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Astăzi, în meci de verificare, pe stadionul Dinamo

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
ÎNTlLNESTE PE DINAMO BUCUREȘTI■* •

altul tel*- 
stagiul m 

verifi- 
echipei Di- 

disputa 
„Dinamo", dc la

Căutătorii „aurului negru“ In întrecerile „Daciadei“
3

LA MOTRU, FINALE DÎRZE, ENTUZIASTE

AUGUST

MOTRU — localitate din nord- 
vestul Olteniei, așezată pe rîul 
cu același nume — este un oraș 
ttaăr (certificatul său de naștere 
datează din anul 1966)f cu circa 
20 000 de locuitori, dintre care 
peste 10 000 lucrează în între
prinderea minieră Motru. Un 
oraș al minerilor și familiilor 
lor, deci, care a fost ales, după 
cum se vede, cu destul temei, 
să găzduiască timp de două zile 
o interesantă competiție a oa
menilor muncii ^din acest sector 
de activitate, „Cupa mineru-

„Tîrgul de mostre 1980“

CALITATE, VARIETATE, BUN GUST

DE SPORT, TURISM Șl AGREMENT
orice vizitator ni 
este clar sentimen-

„Pentru 
Expoziției 
tul că, de la an la an, indus
tria noastră producătoare de 
bunuri de larg consum încear
că, și reușește cu foarte bune 
rezultate, să ofere publicului 
articole variate, într-o diversă 
gamă coloristică, de o calitate 
superioară. Intre miile de ar
ticole expuse, cele din domo

in-In pavilionul Centralei _ 
dustriel pielăriei, cauciucului 
și încălțămintei, stăm de vor
bă cu coordonatoarea tehnică, 
Cornelia Helvig, care ne spu

ne printre altele : „Sînt ex
puse produse ale întreprinderi
lor «13 Decembrie»- Sibiu, Că
prioara Sebeș, I.P.M. Sport 
Reghin, Spumotim Timișoara, 
Bucovăț Craiova, care reali-

lul". Deși aflată doar la cea de 
a doua ediție, competiția conti
nuă tradiția de ani a întrece
rilor sportive — inițiate de fie
care dată în cinstea zilei de 23 
August, ca acțiuni menite să 
cinstească această zi a istoriei 
noastre noi — care angajează 
pe cei care lucrează în diverse 
bazine miniere din tară. •

In acest an, finalele „Cupei 
Minerului" au constituit o parte 
reușită a manifestărilor organi
zate cu prilejul „Zilei Mineru
lui". In tînărul oraș, au sosit 
circa 350 de sportivi din între
prinderile, combinatele și cen
trele miniere existente în 13 
județe ale țării — de fapt cîști- 
gători ai fazelor de masă la ni
velul secțiilor, minelor, între
prinderilor — care s-au întrecut 
timp de două zile la atletism, 
volei, tenis de cîmp, popice, șah 
(băieți și fete) și handbal mas
culin. I-am aflat astfel aici pe 
minerii Doru Goga (Timiș). Gh. 
Bujoreanu și Irimie loan (Har
ghita), pe cantaragiul Iuliana 
Kovacs (Bihor), inginerul Petre 
Ștefănescu (Caraș-Severin), va
gonetarul M.aroel Laza (Caraș- 
Severin), strungărița Maria Co- 
faru (Harghita), economista Ma
riana Goga (Suceava) și mulți 
alții, lucrători în diferite între
prinderi din țară : I. M. Comă- 
nești — Bacău, Combinatul mi
nier Gura Humorului — Sucea
va, I.M. Bălan — Harghita. în
treprinderile miniere din Ani- 
noasa, Petrila. Livezeni. Lupenl 
— Valea Jiului, ICPMMN Baia 
Mare, IPEG Banatul. I.M. Voi-

Lotul reprezentativ de fot
bal s-a reunit duminică dimi
neață la Centrul ,,23 August”, 
în componența anunțată ante
rior : Iordache, Cristian, Ne- 
grilă, Lică, Ștefănescu, Sameș, 
Munteanu II, A. Nicolae, Di
nu, Bolăni, Țicleanu, Crișan, 
Cămătaru. Bălăci, A, Ionescu, 
M. Răducanu. Etapa aspră de 
sîmbătă a lăsat urme, majori
tatea jucătorilor acuzînd con
tuzii și leziuni („care nu tre
buie dramatizate, cum se obiș
nuiește, spune dr. Dumitru To- 
mescu, fenomenul fiind firesc 
in viața oricărui fotbalist de 
performanță"). S-a prezentat 
și Stoica, el, realmente serios 
aocidentat, cu piciorul drept 
într-un aparat gipsat, astfel 
că nu se mai poate conta pe 
aportul lui.

Duminică, Iptul a avut un 
program de refacere, comple
tat de discuții pe marginea 
comportării din turneul de 
la Toulouse. In cadrul șe
dinței teoretice (lucru inedit), 
fiecare 
fișă în 
te, sub 
carențe 
pentru 
s-au efectuat două

fotbalist a primit o 
care a trebuit să ara- 
semnătură, propriile 
și metodele propuse 
eliminarea lor. Luni 

antrena-

monte (unul fizic, 
nloo-tactic), astăzi, 
Încheie cu un joc de 
care, în compania 
namo. Meciul se va 
pe stadionul 
ora 18.

Vicepreședintele F.R.F., Ște
fan Covaci, a convocat ieri 
antrenorii ale căror echipe 
furnizează jucători lotului na
țional. Au fost prezenți : Gh. 
Constantin, V. Stănescu. FL 
Halagian, A. Erdogh. A fost 
absent I. Oblemenco, probabil 
neanunțait de club, căruia 
F.R.F. l-a trimis, totuși, din 
timp, telegrama. în cadrul a- 
oestei ședințe de lucru s-a 
hotărît ca toate reuniunile lo
tului național să dureze trei 
zile» de duminică ptaă 
(a existat și versiunea 
perioade de o săptămînă 
pregătire centralizată), 
insistat pentru o pregătire 
bală, fără diferențieri 
ciale între obiectivele echipei 
în campionat, în cupele euro
pene sau ale lotului național.

Solicitați să propună și alți 
jucători pentru a intra in vi
zorul selecționerilor, au apărut 
numele lui Moraru, Țălnar și 
Chihaia. (I.C.).

marți 
unei 

de 
S-a 
glo- 

artifl-

(Continuare in pag 2-3)

Modesto FERRARINI

Miercuri și joi 
va avea loc, pe sta
dionul din Poiana 
Brașov, meciul de 
atletism dintre e- 
chipele de tineret 
ale României și 
R. D. Germane. 
„Cupa Tractorul", 
desfășurată săptă- 
mîna trecută, a fost 
o bună verificare 
a atletilor noștri 
și a organizatorilor. 
Cu acest prilej, 
rapidista Vali Io- 
nescu (n. 1960) a 
obținut un rezultat 
promițător la lun
gime — 6,54 m, a 
doua performanță 
românească din a- 
cest sezon.

Citiți în pagina a 
II-a alte rezultate 
ale atletilor români.

■tiO
Aspect din standul cu materiale și echipament sportiv al 
C.I.P.C.l. Foto : I. MIHĂICA

CUPA VOINȚA" LA CICLISM 
0 REUȘITĂ ORGANIZATORICĂ

Cornel Nicolae - o speranță care coniirmâ

M. MĂRGINEAN
CAMPION LA VELODROM

niul sportului și turismului s« 
integrează în aceiași parame
tri. neștiind ce să alegi mal 
intii, unul fiind mal frumos 
decit celălalt și, toate la un 
loc, necesare unui practicant 
al sportului, unui iubitor al 
turismului" — iată părerea lă
cătușilor mecanici Nicolae Dia- 
conescu și Aurei Tincu, de la 
întreprinderea de Electrooen- 
trale București-C.E.T. Groză
vești, părere care concordă 
cu a altor mii dintre vizita
torii actualei ediții — a Xl-a 

a „Tîrgului de mostre", 
deschis zilele trecute la Com
plexul expozițional din Piața 
Scînteii.

In numeroase pavilioane, în
treprinderile expun, de aseme
nea, articole și echipament des
tinate sportului, turismului și a- 
grementulul. toate acestea bucu- 
rîndu-se de frumoase aprecieri 
din partea publicului vizitator.

zează multe articole destinate 
pasionaților sportului și dru
meției. Dintre noutățile aflate 
in stand, aș aminti sacii de 
dormit din materiale supe
rioare, rucsacii pe cadru me
talic, executați din poliamidă. 
precum și îmbunătățirile adu
se unor sortimente de încălță
minte sportivă".

In pavilionul central, o mare 
suprafață este rezervată 
materiale sportive. Se 
dea aici realizările de 
Reghin, întreprindere 
consecvență,
aparate sportive, 
cele destinate 
schiurile, rachetele 
schiturile rețin cu

Competiția ciclistă internațio
nală „Cupa Voința", recent în
cheiată, a reprezentat și în a- 
cest an o frumoasă reușită or
ganizatorică, fant subliniat nu 
numai de sportivii și tehnicienii 
români prezenți la concurs, 
și de delegațiile de cicliști 
Polonia și R.F. Germania 
au concurat la această a 
ediție a întrecerii. Cadrele
nice ale Uniunii centrale a co
operativelor meșteșugărești, ale 
Administrației de “‘at Loto-Pro-

dar 
din 

care 
24-a 
tch-

unor 
pot ve
la IP.L. 
care, cu 

diverse 
care

produce
Intre
gimnasticii, 
de tenis, 

deosebire
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

START ÎN CAMPIONATUL
DE PENTATLON MODERN
Pentatloniștii noștri frun

tași se află în preajma unor 
noi starturi competiționale. 
Intr-adevăr, mîine, se inaugu
rează campionatul național de 
pentatlon modern pe anul

1980, 
nește 
sportive din țara noastră. Se 
vor desemna noii campioni pe 
echipe și Ia individual.

competiție care reu- 
elita acestei discipline

Aproape 
fi văzut 
trenă și 
evadare

nosport și ale federației româ
ne de specialitate au concurat 
și de data aceasta pentru buna 
reușită a competiției și, după 
cum s-a putut vedea, eforturile 
lor au fost încununate de 
succes.

Felicitări merită, desigur, în pri
mul rînd, cîștigătorul întrecerii, 
tînărui dinamovist Cornel Nico
lae. Liderul competiției a fost 
unul din cei mai activi sportivi 
din caravana ciclistă. 
în fiecare zi a putut 
conducted puternic Ia 
aproape nu a existat
în care să nu fie prezent și el. 
Singura greșeală pe care a fă
cut-o și care l-a costat un loc 
fruntaș (și poate chiar victoria) 
în etapa a IlI-a. pe circuit 
(după ce cu numai cîteva ore 
mai devreme, la prtez. încheia
se „ostilitățile" unei alte etape 
erele, de fond, pe șosea), a fost 
că a intrat în cursă fără să fi 
luat cu el ceva de mîncare. asa 
cum se obișnuiește. Rezultatul 7 
După o evadare întreprinsă cu 
colegul său de club Gh. Lăuta-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Luni după-amiază au în
ceput, la velodromul „Dina
mo", întrecerile te cadrul că
rora vor fi desemnați cam
pionii țării in probele de pistă, 
în prima zi a fost programată 
cursa de 1000 m cu start de 
pe loc, juniori mari, dispu
tă la care s-au aliniat 19 aler
gători din șase cluburi bucu- 
reștene și unul din provincie 1 
C.S. Brăila. La această difi
cilă probă, cel mai bun timp 
al zilei a fost realizat tocmai 
de.. --  ----------
de Marian Mărginean (antre
nor Mihai Simion), sportiv a- 
flat la prima participare în
tr-o c. ................

Rezultatele 
ceastă 1------ — —
cele scontate. Recordul probei 
este de 1:11,0 și aparține lui 
P. Dolofan din anul 1970, or 
timpul realizat de campion este 
de 1:13,6, iar următorii timpi 
sînt de la 1:15,0 în sus.

Clasament : 1, M. Mărginean 
Brăila) — 1:13,6 — cam
national la juniori mari ;

V. Mitrache (C.S.Ș. 1 
și O. Celea (Voința Buc.) 

1:15,0, 4. FI. Militam 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 1:15,3. între
cerile continuă.

un brăilean. Este vorba

competiție de velodrom, 
obținute te a- 

primă zi nu au fost

(Continuare in nao 2-3)

(C.S. 
pion 
2—3.
Buc.)

Gh. Șt.

MiINE 0 NOUĂ ETAPĂ (a doua) 
CAMPIONATUL DE RUGBY

Cornel Nicolae (Dinamo), în
vingător al celei de a 24-a edilii 
a „Cupei Voința“. primește tri
coul galben din partea repre
zentantului Federației de ciclism. 

Octavian Amza
Foto : Aurel CUGEREAN

dispută cea de a 
a campionatului 

intermediară 
săptămînă.

Mîine se 
doua etapă 
de rugby, prima 
din mijloc de săptămînă. Cu 
excepția Stelei, care pentru a 
doua oară consecutiv va juca 
în deplasare, dar care — fi
rește — păstrează prima șansă 
prin virtutea lotului său su
perior. succesul pare, de astă 
dată, că va surîde gazdelor.

com- 
Con- 

________ _ Con
stanța ; R.C. Grivița Roșie — 
Știința Cemin Baia Mare: R C. 
Sportul studențesc — Rulmen
tul Bîrlad; A.S.R. P.T.T. Arad 
— C.S.M. Sibiu ; Politehnica 
Iași — Steaua ; Dinamo — Ști
ința Petroșani și Universitatea 
Timișoara — Rapid București»

Iată, 
plet 
stanța

dealtfel, programul 
al etapei : Farul 

Constructorul



A.S. ..Calculatorul'* I.I.R.U.C. organizează Intre 20-30 august CARNET ATLETIC
19VARA ȘAHISTĂ BUCUREȘTEANĂ LL

0 marc acțiune sportivă desfășurată in cinstea 
zilei de 23 August, sub genericul „Daciadei'*

Capitala va găzdui în ultima 
decadă a lunii 
festival dedicat 
cu patrate albe 
RA ȘAHISTĂ 
NĂ“.

Desfășurată 
„Daciadei" și fiind, în

august un mare 
jocului pe tabla 
și negre : „VA- 
BUCUREȘTEA-

sub genericul 
________ . * i același 
timp, dedicată sărbătoririi zilei 
de 23 August, inițiativa aparți
ne harnicei și ambițioasei Aso
ciații sportive „Calculatorul" 
IJ.R.U.C. (președinte ing. Cornel 
Moldovan), ea venind să umple 
un gol care exista în activitatea 
competițională șahistă estivală 
din București.

Ideea care a stat la baza or
ganizării Festivalului a fost &- 
ceea de a crea posibilitatea unui 
număr cît mai mare de jucători 
ei jucătoare din Capitală și din 
țară de a obține clasificări spor
tive superioare. Astfel, se vor 
desfășura 6 concursuri, 3 mas
culine si 3 feminine (sistem el
vețian sau turneu, in funcție de 
numărul de participanta) după 
cum urmează : categoria a II-a 
(pentru obținerea normei de 
categoria I) : categoria I (pen
tru obținerea unei note de 
candidat de maestru) : candidați 
de maeștri și maeștri (pentru 
obținerea unei note de maes
tru). Procentajele care asigură 
normele principale de clasificare 
eînt mărite eu 10 la sută.

Toate concursurile se vor des
fășura pe disfanfa a 10 runde, 
în perioada 20—30 august. Run
dele vor ave» loc zilnic între 
orele 16.30—20 30. iar partidele

întrerupte se reiau în ziua ur
mătoare, de la ora 9. Ședința 
tehnică este programată pe data 
de 20 august, ora 13 in sala de 
sport a Grupului școlar „Elec
tronica" din Bd. Dimitrie Pom
pei nr. 3, Sector 2 (tramvaiul 16, 
autobuzele 67, 101, 106, 129 și 110 
de la gările Basarab și Nord). 
Cazarea, pentru participanții 
din provincie se poate asigura 
în căminul grupului școlar Elec
tronica. Taxa de participare este 
de 100 lei pentru un jucător și 
poate fi expediată pe adresa 
A.S. Calculatorul I.I.R.U.C. Bucu
rești, Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, 
Sector 2, cont 45.11.038, deschis 
la Filiala C.E.C. a Sectorului 2, 
sau se poate achita la Sala de 
șah „Calculatorul" din str. 30 
Decembrie nr. 21 (bloc Cinema
teca) zilnic între orele 18—21. 
vor acorda numeroase premii 
toate cele șase concursuri.

Informații suplimentare 
pot obține la A.S. „Calculato
rul" (președintele secției de șah, 
ing. S. Grațianu) la telefoanele: 
88 20 70 interior 137 si 128 (între 
orele 8 si 9) si 87 80 00 (între 
orele 12,30—13,30 si 20—22). Con
firmările de participare se pot 
comunica prin telegramă sau la 
telex 11716.

Sîntem convinși că secțiile de 
șah ale cluburilor și asociații
lor sportive vor sprijini această 
frumoasă acțiune, înscriind un 
număr cît mai mare de jucători 
la întrecerile Festivalului „Vara 
șahisiă bucureșteană".

Se 
la

se

Tînărul Sorin Matei a fost de
semnat, pe bună dreptate, atle
tul cel mai valoros al recentei 
Balcaniade atletice de juniori de 
la Salonic. Performanța obținută 
de el la săritura fn înălțime (2,25 
m), este cea mai bună înregistra
tă în lume de un atlet de abia 
17 ani și-j demonstrează marile 
posibilități. „In concursul de la 
Salonic, ne-a spus profesorul Vla
dimir Simionescu. membru în bi
roul F.R.A., Matei a fost impre
sionant în încercările sale. Ex- 
ceptînd 2,20 m, înălțime La care 
a trecut din a doua încercare, 
din cauză că i s-au schimbat 
semnele de elan, toate celelalte 
înălțimi le-a trecut la prima ten
tativă (2,12 m. 2.17, 2,25 m) și a 
avut încercări destul de bune la 
2,27 m. Cu acest rezultat, dacă 
l-ar fi obținut la Moscova, Sorin 
ar fi putut fi pe locul 5 la Olim
piadă !“...
• între 15 și 17 august va avea 

loc la Santiago de Cuba tradițio
nalul „Concurs prietenia* pentru 
tinerii atleți din unele țări socia
liste. La întrecerile acestei im
portante competiții vor lua parte 
și cîțiva* atleți români, care au 
plecat ieri spre Cuba. Este vorba 
de : Nicoleta Lia (200 m). Alina 
Grecu (100 mg), Gabriela Coteț 
(lungime), Monica Matei (înălți
me), Silvia Comămiceanu (greu
tate), Liviu Giurgian (110 mg), 
Ion Bulac (400 mg). Sorin Matei 
și Eugen Popescu (înălțime), Au
rel Aștilean (decatlon). Lotul este 
însoțit de antrenorii Constantin 
Nour eseu — antrenor federal și 
Elisa beta Stănescu.
• A 13-a ediție a Cupei Trac

torul", desfășurată la sfîrșitul 
săptămînii trecute la Poiana 
Brașov, a reunit concurenți din

peste 20 de secții de atletism din 
cluburi și asociații sportive. Tn 
ciuda timpului neprielnic, ploaie 
torențială și frig, au fost înregis
trate citeva rezultate mulțumitoa
re : bărbați : 100 m : FI. Bălțat 
(Steaua) 10,2, 200 m : Sușelescu
(Dinamo) 21,3, 400 m : I. Korodl 
(St.) 49.0, 800 m ; A. Glăvan (St.) 
1:52,1, 1 500 m : Gh. Ncamțu
(Prah. PI.) 3:51,0, 5 000 m; I. 
Hurubean (ASA Sibiu) 15:09.0. 
110 mg : M. Bogdan (CSU Brașov) 
14,3, 400 mg : S. Dumitrescu 
(Prah. PI.) 56.5 ; 3 000 m ob. : I. 
Hurubean 9:21.0, lungime “ 
ma (Din.) 7,32 
drosian (Din.)

Peptea 
m, suliță 
m, disc 
52,12 m,

V. Di
ni, triplu B. Be- 

16,41 m. greutate: 
(Tractorul-bober !) 
: T. Pîrvu (St.) 
Al. loan (CA Re- 

ciocan : T. Stan
; FEMEI : 100 m : 

(St. roșu) 12,3, 
Budirlncă (Rapid 
m : Fița Lovin 

ni : M.
2:08,8 

2 : 37.5 
i (Ra- 

per-

Gh.
13,87 
74,20 
Șița) 
(Din.) 69,90 m 
Lenuța O-ană 
200 m : Doina 
Buc.) 24,0. 400 
(C.S.U. Galați) 

Radu (C.S.U.
1 000 m : Fița 
lungime : Vali 
pid Buc.) 6,54 m 
sonal, înălțime : Niculina Vasile 
(Din.) 1,75 m (a întrerupt concur
sul),
(Lte. . .
disc : Marla Badea (ASU Pitești) 
59,36 m — rec. personal, greuta
te : Tatiana Mi hale ea (Lie. fii. 
1st. C-Iung) 14,53 m, suliță : Si
mona Radu (CSS Reșița) 44,06 m.

Carol GRUIA — coresp.
• în cadrul unul concurs des

fășurat la Oradea, Mircea Faze- 
kaș (C.S.Ș.) a înregistrat un nou 
record republican de juniori III 
la aruncarea ciocanului (5 kg) cu 
un rezultat de 60,14 m (v.r. 59,54 
m — Liviu Popovici 1979).

Fița
54.6, 800 I 
Oradea) 
Lovin 
Ionescu 

rec.

100 mg : Maria Vlăsceanu 
fii. istorie C-lung) 14,2.

ÎNTRECERILE CĂLĂREȚILOR JUNIORI
La Sibiu s-a desfășurat etapa 
doua a campionatului republi-

11IN CUPA MINERULUI"
(Urmare din pag. 1)

vozi-Bihor, Centrul Minier A- 
brud-AIba ș.a.

„Cupa Minerului" din acest an 
• constituit un succes — merite 
tn această direcție revenind or
ganizatorilor (Uniunea sindicate
lor pe ramură, C.N.E.F.S. și 
Consiliul județean al sindicate
lor Gorj), dar mai ales primi
toarelor gazde care n-au precu
pețit nici un efort pentru a 
pune la dispoziția concurentilor 
tot ceea ce au avut nevoie 
(maistrul Ionel Mileșan. de pil
dă, și cîțiva ortaci, au făcut 
„peste noapte** un teren de vo
lei). învingătorii, de astă dată! 
au fost : C.M. Gura Humorului 
(Suceava) — la handbal mascu
lin : Minerul Rovinari (Gorj) — 
volei fete. Minerul Motru 
(Gorj) — volei masculin, 
Vasile Cîmpeanu (I.M. Zlat- 
na-Alba) — 150 m : Lumi
nița Glogoveteanu (I.M. Zlatna- 
Alba) — 800 m ; Maria Mono- 
reanu (C.M. Gura Humorului- 
Sueeava) și Nicolae Croitoru 
(I.M. Petrila-Wunedoaral — po
pice : Radu Dragomir (I.M. Șu- 
lor-Maramureș) si Maria Pur
cea (I.M. Z’atna-Alba) — tenis 
de ctmn ; Gh. Colt (Minerul 
Motrn-Gorj) si Panla Dancea 
(T.M. ZIatna-AIba) — șah ț Radu

Teodor (Minerul Rovinari-Gorj) 
și Melania Gărăiacu (Minerul 
Rovinari-Gorj) — lungime ; Ion 
Petrișor (Minerul Rovinari) și 
Ana Breaz (I.M. Bălan-Harghi- 
ta) — greutate.

Cum spuneam însă, finalele 
„Cupei Minerului" din acest an 
au făcut parte dintr-o serie da 
manifestări (n-au lipsit cele 
sportive) inițiate la Motru și de
dicate „Zilei Minerului". Au mai 
fost : o gală amicală de box (cu 
invitați din Drobeta Tr. Severin, 
Tg. Jiu. Lupeni, Sadu, Deva, 
Craiova, între care s-a aflat și 
recentul medaliat cu bronz la 
Olimpiada de la Moscova,' Du
mitru Cipere. cîștigător aici, în 
urmă cu cîțiva ani, a unuia din 
primele sale trofee pugilistice) ; 
o festivitate artistică la Clubul 
muncitoresc Minerul ; o drume
ție pînă la Zăvoi, ș.a.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a consemna aici și 
trei întrebări : de ce au lipsii 
de la această tradițională com
petiție sportivii de la I.M. Do- 
brogea-Constanța și I.M. Cîmpu- 
lung Muscel-Argeș ? De ee din 
programul „Cupei Minerul" lip
sește un sport de forță cum este 
trînta ? Cum se explică faptul 
că la întrecerile din cele două zile 
n-a fost prezent nici un mem
bru din conducerea C.J.E.F.S. 7

a 
can de călărie (dresaj și obsta
cole) pentru juniori și fete. La 
start s-au prezentat sportivi de 
la Steaua» Dinamo, Olimpia din 
București, A.S. A. Cluj-Napoca. 
Agronomia Timișoara, Agricola 
Lugoj» Petrolul Ploiești, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Craiova și C.S.M. 
Sibiu.

OBSTACOLE. Juniori 16 ani 
(16 concurenți, 4 în baraj) : 1. 
Titel Rădulescu (Steaua) cu 
Bucium 0 p (31,9 s), 2. Erich
Fleischer (C.S.M. Sibiu) cu Că
prioara 0 P (33>5 s). 3. Ionel 
Bucur (C.S.M. Sibiu) cu Corint 
0 p (36,9 s)» ' ““ ' 
(Petrolul) cu 
s) — d.b. ; 
concurenți) : 
(C.S.M. Iași)
Erich Fleischer cu Căprioara 4 
p, 3. Cornel Hrebenciuc (C.S.M.

4. Marian Fieraru 
Machedon 0 p (37,3 
juniori 18 ani (32

1. Ion Cojocaru 
cu Fanion 0 p, 2.

Iași) cu Etica 4 p ; fete : Mo
nica Zolea (C.S.M. Sibiu) cu 
Artist 0 p. 2. Ioana Scrioșteanu 
(Dinamo) cu Vals 9’/» p — d.b., 
3. Rossana Pitei (Petrolul) cu 
Mezin 7 p ; echipe : 1. Petrolul 
4 p (63,4), ‘ ‘
(63,7 s) — 
8 p.

DRESAJ
Cerbu 496 . .
(Steaua) cu Lan 491 p, 3. Silva
na Todea (Olimpia) cu Bufon 
472 p.

• Incepînd de mîine, timp de 
trei zile, la Sibiu vor avea loc 
întrecerile etapei a doua a 
campionatului de concurs com
plet, la care și-au anunțat par
ticiparea călăreți de la Dina
mo, Steaua» C.S.M. Craiova» 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași și Ve
nus Mangalia.

L IONESCU — coresp.

2. C.S.M. Sibiu 4 p
d.b.» 3. C.S.M. Iași

: Erich Fleischer cu 
p, 2. Teodor Pancă

33 0
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„CUPA VOINȚA** LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

ru. către sfîrșitul cursei, celor 
doi fugari li s-a făcut... foame 
(nu a avut alimente la el nici 
Lăutaru), o foame chinuitoare 
care i-a obligat pe cei doi să 
încetinească simțitor pedalajul 
și astfel să fie ajunși de plu
ton. Pentru gafa făcută în etapa 
a IlI-a, în secvența Următoare 
a cursei, Nicolae a luptat din 
răsputeri și s-a reabilitat în fata 
numeroșilor săi suporteri (el 
a reprezentat pînă anul tre
cut asociația sportivă Voința 
Ploiești), reușind să cucerească 
mult invidiatul tricou galben.

Vorbind despre valoarea teh
nică a acestei a 24-a ediții a 
„Cupei Voința" trebuie spus că, 
de data aceasta, disputele au 
fost mai puțin reușite. Numărul 
participanților redus (61), ca și 
pregătirea acestora care s-a do
vedit a fi, din multe puncte de 
vedere, nesatisfăcătoare nu s-au 
situat la înălțimea eforturilor 
depuse de organizatori pentru 
buna reușită a competiției. Iată 
un subiect care ar trebui ana
lizat In mod foarte serios de 
către federația română de re
sort.

„TIRCUL DE MOSTRE-1980
CONCURSURI DE TESTARE

kk

(Urmare din pag. 1)
atenția. Elena Nagy, tehnician 
proiectant la I.P.L., ne pre
zintă noul schi! din fibre de 
aticlă, cu care „sportivii noștri 
fruntași vor putea repurta noi 
succese în acest domeniu".

De asemenea, amatorii de 
turism și pescuit găsesc nu
meroase produse care ie sint 
de mare folos printre cele 
realizate la Metalica Oradea, 
INOX, Metaloglobus, Emailul

roșu Mediaș, Întreprinderi care 
aparțin de Centrala industriei 
de articole casnice și care se 
disting printr-o linie modernă, 
prin utilitate funcțională. Au
rica Pornea, unul din ghizii 
pavilionului, ne prezintă și d- 
teva din produsele destinate 
copiilor, produse ieșite din 
mîinile harnice ale muncitori
lor de la Viitorul Oradea și 
Arădeanca șl care constituie.» 
startul spre practicarea spor
tului. Dintre noutăți am reți

bicicletele produ- 
roșu Mediaș.
nota în conti-
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PROBLEMA NR. 1 LA „POLI
Problema nr. 1 cu care se con

fruntă la această oră Politehni
ca 
ză 
Iul 
(Și 
orizont profilîndu-se Celtic Glas
gow !), este așezarea ei tactică, 
avînd în vedere apariția în for
mație a reputatului internațional 
Dumitru. Noutate care presupune, 
așa cum ne-a și spus antrenorul 
studenților timișoreni, Ion Io
nescu, o restructurare a jocului 
echipei sale. Alături de „vetera
nul mexican" Dembrovschi. cel 
care pînă acum era Învestit cu 
sarcina conducătorului de joc, a- 
părînd acum un alt 
capabil să stimuleze 
coechipierilor și să 
eforturile, Dumitru.

Din partida de la ___  __ ____
— ținînd cont, bineînțeles, de ca
racterul ei de deplasare — a re
ieșit intenția ca în desenul tactic 
al elevilor lui Ion ionescu, lui 
Dembrovschi îi revine rolul de 
mijlocaș avansat, cu sarcini pre
ponderent ofensive, combinative, 
în timp ce Dunrtru păstrează 
mai strîns contactul cu comparti
mentul defensiv, știința luj de a 
pasa în adîncime, de a lansa con
traatacul ajutindu-1 să impulsio
neze și maniera de exprimare o-

Timișoara, echipă care urmea- 
să reprezinte in curînd fotba- 

românesc în Cupa cupelor 
sorții nu au rost demenți, la

„mexican", 
potențialul 

le ordoneze

Cluj-Napoca

fensivă a 
mult cu 
vîrful de 
angajați < 
acțiuni).

Deocamc 
Ii tehnicii 
cristalizări 
,,U“ Cluj- 
mentul m 
clu-se mai 
echipă (1 
delcu !), 
suprafață 
frepetateloi 
ne ale a> 
de a ieși

ESTE 
STBUCTU 
ORGANIZ 
„POLI" \ 
RAPID, I 
Important, 
surind dt 
tnclt etap, 
ia prima 
nală urm 
nunțat < 
Sperăm < 
trenorulul 
nil Duml 
echipierii 
mal efica-

ARGUMENTELE
După jocul de La Galați, în ta

băra dinamovistă era o bucurie 
reținută. Du du Georgescu încer
ca să explice debutul bun al e- 
chipei și, bineînțeles, cele trei go
luri ale startului său :

„Eu cred că o echîpă depinde 
în cel mai înalt grad de atmo
sfera care domnește în sinul ei. 
Din acest punct de vedere, sîn
tem într-o cu totul altă situație 
astăzi. In campionatul trecut am 
fost o echipă posomorită, rigidă, 
în care prieteniile au început să 
se destrame. „Nea Tinel* a adus 
o anume voie bună, plasează cite 
o glumă la momentul potrivit, 
vorbește colorat, cum îi place 
fotbalistului, mai te repede, dar 
apoi iar glumește, Iar te șmo- 
truiește, așa cum e în v’ață, și 
nu ține supărarea. In ceea ce 
privește munca, vă spun sincer 
că niciodată pînă acum — și fac 
30 de ani în septembrie — n-am 
fost pus să trag ca acum. Cine 
ne urmărește antrenamentele de 
luni — două La număr — ar pu-

LUI
tea SA n< 
re însă i 
că echip;
In acest 
tinerii. < 
îmi oare 
nionftftrea 
nu 1 se

ceeași sil 
fotbal, d 
tjneală - 
din care 
pfnă la 
privește, 
luri in : 
nu mă 
au lnflui 
meu in 
simt bin 
ăsta este 
pentru n

INFATUAREA NU POATE FAC
CU PERFORMANTJ 

ții trebui 
Jucătorul 
noi — i 
bloul rea 
men tul < 
Ardeleam 
administr 
care au 
ir te ot 
Clar 1,. *1 
etapei a 
opoziție, 
nat“.

Iată, ci 
vizibile g 
moment 
perea și 
conduceri 
acționeze 
rea rindi 
unui mor

nut, mai ales, 
se de Emailul

Am putea 
nuare numeroase impresii ale 
vizitatorilor Tîrgului de mos
tre — 1980. toate canvergînd 
spre aceeași apreciere : indus
tria noastră pune la' dispoziția 
cumpărătorilor produse 
de calitate superioară, 
pregnantă preocuparea 
contribui eficient, prin 
mijloacele, Ia ridicarea .. 
lui de trai al populației,

variate 
fiind 

de a 
toate 

niveiu-

SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

„TRIUMF- BUCUREȘTI orga
nizează zilnic, In sala de la 
ștrandul Tineretului, concursuri 
de testare-selecțle pentru fete 
născute în anii 1973 și 1974 șl 
băieți născuți in anul 1974, în 
vederea completării locurilor 
vacante la Centrul de gimnas
tică sportivă de înaltă perfor
manță.

Pot participa șl copil din 
provincie. informații supli
mentare la telefon 66 69 40.

I
I
I
I
I

După meciul de La Slatina, clș- 
tigat „ia pas“ de Corvinul Hu
nedoara, am fost tentați sâ de
dicăm aceste rînduri .^artizanilor" 
prețioasei victorii obținută in • 
deplasare. Să subliniem, adică, 
luciditatea tactică a lui Lucescu, 
disponibilitatea fizică (regăsită) a 
lui Dumitrache, factorii principali 
care au dinamizat un colectiv 
disciplinat, dotat și receptiv. Ar 
fi fost, de fapt, o confirmare, 
seriozitatea și aplicația celor doi 
„veterani" fiind subliniată, nu 
o dată, de-a lungul marșului 
triumfător de (re) promovare a e- 
chipei lor în prima divizie.

Ne-am hotărit, însă, să aducem 
„La rampă" un alt fenomen ca
re a șocat, Intr-adevăr, pe gazo
nul slătinean: replica sleită a e- 
chipei gazdă, reculul valoric al 
tuturor jucătorilor săi. Realitate 
care a surprins cu atît mal mult 
cu cît F.C. Olt își făurise, In 
campionatul trecut, renumele u- 
nei formații conștiincioase, tenace, 
capabilă (în întîLniri cu „nume" 
prestigioase) să suplinească de
calaje tehnico-tactice prin efort 
fizic, prin angajament moral. 
Ce s-a înttmplat atunci cu F.C. 
Olt 7

Un „draw" obținut în prima 
etapă. în deplasare, a răscolit, se 
pare, supraestima rea instaurată 
în conștiința unor jucători che
mați la loturile reprezentative. 
Președintele clubului, Gh. Be- 
chcru, întristat de eșecul echipei, 
avea să ne spună, dealtfel, după 
meci: ,.Infatuarea a cuprins lo
tul nostru. Jucători cărora nu le 
mal ajungi cu prăjina la nas au 
uitat că între drepturi si obliga-

II

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
JUCAT LA PRONOEXPRES?

I
8

Nicd reuniunea desfășurată du
minică dimineața nu s-a ridicat 
peste ștacheta mediocrității. Con- 
curenți puțini și de valoare me
die, handicapuri întocmite parcă 
special pentru a rezuma probele 
respective la o dispută între s 
sau cel mult 3 concurenți șl, 
desigur, nelipsitele șl mult „apre
ciatele" hituri. în ceea ce pri
vește alergările, ceva mai dina
mice au fost doar cele cîștlgate 
de Grăbit (saltul de valoare fă
cut însă de acesta — 12 sec. — 
este în afara prevederilor regu
lamentare !) Juvenil, care șl-a 
adjudecat, mai lejer deedt a lă
sat impresia, hituriie „Premiului 
Giuleștl" (ambele manșe &-au 
rezumat la un prelungit duel 
între el șl Melodic, restul con- 
curenților făcînd cursă aparte). 
Roditor șl Atala. Primul, condus 
cu multă răbdare șl bine rusțl* 
nut In lupta finală de C. Radu

(nu sîntem de acord cu cel care 
s-au manifestat zgomotos in 
cursele In care acesta a ratat 
victoria cu Rodion, un cal di
ficil de condus, și Bafia, victi
ma gaiopuiul dat tn cea de-a 
două turnantă), a dispus, relativ 
ușor, de Bastia șl Rafon, iar A- 
tala pus" un scurt cap lui 
Nuvelista. în final, reținem îm
pătritul succes realizat de tlnă- 
rul antrenor I.R. Nlcoiae.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I t 1. Grăbit (Gv. Solcan) 
rec. 1:4O,0, 2. Retorta. Simplu 9, 
ordinea îs. Cursa a H-a: 1. Ca
tren (N. Boitan) rec. 1:28,1. X 
Hebreea. simplu X ordinea 1«, 
event 14. Cursa a m-a: 1. Ju
venil (LR. Nicolae) rec. 1:26,8, 2. 
Melodic, 3. Hotărel. Simplu 5, or
dinea «. event 13, ordinea triplă 
106, triplu ctștlgător T7X Cursa 
a IV-a: j. satiric (D. Popa) rec. 
1:33,3, x Bafta. Simplu 4, erdl-

nea 17, event 16. Cursa a V-at 
1. Rapița (I.R. Nicolae) 
1:29,1, 2. Polux. 3. Nervin. Sim
plu 6, ordinea 21, event 12, ordi
nea triplă 882. Cursa a Vl-a : 1. 
Juvenil (I.R. Nicolae) rec. 1:27,1, 
X Melodic. Simplu 1.60, ordinea 
3. event 9, triplu cîștigător .61. 
Cursa a VII-a: 1. Neguța CLR. 
Nicolae) rec. 1:28,3, 2. Bărdlța,
3. Runda. Simplu 6, ordinea 9, 
event 6. ordinea triplă 440. Cursa 
a VIH-a: 1. Roditor (C. Radu) 
rec. 1:27,1, x — "
Simplu 5, ordinea 
ordinea triplă 926, 
gător 131. Cursa a 
(G. Tănase) rec. 
velista, 3. Suzeta, 
ordinea 20, event 34. 
triac s-a ridicat la 
lei și s-a Închis. (Rezultat 
vlzoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

2.
rec.

Roditor
Bastia, 3. Raion. 

35, event 46, 
triplu cSști- 

IX-a: 1. Atala 
1:46,4, X 
Simplu

Pariul 
suma

Nu-
1,60, 
*us- 

15 BS2 
pno-

informăm că astăzi este ul- 
zl pentru procurarea 
la tragerea obișnuită

tlma 
telor 
noexpres de mîine 13 august 
De reținut ca, săptămînal,__
gorile obișnuite Pronoexpres o- 
feră mari cîștiguri In autoturis
me și bani.

PRONOSTICURI...
Campionatul Diviziei A este In 

plină desfășurare. Simbătă 16 au
gust o nouă etapă cu meciuri 
deosebit de atractive. De aseme
nea, duminică 17 august se reia 
și campionatul Diviziei B. Deci 
un concurs Pronosport cu parti
dele din ' ’ ’ ’ *
cele mai 
B.

Iată șl
Teașcă, antrenorul echipei F.C.M. 
Galați, privind rezultatele con
cursului Pronosport din 16—17 
august a.c.

1. F.C.M. Brașov — Sportul 
studențesc 1X; x Politehnica Ti-

biie- 
Pro- 
1980. 
tra-

Divizia A șl jocurile 
importante din Divizia

părerea lui Constantin

mișoara — F.C. i 
mo Buc. — F.C.
A.S.A. Tg. Mureș 
X; 5. Chimia Rm. 
ua 1X2; 6. Univ. 
i; 7. ~ ~ . * ■ 
Baia Mare IX;
lași — „U" “ _
F.C.M. Galați — F.C.
10. Progresul Brăila — 
stanța 1 ; " ~~
— Rapid 
Tî mă veni 
pdd Arad
X 2.

Important de reținut: joi 
gust este ultima zi pentru 
nerea buletinelor.

Dina- 
1; 4. 

Bacău
Stea-

Oit 1; s. 
Corvin ul
— «IC 
Vilcea — 
Craiova — Jiul 

Progresul Vulcan — F.C.
- **; 8. Politehnica

Cluj-Napoca 1; ».
Argeș 1;

F.C. Con-
11. Gaz metan Mediaș 
Buc. IX; 12. Chimica 
— Petrolul X; 13. Ra-
— F.C. Olimpia S.M.

14 au-
depu-

PRO-CIȘTIGURILE TRAGERII 
NOEXPRES DIN 8 AUGUST 1980.

Categoria 2 : 4,75 variante a
14.225 lei ; cat. 3 : 10,50 variante 
a 6.435 lei ; cat. 4 : 66,25 a 1.020 
lei ; cat. 5 : 155.50 a 435 lei ; cat. 
6 : 5.840.50 a 40 led ; cat. 7 : 135,75 
a 200 lei ; cat. 8 : 2.748,25 a 40 led. 
Report categoria 1 ; 164.926 lei.

3 :
. « :

• ]
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fringe 
trecut 
echipi 
țese. 
Bala 
supor 
vagor. 
sac p 
tneba 
tul d 
comp, 
cîteva 
Panaș 
mai 1 
libere 
derby 
dores < 
DAT^ 
,.zldu 
metri, 
nu a
— pr 
să fa 
că pi 
turl 1 
nulati 
arbitr 
pentn 
în ac 
crakn 
țin c. 
echipa 
vean 
marcr
— su 
Dacă, 
al vl< 
motiv 
portai 
cuiul 
am n 
ta ur 
te dii 
stăpîr 
cîteva

C\\\\\\\\\\\\



!A: », TOPUL EUROPENELOR *

t mal 
iei și 
x)t fi 
menea

11 PO- 
tmnele 
iul cu 
iparti- 
aflîn- 
e din 
i Ne- 
ropria 
pofida 
nargi- 
>nescu
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VOUĂ 
[ LUI 
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națio- 

pro- 
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1 an- 
micie- 
și co
la ©ea

TOPUL PENTRU OSLO
Iată situația Topului pen

tru Oslo, după două etape :
15 puncte : Dinu, lordache, 

Sameș. ficleanu ștetănescu.
14 puncte : Bălăci, Că mă ta-

ru, Cri șan.
13 puncte : Bdlbni, 

nescu.
A. IO"

12 puncte : Munteanu IL
11 puncte : Nicolae.
10 puncte : Ltcă
S

Joc
puncte : Cristian 
mal puțin).

(cu un

7 puncte : Negrilă, Stoica
(ambii, un joc mal puțin).

6 puncte : M. Răducanu (un 
joc mai puțin).

• Opt jucători din 17 au 
media 7, considerată ca fiind 
minimă pentru un Internațio
nal. (Promițătoare apariția 
Iul Negrilă care Iși pune can

didatura pentru postul de fun
daș dreapta).
• Surprinde netntegrarea în 

ritm a tinerilor Munteanu n, 
Nicolae și Lică.
• Mijlocașul ..tricolor” Dinu 

continuă să joace bine pe 
post die „libero” la echipa sa 
de club.
• Pe primele 9 tocuri, pa

tru jucători de ta Universita
tea Cratova și trei de la Stea-

• în duelul Cămătaru — A. 
Ionescu, „vtrful” cralovean 
primește șl bonificația golului 
înscris pe terenul lui Adrian.

Topul continuă In etapele 
următoare șl va culmina în 
prima manșă a „europenelor”, 
care ar putea fi decisivă pen
tru ultimele retușuri ale echi
pei naționale. (Să reținem că 
12 din cel 17 Jucători ai lotu
lui actual vor juca In cupele 
europene). \

Accelerarea se impune pentru toate cele patru...
fa mod normal, preocupările și atenția sînt îndreptate atît spre 

echipa națională, cît și spre cele patru formații de club care ne 
vor reprezenta în cupele continentale. Toate acestea VOR JUCA, LA 
17 SEPTEMBRIE, IN DEPLASARE IAR LA 1 OCTOMBRIE VOR EVOLUA 
PE TEREN PROPRIU. Dorind să le stimulăm, să le facem să nu uite 
nici un moment că trebuie sâ „ridice strocul" cu cît ne apropiem 
de data startului in marile întreceri ale fotbalului european, con
tinuăm sâ prezentăm, după fiecare etapă, și „Topul europenelor", 
alături de cel al componenților lotului reprezentativ. Topul se rea
lizează prin adiționarea notelor acordate de cronicarii meciurilor în 
care au evoluat ,,europenele", lata cum se prezintă 
după două etape: 
1—2. Univ. Craiova

Steaua
3. F.C. Argeș
4. Polit. Timișoara . r _.
Protagonistele campionatului trecut, ___

decise sâ nu abandoneze rolurile nici în actuala ediție (și bine 
fac I) apar în frunte la egalitate: ca urmare a unei bune compor
tări și a alteia mai puțin convingătoare. In vreme ce pentru Steaua 
lucrurile s-au petrecut chiar în această ordine. Universitatea a avut 
un start maî ezitant, spre a apare mai convingătoare în a doua 
apariție, cea de sîmbătă, de pe stadionul din Bd. Ghencea. Cele 
două principale furnizoare ale lotului reprezentativ nu sînt încă 
la nivelul realelor posibilități, dar vădesc o tendință de înscriere 
în graficul atingerii potențialului normal.

In schimb, F.C. Argeș și Politehnica Timișoara — aflate ambele în- 
tr-o perioada de restructurări de formație (mai cu seamă prima) 
sau de tactică (in special a doua) — sînt încă sub linia de randa
ment necesară momentului competițîonal pe care îl parcurgem și 
amîndouâ trebuie să forțeze spre a ajunge la o exprimare superioară 
calitativ.

situația aceasta

puncte (6.5013,50 ____ . .
13.50 puncte C7.5O
12 _ r
11.50 puncte (6

puncte (6

p. et. I
P-
P- 
P- 
care —

+ 7
4- 6 
+ â
+ 5,50 p.)
cum se vede

p. et. a ll-a) 
p.)
P-)

sînt

;cu „SCHIMBAREA LA
Față de campionatul trecut — 

care deși absolvit, pînă la urmă, 
cu bine, a scos în evidență o 
serie de slăbiciuni evidente In 
Jocul său — Chimia se prezintă 

w anul acesta cu o serie de nou
le pa- tăți înscrise în ldeea antrenorilor

Cred M. Piguiea și N. Dinescu, nou-
adune tăți de reconstrucție, din mers, a 
înt și echipei. Și preocupările condu- 

urce. cerji tehnice vîlcene au vizat, în 
primul rînd, fortificarea eompar- 

ezervw ’ timefttului defensiv din care, în 
în a- prezent, doar Cincă mai „rezistă"

destul 
înce- 

;ză — 
sigur, 
e mă 
10 go- 
ția să 
îtările 
aentul 
n mă 
lui și 

bun

ILĂ

IĂ

din vechea linie de fundași, în 
cadrul căreia a fost operată o 
curajoasă modificare de dispozi
tiv prin apariția ineditei perechi 
de fundași centrali Cilean — 
Stanca. La aceasta se mai. adau- 

*gă introducerea în formația de 
bază a două piese de „B“, pînă 
mai jeri anonime dar cu valoa
re certă de „A*. Alexandru la 
mijlocul terenului și Preda. ca 
element de avanpost, . prezența 
lor în Joc asigurînd, pe lingă 
un plus de vigoare și angaja
ment, un spor de eficacitate 
mult așteptat.

Dincolo însă de ademenea in-

FATĂ" A CHIMIEI
demn de remarcat ni se pare fap
tul că Chimia a reușit să mar
cheze, la Tg. Mureș, trei goluri 
șl să țină pe A.S.A., pînă aproa
pe de finalul medului, sub ame
nințarea înfrtngerii. Lucru nu 
chiar la îndemlna oricui. Maj fi
les dacă avem tn vedere că e- 
ehipa Tficeană a făcut acest lu
cru nztnd numai de armele spe
cifice fotbalului, nu șl antijocu- 
lul, cum se obișnuiește în depla
sare. O asemenea remarcă, puțind 
ține toc șl de concluzie, trebuie 
să-l facă pe elevii antrenorilor 
M. Piguiea $1 N. Dinescu să 
persevereze pe drumul bun pe 
care au pornit în acest campionat, 
să dovedească tuturor că .schim
barea la față” pe care și-au pro
pus-o nu este ceva de conjunctu
ră și de colorit, cl de conținut 
șl durată.

Mihai IONESCU

APOSTROFĂRI
F.C. Baia Mare nu a putut în

vinge pe F.C.M. Brașov. Nico
lae Proca și-a așezat în așa fel 
„piesele" îneît fazele ofensive 
create de jucătorii lui Viorel Ma- 
teianu s-au izbit ca valurile de 
stincile unui țărm, s-au... spart 
ca valurile și puțin a lipsit ca 
tăioasele contraatacuri ale oas
peților să nu se soldeze și cu 
alte goluri în poarta (lăsată, hăt 
în... urmă și stingheră) lui N. 
Răducanu. Pînă la urmă a fost 
1—1, rezultat care, fără îndoială, 
i-a nemulțumit pe spectatorii din 
tribunele stadionului de lingă 
Dealul Florilor. Dar nici unul 
dintre acești spectatori NU 
AVEA DREPTUL să sancționeze 
prin fluierături neper mise com
portarea echipei. Pentru că echi
pa A JUCAT. A jueat ce știe ea. 
ce a învățat-o Mateianu. A fă
cut TOT CE I-A STAT IN PU
TERI ca să cîștige meciul, ca să 
intre în posesia ambelor puncte 
puse în joe. E adevărat că Ră
ducanu a avut și intervenții hi
lare, dar să nu se uite că a sal
vat și două goluri gata făcute.

REGRETABILE...
E adevărat că Bălan, Buzgău și 
Mureșan au ratat, dar să nu se 
uite că ei n-au încetat nici un 
moment lupta Sportivă din te
ren. E adevărat că veteranul 
Condruc a greșit Ia golul primit, 
dar să nu se uite faptul că el 
a căutat mereu să șubeze la 
poartă din marginea careului șj 
că a jucat nerefăcut complet, 
Iată de ce n-am înțeles ATITU
DINEA unei părți a publicului și, 
mai ales, a acelui grup de la poar
ta stadionului care i-a întîmpinat 
pe jucători, la plecarea aleasă, cu 
apostrofări și injurii. Cam prea 
repede vor acești așa-ziși „su- 
porteri** să vadă la Baia Mare.., 
Cupa campionilor europeni !

Laurențiu DUMITRESCU

STIRL. ȘTIRI... J a
• LA 27 AUGUST, RETURUL 

FINALEI BALCANICE. Manșa a 
doua a finalei Cupei Balcanice, 
dintre echipele României și iu
goslaviei va avea loc la 27 au
gust La București. In prima man
șă, disputată Ia Belgrad, fotba
liștii iugoslavi au învins cu sco
rul de 2—0.
• MÎINE, LA PLOIEȘTI LO

TUL REPREZENTATIV DE TI
NERET — HAPOEL RICHON LE- 
TLON. Reprezentativa de tineret 
a României va. întîlni mîine, la 
Ploiești. într-un meci de verifi
care, formația Hapoel Riehon 
Letion. Intîlnirea este progra
mată pe stadionul Petrolul. La 
ora 17.30. Dintre cornponenții lo
tului, băimărenii Terheș și Mu
reșan nu vor putea fi utilizați. 
Primul este accidentat, iar al 
doilea, din motive obiective (sa
tisfacerea stagiului militar) nu 
s-a putut deplasa în Capitală.
• GLORIA BISTRIȚA — HA

POEL N AHEAD 5—2 (3—0). Go
lurile Invingatorilor au fost mar
cate de Coni an. Butuza, Geor
gescu, Ferencz și Moldovan. (L 
Toma — cores p.).
• OLTUL SF. GHEORGHE — 

HAPOEL RICHON LETION 2—3 
(2—0). Au înscris: Focșeneanu, 
Paltin și iakobi de la oaspeți, 
Keresteș și Kollosi de la gazde. 
(Gh. Briotă — coresp.).
• F.C.M. BRAlLA — PETRO

LUL PLOIEȘTI 0-2 (0—2). Go
lurile învingătorilor au fost fnar- 
cate de Simaciu (min. 36) și Rob 
(min. 30). (G. Rizu — coresp.).
• AURUL BRAD — PANDURII 

TG. JIU 3—0 (2—0). Au înscTis: 
Stoica (min. 10). Muia (min. 14) 
și Ghiță (min. 55). (Al. Jurca — 
coresp,).

O ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
SOMEȘUL SATU MARE 2—1 
(1—0).
• FLACARA AUTOMECANICA

MORENI — MUSCELUL CIMPU- 
LUNG 2—1 (0—0). Au marcat:
Enache (min. 60), Gruia (min. 05), 
respectiv Drăgan (min. 65).
• SIRENA BUCUREȘTI —

F.C.M. GIURGIU 4—0 (2—0).
Proaspăta divizionară B a rea
lizat un foarte, bun joc ofensiv, 
cîștigînd la scor prin golurile 
marcate de Dragnea (2), Rlșniță 
și Raicea.

TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA A VH-a

lație*. 
at de
I ta-

mo-
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îăsuri 
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pern-

făcut 
terio-

i in
ii de 
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ale 
să 

inge- 
ișirea

teresante mișcări de efectiv. Chi
mia atrage atenția specialistului, 
ca și a spectatorului obișnuit, 
prm ceea ce realizer^k în Joc. 
Pentru că la noua -ață a echi
pei, antrenorii ei se preocupă, cu 
același interes, să-i asigure aces
teia o haină tactică - pe măsură. 
Șl pînă acum rezultatele par să 
confirme că Chimia se află pe 
un drum bun, acesta însemrdnd: 
o bună mișcare a jucătorilor in 
teren, dublată de mai corecta în
țelegere a sensului real a! jocu
lui, orientat spre simplitate în 
construcție și decizie la finaliza
re ; o mai mare angajare a e- 
chipei, în ansamblul său, conse
cință a creșterii omogenității pe 
plan psihic. In acest context.

LIBARDI, GIUCHICI Șl
Sîmbătă. la Petroșani, a debu

tat... Libardi. Ca antrenor prin
cipal tn fața propriului public. 
Tot sîmbătă a debutat și ex-tlmi- 
șoreanul Gluchici în fața publi
cului din Valea JluluL Cele două 
debuturi au permis regăsirea pu
blicului petroșănean, care a «lat 
dovadă de o frumoasă sportivi
tate. Șl, In primul rînd, a de
monstrat maturitate. Publicul a 
înțeles că meciul cu Progresul- 
Vulcan e un prim șl psihologic 
examen pentru Petre Libardi, 
fostul jucător-fanlon al Jiului. Și 
cum echipa se chinuia în me
diocritate în prima repriză, el. 
Publicul, n-a repetat ..maniera” 
din alte partide, tn tocul huidu
ielilor, al apostrofărilor, publicul 
petroșănean a așteptat tn liniște 
ea echipa să-șl revină. El, supor
terii din Valea Jiului, au avut 
încredere ta Libardi, au avut în
credere în Giuchid. cel oare de
sena eu rafinament arabescuri a- 
mețltoare pentru adversari. dar 
care rata cum numai el poate să 
o facă, ta faze foarte simple. Și 
această încredere, această liniște

PUBLICUL PETROȘĂNEAN
care obliga dar și care permitea 
ca ecliipa să-și regăsească respi
rația, a fost răsplătită, în final, 
de o repriză secundă spectacu
loasă și de o victorie prețioasă. 
Primul învingător, sîmbătă, la 
Petroșani, a fost Publicul, ma
tur și sportiv. Probabil că și 
prezența „caravanei fair-play-ului“ 
a gazetei ,,Munca" a reprezentat 
o invitație la comportare cît mai 
frumoasă.

Un cuvînt despre Progres ul- 
Vulcan. Echipa a acuzat absența 
unui al doilea fundaș central ex
perimentat lingă G. Sandu. Cu 
Ciugarin sau cu Angelescu, aco
lo, în linia de fund, altfel s-ar 
fi scris, poate, istoria partidei 
de la Petroșani. Progresul-Vulcan 
a demonstrat Insă o nebănuită 
forță morală, reușind o specta
culoasă revenire de la 0—3. Nu 
știm dacă cu Marica mijlocaș o- 
fensiv de la Început și irezisti
bilul D. Florian pe extrema 
dreaptă din plecare, echipa din 
str. dr. Staicovici n-ar fi dema
rat mai devreme î

Mircea M. IONESCU
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de ușor *1 nostru !• Același lucru afirmau 
și cel din preajma formației A.S.A. Ptnă <
la urmă șl unii și alții s-au consolat la g
gtodul că au putut evita tafrlngerea șl că, 
oricum, și un punct e bun ctad... se adună.
• Ctad a taoeput să plouă toren.tial la Tg. g
Mureș, spectatorii, ta marea lor majoritate, 'g
au rămas nemișcați ta tribună, sub um- g
brele. Unii, chiar și în aceste condiții, au g
fost udați pînă la piele. Pentru aceștia, ca g
șl pentru mulțl alții, golul egalizator al Iui g
Fanicl din min. 89 a avut efectul unei ml- g
raculoase... aspirine. S In meciul de la g
Pitești, pe tabla de la vestiare, unde se g
scrie cu creta componența echipelor, nu- g
mele lui Dobrin a apărut în calitate de g
antrenor secund. La terminarea medului g
cu Politehnica l-am întrebat pe plteștean; g
— Ce părere are antrenorul Dobrin despre g
jocul echipei sale ’ a Mal slăbuț decit la g
Craiova. — Cum iți explici 7 * Eu zic că g
noii componențl ai echipei, evolulnd ofi- g
cial pentru prima oară în fața publicului, g

>TIAR...
tea partidei de...._________  la
icăm azi cel mai 

Se gîndea la ta- 
.', în campionatele 
iministraseră umor 
o, Sportul studen- 
ița. in drum spre 
l 425, un grup de 
irau, pe fereastra 
bului F.C.M. „Un 
: cu voi 7“ l-a in
ii Jibou, lmplega- 
e s-au... retras în 
îturat cu vigoare, 
Uutind golul lui 
17 Șl puteau să 
cele 4—5 lovituri 

tor craloveni în 
rul Cristian Teo- 
NICI MACAR O 
egulamentari, deși 
.bil la numai 5—5 
itorul de joc nld 
- de ochii lumii... 
tătoriior din „zid” 
apoi. Așa se face 
asă a unor lovi- 
e metri a fost a- 
le ciudată a unul 

intransigența sa, 
îifeste. ce-1 drept, 
e o echipă, cea 
stat cel care sus- 
în prima repriză 

portarul craio- 
„Dacă Steaua 

fi pierdut meciul" 
iporterll steliștl. 
g, primul artizan 
inoscut pentru e- 
•tidelor foarte im- 
tntea începerii jo- 
na oară cină nu 
, deși mă așteap- 
Vorbe confirma- 

<arte sigură, de o 
de admirație ta 

s, din prima re-

priză, de la poarta craioveanului. Țlne-o 
tot fișa. Lung, Ill calm ca în meciul cu 
Steaua I • „Plecată ca din pușcă” la Ba
cău, unde și-a surclasat adversara, Steaua 
a dovedit 
cu... aer 
versitatea 
vărat și 
București _ _ _ _ „
dar Ia fel de adevărat este șl faptul că ta 
derbyul cu Cnalova Steaua nu a avut... 
gloanțe declt pentru o repriză. Prea pu
țin pentru pretențiile acestei echipe I • 
Noul președinte al clubului Jiul este Anton 
Coșereanu, fost portar al echipei din Pe
troșani. fost antrenor la copiii și juniorii 
formațiilor din Valea Jiului. O frumoasă 
tradiție se instaurează, deci, la Jiul, ca în 
funcția de conducere să activeze foști ju
cători șl antrenori, adică oameni care cu
nosc în profunzime problemele mari ți 
problemele mici ale fotbalului. • In pauza 
meciului de la Petroșani, observatorul fe
deral Ion Pîrvescu l-a chemat In cabina 
arbitrilor pe Varga șl Sandu. Intre oel doi 
avusese toc o scenă penibilă ta min. 41: 
G. Sandu H trăsese de tricou pe Varga, 
mingea plecase spne terenul petroșănean, 
arbitrul de centru urmărea mingea, clnd 
Varga i-a aplicat o lovitură ta bîrbie ju
cătorului bucureștean. Așa văzuse șl ob
servatorul federal, chiar dacă nici centra
lul (din motive obiective) șl nici tușlerul 
S. Drăgulicl nu văzuseră faza. In cabină, 
G. Sandu a declarat că Varga doar l-a 
împins cu palma Șl cum „victima” de
clară că n-a fost... atacată, ce să mal spu
nă cronicarul și observatorul federal 7 I 
Noroc că după pauză jocul a devenit 
sportiv. • Sîmbătă. la Tg. Mureș, a fost 
inaugurată, în tocalul A.S. Armata, o foar
te interesantă expoziție foto, sub generi
cul „Frumusețea fotbalului", aparțintnd 
unul statornic prieten al sportului din lo
calitate. C. MIhu. Expoziția se bucură de 
un mare succes, dteva din piesele sale — 
reflectînd momente dramatice din diferite 
jocuri — avtad o valoare antologică. • 
Victoria scăpată, printre degete, de Chi
mia, la Tg. Mureș, l-a afectat pe unii din 
conducătorii echipei vEoene, care spuneau: 

pierdut un punct, care putea fi atît

în etapa a doua că pușca era 
comprimat. £ adevărat că Uni- 
Cratova nu e S.C. Bacău, e ade
că temperatura aerului de la 
era de 34 de grade dogoritoare,

Șl GAZON
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&u 
n 
cu 
da __________  . _
norul are bun simț, tact și multă încre
dere, ceea ce spune ceva. © Sînt binecu
noscute calitățile de sprinter ale ieșeanu
lui Cern eseu. Dar vitezistulul, tn condițiile 
cînd defensiva piteșteană făcea pasul Îna
inte la ofsaid, nu 1 s-au oferit mingi utile 
pentru a-și demonstra sprintul său irezts- 
tîbll. Astfel că Cernescu a arătat sîmbătă 
doar ca un cal 
zadarnic de colo . _
ieșenilor, Leonida Antohi, după partida cu 
F.C. Argeș: „De . “
după un egal la Pitești cu echipa Iui Flo
rin Halagian. Cînd am văzut că nici Do
brin nu apare în formație, eram ca și si
gur de reușită. Dar de unde să știu eu că 
Bucu va face cadouri în poartă și că ju- 
eătoruff Costea va risipi. în fina), marea 
șansă de egalare ?"

avut șl trac, dar, au vrut să facă mult 
multe în teren și știți cum iese piua 
urmă. Bețineți însă că toți sint băieți 
mari posibilități și sînt sigur că își vor 
drumul la joc- Iată că Dobrin antre-

nărăvaș, care s-a agitat 
ptnă colo. • Antrenorul

aproape 7 ani alergăm

ETAPA I (24 august)
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Constructorul Craiova. Mecaniza
torul Șimian — Electnop utere Cra
iova, Hidroenergia Rm. Vîlcea — 
Progresul Băilești, Viitorul Dră
gășani — Dunărea Calafat, Me
talurgistul Sadu — Jiul Rovinari, 
Minerul Motru — Lotru B rezol, 
Victoria Craiova — Dierna Or
șova, C.F.R. Craiova — Unirea 
Drobeta Tr. Severin.

ETAPA A n-a (31 august)
Unirea Drobeta Tr. Sev. — Vic

toria Craiova, Constructorul Cra
iova — Hidroenergia Rm. Vîlcea. 
Jiul Rovinari — Mecanizatorul 
Simian, Electroputere Craiova — 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev., Dună
rea Calafat — Minerul Motru, 
Progresul Băilești — C.F.R. Cra
iova, Lotru Brezoi — Metalurgis
tul Sadu, Dierna Orșova — Viito
rul Drăgășani.

ETAPA A m-a (7 septembrie)
Mecanizatorul Șimian — Lotru 

Brezoi, C.F.R. Craiova — Jiul 
Rovinari, Viitorul Drăgășani — 
Constructorul Craiova. Minerul 
Motru — Dierna Orșova, Victoria 
Craiova —- Progresul Băilești, 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Du
nărea Calafat, Hidroenergia Rm. 
Vîlcea — Unirea Drobeta Tr. 
Sev., Metalurgistul Sadu — E- 
lectroputere Craiova.

ETAPA A IV-a (14 septembrie)
Dierna Orșova — C.S.M. Drobe

ta Tr. Sev., Dunărea Calafat — 
Mecanizatorul Șimian, CJ.R. 
Craiova — Victoria Craiova, U- 
nirea Drobeta Tr. Sev. — Meta
lurgistul Sadu. Electroputere 
Craiova — Constructorul Craiova, 
Jiul Rovinari — Hidroenergia 
Rm. Vîlcea, Lotru Brezoi — Vi
itorul Drăgășani, Progresul Băi
lești — Minerul Motru.

ETAPA A V-a (21 septembrie)
Hidroenergia Rm. Vîlcea — 

C.F.H. Craiova, C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. — Progresul Băilești, 
Metalurgistul Sadu — Dunărea 
Calafat, Constructorul Craiova — 
Dierna Orșova, Viitorul Drăgășani
— Unirea Drobeta Tr. Sev.. E- 
lectroputere Craiova — Lotru 
Brezoi. Minerul Motru — Jiul 
Rovinari, Mecanizatorul Șimian
— Victoria Craiova.
ETAPA A VI-a (28 septembrie)

Viitorul Drăgășani — Minerul 
Motru, Unirea Drobeta Tr. Sev.
— Jiul Rovinari, Dierna Orșova
— Electroputere Craiova, Victo
ria Craiova — Hidroenergia Rm. 
Vîlcea, Mecanizatorul Șimian — 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev., Dunărea 
Calafat — Constructorul Craiova. 
C.F.R. Craiova — Metalurgistul 
Sadu, Lotru Brezoi — Progresul 
Băilești.
ETAPA A VH-a (5 octombrie)

Electroputere Craiova — Dună
rea Calafat, Metalurgistul Sadu
— Victoria Craiova, C.S.M. Dro
beta Tr. Sev. — Lotru Brezoi, 
Jiul Rovinari — Dierna Orșova, 
Minerul Motru — C.F.R. Craiova, 
Progresul Băilești — Unirea Dro
beta Tr. Sev., Constructorul Cra
iova — Mecanizatorul Șimian 
Hidroenergia Rm. Vîlcea — Vi
itorul Drăgășani.
ETAPA A Vin-a (12 octombrie)

Minerul Motru — Metalurgistul 
Sadu, Dunărea Calafat — Pro
gresul Băilești, Mecanizatorul Și
mian — Dierna Orșova, Unirea

Drobeta Tr. Sev. — C.S.M. Dro-’ 
beta Tr. Sev., Lotru Brezoi — 
Hidroenergia Rm. Vîlcea, Victo
ria Craiova — Electroputere Cra
iova, Viitorul Drăgășani — Jiul 
Rovinari, C.F.R, Craiova — Con
structorul Craiova.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)

Jiul Rovinari — Constructorul 
Craiova. Victoria Craiova — Mi
nerul Motru, Progresul Băilești — 
Viitorul Drăgășani, C.F.R. Craio
va — Lotru Brezoi, Unirea Dro
beta Tr. Sev. — Mecanizatorul 
Șimian, Dierna Orșova — Dună
rea Calafat, Hidroenergia Rm. 
Vîlcea — Electroputere Craiova, 
Metalurgistul Sadu — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Minerul Motru — Hidroenergia 

Rm. Vîlcea. Mecanizatorul Șimi
an. — Progresul Băilești, Dunărea 
Calafat — Unirea Drobeta Tr. 
Sev., Constructorul Craiova — 
Metalurgistul Sadu, Viitorul Dră
gășani — Victoria Craiova, Elec
troputere Craiova — Jiul Rovi
nari, C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — 
C.F.R. Craiova, Lotru Brezoi — 
Dierna Orșova.

ETAPA A Xl-a (2 noiembrie)
Progresul Băilești — Electropu- 

tere Craiova, Unirea Drobeta Tr. 
Sev. — Minerul Motru. Hidroe
nergia Rm. Vîlcea — Mecaniza
torul Șimian, Victoria Craiova — 
Dunărea Calafat, Jiul Rovinari — 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev., Dierna 
Orșova — Metalurgistul Sadu, 
Lotru Brezoi — Constructorul 
Craiova, C.F.R. Craiova — Viito
rul Drăgășani.

ETAPA A XII-a (9 noiembrie)
Viitorul Drăgășani — Mecani

zatorul Șimian, Progresul Băi
lești — Jiul Rovinari, Electro
putere Craiova — C.F.R. Craio
va. Unirea Drobeta Tr. Sev. — 
Dierna Orșova, Dunărea Calafat
— Lotru Brezoi, Constructorul 
Craiova — Victoria Craiova, Mi
nerul Motru — C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev., Metalurgistul Sadu — 
Hidroenergia Rm. Vîlcea.
ETAPA A XIII-a (16 noiembrie)

Jiul Rovinari — Victoria Cra
iova, Lotru Brezoi — Unirea Dro
beta Tr. Sev., Dierna Orșova — 
Hidroenergia Rm. Vîlcea, Elec
troputere Craiova — Minerul Mo
tru. Mecanizatorul Șimian — Me
talurgistul Sadu, Dunărea Cala
fat — C.F.R. Craiova, Construc
torul Craiova — Progresul Băi
lești, C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — 
Viitorul Drăgășani.
ETAPA A XlV-a (23 noiembrie)

C.F.R. Craiova — Mecanizatorul 
Șimian, Hidroenergia Rm. Vîlcea
— Dunărea Calafat, Victoria Cra
iova — C.S.M. Drobeta Tr. Sev., 
Progresul Băilești — Dierna Or
șova, Jiul Rovinari — Lotru Bre
zoi. Unirea Drobeta Tr. Sev. — 
Electroputere Craiova, Viitorul 
Drăgășani — Metalurgistul Sadu, 
Minerul Motru — Constructorul 
Craiova.

ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Hi

droenergia Rm. Vîlcea, Electro
putere Craiova — Viitorul Dră
gășani, Dunărea Calafat — Jiul 
Rovinari, Constructorul Craiova
— Unirea Drobeta Tr. Sev., Me
talurgistul Sadu — Progresul 
Băilești, Dierna Orșova — C.F.R. 
Craiova. Mecanizatorul Șimian — 
Minerul Motru, Lotru Brezoi — 
Victoria Craiova.



DEBUT BUN AL JUNIflIÎILUR NOȘTRI
LA C.L. Ut TENIS DL MASA

Debut bun al tinerilor noș
tri jucători de tenis de masă 
la campionatele europene de 
juniori de la Poznan. Cele 4 
formații românești s-au cali
ficat în fazele superioare ale 
competiției pe' echipe. Cea mai 
avansată este echipa de cădeți 
care — după ce a întrecut for
mațiile Austriei, Belgiei, Spa
niei și Norvegiei în grupa 
preliminară, a evoluat bine și 
în grupele semifinale, fiind în
vinsă doar de echipa Ceho
slovaciei și urmînd să joace 
pentru medaliile de bronz cu 
formația Poloniei. De aseme
nea, cadetele României au în
vins pe rînd, în preliminarii, 
echipele Austriei, Bulgariei, 
Franței și Italiei, au cîștigat

în grupa semifinală jocurile 
cu Austria (3—2) și Iugoslavia 
(3—0), urmînd să dispute o 
partidă decisivă pentru califi
carea în finală cu formația 
Ungariei. După ce a trecut in 
preliminarii de echipele Aus
triei, Danemarcei și Elveției, 
formația de juniori a Româ
niei va juca într-o grupă 
semifinală cu echipele R.F.G., 
Iugoslaviei șl Cehoslovaciei. 
De asemenea, junioarele noas
tre — după ce au învins O- 
landa. Elveția și Portugalia — 
s-au cajjficat pentru o grupă 
semifinală, împreună cu echi
pele U.R.S.S., Finlandei Și 
Suediei, primul rezultat : 
U.R.S.S. — România 3—0.

Turneul internațional icminin de $an al Romanici

REGRUPARE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Cu runda a 6-a, Turneul in

ternațional feminin de șah al 
României, care se desfășoară la 
Băile Herculane, a intrat în cea 
de-a doua jumătate. „Trecerea 
Ecuatorului" a fost marcată de 
o reuniune vie, cu cîteva parti
de foarte disputate. Prin dina
mismul cu care s-a jucat, întîl- 
nirea dintre Elisabeta Polihro- 
niade și Dana Nuțu merită — 
credem — calificativul de parti
dă centrală a serii.

într-o Apărare siciliană s-a 
ajuns la o situație destul de 
neobișnuită din punct de vedere 
teoretic, atît albele cît și negre
le făcînd rocada lungă. Polihro- 
niade a continuat inventiv și, 
sacrificînd un pion, a păstrat 
inițiativa. Nuțu a găsit, însă, un 
contrajoc eficient, a deschis co
loana „g“, a pătruns cu turnul 
pe orizontala a 2-a creînd seri
oase amenințări. Dar, într-o 
mare - criză de timp a albului, 
greșeala a comis-o... conducă
toarea negrelor. Ea a pierdut un 
turn și după numai cîteva mu
tări a cedat partida. în ciuda 
acestui final insolit, lupta celor 
două fruntașe ale șahului nostru 
feminin a fost deosebit de inte
resantă.

Din nou într-o variantă a 
dragonului din Apărarea sicilia
nă Viorica Ionescu a obținut o 
poziție excelentă, de data aceas
ta în fata valoroasei sahiste so
vietice Lidia Semenova, una din 
favoritele turneului. Dar, în- 
tr-un moment cînd spectatorii 
îsi pregăteau anlauzele pentru

comis o 
inexacti- 
urmă. a 
astfel, a

victoria Vioricăi ea a 
serie inexplicabilă de 
tăți și, in cele din 
pierdut, înregistrînd, 
3-a înfrîngere consecutivă I

Marea maestră Tatiana Lema- 
ciko a „măcinat" cu răbdare și 
tehnică poziția Tundei Csonkics, 
obținînd victoria după o luptă 
lungă și grea.

Margareta Mureșan a comis o 
inexactitate din deschidere în 
partida cu Lia Bogdan (s-a ju
cat o „Olandeză" prin interver- 
tire de mutări), a pierdut o ca
litate pentru un pion și, în ciu
da unei apărări foarte dîrze, 
adversara sa păstrează Ia între
rupere acest avantaj.

Două remize scurte s-au în
registrat în partidele Tereza 
Stadler — Gertrude Baumstark 
(13 mutări) și Margareta Teodo- 
rescu — Ligla Jicman (17).

După 6 runde s-a produs o 
regrupare in fruntea clasamen
tului. Conduc Lidia Semenova 
și Tereza Stadler cu cite 4 p, 
urmate de Gertrude Baumstark 
și Tatiana Lemaciko cu cite 
3*/i p, Ligia Jicman 3 p. Mar
gareta Mureșan 2*/i p (2), Mar
gareta Tcodorcscu, Lia Bogdan, 
Elisabeta Polihroniadc 2'/, p (1), 
Viorica Ionescu, Dana Nuțu 2*/i 
p, Tiinde Csonkics 0 p (1). După 
cum se vede situația este foarte 
strînsă, liderele fiind despărți
te de penultima clasată doar 
printr-o diferență de l‘/i p. 
Ceea ce face ca finișul să se a- 
nunțe deosebit de disputat.

Din tarile socialiste

SPORTIVI ROMÂNI ÎNÎNIÎLNIRI INTERNATIONALE
BASCHETBALISTELE CADETE 
IN ELITA „EUROPENELOR*

Continuînd succesele obținu
te în cadrul seriei preliminare 
A a campionatului european 
de baschet pentru cadete (ju
nioare II), reprezentativa Ro
mâniei a învins pe cea a Po
loniei cu 77—62. Alte rezulta
te : seria A : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 52—51, Cehoslova
cia — U.R.S.S. 53—78, Iugosla
via — Spania 84—74. Clasa
ment : 1. U.R.S.S. 10 p, 2.
România 9 p, 3. Cehoslovacia 
8 p, 4. Iugoslavia 6 p, 5. Po
lonia 6 p, 6. Spania 5 p. Seria 
B : Bulgaria — Suedia 79—64, 
Italia — R.F. Germania 60—56, 
Ungaria — Franța 63—52. Cla
sament : 1. Italia 10 p, 2. Bul
garia 9 p, 3. Ungaria 7 p, 4. 
Franța 6 p, 5. Suedia 6 p. 6. 
R.F. Germania 5 p. 
trei formații din fiecare 
se vor întrece (între 12 
august) în cadrul grupei 
rice 1—6 ; celelalte iau r___
la disputa din grupa valorică 
7—12. Selecționata română In
tră în grupa finală 1—6 cu
victorie asupra reprezentativei 
Cehoslovaciei și înfrîngere in 
fața echipei U.R.S.S. (marea 
favorită a „europenelor"), ur
mînd să mai joace cu Italia. 
Bulgaria și Ungaria.

Primele 
serie 

$1 14 
valo- 
porte

BALCANIADA DE BASCHET 
(juniori) -

La Istanbul s-a încheiat Bal
caniada de baschet pentru ju
niori. Clasament final: 1. Tur
cia (94—69 în meciul decisiv 
cu Iugoslavia), 2. Bulgaria. 3. 
Iugoslavia, 4. Grecia, 5. Româ
nia.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BAJMOK

In runda a 10-a a turneului 
international de șah de la 
Bajmok (Iugoslavia), marele 
maestru român Mihai Șutii, 
cu piesele negre, l-a învins pe

cehoslovacul Jansa, iar Kne- 
zevici a cîștigat la Spiridonov, 
în clasament se menține lider 
iugoslavul Knezevici, cu 71/, 
puncte, urmat de Șubă — 
7 p, Bukici — 61/? p, Djurld
— 6 p (1), Kirov și Pinter — 
cite 6 p.

POLOIȘTIi JUNIORI LA FINIȘ
Campionatul european de 

polo pe apă rezervat echipe
lor de juniori s-a Încheiat la 

victoria 
a 
8 

puncte, fiind urmată de for
mațiile U.R.S.S.» Ungariei — 
cite 6 p, R.F. Germania — 5 p. 
României — 3 p $1 Italiei
— 2 p. Rezultate înregistrate
în ultima zi a competiției: 
U.R.S.S. — Ungaria 9—4; Spa
nia — România 10—5 (3—0,
2—2, 4—2, 1—1); R. F. Germa
nia — Italia 11—9.

Haus — loan Florin 6—4, 6-U 
Michal Vesely — Cristian Șta- 
fânescu 6—4, 5—7, G—3, JoseJ 
Cichak — Răzvan Constanți- 
ncscu 6—1, 6—2. Libor Pinek 
— Bogdan Toma 6—2, 6—0, Pi- 
nek, Cichak — Ștefănescu, To
ma 6—1, 6—4).

„CUPA PRIETENIA* 
LA HANDBAL JUNIOARE

Sittard (Olanda) cu 
selecționatei Spaniei, care 
totalizat în turneul final

ÎNTRECERILE TINERILOR 
TENISMANI

Tinerii tenismani români au 
participat, la sfirșitul săptă- 
mlnii, în Polonia, la două im
portante competiții rezervate 
juniorilor. La Sopot, în „Cupa 
regina Sofia", în preliminarii: 
U.R.S.S. — România 5—0 (Iu- 
lia Koșevarova — Daniela 
Moise 6—3, 6—4, Olga Zaițeva 
— Nadia Becherescu 6—3, 7—5, 
Iulia Salnikova — 
Totoran 6—2, 6—1, 
Cemieva — Luminița 
6—2, 1—1 ab; Zaițeva, 
va — Moise, Totoran
6— 1), iar pentru locul 
lonia — România 3—2 
cinkowska — Alice
7— 6, 6—2, Dziekonska 
cherescu 3—6, 7—5. 6—1, Cze- 
kanska — Totoran 4—6, 
Sleczak — Moise 3—6, 
Dziekonska, Czekanska — 
se, Totoran 7—5, 6—4). La Ka- 
towioe, în „Cupa Vasco Vale
rio", în preliminarii : Ceho
slovacia — România 5—0 (Ivo

Marilena 
Svetlana 
Sălăjan 
Cernie- 

6-3, 
3 : Po- 

(Mar- 
Dănilă 

— Be-
2—6,
9—6, 
Mol-

• In meat amical disputat Ia 
Cesena, formația italiană Inter- 
nazlonale Milano a Învins cu JH-4 
(1—0) echipa franceză St. Etien
ne. Golurile au fost înscrise do 
Altobelll șl Marini.
• Meciurile disputate în pri

ma etapă a campionatului Un
gariei: Volan — Zalaegerszeg 0—0; 
Kaposvar — Pecs 2—1; Csepel — 
Videoton 4—0; Vasas — Tataba- 
nya 1—1; Ferencvaros — Duraau- 
jvaros 8—0 (I); Debrecen — UJ- 
pestl Dozsa 3—2; Bâkăscsaba — 
Honved 1—1; Raba Eto — M.TJC.
1— 1; Nyiregyhâza — Dlosgyăr
2— 0 I

0 „PREMIERĂ* MONDIALĂ A ALPINIȘTILOR POLONEZI9)

In aceste zile de căldură ca
niculară, este poate binevenit 
de a vorbi despre ghețurile 
veșnice ale celor mai înalți 
munți de pe glob, vîrfurile 
Himalayei. O facem, rememo- 
rînd o impresionantă perfor
manță din domeniul alpinis
mului, adevărată „premieră" 
mondială, escaladarea Everestu- 
lui pe timp de iarnă. Au reu
șit aceasta membrii unei echipe 
de alpiniști polonezi, conduși 
de un încercat cuceritor al înăl
țimilor, Andrzej Zawada.

Proiectul asaltului asupra ce
lui mai înalt pisc din lume 
(8884 m) datează de mai mulți 
ani. A fost nevoie de o pregă
tire minuțioasă, antrenamente 
intensive, cuprinzînd escalade 
pe diverși munți de mai joasă 
înălțime din masivul himala- 
yan. Abia la sfirșitul anului 
trecut planul ascensiunii pe E- 
verest a fost definitiv pus la 
punct. Membrii expediției au 
părăsit Varșovia la 19 decem
brie 1979. iar două săptămîni 
mai tîrziu ei începeau expedi
ția propriu-zisă, pornind din 
Katmandu, capitala Nepalului. 
Instalarea taberei de bază a 
avut loc la 5 ianuarie la picio
rul ghețarului Khumbu. Acolo 
au fost transportate cele 8 
de bagaje, printre care și 
țioasele tuburi de oxigen, 
cesare ascensiunii finale, 
ma tabără de altitudine a 
instalată la 6 000 m, iar ultima, 
cea de a patra, la înălțimea 
de 8 000 m exact.

Tn dimineața zilei de 13 fe
bruarie era programat asaltul* 
final. Acest termen n-a putut 
fi însă respectat. date 
condițiile meteorologice 
sebit de grele. Nimeni, pînă a-

• în finala turneului de la 
Amsterdam, echipa locală Ajax 
a întrecut cu 2—1 (1—1) formația 
olandeză A.Z, ’67 Alkmaar. In. 
partida pentru locul trei, Bayern 
Mttnchen a învins cu 3—0 (0—0) 
echipa Nottingham Forest, ciști- 
gătoarea „Cupei oampionilor eu
ropeni".
• în turneul de Ia Belgrad, e-

chipa Vasco da Gama a întrecut 
cu 2—1 (0—1) formația engleză
Arsenal. în finală, fotbaliștii bra
zilieni vor întilnd. pe Steaua Ro
șie Belgrad, învingătoare cu 3—0 
(2—0) în meciul cu Partizan. Bel
grad.
• Disputat la Sofia, meciul a- 

mtoal dintre echipa Tanzaniei șd 
selecționata de tineret a Bulga
riei s-a încheiat la egalitate 1—1 
(0—1). Golul gazdelor a fost mar
cat de Sadukov, iar cel 
peților de Tino.
• în finala turneului

țlonal de fotbal disputat_ _____
șui iugoslav Split, formația lo
cală Hajduk a întrecut cu scorul 
de 3—1 (2—1) echipa elvețiană 
F.C, Zflrlch.

al oas-

interna- 
ln ora-

Leszek Cichy fi Krzysztof Wielicki, fotografiați pe virful Everest

tone 
pre- 
ne- 

Pri- 
fost

fiind 
deo-

tunel, nu îndrăznise 
te colosul de granit 
în timpul lunilor de 
wada și coechipierii 
vut, totuși, acest 
a pornit primul 
însoțit de Ryszard 
I-au urmat Andrzej __
și șerpașul Pasang Norbu, 
mică distanță. Cu toții au tre
buit să se întoarcă. învinși pen
tru moment, la tabăra III 
(7.150 m) Rătăciseră drumul, 
orbiți de vijelia ucigătoare de 

, gheață și zăpadă.
După alte zile de așteptare, 

a venit rîndul tandemului for
mat din Leszek Cichy și 
Krzysztof Wieleki. La 16 fe
bruarie 1980 acest cuplu de cu
tezători a atins tabăra a IV-a.

■ iar a doua zi pornea spre virf. 
Termometre’e arătau —42°. $1 
totuși. în ciuda tuturor obsta
colelor. în aceeași după amia-

să înfrun- 
și gheață 
iarnă. Za- 
lui au a- 
curaj. El 

la atac, 
Szafirski.
Heinrich 

la

ză la ora 14,25 (ora locală) 
ei erau la ultima cotă de înăl
țime. Piscul cel mai înalt din 
lume a fost atins !

La întoarcerea lor victorioasă 
în fața reprezentanților presei, 
reuniți la sediul Clubului alpin 
polonez din Varșovia, Andrzej 
Zawada, șeful expediției, avea 
să declare : „Nu mă îndoiam 
că, independent de pregătirea 
și voința noastră a tuturor, suc
cesul depindea în măsură hotâ- 
ritoare de condițiile de timp. 
Iată pentru ce am folosit un 
lot desiul de numeros de echi
pieri (aproape două duzini), 
lormind din rîndul acestora e- 
ehipe de cite doi, pentru ca 
printr-un schimb continuu să 
dăm șansa celor mai rezistenți 
și îndcmîtiatici să obțină victo
ria definitivă. Forța colectivu
lui s-a dovedit încă o dată de
cisivă !“

Competiția internațională d« 
handbal pentru junioare „Cupa 
Prietenia", desfășurată în loca
litatea poloneză Polawy, a fost 
cîștigatăde selecționata U.R.S.SL» 
învingătoare cu 21—14 (10—7) ba 
finala susținută cu formația Po
loniei. Echipa României, care ta 
ultimul meci a pierdut cu sco
rul de 14—17 (7—10) In fața
reprezentativei Cehoslovaciei, a 
ocupat locul sase.

TELEX • TELEX
ATLETISM • în concursul de 

la Jena* cu participarea atlețilo* 
fruntași din R. D. Germani, 
Liutz Dombrowski a cîștigat să
ritura în lungime cu 8.16 m, iar 
Marlies Goehr-Oelsner a fost cro
nometrată pe 100 m plat (f), în 
11,26. Alte rezultate, 1a feminin : 
100 mg — Bettine Gaertz 13,36; 
suliță — Ute Richter 61,52 m ; 
greutate — Margitta Pufe — 20,63 
m ; la masculin : la suliță — 
Fuhrmann 95,34 m ; 100 m —
Schlegel 10,50 ; 3 000 m — Peter 
7:59,1 ; disc — Schmidt 68,15 m, 
• Da K61n, Reinaldo Nehemiah 
(S.U.A.) a stabilit cea mai buni 
performanță a sezonului în proba 
de 110 mg, cu timpul de 13,23, iar 
campionul olimpic Allan Well* 
(M. Brit.) a câștigat la 100 m plat 
în 10,19. Alte rezultate 405 m — 
Schmid (R.F.G.) 45,06 ; 800 m - 
Malna (Kenya) 1:45,23 ; 400 mg
— King (S.U.A.) — 49,65 ; la fe
minin : 100 m — Angela Taylor- 
(Canada) 11,38 ; greutate — Ev* 
Wilms (R.F.G.) 19,85 m ; suliți

— Karin Smith (S.U.A.) 64,78 m.
CICLISM • Turul R. F. Germa

nia a fost câștigat de rutierul 
vest-german Gregor Braun, urmat 
de suedezul Tommy Prim — la 
4:13 șl spaniolul Marino Lejaretta
— la 6:31. Campionul france» 
Bernard Hinault, unul dintre fa- 
vorlții 
17, la

ȘAH 
marii , _ _____
Robert Hubner, care se desfășoa
ră în localitatea italiană Aband 
Terme, în cadrul semifinalelor 
turneului candidaților la titlul 
mondial, s-a întrerupt la muta
rea a 42-a. Scorul se menține e- 
gal : 1'1, — 1'1, p.

NATAItE • In ultima zi a 
campionatelor europene de Înot 
pentru juniori, desfășurate în lo
calitatea suedeză Skouede, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
masculini; 100 m fluture — Gary 
(Cehoslo> -ta) 58,15 ; 100 m bras
— Assmal. (R.F.G.) 2:25,91; 1500
m liber — Lodziewskl (R.D.G.) 
15:53,0 ; feminin : 200 m bras — 
Aslkute Buzelltte (U.R.S.S.) 
2:38,65 ; 100 m fluture — Marcella 
Radjiva (Cehoslovacia) ' 
800 m liber — Ina 
(R.F.G.) 8:46,79.

TENIS • „Careul 
fășurat la Nisa s-a 
succesul jucătaruluii 
mmy Connors, care 
în finală ou 6—o, ; _
Rosooe Tanner. In partida, 
tru locul trei, John McEnroe 
(S.U.A.) a dlsipus cu 6—3, 7—5 de 
Guillermo Vilas (Argentina).

cursel, s-a clasat pe locul 
16:53 de Învingător.
• A patra partidă dintra 

maeștri Lajos Portlsch și

13>2.9«; 
Beyerman

așilor" des- 
încheiat cu 

american Jl- 
1-a întrecut 

6—7, 6—3, pe 
, pen

...PRONOSTICURI INFIRMATE
Șl CONFIRMAREA MUNCII

Unul din punctele de atracție ale întrecerilor atletice de pe 
Lujniki l-a constituit proba de sâriturâ cu prăjina, la mare concurențâ 
cu cota de interes La care s-a ridicat duelul Coe-Ovett in probele 
de semifond. In această sferă de interes s-a înscris și ancheta zia
rului parizian L'Equipe în preziua concursului, la care au fost solici
tați să răspundă 44 do confrați acreditați la J.O. do la Moscova, 
lată rezultatul : Volkov (U.R.S.S.) - 27 voturi, Bellot (Franța) - 7,
Vigneron (Franța) — 5, Houvion (Franța) - 4, Slusarski (Polonia) — 1. 
Nici un vot n-a întrunit Wladislaw Kozakiewicz, atletul polonez (26
ani, 1,87 m, 86 kg), cel care avea să cîștige proba cu performanța
de 5,78 m, primul învingător olimpic după 6 decenii din această pro
bă, care doboară totodată și recordul mondial. Kozakiewicz - princi
palul favorit la J.O. de la Montreal '76, accidentat fiind atunci s-a 
clasat doar pe locul 11 — și-a luat acum o strălucită revanșă, sărind 
toate înălțimile pînâ la 5,75 m inclusiv din prima încercare I In 
urma lui s-au clasat conaționalul său Slusarski (devenit din out-sider 
campion olimpic la Montreal...) precum și principalii favoriți ai an
chetei la care ne-am referit, sovieticul Volkov și francezii Bellot și 
Houvion.

Și, poate, mai interesapt de consemnat decît opiniile gazetarilor 
de specialitate, aflați oricum în afara pistei de elan și a ștachetei 
spre care se catapultează săritorii cu prăjina, sînt declarațiile făcute 
înaintea desfășurării concursului chiar de către cei care peste cîteva 
ore urcau primele trepte ale podiumului olimpic. Slusarski spunea : 
„Rețin cinci nume ca favoriți ai finalei, în această ordine : Volkov, 
Kozakiewicz, Bellot, Vigneron și Houvion. Pentru a avea o medalie 
îti trebuie o performanță de minimum 5,60 m, pentru aur - 5,70 m, 
dar, după mine performanța finală nu va constitui și un nou record 
mondial**. Iar Kozakiewicz, după ce „sprinta" puternic din start, la 
linia de sosire se vedea... al doilea : „Singurul meu obiectiv a fost 
să devin campion olimpic. M-am pregătit ca pentru un concurs 
foarte dur și învingătorul nu poate fi decît un dur. Ordinea ? Bellot 
(5,70 m), Kozakiewicz (5,65 m), Volkov (5,65 m), Vigneron, Slusarski, 
Houvion**.

lată cum toate pronosticurile au fost infirmate, dovedind încă o dată 
— dacă mai 
de activitate, 
măcar atunci 
specialiști...

Ce a declarat după marea sa victorie ,,Koza“? „Noul 
dial a fost un mic supliment pe care mi l-am oferit 
relaxării. Sper să revin cu succes la 5,82 m încercați 
căci am impresia că îmi sînt accesibili cu un plus de vigoare atletică"

Dar, sîntem siguri acest „plus de vigoare atletică" nu va fi obț' 
nut decît printr-un nou ciclu de muncă fără preget, reluată mereu s? 
mereu de la capăt în virtutea marii speranțe care se numește 
marea performanță.

era cazul — câ in sport, ca și în atitea alte domenii 
nu vorbele sînt cele care determină performanța, 
cînd sînt în cauză principalii protagoniști

Nici
sau diverși

record mon- 
in pofida 

la Moscow,

- p. sl.
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