
ZIUA PRESEI ROMÂNE
Intrat in tradiție ca, în fiecare an, la 15 august, să sărbă
torim Ziua presei române. Marcînd, în același timp, ani
versarea apariției, în anul 1931, a primului număr al zia

rului „Scînteia", această sărbătoare pune în evidență rolul, 
locul și sarcinile ce revin presei noastre, ziariștilor în marea 
operă făurită de întregul nostru popor, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, atestă marele 
interes pe care partidul îl acordă mijloacelor de informare in 
masă — presa scrisă, radioul, televiziunea — în formarea per
sonalității omului nou, prețuirea și cinstirea muncii neobosite, 
plină de elan și pasiune, a tuturor lucrătorilor din acest do
meniu.

Continuînd șl dezvoltînd glorioasele tradiții ale presei comu
niste și muncitorești de la noi, călăuzită și îndrumată in per
manență de partid, presa din țara noastră a devenit, în anii con
strucției socialiste, un instrument important al formării con
științei revoluționare, al mobilizării întregului popor în lupta 
pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și externe a 
partidului, politică izvorîtă din interesele fundamentale ale na
țiunii noastre, din năzuințele sale de pace, progres și bună
stare, de' prietenie și cooperare multilaterală cu toate cele
lalte popoare ale lumii.

Acționînd în același spirit, redactorii ziarului „Sportul* și ai 
revistelor sportive au militat și militează pentru Înfăptuirea im
portantelor obiective puse de conducerea partidului în fața miș
cării sportive, atit pentru atragerea tineretului, a tuturor oame
nilor muncii în întrecerile „Daciadei*, in practicarea sistema
tică a exercițiului fizic și sportului, cit și pentru creșterea con
tinuă a performanțelor sportivilor fruntași

Ziua presei constituie un fericit prilej de a evoca preocu
parea statornică a conducerii partidului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, pentru îndrumarea de zi cu zi a pre
sei scrise și audiovizuale, sprijinul prețios pe care îl primim 
din partea secretarului general al partidului pentru a ne Înde
plini, la un nivel mereu mal înalt, menirea de purtători ai cu- 
Vîntului partidului în masele largi de oameni ai muncii de pe 
Întreg cuprinsul țării. Ziua presei ne oferă, de asemenea, oca
zia să trecem in revistă nu numai înfăptuirile și progresele rea
lizate, ci și să analizăm în spirit autocritic neîmplinirile și ne
ajunsurile muncii noastre, să evaluăm întreaga noastră activi-

(Contlnuare In pag. 2—3)

PRIMII CAMPIONI AI ȚÂRR LA ÎNOT
Ieri au început în Capitală 

întrecerile campionatelor națio
nale de înot ale seniorilor, com
petiție ce reunește 80 de parti
cipant! din 11 cluburi și asocia
ții. Primul titlu decernat după- 
amiază l-a obținut reprezentan
tul Liceului nr. 2 din Bucu
rești. Ovidiu Coeenescu, crono
metrat în proba de 400 m mixt 
cu 4:45,10. Rezultatul reprezin
tă un nou record al tării (ve
chiul record îi aparținea cu 
4:46,94), dar performanța sa are 
o valoare modestă pe plan in
ternațional. Odată cu medalia 
și tricoul de campion O. Coce- 
nescu a primit și un serios a- 
vertisment din partea arbitri
lor pentru gestul nesportiv co
mis la darea startului, cînd in 
mod intenționat a provocat în- 
tîrzierea plecării concurenților 
în cursă.

Particîpanții la Tetratlonul atletic Internațional „Prietenia" slut unanimi In aprecierea:

„NE-A IMPRESIONAT PROFUND CALDA 
OSPITALITATE A COPIILOR DIN ROMÂNIA"

copi- 
După

Aspect de la una din probele 
nului prieteniei“

La ora la care citiți aceste 
rinduri, particîpanții la cea de 
a 24-a ediție a Tetratlonmlui 
atletic internațional „Priete
nia* se află în continuare in 
România, ca oaspeți ai 
ilor din țara noastră, 
întrecerile de sîmbătă și du
minică, de pe Stadionul tine
retului (încheiate, cum se știe, 
cu un succes remarcabil al 
miniatleților români, elevele 
Școlii generale 190 din Bucu
rești și elevii Școlii generale 8 
din Reșița), micii oaspeți au 
efectuat o excursie pe Valea 
Prahovei, un tur al Capitalei, 
cu popasuri la locurile de 
joacă ale copiilor, pe stadioa
ne și în săli de sport ; iar în- 
cepînd de joi își vor petrece 
o parte din vacanța de vară 
într-o tabără, la Năvodari.
, Aflîndu-ne în aceste zile ală
turi de miniatleții țărilor par
ticipante la Tetratlon, de unii

Proba similară a fetelor a 
adus la start doar patru concu
rente, dar pe podium nu au 
urcat decît două, cea de a treia 
sosită în cursă neîndeplinind 
baremul de participare la com
petiție. Mariana Parasehiv și 
Irinel Pănulescu și-au disputat 
întîietatea, dar la un nivel cu 
mult sub posibilitățile lor reale. 
A cîștigat Parasehiv, mai bună 
la procedeele spate si chiar 
bras, intr-un timp (5:06,00) me
diocru.

Singura surpriză plăcută a 
reuniunii — evoluția iul Car
men Bunaciu la 50 m fluture, 
in care valoroasa noastră îno
tătoare a întrecut toate spe
cialistele procedeului și a sta-

Adrian VASIUU

(Continuare în pag. 2-3)

de alergări din cadrul „Tetratlo- 
Foto : Dragoș NEAGU 

conducători de delegații, am 
avut prilejul de a afla opinii 
în legătură cu evenimentul

Meciul de atletism (tineret) România — R. D. G

SPORTIVII OASPEȚI S-AU DOVEDIT SUPERIORI
POIANA BRAȘOV, 14 (prin 

telefon). Ploaia care n-a con
tenit de ieri, abătîndu-se în 
rafale puternice și reci asu
pra Poienii Brașov a fost un 
adversar extrem de dur pentru 
competitorii întîlnirii de atle
tism dintre echipele de tineret 
ale României și R.D. Germane. 
Fată de aceste condiții cu to
tul vitrege trebuie să eviden
țiem strădaniile sportivilor și In 
mod deosebit cele cîteva per
formante, realmente notabile.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT
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MOMENTELE DE DESTINDERE PRIN MIȘCARE Șl SPORT
SPORESC ELANUL Șl HĂRNICIA IN MUNCĂ!

La Centrul de calcul electronic I.O.R. — 
gimnastica, o cură de sănătate

Cu cîteva zile in urmă, 
ne-am oprit un moment pe 
trotuarul din fața blocului- 
turn în care ființează Cen
trul de calcul electronic al 
I.O.R. Dincolo de gardul 
proaspăt vopsit, pe dreptun
ghiul de iarbă, zeci de tinere 
și tineri — și mai puțin ti
neri — în halate albe, alinlați 
pe cîteva rinduri, făceau gim
nastică. Admiram sincroniza
rea mișcărilor, rîvna cu care 
fiecare se străduia să execute 
exercițiile. ,, Ăștia sînt specia
liștii I.O.R.-ului — a intrat în 
vorbă un bătrînel, se vedea 
bine, din partea locului, ob- 
servindu-ne curiozitatea. In 
fiecare zi, de-i soare, de-1 
vini, la 9 fără un sfert în
cep.„ Uite, așa! Poți să-ți po
trivești ceasul după programul 
lor. II vedeți, pe acela cu păr 
înspicat 7 Este directorul lor*.

Așa am luat primul contact 
eu activitatea sportivă de 
masă de la cunoscuta Între
prindere bucureșteană I.O.R.

sportiv care a polarizat aten
ția copiilor iubitori de 
tism. Hans Hempel, șeful 
legației micilor sportivi 
R. D. Germană, de pildă, 
sideră actuala ediție ca 
dintre cele mai reușite, 
plan propagandistic și organi
zatoric, iar succesul echipelor 
românești — meritat, firesc, 
ele fiind cele mai omogene.

îneîntat de a-și fi corectat 
propriul record, în proba de 
săritură în înălțime, Valentin 
Vasiliev Petrov, membru al 
cercului de atletism al Casei 
pionierilor din Sofia, apreciază 
eforturile organizatorilor, de a 
asigura tuturor concurenților 
posibilități optime de antrena
ment, înainte de startul între
cerilor ; iar competiția pro- 
priu-zisă s-a desfășurat după 
regulile marilor concursuri in-

atle- 
de- 
din 

con- 
una 

pe

Tiberiu STAMA
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I. Sandu 22.1; 
Mogalle 

B. Wulf 
L. Darvas

înregistrate cu acest prilej. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu succe
sul oaspeților: 119—47 la fete 
și 131—78 la băieți. IATĂ RE
ZULTATELE : BĂIEȚI : 200 m: 
1. D. Kiubek (R.D.G.) 20,9; 2. 
Fr. HoUender (R.D.G.) 21,7, 3. 
C. Ivan 21,9, 4. “ “ ‘ " "
800 m :
(R.D.G.)
(R.D.G.) 1:51.9.
1:52,5. 4. I. Stroie 1:53,2; 5 000 
m : 1. K.P. Weippert (R.D.G.) 
14:38,8, 1 AL Garack (R.D.G.) 

1.
1:51,3,

H.S. 
2.

3.

Omul eu părul înspicat, direc
torul Centrului de calcul e- 
lectranic, ing. Vasile Avram 
Popa, care făcea mișcări în 
rind cu toți oamenii din sub
ordine» sa, este președintele 
asociației, insufle ți torul pasiu
nii pentru mișcare, pentru e- 
xercițiuj fizic în aer liber. 
„Toți oamenii ar trebui să 
facă sport — ne spunea. In 
folosul sănătății lor. Și cu atît 
mal mult cal ce efectuează 
munci care solicită mai puțin 
eforturi fizice, mai puțină 
mișcare*. Se referea, desigur, 
șl la I.O.R., la „meșterii cu 
mîini de aur“ care aduc — 
prin produsele exportate în 
multe țări ale lumii — faimă 
industriei noastre de aparate 
și articole tehnice de mare

Campionatul de pentatlon modern

EUGEN POP ȘI UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
CONDUC DUPĂ PRIMA PROBĂ

Pe traseu, Tudorel Smeu,

ieri după-amiază a fost 
frumos în Capitală, 

căzută în cursul dimi-
Deși 

foarte 
ploaia 
neții avea să influențeze con
siderabil desfășurarea celei de 
a doua părți a probei de că
lărie din cadrul campionatului 
național de pentatlon modem. 
Și aceasta pentru că, în cursul 
dimineții, organizatorii au luat 
hotărîrea de a amenaja traseul 
nu pe terenul cu gazon „Olim- 
pia“, deci foarte alunecos, ci 
undeva în apropiere pe un te
ren mai dur presupus mai bun 
atît pentru cai. cit și pentru 
călăreți. Dată fiind însă com
ponența seriilor din ziua a doua
— în covîrșitoare majoritate ti
neri sportivi începători, lipsiți 
de experiență competițională
— noua formulă a traseului și 
dispunerea obstacolelor pe un 
spațiu ceva mai restrîns au dat 
multă bătaie de cap tuturor

14:38,6, 
3000 m 
Melzeer 

Klabilhn 
Clobanu

400

14:38,4, 3. Gh. Marko
4. AL Chlran 14:42,2; 
obstacole : 1. H.
(R.D.G.) 8:57,0, 2. M.
(R.D.G.) 9:05,0, 3. T.
9:19,0, 4. C. Milas 9:20,2;
m.g. 1. U. Ackermann (R.D.G.)
52,1, 2. J. Hasniscke (R.D.G.)
52.3, 3. A. Tarbă 52,4, 4. D. Ia- 
cob 53,0; lungime : 1. Gh. Lina

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a) 

precizie. „Sîntem angajați 
îndeplinirea unor importanta 
obiective de producție, a unor 
angajamente luate in cinstea 
apropiatei sărbători de la 
23 August. Dar momentele 
de destindere prin mișcare 
șl sport nu fac decît să spo
rească elanul in muncă șl 
hărnicia. Colectivul nostru a 
îndrăgit cel mai mult gimnas
tica zilnică. O facem ca di
vertisment 7 Da ! Dar și ca o 
necesitate*.

I-am urmărit la lucru pe 
programatori și operatori, pe 
calculatoare, proiectante și e- 
lectroniști — o muncă plină

Viorel TONCtANU

(Continuare in pag 2-3>

cu calul Ineluș (1030 p)
Foto : Ion MIHAlCĂ

sportivilor angajați în întrecere. 
Conducerea cailor a fost mai 
dificilă, abordarea obstacolelor 
a solicitat realmente multă mă
iestrie și dibăcie tactică. Dacă 
vom adăuga la acest tablou și 
lipsa acută de cai valoroși, ■- 
nele improvizații la care s-a 
recurs pentru a se putea orga
niza. în cele din urmă, acest 
campionat, vom înțelege de ce 
ni s-au oferit prea puține reu
șite depline, de ce nici măcar 
un singur sportiv dintre cei 
care au evoluat ieri nu a reali
zat punctajul maxim. Mai mult 
chiar, consemnăm un nedorit 
record, și anume că dintre cei 
opt pentatloniști care au luat 
startul, nu mai puțin de patru 
au fost eliminați sau au aban
donat I Dintre cei patru spor
tivi care nu au terminat par
cursul unii au dovedit că nu 
au nici cele mai elementare 
cunoștințe de călărie, dar a- 
ceasta este altă poveste...

Un oarecare interes a stîrnit 
disputa dintre cele două echipe 
prezente în concurs. Olimpia 
București și Universitatea Ti
mișoara, în situația în care 
miercuri Ștefan Cozma, din 
prima echipă a Olimpiei, fusese 
descalificat. Realizind ieri 1070 
p. Vasile Nemețeanu a resta
bilit echilibrul între cele două 
formații. In momentul de față 
pe primul loc se află Universi
tatea cu 3 062. i jir Olimpia — 
Pe locul secund, cu 3 048. La 
individual conduce Eugen Pop 
cu 1100 p.

Azi, de la ora 8.30. în sala 
Floreasca II. are loc proba de 
scrimă.

Constantin MACOVE1



...Șl ASTFEL TEAMA DE APA DISPARE, Turneul internațional feminin de șah al R

IAR NUMĂRUL ÎNOTĂTORILOR CREȘTE SASE JUCĂTOARE
■> PE DISTANTA UNUI SINGl

Două ore printre „delfinii" din Obor
Cînd ne-am apropiat de 

ptrandul Obor, în plină vară, 
ne-am amintit de... patinoarul 
artificial din Miercurea Ciuc. 
Așa cum spre acesta, cît e ziua 
de lungă — In cea mai mare 
parte a anului — se îndreaptă 
sute de copii care se duc să 
patineze sau să joace hochei, 
tot așa spre ștrandul din cartie
rul Obor se îndreaptă sute de 
copii care doresc să învețe îno
tul. Doar echipamentul diferă...

Intrăm la ștrandul Obor, de 
fapt la centrul de învățare a 
înotului (și minunat prilej de 
selecție) pentru copiii aparțl- 
nînd Clubului sportiv școlar nr. 
2 din Capitală. O bunicuță, cu 
un petic de hîrtie și un pix în 
mină, își notează răspunsurile 
primite la întrebările puse : 
„Sc pot înscrie copii între 4 si 
18 ani", „O serie pentru învă
țare durează 10—12 zile", „Tre
buie un aviz epidemiologie și o 
taxă de 50 de lei". Mulțumită 
de a fi aflat ceea ce o interesa, 
nu se decide totuși să plece. 
JȘtiți — spune ea, adresîndu-se 
ținui instructor al clubului — 
nepoțelul meu pe care vreau 
să-1 aducem aici, nu știe să 
înoate deloc. O să aveți grijă 
„Nici vorbă, i se răspunde, nici 
unul din cei ne care îi vedeți 
In ană n-a știut..."

Pe marginea unul bazin, o 
grupă tocmai ieșise din apă. A- 
liniati, cu prosoape pe spate, 
copiii (sînt și de 6, dar și de 13 
ani) privesc la profesorul Cor
nel Bălan, eare-i întreabă : 

con ti
tre- 
îna-

pc 
flo-

cum se spune, „opinie separa
tă". Carmen Lipan (de 5 ani) 
și Tibi Popa (de 4 ani). „Nu-1 
așa că pe mine nu mă băgați 
azi în apă ?“ întreabă fetita, 
plină de speranță, pe profesorul 
aflat în preajmă. Acesta mai 
dă cîteva indicații celor din ba
zin, după care începe să se

Ne plimbăm printre grupuri
le care lucrează. Unii au termi
nat și trec, pe rind, sub duș. 
„Ștcrgeți-vă bine, bine, capul", 
spune profesorul ; o fetită de 
7—8 ani, cu gesturi de mămică, 
usucă un „delfin" mic pe care-1 
văzuse tremurînd ; altul, care 
Înoată bine Instrucțiuni

.dovadă că apa a devenit prietena copiilor»
Foto : Ion MIHAlCA

eare-i 
obosit ?. Vedeți, 
mă întrebați zilele 
rost are să facem, 
intrarea în bazin,

„cine-i 
nuă el, 
cute ce 
Inte de 
uscat, diferite exerciții
țări, săritura ca mingea. Pen
tru forță și rezistență. Singuri 
spuneți acum că nu sinteți o- 
bosiți". Copiii dau din cap, 
semn că s-au convins, dupâ 
care profesorul face observații 
asupra „ținutei" celor din fața 
sa (lucru firesc, dat fiind că 
are specializarea gimnastică). 
„Pe toți vreau să vă văd stînd 
drepți, nu aplecați in față. Să 
vă controlați în permanență ți
nuta".

Ne informăm, din curiozita
te : „cum îi invățați ?“ Și aflăm 
astfel etape din procesul învă
țării : cunoștința cu apa, scu
fundarea capului sub apă, plu
tirea cu materiale ajutătoare 
(plute de lemn, colaci de plas
tic). mișcarea picioarelor, a 
brațelor, coordonarea mișcărilor 
cu respirația.

Intr-un bazin alăturat tocmai 
intra 
altul, 
na te, 
apa.

ocupe de cei doi. „Dotati" cu 
cîte un colac de plastic în jurul 
pieptului, ei intră în bazin cu 
multă, multă prudentă, spriji
niți de însuși instructorul care-i 
îndrumă. Sînt puși, mai întîi, 
să bată apa _cu picioarele. Car
men știe, 
justifică : 
Este scos 
cu burta 
hri ca. pe 
carea corectă a picioarelor. Si 
după uq, timp este introdus din 
nou In apă. Profesorul intră și 
el In bazin, îl sprijină, urmă- 
rindu-i mișcarea picioarelor. 
Intre timp. Carmen, mai avan
sată, a băgat — de bună voie 
— capul sub apă de 10 ori. 
Profesorul Octavian Sultan se 
ocupă în continuare de cei mai 
mari. Din cînd In cînd, mulțu
mit de cîte unul, rostește cu
vintele mult așteptate de toți 
(care marchează de fapt reuși
ta) : ,.De mîine, treci la bazinul 
marc !“.

Tibi — nu, și... se 
«Ea e mai marc", 

cu grijă afară și pus 
pe marginea bazinu- 
uscat, să învețe mlș-

fiindcă pleacă cu părinții la 
Mangalia : „La mare-i tot ca 
aici 7“; un profesor alintă pe 
cel din bazin : „Foarte bine 
pisicuțele, motănașii au rămas 
în urmă" ; un mic Adam (5 
ani) plînge pe mal. în timpul 
efortului din apă... și-a pierdut 
chiloțeii.

Numele celor care, ca niște 
părinți răbdători, cu tact, îi în
vață pe cei mici să înnoate 7 
Iată-le : Mihai Cosliniu, Gh. 
Mutu, Tiberiu Milea, Emanoi! 
Obogeznu. Justinian Caracas, 
Valentin Socadu, Liliana Izvo- 
ranu, Alexandru Schmaltzer — 
coordonatorul centrului. El ne 
răspunde la ultima întrebare, 
înainte de plecare : „Cursurile 
au început Ia noi în luna tonic, 
cînd a permis timpul. An în
vățat pînă acum să înoate, aici, 
circa 1000 de copii, preocupîn- 
du-ne permanent de selecționa
rea celor talentat! pentru secții
le de performantă".

Modesto FERRARIN1

o altă grupă. Unul după 
ca niște broscuțe... ordo- 
copiii fac cunoștință eu 
Doar doi dintre ei fac,

Favoritele se impun în Turneul 
internațional feminin de șah . al 
României, care se apropie d< 
sfîrșit, la Băile Herculane. Astfel, 
in runda a 8-a, jucătoarele cu 
coeficientul Elo cel mai ridicat, 
marea maostră Tatiana Lcmaciko 
g. maestra internațională Lidia 

©memova (2235), au obținut vio 
torii prețioase, care le propul
sează în cursa pentru primul loc.

Tatiana Lemaciko a învins-o 
pe Ligia Jicman. într-o Apărare 
siciliană, timișoreanca a reușit să 
egaleze șt chiar să obțină avan
taj. Dar, în final, ea făcut o 
combinație incorectă, a pierdut o 
figură și a trebuit să cedeze in 
fața matului inevitabil.

Lidia Semenova a dominat-o, 
cu albele, pe Dana Nuțu. S-a

jucat, de asemenea, o Apărare 
sicilian ă, în care jucătoarea so
vietică și-a dezvoltat mai repede 
piesele și prin, sacrificiul unei fi
guri a obținut un atac decisiv.

Singura victorie cu negrele a 
realizat-o Lia Bogdan în fața 
campioanei Ungariei, Ttinde Cson- 
kies. într-un Gambit al 
s-a ajuns la o structură a Apă
rării Nimzovid, în care '
au căpătat bune șanse de con
traatac, excelent fructificate de 
Lia Bogdan. Ea a cîștigat în fi
nal doi pioni și apoi partida.

O remiză de luptă In întîlnirea 
Margareta Mureșan — Viorica lo
ri eseu. Intr-o Indiană a regelui, 
Margareta Mureș an a obținut o 
poziție aparent mal bună, dar 
Viorica Io nes cu a reuișit să se

damei
negrele

IHViNGĂTORl DiN 15 CENTRE ALE ȚÂRII!
De luni pînă joi, pe lacul Sna- 

gov s-au desfășurat campionatele 
naționale de caiac-canoe pentru 
juniori șj tineret. Dacă în pri
mele zile, cei peste 700 de tineri 
sportivi și sportive din 38 de 
cluburi și asociații din întreaga 
țară, au beneficiat de excelente 
condiții de întrecere, iată că In 
zilele finalelor, la tel cum s-a 
întâmplat și la Krîlatskoe, a plo
uat necontenit, uneori torențial. 
Cu toate acestea, oaiaciștii și ca- 
iaclstele, Împreună cu canoiștil, 
nu au precupețit nici un efort In 
ultimele curse care aveau să de
semneze pe cei mai buni spe
cialiști ai genului pe anul în 
curs. Un fapt demn de reținut 
este acela că titlurile de campioni 
naționali nu au mal fost mono
polizate de una sau două secții, 
ci au fost împărțite intre nu mai 
puțin de 15 centre ! Avem astfel 
dovada ariei mari pe care B-a 
răsptodlt în ultima vreme caia
cul și canoea.

REZULTATE TEHNICE: juniori 
mici: Ki (f): 1. Magdalena Kel
ler (Voința Arad) 2:29,5, 2. Ele
na Mateescu (C.S.M, Drobeta Tr. 
Severin) 2:35,0, 3. Lucia Andrușca 
(Portul Brăila) 2:38,0, 4. C. Dna- 
gomlr CC.S. Brăila) 2:38,6, 5. R. 
Lupan (Marina Orșova) 2:39,7, 6. 
G. Mititel u (Delta Tulcea) 2:43,2; 
K2 (f): 1. M. Dumitrașcu — F. 
Sila! (Dianiubiu Tulcea) î:12.6,
2. R. Matei — F. Lipan (C.S. Bră
ila) 2:13,6, 3. H. Mărcuș — M. 
Tvan (Steaua) 2:16,3, 4. C. Stă- 
n-escu — E. Ștefan (Rapid) 2^1,3, 
5. I. Dinescu — A. Pășoiu (Tri
umf Buc.) 2:21,9, 6. E. Stamate — 
A. Beliciu (Chimia Rm. Vîlcea) 
2:24,0; K4 (f): 1. Rapid Bucu
rești (Alexe — Stan — Turturică 
— Vasiliu) 1:55,6. 2. Triumf 2:02,1,
3. C.S.Ș. Constanța 2?0B,l, 4. Vo
ința Arad 2:06,3, 5. Politehnica

6. Olimpia
F. Chiș

Timișoara 2:08,0,
București 2:08,3; Cl: L F. Chiș 
(Olimpia Reșița) 2:15,7, 2. I. Luca 
(C.S. Brăila) 2:17,7, 3. S. ’ 
(Ancora Galați) 2:18,3, 4. 
dubai (C.S.Ș. C-ța) 2:19,5, 
Stanciu (Rapid) 2:20,5, 6. 
tășescu (Marina Orșova) 
~ ‘ N. Marin ” "

lonescu 
E. Hur- 

5. A.
S. Vă- 

__ ___„ „______  _______ 1:21,0: 
C2: 1. N. Marin — I. Kokoveț 
(C.S. Brăila) 2:02,3, 2. C. Foca — 
L. Poștariu (C.S.Ș. Tulcea) 2:03,6, 
3. M. Bîrsan — C. Cueerave (Tri
umf) 2:06,7, 4. V. Scarlat 
Tteglas (C.S. Brăila) 2:07,6, . 
Dumitru — V. Iordache (Steaua) 
2:10,0, 6. A. Cristea — A. Con- 
dnatov (Delta) 2:10,3; Kl: 1. L 
MUoșolu (C.S.M. Pitești) 2:00,5, 2. 
T. Ettemberger (Pollt. Tim.) 2:01,0, 
3. M. Firfirică (Chimia) 2:03,2, 4. 
A. PaLaschl (Rapid) 2:03,5, S. “ 
Roman (Olimpia Buc.) 2:08,3,
1. Chlslitschi (Dan oblu) 2:10,4; 
K2; 1. A. Kakucs — M. Sztics 
(PoHt. Tim.) 1:91,4, 2. I. Flores- 
«u — A. Dlnița (Steaua) 1:51,6, 3. 
L. Rachcru — V. Flcrescu (Ra
pid) 1:53,3, 4. V. Boborosu — C. 
Dnagu (C.S.Ș. Tulcea) 1:54,0, 5. C. 
Gorian — D. Alecu (Dinamo) 
1 ^5,3, 6. M. Davldhazi — D. Nl- 
coară (Constr. Tim.) 1:56,3; 
K4: i. Marina Orșova (Grecu — 
Hârcii — Doica — Dobre) 1:42,9,
2. Triumf București 1:45,9, 3. C.S.
Brăila 1:46,9, 4. UNIO Satu Mare 
1:43,3, 5. Rapid 1:48,7, 6. C.S.Ș.
Tulcea 1:49,5. Toate cursele au 
avut loc pe distanța de 500 m.

6. A.

V. — C.
5. P.

T.
6.

(Urmare din pag. 1)

MOMENTELE DE DESTINDERE PRIN MIȘCARE Șl SPORT
(Urmare din pag. 1)

de înoordlare, de precizie ți 
înaltă răspundere — și am în
țeles că tovarășul director a- 
vea dreptate. Chipuri tinere, 
priviri iradiind inteligență,

voie bună... (Păcat că exem- 
pM colectivului din Centrul 
de calcul nu este urmat și de 

iu „Cercetare și 
_ “ ia etajele 

ale aceleiași clă- 
sport de masă Ja 

înseamnă numai

ZIUA PRESEI ROMANE
(Urmare din pag. 1)

taie în lumina imperativelor puse de conducerea partidului în 
fața presei, a slujitorilor ei.

Subliniind că presa și radioteleviziunea sînt chemate să pună 
In centrul preocupărilor lor probleme de bază ale dezvoltării 
societății noastre, obiectivele esențiale ale Programului parti
dului, ale hotăririlor Congresului al XH-Jea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta, în Raportul prezentat la marele forum — din 
toamna anului trecut — al comuniștilor, că ele „trebuie să ma
nifeste cea mai mare fermitate in promovarea noului în toate dome
niile de activitate, a experienței înaintate a constructorilor socialis
mului, a concepției noastre despre lume și viață... Organele de 
presă, radioteleviziunea trebuie să-și sporească roiul in edu
cația socialistă a maselor, in dezvoltarea spiritului patriotic ți a 
elanului revoluționar al celor ce muncesc, tn formarea gîndirii 
noi, în aplicarea in viață a principiilor eticii și echității socia
liste. Ele trebuie să devină tot mai mult o puternică tribună a 
democrației noastre socialiste, * participării maselor la dezba
terea politicii partidului, la conducerea societății".

Cu angajamentul ferm de a răspunde acestor nobile coman
damente, de a face din ele substanța muncii noastre cotidiene, 
ne reafirmăm totodlată atașamentul profund față de politica 
partidului, hotărîrea de a milita neabătut pentru Înfăptuirea 
mărețelor obiective înscrise în Programul partidului, pentru ri
dicarea României pe cele mal înalte trepte de progres și civili
zație, pentru făurirea unei vieți mal drepte șl mai bune pe pla
neta noastră.

colegii lor de la 
proiectare", aflați la 
Miperioare 
diri). Dar
LO.R. mi  ,
gimnastica specialiștilor în ha
late albe. Vicepreședintele a- 
sodațlei, ; ’ ' ' '
lonescu, ne-a oferit amănunte 
despre întrecerile campionate
lor pe asociații, organizate 
sub genericul „Daciadei", care 
aibla s-au încheiat : „Mai întîi 
am organizat trecerea norme
lor Complexului „Sport ți să
nătate" cu toți componenții 
echipelor pe ateliere ți secții 
(frumoasă inițiativă — n.n.),
apoi am început turneele. Nu
mai la fotbal au jucat aproa
pe 400 de oameni".

Constantin Zaiț, omul care 
răspunde de activitatea turis
tică de masă, ne-a vorbit ți 
el despre pasiunea tineretului, 
a oamenilor mundi de la

tehnicianul Victor

I.O.R., pentru drumeții, pentru 
orientare turistică activități 
facilitate de o buna zestre ma
terială. „Să lei rucsacul în 
spate și să urci la munte — 
• un lucru minunat !“ Nu
mărul celor care ar răspunde 
la fel, dacă ar fi întrebați, 
este foarte mare, aid.

Am văzut la oansiliul aso
ciației un program al acțiuni
lor viitoare. In prim-plan : 
Întreceri dotate cu 
23 August". O dorință 
plinită mai au, totuși : 
sportivă complexă, 
„Am vrea să scrieți, însă, că 
pînă la realizarea ei 
un mare sprijin în desfășura
rea activității pe alte baze,
din partea Consiliului secto
rului 3 pentru educație fizică 
și sport, a tovarășului Viorel 
Coadă, prim-vicepreședinte, a 
tehnicienilor săi. Sprijin con
cret și eficient" — conchidea 
ing. Popa.

Este un lucru demn de sub
liniat, ca un frumos exemplu.

..Cupa 
neîm- 

o bază 
proprie.

găsim

ternaționale, „așa cum am vă
zut in capitala țării mele și in 
alte părți".

Câștigătoarea cursei de 500 m, 
Evva Marcinkowska (Polonia), 
a rămas plăcut surprinsă de 
felul cum copiii aflați în tri
bunele stadionului de la Șosea 
au înțeles 
aplaude pe 
diferent de 
prezentau, 
sentimentul _ _______
tre prieteni, în mijlocul celor 
de-acasă".

în același sens s-a exprimat 
și pionierul din Mongolia 
Enhbaiar Dorjgotovn care ii 
apreciază ca prieteni nu numai 
pe colegii de probe, de con
curs, ci pe toți cei peste 5 000 
de copii care „au explodat, pur 
și simplu, de bucurie, cînd am 
trecut linia de sosire în proba 
de 60 de metri, pe care am 
eîștigat-o...“.

Natalia Belova, prima clasată 
în bilanțul Tetratlonului, poar
tă amintiri plăcute pentru fru
musețile văzute ta Capitală și

să susțină ți să 
toți concurenții, to- 
țara pe care o re- 

„ceea ce a mării 
că ne aflăm prin-

LICEUL DE MATEMATICĂ-FIZ1CĂ
„N. BALCESCU" DIN CRAIOVA

ANUNȚA
în perioada 26—27 august 1980 organizează un concurs 

de selecție (probe practice) pentru clasele de atletism — 
treapta I (cl. a IX-a) și treapta a II-a (cl. a Xl-a) — ale 
Clubului sportiv școlar de atletism.

Se primesc candidați din toată țara. Probele și normele 
de concurs sînt afișate la avizierul liceului.

înscrierile la concurs au loc în perioada 15—25 august 
1980, la secretariatul liceului din Craiova, str. Ion Maio- 
rescu nr. 6, telefon 12510.

PRIMII CAMPIONI Al ȚARII LA ÎNOT
(Urmare din pag. I)

bilit și un promițător record 
nai tonaj (28,60). Pe locul se
cund... Brigitte Prass. o specia
listă a brasului 1 Bunaclu a 
învins fără dificultate (2:15,97) 
ți la 200 m spate, iar Pănules- 
cu a dștigat cursa de 400 m li
ber In 4:34,65, rezultat inferior 
celor înregistrate cu puțin timp 
tn urmă de cele două înotătoa
re băimărence în vlrstă de 12 
ani. Anca Pătrășcoiu ți Teodora 
Hauptricht, care nu participă la 
concurs.
Rezultate tehnice. 400 m mixt 

(m): 1. Ovidiu Cocenescu (Lie.
2 Buc.) 4:45,10 — record; 2. Șt. 
Mitu (Dinamo) 4:51,70; 3. Al. Ltn- 
teanu (Steaua) 5:02,6; 400 m mixt 
(f): 1. Mariana Paraschiv (Din.) 
5:06,00; 2. Irinel Pănulescu (Din.) 
5:03,99 ; 3. Mirela Lupu (C.S.Ș. 
Tim.) 5:53,90; 60 m fluture (m):'

L Horia Lucaciu (Steaua) 26,28; 
X Z. Oprițescu (Steaua) 3.
AJex. Friedman țC-S.Ș. Tim.) 
27,36; 50 m fluture (f): 1. Car
men Bunaciu (Din.) 38,66 — re
cord ; 2 Brigitte Prass
Reșița) 36,30; 3. Mariana Panas- 
chlv (Din.) 30,96 ; 200 m spate
fm): 1. Mihai Mandache (Din.)
2:10,64; 2. A. Horvat (Din.)
2:16,21; 3. L. Szakadati (Crișul)
2:18,86; 200 m spate (f): 1. Car
men Bunaciu (Din.) 2:15,97; 2.
Lucida Mihăilescu (Lie. 2 Buc.) 
2:25,72; 3. ~ ■ -------
Reș.) 2:36,06; 
L Flavius —' 
4:12,08; 2. 
4:14,19 
4:26,10, 
Pănulescu
Carmen Alexe , 
Carmen Mihăllă (Din.) 
4X50 m liber (m): 1.
1:42,34; 2. Dinamo 1:43,59; .. 
ceul 2 Buc. 1:45,2»; 4X50 m liber 
(f): 1. Dinamo 1:54,90 — record; 
2. Dtnamo n 2:04,07 ; 3. Liceul 2 
Buc. 2:06.0. întrecerile continuă 
azi (ora 10 și ora 17) la bazinul 
„23 August" din- Capitală.

s.

(C.S.Ș.

Gabriela Baka (C.S.Ș. 
- <00 m liber _(m):
Vișan (Lie. 2 
H. Neagrău

Buc.) 
(Crișul)

3. Cr. Drăgan (Crișul) 
400 m liber (f): 1. Urmei

2.
3.

(Dinamo) 4:34,65
(Petr.) 4:38,47 

~ ‘ 4 :43,71;
Steaua
3. Li-

baricadeze 
Rezultatul 
inevitabil.

în partida 
cu — Gert 
consemnat 
Iar în cea 
hromade și 
numai 8, u 
lui. Să oo' 
Gertrude B 
gura jucăt< 
cursului. .

înaintea 
lidere sînt 
Tereza Sta< 
mate de Mi 
trude Baun 
nova 5 p, 
sabota Poli 
reta Teodo 
nes cu 31/? 
Dana Nuțu 
kies 1 p.

Runda a 
tîlniri dine 
clasamentul 
nova, Bau 
Bogdan — 
— Lcmacik 
strînsă, 6 
niate pe c 
punct. Cees 
deosebit de

INTRECEF
Pe bazi 

Craiova a 
corn pe ti;iA 
ehimistulu 
egida „D; 
luat parte 
bri ai aso< 
combinate 
raș. Orașt 
Arad, Ba< 
Craiova. . 
la volei, 1

Pe prin 
Combinați 
volei băie 
mic Tr. 1 
și handbi 
(Tg. Muri 
(Craiova) 
— coresp.

în țară , 
tru prac 
mai ales 
cîndu-se 
stadioane 
ne-au in< 
ca pe C 
anul viito 
gazda Te 
prim de 
rea că ș 
vom face 
frumoasă 
peți, astf 
atletică i 
nu numa 
ci, poate 
toate, o 
a cunoaș 
noi...".

Pentru 
Național 
merilor, 
misterul 
mtatului 
pentru E. 
asemenea 
gur, să 
activitate 
reușita « 
tllniri a 
socialiste

LOTO-PRONOSPORT INF
O NOUA TRAGERE 

EXCEPȚIONALA LOTO

Agențiile Loto-PRONOSPORT 
din întreaga țară continuă să vă 
ofere, astăzi și mline, bilete la 
tragerea excepțională Loto care 
va avea loc duminică 17 august 
1900.

In cadrul a cinci extrageri in 
două faze, care totalizează 42 de 
numere, se atribuie autoturisme 
,J>acia 13>0O“ și ““ ’ -----
câștig urj în 
fixe (50,000, 
excursii pe 
că — R.P. 
Polonă.

Participarea se face pe bilete 
de 5 sau 15 lei varianta simplă, 
cele de 15 lei âvlnd drept 
câștiguri la toate extragerile, 
variantele combinate sau 
combinațiile ,,cap de pod“ se 
realiza suite de cîștiguri 1a 
multe categorii. Se poate juca șj 
în cotă de 25%.

,,Skoda 120 L“, 
numerar variabile și 
25.(XX), 10.000 lei etc.), 
ruta R.S. Crfxwlova- 
Ungară sau în R.P.

CÎȘTIi
LOTO
Cat. 1 

to turism 
riante 25 
9,25 a 7. 
a 4.287 
2.196 lei 
lei ; cat. 
cat. X :

Report 
led.

Auto tu 
la categ 
bilet jue 
ticipantu 
V7CI dir

★
Tragerea 

astăzi, 15 
zează în 
ora 18.

de
Cu 
cu 

pot 
mai

obișnuită Loto de 
august 1980, se televi- 
direct, începînd de la

Ne-a 
TIȚA, 
lificare 
20 de . 
nile sa 
te ziar

îl v< 
in mei 
tor nei 
a fost 
nimă.
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Jucătorul etapei

Duminică începe Divizia B

MARELE TURNIR" DIN SERIA A lll-a

DUIHTRACHE: DRAGOSTEA
PENTRU FOTBAL A ÎNVINS!

Orice discuție despre Du- 
mitrache s-a terminat a- 
proape întotdeauna cu o clă
tinare din cap care voia să 
trimită la proverbul acela cu 
brînza și burduful... Intrase 
în marele fotbal, spărgînd, 
spectaculos, matrița postului 
său de „vîrf“ cu numărul S 
pe spate : în locul atacantu
lui „buldozer", cu complexe 
de superioritate izvorîte din 
dimensiunea pectoralilor, 
care n-ar da în schimb o 
rotire de coate pe un dri
bling subtil, apăruse un bă- 
ietandru, cu pas tiptil, de 
balerin. în căutarea mingii, 
demarajul lui era de felină 
care-și țintuiește prada ; cu 
ea la picior, dintr-o singură 
fentă, fulgerătoare, se deba
rasa de orice fundaș; baloa
nele înalte le aștepta pro
pulsat de arcuri nevăzute, 
pentru a le trimite, apoi. In 
plasă, pe lingă palmele por
tarului, arse, parcă, de chica 
sa ca para focului. „Execu
tarea" lui Banks pe „Wem
bley", clătinarea de pe soclu 
a Iui Bobby Moore, la Gua
dalajara. selecționarea în re
prezentativa Europei, iată 
oîteva secvențe memorabile 
din biografia fotbalistică a 
lui Florea Dumitrache, ajun
să la apogeu.

Dar a venit, dureros de 
repede, declinul... Evoluții

șterse, apatice, absente din 
formație. Dumitnache, se 
pare, nu îndeajuns de rigu
ros ou antrenamentul invizi
bil, devenit „jucător-proble
mă". apoi „jucător-balast", 
pleacă de la clubul unde cu
noscuse gloria, Dinamo. Pe
riplu petroșenean, cu reali
zări și prăbușiri, ultima, In 
„C“, la Știința din. localita
te. Partida părea definitiv 
pierdută.., Dar într-o zi, el 
a întors spatele amintirilor 
rele. Și-a strîns la piept 
doar realizările : diploma de 
subinginer, soția, fiica lor 
Anita, și a plecat la Hune
doara, spre mîna întinsă de 
foștii ceochipieri Lucescu și 
Radu Nunweiller. Alături de 
ei a urcat nu numai scările 
campetitionale (din „C“ in 
„B“, din nou în „A"), dar și 
pe cele ale valorii sportive, 
de pe care se rostogolise 
singur. A reapărut în cam
pionatul actual, sprinten, 
dezinvolt, mobil, eficace. 
L-am văzut la Slatina. Volte 
largi prin careu, ruperi de 
ritm, driblinguri fine, necru- 
tătoarea sa lovitură de cap: 
două goluri și pasa decisivă 
Ia cel de-al treilea. O con
firmare a primei etape, a 
întregului drum, anonim dar 
sever, de întoarcere în pri
ma divizie. Antrenorul său, 
Remus Vlad, spune despre 
el : „Dumitraclie este mo
dest, prietenos cu cei tineri, 
extrem de sirguincios. Se 
angajează primul la antrene- 
menlele cele mai dure". Lu
cescu spune : „Dumitrache 
se înscrisese pe traseul cla
sic al talentelor de excepție 
sucombate prematur din lip
să de rezistentă Ia tentațiile 
intretinute de anturaje ne
faste. Avem atîtea exemple, 
nefericite, in fotbalul nos
tru. Dar Iată că el a revenit. 
Pentru mine nn există deeit 
o singură explicație : a În
vins dragostea pentru fot
bal

k>n CUPEN

DUMINICĂ, JOCURI „CUPA ROMÂNIEI1
Echipele din cel de al treilea 

eșalon al campionatului republi
can încep și ele duminică acti
vitatea, dar in... „Cupa Româ
niei". Ediția 10®0/19fll a popularei 
competiții fotbalistice programea
ză o etapă mal interesantă în care 
se vor întrece formații din cam
pionatele județene, - 

faza prededentă 
Divizia C. —

115

cîșttgătoare 
șl echipe 

Stat programata 
partide; în 55 de partide, e-

chipele de ,Județ" au partenere 
divizionare C, iar In restul me
ciurilor se întîlnesc între ele for
mații din campionatul Diviziei C. 
Toate Jocurile vor începe la ora 
11. în caz de egalitate, după tim
pul regulamentar de M de mi
nute, meciurile vor fi prelungite 
cu două reprize a 15 minute, iar 
dacă egalitatea persistă șl după 
prelungiri câștigătoarea va fl de
semnată prin lovituri de la 11 m.

i diviziei se
in continuare 

A plecat 
a venit ' Olimpia. Au 

F.C. “■ ‘ ----- --
cu

Serla a m-a 
Clinele a rămas 
o „groapă cu lei". 
CorvinuL 
rămas 
toate 
venire 
Reșița 
de la

Bihor și 
mari ambiții

U.T.A., 
de re

in „A". Mal stat F.C.M. 
și C.F.R. Cluj-Napoca 
care poate veni _ aricind 

„lovitura de teatru", 
promova, deci, din 
serie 7

Olimpia Satu Mare 
și sfirșitul... turului

Antrenorul principal al săt
mărenilor, Giieorghe Ene, s-a 
arătat destul de rezervat la în
trebarea privind promovarea. >rE 
o luptă foarte aprigă ! — a în
ceput el. Nu-s numai 3 candidați! 
S-ar putea să apară și C.F.R, 
Cluj-Napoca, echipă care joacă 
foarte bine. Ne-a „dat" în pregă
tiri un 6—0 Ia ea acasă G 
De cine te temi cel mai mult, 
Gh. Ene ? • „De echipa mea, în 
jocurile acasă ! Ele sînt cele mai 
grele. Un campionat se joacă în 
deplasare, dar se cîștigă... acasă, 
Sau se pierde acasă". • Și cine 
va cîștiga campionatul ? • „La 
sfirșitul turului cred că aș pu
tea răspunde la această întrebare. 
Acum, ar însemna să vorbesc 
prin prisma trecutului, adică să 
mă refer iarăși Ia F.C. Bihor, la
U. TA, la Olimpia...* • Care 
sânt atu-urdle Olimpiei ? • „Am 
rămas cu același lot, cu care am 
încheiat Divizia A. Și, cred eu. 
n-am jucat rău în finalul cam
pionatului trecut. Olimpia are o 
anume maturitate, are o serie de 
jucători capabili, cu îmbunătăți
rile de rigoare trebuie să fim în 
primele rlnduri ale bătăliei pen
tru promovare". 9 Există nou
tăți la Olimpia ? A „Oarecum !
V. Mureșan s-a retras din acti
vitatea competițională, datorită 
sănătății. Am promovat doi jucă
tori din Divizia C, Boc de la 
Covasna și Horvath de laT.I.C.M

Cine va
această

Ciuj-Napoca" • 
pionatul la Arad, 
„Unde normal nu 
pierdem, în fața 
movate. Dar Rapid nu e o echi
pă care a cîștigat întîmplătoi 
seria de „C", îl mai are și pe 
Domide în formație, ceea ce în
seamnă că va fi greu".

F.C. Bihor se teme, 
din nou, de ea însăți...
...ța 

asta, 
JeneL 
realist :

— In noul campionat, 
a m-a, lupta nu va fi cu nimic 
mai prejos decît cea încheiată 
odată cu promovarea meritată a 
Corvin ului. Noi n-am renunțat, 
firește, la gîndul promovării, ne 
vom bate cu mai multă tărie 
pentru revenirea în A, dar în a- 
celași timp vrem să clădim o e- 
chipă puternică, cu o mentalitate 
nouă, în virtutea căreia fiecare 
să iasă mereu din teren cu frun
tea sus, cu liniștea sufletească a 
datoriei împlinite, chiar dacă nu 
vom învinge mereu.

— De cine se teme cel mai 
mult Emerich Jenei t

— Cum am spus și anul trecut: 
de noi ne temem cel mal mult !

Cînd intră „dihonia" în echi
pă, adio scheme 
roadele zilelor de 
să cîștigăm marea 
înșine în această 
care, o dovedește 
nul, în „A", este puternică.

— Noutățile Bihorului ?
— Pușcaș, revenit de Ia înfră

țirea, unde îl împrumutasem, 
Dianu, o extremă dreapta de la 
Minerul Moldova Nouă, și Doja, 
extremă stînga de Ia Minerul 
Anina. în ei, și în toți ceilalți, 
cred !

— Ce consideră. Em. Jenei, că 
va decide în această „serie de 
foc*" ?

Începeți cam- 
cu Rapid • 
avem voie să 
unei nou pro-

anul trecut, pe 
am dialogat cu
Șl acum, este la

vremea 
Einerich 
fel de

in seria

adio 
Sper

tactice, 
trudă ! 

bătălia cu noi 
serie a ni-a, 
acum Corvi-

LOTURILE DIVIZIONARELOR
Duminică vor lua startul și divizionarele .

tăm loturile participantelor la seria I. Iată cu ce jucători vor înce
pe concurentele din această serie noul campionat:pe concurentele din această serie

GLORIA BUZĂU (Antrenori . 
Hie Oană —- principal, Adalbert 
Marosi — secund — noi vesniți) : 
Tănase, Bindor — portari, Dumi
trescu, Simion, Mircea, Stanciu, 
Răchițeanu, Roșea — fundași, Do- 
bre, Ghizdeanu, Toma, Duloiu — 
mijlocași, Tone, Negoescu, Stan, 
Marin, Gh. Radu, Sandu Iones- 
cu — înaintași.

GLORIA BISTRIȚA (Antr. : A- 
lexandru Constantin eseu — recon
firmat) : Bodogan, Gavrilaș, Na- 
lațd — Alexandru. Moisescu, Fo- 
goinoși, Filipoi, Moldovan, Cer^ 
venschi, Ferentzl. Petrovic! — 
Butuza, Hurloi, Georg-escu, Moga 
— Nicolae, Berceanu, Coman, Dă- 
nilă.

F.C. CONSTANȚA (Antr. : E- 
manoil HașotJ, Petre Comăniță — 
consilier tehnic — noi) : Costaș, 
Stancu — Mustața, Bor aii, An- 

Carama-
Pebcu, 

Mărcu-

texmeseu, Nistor, Turcu, 
lău —
Gach<?
lescu, 
van.

C.S.
Avram
ianu, Sofran

Drogeanu, Livciuc,
— Peniu, Buduru, 
Ancuța,» Ralea, Ion Moldo-

BOTOȘANI (Antr.
— reconfirmat) :

Silviu 
______ __ Borde- 
ianu, Sofran — Vaslliu, Tranda
fir, Bozi, Dudea, Tomiță, Spuru, 
Ursu — Tlcă, Dumitru, I. So
fran, Tichell — Macovel, Trohă-

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

Lu-
Mi-

seria a x-a Lăpușul

Astăzi vă prezen-

Pachiț canu, lor-

— Punctele de afară ! In cam
pionatul trecut am adus 10. Prea 
puține pentru a promova, 
subînțelege că ne-am propus 
multe !

Se 
mal

16 
ex-

U.T.A. crede 
in climatul său

Ștefan Czako revine după 
ani la U.T.A., unde a fost
tremă. Acum e antrenor princi
pal, ajutat de I. Pătrașcu, fost la 
Strungul. Ștefan Czako are expe
riența unei promovări (ca secund) 
cu Olimpia. Acum va încerca 
„marea lovitură" pe picioarele 
sale. Nu o declară fățiș, se teme 
de mari angajamente, dar lasă 
să se înțeleagă că U.T.A. visează 
și ea să revină acolo 
teme de F.C. Bihor și de Olim
pia, dar cel mai mult 
mă tot de... propria
„Trebuie să pornim la drum cu 
un imperativ clar : toate jocurile 
vor fi grele. Iar un meci se cîș
tigă în teren, dar și la antrena
mente, și in viața particulară. 
Sper să pot realiza Idcea mea de 
joc !“ @ Un advesar. Olimpia, îl 
cunoști ! • „11 cunosc, ceea ce
poate fi un avantaj, dar, cu si
guranță că își va schimba șl O- 
linipia turația. Și, repet, în pri
mul rînd mă interesează echipa 
mea". 9 Are noutăți noua ta e- 
chlipă ? O „Marcu, de la Olim
pia, Șchiopu, revenit, după alî- 
țla ani, de Ia Aurul Brad. Mușat 
de Ia U.M.T. Ei, împreună 
Ducadam, Kukla, Cura, 
(care nu s-a prezentat la 
gătiri, dar care nu va primi nici
odată dezlegare pentru nimeni,' 
deci nici pentru Galați!), și cu 
tinerii Ciordas, Tîrban și alții vor 
reprezenta punctele de sprijin ale 
U.T.A.-ei. unde există un bun 
climat". 0 Promovați ? • „Vrem! 
Vor însă și cei’alți ! Depinde cum 
ne vom regla pasul în tur...".

sus. Se

îi e tea- 
edhipă.

cu 
Leac 
pre-

Mircea M IONESCU

ETAPA I (24 august)
Oțelul Reghin — Mureșul 

duș, CUPROM Bala Mare — 
nerul Hba-Seini, Foresta Bistrița
— Avîntul Reghin, Textila Nă
săud — Minerul Rodna, Minerul 
Baia Sprie — Lăpușul Tg. Lă
puș, Minerul Băiuț — Minerul 
Bădița, Minerul Baia Borșa — Sdl- 
viaultotruJ Maieru, Electrozahăr 
Tg. Mureș — Simared Baia Mare.

ETAPA a n-a (31 august)
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 

Băiuț, Simared Baia Mare — O- 
țelul Reghin, Minerul Băița — 
Electrozahăr Tg. Mureș, Minerul 
Rodna — CUPROM Baia Mare, 
MUreșul Luduș — Textila Năsă
ud, Minerul ilba — Foresta Bis
trița, Avîntul Reghin — Minerul 
Borșa, Silvicul borul Maieru — 
Minerul Baia Sprie.

ETAPA A în-a (7 septembrie)
CUPROM Bala Mare — Electro

zahăr Tg. Mureș, Silvicultorul 
Maieru — Mureșul. Luduș, Mine
rul Baia Sprie — Simared Baift 
Mare, Oțelul Reghin —- Minerul 
Băița, Foresta Bistrița —■ Minerul 
Băiuț, Minerul Rodna — Avîntul 
Reghin, Textila Năsăud — Mine
rul Uba, Minerul Borșa — Lăpu
șul Tg. Lăpuș.
ETAPA A iv-a (14 septembrie)

Avîntul Reghin — Textila Nă
săud, Electrozahăr Tg. Mureș — 
Minerul Rodna, Minerul Băiuț — 
CUPROM Baia Mare, Foresta Bis
trița — Minerul Borșa, Minerul 
Bălța — Minerul Baia Sprie, 
nerul IIfcxa — Oțelul Reghin, 
pușul Tg. Lăipuș — " 
duș, Simared Baia 
vicultorul Maieru.

Mureșul
Miare —

DU-
Sfl-

septembrie)
Simared Baia 
Sprie — Ml- 

Reghin — E- 
Mureșul

ETAPA A V-a (21
Minerul Borșa — 

Mare, Minerul Baia 
neru.1 Băiuf, Oțelul 
lectrozahăr Tg. Mureș, ......... .
Luduș — Minerul Bălța, CUPROM 
Baia Mare — Avîntul Reghin, 
Textila Năsăud — Silvicultorul 
Maieru, Minerul Rodria — Mine
rul Ilba, Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Foresta Bistrița. ,

ETAPA A Vl-a (28
Foresta Bistrița — 

na. Mureșul Luduș 
Borșa, Avîntul Reghin ____
rul Baia Sprie, Electrozahăr Tg. 
Mur cș — Min er ul Ilba, 
Bălța — Simared Baia 
CUPROM Baia Mare — 
Tg. Lăpuș,
— Oțelul Reghin,
— Textila Năsăud.

ETAPA A VH-a
Electrozahăr Tg. 

vie ul torul Maieru,
— Avîntul Reghin,_______ _______

Lăpușul Tg. Lăpuș, Simared 
Bala Mare — Mureșul Luduș, O- 
teSu.1 Reghin — CUPROM Baia 
Mare, Textila Năsăud — Minerul 
Borșa, Minerul Uba — Minerul 
Băiuț, Minerul Baia Sprie — Fo- 
resta Bistrița.
ETAPA A Vm-a (12 octombrie)

Minerul Borșa — Minerul Ilba, 
Silvicultorul Maieru — Foresta 
Bistrița, Mureșul Luduș — Elec
trozahăr Tg. Mureș, Avîntul Re
ghin — _ Oțelul Reghin, Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Minerul Bălța, Si
mared Baia Miare — CUPROM 
Baia Mare, Minerul Baia Sprie — 
Textila Năsăud, Minerul Băiuț — 
Minerul Rodna.

ETAPA A IX-a (19 octombrie)
Minerul Rodna — Minerul Baia 

Sprie, Lăpușul Tg. Lăpuș — Si
mared Baia Mare, Minerul Băiuț
— Otelul Reghin, Minerul Uba — 
Minerul Bălța, Avîntul Reghin — 
Silvicultorul Maieru, Textila Nă
săud — Electro zahăr Tg. Mureș, 
CUPROM Baia Mare — Minerul 
Borșa, Foresta Bistrița — Mure
șul Luduș.
ETAPA A X-a (26 octombrie)
Minerul Băița —- Textila Năsă

ud, Foresta Bistrița — CUPROM 
Baia Mare, Electrozahăr Tg. Mu
reș — Avîntul Reghin, Mineral 
Borșa — Minerul Rodna, Simared 
Baia Mare — Minerul Băiuț, ’ Sil
vicultorul Maieru — Minerul Uba, 
Mureșul Luduș — Minerul Baia

septembrie)
Minerul Rod-

— Minerul 
Mine-

Minerul 
Mare, 

Lăpușul 
MaieruSilvicultorul

Minerul Băiuț

(5 octombrie) 
Mureș — Sil- 
Minerul Băița 
Minerul Rodna

Sprie, Oțelul Reghin —
Tg. Lăpuș.

ETAPA A XI-a (2 noiembrie)
Silvicultorul Maieru — Minerul 

Băiuț, Minerul Baia Sprie — E- 
lectrozahăr Tg. Mureș, Minerul 

Otelul Reghin, Textila 
Foresta Bistrița, Mi- 

Mureșul Luduș, 
Simared Baia 

— Lăpușul Tg. 
Baia Mare —

nerul Rodna - 
Avîntul Reghin 
Mare, Minerul Ilba 
Lăpuș, CUPROM 
Minerul Băița.

ETAPA A XJI-a
Oțelul Reghin — 

Minerul Băița 
Maieru, Lăpușul Tg. Lăpuș — A- 
vîntu.1 Reghin, Minerul Baja Sprie
— Minerul ilba, Simared Baia 
Mare — Textila Năsăud, Foresta 
Bistrița — Electrozahăr Tg. Mu
reș, Mureșul Luduș — CUPROM 
Baia Mare, .Minerul Băiuț — Mi
nerul Borșa.
ETAPA A XHl-a (16 noiembrie)

Minerul Borșa — Minerul Baia 
Sprie, Textila Năsăud — Otelul 
Reghin, Silvicultorul Maieru — 
CUPROM Baia Mare, Electrozahăr 
Tg. Mureș — Lăpușul Tg. Lăpuș, 
Minerul Ilba — Mureșul Luduș, 
Avîntul Reghin — Minerul Băiuț, 
Simared Baia Mare — Foresta 
Bistrița, Minerul Rodna — Mine
rul Băița.
ETAPA A XIV (23 noiembrie)

Electrozahăr Tg. Mureș — Mi
nerul Băiuț, Minerul Rodna — 
Silvicultorul Maieru, Minerul 
Băița — Minerul Borșa, Mureșul 
Luduș — Avîntul Reghin, Oțelul 
Reghin — Foresta Bistrița, Lăpu
șul Tg. Lăpuș — Textila Năsă
ud, CUPROM Baia Mare — Mi
nerul Baia Sprie. Minerul Ilba
— Simared Baia Mare.
ETAPA A XV-a (30 noiembrie)

Textila Năsăud — CUPROM 
Baia Mare, Minerul Baia Sprie — 
Oțelul Reghin, Minerul Băiuț — 

. Mureșul Luduș, Minerul Borșa — 
Electrozahăr Tg. Mureș, Avîntul 
Reghin — Minerul Ilba, Sima
red Baia Mare — Minerul Rodna, 
Foresta Bistrița — Minerul Băl
ța, Silvicultorul Maieru — Lăpușul 
Tg. Lăpuș.

(9 noiembrie)
Minerul Rodna, 

— Silvicultorul

nd, Lujinschi, 
daciie. _

C.S.M. SUCEAVA (Antr.: C. Ră- 
dulescu — principali, Ion Buzoia- 
nu — secund — noi): Bilancă Cris
tian —■ Coama, Radu, Căldăruș, 
Papuc, Butnaru, Ungureanu, 
vorsclii — A vădan el, Chiriță, 
niiță, Neacșu, Pcnoff — I. 
trescu, Dîrman, Grosaru.

DELTA TULCEA (Antr. : Paul 
Niculescu — nou) : Cojoearu, Li- 
efi — Constantin, Ionlță, Sofan, 
Iuseln, Perfenov — Bădescu, Be
lea, Cazacu, Ingca, Ion Alexan* 
dru. Stan, Radu — David, Duică. 
Panaiit, Rotaru, S-adu, Zicu,

C.S.U. GALAȚI (Antr. : Ion Za- 
haria — principal, C. Hoștiuc — 
secund — reconfirmați) : Dumi
trescu, Saul ea — Mart a, Petres
cu, Toader, Ploeșteanu, Pasquali. 
Rotaru, David — Pascu, Seceanu, 
Sziklcr — Lala, Ene, Diaconescu, 
Popoacă, Anagnoste.

F.C.M. BRAILA (Antr. : 
Cosmo c — nou) : Trofin, 
— Coman, Panțuru, Jipa, 
lache, Trifina, Morodanu, 
die, Negoiță — Luca, 
Huba, Darie, Arif, Bernacek — 
Biulancea, Bezman, Pîrlog, Tra
ian, Ologu, Drăgoi.

PROGRESUL BRAILA (Antr. : 
Nlcolae Belizna — nou) : Ungu- 
reanu, Enăchescu, Dan — Ro- 
șkxnu, Simion, Mihai, Enache, E. 
Cațaros — Constantin, 
Tudor — Gh. Cațaros, 
Ion, Crăci un eseu, Vlad,

VIITORUL VASLUI 
Marin Alexandru 
nescu, Rengh-el - . ,
dru, I. Nicu, Georgescu — Mihal- 
oea — Păunescu. Cănănău, Man
tale, Diceanu — Amarandel, Mar- 
dare, Ustafoacief. Băbăscu, Strau.

C.S.M. BORZEȘTI (Antr. : loan 
Zdrobiș — reconfirmat) : Cobuz, 
Gîrbea, Paharnicu—■ Mareș, Lacob, 
Florian, Popa, Dumea, Postăvarii, 
Poenaru, — Nistreanu, Oprișor, 
Roșea, Cătineanu, Steț — MdrĂ- 
rescu, Oăipnaru, Moroșanu, Gru- 
mega, Pandicîhi.

la-
lo-
Pe-

Robert 
Eftene 
Miha- 

Crista- 
Aleeu,

Telegraf.
Marin, N 
Staicu.

(Antr. :
• nou) : Mari- 
SKan, Alexan-

(seria I)
CEAHLĂUL P. NEAMȚ (Antr. * 

Mircea Nedclcu — reconfirmat) ; 
Brețcanu, Chivorchian, Cobrea — 
Ciocan, Vaslliu, Croitoru, Covrig, 
Ungureanu, Ticheli — Racheru, 
Niță, Rusu, Girovanu, Constantin
— Gherghina, Catană, Mironaș. 
Jdescu, Nemțeanu, AmarghioaleL 
Gddiol, Bete a. ’

I.M.U. MEDGIDIA (Antr. : Mi
hai Tudor —- nou) : Baubec — 
Barbu, Duțu, Splonac, Vasile, 
Teodor eseu, NeaCșu — Bra-ec, Ca- 
trina, Voicu, Hor ga — Bărbuș, 
Florea, Moșteanu.

. CEMENTUL MEDGIDIA (AntT.Î 
Vasile Mihu — principal, Ion 
Ghirca — secund — reconfir
mați) : Greeu, Pir van, Sărăcin — 
Lepădat u, Moise, dric, Codim, 
Eftimie, Enache, Balco — Alecu, 
Funda, Arău, Oancea, Aurel 
Constantin — Girip, Bărbulescu, 

Leu, Cocoș, Mardale, Tararadhe, 
Stămoiu.

OLTUL SF. GHEORGHE (Antr.? 
C. Mateescu — reconfirmat) 7 
Szabo I, Polgar, Incze — Barlin, 
Ruxandru. Simon, Siklodi, Ma
gyar!, Bisak, Sebestyen — Bokcw\ 
Adorian, Lăcătuișu, Belcic, Elekeș. 
Kovacs •— Kalosi, Kerekeș, Bar
bu, Solomon, Bak, Szabo H, 
Roman,

VHTORUL GHEORGHENI (Aintr.: 
L Fazekaș
Tache, Szocs 
zan, Fodor, Ruja, Bartha, 
kely, ~
Desd, 
vuly,
Fâldp, Gydrgy, Papp.

UNIREA FOCȘANI (Antr. : A- 
ristide Gliiță — principal — nou, 
Gh. Cemat — secund) : Ghecxr- 
ghiu, Paraschiv, Negoi — Gheor- 
ghe, Anghel, Zaiț. Găitan, Ciovea- 
nu, Radu — Pastia, Burleanu. 
Argăseală, Liciu, Brumam, Ghica
— Rusu, Manolache, Sima, Ne- 
goescu, Dragan.

MINERUL GURA HUMORS "Tl 
(Antr : Vasile Stancu — nou) : 
Andrei, Sa.su — Nicola, Tcaciuc, 
Pantelimon, Ivan, Luică, Schi- 
por, OancOa — Ene. Ciorna, Cris- 
tescu, Armeanca. Moroșan, A- 
domniței — Bălan, Coșcreanu,1 
Iosep, Covaci, Dascâlu.

Balăzs, Nagy 
Sorlea,
Farkaș,

reconfirmat) : 
Tudose, Cerghi- 

Sze- 
Tîrlea, 

Abraham — Sza- 
Ciorceli, Simon,

După verificarea reprezentativei de tineret
SE CRISTALIZEAZĂ FORMULA DE ECHIPĂ

Reprezentativa de tineret a dat 
miercuri, La Plodești, primul exa
men (neoficial) al sezonului, »- 
tSLnind. un adversar de peste ho
tare, Hapoel Richon Letion. Sco
rul, se știe, 3—1 în favoarea 
„tricolorilor", deși meritat, »u 
scutește conducerea tehnică a re
prezentativei de unele reflecții, în 
căutiirea cărora a și plecat, La 
urma urmei, în momentul când 
și-a propus o verificare du ad
versar necunoscut.

O problemă limpezită în bună 
măsură de rigorile acestei parti
de ni se pare a fi aceea a for
mulei de echipă. Căci ,,11 “-le de 
începere (Nițu — Vlatf, Iovan, 
C. Solomon, Rednic — Mureșan, 
Gabor, Klein — D. Zamfir, Ralea, 
Ciobanu) ni s-a părut prea rigid, 
prea pripit, pentru a converti 
în gol o evidentă dominare teri
torială asupra unui partener dîrz, 
care-și cheltuia toată energia în 
marcajul aplicat, în dublajul e- 
fectuat în faza de apărare. Șutul 
de la distanță a fost rezolvarea 
preferată, la finalizare, de jucă
torii noștri, arsenal sărac în 
conjunctura unei opoziții corecte 
a portarului echipei oaspete. La 
scor alb, după pauză, antrenorii 
reprezentativei au făcut două mo
dificări inspirate în formula de 
echipă (urmate de altele, spre fi
nal, mai mult de circumstanță), 
înlocuirile (esențiale) La care ne

referim îi vizează pe Isaia, care 
a luat locul lui Gabor, și Tqriieș, 
căruia i-a cedat locul Ciobanu. 
Primul nu numai că a dat colo- 
natură jocului, dar l-a și ordo
nat, prin calități reale de ceea 
ce se numește un coordonator, 
lin prelungirea aportului său s-a 
situat, coincidență fericită, Ter- 
heș, plantat în centrul liniei de 
atac, acolo unde Ralea („împins" 
acum spre aripa stingă) ratase, 
în prima repriză, cele două oca
zii de gol create de formația 
noastră. Mai mult, apariția lui 
Terheș a înviorat subit și jocul 
lud Mureșan, cei doi refăcînd un 
cuplu productiv, omogenizat la 
echipa lor de cflub, F. C. Baia 
Mare.

Așa cum s-a cristalizat, for
mula de echipă prezentată la re
intrarea în teren, ni se pare un 
bun cîștigat pentru reprezentativa 
de tineret, care trebuie să se a- 
dauge altei însușiri demonstrate 
d-e întregul lot : disponibilitatea 
fizică și morală, echipa fiind ca
pabilă să apese pe accelerator 
spre sfirșitul meciului, după 
hărțuieli continue ale parteneru
lui de întrecere. Nu putem, în 
sfîrșjt, omite, nici cadrul adec
vat al acestei verificări, creat de 
publicul ploieștean, obiectiv, ală
turi de echină și în momentele 
de mai puțină inspirație. (£♦ 
ION).

Sa.su


,,Turneul Prietenia14 la volei feminin La Constanța, in meci internațional de baschet

IN PRIMA ZI, ROMANIA
A ÎNTRECUT UNGARIA: 3-1

ROMANIA-R.P. CHINEZA 100 72
VIRGINIA RUZICI

PRINTRE PERFORMERELE
Azi începe „Cupa Mării Negre“

TURULUI II

BACĂU, 14 (prin telefon), 
într-o atmosferă de sărbătoare, 
în Sala sporturilor din locali
tate au început astăzi (n.r. — 
ieri) întrecerile „Turneului 
Prietenia" la volei rezervat ju
nioarelor. Primul fluier al 
competiției a sunat în cursul 
dimineții. Echipele Poloniei și 
României II au început jocul 
inaugural. Rezultat final : Po
lonia — România II (3—0 (6, 
9, 1). Diferența de vîrstă și 
de experiență și-a spus cuvîn- 
tuL Româncele — medie de 
vîrstă a echipei cu puțin peste 
13 ani! —, n-au putut face 
față mult mai experimentate
lor partenere de întrecere care 
au cîștigat pe merit. Arbitraj 
bun, fără probleme, asigurat 
de H. Sokolowski (R.D.G.) șl 
B. P. Este va (Cuba).

După-amiază, în primul' joc 
s-au întîlnit echipele R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei. Scor 
final J 3—2 (5, —7, —11, 4, 11). 
Un meci îndîrjit care a durat 
90 de minute. în primele pa
tra seturi inițiativa a aparți
nut fiecărei formații pe rînd. 
Setul decisiv a fost și cel mai 
animat. De la 8—1 pentru 
echipa R.D. Germane, s-a ajuns 

în care 
„ve- 

exacte 
ales în

PROGRAMUL JOCURILOR DE 
ASTAZ1
Ungaria 
Bulgaria

ora 10 : 
ora 16 : 

nia II
ora 17 :

Coreeană 
ora 18 : 

slovacia.

Cuba 
Bomâ-

Polonia

România

Cuplul român M.

— R.PJ>.

I — C'eho-

tele- 
din

la 12—11. Intr-un final 
junioarele cehoslovace 
neau“, acțiunile mai 
atît la fileu, cit mai __  _
linia a II-a, au dat cîștig de 
cauză junioarelor germane.

Cuplul român M. Ionescu — 
E. Costoiu a arbitrat corect.

Jocul așteptat cu legitim in
teres de spectatorii aflațl în 
sală a opus echipele România 
I și Ungaria. Întîlnirea a co
respuns doar parțial așteptări
lor prin victoria 
telor 
3—1 
de 
au 
re. 
din 
care a greșit mai puțin și și-® 
organizat, totuși, mai bine jo
cul, în special în apărare. Par
tida a fost arbitrată de cuplul 
Song Soi Ca (R.P.D Coreeană) 
și Ev. Ihlea (U.R.S.S.).

In oel mai frumos joc al zi
lei s-au întîlnit formațiile 
R.P.D. Coreene și U.R.S.S. 
Victoria a revenit echipei co
reene cu 3—1 (—10, 10, 9, 11). 
Arbitri ; V. Ranghel (Româ
nia) și L. Kiss (Ungaria).

reprezentan- 
noastre cu scorul de 

(6, —11, 10, 8). Deosebit 
emotive, ambele formații 
greșit mult în situații cla- 
Victoria a revenit în cele 
urmă echipei României

CONSTANȚA, 14 (prin 
fon). In Sala sporturilor 
localitate s-a desfășurat, joi 
seara, o nouă Intîlnire amicală 
de baschet între reprezentati
vele masculine ale României și 
R.P. Chineze. Ca și în partida 
de Ia București dintre aceste 
echipe (cîștigată de sportivii 
români cu 101—89), al doilea 
meci a oferit un frumos spec
tacol sportiv și a prilejuit un 
test util pentru formația țării 
noastre, care a cîștigat cu sco
rul de 100—72 (52—30) la ca
pătul unui meci spectaculos in 
care a dominat de la început, 
în primul minut tabela de 
scor indica 4—0 pentru oaspeți, 
dar imediat formația Niculescu

★ ★
De vineri pînă duminică, Sala 

sporturilor găzduiește meciurile 
ediției a doua a turneului dotat

JUNIOARELE NOASTRE

I. IANCU — coresp.

AZI, LA REȘIȚA, PRIMELE MECIURI IN BALCANIADA 
DE HANDBAL PENTRU JUNIOARE

In Sala sporturilor din Reșița 
se dă startul. începînd de azi, 
în cea de a II-a ediție a Jocu
rilor balcanice de handbal, 
competiție rezervată junioare
lor. Reprezentativa țării noas
tre (antrenori Constantin Popa 
si Nicolae Marian) va încerca 
să ocupe un loc cît mai bun în 
clasamentul final (la prima e- 
diție, de la Loveci. în Bulga
ria, s-a situat pe locul 
Alături de echipele A 
României, la întreceri 
fi prezente formațiile 
ei și Iugoslaviei.

Programul meciurilor. Vineri: 
România A — România B (de 
la ora 17,30) și Iugoslavia — 
Bulgaria (de la ora 18,45) j sîm- 
băiă : România B — Iugoslavia 
(17,15) și România A — Bul-

garia (18,30) ; duminică : Româ
nia B — Bulgaria (17) și Româ
nia A — Iugoslavia (18.15).

SE AFIRMA
BUDAPESTA, 14 (Agerpres). 

La Zalaegerszeg (Ungaria), 
turneul final ai campionatului 
european de baschet pentru ju
nioare H selecționata României a 
învins cu scorul de 75—71 (41—31) 
formația Ungariei. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Bulgaria 93—50 (42—2S); 
Italia — Cehoslovacia 73—62 
(30—29).

In clasament conduce U.R.S.S., 
cu 8 puncte, urmată de Italia — 
8 p, România — 6 p. Bulgaria — 
6 p, Ungaria — 4 p și Cehoslo
vacia — 4 p.

Rezultate înregistrate în 
neul pentru locurile 7—12, 
se desfășoară la Pâcs: R.F. 
mania — * —
Polonia -
Iugoslavia 
(37—28).

In

tur- 
care 
Ger- 

Spania 57—54 (32—28);
Franța 52—47 (20—21);

— Suedia 68—58

€.1.0. VA RESPECTA PRINCIPUL
UNIVERSALITĂȚII JOCURILOR OLIMPICE

Chi- 
luat 
dis-

— Cernat — Căpușan — 
rilă — Mihuț a egalat, a 
conducerea și treptat s-a 
tanțat decisiv. In continuare 
antrenorul H. Tursugian a ru
lat pe toți cei 12 jucători in 
scopul testării lor In vederea 
apropiatei Balcaniade. Baschet- 
baliștil chinezi au încercat sâ 
reducă din diferență, dar efi
cacitatea lor a lăsat de dorit, 
singurii care au punctat con
sistent fiind Ho Jiuhua 24, Ji 
Zhaoguan 22 și Chen Dechen 
20. Punctele echipei române ao 
fost realizate de Niculescu 20, 
Căpușan 18, Cernat 13, Ermu- 
rache 12, Uglai 11 ș.a.

Dumitru STANCULESCU

•tr
Mării Negre", la care 
reprezentativele R. P. 

Poloniei, șl României

cu „Cupa 
parti cțp® 
Chineze, 
(seniori șl tineret). Pentru spor
tivii români, întrecerile consti
tuie ultima verificare (prin jocuri 
internaționale) înaintea Balcania
dei care va avea loc, la Cluj- 
Napoca, între 10 șl 14 septembrie. 
Amintim că ediția de anul tre
cut a „Cupei Mării Negre" a 
fost cîștigată de selecționata țării 
noastre.

Programul de vineri : România 
tineret — R.P. Chineză. România 
— Polonia.

LA TORONTO
TORONTO, 14 (Agerpres). — 

în turul II al probei de simplu 
femei din cadrul campionatelo» 
internaționale de tenis ale Ca
nadei. Virgiina Ruzici a învin- 
1-0 cu 6—4, 7—5 pe Pan Te- 
eguarden (S.U.A.). In alte parti
de : Chris Evert-Lloyd — Joanne 
Russell 6—3, 6—3 ; Andrea Jae
ger — Susan Leo 6—4, 6—3 J 
Tanya Harford — Anne Hobbs 
6—2, 6—3 ; Pam 
berta McCallum 
Betty Stove — 
kava 7—6, 7—6 ; Ann Kiyomura
— Nina Bohm 6—2, 7—5; Wendy 
Turnbul — Rosalyn Fairabank 
6—4, 6—0 ; Sharon Walsh — 
Betsy Nagelsen 6—2, 6—3 ; Mar
tina Navratilova—Sherry Acker 
1—6, 6—2, 7—6.

în proba de simplu bărbați, 
suedezul Bjorn Borg l-a învins 
cu 6—3, 6—2 pe canadianul
Steve Rogul, în timp ce ame
ricanul Van Hof a reușit să-1 
elimine cu 4—6, 6—1, 7—6 pe 
campionul mexican Raul Rami
rez. Alte rezultate: McEnroe
— Holme 6—0, 6—4 ; Gerulaitis
— Fischer 6—2, 6—1 ; Sadri — 
Martin 7—6, 7—5 ; Teacher — 
Palin 6—3, 7—5 ; Lendl — Dow- 
deswell 6—3, 6—1 ; Van Dillen
— J. Lloyd 6—2 6—2.

Shriver — Ro-
6—4, 6—3 ;

Regina Marsi-

UN FRUMOS SUCCES AL ȘAHISTULUI MIHAI GHINDA
Un frumos succes a obținut 

maestrul internațional Mihai 
Ghindă în cadrul turneului de 
șah „open“ desfășurat la Ham
burg (60 concurenți, 9 runde, 
sistem elvețian). Fostul nostru 
campion a totalizat 7 puncte, la

egalitate cu austriacul Danner. 
Urmează în clasament : Ernest 
(Suedia). Biscoff (R.F. Germa
nia) — 6*A p. Adorjan (Unga
ria), Ftacinik (Cehoslovacia). 
Snapick (Polonia) și Sharif 
(Iran) — 6 p etc.

NOI PERFORMANȚE ATLETICE

secund), 
și B ale 
vor mai 
Bulgari-

Intr-un interviu acordat zia
rului „Fraternite-Matin", care 
apare la Abidjan, noul vice
președinte al Comitetului inter
național olimpic, Louis Guiran- 
dou N’Diyae (Coasta de Fil
deș) a declarat că forul olimpic 
va studia posibilitatea construi
rii unui complex sportiv per
manent In Grecia, la Olympia, 
dar numai pentru a avea pro-

pria sa bază sportivă de rezer
vă.

C.I.O. va respecta în conti
nuare principiul universalității 
Jocurilor 
alternativ 
Viitoarea 
XXIII-a, 
s-a stabilit în 1984, la Los An
geles.

care vor fi găzduite 
de toate continentele, 
ediție, cea de a 

va avea loc, așa cum

MECIUL DE ATLETISM (tineret) ROMANIA-R.D.G
(Urmare din pag I)

Tatiana Kazankina 3:52,5 pc
ZURICH, 14 (Agerpres). — în 

cadrul unul concurs Internațional 
de atletism, campioana olimpică 
Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 1500 m, cu timpul 
de 3:523. Vechiul record era de 
3:55,0 șl aparținea aceleiași atle
te. Pe locurile următoare s-au 
situat Mary Decker (S.U.A.) —
3:59,4 (nou record național) 
Christine Boxer (Anglia) — 4:09,2. 
In cursa similară masculină, en
glezul Sebastian Coe a fost cro- 
nametrat în 3 32,2 (la numai o 
zecime de propriul său record 
mondial), iar in proba de 110 m 
garduri, americanul Renaldo Ne
hemiah a realizat cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui — 13,21. La săritură cu pră
jina, WLadislaw Kozakiewicz (Po
lonia) — 5.60 m l-a Întrecut pe 
francezul Thierry Vigneron, cla-

sJ

SĂRITORII ROMÂNI LA CONCURSUL
.PRIETENIA"

apă 
pen- 
sîm-

Un lot de săritori în 
a plecat la Budapesta 
tru a lua parte, vineri, 
bătă și duminică, la întrece
rile din cadrul concursului 
„Prietenia", rezervat juniori
lor. Au făcut deplasarea : Isa
bela Bercaru, Luiza Nicoîaes- 
cu, Cristina Timar, Cristina 
Szakacs, Ileana Pîrjol, Luana 
Pătac, Andreea Dragomîr, Cor
nel Pop, Cătălin Cherciu, 
drian Cherciu. Antrenori : 
Sparios și P. Decuseară.

A- 
N.

7,64, 2. Gh. Cojocarii 7,12, 3. B. 
■WoUschlajer (R.D.G.) 7,11, 4.
U. Lange (R.D.G.) 6,93; prăji
nă : 1. R. Stănescu 4.40. 2. G. 
Neagoe 4,40, coneurenții din 
R.D. Germană n-au trecut înăl
țimea minimă inițială ; disc : 
1. W. Warnnemunde (R.D.G.) 
60,36. 2. J. Schultz (R.D.G.) 
57,46, 3. S. Karpos 49,70, 4. D. 
Grasu 47,20; ciocan: 
pak (R.D.G.) 72,02.
dehau (R.D.G.) 
Crăciun 60,40, 
59,08 ; 4x400 :
România 3:20,0;
1. G. "

T. Sto- 
G. Ro- 
3. M.

Mehes 
3:18,6. 

200 m: 
23,3. 2.

1.
2. 

71,08, 
4. Al. 
R.D.G. 
FETE:

Valter (R.D.G.)
K. Eberding (R.D.G.) 23,8. 3.
Lucica Negovan 24,8. 4. Lucre
tia Toncu 25,0; 800 m : 1. H.

Ulrich (R.D G.) 2:03,0, 2. R.
Stade (R.D.G.) 2:05,2, 3. Mitica 
Junghiatu 2:07,1, 4. Maria Ghi- 
le 2:67,2; 3000 m : 1. B. Lie-
cht (R.D.G.) 9:41,8, 2. K. Dorre 
(R.D.G.) “ ~ "
jocaru 
10:12,0 ;
(R.D.G.) 
(R.D.G.) , , .
nu 14,8 ; înălțime : 1. S. Helm 
(R.D.G.) 1,75, 2. S. Hirschke
(R.D.G.) 1,70, 3. Octavia Nif 1,65, 
4. Cristina Ivașcu l>60 ; greuta
te •- 1. H. Knorscheit (R.D.G.) 
18,06, 2. S. Madezki (R.D.G.) 
16,90, 3. Tatiana Mihalcea 13,71, 
4. Doina Drăgan 13.68 ; suliță : 
1. A. Fuchs (R.D.G.) 58,66, 2. 
R. Potrek (R.D.G.) 56,14, 3.
Cristina Dobrinoiu 51,22, 4. Ma
ria Bordianu 45,74 ; 4 X 400 m: 
1. R.D.G. 3:39,0, România 3:47,0.

TRACY CAULKINS

I

8

B

• SE APROPIE DATA STARTULUI în- 
tr-o nouă ediție a campionatului mondial 
de clcllsm-fond, programat începînd de la 
31 august în localitatea franceză Sallenches. 
Cine va obține laurii de cel mal bun rutier 
din lume 7 Două nume se regăsesc în frun
tea listelor de pronosticuri, așa cum s-au 
aflat șl la finișul celor două clasice supere 
tururi din acest an, Giro și „Marea buclă", 
respectiv Bernard Hinault și Joop Zoete- 
melk. Primul creditat cu valoarea sa cu
noscută, dar pe care ultimele rezultate n« 
o confirmă (vezi Turul R.F. Germania). • 
BJUrn BORG nu este tenismanul ideal 1 
Așa afirmă B.J. Phillips în „Time", care 
adaugă că — pentru a atinge punctul de 
zenit — suedezului f-ar mal trebui „perspica
citatea Iui Ashe. forța ofensivă a Iui Gon
zales, rezistența lul Rose wall, drive-urile 
lul Fred Perry șl., clasa lui Tilden". • 
,.NU RENUNȚ LA 5,80 I" — a declarat 
J.M. Bellot unul reporter al lui „Le Nouvel 
Observateur". Component al trio-ulul de 
învinși francezi în spectaculoasa probă de 
săritură cu prăjina la Olimpiadă, ei face 
însă șl alte mărturisiri Interesante: „tini 
place să Ies seara cu prieteni, uneori mal 
beau și un pahar de vin, fumez o țigară 
bună. Mă consider un om perfect normal 
Și nicidecum un... extraterestra I« In epo
ca noastră, a antrenamentelor ..supra-ștltnțl- 
flce", programate de laborator, declarația

9:52,2, 3. Cristina Co- 
9:57,1, 4. D. Tunde
100 m.g. : 1. G. Wacan

13,5, 2. C. Riestall
13,7, 3. Maria Vlăscea-

ÎNVINSA LA BEIJING
BEIJING, 14 (Agerpres). — In 

concursul international de nata- 
ție de la Beijing, inotătoarea 
Liang Welfen a cîștigat proba de 
100 m bras, cu timpul de 1:12,91 
(nou record al R.P. Chineze), 
întrecîndu-le pe sportivele ame
ricane Tracy Caulkins 1:13,51 Șl 
Terry Baxter — 1:14,51.

Alte rezultate (în toate probele 
victoria a revenit concurenților 
din S.U.A.): masculin: 100 m
bras — Moffit 1:06,14; 100 m flu
ture — paulus 56,15; feminin: 200 
m mixt — Karin Laberge 2:23,56; 
100 m liber — Sue Walsh 59,26; 
100 m spate — Llbby Kinkead 
1 «5,42.

lul Bellot aduce, parcă, o undă omeneas
că, de optimism în forța șl rațiunea per
formerului. O TRISTA, DAR ATIT DE 
FRUMOASA, apare „revanșa" lui Jacques 
Laffite pe circuitul de la Hockenheim, 
acolo unde cu o săptămlnă mal înainte 
îșî pierduse viața Patrick Dcpaiîler. Dumi-

nlcă, Laffite șl-a dus Ligier-ul îndoliat la 
victorie (cu 220,826 lan pe oră), „răzbunin- 
du-și“ colegul de echipă decedat. Dar a- 
mlntirea tuturor victimelor periculoasei 
formule 1, rămine acuzatoare. • PLOILE 
PERSISTENTE au afectat serios, în această 
vară, sezonul de criket din Anglia, una 
din tradițiile intangibile ale sportului Insu
lar. La test-meclurile dintre reprezentativa 
britanică șl cea a Indillor de Vest, media 
spectatorilor n-a depășit cifra de 30.000. 
dt este de fapt șl capacitatea maximă a 
tribunelor de la Lords. Se speră că vre
mea va fi în toane mal bune cu fotbalul,

al cărui start în Liga engleză are loc sim- 
bătă • JOCUL DEFENSIV DUR a fost 
una din temele de analiză a primei reu
niuni ținute de arbitrii francezi de fotbal, 
eu puțin înaintea ridicării de cortină în 
actualul sezon. Cel 240 de „cavaleri ai 
fluierului" nu s-au limitat la simple discu
ții, el au avut de vizionat căteva filme do
cumentare, printre care cele ale meciurilor 
St. Etienne — Manchester United, Nantes 
— Atletico Bilbao șl Barcelona — DOssel- 
dorf, în special ultimul oferind un bogat 
material „la subiect". • GOLGETERUL LI
GII NORD-AMERICANE de hochei pe 
gheață Wayne Gretzky, a fost obiectul u- 
nor prelungite sărbătoriri în timpul călă
toriei —--------- * * *
can ța 
puțin 
lebrul 
rabîl,__ _______ ____  _____
ferente, d mal ales pentru lungimea dis
cursurilor ce ml-au fost adresate...". • IN 
ANUL 2000 este proiectată organizarea unei 
mari Expoziții internaționale la Paris. Tot 
atunci se vor împlini o sută de ani de la 
cea de-a doua Olimpiadă, desfășurată în 
vara lul 1900 în capitala 
tenar care ar putea fi 
nouă ediție pariziană 
xxvrr-a i...

sale prin Canada, întreprinsă în va- 
de vară. „Am luat parte la nu mal 
de 50 de banchete — a declarat ce- 
hochelst. — Efortul a fost consido- 
nu numai din cauza mcnu-urilor a-

Franței. Un cen- 
marcat prlntr-O 
a Jocurilor. A

Radu VOIA

&

&

1500 m (record mondial)
sat pe locul 2 cu același rezultat. 
Printre performerii concursului 
s-au mai numărat polonezul Ja
cek Wszola — 2,31 m la săritura 
In înălțime și americanul Larry 
Myricks — 8,31 m la lungime.

Alte rezultate: 100 m - Floya 
(S.U.A.) 10,19; 5 090 m — Wes-
singhage (R.F. Germania) 13:20,90; 
ciocan — Riehm (R.F. Germania) 
80,66 m; 400 mg — Moses (S.U.A.) 
47,81; suliță — O’Rourke (Noua 
ZeeLandă) 82,66 m; la feminini 
200 m — Marita Koch (R.D. Ger
mană) 22,34; 100 mg — Lucyn* 
Langer (Polonia) 12,69 ; 300 m — 
Martina Kaempfert (R.D. Germa
nă) 1:58,74; 100 m — Marile» 
Goehr (R.D. Germană) 11.18; 
disc — Margitta Puie (R.D. Ger
mană) 65,14 m.

★
Intr-un alt concurs, desfășurat 

anterior la Budapesta, Renaldo 
Nehemiah fusese cronometrat pe 
110 mg cu 13,33, iar Ed Moses a 
alergat 400 mg în 48,74. Neoze
elandezul John Walker a cîștigat 
cursa de 1500 m, cu timpul de 
3:36,8.

TELEX • TELEX
ATLETISM tt In concursul de 

la Linz, Jutta Kirst (R.D. Ger
mană) a cîștigat săritura In înăl
țime cu 1,95 m, iar coechipiera 
sa Ruth Fuchs s-a situat prima 
la aruncarea suliței, cu 62,94 m. 
Alte rezultate, la feminin: lun
gime — Lidia Guseva (Bulgaria) 
6,39 m; 100 m — Irina Litutșenko 
(UJl.S.S.) 1131; 100 mg — Jo
hanna Kller (R.D. Germană) 12,71; 
la masculin: 200 m — Heckmana 
(R.F. Germania) 21,46; lungime — 
Ronge (Austria) 7,4o m.

FOTBAL • Echipa engleză 
Southampton — în care evoluea
ză Keegan — a cîștigat turneul 
de la Rotterdam, întrecînd în fi
nală cu 3—1 (1—0) pe F.C. Bru
ges. Pentru locul 3: Schalke 06
— Feyenoord 2—1 (2—0). O Ia
med amical, Bayer Urdingen a 
învins pe teren propriu, cu 3—1 
(2—0), pe Ajax Amsterdam.

GIMNASTICA • Concursul in
ternațional feminin de la Orlăana 
a fost cîștigat de sovietica Elena 
Ponomarenko, care a totalizat la 
individual compus 39,00 puncte. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat coechipiera sa Galina lonaa
— 38,35 p, Wu Wen Li (R.P. Chi
neză) — 37,90 p, Shelegel * 
da) — 37,70 p, Zemanova 
slovacia) 37,55 p.

MOTO • Pe circuitul

(Canar 
(Ceho-

_ _ de la
Silverstone, la dasa 500 cmc, vio- 
toria a revenit americanului Ran
dy Mamola („Suzuki") — media 
orară 134,520 km.

ȘAH • Meciul dintre marii ma
eștri Lajos Portisch șl Robert 
Hubner a continuat la Abano Ter
me (Italia) cu partida a 6-a. în
cheiată remiză la mutarea a 30-a. 
Scorul se menține egal : 3—3. • 
In penultima rundă a turneului 
de la Bajmok (Iugoslavia), ma
rele maestru român Mihai Șubl 
a remizat cu Iugoslavul Kova- 
cevid. înaintea ultimei runde. în 
clasament conduce Knezevld (Iu
goslavia) — 10 p, urmat de Mb 
hal Șubă (România) — 9'4 p.


