
Ieri, în Sala sporturilor din Constanța,

ROMÂNIA-POLONIA 90-77,
ÎN ÎNTÎLNIREA DL BASCHET MASCOLIN

Azi, meciul România — R. P. Chineză
r CONSTANTA, 13 
(prin telefon). Se
ria meciurilor in
ternaționale de 
baschet 
găzduite, 
na aceasta, 
sporturilor 
calitate, a 
miercuri 
cînd s-a ■ 
rat întîlnirea din
tre 
vele 
Poloniei, 
a revenit 
noastre 
tative cu 
90—77 
Oaspeții 
avantajul 
jucători 
foarte 
2,08 m —, au 
zentat o formație 
bine pregătită din 
punct de vedere fi
zic și practicînd un 
joc atletic. Echipa 
română, din rîndul 
căreia au lipsit 
Opșitaru, Oczelack 
și I. Viorel, a con
tracarat jocul po
lonezilor printr-o 
rapidă circulație a 
mingii și prin a- 
runcări de la se- 
midistanță extrem 
de precise. Au arbitrat foarte 
bine F. Baloșescu (România) și 
I. Dombrowski (Polonia).

în continuarea întilnirilor de

masculin, 
săptămi- 
. de Sala 
din lo- 
inceput 

seară, 
desfâșu-

reprezentati- 
României și 

Victoria 
echipei 

reprezen- 
scorul de 

(44—34). 
au 

a 
de 

înaltă

avut 
trei 

talie
pre-

as al con-I. Uglai s-a dovedit din nou un 
traataculul.

baschet masculin ce 
Sala sporturilor din 
azi, de la ora 18,30, are loc par
tida România — R.P. Chineză.

au loc în 
localitate,

Rumt
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O frumoasă inițiativă sportivă a elevilor gălăfeni

înscrisă sub genericul „Daciadei", dedicată Zilei Eliberării

900 DE KILOMETRI IN AVAL PE APELE
MARELUI

In plină vacanță de vară, 
elevii Liceului de marină din 
Galați s-au făcut 
printr-o frumoasă 
originală, plină de curaj, de
dicată zilei de 23 August și în
scrisă sub genericul „Dacia- 
dei“ : o expediție cu bărcile, 
o cursă de mare fond pe Du
năre, de la Moldova Nouă la 
Galați, —........................
val pe

„.Nu 
grupul 
dus de prof. Ion Cucu, 
ponsabilul catedrei de educație 
fizică a Liceului de marină, 
de alte cadre didactice, au ri
dicat ancorele celor șase am- 
batcațiuni din dreptul locali
tății Moldova Nouă. Vremea 
n-a fost prea îmbietoare, cînd 
senină și caldă, cînd aspră, cu 
vînt puternic din față, în ra
fale. La Svinița, în plină Șură

remarcați 
inițiativă,

900 de kilometri în a- 
apele marelui fluviu... 

stat multe zile de cînd 
de elevi gălățeni, con- 

res-

FLUVIU...
a Cazanelor, s-a declanșat fur
tuna. Valuri de peste un me
tru, ploaie torențială, vizibili
tatea sub 20 de metri. Micii 
navigatori nu și-eu pierdut 
cumpătul. Au reușit să acos
teze la mal așteptind trecerea 

După acest moment 
călătoria a de- 

pe lacul de acu- 
parcurgînd o apă 
— „apă moartă*4 
marinarii — a

Campionatul național de pentatlon modern

EUGEN POP-PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRIE

furtunii. 
de încercare, 
curs liniștit, 
mulare. Dar 
fără curenți 
cum îi spun 
fost nevoie să se tragă vlrtos 
la rame. La Orșova, un nou 
popas. Primire caldă din par
tea colegilor de la Liceul de 
marină din localitate, a cetă
țenilor acestei pitorești așezări 
mehedințene.

După vizitarea portului Dro- 
beta Tumu Severin, abia por
niți din nou la drum, la tre
cerea prin Porțile de Fier II, 
alt moment de alertă pentru 
micii noștri... argonauți, Dună
rea, strînsă între praguri, are 
aici un curs foarte repede, în
volburat, greu de urmat de 
ambarcațiunile cu rame. Altă 
încercare Intre comunele Gruia 
și Cetate (care a necesitat re
gruparea ambarcațiunilor și

manevrarea foarte atentă 
paratelor de bord) și, în 
curs liniștit spre Calafat, 
rele și-a făcut apariția, 
timp ce un vînt din 
îngăduit arborarea 
pentru cite va ore ramele 
puteau odihni.

Și astfel, cu alternanță 
zile senine și mai puțin, 
momente în oare vîntul

a a- 
fine, 
Soa- 

in 
spate a 
velelor ;

se

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag 2-3»

A intrat în tradiție ca probele 
de călărie din cadrul întrecerilor 
de pentatlon modern să se des
fășoare pe ospitalierul stadion al 
clubului bucur eștean Olimpia. 
Iată de ce nici campionatul na
țional, care a debutat ieri, nu 
putea face excepție de la... regu
lă. Pentatloniștii, care țintesc ti
tlul de campion, s-au prezentai 
la startul probei de călărie cu 
dorința de reabilitare, în timp 
ce spectatorii și specialiștii aș
teptau, cu vădit interes, o com-

totdeauna din vina cailor), ceea 
ce le-au adus destul de multe
puncte penalizare. „Capul de co
loană- al pentatloniștilor de la 
Olimpia, Dumitru Spîrlea a tre
buit să părăsească parcursul cu 
1040 p, datorită unor greșeli în 
abordarea a două din obstacole. 
Nici Mihail Sandu n-a avut o
comportare mai bună — 938 p —, 
cum nici Cezar Răducanu n-a
știut să valorifice 
bine posibilitățile 
cabalin, acumulând 
Așteptam, evident,

suficient de 
materialului 

doar 992 p. 
mult mai

EUGEN POP
portare superioară din partea tu
turor, mai ales, a celor care au 
participat la recentele întreceri 
ale Olimpiadei. Din păcate, spe
ranțele au fost doar în parte 
satisfăcute, sportivii care au luat 
startul în primele două serii — 
unii dintre ei cu pretenții deo
sebite. Dumitru Spîrlea, Iuliu 
Galovici, Ștefan Cosma, Cezar 
Răducanu ș.a. — comițind destu
le greșeli de ordin tehnic (nu în

mult de Ia Ștefan Cosma, dar el 
a fost eliminat șl nu știm dadă
vina aparține, într-adevăr, nu
mai calului... O comportare su

perioară așteptam, mal ales, da 
la Iuliu Galovici (Universitatea 
Timișoara), care a acumulat nu
mai 970 p, dar și de la Otto 
Wermescher în dreptul căruia au 
fost înscrise 912 p în foaia de 
arbitraj. „Onoarea** primei zile 
a fost salvată de timișoreanul 
Eugen Pop, care a efectuat un 
parcurs foarte bun, abordând cu 
precizie fiecare obstacol, ceea 
ce i-a adus, în final, punctajul 
maxim (1100 p.). Deși n-a termi
nat parcursul, tînărul de 16 ani 
Lucinel Țintea (C.S.Ș 1) a dove
dit, totuși, frumoase calități,

Astăzi, de la ora 18, ultimele 
dispute în proba de călărie.

Emanuel FANTANEANU

Meciul ac atletism (tineret) România — P. D. G.

ÎN CIUDA TIMPULUI NEFAVORABIL 
CÎTEVA REZULTATE REMARCABILE

AZI SE VOR DECERNA PRIMELE TITLURI 
DE CAMPIONI LA ÎNOT

Incepînd de astăzi, timp de 
patru zile, bazinul „23 August" 
din Capitală va găzdui cam
pionatele naționale de înot ale 
seniorilor. Spre deosebire de 
edițiile trecute, anul acesta 
programul cuprinde 39 de 
curse (în loc de 29), organiza
torii adăugind și probe pe dis
tanțe de 50 m, ca și ștafete 
de 4X50 m.

Surprinzător, pe listele de 
concurs nu figurează decît 80 
de sportivi din 11 cluburi și 
asociații din întreaga țară. Es
te fără îndoială cea mai slabă 
participare la competiție din 
ultimii 25 de ani, ceea ce face 
ca unele probe să nici nu în
trunească (conform regula
mentului) 8 finaliștL

Iată programul întrecerilor,

cu serii de la ora 10 și finale 
de la ora 17 : astăzi — 400 m 
mixt (b+f), 50 m fluture
(b+f), 200 m spate (b j-f), 400 
m liber (b+f), 4X50 m liber 
(b+f) ; vineri : 100 m liber 
(b+f), 100 m bras (b+f), 50
m spate (b-)-f), 100 m fluture 
(b+f), 4X200 m liber ; sîmbă- 
tă : 200 m liber (b+f), 100 m 
spate (b+f), 200 m bras (b-|-f), 
200 m fluture (b+f), 4X100 m 
liber (b+f) ; duminică : 200 m 
mixt (b+f), 50 m liber (t>-ț-f), 
50 m bras (b+f), 800 m liber 
(f), 1500 m liber, 4X100 m mixt 
(b+f).

întrecerile vor constitui și 
un prilej de selecție pen*ru 
Balcaniada seniorilor, progra
mată săptămîna viitoare, in 
Grecia,

in condiții bune de concurs, Adrian Proteasa ar fi reușit, poate, 
in tentativa sa de nou record la înălțime...

POIANA BRAȘOV, 13 (prin 
telefon). întîlnirea internaționa
lă de atletism dintre reprezen
tativele României și R.D. Ger
mane, care anunța un spectacol 
sportiv de toată frumusețea, 
aVînd în vedere. în special, va
loarea ridicată a sportivilor 
oaspeți, a fost din păcate in
fluențată de starea timpului to
tal nefavorabil, oloaie continuă 
și frig. Cu toate acestea, nu la

puține probe am asistat la obți
nerea unor rezultate remarca
bile care sporesc în valoare, ti- 
nînd seama de condițiile grele 
in care s-a desfășurat compe
tiția. Este vorba, in primul 
rînd, de rezultatul de 85,62 m, 
înregistrat la aruncarea suliței 
de Gerald Weis, de săritura de 
6.51 m a lui Vali Ionescu și 
de... tentativa de record la 
2,27 m, efectuată la înălțime de 
Adrian Proteasa.

în Divizia națională de rugby

DINAMO REALIZEAZĂ SCORUL ETAPEI
ÎN PARTIDA CU ȘTIINȚA PETROȘANI

Disputată ieri după-amiază, cea 
de-a doua etapă a campionatului 
Diviziei A la rugby s-a încheiat 
cu șase victorii ale gazdelor, sin
gura învingătoare în deplasare 
fiind echipa campioană. Amă
nunte :

DINAMO — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 40—6 (7—3). Gîndeam, apri
ori, la un veritabil cap de afiș 
al zilei, impresie întărită la te
ren de XV-le cu destule „nume" 
al studenților și, într-o anume 
măsură, de prezența numai în 
tribună a internaționalilor bucu- 
reșteni Borș și C. Gheorghe (ac-

cidentați). Șl, vreme de aproape 
50 de minute, nu ne înșelasem 
prea mult, cd puțin sub aspec
tul echilibrului (în rest joc iul 
fiind, destul de modest) : grămada 
petroșeneană își impunea în nu
meroase rînduri punctul de ve
dere în momentele fixe, iar în 
margini Șt. Constantin, câștiga ba
loane I Dar ce folos... Exceptînd 
o frumoasă tentativă de drop a 
lui Gh. Dinu, treisferturile oas
peților au fost neinspirate și ri
gide ; ba, mai mult, s-au comis Mircea Paraschiv — ele neoprit ! Iată-l pe internaționalul dinamo- 

vist într-una din impetuoasele sale pătrunderi, atent urmărit de 
Nica Țurlea (Fază din meciul Dinamo — știința Petroșani)

Foto ; Dragoș NEAGU

Cum era de așteptat, oaspe
ții s-au arătat superiori la ma
joritatea probelor. Ei conduc, 
după prima zi» cu 67—39 în în
trecerea masculină și cu 48—25 
în cea feminină.

REZULTATE TEHNICE: BĂ
IEȚI. 100 m : 1. F. Hollender 
(R.D.G.) 10.3. 2. D. Kilbeck
(R.D.G.) 10,4. 3. O. Ivan 10.7, 
4. V. Selever 10.8 : 400 m : 1. 
A. Knebel (R.D.G.) 48,2. 2. U. 
Bauer (R.D.G.) 48.9. 3. P. Preo- 
tescu 49,4, 4. I. Stroie 50.0 ț 
1 500 m : 1. G. Ruth (R.D.G.) 
3:56.6 2 A Hauck (R.D.G.)
3:57.0, 3. C. Roșu 3:57.1. 4. L. 
Darvasi 4:01.0 : 10 000 m : 1. 
K.D. Schiemenz (R D.G.) 09:53.6; 
2. A. Chîran 29:59.0. 3. C. Ari
cii, 30:15-0. 4. L. Miile- (R.D.G.) 
30:00.0 ; 110 m.g. : 1. F Posland 
(R.D.G.) 13.9. 0 I. Bri'hn
(R.D.G.1 14.1. 3 M Bogdan 14 5, 
,4. A. Tarbă 14,7 ; tr’-’n <=a1t :

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare £n pag a 4-a)



intilnirea internațională Salvamont

ALPINISMUL - SPORT DE BAZA 
PENTRU SALVATORII MONTANI

POPICARII FRUNTAȘI SE PREGĂTESC 
PENTRU NOUL SEZON

Ieri, la
Ploiești E

ro-

Săptămîna trecută, la Clicile 
Bicazului și apoi pe Valea 
Prahovei, s-a desfășurat Intil
nirea internațională Saiva- 
mont, o acțiune menită să fa
ciliteze un util schimb de ex
periență. Salvamontiștii
mâni au avut ca oaspeți pe 
colegii lor din Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, R.D. Ger
mană și Polonia.

în paralel cu desfășurarea 
acestei activități, participanții 
au făcut și escalade montane, 
știut fiind faptul că orice șal- 
vamontist este, în primul rînd, 
un bun sportiv, un alpinist în
cercat, capabil să dea ajutor 
imprudenților care cad în 
„capcanele" munților. în Chei
le Bicazului, timp de trei, zile, 
s-au făcut cățărări pe „Fisura 
Neagră", pe traseele „Genția- 
na", „Central" și „Armata", 
iar unii au abordat „Fisura 
Artei", . care prezintă un mare 
grad de dificultate, și traseul 

. ................... ~ ’ Iadului".
parti ci- 
„Fisura 

traseu 
de d-ifi-

din Gîtul 
Prahovei, 
escaladat 

din Bucegi, 
6 B și 6 A

,,Santinela 
In Valea 
panții au 
Albastră" 
cu gradul 
cultate.

în cadrul tntîlnirii 
ționale Salvamont, 
tanții județului Harghita 
prezentat o bază de prim-aju- 
tor montan, dotată cu utilaj 
modern pentru acordarea pri
mului ajutor în caz de nevoie: 
punct medical, mijloace de 
transport — nelipsita akjie, în 
care se așează rănitul, schiuri, 
corzi etc. — și un cîine lup 
dresat. In fața participanților, 
harghițenii au făcut o demon
strație practică privind imobi
lizarea unei fracturi de picior 

pentru 
sufere 

transportu-

intcrna- 
reprezen- 

au

la locul accidentului, 
ca rănitul să nu mai 
dureri pe timpul L:__,___
lui. Ghipsul acoperă numai o 
parte a piciorului, ceea ce dă 
posibilitatea executării de ra
diografii la spital.

La rîndul lor, oaspeții stră
ini au prezentat filme docu
mentare privind activitatea

lor de salvatori In munți, dia
pozitive, unele dispozitive mo
derne în tehnica Salvamont, 
pentru desfășurarea rapidă și 
eficace a acțiunilor. S-au ți
nut, de asemenea, comunicări 
urmate de dezbateri privind 
procedeele de intervenție în a- 
jutorul celor rătăciți din im
prudența lor, accidentați sau 
îmbolnăviți pe drumurile mon
tane.

— Această întilnire a fost 
deosebit de utilă, ne-a decla
rat Jerzy Kliminski, din dele
gația poloneză, șeful Șalva- 
montului din Munții 
Frumusețea Carpaților 
nești m-a î 
ceea, îi voi... 
niștilor noștri.

— Buna organizare a întîl- 
nirii, axată atît pe problemele 
salvării in munți

a 
să 
Și

un
ne-a

Tatra. 
româ- 

incintat și, de a- 
. recomanda alpi-

cit și pe la- 
făcut ca a- 
fie deosebit 

folositoare, 
util schimb 

declarat 
Vla-

tura sportivă, 
ceastă acțiune 
de interesantă 
prilejuindu-ne 
de experiență, 
șeful delegației bulgare, 
dimir Ivanov.

Unul dintre cei mai activi 
salvamontiști — în cadrul dis
cuțiilor și demonstrațiilor 
practice — dar și un fervent 
alpinist a fost Reinhard Detz- 
ner, din delegația R. D. Ger
mane. Acesta s-a arătat entu 
Ziasmat de pitorescul munților 
noștri.

— In ceea ce privește alpi
nismul, la noi cățărările se 
fac cronometrat, ceea ce il de
osebește de alpinismul practi
cat in România, unde se ac
ționează cu multă siguranță, 
extra-timp.

Intilnirea internațională 
încheiat sîmbătă la prînz. 
legațiile străine au plecat 
mulțumirea de a fi făcut 
util schimb de experiență 
domeniul salvării în 
cu îneîntarea 
cățărarea pe 
intr-un peisaj 
ineîntător.

s-a
De- 

cu 
un 
în 

munți și 
ce ți-o produce 
trasee 
de un

dificile, 
pitoresc

Sever NORAN

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
CAMPIONATELE TINERILOR ÎNOTĂTORI

(C.S.Ș. Br.) 5 
; R. Pinter 9
(rec. băieți 12 
(C.S.Ș. Arad) 

Elena

La Reșița au avut loc campio
natele naționale de copil (11—14 
ani) la înot. Iată cîteva din re
zultatele Înregistrate : Mihaela 
Ciurea (C.S.Ș. 1 c-ța) 2:53,6 — 
200 m bras ; Anca Pătrășcoiu 
(C.S.M. B. Mare) 2:30,8 — 200 m 
fluture ; Cr. Ponta (C.S.Ș. Plo
iești) 2:26,4 — 200 m fluture ; 
Noeml Lung , (CJSM. B. .Mare) 
2:32,8 — 200 m spate : R. Pinter 
(C.S.M. B. Mare) 2:30,0 — 200
m spate (rec. băieți 12 ani) ; A. 
Pătrășcoiu 63,5 — 100 m liber : 
Gabriela Vîrtosu (C.S.Ș. 3 Ga
lați) 62,7 — 100 m liber ; R. Pin
ter 62,6 — 100 m liber (rec. bă
ieți 12 ani) ; Cristina Domocoș 
(C.S.M. B. Mare) 9:57,1 — 800 m 

liber (rec. fete 11 ani) ; N. Lung 
9:54,2 — 800 m liber ; * —"
trășcoiu 2:31,5 — 200

SERIA
La Tg. Mureș s-au 

întrecerile turului n 
A (seria B) la polo. _ ____
țațele înregistrate : Mureșul — 
Progresul Oradea 7—8 ; Liceul 2 - . - - . _ _ C S Ș

Ema Vasile
400
800 m liber 
M. Llptak
— 100 m bras ; _____ ______
(C.S.Ș. 1 C-ța) 1:21,7 — 100 m

bras ; A. Pătrășcoiu (C.S.M. B. 
Mare) 4:33.8 — 400 m liber (rec. 
fete 13 an!) ; Gabriela Satoolauu 
(C.S.Ș. Br.) 4:48,4 — 400 m liber ; 
Ema Vasile 69,1 — 100 m fluiture ; 
Cr. Ponta 67,2 — 100 m fluture ; 
A. Pătrășcoiu 69,6 — 100 m flu
ture ; Cr. Domocoș 4:52,3 — 400 
m liber (red. fete 11 ani) ; R. 
Pinter 4:33,7 — 400 m liber (rec. 
băieți 12 ani) ; Monica Groza 
(Crișul) 4:52,4 — 400 m liber ;
Cr. Domocoș 2:39,6 — 200 m mixt; 
R. Pinter 2:32,0 — 200 m mixt ; 
A. Pătrășcoiu 5:21,8 
mixt.

m mixt

A. Pi
rn spate :

B A DIVIZIEI A LA POLO
desfășurat

al Diviziei
Iată rezul-

400 m

Buc. — Rapid Arad 5—7 ; 
Triumf Buc. ---- ”
șoara 14—5 ;
2 Buc.
Triumf

■ Napoca
2 Buc.
Triumf
tehnica
Opul 2 ____ _.„.v.
10—6 ; Rapid — Politehnica1 7—j';

— Ind. lînei Timi- 
. Progresul

10—5 ; Rapid ----- "C.S.Ș.
8—6 ; Politehnica CI-.'
— Mureșul 9—9 ; Liceul
— Mureșul 8—14 ;
— Progresul 6—10
— Ind.

Liceul

Cliuj-

Buc.

c.s.ș. 
, Poli- 

lînei 14—7 ; Li- 
C.S.Ș. Triumf

Ind. linei — Mureșul 
Mureșul — C.S.Ș.
8—9 ; Politehnica — 
greșul 4—9 ; M. linei - 
8—11 ; Liceul 2 Buc. 
ca 6—10 ; Progresul
10—0 ; Rapid — Mureșul 7—7 ; 
Ind. linei — Liceul 2 Buc. 5—12 ; 
Politehnica — C.S.Ș. Triumf 8—6; 
Rapid — Progresul 6—4.

In clasament conduce Rapid 
Arad cu 19 p urmată de : 2
Politehnica Cluj-Napoca 17 p și 
3. Progresul Oradea 16 p. între
cerea se reia duminică 17 
gust. (C. ALBU — conesp.).

9—18 ;
Triumf 

Pro-
Rapid 

Polltehnl- 
Ind. linei 

Mureșul

2.

au-

CONCURS DE MOTOCICLISM VITEZA
Pe străzile din centrul munici

piului Oradea s-a desfășurat cea 
de a IV-a etapă (penultima) a 
campionatului republican de vi
teză pe circuit la motociclism. 
Timpul frumos, comportarea 
bună a protagoniștilor, au con
tribuit din plin la reușita con
cursului urmărit de un mare nu-

ce-

Aflăm cu tristețe vestea 
încetării din viață, in vîr- 
stă de 60 de ani, după o 
grea suferință, a maestru
lui ’ ' - • -
(Cot) 
loros, 
făcut 
C.F.R.
campioană a țării în 
1949 (și apoi în 1950), din 
reprezentativa națională a 
României. După încheierea 
activității competiționale ei 
a lucrat ca antrenor, pre
gătind echipele duhurilor 
Farul Constanța și Steaua 
București.

Funeraliile vor avea loc 
astăzi, la ora 14, la cimi
tirul Evanghelic din Calea 
Șerban Vodă (vizavi de ci
mitirul Belu).

sportului Constantin 
Sirbu. Voleibalist va- 

Constăntin Sirbu a 
parte din 
București,

echipa 
prima 

anul

măr de spectatori. Din rîndul ce
lor peste 100 de participanți, pe 
primele locuri ale clasamentelor 
s-au situat: 50 cmc începători — 
Emilia Dinu (TUMAG București) 
țl Sandu Stelian (TUMAG), a- 
vansați — Nlculița Frîncu (Ener
gia Cimplna) țl Alex. Molnar 
(Progresul Timișoara); 125 cmc — 

Viktor Attila (Voința Oradea); 
175 cmc — Coloman Blrtalan 
(IRA Tg. Mureș) ; 250 cmc —

Viktor Attila; 500 cmc — Ion Lă- 
zărescu (Rapid Arad); ataș (cl. 
pin A La 1300 cmc) — Iullu Toth- 
Attila Roth (IRA Tg. Mureș). O 
notă bună pentru organele lo
cale care au asigurat toate con
dițiile necesare bunei desfășurări 
a concursurilor. (Iile GHIȘA, 
ooresp.).

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 13 AUGUST 1980
EXTRAGEREA I: 1 26 18 45 39 3.
EXTRAGEREA A H-a: I 44 12 

M 6 15.
Fond total d« cîștigurl: 915.249 

lei din care: 164.926 lei report la 
categoria 1.

Pentru particlpanțll M con
cursul Pronosport din 16—17 au
gust 1980 se reamintește că astăzi 
este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.

9 Noul sezon competitional va 
fi inaugurat cu jocurile etapei 
a 11 L-a a concursului individual 
rezervat popicarilor fruntași, 
„Cupa F.R.P.“, programate in 
zilele de 5—6 septembrie. După 
două etape conduc Elena An
drees cu (Voința București) — 11 
p și Iosif Tismănar (Rulmentul 
Brașov) — 14 p (maximum posi
bil).
• La „Cupa campionilor euro

peni “ ediția ’80 vor participa e- 
chipele Voința Tg. Mureș — la 
femei — campioană pe 1979 și 
1980 și Aurul Baia Mare — 1a 
bărbați — campioană pe 1979. 
Competiția se va desfășura — 
sistem turneu final — la Bra
tislava în zilele de 21—23 noiem
brie.
• Transferările jucătorilor, din 

toate categoriile de campionat, 
se vor încheia pe 31 august.
• Forul internațional — F.I.Q. 

— organizează luna viitoare, la 
Viena, un seminar internațional 
pentru testarea cunoștințelor ar
bitrilor. La seminar au fost invi
tați și arbitri români.
t La 28 august va avea loc la 

sediul F.R.P. tragerea la sorți a

jocurilor djn campionatul Diviziei 
A, edijia 1S80/1981, care va înce
pe pe 13 septembrie șl la care 
participă 40 de echipe, dintre 
care 20 de femei. Noile promo
vate în Divizia A sint : Cetatea 
Giurgiu, Voința Craiova, U.T. A- 
rad, Carpați Sinaia — la femei, 
Tehnoutilaj Odorhel, Olimpia 
București, Victoria Guban Timi
șoara șl Chlmpex Constanța — la 
bărbați.
• In noul sezon, toate arenele 

pe care se vor desfășura meciuri 
de Divizia A vor avea piste din 
teriai plastic. In ultimul timp au 
fost aduse la cotele regulamenta
re pistele de Joc ale arenelor 
echipelor Chimica Tlrnăveni, Fla
căra Brașov, Constructorul Gherla 
și Electromureș Tg. Mureș. Ur
mează să se efectueze asemenea 
operații și la sălile echipelor nou 
promovate în Divizie, cum sînt 
Cetatea Giurgiu, U.T.A., Tehno- 
utilaj Odorhel și altele.
• Cîteva formații divizionare 

vor efectua, înaintea începerii 
campionatului, turnee peste hota-- 
re, ca, de pildă, Aurul Baia Mare, 
Rulmentul Brașov șl Electromu
reș Tg. Mureș. (T. B.).

1 LOTUL DE TINERET-HAI 
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900 DE KILOMETRI ÎN AVAL
(Urmare din pag. 1)

travers a dat semnalul acos
tării la mal, pentru a preveni 
orice primejdie, dar și cu al
tele numai bune pentru pes
cuit în larg, exersarea apara
telor de bord sau completarea 
jurnalelor expediției, călătoria 
pe acest drum fără pulbere 
a continuat spre punctul ei 
terminus prin Giurgiu, Olte
nița și Călărași, apoi la Chi- 
ciu, Roșeți pe brațul Borcea, 
la Unirea, la Mordușani... Și 
cînd în dreapta marelui fluviu 
s-au profilat, printr-o ușoară 
pînză de ceață, comunele Mă- 
cinului, cu vîrful Tuțuianu în 
prim-plan, sfîrșitul călătoriei 
era aproape. La Galați, in fine 
în rada rezervată flotilei li
ceului, colegi și profesori, 
mulți părinți au așteptat, la 
ora fixată (după două săptă- 
mîni de la plecare) sosirea a- 
cestor tineri temerari.

Acțiunea elevilor gălățeni 
reprezintă, cum sublinia și 
prof. Marin Coman, directorul 
liceului, „o inițiativă frumoa
să, Înscrisă in sfera sportului, 
dedicată apropiatei aniversări 
a zilei de 23 August. Ea are 
insă semnificații mult mai 
largi decît cele sportive, pen
tru că s-a împletit cu studiul, 
cu munca practică, cu obligații 
pe care elevii le vor avea de 
îndeplinit miine, ca marinari, 
tehnicieni sau viitori ofițeri. 
Noi considerăm acțiunea ca nn 
examen dificil, pe care elevii 
l-au trecut cu bine. Un exa
men in plină vacanță, incă un 
pas spre desăvîrșirea 
siunea aleasă".

Și, am adăuga noi 
am ascultat opiniile 
expediții), încă o dovadă 
tinerii care fac sport 
organizat și metodic, pot tace 
țață multor situații dificile, 
cum au și avut de trecut ele
vii gălățeni...

in profe-

(după ce 
Întregii 

că 
zilnic,

ES

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
DIVIZIA A DE RUGBY

(Urmare din pag, 1) puțin greșelile amintite), Ștefiuc, 
Pascale, Ungureanu. A arbitrat 
C. Cristăchescu.
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PLOIEȘTI, 13 (prin telefon).
Pe stadionul Petrolul din loca
litate, și în fața a 5 000 
spectatori, lotul de tineret

de 
____ al

țării noastre a întîlnit un ad- 
ac-versar tenace care a pus 

cent pe apărare o repriză în
treagă (prima). Din această 
cauză, echipa noastră nu a pu
tut să concretizeze dominarea 
teritorială, finalizînd cu predi
lecție șuturi de la distanță, 
cărora portarul Weiner le-a 
făcut față. La reluare, noii 
introduși potențează jocul lo
tului nostru, Isaia făcînd dispe
cerat, iar Terheș dinamizlnd

un atac 
Desprinde 
penalty (i 
tru fault» 
prafața d 
format d< 
egala im< 
(min. 55) 
care Iova 
tut stopa, 
rii", mai 
tivi decîl 
marcheaz.
(min. 61 
Klein și 
după un

FLORIN HALAG1/
Șl RECONSTRUCȚIA [CHIRI

gafe care au făcut din atacuri 
aproape de reușită... „cont ne “
dinamoviste fructificate I Echili
brul s-a frint, tot mai limpede, 
înspre final, vicecampionii ară- 
tlnd fantezie, aplomb, exactitate 
— confirmate prin șase eseuri de 
spectacol (Aidea — două, I. Con
stantin, Petre, Stoica, Chiricencu), 
la care s-au adăugat precisele 
execuții ale lui Constantin (două 
lovituri de pedeapsă 
formare), Petre și 
două transformări), 
verva lui Paraschiv, 
namovist trăgîndu-și,___ _____
ne, impetuos echipa după el. Punc
tele oaspeților 
de Tudose, din 
deapsă. Arbitru

Dimitrie CALLIMACHI I

și o trans- 
Nlca (cite 
Remarcabilă 

„demiul" di- 
cum se spu-

au fost realizate 
lovituri de pe- 

: Gh, Bănceanu.

Geo RAEȚCHI

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE 9—8 
(3—0).Meci strins, cu un final 
fierbinte, în care bălmărenii, 
conduși cu 9—0, au remontat 
pînă la 8, printr-un forcing spec
taculos, cele două eseuri fiind 
realizate de Beraru (la o fru
moasă intrare a lui Pascale) șl 
Ungureanu (deci, au marcat două 
noi achiziții ale formației oas
pete...). De remarcat că Trnyanc- 
sev a avut victoria in... vîrful 
bocancului, la transformarea ce
lui de-al doilea eseu, dar a tri
mis în bară ! De partea cealaltă, 
toate punctele au fost opera lui 
Slmion, care repetă isprava de 
la Petroșani, el fiind astfel au
torul celor 18 puncte aflate la 
activul Grivițel Roșii. Trebuie să 
arătăm însă că loviturile de pe
deapsă de care el a beneficiat 
sînt urmarea unor greșeli stupide 
ale lui Urdea („înainte" intențio
nat) și Cantea (acesta l-a placat 
de două ori, întîrzlat ți violent, 
pe Anton) !

In ansamblu, un meci destul 
de bun, băimărenil pSrtndu-nl-se 
mal puternici pe înaintare și mai 
activi în Joc. Remancărl : Vlad, 
Slmion, Bidlrel, Pongracz (de
butant In prima divizie) de la 
gazde, respectiv Cantea (mal

Slmion, care repetă

LOTO PRGHOSPCR1 IHF0RMUZ1
CREȘTE NUMĂRUL CÎȘTIGATO- 
BILOR DE AUTOTURISME LA 

LOZ IN PUC
Vă prezentăm pe cei mal re- 

cenți dintre aceștia: Vaidasigan 
Grlgone Emil din Cluj-Napoca — 
„Dacia 1300“ ; Ciolan Petru din 

Iași — „Dacia 1300“; Mihăescu 
Petre din București — „Dacia 
1300“; Bojte Ștefan din Sf. Gheor- 
ghe — „Dacia 1300“; Amăutu P.

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
3—34 (0—10). Campioana a jucat, 
mai ales după pauză, ...singură, 
arătlnidu-se net superioară, în 
fața unei echipe care a căzut 
psihic și fizic in repriza secundă. 
Au marcat : Fuicu 3, Murariu 2, 
Achim, Roșu — încercări, Ale
xandru 2, Codai — transformări, 
respectiv Nistor — lovitură de 
pedeapsă. A arbitrat M. Gavrici. 
(D. ONCIUL — ooresp.).

A. S. RUGBY P.T.T. ARAD — 
C.S.M. SIBIU 7—0 (0—0). A doua 
victorie a noii divizionare A 1 
Deși au jucat cu vîntul în față 
in prima repriză, arădenii s-au 
aflat în majoritatea timpului în 
terenul advers, dar nu și-au fruc
tificat dominarea. Aveau s-o facă 
după pauză, prin Leca (drop) și 
Domokoș (încercare). Arbitru : 
P. Niculescu. (I. IOANA 
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RAPID 13—8 («—0). Meci fru
mos, ambele echipe luptlnd mult 
pentru victorie. Timișorenii au 
fost mal activi tn primele 80 de 
minute, înscriind prin P. Marin 
(două „drop“-<uri si l.p.), Sucin 
(încercare). Mal Insistent! în fi
nal, feroviarii au reușit să în
scrie două Încercări (Stănescn $1 
Sava). A condus P. lonescu. 
(C. CRIfTU — ooresp.).

R. C. SPORTUL STUDENȚESC 
— RULMENTUL BlRLAD 19—13 
(10—6). Partidă viu disputată, 
spectaculoasă, studenții, arăttn- 
du-se mal deciși în fazele de fl- 
nalizare, au clștlgat pe merit. 
Au marcat Cojocaru (3 Lp. ți 
transformare), VIntllă șl A. Ha- 
riton (încercări) pentru bucu- 
reșteni, respectiv Abut oale (în
cercare). Milialcea (2 Lp.) țl 
Grlgoriță (l.p.). A artrttrat Șt. 
Rădulescu. (O. GUȚU — ooresp.).
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. In al 63-lea campionat al ță
rii, F.C. Argeș a pornit la 
drum cu o dublă responsabili
tate : 1. O comportare cel pu
țin la fel de bună ca in edi
ția trecută ; 2. Un start reușit 
in Cupa U.E.F.A., deși „alb- 
violeții" sint perfect conștienți 
că formația olandeză 
constituie un adversar 
noscut) mai puternic 
partenerele din anii din urmă, 
în competițiile continentale — 
echipele Panathinaikos și 
A.E.K. Evident că, țintind ast
fel de obiective mărturisite, 
harnicul antrenor al piteșteni- 
lor — acest tenace și ambițios 
Florin Halagian, căruia nu-i 
place să se facă zarvă >în jurul 
rezultatelor sale — vrea să 
confirme din nou capacitatea 
sa profesională și seriozitatea 
care-1 caracterizează.

Se știe că la ora actuală 
F.C. Argeș parcurge un proces 
complicat de reconstrucție (ia
tă, așadar, primul mare obsta
col al echipei piteștene), pro
ces care nu poate fi rezolvat 
cit al bate din palme, peste 
noapte. „Trebuie răbdare și li
niște, o adeziune totală a ju
cătorilor, hotăritoare in schim
barea la față a echipei, ne 
spune antrenorul Florin Hala
gian. A plecat Doru Nicolae — 
un transfer la echipa Panathi
naikos care, de ce să n-o spun, 
ne onorează pe toți și pe sub
semnatul, care l-am lansat in 
Divizia A —, Dobrin
mărturisit că vrea 
tainele de antrenor 
acceptat bucuros ca 
meu, iar Iovănescu

Utrecht 
(necu- 

decît

mi-a 
să învețe 

ji l-am 
secundul 
nu s-a

prezentat 
chipă, at 
lua in 
nară A. 
trămaf t 
chipei, i. 
buind c£ț 
dar nee: 
nivelul ț 
sei noast 
posturi a 
dificări ( 
acum sa< 
a invăța 
echipei. 
Nițu, Ra 
chiar și 
câtor do< 
duri — 
ție. Rece 
la Gloria 
foarte di 
dornic d. 
de Sigmi 
este un 
ruperi di
— sint 
lui Don 
este că 
ceptiv la 
fiind dă 
Totul ar 
Iovănesci 
să-mi or 
cui terer

. valoare 
la sentit 
nu uite 
sacrat în 
pulsat ii 
prezentat 
problema 
Nica (de
— să Si 
rile lui 1 
l-a coop

SI ARBITRI 
UN CUVINT DE MUl
0. ȘTRENG:
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FARUL — CONSTRUCTORUL 
CONSTANȚA 29—9 (15—6).

Dorin din Vaslui — „Dada 1300"; 
Radu Nleon din Craiova — „Da
cia 1300" ; Solomon Luminița din 
Constanța — , .Dacia 1300"; Ones- 
cu Stelian din Păcuretl — Jud. 
Prahova — „Dacia 1300"; Băloi 
Hie din Lupenl — Jud. Hune
doara — „Dacia 1300“; Alexan
dru Aurel din Craiova — „Da
cia 1300“ ; Sălăjeanu lom din Buc- 
șanl — Jud. Ilfov — „Dacia 13»“;

VREȚI SA LE URMAȚI EXEM
PLUL 7

JUCAȚI LA LOZ ÎN PLIC 1
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Baia Mare — F.CJW. Bra
șov a fost una dintre cele mal 
interesante partide ale etapei a 
H-a a campionatului. Acolo, pe 
terenul stadionului de sub Dea
lul norilor, s-au confruntat două 
echipe cu stiluri de joc diferite, 
formații foarte bine strunite de 
antrenorii lor, Viorel Matelanu si 
Nicolae Proca. Mateianu a atacat 
continuu, Proca s-a apărat er
metic și a contraatacat. Brașove
nii au înscris primii șd, din acel 
minut 17, partida a devenit foar

te grea pentru conducătorul Jo
cului, orădeanul Octavian Ștreng. 
Dar el s-a achitat bine de mi
siunea pe care a avut-o, s-a a- 
flat tot timpul pe fază, a apli
cat corect legea avantajului, a 
colaborat corect cu tușierU, a 
sancționat cu promptitudine fa
ulturile, a prelungit exact cu atît 
cît trebuia reprizele. Fiind șl cșl 
mal tînăr dintre cel trei „cava
leri al fluierului" care au fost 
notați cu 9 sîmbăta trecută (ală
turi de R. Stlncan și M. Moraru), 
i-am acordat Iul „titlul" de ar
bitru al etapei a rr-a.

Are 33 de ani, este absolvent al 
Facultății de biologle-geografie 
din Cluj-Napoca, unde a șl Ju
cat fotbal la Medicina și Deraia
ta. Dar un accident l-a curmat, 
la 25 de ani, cariera de jucător. 
S-a dedicat arbitrajului șl, spre 
deosebire de acei „cavaleri ai 
fluierului" care au absolvit cursu
rile intensive, O Ștreng a par
curs toate etapele, de Jos în sus. 

In 1972 a arbitrat la copil și Ju
niori, în ’74 a condus partide In 
,.C“. în "75 a fost promovat în 
lotul „B" Iar în 1976 a ajuns In

primul lc 
Are Ia s 
meciuri a

Primul 
A la cent 
F.C.M. G 
a arbitri 
mul eșal 
arbitraj ‘ 
nea și 
plac la 
tehnici 
nu fac 
te suferi 
chiulul ș 
mare pe 

acestei s 
dintre co 
bitrii me 
(urnire p 
la menții 
ren... Mă 
gătesc ir 
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arbitrez.
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Duminică, începe campionatul Diviziei B

;hon LETION 3-1 [O-O] SERIA A ll-a
«reotip. 
ază din 
at pen- 
în su- 
trans- 

ii vor 
?eneanu 
itac pe 
l-a pu- 
tricolo- 
inven- 

• joc, 
Terheș 

a lui 
1. 68) 
colegul

său de club Terheș. Tineretul 
va termina parti' 
expediind de doua ori mingea 
în bară (min. 78 — Isaia, min. 
86 — Terheș).

Meciul a fost condus bine de 
A. Deleanu (București). Antre
norii C. Drăgușin și M. Ră- 
dulescu au aliniat formația : 
Nițai (min. 85 Alexa) — Vlad,
C. Solomon, Iovan, Andreicuți 
— Rednic (min. 61 Mureșan), 
Gabor (min. 46 Isaia), Klein —
D. Zamfir (min. 46 GeolgUu), 
Ralea (min. 85 FI. Pop), Cio- 
banu (min. 46 Terheș). (I. C.)

în forță,
RAPID - PETROLUL - C.S. TIRGOVISTE - METALUL
PLOPENI, „CAREUL41 CANDIDATELOR LA PROMOVARE

Disputele din seria a Il-a a Diviziei B vor fi, cu certitudine, 
la fel de pasionante, la fel de spectaculoase și echilibrate ca 
în ediția trecută, cînd abia în ultimele două etape s-a decis 
promovarea. Este adevărat că în campionatul care va începe 
duminică nu se va mai afla în „calcule" Progresul Vulcan ; dar 
locul formației din str. Dr. Staicovici (promovată) l-a luat pu
ternicul „11“ dîn Tirgoviște. Cum despre Rapid București s-a 
scris detaliat în ziarul de sîmbăta trecută, să vedem acum, cu 
trei zile înaintea startului, ce se gîndește și, mai ales, ce se 
întreprinde in taberele celorlalte protagoniste ale seriei : Pe
trolul, C.S. Tîrgoviște și Metalul Plopeni.

CELE DOUA CERIIIUDINI ALE LUI TRAIAN IONESCU...

PROMOVAREA - ACEASTĂ OPERAȚIUNE
DETERMINANTĂ (DAR DELICATĂ) 

PENTRU VIAȚA UNEI ECHIPE
Campionatul nr. 63 va rămîne, se pare, în șirul competi

ției fotbalistice principale de la noi, drept unul care a deschis 
foarte largi porți tinereții. Mai tatii, simpla parcurgere a lis
telor de jucători șl compararea lor cu precedentele efective 
ale celor 16 cluburi Iți arată că aproape nu există divizionară 
A care să nu fi Inclus jucători debutanțl în lotul său. Aspec
tul cantitativ ai problemei este o realitate: aproape 50 de 
„boboci- au pășit sau speră să pășească pe prima scenă. 
Avem și primele reușite în materie. Ele se numesc Preda și 
Alexandru (Chimia Rm. Vîloea), Dubinciuc șl Rodnic (Corvlnul). 
apoi grupul brașovean în frunte cu portarul Balasz, bine co
tat după două apariții în „A“, Niculcea (Progresul-Vulcan) 
etc. Nu putem uita — de asemenea — ce ne-a arătat, într-o 
după-amiază din săptămîna trecută, o veritabilă „herghelie de 
mînji- a Rapidului, niște puștani veniți din echipe mid șl 
foarte mici, sau dintre juniorii unor cluburi bucureștene, pre
cum Georgescu, Damaschin, Popescu, Fogorassy, Caragea și 
mai știm noi cum li mai cheamă pe ceilalți I El bine, această 
veritabilă selecționată de talente a jucat un fotbal așa de 
avintat, de ingenios șl, mal cu seamă, așa de echilibrat indt 
puteai să juri că ai în față o experimentată echipă de prima 
divizie. Nu excludem posibilitatea ca, așa cum le este — din 
păcate — obiceiul jucătorilor noștri, el să fi „prins- o zi de 
excepție, de mare poftă de joc pe care să nu o mai repete. 
Deși a confirma ceea ce am văzut că sînt în stare fotbaliștii 
veniți de pe stadioane modeste, din echipe cvasi-necunoscute 
stă numai în puterea și în voința lor. Faptul pe care dorim 
să-l subliniem — pentru că vorbim despre această determi
nantă dar foarte gingașă operațiune a promovărilor — este 
acela că TALENTELE NU LIPSESC, că jucători dotați cu ceea 
ce nici cel mai perfecționat antrenament nu poate înlocui, 
talentul, există la toate nivelele. Exemplele de mai sus la care 
le-am putea adăuga pe acelea al lui Cilean, Lică, A. Ionescu, 
Cîmpeanu II, Munteanu II etc. din trecutele campionate sini 
probe, sînt argumente ale realității.

Avem, deci, veți spune, talente. Atunci de ce nu se reali
zează ascensiunea de calitate corespunzătoare prin promovarea 
tinerilor fotbaliști la categoriile superioare 1 (Pentru că — să 
reținem — trebuie să înțelegem promovarea în ansamblul ei 
ca produeîndu-se de Jos in sus Ia toate categoriile competițio- 
nale). Fără să avem pretenția că rezolvăm Integral această 
„cheie de boltă" a oricărei federații din lume, că prezentăm 
toate aspectele care grevează rezolvarea ei eficientă în Soc- 
cerul nostru, ne oprim la două ce ni se par cele mal sem
nificative.

primul ESTE LIPSA De PREVEDERE. în adevăr, marea 
majoritate a cluburilor noastre nu se gîndesc cum va arăta 
echipa lor peste 2 sau peste 3 sau peste 5 ani. Fiecare se 
preocupă numai de formația actuală. O asemenea mentalitate 
face ca multe promovări să fie determinate nu de o înde
lungată prospectare a „terenului-, a propriilor pepiniere sau 
a altora, ci de panica apropierii unui sezon, de o retrogra
dare, de o mare înfrîngere. Marea majoritate a aducerilor de 
țineri jucători este, deci, făcută în grabă și prezintă marele 
risc al eșuării tocmai pentru că și antrenorul și conducerea 
sînt grăbiți, n-au timp pentru noul sosit. Poate că o situație 
opusă celor „tipice- o prezintă Corvlnul Hunedoara. Acest 
club a înțeles că trebuie să-și construiască cu răbdare, cu 
calm și cu multă, cu multă muncă șl competență, o echipă 
bună. O echipă bună în care majoritatea să nu fie alcătuită, 
ca in trecut, de simpli musafiri fotbaliști ai Hunedoarei, cl 
de sportivi tineri localnici sau din zonă. Ceea ce s-a și în
făptuit — sub priceputa dirijare a Iul Mircea Lucescu — acum 
dnd în loc de trei hunedoreni șl opt „străini* în formația de 
bază proporția este aproape inversă. Iar fotbalul jucat — atîtea 
și atîtea partide excelente ne-o dovedesc — se prezintă la 
un nivel ridicat, satisfăcînd un public plin de pasiune sportivă.

O A DOUA mare lacună o operațiunii promlvare o repre
zintă extrem de SLABA ACTIVITATE DE „PROSPECȚTE**. 
Nouă din zece promovări ale tinerilor din afara zonei de ac
tivitate a clubului sau asociației respective (juniorii proprii) se

fac „după ureche-. De la 14—15 ani. de atunci de cînd intră
într-un lărgit circuit al performanței, foarte tînărul fotbalist 
ar trebui urmărit de antrenorii de copii șl juniori in paralel
eu cel de la divizionarele C, dar mai ales B și A. S-ar pierde,
astfel, mult mai puține talente, ar dispare elementul improvi
zației, al goanei, al întîmplării caracteristice astăzi pentru 
multe dintre acțiunile de promovare. Conținînd, prin esența ei, 
un destul de ridicat grad de risc, de nereușită, această acti
vitate esențială pentru mersul înainte al unei echipe ar pre
zenta mult mai multe garanții de succes.

Dar promitem să mai revenim asupra. promovărilor...
Eftimie 1ONESCU

j
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Sper să mă conving după prime
le etape. Pot spune, Insă, alt
ceva. In primul rind că eu, ca 
antrenor al Petrolului, nu voi 
renunfa niciodată la Pisău și Bu- 
tufel, plecați de la echipă. Pen
tru că, dacă vrem să promovăm, 
trebuie, mai Intti, să stopăm ple
carea Jucătorilor de la Petrolul, 
din Prahova. Cert este, In al doi
lea rtnd, că principalele noastre 
adversare In disputa pentru pro
movare vor fl C.S. Tlrgoviște și 
Rapid**.

lată și noutățile din lotul Pe
trolului : Pancu (Poiana Cîmpi- 
na), Lucuță (Dinamo), Toma, 
Negoescu, N. Lazăr șl Rob (Me
talul Plopeni). (L. D.).

Anul trecut, Petrolul Ploiești 
și-a dezamăgit suporterii. Echipa 
n-a reușit să depășească condi
ția mediocrității, deși ea trebuia 
să atace cu tenacitate și vigoare 
meterezele promovării în primul 
eșalon. Din vara acestui an, la 
conducerea tehnică a Petrolului 
a venit cunoscutul tehnician Tra
ian Ionescu, care va fi ajutat de 
Mircea Dridea. Un „tandem" pu
ternic, care nu și-a propus de- 
cît un singur obiectiv — promo
varea. „Eu nu am antrenat nici
odată o echipă de Divizia B — 
afirma, cu două zile în urmă, 
Traian Ionescu.- Din această cau
ză nu prea cunosc cum se pre
zintă lucrurile la acest eșalon.

IM
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t la e- 
a evo- 
iivizio- 
■a des- 
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S la 
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oe alte 
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noi fi 
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jocul 
rulpan, 

Pană, 
- ju- 
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situa- 

it de 
■i, un 
itor și 
vorba 

ani, 
eză și 
zic eu 

ale 
>ortant

re- 
.osfera 
’.ranță. 
acă și 
rebuie 
mijlo- 
ă in 
reveni 

Să 
i con- 

pro- 
■i re

fl o 
ca și 
irești) 
tgăti- 
i care 
nintul

lui șt i-a oferit marea șansă a 
‘unei depline afirmări. Par- 
curgind componența lotului, se 
poate observa că nu am aler
gat după „nume" in procesul 
reconstrucției formației, după 
mari valori, ci după niște ju
cători ambițioși care, împreu
nă cu Stancu, Bărbulescu, Cir- 
■stea, Zamfir, Cristian și cei
lalți, să asigure emulație și 
concurență in ocuparea unui 
post in echipă".

Cam acestea sînt problemele 
cu care se confruntă azi echi- 
?a piteșteană și antrenorul ei. 
ndreptățitele aspirații spre 

mai bine ale acestuia au ca 
punct de plecare lucrurile bune 
constatate după primele două 
etape — clipele grele făcute 
campioanei, de două ori k.d. 
în „fief“-ul ei („Am trecut pe 
lingă o răsunătoare victorie la 
Craiova" — Dobrin) și (ori
cum) succesul cu Politehnica 
Iași de acasă. Realist, antre
norul Florin Halaglan știe că 
în al 9-lea campionat cu F.C. 
Argeș (cu care a cucerit de 
două ori campionatul, o dată 
locul doi și de două ori lo
cul III) este nevoie de MUL
TA MUNCA 
GENIZAREA NOII 
ȚII, creșterea dinamicii jocu
lui, a capacității ofensive a 
echipei, a siguranței în 
sivă.

La 
mai 
reze

• La 1 
Tîrgoviște 
campania _ 
venirea în prima di
vizie • In cele 10 
jocuri de pregătire 
susținute pînă acum, 
formația antrenată, în 
continuare, de 7‘ 
Coidum, — ajutat de 
Decebal Neagu — a 
marcat cîștlguri evi
dente, pe plan fizic 
șl tactic, pe care ju
cătorii au obligația 
să le confirme și în 
lupta oompetițională. 
• Din vechiul efec
tiv lipsesc: FI. Grigo- 
re, plecat la Sp. stu
dențesc, și Kallo, 
transferat la F.C. Ar-

început 
pentru re-

Șt.

venit, în 
schimb, Margelatu și 
Mir ea de la Sportul 
studențesc și Banu — 
fost la Politehnica 
nași. A revenit acasă, 
de la Hunedoara, 
după absolvirea fa
cultății de subingi- 
neri, Economu. Este 
în curs de rezolvare 
transferul lui Iatan 
de la F.C. Argeș. • 
Noul președinte 
tribuit al 
este, începînd 
coastă vară, 
Chiriță, fost 
al echipei în 
cu aproape două de
cenii. Președinte al 
secției de fotbal: Gh.

re- 
clubului 

din a- 
Const. 

jucător 
urmă

Predoiu. • Șt. Coidum: 
„în campionatul care 
vine ne propunem să 
luptăm pentru a re
veni acolo de unde 
am plecat, adică fin 
Divizia A. Principalii 
noștri adversari ? Deo
camdată, după calcu
lul hîrtiei, ar fi Ra
pid și Petrolul. Va fi, 
probabil, o cursă de 
urmărire în trei. Dacă, 
bineînțeles, nu va 
mai apare, pe par
curs, și un al patru

lea sau chiar ai cin
cilea pretendent, care 

ar putea 
București 
mentul
(M.I).

fi Metalul 
sau Rul- 

Alexandria".

PENTRU OMO-
FORMA-

defen-

)0 de

ora de față, F.C. 
știe că trebuie să 

pregătirile, lntrucît

Argeș 
accele- 

ora 
confruntării cu noua ediție a
Cupei U.E.F.A. se apropie cu 
repeziciune.

Stelian TRANDAFIRESCU

• In pauza competițianală lo
tul a lost substantial remaniat. 
In primul rind s-a efectuat un 
schimb de Jucători cu Petrolul 
Ploiești — unde au plecat Toma. 
Rob, Lazăr șl Negoescu, in locul 
lor venind Anghelescu, Negoiță șî 
Istrăteseu. în al doilea rînd, au 
fost promovați Ștefănescu (Prahova 
Ploiești), Ștefan (Petrolistul Bol
dești), precum șl Prunolu de la 
Poiana Cîmpina • Cel doi antre
nori, Virgil Dridea — principal 
șl Valcriu Giba — secund, șl-au 
propus ca la ședințele de pregă
tire șl meciurile amicale să se 
lucreze intens pentru o bună 
pregătire fizică șl apoi pentru o- 
mogenizarea formației șl tnsușl-

rea de către noii veniți a Ideii 
de joc. De asemenea, s-a pus un 
accent deosebit pe disciplină, a- 
tît pe tereniul de joc, cît și în 
afara lui • „Ne bucurăm de tot 
sprijinul factorilor de conducere 
din localitate și ai județului, — 
ne-a declarat I. Radu, președin
tele asociației sportive Metalul 
Plopeni. De aceea, vrem ca e- 
chipa să practice un fotbal de 
calitate, care să o aducă încă 
din primele etape pe o poziție 
fruntașă 
n-a. In 

cred eu,
zlțla de
promovarea în Divizia A.'

în clasamentul seriei a 
acest fel putem aborda, 
cu șanse de reușită, po- 
lider, vizînd, in final, 

(P.V.).

• Asociația sportivă • Sirena 
București anunță că incepind de 
astăzi, la sediul său din str. Zi
duri Moși 25, se pun în vînzare 
biletele de intrare pentru meciul 
de fotbal SIRENA — C.S. Tîrgo- 
vlște (Divizia B), oare se va dis
puta duminică de la ora 11 pe 
stadionul SIRENA (Șoseaua Gă
rii Cățelu).

AU ABSENTAT CHIAR... GAZDELE!
INCEPIND DE AZI, LA BRAȘOV, TURNEUL FINAL 

AL LICEELOR

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

ivizla 
ra — 
itunci 

pri- 
în 

Rai- 
că îi 
ătorli 
care 
poa- 
trag 
gura 

derea 
două 
I ar- 
mul- 

. -ibuit 
) te- 
pre- 

naci- 
ono- 
t să

o.

Este perioada taberelor cen
tralizate și a ultimelor turnee 
finale, cele care vor desemna 
pe cîștigătoarele campionate
lor școlare. La Bistrița, Brad, 
Oraș dr. Petru Groza sînt 
triați și se pregătesc cel mai 
buni juniori din țară, cel ca
re vor alcătui reprezentative- • 
le înscrise în diferite compe
tiții internaționale. ‘ ‘ '
de azi, 14 august, 
vea loc, la Brașov, 
faza finală a cam
pionatului școlar 
pentru categoria de 
vlrstă 15 — 16 ani 
(licee), iar la 
lunii septembrie, 
tra Neamț, se 
cele mai bune 12 echipe ale 
cluburilor sportive școlare. 
Pentru turneul de la Brașov 
s-au calificat opt echipe : li
ceele industriale din Craiova 
(Electroputere), Baia Sprie, 
Gheorgheni și Reșița (Nr. 1), 
Grupul școlar Oltenița, Liceul 
de Chimie Ocna Mureș, Liceul 
Agro-industrial însurăței Brăi
la și Liceul .A. Mureșanu" 
Bistrița-Năsăud. Finala se va 
disputa în deschidere la me
ciul de Divizia A, din etapa 
a ril-a, F.C.M. Brașov— Spor
tul studențesc.

Foarte frumos acest lucru ! 
Altceva nu-i frumos, însă, și 
lasupra acestui aspect, unul de 
esență, al campionatelor șco
lare, vrem să insistăm puțin. 
Este vorba de MODUL cum 
s-au desfășurat primele faze 
ale acestor întreceri. Și iată

Incepind
va a-

un singur exemplu, dar cît 
se poate de semnificativ. Or
ganizarea fazei interjudețene a 
campionatului amintit a fost o 
regretabilă nereușită. La cele 
opt zone trebuiau să fie pre
zente cîte 5 echipe. Ei bine, 
la Brăila au absentat trei, la 
Sibiu două, la Craiova una, 
la Cîmpulung Moldovenesc 
două. In acest din urmă oraș, 
ca șl la ~ " ....Bacău, dealtfel, au 

forfaltat chiar re
prezentantele jude
țelor gazdă. Sucea
va șl — respectiv 

— Bacău ! ? !
Ce fel de organi-

începutul 
la Pia- 

vor întîlni

zare ?
Ce fel .

pare pentru speranțele fotba
lului ?

Sînt doar două întrebări pe 
care le adresăm celor trei fo
ruri care aveau datoria să ve
gheze la buna desfășurare a 
competiției: inspectoratele șco
lare, organizațiile U.T.C., con
siliile județene pentru educa
ție fizică și sport. Oricîte mo
tive ar invoca aceste foruri, 
ele nu-și au temei vizavi de 
eforturile făcute cu respecti
vele întreceri al căror scop 
este acela de a cuprinde o 
mare masă de copil, copiii 
fotbalului, speranțele lui.

Este vremea taberelor și tur
neelor finale școlare. Dar și 
vremea reactualizării șl întă
ririi RĂSPUNDERILOR care 
revin factorilor implicați în 
organizarea lor.

Laurențiu DUMITRESCU

de interes și preocu-

ETAPA I (24 august)
Unirea Valea lui Mihal —■ In

dustria sîrmei 
Victoria Cărei 
iuș, Armătura Zalău — 
Dej, Bihoreana Marghita 
colta Salonta, Rapid Jibou — 
țelul Or. dr. Petru Groza, Oașul 
Negrești — Victoria Eleond Za
lău, Construcții Electrometal 
Cluj-Napoca — Metalul Cărei, 
Voința Oradea — Someșul Satu 
Mare.

ETAPA A n-a (31 august)
Oțelul Or. dr. P. Groza — Vo

ința Oradea, Metalul Cărei —- U- 
nirea Valea lui Mihai, Ind. sîr
mei C. Turzii — Victoria Cărei, 
Victoria Zalău — C. E. Cluj-Na
poca, Recolta Salonta — Armă
tura Zalău, Unirea Dej — Bi
horeana Marghita, Someșul Satu 
Mare —- Rapid Jibou, Tricolorul 
Beiuș — Oașul Negrești.

ETAPA A in-a (7 septembrie)
Rapid Jibou — Metalul Cărei, 

Oașul Negrești — Ind. sîrmei C. 
Turzii, Unirea Valea lui Mihal 
— Tricolorul Beiuș, Victoria Că
rei — Someșul Satu Mare, U- 
nirea Dej — Victoria Zalău, Ar
mătura Zalău — Voința Oradea, 
Recolta Salonta Oțelul Or. dr. 
P. Groza, Bihoreana Marghita — 
C. E. Cluj-Napoca.
ETAPA A IV-a (14 septembrie)

Tricolorul Beiuș — Someșul 
Satu Mare, Oțelul Or. dr. P. 
Groza — Unirea Dej, Metalul Că
rei — Bihoreana Marghita, Voin
ța Oradea — Rapid Jibou, C. E. 
Cluj-Napoca — Oașul Negrești. 
Victoria Zalău 
ta, Ind. ___ _ _
mătura Zalău, Unirea Valea lui 
Mihal — Victoria Cărei.
ETAPA A V-a (21 septembrie)

Armătura Zalău — Bihoreana 
Marghita, Voința Oradea — Tri
colorul Beiuș, Oțelul Or. dr. P. 
Groza — Victoria Zalău, C. E. 
Cluj-Napoca — Unirea Valea lui 
Mihal, Unirea Dej — Ind. sîrmei 
C. Turzii, Someș-uil Satu Mare — 
Metalul Cărei, Victoria Cărei — 
Rapid Jibou, Oașul Negrești — 
Recolta Salonta.

SERIA A IX-a Uni-

Cîmpia Turzii, 
Tricolorul Be- 

Unirea 
— Re- 

O-

Oașul „ .
— Recolta Salon- 

sîrmei C. Turzii — A.r-

ETAPA a vi-a (28 septembrie)
Rapid Jibou — Oașul Negrești, 

Victoria Zalău — Armătura Za
lău, Recolta Salonta — Voința 
Oradea, Bihoreana Marghita — 
Oțelul Or. dr. P. Groza, Some
șul Satu Mare — Unirea Valea 
Iul Mihal, Ind. sîrmei C. Turzii 

“ “ Cluj-Naipooa, Tricolorul
Unirea Dej, 

Victoria
A vn-a (5 octombrie)

Salonta — Tricolorul 
' -----------1 — Otelul

_. ________ , Jnirea Dej —
Someșul Satu Mare, Metalul Că
rei — Voința Oradea, Victoria 
Zalău — Victoria Cărei, Unirea 
Valea lui Mihai — Bihoreana 
Marghita, Ind. sîrmei C. Turzii
— Rapid Jibou, C. E. Cluj-Na
poca —- Armătura Zalău.
ETAPA A Vin-a (12 octombrie)

Victoria Cărei — Oașul Ne
grești, Someșul Satu Mare — 
C. E. Cluj-Napoca, Rapid Jibou
— Unirea Valea lui Mihal, Oțe
lul Or. dr. P. Groza — Ind. sîr
mei C. Turzii, Armătura Zalău
— Metalul Cărei, Unirea Dej — 
Recolta Salonta, Tricolorul Beiuș
— Bihoreana Marghita, Voința 
Oradea — Victoria Zalău.
ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Victoria Zalău — Someșul Satu 

Mare, Metalul Cărei — Oțelul Or. 
dr. P. Groza, Ind. sîrmei C. Tur
zii — Tricolorul Beiuș, Rapid Ji
bou — Armătura Zalău, C. E. 
Cluj-Napoca — Recolta Salonta, 
Bihoreana Marghita — Victoria 
Cared, Unirea Valea lui Mihai — 
Voința Oradea, Oașul Negrești — 
Unirea Dej.
ETAPA A X-a (26 octombrie)
Unirea Dej — Voința Oradea, 

Șomeșul Satu Mare ■— Oașul Ne
grești, Victoria Cărei — Armătura 
Zalău, Tricolorul Beiuș — Meta
lul Cărei, Bihoreana Marghita — 
Rapid Jibou, C. E. Cluj-Napoca
— Oțelul Or. dr. P. Groza, Vic
toria Zalău — Ind. sîrmei C.

— C. E.
Beiuș —
Cărei —
ETAPA
Recolta

Beiuș, Oașul Negrești 
Or. dr. P. Groza, Uni

Card.
Metalul

Turzii, Recolta Salonta 
rea Valea lui Mihai.
ETAPA A Xl-a (2 noiembrie)
Rapid Jibou — C. E. Cluj-Na

poca, Unirea Valea lui Mihai — 
Unirea Dej, Ind. sîrmei C. Tur- 

' Satu Mare, Re- 
Victoria Cărei, 
Victoria Zalău, 
— Oașul Ne- 
dr. P. Groza — 
Voința Oradea

zii — Someșul 
colta Salonta — 
Metalul Cărei — 
Armătura Zalău 
greștl. Oțelul Or. 
Tricolorul Beluș, 
— Bihoreana Marghita.
ETAPA A xn-a (9 noiembrie)
Someșul Satu Mare — Oțelul 

Or. dr. P. Groza, Bihoreana Mar
ghita — Victoria Zalău, Victoria 
Cărei — Unirea Dej, Ind. sîrmei 
C. Turzii — Voința Oradea, C. E. 
Cluj-Napoca — Tricolorul Beiuș, 
Rapid Jibou — Recolta Salonta. 
Oașul Negrești — Metalul Caret, 
Armătura Zalău — Unirea Valea 
lui Mihai.
ETAPA A

Oașul 
Marghita,

XIII-a (16 noiembrie)
Negrești — Bihoreana 

___ o____, Unirea Dej 
Cluj-Napoca, Victoria Zalău 
Rapid Jibou, Oțelul Or. dr. 
Groza — Unirea Valea lui Mihai, 
Metalul Cărei — Ind. sîrmei C.

Tricolorul Beiuș — Ar- 
Zalău, Someșul Satu 
Recolta Salonta, Voința

— Victoria Cărei.

C. E.

P.

Turzii, 
mătura 
Mare - 
Oradea
ETAPA A XlV-a (23 noiembrie)

Armătura Zalău — Oțelul Or. 
dr. P. Groza, Bihoreana Marghi
ta — Someșul Satu Mare, Recol
ta Salonta — Ind. sîrmei C. Tur
zii, Victoria Cărei — C. E. Cluj- 
Napoca, Unirea Valea lui Mihai
— Victoria Zalău, Unirea Dej — 
Metalul Cărei, Voința Oradea — 
Oașul Negrești, Tricolorul Beiuș
— Rapid Jibou.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)

C. E. Cluj-Napoca — Voința 
Oradea, Oțelul Or. dr. P. Gro
za — Victoria Cărei, Rapid Ji
bou — Unirea Dej, Someșul Sa
tu Mare — Armătura Zalău, Me
talul Cărei — Recolta Salonta, 
Victoria Zalău — Tricolorul Be
iuș, Ind. sîrmei C. Turzil — Bi
horeana Marghita, Oașul Negrești
— Unirea Valea lui Mihal.



De astăzi, In sala sporturilor din Bacău, ÎN C.E. DE TENIS DE MASĂ (juniori)
AU ÎNCEPUT probele individualeTURNEUL PRIETENIA" LA VOLEI FEMININrr

In sala sporturilor din Ba
cău încep astăzi întreoerile 
„Turneului Prietenia" la vo
lei junioare. Și-au anunțai 
participarea sportive — năs
cute pînă în anul 1961 și mai 
tinere — din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Cu
ba, R.D. Germană, Polonia,

Turneul international leminln de $ah ai României

DIN NOU 0 RUNDĂ „FIERBINTE"!
O rundă cu 5 partide decise 

și o singură remiză (consemnată 
la mare luptă, după Întrerupere) 
nu poate ti decit agitată șl inte
resantă. Cum a și fost reuniunea 
a 7-a a Turneului internațional 
feminin de șah de la Băile Her- 
culane, care programa întllnlrl 
importante pentru viitoarea con
figurație a clasamentului.

Liderele întrecerii susțineau tn- 
tîlnlrl directe cu jucătoare a- 
flaite in Imediata loc apropiere. 
Jucînd cu negrele, Lidia Seme
nova a adoptat contra Gertrudel 
Baumstark o Apărare siciliană, 
care s-a transformat intr-o con
figurație de Indiană veche. Tlmi- 
șoreanca a jucat excelent, a ob
ținut avantajul perechii de ne
buni, a realizat apoi o străpun
gere în centru, declanșind un a- 
tac decisiv asupra poziției negre
lor. în acest timp, Dana Nuțo, 
în întîlnlrea cu Tereza Stadler, 
reușea șl ea să-și construiască 
o poziție superioară, în care pu
tea cîștiga un pion extrem de 
important și — probabil — par
tida. Din păcate, campioana 
noastră a ales un plan de joc 
greșit, ; -rmițind marii maestre 
iugoslave să obțină victoria in
tr-un complicat final de dame. 
Șl cealaltă mare maestră pre
zentă In turneu, Tatiana Lema
ciko, a obținut victoria m run
da a 7-a , întreeînd-o cu ne
grele pe Lia Bogdan. După o A- 
părare olandeză (cu culori inver
se) s-a ajuns la o poziție corn-, 
plicată șl intr-o mare criză de 

U.R.S.S., Ungaria, România 
(două echipe).

Echipele au fost Împărțite in 
două serii, după cum urmează: 
seria I — Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Polonia, U.R.S.S. șl 
România II ; seria * Il-a — 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, Ungaria și România I.

timp, Ua Bogdan... a lăsat un 
turn în priză I Tot cu piesele 
negre, Margareta Mureșan a în
vins-o pe concetățeana sa Llgia 
Jicman. Aceasta din urmă a ju
cat inexact deschiderea, permi
tted adversarei sale să obțină in 
final un avantaj de 2 pioni, ab
solut suficient pentru cîștig. Pri
ma victorie in turneu, după S 
înfringerl consecutive (1), a reu
șit campioana Ungariei, Tiinde 
Csonkics, în fața maestrel inter
naționale Ellsabeta polihronlade. 
Intr-o variantă rar întUnltă a 
Apărării indiene vechi, Polihro
niade — cu negrele — a sacri
ficat un pion șl poziția a căpătat 
un caracter foarte ascuțit. In cri
ză de timp, reprezentanta noas
tră a comis clteva greșeli conse
cutive, pierzînd partida. în sfîr- 
șit, remiză de mare luptă in În
tîlnlrea Viorica Iiie — Margare
ta Teodorescu. Albul a atacat, 
negrul s-a apărat exact.

In clasament, pe primul loc, se 
află acum singură TEREZA 
STADLER cu 5 p. Ea este urmată 
de Margareta Murcșan, Tatiana 
Lemaciko șl Gertrude Baumstark 
i'l, p, IJdia Semenova 4 P, Lia 
Bogdan (care a cîștigat întrerup
ta cu Margareta Mureșan) și 
Elisabeta Polihroniade î'fo p, Mar
gareta Teodorescu, Ligia Jicman 
și Viorica Ionescu 3 p. Dana 
Nuțu 2'/? p, Tdnde Csonkics 1 p.

în runda a 8-a, partidele cen
trale : Polihroniade — Stadler,
Jicman — Lemaciko, Teodorescu 
— Baumstark, Mureșan — Iones
cu.

în prima zi sînt programate 
jocurile : ora 10 — România II 
— Polonia; ora 16 — R. D. 
Germană — Cehoslovacia ; 
ora 17 — România I — Un
garia ; ora 18 — R.P.D. Co
reeană — U.R.S.S.

Antrenorii Leonid Sorbală, 
Ion Cristian și Vera Pavlenco, 
care se ocupă de pregătirea 
speranțelor voleiului feminin 
din țara noastră, au Înscris In 
competiție loturile cele mai 
tinere, cu 2—4 ani și mai 
mult, sub limita admisă In a- 
ceastă competiție. în acest fel, 
turneul de la Bacău reprezin
tă, pentru multe dintre juni
oarele noastre, debutul In a- 
rena internațională, debut pe 
care-1 dorim de bun augur.

Pînă în ziua de 18 august 
întrecerile se vor desfășura pe 
serii, urmînd ca după o zi de 
pauză, în zilele de 20 și 21 au
gust, turneul să intre în faza 
finală, după sistemul jocurilor 
in cruciș, pentru desemnarea 
ocupantelor locurilor 1—10. 
(M. VESA).

TURNEELE CANDIDAȚILOR 
LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH
BUENOS AIRES, 13 (Ager- 

pres). — Cea de-a 11-a parti
dă a meciului dintre marii 
maeștri Viktor Korcinoi și 
Lev Polugaevski, con tind pen
tru semifinalele turneului can- 
didaților la titlul mondial de 
șah, s-a încheiat remiză. Kor
cinoi conduce cu 6—5 p și H 
este suficientă remiza în ul
tima partidă pentru a obține 
calificarea în finală.

La campionatele europene de 
tenis de masă pentru juniori de 
la Poznan, echipa de juniori a 
României a obținut —» la ca
pătul unei competiții angrenind 
24 de formații naționale —me
dalia de bronz. în meciul pen
tru locurile 3—4. formația noas
tră a fost întrecută cu 5—3 de 
echipa U.R.S.S., ambele compe
titoare primind medalii. în me
ciul anterior, pentru clasarea în 
finală, juniorii noștri au pierdut 
în fața celor suedezi, cu 5—X 
în finală : Cehoslovacia — Sue
dia 5—2.

HANDBALISTELE DE IA ȘEIINTA BACĂU
PE LOCUL SECUND LA TATABANYA

Cu cîtva timp în urmă, echi
pa feminină de handbal. Știința 
Bacău, campioană a țării, a 
evoluat In cadrul turneului in
ternațional de la Tatabanya (Un-

ROMA, 13 (Agerpres). — 
Cea de-a 5-a partidă a meciu
lui dintre marii maeștri Lajce 
Portisch și Robert Hubner, 
care-și dispută la Abano Ter
me (Italia) una dintre semi
finalele turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, s-a 
încheiat remiză după efectua
rea a 61 de mutări. Scorul se 
menține egal 2*/j—21/, puncte.

Junioarele noastre s-au com
portat mai slab. Ele au fost în
vinse de echipa Danemarcei cu 
3—2 și apoi, în lupta pentru 
locurile 7—8, au pierdut și me
ciul cu Finlanda cu 8—3. ocu- 
ptnd deci în final locul 8 (din 
25 de participante). în finala 
junioarelor: U.R.S.S. — Ceho
slovacia 3—2.

De azi. slnt în curs, pînă la 
sflrșitul săptămtnii. jocurile 
celor 7 probe individuale (5 
pentru juniori și junioare. 2 
pentru cădeți și cadete).

garia). Handbalistele românce 
s-au clasat pe locul doi, la ega
litate cu câștigătoarea turneului, 
Banyasz Tatabanya (5 p) dar cu 
un golaveraj mai slab (cu un 
singur gol I). Iată rezultatele 
înregistrate de Știința Bacău l 
cu TJ Topolcsany (Cehoslova
cia) 19—17 (9—7), cu Vesla
Sombor (Iugoslavia) 17—10 
(9—5), cu Banyasz Tatabanya 
16—16 (9—8).

Continuîndu-și pregătirile, Ști
ința Bacău va susține în ziua 
de 15 august un meci amical, 
pe teren propriu, cu formația 
iugoslavă Mediânar Sabac.

★
Formația feminină Medicinar 

Sabac și-a început turneul în 
țara noastră jucînd la Brașov 
cu Rulmentul. Meciul s-a în
cheiat cu victoria handbaliste
lor brașovence: 18—16 (12—8); 
cele mai multe goluri : Drăgu- 
șel 6, Andrei și Marian cite 4, 
respectiv Kovacevici 8.

SAHISTUL MIHAI SUBĂ> 9 PRINTRE FRUNTAȘII
TURNEULUI DE LA BAJMOK REPARTIZĂRILE IN CUPA U.E.F.A. - EDIȚIA 1981 82 REZULTATE

BELGRAD, 13 (Agerpres). — 
Cu două runde înainte de în
cheierea turneului internațio
nal de șah de la Bajmok (Iu
goslavia) în clasament condu
ce Knezevici (Iugoslavia)
9,5 p, urmat de Mihai Șubă 
(România) 9 p, Bukici și Dju- 
rici (ambii Iugoslavia)

cu

— cu

cîte 8,5 p, Pinter (Ungaria) 8 p. 
Kirov (Bulgaria) — 7,5 p etc.

Marele maestru român Mihai 
Șubă a reușit să obțină re
miză în partida ce părea pier
dută cu Vujovici 
9-a), să o cîștige 
ruptă în runda a 
rid, iar în runda 
mizat cu Kirov.

(din runda a 
pe cea între- 
12-a cu Dju- 
a 13-a a- re

MECIUL DE ATLETISM (tineret) ROMÂNIA - R. D. 0.
(Vrmare din pag. 1)

1. M. Ene 16,04 m, 2. A. Gros 
(R.D.G.) 15,61 m, 3. R. Gohring 
(R.D.G.) 15,49 m. 4. M. Nenciu 
14,86 m ; înălțime : 1. A. Pro- 
teasa 2,23 m, 2. D. Albu 2,10 m. 
3. U. Austel (R.D.G.) 2,10 m, 4. 
U. Rudiger (R.D.G.) 2,05 m 5 
greutate : 1.
(R.D.G.) 19,32 m, 
(R.D.G.) 18,48 m, 
și V. Savu 15,17 
G. Weis (R.D.G.) 
Lange (R.D.G.) 81,68 m, 3. N. 
Roată 73,16 m, 4. C. Chiriac 
69,32 m : 4x100 m : 1.
40,2, 2. România 42,4 ; FETE s 
100 m - ----- ---------

M. Schmidt 
2. D. Mortag 

3. S. Tirichiță 
m ; suliță : I. 
85,62 m, 2. J.

R.D.G.
1. G. Walter (R.D.G.)

11,3, 2. B. Rabe (R.D.G.) 11,4,

3. L. Negovan 11,9, 4. O. Șo-
mănescu 12,0 ; 400 m : 1. D. 
Hiibsam (R.D.G.) 52,1. 2. S. 
Busch (R.D.G.) 52,5, 3. M. Jun
ghiata 55,8, 4. F. Rohosneanu 
55,9 | 1500 m : 1. U. Bruns
(R.D.G.) 4:14,4, 2. Cristina Co
jocarii 4:28,6, 3. C. Mehnert 
(R.D.G.) 4:31,6, 4. M. Bemea 
4:31,6 ! 400 m.g. : 1. H. Besler 
(R.D.G.) 58,2, 2. B. Sonntag 
(R.D.G.) 59,7, 3. R. Rainea 63,0,
4. C. Gîscă 63,4 j lungime : 1. V.
Ionescu 6,51 m, 2. B. Schernikau 
(R.D.G.) “ -
6,30 m, 
6,23 mț 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
54,80, 4.

Comisia de organizare a Cu
pei U.E.F.A. rezervată echipelor 
de club a repartizat numărul 
formațiilor din fiecare țară 
care va lua startul în ediția 
următoare a competiției (1981 
— 82). Cu 4 formații vor fi 
reprezentate R. F. Germania, 
Belgia și Anglia (în actuala e- 
diție englezii vor evolua cu 3 
echipe). Spania, Olanda, R.D. 
Germană, U.R.S.S. și Franța 
vor avea cite 3 reprezentanta 
(Franța are în prezent două e- 
chipe). Cu cîte două echipe vor 
participa România, Iugoslavia.

Italia, Cehoslovacia, Ungaria. 
Scoția, Portugalia, Elveția, Po
lonia, Austria, Grecia, Bulgaria 
și Suedia. Celelalte țări vor a- 
vea cîte o echipă : Danemarca, 
Irlanda, Turcia, Norvegia, Ci
pru, Finlanda. Irlanda de Nord, 
Luxemburg, Islanda, Malta și 
Albania.

După cum se știe, numărul 
participantelor este fixat de 
U.E.F.A. în funcție de procen
tajul (numărul victoriilor) rea
lizat de echipele dintr-o țară ta 
edițiile anterioare.

• In med contînd pentru 
preliminariile campionatului
mondial (ediția 1982), selecționa
ta Panama a întâlnit pe teren 
propriu formația Costa Rioa. 
Partida s-a încheiat la egalitate 
1—1 (1—0).

tul
Bryne
cu 16

După 12 etape în camplona- 
norvegian conduce echipa 

cu 18 p, urmată de Start 
p, Liliestroem 15 p.

Echipa olandeză• __ ______________ _
Rotterdam, aflată în turneu 
Anglia, a

Brighton, cu
egalitate 1—1

Sparta 
In 

jucat cu formația 
care a terminat la 
(1-0).

PREGĂTIRILE ECHIPEI UNGARIEI PENTRU C.M.

6,36 m, 3. A. Kușmir
4. C. Schima (R.D.G.)
disc : 1. S. Madetzky 

61,16, 2. U. Beckeschat 
54,98, 3. M. Badea
5. Săpunaru 44,72.

înaintea începerii campionatu
lui Ungariei, selecționata țării, 
care se pregătește pentru preli
minariile C.M. (gr. a 4-a, îm
preună cu selecționatele Romi- 
niei, Angliei, Norvegiei șl Elve
ției), a susținut un meci amical 
în Spania, în orașul Vitoria, ta 
compania unei selecționate basce. 
Fotbaliștii maghiari au cîștigat 
cu 5—1. prin golurile marcate de 
Nyllasl (2), Pasztor, Burcsa șl 
Kiss. în echipa Ungariei ta afa
ră de clțiva titulari (Toth, Nyila- 
sl, TSrocsik, Pasztor, Kerekl, Kat- 
zirz) au evoluat și numeroși ti
neri (Turner, Garaba, Csongradi, 
Kiss, Soos, Poloskei ș.a.).

Programul reprezentativei Un
gariei din acest sezon este deo
sebit de bogat, la 20 august cu 
Suedia, la 27 august cu U.R.S.S., 
la 27 septembrie cu Spania (toa
te pe teren propriu), la 8 octom
brie cu Austria, la 19 noiembrie 

de-

4-a a campionatului
Bordeaux

Lyocn 1—2 ; Au-

La C.E. de juniori de la Skovde

SĂRITORII ROMÂNI S-AU APROPIAT 
(dar numai atît) DE LOCURILE FRUNTAȘE

> sfâșurate în condiții ar- 
<?-< i.zatorice excelente, dar — 
din păcate — influențate de 
v-emea nefavorabilă (tempera
tură scăzută, uneori vînt șl 
chiar ploaie), campionatele eu
ropene de sărituri pentru ju
niori. găzduite de bazinul din 
orășelul suedez Skovde, au re
liefat interesul tot mal mare 
de care se bucură această ra
mură a natației în rîndiul ti
neretului. Dovadă, în acest 
sens, este -numărul mare (față 
de edițiile precedente) al ță
rilor participante — 14 (Aus
tria, Cehoslovacia, Finlanda, 
Franța, R. D. Germană, EL F. 
Germania, Iugoslavia, 
gia. Olanda, Polonia, 
Spania, Suedia și 
dintre care unele 
Norvegia, Olanda și 
au prezentat pentru 
tă competitori la „i

Norve- 
România, 
U.R.S.S), 

(Franță, 
Spania) 

prima da- 
, europenele"

juniorilor. Tara noastră a fost 
reprezentată de Isabela Ber
caru, Cristina Timar, Luiza 
Nicolaescu și Cornel Pop, care 
s-au clasat astfel : FETE- 
PLATFORMA: 6. Bercaru 281,55 
p, 10. Nicolaescu 245,85 p (a 
cîștigat Adela Haase — R. D. 
Germană cu 318,50 p ; Sirvar 
Emirzian — U.R.S.S., medalia
tă cu argint la J.O. de la Mos
cova, s-a clasat pe locul 3 cu 
293,65 p) ; TRAMBULINA : 16. 
Bercaru 327,70 p, 18. Timar 289 
p (a cîștigat Brita Baldus — 
R.D. Germană cu 400,65 p) ; 
BAIEȚI-PLATFORMA: 5. Pop 
347,15 p (a cîștigat Holger 
Winskowski — R.D. Germană 
cu 410,55 p) ; TRAMBULINA : 
11 Pop 324.55 p (a cîștigat Ni- 
kolae Drozhin — U.R.S.S. cu 
459,25 p).

Dintre reprezentanții tării 
noastre, evoluții bune au avut

Isabela Bercaru și Cornel Pop; 
Cristina Timar s-a accidentat 
și nu și-a putut valorifica de
plin posibilitățile ; Luiza Ni
colaescu s-a comportat sub 
așteptări, din cauza psihicului 
labil In general, săritorii 
mâni au dovedit că dețin 
nica competitivă la nivel 
ternațional, că pot aspira 
pozițiile fruntașe (pentru 
ma dată ei au consemnat di
ferențe mici față de ocupanții 
locurilor medaliate) ale mari
lor competiții internaționale, 
cu condiția, însă, îmbunătă
țirii unor elemente încă defi
citare și anume : detenta, con
trolul intrărilor în apă și sal
turile libere (și de astă dată 
concurenții noștri au trecut de 
la „libere** ia „impuse" cu 
handicap de 25—30 de punc
te). (D. STANCULESCU).

ro- 
teh- 
in- 
la 

pri-

cu B. D. Germană (ambele 
plasare).

& Etapa a 
francez : Sochaux 
0—0 ; Nimes 
xerre — St. Germain Paris 0—1 3
Valenclermes — Strasbourg 1—2 ; 
Monaco — Angers 2—0 ; Metz —' 
Bastta 1—0 ; St. Etienne — Nancy 
4—1 ; Laval — Lille 4—2 ; Nan
tes — Tours 4—3 ; Lens — Nisa 
2—0. Clasament : 1. Lyon — 7 p ; 
2. Lens — 6 p ; 3. Nantes — 6p.

efe 4-4-2 Șl NEGAREA NEGAȚIEI
ia adresa fotbalului 

Leslie Vernon conchide 
este neatractiv4.

intr-o adevărată... filipica 
comentator englez de fotbal 
Soccer** că „fotbalul modem

Ce i-a cășunat, oare, ziaristului englez ? Adept 
data — al fotbalului romantic, el își afirmă fi 
crezul, invocînd epoca cînd antrenorii acționau 
nului: „Daca primim douâ goluri, trebuie să înscriem cel puțin trei**, 
ceea ce înseamnă un joc aerisit, în virtutea bucuriei de a înscrie 
cit mai multe goluri. Acum insa, este de părere Leslie Vernon, teh
nicienii acționează în virtutea unei „filozofii** negativiste, avînd un 
singur țel, acela ca echipele lor să nu piardă, primul comandament 
al jocului fiind: „adversarul sâ nu marcheze lM

Și, sistemul care a născut filipica ziaristului englez este actualul 
4—4—2, pe motiv că „au dispărut extremele clasice, mijlocul tere< 
nului este aglomerat de jucători aflați doar în luptă pentru posesia 
balonului. în timp ce patru apărători marchează doi atacanți care, 
firesc, nu pot iniția prea multe acțiuni ofensive**.

Ancorîndu-șl însă aserțiunile în * realitatea primei ligi engleze, au
torul articolului din ,,World Soccer** este nevoit să recunoască, refe- 
rindu-se la F.C. Liverpool, echipa campioană, că aceasta aplică la 
perfecțiune sistemul 4—4—2, datorită faptului că linia de fundași, 
beneficiind de aportul strălucitorului Clemence este aproape inexpug
nabilă, câ linia sa de mijloc este imprevizibilă în acțiuni, în timp 
ce cele două vîrfuri de atac sînt mobile $1 inventive. „Liverpool 
este maestră în a se opune in spațiul de negare de la mijlocul 
terenului, jucătorii ies cu ușurință la atac și Case—Souness-McDer- 
mott—N. Kennedy se transformă din jucători de mijloc în reali mar
catori. lată deci că, fără să vrea, furat de demonstrație, preopi
nentul nostru ajunge la negarea negației. NU SISTEMUL TREBUIE 
DECI BLAMAT, CI APLICAREA SA ÎNGUSTA, ACCENTUL EXAGERAT 
PUS PE FAZA DE APĂRARE. In fond, așa cum a demonstrat și re
centul turneu final al campionatului european, 
echipe care și-au disputat 
cat un elastic 4—4—2, cu 
atac la care participau și 
gîndește antrenorul jocul și 
vadă aflată la îndemînă a _____ _____ _ .
Angliei care, sub conducerea lui Ron Greenwood, a optat pentru sis
temul 4—3—3 fără o oferi suporterilor săi nici partide spectaculoase, 
nici un rezultat fina! pe măsura pronosticurilor care o acreditau 
ca pincipală Favorită.

actual, cunoscutul 
in revista „World

declarat — nu o 
de această dată 

în virtutea sioga-

în care cele douâ 
titlul, R.F. Germania și Belgia, au aplî- 
o spectaculoasă alternare a fazelor de 
cîte opt jucători, totul depinde de cum 
care îi sînt interpreții principali. O do- 

avut-o ziaristul englez în evoluția echipei

Paul SLAVESCU
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