubu
rile menționate (Șumulanschi a 
și intrat la Institutul de mine 
din Petroșani). Au venit în 
Giulești : fundașul central Păun 
și mijlocașul Șt. Popa (ambii 
de la Steaua, împreună cu Ion 
Ion — care a primit dezlega
re definitivă pentru Rapid —,

CANDIDATURA ■ • ■

F. C.

pres de mîine, 10 august 1980, 
oferă mari șanse de a obține : 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 LM, CIȘTIGURI ÎN 
BANI de 50.000, 15.000 Iei
precum și EXCURSII pe ruta 
Cehoslovacă — R. P. Ungară 
în R D. Germană. Rețineți : 
TAZI ESTE ULTIMA ZI

etc., 
R.S.
sau
AS- 

_______ DE 
PARTICIPARE ! (Tragerea va a- 
vea loc la ora 16,30 in sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42 ; 
numerele cîștigătoare urmează a 
fi transmise la radio și televi
ziune în cursul serii).

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
ETAPA I (24 august)

I.C.I.M. Ploiești — Progresul 
Pucioasa, Petrolul Tîrgoviște — 
Muscelul Cîmpulung, LP.C. Sla
tina — Metalul Mija, I.O.B. Balș
— Cimentul Fieni, Unirea Răcari
— Recolta Stoicănești, Progresul 
Corabia — Energia Slatina, Spor
tul muncitoresc Caracal — Elec
tronistul Curtea de Argeș, Dacia 
Pitești — Prahova Ploiești.

ETAPA A H-a (31 august)
Muscelul Cîmpulung — Unirea 

Răcari, Electronistul C. Argeș — 
I.C.I.M. Ploiești, Energia Slatina
— Petrolul Tîrgoviște, Prahova 
Ploiești — I.P.C. Slatina, Progre
sul Pucioasa — I.O.B. Balș, Me
talul Mija — Dacia Pitești, Ci
mentul Fieni — Progresul Cora
bia, Recolta Stoicănești — Spor
tul muncitoresc Caracal.

ETAPA A ni-a (7 septembrie)
I.O.B. Balș — Prahova Ploiești, 

Petrolul Tîrgoviște — Progresul 
Pucioasa, Sportul muncitoresc Ca
racal — Cimentul Fieni, Dacia 
Piteși — Energia Slatina, I.P.C. 
Slatina — Electronistul C. Argeș, 
Progresul Corabia — Recolta Stoi
cănești, Muscelul Cîmpulung — -
Metalul Mija, I.C.I.M. Ploiești — z lCim.p¥.JYn£ 
Unirea Răcari. n
ETAPA A IV-a (14 septembrie)
I.P.C. Slatina — Energia Slati

na, Progresul Corabia — Metalul 
Mija, Progresul Pucioasa — Re
colta Stoicănești, Unirea Răcari
— Cimentul Fieni, Prahova Plo
iești — I.C.I.M. Ploiești, Dacia 
Pitești — Muscelul Cîmpulung, 
Sportul muncitoresc Caracal — 
I.O.B. Balș, Petrolul Tîrgoviște — 
Electronistul C. Argeș.
ETAPA A V-a (21 septembrie)
Metalul Mija — I.C.I.M. Ploiești, 

Prahova Ploiești — Sportul mun
citoresc Caracal, I.O.B. Balș — 
Progresul Corabia, Electronistul 
C. Argeș — Dacia Pitești, Unirea 
Răcari — Petrolul Tîrgoviște, Re
colta Stoicănești — I.P.C. Slatina, 
Energia Slatina — Muscelul 
Cîmpulung, Cimentul Fieni — 
Progresul Pucioasa.

SERIA A Vl-a
ETAPA A Vl-a (28 septembrie)

Ftec-olta Stoic ăn ești — Electro
nistul C. Argeș, I.P.C. Slatina — 
Unirea Răcari, Sportul muncito
resc Caracal — Progresul Pucioa
sa, Muscelul Cîmpulung — Pro
gresul Corabia, Metalul Mija — 
Cimentul Fieni, Dacia Pitești — 
I.O.B. Balș, Petrolul Tîrgoviște — 
Prahova Ploiești, I.CJ.M. Ploiești
— Energia Slatina.
ETAPA A Vil-a (5 octombrie)
Unirea Răcari — Metalul Mija, 

Progresul Pucioasa — Dacia Pi
tești, Cimentul Fieni — Muscelul 
Cîmpulung, I.O.B. Balș — Recolta 
Stoicănești, Prahova Ploiești — 
Electronistul C. Argeș, Progresul 
Corabia — I.C.I.M. Ploiești, Ener
gia Slatina — Sportul muncito
resc Caracal, Petrolul Tîrgoviște
— I.P.C. Slatina.
ETAPA A VHl-a (12 octombrie)

Sportul muncitoresc Caracal — 
•Progresul Corabia, Unirea Răcari
— Prahova Ploiești, I.C.I.M. Plo
iești — Petrolul Tîrgoviște, I.P.C. 
«Slatina — Dacia Pitești, Muscelul

J — I.O.B. Balș, Elec
tronistul C. Argeș — Energia Sla
tina, Recolta Stoicănești — Ci
mentul Fieni, Metalul Mija — 
Progresul Pucioasa.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Muscelul Cîmpulung — 

Ploiești, Energia Slatina 
mentul Fieni, Dacia Pitești — 
Sportul muncitoresc Caracal, E- 
lectronistul C. Argeș — I.O.B. 
Balș, Prahova Ploiești — Recolta 
Stoicănești, Progresul Pucioasa — 
I.P.C. Slatina, Metalul Mija — Pe
trolul Tîrgoviște, Progresul Cora
bia — Unirea Răcari.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Energia Slatina — Prahova Plo

iești, Petrolul Tîrgoviște — Recol
ta Stoicănești, I.O.B. Balș — Me
talul Mija, Cimentul Fieni — 
I.P.C. Slatina, I.C.I.M. Ploiești — 
Dacia Pitești, Progresul Corabia
— Electronistul C. Argeș, Sportul 
muncitoresc Caracal — Unirea

I.C.I.M.
— Cl

Răcari, 
Muscelul

ETAPA
Unirea

cioasa, Electronistul C. Argeș — 
Cimentul Fieni, Dacia Pitești — 
Petrolul Tîrgoviște, Recolta Stoi
cănești — Metalul Mija, I.O.B. 
Balș — Energia Slatina, Muscelul 
Cîmpulung — Sportul muncitoresc 
Caracal, I.P.C. Slatina — I.C.I.M. 
Ploiești, Prahova Ploiești — Pro
gresul Corabia.
ETAPA A XII-a (9 noiembrie)
Petrolul Tîrgoviște — Sportul 

muncitoresc Caracal, Metalul Mi
ja — Energia Slatina, Progresul 
-Pucioasa — Electronistul C. Ar
geș, I.P.C. Slatina — Progresul 
Corabia, Cimentul Fieni — Praho
va Ploiești, I.C.I.M. Ploiești — 
I.O.B. Balș, Dacia Pitești — Uni
rea Răcari, Recolta Stoicănești — 
Muscelul Cîmpulung.
ETAPA A XHl-a (16 noiembrie)

Cimentul Fieni — Dacia Pitești, 
Progresul Corabia — Progresul 
Pucioasa, Prahova Ploiești — Me
talul Mija, Sportul muncitoresc 
Caracal — I.C.I.M. Ploiești, I.O.B. 
Balș — Petrolul Tîrgoviște, Ener
gia Slatina — Recolta Stoicănești, 
Muscelul Cîmpulung — LP.C. Sla
tina, Electronistul C. 
Unirea Răcari.
ETAPA A xrv-a (23 noiembrie)

Muscelul Cîmpulung — Electro
nistul c. Argeș, Unirea Răcari — 
Energia Slatina. I.P.C. Slatina — 
I.O.B. Balș, Petrolul Tîrgoviște — 
Progresul Corabia, Dacia Pitești
— Recolta Stoicănești, I.C.I.M. 

‘ Ploiești — Cimentul Fieni, Pro
gresul Pucioasa — Prahova Plo
iești, Metalul Mija — Sportul 
muncitoresc Caracal.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
I.O.B. Balș — Unirea Răcari, 

Prahova Ploiești — Muscelul 
Cîmpulung, Progresul Corabia — 
Dacia Pitești, Recolta Stoicănești
— I.C.I.M. Ploiești, Energia Slati
na — Progresul Pucioasa, Electro
nistul C. Argeș — Metalul Mija, 
Sportul muncitoresc Caracal — 
I.P.C. Slatina, Cimentul Fieni — 
Petrolul Tîrgoviște.

Progresul Pucioasa — 
Cîmpulung.
A Xl-a (2 noiembrie)

Răcari — Progresul Pu-

LP.C. Sla- 
Argeș —

în schimbul lui Manea), porta
rul Anuței (de la Dinamo), ex
trema stingă Adrian Georgescu 
(de la Sportul studențesc), fun
dașii I. Popescu și Fogorassy 
(ambii de la Automatica _ Buc.), 
vîrful de atac Damaschin (de 
la Ferom Urziceni). Au revenit 
de asemenea, fundașul central 
Tiță (care fusese cedat, cu ani 
în urmă, echipei Rulmentul A- 
lexandria), portarul Bilă, fun
dașul Coslea și înaintașul Ca- 
ragca (care fuseseră împrumu
tați formației bucureștene Teh- 
nometal). După . cum am aflat, 
se poartă în prezent discuții și 
pentru o eventuală aducere a 
fundașului central Belu, de la 
Flacăra roșie București. în ceea 
ce-i privește pe Ioniță și Pîrvu, 
suspendați — după cum se știe
— de club, ei s-au reîntors 
de la F.C. Bihor (unde ar fi 
dorit să joace) și se antrenea
ză acum în Giulești, cu spe
ranța ridicării în viitor a sanc
țiunii ce li s-a dat.

Așa cum ușor . se poate ob
serva, noii veniți — în marea 
lor majoritate — sînt jucători 
tineri, fără nume, dar taien- 
tați și cu o mare dorință de 
Afirmare. Atît ei, cit și mai ve
chii jucători din lotul Rapidu
lui au răspuns foarte bine Ia 
solicitările perioadei de pregă
tire. Dealtfel, antrenorul Ion 
Ionescu (care este ajutat de 
Uie Greavu) ne-a mai spus că 
a stabilit împreună cu jucăto
rii modalitățile de lucru, că 
aceștia vădesc un remarcabil 
interes la antrenamente, că si
tuația disciplinară, atmosfera 
generală — față de sezonul tre
cut — s-a îmbunătățit sensibil. 
Problema principală — în con
dițiile primenirii atît de ma
sive a lotului Rapidului — a 
constituit-o omogenizarea, pe 
care antrenorul a căutat și a 
reușit, se pare, să o rezolve 
printr-un număr mare de jocuri 
de verificare. „In momentul de 
față — ne-a spus Ion Ionescu
— s-a format un schelet de 
echipă, în care figurează ca ti
tulari Cojocaru, Grosu, Ion Ion; 
Petcu. Tiță. Pentru celelalte 
posturi, concurența este maro 
și, deocamdată, greu de ales. 
In mod special, pentru atac îmi 
pun mari speranțe în Bartales. 
Aș dori ca el să-și arate, în 
sfîrșit. în acest campionat va
loarea și să devină titular".

în privința șanselor de pro
movare, antrenorul rapidist cre
de că lupta se va da în trei : 
C.S. Tîrgoviște, Petrolul („de 
care — ține el să precizeze — 
m-am despărțit în primăvară 
prin acord comun. în scris, cu 
conducerea clubului") și, fireș
te, Rapid. „Sperăm însă, afir
mă Ion Ionescu, că de această 
dată nu vom mai rata ocazia".

Constantin FIRANESCU



Cursa internaționala de ciclism „Cupa voința" începe turneul final
C. NICOLAE (Dinamo) 

Ă PRELUAT TRICOUL GALBEN
AL „CAREULUI AȘILOR * 

LA TENIS
1J

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). 
Etapa a patra a „Cupei Voin
ța", desfășurată pe ruta Plo
iești — Sinaia — Ploiești, con
siderată ca una dintre probele 
grele ale întrecerii (din cauza 
urcușului de la Posada), a de
butat, surprinzător, cu o eva
dare : A. Antal (CIBO Brașov), 
cîștigă torul etapei a treia, po
lonezul J. Juravski, dinamovis- 
tul I. Gancea (câștigătorul eta
pei a doua), V. Radu (Olimpia 
București) și I. Cojocaru (Vo
ința Ploiești) s-au desprins de 
colegii de întrecere încă înain
tea ieșirii din Ploiești. Cu toa
tă goana lor furibundă, ei slnt 
însă prinși de dinamoviștii C. 
Nicolae, N. Savu și D. Bonciu 
și de polonezul R. Wojciek.

După 23 de kilometri de ru
laj, grupul fruntaș avea un a- 
vans față de pluton de 2.25 
min„ iar la punctul de unde 
începe urcușul Posadei avan
sul ajunsese la peste 4 minute. 
In față mai erau prezenți doar 
8 sportivi ..(D. Bonciu și-a agă
țat bicicleta de a lui Gh. Savu. 
a căzut și a fost nevoit să a- 
bandoneze). In vîrful Posadei, 
la punctul de cățărare, trec în 
ordine : I. Gancea, A. Antal și 
K. Wojciek. In Sinaia, după 65 
km de la plecare, caravana face 
cale întoarsă. Cicliștii sînt în
tâmpinați cu aplauze de sutele 
de oameni ai muncii aflați la

odihnă. La Izvorul Rece înre
gistrăm următoarea situație : 
în spatele celor 8 alergători 
fruntași, la 2,35 minute, rulea
ză un grup format din 5 spor
tivi : L Cernea (Olimpia), C. 
Ionescu (Voința Ploiești), B. Sa- 
lava (Start Polonia), FI. Sîrbu 
(Voința Ploiești) și C. Ologu 
(Metalul Plopenl). Grosul plu
tonului are acum un avans de 
peste 10 minute față de grupul 
fruntaș. Pînă la sosirea la Plo
iești nu se mai întîmplă mai 
nimic deosebit. Cu doi kilome
tri înaintea sosirii Încep însă 
hărțuielile pentru sprintul fi
nal. Cîștig de cauză va avea 
Nicolae Savu care a acoperit 
131 km în 3h 24:58 (medie ora
ră 38,340 km). Pe locurile .ur
mătoare : 2. A. Antal, 3. I.
Gancea, 4. I. Cojocaru (Voința 
Ploiești) — toți același timp cu 
învingătorul, 5. J. Juravski 
3h 25:43. Clasament general 
după 4 etape : L C. NICOLAE 
(Dinamo) 12 h 09:00 ; 2. R. Woj
ciek (Star Polonia) 12h 11:03;
3. I. Gancea (Dinamo) 12h 12:02;
4. A. Antal (CIBO) 12h 13:49 ;
5. J. Juravski (Star Polonia) 
12h 14:41.

Sîmbătă are loc ultima eta
pă : Vălenii de Munte — Che
ia — Săcele — Predeal — Si
naia — Ploiești (165 km).

PARIS, 8 (Agerpres). — In 
cadrul competiției de tenis „Ca
reul Așilor" care are loc la Ni
sa, americanul John McEnroe 
l-a învins cu 6—4, 3—6, 
pe argentinianul Guillermo 
las.

Pentru turneul final s-au 
lifipat Jimmy Connors (S.U.A.), 
Roscoe Tanner (S.U.A.), Guiller
mo Vilas (Argentina) și John 
McEnroe (S.U.A.).

6—1 
Vi-

ca-

TINERELE HANDBALISTE 
CIȘTIGĂ MECIUL CU POLONIA 
în localitatea poloneză Po- 

lawy au continuat meciurile 
competiției internaționale de 
handbal pentru junioare: „Cu
pa Prietenia". Rezultate teh
nice : România — Polonia n 
11—10 (5—4); U.R.S.S. — R.D. 
Germană 15—10 (8—7); Unga
ria — Cehoslovacia 14—13 
(7-5).
VICTORIE LA C.E DE BASCHET 

PENTRU CADETE
La Zalaegerszeg șl Pees

continuat meciurille oampiona-
au

Corespondentă din Berlin

0 PUTERNICA ECHIPA DE TINERI ATLETI
DIN R.D. GERMANĂ CONCUREAZĂ LA POIANA BRASOV>

dar care deține un re
de 3:59,9 și
(n. 1959) — 
finala cursei 

Moscova, cu

Ghaorgha ȘTEFĂNESCU

IONEL PAVEL-LIDER AUTORITAR
IN „CUPA PRIETENIA" LA DIRTTRACK

Confirmînd bunele aprecieri, 
tinărul nostru alergător de dirt- 
track Ionel Pavel continuă să 

l domine prestigioasa competiție 
■ dotata cu „Cupa Prietenia1*. 
> După ce anul trecut și-a în
scris numele pe tabloul de o-

într-o 
actua- 
nostru 
etapă

! TELEX • TELEX
f AUTO • Competiția internațio
nală „Marele premiu* al Medl- 
teranei" (formula 2) a revenit 
pilotului italian Siegfried Stohr 
cu 1 h 10 -.39 (medie orară 189,136 
km). P.e locurile următoare s-aiu 
clasat Brian Henton (Anglia) șl 
Manfred Bejicmark (R. F. Ger
mania). După desfășurarea aces
tei probe, în Campionatul euro
pean pe primul loc în clasa
ment se află Bonton (Anglia) cu 
55 p, urmat de Warwick (Anglia) 
cu 38 p și Fabl (Italia) cu 29 p.

BOX • Noul campion al lu
mii 
este 
care 
loc 
k.o.
ricantU.
cosași gală,

la categoria „semiușoară* 
japonezul Yasutsune Ueliara, 
în cadrai galei care a avut 
la Detroit l-a învins prin 
în repriza a 6-a pe porto- 

Samuei Serrano, tn a- 
___ americanul Thomas 
Hartă l-a făcut k.o. în rundul 2 
pe mexicanul Pepino Cuevas, de
venind campion mondial La ca
tegoria senilmijlocle (versiunea 
WBA).

I CICLISM • Cursa de la Tor- 
giano, criteriu de selecție al d-

1 clistiLor Italieni în vederea C.M. 
de fond de la Safllanchos (Fran
ța) , a fost cîștigată de Roberto 

1 Ceruttl — 220 km în 5 h 49. El a 
dispus la sprint de Carmelo Ba
rone, în timp ce Giuseppe Sa- 
roninl s-a clasat pa locul 8, la 
3 sec. • Competiția internațio
nală de la VMkenswaard a fost 
cîștigată de 
Kulper care 
2 h 11:34. El 
tul final pe 
(Olanda) șl
salle (Franța). • La Emmen a 
cîștigat olandezul Joop Zoete- 
melk, care a parcurs 100 km în 
2h 14:05. După 15 sec. a sosit bel
gianul Dolentieri. • Cea de a 3-a 
etapă a Turuluâ R. F. Germa
nia, desfășurată între Koln șl 
Frankfurt pe Main (235 km), a 
fost cîștigată de belgianul Roger 
de Cnijf cronometrat cu timpul 
de 5 h 54:10. El l-a învins La 
sprintul final pe vest-germaniul 
Braun, In clasamentul general 
individual pe primul loc se află 
Braun, urmat la 55 sec. de bel
gianul Cnijf șl la 4 M de sue
dezul Prim. Cunoscutul campion 
francez Hinault ocupă locul 33 
la 16:40.

TENIS • Turneul Internațio
nal de la Indianapolis a progra
mat noi întîlnirl. Principalele re
zultate : masculin : Higueras — 
Hayes 7—5, 3—6, 6—1 ; Moor — 
Mayer 6—2, 6—3 ; Flbak—M. Fra- 
nulovici 6—4, 6—3 ; feminin : E- 
vert Lloyd — Evers 6—1. 6—0 ; 
Goolagong — Marslkova 7—5 
6—3 ; Madruga — Strachonova 
6—1, 6—2 ; dublu feminin : Ru- 
zld (România), Tomanova (Ceho
slovacia) — Henrlcksson, Jones 
(S.U.A.) 6—2, 7—5 • Turneul in-

> ternaițlxinal feminin de la Talca-
> liurno (Chile) a fost cîștigat 
I Martina Navratilova, care în 
i nală a învtas-o' cu 6—3, 6—2

Betty Stove. Pentru locul 
Billie Jean King a întrecut-o 
6—0, 6—3 pe Silvana Urroz.

noare al învingătorilor 
companie valoroasă, în 
Iul sezon motociclistul 
s-a instalat din prima —.— 
în fruntea clasamentului. în 
penultima etapă, desfășurată la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
Bulgaria, el a cîștigat con
cursul de la Plovdiv, devenind 
lider autoritar 5 1. Ionel Pavel 
128 p, 2. Faizulin Airat 
(U.R.S.S.) 109. p, 3. Stanislav 
Urban (Cehoslovacia) 75 p, 4. 
Marek Kempa (Polonia) 53 p, 
5. Zoltan Adorjan (Ungaria) 48 
p, 6. Bodo Meisner (R.D.G.) 
48 p.

Azi șl miine va avea loc la 
Pardubice (Cehoslovacia) etapa 
finală a competiției, la start 
fiind prezențî Ionel Pavel și 
Stelian Postolache, însoțiți de 
antrenorul Cornel Voiculescu. 
care merită cuvinte de laudă 
pentru modul in care a pre
gătit pe liderul competiției de-a 
lungul celor 6 etape consumate 
pînă In prezent. Diferența a- 
preciabilă de puncte cu care 
conduce îl anunță pe Ionel Pa
vel, talentatul motociclist si- 
bian, drept virtual cîștlgător al 
„Cupei Prietenia".

Atleții din R.D. Germană aș
teaptă cu mult interes întîlni- 
rea de tineret cu colegii lor 
români, pe care o vor susține 
săptămîna viitoare (n.n. mier
curi și joi), pe stadionul de al
titudine din minunata stațiune 
Poiana Brașov, acolo unde, 
unii dintre ei, au mai concurat 
cu ani în urmă, pe cînd erau 
juniori. Ei speră să aibă o 
comportare bună și să obțină 
performanțe cît mai valoroase, 
gîndindu-se, de pe acum, la 
startul unor mari competiții 
internaționale din anii ce vin. 
Cupa Europei — Bruno Zaull 
in 1981, Campionatele europene 
de la Atena în 1982 și chiar 
Jocurile Olimpice din 1984.

Dintre atleții care vor evolua 
la Poiana Brașov reținem mai 
întîi numele celor care au par
ticipat. zilele trecute, Ia între
cerile Olimpiadei a XXII-a, la 
Moscova. Este vorba de cele 
trei alergătoare de semifond: 
Ulrike Bruns (n. 1953) — lo
cul V în finala olimpică la 
1500 m cu 4:00,7, Beate Leibich 
(n. 1958) — a șasea In semifi
nală. la aceeași probă, cu

Hildegard 
clasată a 
de 800 m 

1:57,2. Alți 
deplasarea

4:06,8, 
z uitat
Ulrich
5-a în 
de la
htleți care vor face 
și care dețin o bună valoare

Detlef Kiibeck 10,53 s — 
si 21,26 s — 200 m, An-
Knebel 46,54 s — 400 
Thiele 45,34 s — 400
Walt 1:46,6 — 800

sînt: : 
100 m 
dreas 
Klaus 
Bernd 
Giinther Ruth 3:38,2 — 1500 
Uwe Ackermann 50,25 s — 
fng, Andreas 
3000 m obst., 
8:43,1 — 3000 
Lange 8,09 m 
Kiidiger 2,25 m 
Jens-Uwe Austel 
înălțime, Dieter Sickert 5,50 m
— prăjină, Matthias Schmidt 
20,48 m — greutate, Wolfgang 
Warnemtinde 67,56 m — disc i 
fete : Birgit Rabe 11,32 s — 
100 m. Gudrun Wakan 12,80 s
— 100 mg. Susane Helm 1,88 m
— înălțime, Helma Knorrscheidt 
20.46 m — greutate etc.

JURGEN ZEUME
„Deutches Sportecho*

m.
m.
m.
m.

400
Garack 8:30,4 —

Hagen Melzer 
m obst., Uwe 

— lungime, Uwe 
- înălțime, 
2,21 m —

8 NOI VICTORII ALE JUNIORILOR
(Urmare din pag. I)

Alte succese românești: 200 
m : Nicoleta Lia 24,04 s, 4X400 
m fete : echipa națională (Zam
fira, Junghiatu, Lia, Cojocaru) 
3:39,65 — nou record, greuta
te : Silvia Comărniceanu 14,94 
m j băieți: 800 m : Laszlo Dar- 
vaș 1:52,5, 400 mg : Ion Bulae 
52,98 m. încă o dată, iată, greul 
luptei sportive l-au dus tot fe
tele l...

Alte cîteva rezultate : înălți
me fete : 1. Constantinova (Bul
garia) 1,78 m, 2. Octavia Nil 
1,78 m (record personal). 3. Mo
nica Matei 1,75 m, disc: 1. 
Kostova (Bulgaria) 55,00 m. 2. 
Vasilieva (Bulgaria) 51,18 m. X 
Simona Săpunaru 49,46 m. La 
100 m, Ovidiu Achim s-a cla-

sat al treilea cu 10,94 s — re
cord de juniori II j tot al trei
lea a fost, dar la greutate, Ion 
Stroie cu 15,75 m. In sfîrșit, 
cîteva cuvinte despre întrece
rea decatlonlștilor. La săritura 
cu prăjina, la 4,30 m, tînărului 
Aurel Aștilean 1 s-a rupt pră
jina ți s-a accidentat la brațul 
drept El a renunțat să mai 
sară dar a continuat întrecerea 
(a aruncat sulița cu mina... 
stîngă) ți a încheiat decatlonul 
cu un punctaj de 7037 p care 
i-a adus locul 3. In condiții 
normale ar fi putut lupta pen
tru titlul de campion (cîștigat 
cu 7381 p de bulgarul Krastev) 
ți pentru un nou record de ju
niori. Clasat al 4-lea Ion Bali
gă a înregistrat cu 6475 p un 
nou record la decatlon pentru 
juniorii IL

1

olandezul Hennie 
a parcurs 100 km în 
a întrecut la sprtn- 
Johan Van de Velde 

Gilbert Duclos-La-

de 
fl- 
pe
3, 

cu

BULETINUL TRANSFERĂRILOR 
ÎN SOCCERUL

INTRUC1T „caldomercato* nu 
a adus importante schimbări de 
domiciliu în rîndul jucătorilor 
autohtoni — singurele noutăți fi
ind D’Amico (Lazio) la Torino, 
Casagrande (Cagliari) La Floren
tina — noul sezon fotbalistic din 
Italia, care va debuta La 14 sep
tembrie, va fl sub semnul rea
pariției jucătorilor străini : ir
landezul Brady (Arsenal) la Ju
ventus, austriacul Prohaska (Aus
tria Viena) la Internazionale. o- 
landezul Van de Korput (Feye- 
noord) la Torino, argentinienii 
Bertonl (F.C. Sevilla) șl Fortuna
to (Estudiantes la Plata) la Fio
rentina șt, respectiv, Perugia, 
brazilienii Falțao (Internacional 
Porto Alegre) șl Juarl (Unlver- 
sldad Guadalajara) La Roma șl.sirian Guadalajara) 
respectiv, Avellino.

ȘI DE ACEASTA 
Barcelona a deținut 
rllor de senzație în 
încorporarea ’
Alesanoo (Athletic Bilbao) șl 
Qulnl (Sporting Gijon), cărora H 
se va alătura Krankl. revenit la 
sentimente mal bune față de 
clubul catalan, în timp ce eter
nul rival. Real Madrid, se stră- 
dule să obțină serviciile fundașu
lui Gordillo (Betis Sevilla). To
tuși, se apreciază că cea mal u- 
tilă achiziție a realizat-o Valen
cia prin cooptarea uruguayanutui 
Morena (Rayo '
noi culori vor 
nianul Morete 
F.C. SeviBa,

dată C.F. 
primatul ști- 
Spanla prin 

in terna, ționalilor
Bilbao)

Vallecano). Sub 
evolua : argenti- 
(Las Palmas) la 
Roberto Martinez 

(Real Madrid) la Espafiol Barce
lona Churruca (Athletic Bilbao) 
la Hercules. Startul campionatu

lui se va da la 7 septembrie.

Keaocpo » admlnutrațlo > eoa 70139 Bucuraftt, 
i rsntțu sltâlnâlate ■ abonament* prin H.EXIM - d<

EUROPEAN
ANUNȚAT la mijl-ocul lunii 

gust, debutul noului sezon 
soccerul englez nu va aduce ;

au
la 

prea 
multe noutăți în loturile echipe
lor față de ediția precedentă. 
După Southampton, în rîndurMe 
căreia va evolua Keegan. cea 
mai dștigată se arată a ii Totten
ham Hotspur cu o linie de atao 
alcătuită din Archibald (Aber
deen) șl Crooks (Stoke) ; elve
țianul Ponte (Grasshoppers) va 
activa la Nottingham Forest, 
Alien (West Ham) la Arsenal, la» 
Robinson (Manchester City) la 
Brighton.

CAMPIONATUL vest-german va 
începe la 16 august, așa Incit la 
ora actuală se cunosc transferă
rile de jucători. Dintre cele mal 
importante vom menționa doar 
cîteva. Campioana țării, Bayern 
Munchen, îl ane acum în lot pe 
Del Ilayă venit de la Borussia 

Mdnchengladbach. S.V. Hamburg 
îl va avea în formație pe Be- 
kenbauer (revenit de la „Cos
mos" New-York) șl pe Groh (de 
la Kaiserslautern). Cehoslovacul 
Ondrus a trecut de la Slovan 
Bratislava la Stuttgart. în timp ce 
formația vest-germană a pierde 
pe Volkert. Rainer “ • -
reîntors ' '
la F.C, 
a venit 
burg.
• Cel 

plonatulul vest-german 
1379—80 a fost desemnat _ . 
Heinz Rummenlgge, Iar cel mal 
valoros antrenor al ultimului 
campionat a fost ales Iugoslavul 
Branco Zobec de la S.V. Ham
burg.

Bonhof s-a 
de la Valencia (Spania) 
KOIn, iar austriacul Jara 
la Schalke de la Duls-

mai bun fotbalist al cam- 
eoițla 
Kari-

l
2

3

!

tului european de baschet pen
tru cadete (junioare II). Echi
pa României a învins cu 
80—68 (40—30) selecționa! a
Spaniei. Alte rezultate : Ceho
slovacia — Iugoslavia 70—66; 
Suedia — R. F. Germania 
54—45; Italia — Ungaria 74—72 
Bulgaria — Franța 70—50.

LA C.E. DE POLO - JUNIORII 
AU DISPUS DE ITALIA

La Sittard (Olanda) a 
oeput turneul final al 
pionatului european de 
pe apă pentru juniori. Selec
ționata României a învins cu 
scorul de 5—4 (1—0, 2—2, 2—1, 
0—1) echipa Italiei. Alte re
zultate : Ungaria — Spania 
7—6 (2—0, 1—2. 2—3. 2—1);
R.F. Germania — U.R.S.S. 8—7 
(1—2 2—1, 3—2, 2—2).

! l 
în- 

cam- 
polo

AU început c.e
0E NATAȚ1E JUNIORI

STOCKHOLM, 8 (Agerpres). 
— în localitatea suedeză Sko- 
evde au început campionatele 
europene de înot pentru juni
ori. Iată principalele 
înregistrate în prima 
culin : 100 m liber 
(Cehoslovacia) 54,09 ; 
mixt — Petterson 
4:39,55; 200 m spate — 
felder (R.D. Germană) 2:09,99; 
feminin: 200 m spate — Reinisch 
(R.D. Germană) 2:17,8; 400 m 
mixt — Gulyas (Ungaria) 
4:56,49 j 100 m liber — Reinisch 
(R.D. Germană) 57,69.

In prima probă a întrecerilor 
de sărituri. Adela Haase (R E 
Germană) a cucerit locul I la 
platformă, totalizînd 318,50 p. 
Sportivele românce s-au clasat 
pe locurile 6 — Isabela Ber- 
caru 281,55 p și 10 — Luiza 
Nicolaescu — 245,85 p.

rezultate 
zi : mas- 
— Gery 

400 • ni 
(Suedia) 
Schoen-

Tmm CANDIDATILOR PENTRU 
TITLUL MONDIAL LA ȘAH 
ROMA. 8 (Agerpres). — Par

tida a 3-a a meciului de șah 
dintre Robert Hubner și Lajos 
Portisch, care are loc la Aba
no Terme (Italia), în cadrul 
semifinalei pretendenților la tit
lul mondial s-a încheiat remiză 
la mutarea a 60-a. In prezent 
scorul meciului este egal 
r/z-iVs.

BOXEI? PROFESIONIST
SUSPENDAT PE TREI ANI!

MADRID, (Agerpres). — Cunos
cutul pugilist splanlol Perico Fer
nandez, fost campion al lumii la 
categoria ușoară, a fost suspen
dat pe o perioadă de trei ani de 
federația din țara sa. Cauzele 
suspendării 3 In cursul unul meci 
care a avut loc la 22 iulie'îs 
Bilbao, Fernandez a fost descali
ficat pentru lipsă de combativi
tate. Enervat peste măsură de 
această decizie, el l-a lovit pe 
arbitrul mtUnim, care a fost 
făcut k.o.

.UN ALERGĂTOR

NECUNOSCUT: ARBITRUL DE CENTRU
Cine aleargă mai mult într-un med de fotbal : un jucător sau 

un arbitru I Pentru a răspunde la aceste întrebări, ziarul 
„Kurier* din Viena a organizat teste care să arate un rezultat 
cît mai aproape de realitate. Astfel, nu s-a apelat doar la cro
nometru pentru a se vedea alte minute aleargă într-un meci un 
jucător (procedeu - ~ - —... ■ -•
mărit șl stabilirea. 
.90 de minute unii 
acest scop, terenul 
și fiecare mișcare ___  ___ .
notată și cronometrată. O asemenea experiență s-a făcut la 
meciul amical internațional dintre echipele Austriei și Argen
tinei, desfășurat în. primăvara acestui an la Viena. „Cei testați 
— cum scrie ziarul ,.Sport“-Zurich — au fost jucătorul argenti
nian Diego Maradona precum și arbitrul jocului, elvețianul 
Andre Daina. Șl iată rezultatul : Maradona a alergat doar 5 395 
metri (dintre care în sprint 2 000 m) in timp ce Daina a par
curs S 175 m (dintre care 1788 m în sprint)"...

Firește, dincolo de caracterul lor, surprinzător, din aceste 
cifre se desprind cîteva concluzii foarte semnificative. Nu în
tâmplător, după med, Cesare Menottl, antrenorul campionilor 
mondiali, era supărat pe tinărul său jucător pentru mobilitatea 
insuficientă, sipunînd că un mijlocaș ofensiv, trebuie să alerge 
minimum 4—7 km într-un joc. Ba mal mult, adăugăm noi. 
după statisticile engleze șl vest-germane un jucător atinge în 90 
de minute o distanță apropiată de 10 km, dintre care mal mult 
de Jumătate în intensitate maximă, efort care cere o excelentă 
pregătire fizică I

Beferindiu-ne la arbitri, putem afirma același lucru. Austria
cul Erich Lienemayr a acoperit distanța de 19 733 metri în 
partida dintre F.C. Austria șl Rapid Viena 1 Un adevărat re
cord al acestor alergători necunoscuțl oare sînt „cavalerii fluie
rului*. Dacă avem în vedere șl vîrsrta arbitrilor, în comparație 
'cu jucătorii de prim rang, performantele unor asemenea oon- 
ducători de partide sînt pe drept cuvînt excepționale. Iată de 
ce pregătirea fizică, viața sportivă pe care o duce un arbitru 
trebuie să ae ridice la cotele superlativelor... pentru a fl cît 
mal aproape de fază, o primă cerință a unui arbitraj de 
calitate.

care s-a folosit In multe țări), ci s-a ur- 
ddstanței pe care o parcurg în decurs de 
jucători precum șl arbitrul de centru. In 
de joc a fost împărțit în sectoare pe metri 
a oelor oare urmau să fie testați a fost

Ion OCHSENFELD
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