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0 medalie de argint (echipa de cadete) și dona 
de Bronz (echipele de cădeți și juniori)
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Festivalul sporturilor tehnico-aplicative

0 MIE DE TINERI Șl AU DEMONSTRAT MĂIESTRIA 
ÎN CADRUL FINALELOR „CUPEI U.T.C." 

întrecerile pentru desemnarea învingătorilor s-au desfășurat 
la Cluj-Napoca sub genericul „Daciadei" OLGA NEMEȘ BEATRICE POP

O mie de tineri, reprezentând 
toate județele țării, purtînd 
uniforma formațiunilor de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
s-au întâlnit. la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, la Cluj-Napoca, 
O mie de băieți și fete, aflați 
la cea mai frumoasă vârstă, a- 
ceea a studiului pe băncile șco
lilor. crescuți in cei mai lumi
noși ani din istoria poporului 
nostru, anii marilor înfăptuiri 
socialiste, au venit în orașul de 
pe Someș plini de exuberanță 
pentru a participa la întrecerile

în Sala sporturilor din Constanța

CINCI ZILE DE BASCHET INTERNA ȚIONAL
Suita meciurilor internațio

nale de baschet masculin, găz
duite de Sala sporturilor din 
Constanța. începe astăzi când, 
la ora 18,30. se întilnesc selec
ționatele României și Poloniei. 
Mîine, tot de la ora 18,30, bas- 
chetbaliștii români vor evolua 
în compania reprezentativei 
R. P. Chineze, iar vineri, sâm
bătă și duminică vor avea loc 
întrecerile pentru .Cupa Mării 
Negro”. Ijl acestea participă 
echipele R. P. Chineze, Polo

ln meciul de verificare de ieri

DINAMO- LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 2-1 (1-0)!
O evoluție sub așteptări a selecționaților

Au venit aproape 1» two de 
spectatori Iert, pe siaaionul Di
namo ; au venit atrași, desigur, 
șl de ecourile ounuiui start al 
gazdelor (partenere aie iotului tn 
jocul de verificare) in campionat, 
dar mai ales- «e uuruița ae a 
vedea la lucru pe selecționații 
naționali. Așteptările le-au rost, 
din păcate, numai pe jumătate 
împlinite. Numai din partea 
sparring-partenerului lotului re
prezentativ, din partea Iul Di
namo. Este Îmbucurător faptul 
că dlnamoviștii au confirmat, 
prin comportarea lor de ieri, 
fructuoasa pornire din campio
nat. Dar mai important — evi
dent — pentru fotbalul nostru 
era ca grupul selecționaților să 
fie In prim-plan, să justifice a- 
dlcâ încrederea ce U s-a arătat 
șl perioadele (numeroase) de 
pregătire petrecute in comun. 
Or. In marea majoritate a tim
pului, echipa care a condus jocul 
a fost Dinamo, care a șl obținut 
o meritată victorie cu 2—1 (1—9), 
prin punctele marcate de Mul- 
țescu (min. S3) șl Dragnea (min. 
63). Golul lotului reprezentativ a 
fost Înscris de Bfiloni (min. 55), 
din penalty, la un fault comis 
tie I. Marin asupra lui Crlșan.

Ir opoziție cu jucătorii dlna- 
moviști, care au acționat cu con
vingere, ingenios, reușind multe 
faze de spectacol șl eficace, se
lecționații au evoluat fără com
bativitate, adeseori șters, lacună 
mereu semnalată după recen
tele sale evoluții — ineficacita
tea — fiind prezentă și acum. 
Jocul de verificare și-a atins sco
pul doar din punctul de vedere 

celor cinci finale pe tară, dota
te cu .Cupa U.T.C. ■* * — la tir. 
modelism, karting, orientare tu
ristică și judo. Materializând o 
inspirată idee a secției de spe
cialitate, C.C. al U.T.C., ia co
laborare cu C.N.E.F.S.. au unit 
cele 3 discipline Intr-un Festi
val al sparturilor tehnlco-apll- 
eative, organizat. acum, In 
preajma marii sărbători de la 
23 August, sub genericul com
petiției cu nume simbol — .Da- 
ciada**.

(Contlnuare tn pag a 4-a) 

le mai puternice reprezentative 
care au evoluat în ultimii ani 
in țara noastră și unele dintre 
cele mai tari de pe continent.

Tinerii noștri atleți trebuie 
să se străduiască să le ofere 
oaspeților o replică cit mai bu
nă și să obțină rezultatele pe 
care iubitorii sportului le aș
teaptă de la el. de la atletis
mul nostru, în general.

• După cum s-a mai anunțat, • 
finalele campionatelor naționa
le de atletism ale seniorilor se 
vor desfășura, săptămîna vii
toare. pe stadionul din Pitești, 
întrecerile vor avea loc în zi
lele de miercuri 20 și joi 21 au
gust, deci numai în 2 zile șl 
nu în 3 cum se stabilise ante
rior. La validarea înscrierilor 
se va ține seamă. în mod ex
pres, de îndeplinirea standardu- 

ror participanților la această 
întrecere și va fi interesant să 
urmărim măsura în care noua 
generație de pentatloniști a în
registrat- acumulările necesare 
pentru a putea prelua ștafeta 
de la mai vârstnicii competitori.

Campionatul nostru de pen
tatlon modem începe astăzi, pe 
baza sportivă de la Olimpia, cu 
primele două serii ale probei 
de călărie, urrnînd ca mîine să 
se desfășoare ultimele două. în 
continuare, scrima, tirul, nata- 
|ia și crosul completează pro
gramul întrecerii, iar duminică 
Ia prînz vom cunoaște atit 
campionul la individual, cît și 
noua echipă campioană a țării.

Am însoțit detașamentele, 
care trezeau admirația publi
cului, spre locurile de concurs. 
Și primul lucru pe care l-am 
notat a fost cadrul sărbătoresc 
ce i-a așteptat pe participant!, 
condițiile ireproșabile de desfă
șurare a Întrecerilor asigurate 
de organizatori, sprijiniți de or
ganele locale, care și-au făcut 
din aceasta un motiv de cinste 
și mlndrie. Cei o mie de tineri 
sportivi selecționați tn etapele 
preliminare ale competițiilor au 
oferit spectatorilor — In cea 
mai mare parte tineri și ei — 
o adevărată demonstrație pri
vind frumusețea acestor disci
pline, emoționante momente 
care au vorbit de la sine des
pre voința tinerilor de a-și în
suși o înaltă măiestrie in pre- 

niei și ale României (de seniori 
și de tineret).

Jocurile pentru „Cupa Mării 
Negre”, competiție aflată la e- 
diția a H-a, se vor desfășura 
după următorul program : vi
neri, da la ora 17 : România- 
tinecet — R.P. Chineză, Româ
nia — Polonia ; sâmbătă, da la 
ora 17 : România — Ramânia-ti- 
neret, R. P. Chineză — Polo
nia ; duminică, de la ora 16,30: 
România-tineret — Polonia, 
România — R. P. Chineză.

O acțiune a lui Cămătaru (flancat de 
namovistă. Ghiță este gata să intervină.

al lui Dinamo ; pen tru lot el a 
reprezentat o nereușită, a con
stituit Încă un semnal de aten
ționare. Șl data startului prelimi
nariilor C.M. — 24 septembrie — 
se apropie, se apropie cu pași 
repezi.

Iată loturile întrebuințate în 
partida de ieri de pe stadionul 
Dlnamo, arbitrată bine de B. 
Sthican (București) :

LOTUL REPREZENTATIV ; Ior- 
dache (tmin. 46 — Cristian) — 
Negrită. Sameș, Ștefănescu, Mun- 

gătirea pentru apărarea patriei. 
Cel de-al doilea lucru pe care 
l-am notat chiar înainte de a 
se da startul a fast prezența, 
alături de organizatori, a re
prezentanților federațiilor de 
specialitate, a specialiștilor spor
tului de performanță, veniți în 
căutarea talentelor. Și n-au ve
nit in zadar...

...Poligonul de tir din «Par
cul Babeș”. Seriile de trăgători 
sa succed intr-o ordine perfec
tă. băieții și fetele iau linia de 
ochire cu calm, loviturile demon
strează o temeinică pregătire. 
Participă la acest test republi
can de selecție nu mai puțin de 
290 de tineri. Cei mai mulți 
dintre ei și-au petrecut o par
te din zilele vacantei In tabe-

V'iorel TONCEANU

(Continuare in nag 2-3)

In perspectivă, un spectacol sportiv de calitate

MECIUL Of ATLETISM (TIMT) ROMÂNIA-UD. GERMANĂ

ADRIAN PRGTEASA

Mărginean) la poarta di-
Foto : I. MIHAICA

teanu n (min. 54 — Llcă) — 
Dinu (min. 4« — BOldnl), Țlclea- 
nu. Bălăci (min. 70 — Nfcolae) 
— Crlșan, Cămătaru (min. 48 — 
A. Ionescu), M. Răducanu (min. 
67 — Cămătaru).

DINAMO : Speriatu (min. 46 — 
Eftlmescu) — Mărginean, I. Ma
rin, Ghiță, Stredie — Mulțescu 
(min. 46 — Dragnea), Augustin, 
Custov (min. 70 — Săndol) — 
Țălnar, D. Georgescu, Iordache 
(mim. 59 — vrfnceami).

Eftimie IONESCU

La Poznan, în Polonia, s-a 
încheiat prima parte a campio
natelor europene de tenis de 
masă rezervate întrecerilor pe 
echipe ale celor mai tineri ju
cători. Formația de cadete a 
României a obținut un frumos 
succes, calificîndu-se în finala 
probei, după ce cîștigase grupa 
semifinală printr-o meritată 
victorie cu 3—2 asupra echipei 
Ungariei. Finala — in compa
nia echipei U.R.S.S., cîștigă- 
toarea celeilalte grupe semifi
nale — a dat loc unui meci 
foarte disputat, cu dese long- 
seturi. In primul joc, Daailia- 
viciute a întrecut-o clar pe 
Beatrice Pop cu 21—12, 21—7, 
dar Olga Nemeș a refăcut ega
litatea, învingînd-o la mare 
luptă pe Vecerok cu 22—24, 
21—17, 24—22. Cîștigînd și me
ciul de dublu, echipa noastră

Astăzi (de la ora 16,30) și 
mîine (de la ara 17). Pe sta
dionul din Poiana Brașov, se 
va desfășura intîlnirea interna
țională de atletism dintre re
prezentativele României și R.D. 
Germane. Intîlnirea, rezervată 
echipelor de tineret (băieți 
născuți tn 1959 și mai tineri, 
fete născute în 1960 și mai ti
nere), reunește citeva elemente 
deosebit de valoroase. In mod 
deosebit, echipele oaspete cu
prind o seamă de reputați 
atieți. Dealtfel, acestea sînt ce

Azi, la stadionul „Olimpia41

PROBA DE CĂLĂRIE INAUGUREAZĂ 
CAMPIONATUL DE PENTATLON MODERN

Pentatlonul modem din țara 
noastră se află la ora unui se
rios examen. După nereușita 
de la Jocurile Olimpice, ma
terializată în comportări mo
deste și chiar slabe în majori
tatea probelor și — in conse
cință — situarea echipei pe 
locul 11 în clasamentul final, 
campionatul național care în
cepe astăzi va trebui să con
stituie o încercare de reabilita
re pentru cei trei componenți 
ai echipei noastre reprezenta
tive : Dumitru Spîrlca. luliu 
Galovici și Cezar Răducanu. 
De fapt, datoria unei compor
tări bune, a obținerii unor re
zultate superioare revine tutu

a luat conducerea cu 2—1, Din 
păcate, însă, următoarele două 
partide de simplu au revenit 
jucătoarelor sovietice : Danilia- 
viciute — Nemeș 12—21, 21—16, 
21—16 și Veccrok — Pop 23—21, 
21—16. Rezultat final : U.R.S.S.
— România 3—2. Astfel, carte
lele noastre — dintre care tre
buie remarcată fetița Olga Ne
meș, în vîrstă doar de 12 ani,
— obțin medaliile de argint. 
Pentru locul 3 : Ungaria —• 
Suedia 3—0.

O nouă medalie în palmaresul 
delegației române au adus 
componenții echipei de cădeți, 
care — învingînd cu 3—0 for
mația Danemarcei — s-au cali
ficat în „finala mică", pentru 
locul 3 (medaliile de bronz fi
ind decernate ambelor competi-

rilor de participare, ca și de 
prevederea regulamentară că 
la întreceri, in afara seniorilor, 
pot lua parte numai juniorii da 
cat. I.

9 Tradiționala competiție da 
marș „Cursa munților" desfă
șurată, în bune condițiuni, la 
Breaza. în organizarea F.R.A. 
și a forurilor locale, s-a înche
iat cu succesul juniorului Cos- 
lel Șofran (P.T.T. București) 
în cursa de 10 km și a senio
rului Liodor Pescarii (C.S.M 
Pitești) în cursa de 20 km.



C.S.Ș. CRAIOVA (fete) Șl C.S.Ș. CONSTANȚA (băieți)
CAMPIOANE ALE TĂRII

Cu peste nouă ani în urmă, 
lua ființă la Craiova o echipă 
de handbal, componentele ei 
fiind membre ale clubului spor
tiv școlar. Profesorul Gheorghe 
Sbora inițiase o vastă acțiune 
de selecție și — surpriză plă
cută — numărul elevelor dor
nice să practice acest spprt se 
ridica la aproape 50. Pornind 
cu pregătirea lor încă din cla- 
Ba a V-a. antrenorul a reușit 
destul de repede să formeze un 
colectiv omogen care, an de an. 
obținea rezultate tot mai bune. 
Prezentă fiind anul âcesta la 
turneul final al campionatului 
național de handbal rezervat 
junioarelor, echipa C.S.Ș din 
capitala Băniei a susținut 5 
meciuri în turneul final fără a 
pierde vreun punct. Alte 8 con
fruntări — de asemenea fără 
a fi învinse — le-au susținut 
craiovencele la etapele divizio-

*
în cadrul aceluiași turneu fi

nal, titlul de campioană la bă
ieți era ocupat de reprezenta
tiva C.S.Ș. nr. 1 Constanța. 
Faptul nu trebuie să surprin
dă. deoarece o serie de handba- 
Jiști de valoare au plecat de 
pe aceste meleaguri — chiar de 
ia această unitate școlară — 
antrenorul lor fiind prof. Mi
hail Făgărășanu, cel care l-a 
crescut pe Mircea Bedivan, pe 
Claudiu Ionescu (ambii la Di
namo București, ultimul apă- 
rînd, alături de Nicolae Mun- 
teanu, poarta reprezentativei 
olimpice de handbal a României 
la recent încheiatul turneu de 
la Moscova), pe Valeriu Solo- 

FESTIVALUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE
(Urmare din pag. 1)

rele cu profil, organizate de 
C.C. al U.T.C. la Alexandria și 
Bacău, iar celor care se vor 
evidenția aici li se va oferi o 
frumoasă recompensă : „Partici
parea la o nouă tabără de pre
gătire, organizată de F.R.T., un 
fel de prim-pas în sportul de 
performanță" — ne spune antre
norul federal Virgil Atanasiu. 
Satisfacție la verificarea ținte
lor : elevul Gheorghe Vlasiu 
(Suceava) a realizat 192 de 
puncte din 200 posibile, un re
zultat de perspectivă.

—Pe kartodromul din apro
pierea cartierului Gheorghieni, 
pe panglica de beton cu nu mai 
puțin de 24 bucle și 1200 m 
lungime, s-a dezlănțuit cavalca
da cailor putere. Bolizii vopsiți 
ta culori vii aleargă cu viteze 
Impresionante, pUotii — unii 
doar de-o șchioapă — ee aplea
că în viraje, schimbă vitezele 
cu precizia unor veritabili ași 
ai volanului. „Cum li vezi — 
apune prof. Augustin Pop, de 
la Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Tg. Mureș — dacă 
le dau un kart să-I desfacă tn 
bucăți și să-I refacă n-au ce 
lucra la el o dimineață întrea
gă. Și cum să nu fie așa — 
completează tot el — dacă le-am 
construit împreună". Vorbea, 
desigur, de băieții săi, care au 
dominat concursul. Aprecierea 
este valabilă, însă, și pentru cei
lalți, și pentru Liliana Vîlcea (Ia
lomița), de pildă, care a cîștigat 
diploma pentru cea mai bună 
comportare sportivă. O fată 
•cundă. blondă, cu ochii umezi 
de emoție...

—I-am urmărit pe aeromode- 
Bști lansîndu-șl „mașinile loc 
Zburătoare" pe aerodromul spor
tiv Dezmir, împreună cu un 
pionier al acestui sport la noi, 
Ion Bobocel, maestru emerit al

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI SUCCESE LA TRAGERILE 

LOTO
Tragerea obișnuită Loto din ÎS 

Iulie 1980 a adus frumoase sa- 
flsfacțH partlcâpanțllor care au 
Unut să dovedească că numai 
perseverenta poate aduce marile 
câștiguri.

Aceștia sânt: Zalf Nicolae <Hn 
Constanța, Alexe Andrei din Plo
iești. Manclu Gheorghe din Bucu
rești șl Constantinescu Ion <Hn 
București, care la tragerea men
ționată mai sus au obținut fie
care ctte un autoturism „Dada 
1300" pe bilete jucate tn cotă de 
«%.

La aceeași tragere, participan
tul Nicolae I. Gheorghe din com. 
DragomircșU — Jud. Ilfov a ob
ținut un cîștlg de 41.290 lei la ca
tegoria a l-a pe un Met jucat 
ta cotă de 100%.

Astăzi șl mtlne smt ultimele 
două zHe în care mal puteți să 
procurați bilete pentru tragerea 
Loto de vineri U august 1980.

LA HANDBAL (JHNÎOBI)
nare și interjudețeană. Dar la 
capătul unui drum atît de greu 
ele au avut satisfacția de a fi 
ocupat primul loc pe podium. 
„Titlul de campioane obținut în 
acest an — ne spunea profeso
rul Gheorghe Sbora — ne obli
gă. împreună cu conducerea 
C.S.Ș. Craiova — din partea 
directorului unității, prof. Con
stantin Chimoiu, primim un 
sprijin substanțial — ne vom 
strădui să onorăm titlul cîști- 
gat, organizînd și în acest an 
acțiuni de pe urmă cărora să 
aducem în handbal și mai multe 
talente". Au evoluat în meciu
rile pentru cîștigarea titlului : 
Ileana Bălăci, Dorina Manda, 
Elena Aipu, Nicoleta Pleșoianu, 
Costinela Stan, Ana Smeu, 
Teodora Mihăescu, Constantina 
Iovănescu, Georgeta Ispas, Ga
briela Curea, Tatiana Clenciu, 
Liliana Săcariu și Ana Urtupan.

★ ★
mon și încă pe mulți alții. Du
pă cum ne spunea profesorul 
Făgărășanu, în campania cîști- 
gării titlului a primit un ajutor 
substanțial din partea directoru
lui C.S.Ș. nr. 1, prof. Sorin 
Popescu, ca și din partea repu
tatului tehnician al handbalu
lui românesc, prof. Traian Bu- 
covală. Iată și lotul folosit de 
C.S.Ș. Constanța la cîștigarea 
titlului : G. Chirimbu, D. Ți- 
brea, K. Defta — C. Bărbulescu 
(căpitanul echipei). V. Milu, S. 
Oltean, Gh. Corbeanu. M. Giur
giu, A. Ghimeș, C. Coman, G. 
Teleu, C. Eniu, E. Abibula, L. 
Bărăscu.

Ion GAVRILESCU

sportului („Iată, cadre pentru 
aeronautica noastră, viitori con
structori, materie cenușie..." — 
repeta mereu Ion Bobocel). Am 
văzut aparatele rachetomode- 
Uștilor spintecînd cerul, dar 
lată, cel mai mult ne emoțio
nează succesul unor fetițe la 
navomodele : Alice Burilă (13 
ani), București, locul I și Cor
nelia Botez, Galați, locul II. 
Să-i „bată" pe băieți 7 Explica
ția ne-o dă fostul coleg de 
breaslă, Nicolae Popescu, arbi
tru : „Despre Alice ? Sînt patru 
frați și toți patru construiesc 
navomodele. Un buchet de ta
lente. în ce o privește pe Cor
nelia, tatăl el este maestru al 
sportului la navomodele iar 
fratele student la Institutul de 
marină. Asa cresc viitorii noș- 
trl._ navaliști"...

„.Am cutreierat cărările pă
durii Făget, i-am văzut pe spe
cialiștii în orientare după hartă 
șl busolă, acești sportivi fără 
spectatori. Privindu-1 la festivi
tatea de premiere ne gîndim • 
flecare dintre ei merită o coro
niță din frunze de stejar. Prin 
sportul lor cresc sănătoși și vi- 
guroși, ca stejarii, așa cum are 
nevoie patria de el...

„.Dacă ne-ar întreba cineva 
ce ne-a plăcut mai mult la 
judo, am răspunde : spectacu
losul ippon prin care a cîștigat 
FI. Burcea (Cluj-Napoca) (71 
kg) și evoluția lui C. Coman 
(Dîmbovița), 5 ippon-uri Ia rînd. 
E un băiat scund și ager ca ar
gintul viu. Coman și-a cîștigat 
agerimea jucîndu-se și mun
cind printre copiii comunei $o- 
tînga...

CÎȘTIGĂTORII „cupei 
U.T.C*  : Tir (f) — Daniela Tu
dor (Buc.) ; (b) — Gh. Vlasiu. 
Karting (f) — Liliana Vîlcea ; 
(b) 14—16 ani — A. Colcear 
(Cj-N.), 17—18 ani — C. Pop

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ si „Skoda 
120 L“

• 50.000. 25 000. 10.000 
lei etc.

• EXCURSII pe ruta 
R.S. Cehoslovacă — R.P. 
Ungară sau în R.P. Po
lonă.

PENTRU ATRIBUIREA 
CIȘTIGURILOR se efec
tuează 5 extrageri ta 2 
faze, cu un total de O 
numere I

CU BILETELE DE 15 
LEI SE PARTICIPĂ LA 
TOATE EXTRAGERILE !

Fiecare bilet jucat, o 
posibilitate de » eîștiga :

(Mureș), 19—20 ani — 1 Rîtea

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE CT$- 
TTG I

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 13 august 1980. se te
levizează tn direct începând de 
Ia ora 18,10.

CIȘTIGUKII.E CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN > AUGUST 

1980

Categoria 1 (13 rezultate) —
1 variantă 25% — autoturism „Da
cia 1300".

Categoria 2 (12 rezultate) -
1 variantă 100% a 40.872 lei șl 5 
variante 25% a 10.218 lei.

Categoria 3 (11 rezultate) — 
43.00 variante a 3.208 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 8.635 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, jucat 25«/„, a fost ob
ținut de COSTICA V. CONDREA 
din Moineștl, jud. Bacău. Iar cîștl- 
gul de 40.872 lei de la categoria 2, 
a revenit Iul TUDOR RAUCA din 
Videle, jud. Teleorman,

(Mureș). Orientare (f) — Sorina 
Arghiropol (Timiș) ; (b) — V. 
Brînzanca (Bihor). Aeromodelism
— L Bereczke (Bihor), racheto- 
modelism — R. Boca (Hune
doara), automodelism — R, In
vert (Bistrița-Năsăud), navomo- 
delism — Alice Burilă. Judo — 
60 kg — C. Coman, 65 kg — 
S. Moldovan (Bistrița-Năsăud), 
71 kg — F. Bercean (Cluj), 78 
kg — I. Pop (Cluj). 86 kg — 
V. Codreanu (Vrancea), 95 kg
— A. Furdui (Bihor).

• C AMPiONATE • COMPETIȚII •
ETAPA A DOUA PROGRAMEAZĂ PRIMELE PARTIDE DE 

ATRACȚIE IN NOUL CAMPIONAT DE RUGBY
Ciieva meciuri din programul 

celei de-a doua etape a campio
natului Diviziei A la rugby anun
ță dispute spectaculoase. Este în 
primul rind. cazul partidelor Di
namo — Știința Petroșani șl R.C. 
Grivlța Roșie — Știința CEMIN 
Baia Marc, tn aceste echipe fi
gurând numeroși internaționali. 
Ar fi fost cel mal nimerit pri
lej pentru un atractiv cuplaj 1 
Dar, după cum aflăm de la 
F.R.R., nu s-a găsit Înțelegere 
din partea cluburilor bucureștene, 
așa Incit Dărăban, Nlca, Stoica, 
Paraschiv. Constantin șl ceilalți 
dlnamovlștl li vor Întâlni pe 
Bucan, Orteiecan, Tudose, Bonea 
șl compania din Valea Jiului pe 
■tadionul Olimpia, de la ora 17, 
tn vreme oe C. Dinu, Scarlat, Sl- 
mion. Pasache, Voicu etc. pri
mesc pe stadionul lor din Par-

O. VÎLCIOIU, C1ȘTIGÂTOR 
AL „CUPEI CUPROM- 

LA TENIS
în cadrul circuitului susținut de 

formațiile divizionare A, săptă- 
mina trecută s-a disputat a V-a 
ediție a „Cupei Cuprom" la te
nis. întrecere rezervată seniori
lor, organizată de clubul din 
Baia Mare. Pe tablouri au fost 
înscriși 44 de Jucători (de re
marcat, ca o curiozitate, faptul 
că printre el s-au aflat și două... 
Jucătoare, ele evoluînd în afară 
de concurs; Maria Romanov și 
Mariana Hadgiu, dar au fost e- 
Uiminate In primul tur), câștigă
torii fiind desemnați la capătul 
unor meciuri atractive.

în finala probei de simplu s-au 
întâlnit Octavian Vîlcioiu (Dina
mo Brașov) șl Marian MIrza 
(Steaua). După două seturi îm
părțite la tle-break de cel doi 
jucători, dinamovistul s-a des
prins. fără putință de replică, în 
cel decisiv, Vîlcioiu cîștigînd cu 
6—7, 7—6, 6—0. Rezultatele semi
finalelor: M. Mirza — B. Almă- 
jan (Jiul Petroșani) 6—1, 3—<5,
6— 1 și O. Vîlcioiu — A. Maieu 
(Constructorul Hunedoara) 7—6,
7— 6. Finala de dublu a fost ad
judecată de perechea M. MIrza — 
M. Tăbăraș (Progresul) cu 5—7, 
6—3. 6—2 în dauna perechii C. 
Popovici — B. ALmăjan (Jiul Pe
troșani). în semifinale: B. Almă- 
jan, C. Popovici — A. Dărăban 
(Sănătatea Oradea), Gh. Copă- 
ceanu (Electrica Timișoara) 6—2, 
6—2 și M. Tăbăraș, M. Mirza — 
A. Marcu, M. Ciuntea (Construc
torul Hunedoara) 6—3, 6—L (V. 
SASAranu — coresp.).

La capătul unui turneu- 
maraton (de-a lungul a 5 zile 
de întreceri formația nu a 
pierdut nici un meci), re
prezentativa Clubului spor
tiv școlar din Craiova t-a 
situat pe primul loc, cîștigînd 
ditlul de campioană a țării 
la junioare (sus).

Școala de unde au plecat 
numeroși jucători de clasă a 
reușit performanța dorită de 
multă vreme de elevi și de 
profesori, deopotrivă : cîști
garea titlului de campioană 
națională. In fotografie : lo
tul echipei C.S.Ș. nr. 1 Con
stanța (jos).

cui copilului, de la ora 18, echi
pa băimăreană, cu V. Ion, De- 
mian, Urdea, Cantea ș.a.

Demn de urmărit via fi și me
dul pe care campionii de la 
Steaua 11 susțin la Iași, în com
pania Politehnicii fora 17). Va fi 
din nou numai o problemă de 
scor pentru Mqnteanu. Murarlu, 
Comeliu, M. Ionescu, Rădulescu, 
Fuicu și ceilalți 7 Răspunsul pare 
să fie afirmativ, dar... Dacă 
Farul este, fără discuție, mare 
favorită în partida cu Construc
torul Constanța (ora 17), este 
ceva mai dificil de dat un pro
nostic în întâlnirile A.S.R.P.T.T. 
Arad — C.S.M. Sibiu (ora 17). 
Universitatea Timișoara — Rapid 
(ora 16) și chiar R.C. Sportul 
studențesc — Rulmentul Bîriad 
(teren Tei, ora 17). Ded, toate 
Jocurile se dispută după-amiaza, 
federația răspunzînd astfel unei 
cerințe obiective: atragerea dt 
mal multor spectatori în tribună.

Ce așteptăm de la această e- 
tapă 7 Echipele să-și intre în 
ritm, pentru a putea consemna 
după -ultimul fluier de arbitru un 
mult dorit spor de calitate.

In zilele de 16-17 august
„RALIUL MOBRA*  

IN JUDEȚELE 
VASLUI Șl IAȘI

Federația română de motod- 
cllsm organizează, la sfârșitul 
acestei săptămînl. „Raliul Mobra*  
rezervat, bineînțeles, deținătorilor 
de motorete Mobra. întrecerea va 
avea loc în zilele de 16 șl 17 au
gust — cu două etape — pe te
ritoriul județelor moldovene 
Vaslui șl Iași. Astfel, în prima 
etapă se va parcurge traseul Vâ
sliri — Albița — Huși — Crasna 
— Vaslui, iar tn cea de a doua: 
Vaslui — Bîriad și retur. In to
tal 315 km.

Asociațiile și cluburile care 
și-au înscris sportivii la această 
cursă inițiată în scopul popu
larizării motoretei românești slnt: 
Clubul sporturilor tehnlco-apll- 
cative din București, Automobilul 
Buzău, Steagu3 roșu Brașov, E- 
lectro Sf. Gheorghe. Bumbacul 
Tg. Mureș (cu o echipă formată 
numai din fete), IRA Tg. Mureș, 
TTA Tg. Jiu, Torpedo Zămeștl și 
o reprezentativă a județului Va
slui.

La „Raliul Mobra*  (cu clasa
mente separate pentru fete șl 
băieți) s-au înscris 40 de ©on- 
eurențl.

In locul unor... crize d
DORINȚA DE A AJUTA LA DE

Șl MODELAREA TALEN
Cltcva Irinc in propășirea activi

sportiv școlar din DroDcta-Tui
Odată cu crearea Clubului 

sportiv școlar din Drobeta- 
Turnu Severin toți iubitorii 
sportului mehedințeni au fost 
înclinați să creadă că mult 
controversata problemă a per
formanței va fi. în sfîrșit, re
zolvată. Dispunînd — teoretic 

nemijlocit de întreaga rețea 
a unităților de învătămînt, a- 
ceastă unitate sportivă școlară 
de performantă era în măsură 
să descopere, să selecționeze și 
să modeleze pe cei mai talen- 
tați copii și tineri din județ. 
De aici și graba cu care foarte 
mulți au anticipat reușitele a- 
cestul club.

Reușite am avut — tine să 
sublinieze prof. Aurel Lupu, 
din colectivul de conducere al 
C.S.Ș. Drobeta-Turnu Severin. 
Cîtiva dintre handbaliștii divi
zionari A, ca Buligan. Căplescu, 
Vișan au plecat de la noi. 
Atletul Buligă, o promisiune 
pentru decatlon, de asemenea. 
Tot în atletism încercăm să 
creăm o „clasă" a săritorilor în 
înălțime"...

Am adăuga noi. după cele 
constatate, alte direcții care 
țintesc trecerea de la activita
tea sportivă de masă la cea de 
performantă, prin micii gim- 
naști pregătiți îndeosebi de fra
ții Ponoran, prin viitorii lup
tători de „clasice" (de aici a 
plecat Petre Dicu, sportiv de 
lot), prin șahiști și șahiste — 
din rîndul cărora se desprinde 
deocamdată Lavinia Popescu — 
prin tenisul de masă, cu o for
mație în divizia școlară.

Modestia prof. Lupu o in
tuim și, cumva, o și înțele
gem. Fiindcă se dorește, se vrea 
mai mult, o prezentă masivă 
de copii și tineri în aria per
formanței, pași mai hotăriti 
spre măiestrie. Dar este oare 
posibilă o altă cadență în pro
cesul instructiv-educativ. mai 
susținută și. implicit, mai efi
cientă ?

Profesori 
C.S.Ș. Dro! 
susțin că i 
depășească 
se consider 
iubesc mui 
fiind în m 
foarte tinei 
citate de 
ce ie lipse 
gerea cole 
unor condu 
în Drobet 
instituție d 
cepție — 
XI — în c 
levi și pro 
jinul sportt 
dar o astfe 
veni să o 
Copiii dep 
poată lucra 
formanței 
îngrădire l 
rea bazei i 
Ii se asigu 
bului cond 
elevilor în 
nurlie 
țămînt, ia 
să îngădui. 
Iară irepro 
performeri, 
optică nu 
Iată ce tin 
Clubului sp 
beta-Tumu 
din cauzele

Să fie o 
se înțeleag 
reprezentau 
plicit și u 
lor de înv 
fost promo 
tice ? într 
de răspund 
crizele de 
util este s; 
rinta de a 
Mehedințiu 
dețelc tării 
valori, de 
se impună 
formanță.

C AM PION AT E • CO Ml
100 DE PARTICIPANT! INTR-O ETAPA
La Galați, timp de două zfle, 

s-a desfășurat un concurs de 
karting contând ca etapă în cam
pionatul republican de viteză pe 
circuit. La startul întrecerilor 
s-au prezentat circa 100 de spor
tivi, reprezentind 18 cluburi și a- 
sociații sportive din țară. Pe pri
mele locuri ale clasamentelor s-au 
situat: 1. P. Niculescu (Unirea 
Tricolor București). 2. N. Ostoin 
(LIA Timișoara), 3. A. Leluțiu
(CSU Brașov) — 5o cmc Juniori; 
1. C. Nedelcu (CSU Bv), 2. A. 
Nlțu (Hidrotehnica Constanța), 3. 
E. Popa (MUCOK Cluj-Napoca)

(U. Tricoloj 
(Calculatoru’ 
nieLa Derba. 
cmc fete: 1. 
color), 2. C 
lor), 3. R- 
ra) — 125 ci 
Brașov). 2. 
3. S„ Budu 
cmc. La Inc 
Beanu (Pe 
Iar pe echl] 
București, 
LIA . Tlmișo 
POL, coresp

ACTUALITATEA LA TI
• In cadrul „Cupei Eliberării*  

organizată de clubul bucureștean 
Metalul, Niculina Iosif (LE.F.S.) 
a cîștigat proba de pușcă stan
dard 60 f.c. cu 591 p, iar Elena 
Ghioroaie (Steaua), pe cea de 
pistol standard, cu 574 p. In pro
ba de skeet a Campionatului mu- 
nld.piului București, desfășurată 
concomitent cu „Cupa Eliberării*,  
pe poligonul Tunari, I. Roșu 
(Steaua) s-a impus cu 134 t. (I. 
POPOVICI — coresp.).
• La sflrșitul acestei săptămînl 

se vor desfășura, la Tunari,

Campionatul 
rești, la ara 
Jodța*.  la ta
• Din de 

va participa 
nlaM pentru 
la Varșovia, 
tre alții: S 
Șt Egrl, D 
dea, L. Mir 
Tătara, C. ' 
trecerile ae 
îl șl 21 ax 
pușcă standi

NOI ȘI MARI ȘANSI DE fRUMOASE J

17AUGUS1
TRAGERE E

ULTIMA ZI pentru procurarea bilet< 
august 1980.

NU PIERbETI PRILEJUL DE A VA NI 
MARII ClȘTIGĂTORI !



OblemenCa: CRAIOVA POATE AVEA Șl MERITA SA AIBA

- Vlad, lo- 
Rednic —

— D, Zam-

ȘTIRI... ȘTIRI...

0 ECHIPĂ DE CLASĂ INTERNAȚIONALĂ
Ion Oblemenco nu mai are nevoie de vreo prezentare In fotba

lul nostru. Golgeterul absolut al României plnă nu de mult, — 
cînd a fost întrecut de Dudu Georgescu —, cel mai renumit fotba
list oltean din toate timpurile șl unul dintre jucătorii-model ai soc- 
cerului nostru, vestitul „tunar" de acum cițiva ani este de două 
etape antrenor principal al campioanei țării.

Două etape în care Universitatea Craiova a învins două „nume" 
ale fotbalului nostru, pe F.C. Argeș — acasă și pe Steaua — in 
deplasare. Deci antrenorul principal Oblemenco a pășit cu dreptul 
în această nouă — și foarte importantă 1 — carieră fotbalistică a 
sa. Interesați să aflăm CE GINDEȘTE și CUM GINDEȘTE și CU 
CE PROBLEME SE CONFRUNTA proaspătul antrenor principal al 
echipei noastre campioane, l-am solicitat lui Ion Oblemenco un 
interviu pe „faza meciului cu Steaua", un interviu luat in „doi 
timpi", înainte și după consumarea derbyului, un interviu al mo
mentului dar și cu deschidere spre „etapa Internazionale", spre 
Cupa campionilor europeni adică, tn care iubitorii fotbalului nostru 
o vor pe Universitatea Oralova depășind reușita de anul trecut 
(eliminarea memorabilă a lui ~ ‘

Duminică începe Divizia B

ÎN VIZITĂ LA (probabilele) 
PROTAGONISTE ALE SERIEI I

Leeds), o vor sus, cît mai sus.

— Așadar, Ion Oblemenco, 
ți-e frică de meciul cu 
Steaua ? E adevărat că in
terviul pe care ți-1 iau azi 
va apărea în ziar săptămîna 
viitoare, dar te asigur că voi 
transcrie cuvînt cu cuvin! 
răspunsul pe care mi-1 dai 
acum, cu patru ore înaintea 
Începerii meciului. Așadar, 
ce zici de jocul cu Steaua 7 

ION OBLEMENCO : Deși a 
ciștigat cu 4—0 la Bacău, sincer 

fiu, nu mi-e frică de meciul 
Steaua...

REPORTER : Curaj de cir
cumstanță, de bravadă, de 
impresionare a ziaristului ? 
Peste numai cite va ore. 
după-amiază, la sfîrșitul jo
cului, răspunsul ar putea 
să se întoarcă... împotriva ta 
ca un bumerang. Mulți sînt 
curajoși înainte... Puțini au 
Insă temeiuri care stau in 
picioare si înainte si după... 
L O. : Sigur că putem mîn- 
și azi bătaie așa cum am 

mal mincat de trei ori în ediția 
trecută, in campionat și In 
Cupă. O nouă înfrîngere s-ar... 
lega aproape firesc cu celelalte, 
mai cu scamă eă Steaua i-a 
spulberat pe băcăuani, in prima 
etapă, la ei acasă, apoi pentru 
că astăzi joacă pe propriul te
ren, că toți o cred mare favorită 
și Steaua însăși se vede favo
rită. Dar toate aceste atu-url 
logice se pot întoarce împotri
va Stelei prin logica aparent 
absurdă a fotbalului în general 
șl a fotbalului nostru în special, 
logică potrivit căreia marii fa- 
vorlți Iși lasă uneori descope
rită... bărbia, din prea multă 
Încredere. Roata logicii nr. 2 
poate fi întoarsă în avantajul 
nostru mai ales dacă punem nn 
umăr cum se cuvine...

REP. : Fii sigur că n-am 
lă-i comunic lui Constantin 
ce planuri ai — este o ches
tiune de etică gazetărească 
— și spune-mi cum te-ai 
jțtndit „să puneți umărul" ca 
să întoarceți în avantajul 
vostru roata...

L O. : Nu numai In ediția 
trecută*  ci întotdeauna, zio eu. 
rând jucam cu Steaua, marea 
noastră ambiție era să o atacăm 
cit putem, și ne omoram să o 
dominăm, să no aruncăm peste 
ea cu înverșunare, pe orice te
ren. Ne și mindream cn aceas
tă „performantă" : dominam pa 
Steaua 1 Dar noi o dominam, 
iar Steaua ne bătea, adeseori 
Pentru eă intram in cursa ei ca 
șoriceii... Astăzi, vom încerca 
altceva. N-o să ne mai repezim 
orbește spre poarta Iul Iorda- 
ehe, o s-o lăsăm mai moaie eu 
„furia olteană" cea spectaculoa
să dar nu de puține ori păgu
boasă pentru noi, și o să Jucăm 
lucid, așezat, ca echipele din 
cupele europene : la calificare 1 
La rezultat. Cu o tactică preci
să : II lăsăm pe adversari să 
vină, nu ne descoperim tn față, 
ne aglomerăm tn apărare — a- 
vem șl eîteva scheme speciale 
pentru Răducanu, Adrian Iones- 
cu și Manea — și contraatacăm 
rât se poate de rapid șl de 
simplu.

REP. : 
cît va fi

Vom vedea la teren
__  _ de simplu...

(DUPĂ MECI)
L O. : Cc spuneam înainte de 

joc ?...
REP. : Mulțumește-i întîi 

lui Lung, pentru 
întîi;..

L O. : 
repriza a 
noi 2—3 
Și n-a fost bună tactica noas
tră de a-1 aștepta pe ei să a- 
tace, urmînd ca noi să-i lovim 
în punctele

REP. : 
putea să 
după ce 
rămîn la 
ma parte a meciului ați a- 
vut și puțin noroc...

Dar și norocul 
fotbalului. La 
a avut Steaua

E adevărat, 
doua n-am 

goluri ca și

repriza

dar în 
avut si 
făcute ?

slabe ?
Nu știu cine ar 
te contrazică acum, 
ați învins, dar eu 
părerea că in prl-

I. O. : Așa e. 
Intră in aluatul 
Pitești, în Cupă, 
noroc...

REP. : Hai 
linie de final 
Care-i concluzia 
el ?

I. O. : Sînt mulțumit de vic
torie, dar sînt ferm convins — 
șl iubitorii fotbalului nostru vor 
vedea cu ochii lor împlinirea

să tragem o 
la acest derby.

ta după

«puselor mele de acum — că 
echipa are resurse și posibilități 
mai mari.

REP. : Fiindcă am ajuns la 
echipă, care sînt problemele 
actuale ale campioanei Româ
niei ?

L O. : Problemele echipei 
noastre nu sînt multe, dar sini 
foarte importante și de rezol
varea lor depinde ații viitorul 
apropiat cit și cel de perspec
tivă. Fără să ierarhizez, am să 
vă arăt frontul de bătaie care 
stă tn fata mea și a colegului 
meu Constantin Oțet. 1) DIS
CIPLINAREA RIGUROS TAC
TICA A ECHIPEI ! Ca să ob
ținem rezultate, trebuie să fim 
— și să acționăm — strânși ca 
tm pumn ! Vreau să spun eă 
„soliștii" trebuie să joace pen
tru echipă și nu de capul lor. 
Toți jucătorii din teren trebuie 
să rezolve — împreună — sar
cina echipei, fiecare cu aportul 
său și toți ajutîndu-se unul pe 
celălalt. 2) NU AVEM ÎNCĂ — 
DIN PACATE — TEREN DE 
ANTRENAMENT CU IARBA. 
Și toată lumea pretinde perfor
manțe 1 Or, performanțele nu 
se construiesc pe pămînt uscat 
si Pe pietriș, chiar dacă ești 
campioană. 3) Pentru eă am Ju
cat ani de zile in această echi
pă — echipă care este viața 
mea' — șt o cunosc mal bine 
ca oricine, vreau să-i determin 
pe toți Jucătorii noștri să se 
stimeze si să se prețuiască re
ciproc pentru harul 
tătic fiecăruia dintre 
un tehnician excelent 
de pildă, ea să dau 
piu, trebuie să fie convins eă 
echipa are mare nevoie de e- 
nergia ți angajarea unui luptă
tor exemplar ea TlHhol, să zi
cem. șl Invers, Tiliho! trebuie 
să fie convins că meciurile s«

$! capacî' 
el. Adică 
ca Bălăci 
nn exem-

și prin virtuozitatea Iui 
Numai prin tehnică sau 

prin angajament nu vom 
niciodată ceea ce vrem

cîștigă 
Bălăci, 
numai 
cișiiga 
să cîștigăm. Dar împreună, priD
stimă reciprocă, prin colabora
re perfectă și prin unire sufle
tească putem face multe! Mal 
multe decît am realizat pînă 
acum. Subliniez importanța u- 
nirii sufletești, 
realizat Ia noi, 
alții. Pentru că 
foarte bine pe 
Sînt ei, cițiva, 
decit alții, dar au un fond foar
te bun, sint mari sufietiști, și-ar 
da și haina de pe ei să se a- 
Jute tn situații grele, așa că 
obiectivul coeziunii morale este 
perfect realizabil.

REP. : Spui lucruri fru
moase, omenești, pe care-ți 
face plăcere să le 
care te onorează, 
cern, dacă vrei, la 
le de performantă 
pei.

L O. : Vrem, firește, să 
eem si la anul titlul de 
pioni In Oltenia. Dar plnă a- 
tunci. dorim neapărat să tre
cem de Internazionale !

REP. : O să fie ceva mai 
greu decit cu Steaua...

I. O. : Credeți că-și Inehipnie 
cineva de Ia noi că o să fie 
ușor 7 Dar avem si noi ex
periența — Leeds, experiența — 
Borussia, vom arăta că am in- 
vătat si noi ceva din aceste 
competiții europene care nu 
Iartă nici o slăbiciune, nici o 
greșeală.

REP. : Aș vrea să-ți mai 
pun o singură întrebare, de 
încheiere : ce-și propune Ion 
Oblemenco In noua sa cali
tate, de antrenor principal ?

I, O. : Să fie ca antrenor mă
car ce a fost ea Jucător și să 
realizeze ca antrenor măcar ce 
a realizat ea jucător. Dar mă 
voi depăși I Mă angajez în fața 
tuturor care au crezut și cred 
tn mine să fac treabă serioasă 
șl bnnă cu această echipă a 
noastră care poate da — iar mă 
repet — mal mult decît a dat 
plnă acum. Craiova poate avea 
si merită din 
foarte bnnă, de 
tlonală. Și o va 
vedeți.

REP. : Abia

mai ușor de 
zic eu, decit la 
ii cunosc, repet, 
băieții noștri, 
mai „căpoși"

asculți si
Să tre- 

obiective- 
ale echi-

adn- 
cam-

plin. o echipă 
clasă fntcrna- 

avea. O să

astentSm...
Marius POPESCU

Duminică se va da startul și în Divizia B. Spre a intra cit 
de cît in atmosfera întrecerii, ne-am propus să facem un raid 
printre protagonistele (considerate astfel de „calculele hirtiei", 
deci fără siguranța de a le fi ales în totalitate) celor trei serii. 
ASTAZI, TREI POPASURI INTRE CONCURENTELE DE PRIM- 
PLAN ALE SERIEI I.

f.C. CONSTANȚA - 0 NOUĂ TENTATIVĂ, CU HA$OTI LA TIMONĂ
.,Ne-am propus să demonstrăm 

că F. C. Constanța a rămas încă 
o echipă de nivelul Diviziei A, că 
poate să practice un joc de fac
tură modernă, — ne-a declarat 
Dumitru Sever, președintele 
bulul constănțean. Obiectivul 
tru 7 Obiectivul scontat de 
treaga suflare dobrogeană — 
movarea to „A“.

Pentru ca acesta să se reali
zeze, Emanoil rrașotl, noul 1 antre
nor al constănțenllor, Împreună 
cu Petre Comănlță, consilierul 
tehnic al clubului. au Început 
pregătirile la 5 iulie, care s-au 
desfășurat o perioadă to orașul 
de pe malul mării, precum șl la 
Curtea de 
figurat o

0...

clu- 
nos- 

in- 
pro-

Argeș. In program au 
sultă de meciuri aml-

DEBUTANTA:
• A Început antre
namentele în ziua de 
< iulie și ele au avut 
loc tot timpul la Bis
trița. Ședințele de 
pregătire s-au împle
tit cu meciurile ami
cale, disputate fie In 
localitate, fie in de
plasare. Seria parti
delor a Început eu 
F.C. Argeș si cu ce
le din „Cupa muni
cipiului Bistrița*  (la 
care au luat parte 
T. C. Bala Mare, 
A.S.A. Tg. Mureș și 
Reszowia Rezsow — 
Polonia) — competi
ție râștigată de for
mația din Bistrița — 
eonttouînd prin me
ciurile cu Șoimii Si
biu, Olimpia Satu 
Mare si alte echipe

cale, dintre care amintim pe cele 
cu Dinamo Tbilisi, F. C. Magde- 
.burg. Chimia Rm. Vîlcea, C. S.
Tîrgoviște, Muscelul Cimpulung, 
Delta Tulcea și Cimentul Medgi
dia. Perioada de pregătire e pe 
sflrșite. Cei doi tehnicieni au a- 
vut de rezolvat numeroase pro
bleme. în primul rind instaurarea 
unei discipline conștiente de lu
cru. Desigur că în prim-plan a 
stat și omogenizarea echipei de
oarece actualul lot cuprinde clte- 
va nume noi, precum Costaș (de 
la Minerul Gura Humorului), 
Carantalău (Portul Constanța), 
Gache (revenit de la Cimentul 
Medgidia), Mărculescu (revenit 
de la Electrica Constanta). Ancu- 
ța (Dacia Pitești) șl Ral ea (F. C. 
Argeș Pitești). (P.V.).

GLORIA BISTRIȚA
din localități apro
piate • Cu ce nou
tăți se va prezenta 
la start echipa din 
Bistrița care... debu
tează In seria 17 In 
primul rind cu porta
rul Bologan, de ta 
Corvinul Hunedoara, 
apoi cu fundașul cen
tral Moldovan, pro
movat de Minerul 
Rodna. cu mijlocașul 
.................. la „U“ 

cu uo- 
C.F.R.

precum 
juniori 
propria 

Gherasim 
Retegan 

înaintași.

Hurioi, de 
Cluj-Napoca, 
man, de la 
Cluj-Napoca, 
și cu trei 
crescuți In • 
pepinieră: 
— mijlocaș, 
șl Dosan — 
• „Dorim să prestăm 
jocuri de bună cali
tate, așa cum am fă
cut cit timp am ac-

tlvat în seria a iti-a, 
ne-a spus Al. Con- 
stantinescu, antreno
rul Gloriei Blstrlța. 
După cum a decurs 
întrecerea anul tre
cut, in noua noastră 
serie ne dăm seama 
că mai multe echipe 
pornesc la drum cu 
gtodul de a promo
va. Acestea sînt — 
după opinia mea — 
F.C. Constanța, Glo
ria Buzău, F.C.M. 
Brăila, C.S.M. Su
ceava, formații bune, 
capabile să practice 
un fotbal de calitate 
și care, firesc. emit 
pretenții justificate la 
șefia seriei. Cred că 
Gloria Bistrița Se va 
menține in lupta pen
tru primul loc", (p.vj

ILIE OANĂ CREDE ÎN
Cei doi noi antrenori-ai fostei di

vizionare A Gloria, Buzău, nie 
Oană și secundul său Adalbert 
Marosi, Încearcă, din mers, re
facerea unei echipe aproape des
trămată după retrogradarea din 
primul eșalon; din rindurile el 
au plecat cei mai valoroși jucă
tori. Este vorba de Al. Nicolae, 
Tulpan, Vlad, Ivana șl Cristian. 
„Cu toate acestea, ne spunea an
trenorul ILIE OANA, trebuie să 
privim campionatul care Începe 
duminică cu optimism și încre
dere in forțele noastre. * 
pregătit susținut și o 
șl în continuare pentru 
tea spune cuvtntul in 
țigării seriei. Deși nu 
de un iot de jucători 
de rezonanță, tmi pun i 
Cânte în talentul șl ambiția unor

Ne-am 
vom race 
a ne pu- 
lupta clș- 
dis punem 
cu nume 

mari spe-

TINARA SA ECHIPA
Dumi-

promovați de
jucătorl tineri, ca Roșea, 
trescu șl Tone ;
la Olimpia Rm. Sărat și tn Sandu 
tonescu — venit de la Petrolul 
Berea, care, împreună cu cei
lalți componenți ai lotului, vor 
tace — sper — totul ca Gloria 
Buzău să aibă o comportare bu
nă chiar din startul campionatu
lui, în meciul de duminică, de 
la Vaslui, cu Viitorui. Ca fost 
tehnician Ia F.C. Constanța cu
nosc valoarea echipelor din se
ria I și tocmai din aceste con
siderente cred că lupta pentru 
șefie se va da intre F.C. Con
stanța, Gloria Bistrița și noi, fă
ta * omite msă șansele ------
formații ca Unirea Focșani, C.S. 
Botoșani și F.C.M. Brăila, 
ma o echipă puternică". (Gh. N.)

unor

uiți-

prooramijl turului campionatului diviziei c

sezonul internațional oficial de 
toamnă, lotul de tineret al ță
rii noastre susține astăzi, ta 
Ploiești, un meci de verificare 
in compania echipei Hapoel 
Richon Letion. Antrenorul C. 
Drăgușin ne-a comunicat rfll“-le 
de Începere : Nițu 
van, C. Solomon, 
baia, Gabor, Klein 
fir, Ral ea, Ciobanu. Rezerve s 
Alexa, Andrecnți, FI. Pop. Pe 
lista de rezerve mai figurează 
Geolgău ți Suciu, dar utiliza
rea lor vor fi decisă de avizul 
medicului FI. Brătilă. Partida 
este programată pe stadionul 
Petrolul la ora 17,30.

• MECIURI AMICALE : 
U.T.A. — Minerul Cavnic 3—2 
(0—0), Olimpia Satu Mare —

ȘTIRI... ȘTIRI...
CLFJL Cluj-Napoca 3—1 (1—0), 
U. M. Timișoara — Strungul 
Arad 3—0 (2—0). Gloria Buzău 
— Metalul Plopeni 1—1 (1—1), 
Rulmentul Alexandria — Rapid 
București 0—0, Caraimanul 
Bușteni — C. S. Tîrgoviște 2—3 
(1—1), Precizia Săcele — Trac
torul Brașov 0—2 (0—0), 
LC.S.I.M. București — Rova 
Roșiori 2—0 (0—0). Unirea Foc
șani — Poiana Cîmpina 2—1 
(0—1) Cimentul Medgidia — 
F. C. Constanta 1—1 (0—1)

• ÎNCEPIND DE ASTAZI, 
casele obișnuite, se găsesc 
vtnzare biletele de Intrare 
meciurile Progresai- v mean — 
Bata Mare, care se uisputa 
bâtă 16 august, cu începere de la 
orele 18, pe stadionul din str. 
Dr. Stalcovlcl și uuuuuo — vor- 
vtnui Hunedoara, cane se joacă 
pe stadionul din șos. ștefan cel 
Mare, tot slmbătă de la orele 18.

ta 
de 
1a 

r.C. 
stm-

ETAPA I (24 august)
CJJI, Caransebeș — Minerul 

Oravlța, CJJi. Arad — Unirea 
Stnnioolau, Vulturii textila Lugoj 
— Electromotor Timișoara. Vic
toria ineu — Gloria Reșița, U- 
nirea Tomnatic — Metalul Bocșa, 
Metalul Oțelu Roșu — Explormin 
Deva, Șoimii Ldpova — Strungul 
Arad, Minerul Certej — C.I’.L.
Caransebeș.

ETAPA A D-a (31 august)
C.PJ. Caransebeș — CJJt. 

Arad, Explormin Deva — C.F.R. 
Caransebeș, Unirea Sînnicolau — 
Metalul Oțelu Roșu, Strungul 
Arad — Vulturii Lugoj. Electro
motor Timișoara — Șoimii Upo- 
va, Minerul Oravlța — Unirea 
Tomnatic, Gloria Reșița — Mine
rul Certej, Metalul Bocșa — Vic
toria meu.

ETAPA A m-a (7 septembrie)
Șoimii Lipova — Victoria meu, 

Metalul Bocșa — Minerul Oravlța. 
CJ.R. Caransebeș — Strungul 
Arad, CJ.R. Arad — Explormin 
Deva, Minerul Certej — Unirea 
Tomnatic. Electromotor Timișoa
ra — Unirea Sînnicolau, Vulturii 
Lugoj — C.P.L. Caransebeș, Me
talul Oțelu Roșu — Gloria Reșița.
ETAPA A rv-a (14 septembrie)

Strungul Arad — Gloria Reșița, 
Victoria meu — Metalul Oțelu 
Roșu, Minerul Oravița — Șoimii 
Lipova, Unirea Sînnicolau — 
C.F.R. Caransebeș, Vulturii Lu
goj — CJF.R. Arad, C.P.L. Ca
ransebeș — Explormin Deva. U- 
nlrea Tomnatic — Electromotor 
Timișoara, Minerul Certej — Me
talul Bocșa.
ETAPA A V-ă (21 septembrie)

Explormin Deva — Unirea Sîn
nicolau, Șoimii Lipova — Mine
rul Certej, Electromotor Timi
șoara — Metalul Oțelu Roșu, Glo
ria Reșița — C.P.L. Caransebeș, 
CJ.R. Caransebeș — Metalul 
Bocșa. Unirea Tomnatic — 
turti Lugoj, C.FJI. Arad — 
nerul Oravița, Victoria Ineu 
Strungul Arad.
ETAPA A VI-a (28 septembrie)

Metalul Oțelu Roșu — Unirea

SERIA A VIII-a

Vul-
Mi-

Tomnatic, Unirea Stnnioolau — 
Gloria Reșița, C.PJL.. Caransebeș
— Șoimii Lipova, Metalul Bocșa
— Electromotor Timișoara, Ex
plormin Deva — Strungul Arad, 
C.F.R. Arad — C-FJț. CaranseDeș, 
Minerul 
Minerul 
goj.
ETAPA
Vulturii Lugoj 

va. Strungul Arad — C.PX. Ca
ransebeș, Victoria Ineu — Ex
plormin Deva, Minerul Oravlța — 
Metalul Oțelu Roșu, Metalul Boc
șa — Unirea Sînnicolau, Electro
motor Timișoara — Minerul Cer
tej, C.F.R. Caransebeș — Gloria 
Reșița, Unirea Tomnatic — CJT.R. 
Arad.
ETAPA A VlH-a (U octombrie)

Unirea Sînnicolau — Unirea 
Tomnatic, Vulturii Lugoj — Ex
plormin Deva. Metalul Oțelu Ro
șu — Minerul Certej, Electromo
tor Timișoara 
Gloria — 
C.F.R. 
Șoimii 
C.F.R. 
ransebeș.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Minerul Certej — Vulturii Lu

goj, Minerul Oravlța — Strungul 
Arad, C.F.R. Arad — Electromo
tor Timișoara Unirea Tomnatic 
— Gloria Reșița, C.Pi. Caranse
beș — Unirea Sînnicolau, Meta
lul Oțelu Roșu — Șoimii Lipova, 
Victoria Ineu — C.FJI. Caranse
beș, Explormln Deva — Metalul 
Bocșa.

ETAPA A X-a (26 octombrie)
Metalul Bocșa — C.W.. Caran

sebeș, Gloria Reșița — C.F.R. 
Arad, Vulturii Lugoj — Victorie 
Ineu, Unirea Sînnicolau — Șoimii 
Lipova. Strungul Arad — Unirea 
Tomnatic, Minerul Certej — Mi
nerul Oravița, Electromotor Ti
mișoara — Explormin Deva, 
C.F.R. Caransebeș — Metalul O- 
telu Roșu.

Certej — Victoria Ineu, 
Oravlța — Vulturii Lu-

A VH-a (5 octombrie)
Șoimii Lipo-

Victoria Ineu,
Reșița — Minerul Oravița, 
Arad — Strungul Arad, 
Lipova — Metalul Bocșa, 
Caransebeș — CJP.L. Ca-

ETAPA A XI-a (2 noiembrie)
Electromotor Timișoara — C.F.R. 

Caransebeș, Explormin Deva — 
Minerul Oravița, Metalul •
Roșu "
pova 
Ineu 
Iul Bocșa — 
Strungul Arad 
C.P.L. Caransebeș — Unirea Tom
natic.
ETAPA A XH-a (9 noiembrie)
C.F.R. Arad — Victoria Ineu, 

Untoea Tomnatic — Șoimii Lipor 
va, C.F.R. Caransebeș — Vultu
rii Lugoj, Metalul Oțelu Roșu — 
Metalul Bocșa, Explormin Deva
— Minerul Certej, Unirea Stoni- 
oolau — Strungul Arad. Minerul 

•Oravlța — C.P.L. Caransebeș,
Gloria Reșița — Electromotor Ti
mișoara.
ETAPA A XHI-a (16 noiembrie)
Șoimii Lipova — Explormin 

Deva, Metalul Bocșa — C.F.R. 
Arad, Minerul Oravița — Electro
motor Timișoara, Unirea Tomna
tic — C.F.R. Caransebeș, Vultu
rii Lugoj — Gloria Reșița, C.P.L. 
Caransebeș — Victoria Ineu, Mi
nerul Certej — Unirea Sinnico- 
lau. Strungul Arad — Metalul O- 
țelu Roșu.
ETAPA A xrv-a (23 noiembrie)
Metalul Oțelu Roșu — C.P.L. 

Caransebeș, Victoria Ineu — Mi
nerul Oravița, Unirea Sînnicolau
— Vulturii Lugoj, Electromotor 
Timișoara — Strungul Arad. 
C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Certej. Metalul Bocșa — Gloria 
Reșița, EXplormin Deva — Uni
rea Tomnatic, C.F.R. Arad — 
șoimii Lipova.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)
Strungul Arad — Metalul Boc

șa. Șoimii Lipova — C.F.R. Ca
ransebeș Unirea Tomnatic — 
Victoria meu, Vulturii Lugoj — 
Metalul Oțelu Roșu, C.P.L. Ca
ransebeș — Electromotor Timi
șoara Minerul Oravița — Uni
rea Sînnicolau, Minerul Certej — 
C.F.R. Arad, Gloria Reșița — Ex- 
plormin Deva.

Oțelu 
Arad, Șoimii Ll- 

Gloria Reșița, Victoria 
Unirea Sînnicolau. Meta- 

Vulturil Lugoj, 
Minerul Certej,

C.F.R.



La Reșița, de vineri pînă duminică

/A ll-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE RE HANDBAL - JUNIOARE
; După ce în 1979, la Loveci august, în Sala sporturilor din chidere —; România B — Iugo-
I (Bulgaria), s-a disputat prima 
ediție a Jocurilor balcanice de 
handbal pentru junioare (com
petiția s-a desfășurat în aer li
ber, iar din cauza ploii meciu
rile din ultima zi nu s-au mai 
jucat), reprezentativa țării noas
tre ocupînd locul secund (după 
Iugoslavia). în acest an între
cerea este programată în Româ
nia, în zilele de 15, 16 și 17

Reșița.
La importanta manifestare 

sportivă și-au anunțat partici
parea reprezentativele de ju
nioare ale Bulgariei, Iugoslaviei 
și României (cu două echipe), 
care vor concura după următo
rul program : România A — 
România B și Iugoslavia — 
Bulgaria (vineri) ; — la ora 17 
va avea loc festivitatea de des-

Turneul internațional feminin de șah al României

ÎNAINTEA FINIȘULUI
i In ziua liberă a Turneului 
Internațional feminin de șah de 
la Băile Herculane a fost pro
gramată partida Margareta 
Teodorescu — Elisabeta Poli- 
hroniade, amânată din prima 
rundă. Obtinînd victoria, Elisa
beta Folihroniade a intrat ta 
grupul fruntașelor, foarte nu
meros și compact. Margareta 
Mureșan a cîștigat întrerupta 
cu Tunde Csonkics, realizind 
precis avantajul pozițional ce-J 
deținea într-un final de turnuri 
și pioni cu material egal.

Astfel, înaintea ultimelor 
cinci runde, clasamentul sa 
prezintă astfel : 1—2. Lidia Se
menova, Tereza Sladier 4 p, 3. 
Margareta Mureșan 3*/,  p (1), 
4—6. Tatiana Lemaciko, Ger
trude Bauinstark, Elisabeta Po- 
lihroniade 31.. p, 7. Ligia Jic- 
man 3 p, 8. Lia Bogdan 21/, p 
(1). 9—11. Margareta Teodores- 
eu. Viorica lonescu. Dana Nuța 
2'/-i p, 12. Tunde Csonkics 9 p.

Runda a VII-a programează 
partide importante pentru con- 

a
* 

(Italia), 
a mc-

figurația părții superioare
★

LA ALBANO TERME 
tn cea de-a 4-a partidă _ __
xrtulul de șah dintre Hilbner — 
Poriisch, contind pentru semifl- 
nale'.e turneului candldaților la 
titlul mondial, a fost consemnată 
remiza la mutarea a 48-a. Scorul 
se menține egal: 2—2.

MECIUL dintre Viktor Korclnol 
si Lev Polugaevski, pentru semi
finalele turneului candidaților la 
titlul mondial a continuat la Bu
enos Aires cu partida a ll-a, m- 

, treruptă la mutarea 41-a. Scorul 
este favorabil Iul Korcinoi cu 
â'ft—t'ft p fi).

In runda a u-a a turneului 
de la Bajmok (Iugoslavia), ma
rele maestru român Mihai Șubă 
(eu piesele albe), după ce a re
fuzat remiza propusă de adver
sarul său, Vujovicl, a întrerupt

clasamentului: Baumstark —
Semenova, Nuțu — Stadler, 
Csonkics — Polihroniade, Jio- 
mau — Mureșan.

• în turneul internațional 
de juniori de la Ploiești, condu
ce, după 6 runde, S. Ivanov 
(U.R.S.S.) cu 6 p, urmat de O. 
Berechet și J. Fiii (Polonia) 6 
p. D. Anițoate și L, Olteana 
4*A  p, A. Bach și C. Cojocara 
3(/i p, Z. FOszti (Ungaria) și B. 
Bancev (Bulgaria) 2‘/i p, L. Va- 
silescu și V. LSwy 2 p, A. Crl- 
șan 1 p.

• La
național 
Marina 
Kovacs (Ungaria) __ ____
după 7 runde cu cite 5*/,  p. Ele 
slnt urmate de Irma Abzianidze 
(U.R.S.S.) 4'/i p. Csilla Sajter 
și Margarita Voiska (Bulgaria) 
4 p. Gabriela Olărașu 
Rigielska (Polonia) 3l/i 
Kozma 3 p, Magdalena 
p (1), Mariana Bădlri 
Dana Belean p (1), 
da Bolcu 1 p (1).

Ir
în poziție dezavantajoasă. In cla
sament conduce Knezevlcl — 8 p, 
urmat de Dj Uriel T'ft p, Subă T p 
(1), Bukicl 7 p, Popovici «'ft p 
(1) etc.

DUPĂ CINCI RUNDE în tur
neul de ’  .
continuă să conducă marele ma
estru sovietic Oleg Romanlșin, cu 
4’/, p, urmat de Spasov fBulga
ria) — s'ft p șl Smidt (Polonia) 
— 1 p. In runda a 5-a, Roma
nlșin l-a invins pe polonezul 
Pokoewiez, iar Spasov a remi
zat cu olandezul Bunn.

CAMPIONATUL MONDIAL pen
tru juniori n s-a încheiat la Le 
Hâvre cu victoria Iul Valeri Salov 
(U.R.S.S.) — 9 p, urmat de Gre- 
enfeld (Israel) 8'/, p șl Benja
min (S.U.A.) 8 p.

Arad, in turneul inter- 
feminin de junioare, 
Pogorevld si Marta 

6Înt lidere

și Anna 
p, Edith 
Kiss 2Vi 
2 P (1). 
Smaran-

la Polthnlta (Polonia)

c.. CIULEI

slavia și România A — Bulga
ria (sîmbătă) ; România B — 
Bulgaria și România A — Iugo
slavia (duminică). în fiecare zi 
meciurile vor începe la ora 17 
și la ora 18,45. Duminică la 
ora 19,20 este programată fes
tivitatea de închidere a compe
tiției

Jocurile se vor desfășura con
form regulilor stabilite de Fe
derația internațională de hand
bal. în situația cind două sau 
mai multe echipe se vor afla 
la egalitate de puncte, ordinea 
lor In clasament se va stabili 
după următoarele criterii (în 
ordine) : diferența dintre golu
rile marcate și cele primite ; 
numărul golurilor marcate; 
rezultatul jocului dintre echi
pele în cauză șt, în sfirșit, a- 
runcări de la 7 metri.

Cei doi antrenori, Constantin 
Popa și Nicolae Marian, vor al
cătui echipa din următorul lot: 
Oltea Jalbă, Alta Ffefferkon și 
Ana Gllgor — portari ; Danie
la Popovici, Steta Olteana, Ma
riana Jucan, Ioana Vasile, E- 
lena Clubotaru, Eugenia Gavră, 
Rodie*  Păllci, Angela Fodor, 
Elena Leonte, Felicia Oancea, 
Mariana Oacă, Eva Gaal, Ro
dica Ardeleana, Ellsabet*  Cer- 
ghelfl, Vasilica Dobre, Ana Su- 
hal și Florina Rădoi.

Iată și numele arbitrilor care 
var oficia de-a lungul celor trei 
zile de întreceri : Wladyslaw 
Arciszewski și Zdzislaw Jczlor- 
ay (Polonia), Csaba Somhegyi 
și Peter Tekauer (Ungaria), 
precum și un cuplu de cavaleri 
internaționali ai fluierului din 
România, care va fi desemnat 
în cadrul ședinței tehnice, pro
gramate vineri dimineață. la 
ora 10, într-unul din saloanele 
hotelului Semenic din Reșița.

>
MADRID, 12 (Agerpres). — 

într-o conferință de presă’ ți
nută la Palma de Mallorca, no
ul președinte al Comitetului 
Internațional Olimpic, Juan An
tonio Samaranch, 
că obiectivul 
fi realizarea 
consens între 
rului olimpic, 
nivel sportiv al recentei 
piade de la Moscova, J. A. Sa
maranch a arătat că viitoarea 
Olimpiadă ar putea fi șl mai 
reușită sub raportul perfor
manțelor, dacă întrecerile vor

a declarat 
său principal va 
unei poziții de 

toți membrii fo- 
Apreciind înaltul 

olim-

avea loc 
destindere 
națională.

In altă 
ședințele 
în programul j.O. de la 
Angeles vor fi introduse trei 
noi sporturi: înot sincronizat, 
gimnastică ritmică modernă șl 
„wing surfing".

Cît privește gazda J.O. 
vară din 1988, alături de 
șele Nagoya (Japonia) și 
bourne (Australia) a fost 
nută și candidatura orașului t- 
talian Cagliari.

într-un climat <!• 
și înțelegere inter

ordine de idei, pre-
C.I.O. a anunțat că 

Loa

da 
orar 
Mel- 
reți"

REZUL TA TE VALOROASE IN CONCURSUL
DE ATLETISM DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA. 12 (Agerpres). 

— In prima zi a concursului 
internațional de atletism de la 
Budapesta, la care participă 
262 de sportivi din 25 de țări, 
campioana olimpică Sara Si
meon! (Italia) a cîștigat proba 
de săritură tn Înălțime cu 1.94 
m, în timp ce proba similară 
masculină a revenit polonezu
lui Jacek Wszola, cu rezultatul 
de 2,30 m. In cursa masculină 
de 100 m plat, sprinterul gha- 
nez Emest Obemk — 10,21 l-a 
întrecut pe campionul olimpic 
Allan Wells (Anglia), clasat pe 
locul doi, cu timpul de 10,23. 
Oampiomil olimpic în proba de 
800 m. englezul Steve Ovett, a 
luat startul în cursa de 5 000 m, 
pe care a câștlgat-o în 13:32 
fiind urmat la numai o' zecime 
de secundă de kenyanul Wilson 
Waigwa.

Alte rezultate : masculin : tri- 
plusalt — Uudmae (U.R.S.S.) 
16,56 m ; disc — Schmidt (R.D. 
Germană) 67,88 m ; feminin s 
100 m garduri — Grazyna 
Rabsztyn (Polonia) 13,04, 400 m

plat — Ilona Pal (Ungaria) 
51.50 ; 600 m : Jolanta Jachnuta 
(Polonia) — 1:56,93 ; săritura ta 
lungime — Ana Wlodarczyk 
(Polonia) — 6,72 m.

TENISMANIi JUNIORI
ÎNVINGĂTORI

ÎN MECIUL CU POLONIA
• Luda Romanov, start

in concursul internațional feminin de la Bratislava

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT PROBA
DE PUȘCA STANDARD 60 fc

In cadrul concursului inter
național feminin de tir pentru 
arme cu glonț care s-a desfă
șurat la Bratislava (Cehoslova
cia) echipa noastră de pușcă 
standard s-a situat pe locul I, 
cu totalul de 1113 p. Fetele 
noastre au devansat reprezen-

C. Clin fi (C. S. Ș. STL AUA) CAMPION NAJIONAl
IA 500 m CU START DE PE IOC, EA CICLISM

In zjua a doua a campionate
lor naționale de ciclism rezerva
te probelor de pistă au intrat ta 
concurs șl juniorii mixa., aoeșoa 
pentru a-și disputa mtnetatea tn 
proba de 500 m cu start de pe 
loc. La Întreceri s-au prezentat 
1J alergători, printre care șl L 
Schneider (Voința Arad). imul 
din cel doi campioni al acestei 
probe (tn 1979, la 500 m cu start 
de pe loc, pe prima treaptă * 
podiumului a urcat O. Celea șl 
I, Schneider, ambii cu timpul de 
S8.4), precum și C. Ciulei (C.S.Ș. 
Steaua), campionul municipal al 
alergării, cronometrat In urmă cu 
clteva săptămtni cu timpul de 
WJ.

Vremea bună, ușor răcoroasă 
șl fără vlnt, de marți după-a- 
miază, a oferit Sportivilor concnțit 
de Întrecere din cele mat bune șl 
totuși nici anul acesta, nici unul

SUCCESE ALE JUNIORILOR ROMANI
(Urmare din pap. 1)

toare). în acest meci, echipa 
României a învins net pe cea a 
Poloniei, cu 3—0 : Costel Bădoi 
(14 ani) — Kabacinski 21—18,
18— 21, 24—22 ; Vasile Florea 
(12 ani) — Pieronczyk 13—21, 
21—16, 23—21 ; Bădoi. Florea — 
Kabacinski. Pieronczyk 21—17,
19— 21, 21—17. Astfel, cadcții 
noștri au ocupat locul 3 și au 
primit medaliile de bronz. Fi
nala pentru locul I : Suedia — 
Cehoslovacia 3—0.

Mult mai grele au fost, pen
tru tinerii noștri sportivi, în
trecerile la categoria rezervată 
jucătorilor de 15—18 ani. E- 
chipa de juniori a României 
(Eugen Florescu, Mircea Nico- 
rescu, Ilorațiu Pințea, Andrăs 
Fejer) a obținut două victorii 
în grupa semifinală. întrecînd 
formațiile R. F. Germania și 
Iugoslaviei, și a fost întrecută

doar de echipa Cehoslovaciei. 
Astfel, clasindu-se pe locul 2 
în grupă, echipa noastră și-a 
asigurat medaliile de bronz, 
urmînd să dispute meciul pen
tru locul 3 cu echipa U.R.S.S. 
In finala categoriei : Suedia — 
Cehoslovacia.

Mai puțin fructuos este pal
maresul echipei noastre de ju
nioare (Lorena Mihai, Nela 
Stoinea). care — în grupa se
mifinală — a fost întrecută de 
formațiile U.R.S.S. (0—3) și 
Suediei (1—3) și nu a reușit 
să întreacă decît echipa Fin
landei. Clasîndu-se pe locul 3, 
urmează să-și dispute locul fi
nal 5 cu formația Iugoslaviei.

Oricum, în această primă 
parte a competiției, rezervată 
întrecerilor pe echipe, delega
ția României poate fi satisfă
cută cu cele 3 medalii (una de 
argint, două <le bronz), obținu
te cu debutanți la întrecerile 
europene.

victorios la Canada
într-un meci amical de tenta, 

la Katowice, echipa de juniori 
a României a învins echipa si
milară a Poloniei cu 5—0 (Cris
tian Ștefănescu — Marek 
Owsianko 7—5, 6—2 ; Răzvan 
Constan tinescu — Piotr Ser- 
winskl 6—2, 6—1 ; Mihai Șo- 
var — Tomasz Mroczek 6-4, 
6—4 ; Bogdan Toma — Gabriel 
Kilanowski 6—4, 6—7.
Ioan Florin 
kiewicz 6—2,

6-3 J
— Dariusz ITryn- 
6—2).

★
tur al probei da 
din cadrul cam- 

inter naționale

dintre tinerii competitori nu s-a 
apropiat de recordul national al 
distanței la categoria juniori mici, 
deținut de FI. Negoescu, din anul 
1988 (J4,8 s). Titlul de campion 
al țării a fost obținut de data a- 
ceasta de C. Ciulei — antrenor 
Ion Vasile, sportiv care a realizat 
pe cel 500 m ai probei timpul de 
J6.2.

De remarcat comportarea din 
nou bună a tinăxulul ciclist ară
dean, L Schneider — antrenor 
Peloc Matei, clasat pe un meri- 
tos Ioc 2, cu timpul de 37,3. Deși 
la Arad nu există velodrom, 
Schneider se pregătește de o a- 
semenea manieră îneît, după cum 
se vede, reușește să producă mul
te emoții colegilor lui bucureș- 
tenl. Clasament : 1. C. Ciulei 36.2 
— campion național, 1. I. scnnei- 
der 37.3, 3—4. I. Barou (îzina-
mo) șl D. Frunză (C.S.S. 1) 37,8, 
* O. Mitrian (Voința Buc.) 37,9, 

V. Mltnache (C.S.Ș. 1) 38.0.
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

tativele R.D.G. (1773 p), la ba
raj, și Ungariei (1755 p). între
cerea individuală a revenit 
Suzanei Capkova (Cehoslovacia), 
cu 595 p. Roxana Lămășanu 
a ocupat locul III cu 592 p, 
Dumitra Matei, locul V, cu 591 
p, iar Maria Lakatoș, locul IX, 
cu 590 p.

Proba de
3 x 20 f a fost 
către Marlies 
cu 579 p. Maria Lakatoș s-a si
tuat pe locul IX, cu 568 p, iar 
Dumitra Matei, pe locul XI, cu 
567 p. Proba de pistol standard 
a revenit lui Agnes Ferenc (Un
garia) cu 589 p, Anișoara Ma
tei, cu 574 p. s-a situat pe lo
cul VI, iar Marieta Sălăjan, cu 
571 p, pe locul VII.

In primul 
simplu femei 
pionatelor internaționale de 
tenis ale Canadei, care se des
fășoară la Toronto, jucătoare*  
româncă Lucia Romanov a în
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Glynta 
Coles (Anglia).

CONCURS FEMININ

l. 
i.

pușcă standard 
adjudecată de 
Ilelbig (R.D.G.)

DE GIMNASTICA LA ANTIBES
PARIS, 11 (Agerpres). — con

cursul internațional feminin de 
gimnastică de la Antibes a re
venit sportivei Jiang Owe! (JEt.P. 
Chineză), care a totalizat La in
dividual compus 38,90 puncte, tk 
ind urmată de Elena Ponomaren
ko (U.R.S.SJ — 38,85 puncte, iată 
ctytlgă toanele finalelor pe apara
te: sărituri — Elena Ponomaren
ko (U.R.S.S.) 19,30 puncte; Mmi
— Wu Wen ’* ----- -----------
19,90 puncte;
Ponomarenko 
puncte; sol 
(Cehoslovacia) 19,50 puncte.

LI (R.P. Chineză) 
paralele — Elena 

(U.R.S.S.) 19,M
— Radka Zemanova

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
• In finala turneului inter

național desfășurat in orașul 
spaniol La Coruna, formația 
Real Madrid, a dispus cu 3—1 
(2—0) de echipa Sporting Gi- 
jon. In partida pentru locurile 
3—4, F. C. Porto a învins cu 
*—1 (1—0) echipa braziliană
Flamengo.

• In finala turneului de la 
Belgrad, Steaua Roșie a învins 
cu 4—2 (3—0) formația brazi-

liană Vasco da Gama. Golurile 
gazdelor au fost înscrise do 
Petrovici (2), Djurovskl și Jan- 
janin, iar cele ale oaspeților de 
Roberto Carlos (2). Partida a 
fost urmărită 
de spectatori.

de peste 40 000

in.tr-un meci a- 
locală Spartak-

• La Sofia, 
mical, echipa 
Levski a întrecut cu 3—0 (3—0) 
formația Apollon (Grecia).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în ultima zi a 

concursului internațional de la 
Koln, recordmanul mondial Edwin 
Moses (S.U.A.) a cîștigat proba 
de 400 m garduri cu timpul de 
48,53, iar sprinterul Jamaican Don 
Quarrie a terminat învingător în 
cursa de 200 m plat cu 20,32. Alte 
rezultate: masculin: greutate -r: 
Reichenbach (R.F.G.) 20,57 m;
suliță — Ewaliko (S.U.A.) 86,36
m; înălțime — Mdgenburg 
(R.F.G) 2,27 m; disc — Wilkins 
(S.U.A.) 66,56 m; feminin: lun
gime — Heike Schmidt (R.F.G.) 
6,43 m; 200 rn — Martine Ottey 
(Jamaica) 22,60.

CICLISM • Cursa de la Henen- 
hoek (Olanda) a revenit rutieru
lui olandez Van de Velde, cro
nometrat pe distanța de 95 km 
în 2hO4:16. Primul clasat dintre 
concurențil străini a fost belgia
nul Rudy Pevenage, care a ocu
pat locul 4, în același timp cu 
învingătorul. 9 Turul ciclist al 
Olandei a debutat cu o etapă 
,,prolog**,  cîștlgată de olandezul

Bert Oosterbosch, care a parcurs 
3,200 km în 3:40,82. L-au urmat 
coechipierul său Gerrie Knetemann 
3:40,86 și belgianul Gerrie Ver- 
linden 3:45.

HANDBAL • La Cottbus s-a 
desfășurat meciul internațional 
amical de handbal dintre selec
ționatele masculine de tineret ale
R. D. Germane și Ungariei. Vie*  
torta a revenit gazdelor cu sco
rul de 17—14 (7—6).

NATAȚIE • Proba masculină 
de 100 m liber din cadrul con- 

"t cursului internațional de înot de 
la Beijing a fost cîștlgată de 
Rowdy Gaines (S.U.A.), cu tim
pul de 52,35, urmat de Zhong 
Guiru (R.P. Chineză) 55,51. Alte 
rezultate (în toate probele vic
toria a revenit sportivilor din
S. U.A.) : masculin: 200 m mixt — 
Lundquist 2:11,56; 400 m liber — 
Goodell 4:02,29; 100 m spate — 
Rocca 59.93; feminin: 100 m flu
ture — Tracy Caulkins 1:02.18; 
400 m liber — Cynthia Woodhead

4:17,30.

TENIS • Americanul Bob Lutx 
a terminat învingător în turneul 
de la Grove City, în finala că
ruia l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe 
australianul Terry Rocavert. in 
finala probei de dublu, disputată 
între perechi americane, Brian 
Gottfried și Sandy Mayer au 
dispus cu 6—4, 6—2 de cuplul 
Peter Fleming—Brian Teacher. • 
în primul tur al turneului de la 
Stove (Vermont), indianul Vijay 
Amritraj l-a eliminat cu 6—3, 2—6. 
6—2 pe australianul Colin Dibley, 
iar americanul Tom Gorman a 
dispus cu 6—4, 6—3 de compatrio
tul său Victor Amaya.

YACHTING • în cadrul tradi
ționalei regate de la Cowes, en
glezul Pugh, pe ambarcațiunea 
..Anonymous* 4, a ocupat primul 
loc la clasa n, fiind urmat de 
compatriotul său Walker (..In
dulgence**)  și elvețianul Christen 
(,,Nadia“). în cursa rezervată 
yachturUor de la clasa 1. victo
ria a revenit olandezului Van 
Leeuwen (.,Black Lion“).
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