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Desfășurată sub egida „Daciadei", In Intlmpinarea marii sărbători

Dinamoviada de oină a reprezentat

0 DEMONSTRAȚIE CONVINGĂTOARE

NOSTRU NAȚIONAL
Spart străvechi, ale cărui o- 

rigini se allă la mijlocul se
colului al XIV-lea, oină — 
sportul nostru național — re
prezintă o îmbinare armonioasă 
de rezistență fizică si morală, 
de îndemînare și curaj, calități 
specifice poporului român. Cul
tivată cu grijă de moșii șl 
strămoșii noștri, oină a străbă
tut prin veacuri. „Oină este a 
noastră — afirma marele pro
zator Mihail Sadoveanu —. nu

are nimeni, 
data aceasta 

poate fi socotit
Creată din inițiativa tovară

șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al partidu
lui, președintele României, ma
rea noastră competiție națio
nală „Daciada" pune un mare 
accent pe dezvoltarea oinei.

La scurt timp după ce a- 
proape 1 000 de echipe de co
pii din întreaga tară au de-

Mi se pare că 
importul străin 
de prisos".

cadrul „Cupei 
marile valențe

I. George (Dinamo), in dreapta, și C. Bonciu (Steaua), la startul 
uneia dintre seriile turneului final al probei de viteză 

Foto : " “ - ~Vasile BAGEAC

M. MĂRGINEAN (C. S Brăila)
Șl C. CIULEI (C. S. Ș Steaua)

CAMPIONI Al PROBEI DE VITEZA LA JUNIORI

monstrat. în 
speranțelor", 
sportiv-educative ale oinei. re
cent, la Craiova, o nouă între
cere de amploare, ediția din 
1980 a Dinamoviadei, a reușit 
să realizeze o convingătoare 
pledoarie în favoarea sportu
lui nostru național. Că această 
ramură de sport își cucerește 
continuu simpatizanți din masa 
generațiilor în plină formare 
ne-a dovedit-o și numărul im
presionant de spectatori aflați 
în tribunele stadionului Tine
retului. Vremea rece, mohorîtă 
și umedă nu le-a fost stavilă 
în a urmări evoluția zecilor de 
jucători care. învățînd oină în 
satele și comunele lor, au ve-

Tiberiu STAMA

(Continuare in vag. 2-3)

Simbătă după-amiazâ. pe ve
lodromul Dinamo din Capitală, 
pe parcursul a doar trei ore de 
concurs am cunoscut campio
nii tării la juniori (mari și 
mici) în probele de viteză, iar 
în continuare seniorii 
disputat preliminariile la 
mărire individuală, precum 
ir „cursa" de viteză.

La juniori mici, tricoul 
campion al tării l-a îmbrăcat 
Ciulei (C.S.Ș. Steaua), după 
cu doar trei zile înainte, tot 
primise primul său tricou 
campion pentru victoria repur
tată în proba de 500 m cu start 
de pe loc. La juniori mari, lau
rii victoriei și, deci, titlul da 
campion a fost atribuit lui M. 
Mărginean (C S. Brăila) și ei

și-au 
ur

și

de 
C. 
ce 
el 

de

aflat in interval de numai cîte- 
va zile la a doua sa victorie.

Cea mai așteptată alergare la 
campionatele de simbătă a fost 
seria finală în care se întîlneau 
C. Ciulei și I. Schneider, ambii 
aflați înaintea acestui start cu 
cite 4 v. la activ (finalele de 
viteză s-au disputat sistem tur
neu). Or. în ultimul tur de pis
tă, Schneider, necunoscînd. de
sigur, regulamentul, a plonjat 
de pe viraj în fata lui Ciulei, 
dezechllibrîndu-și astfel colegul 
de întrecere. In fata acestei si
tuații. talentatul ciclist de la 
Voința Arad a fost descalificat,

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag 2-3)

întrecerile finale ale campio
natelor naționale de atletism 
ale seniorilor, aflate la ediția 
a 64-a la bărbați și a 52-a la 
femei, sînt programate miine 
(de la ora 15,30) și joi (de la 
ora 16) pe stadionul ,,1 
din Pitești. Concursurile 
nesc 
mului nostru, câre trebuie să 
lupte pentru a obține perfor
manțe cit mai bune deoarece 
acordarea titlurilor de cam
pioni naționali este condițio
nată de îndeplinirea, la fața lo
cului, a anumitor rezultate.

Dacă la unele probe câștigă
torii sînt cunoscuți incă inain-

Mai" 
reu- 

pe toti fruntașii atletis-

Prezența la 
întreceri a tu Pu
ror atleților noș
tri de frunte an-
ticipează rezul
tate de bună

valoare

Constănteanca
Maria 

Samungi, 
una 

dintre 
favorite 

la 
titlul 

de 
campioană 

a 
probei 

de 
4Ct) m 

plat

tea startului (Moria Toboc la 
.400 m și 400 m garduri. Ilie
Floroiu la 5 000 m si 10 000 m. 
Vasiîe Bichea la 3 000 m ob
stacole. Nicolae Bîndar la cio
can, Niehifor Ligor 
Eva Zorgo-Raduly 
etc.) la altele, și 
există mai mulți 
pentru ticoul de campion 
anul 1980. Una dintre acestea 
djn urmă este și cursa feminină 
de 400 m, care reunește în a- 
fara componentelor ștafetei de 
4X400 m, a patra la J.O. (Ko- 
rodi, Lazarciuc. Samungi, Tă- 
rîță), și alte alergătoare cu ve
leități justificate.

la prăjină, 
la suliță 

nu puține, 
candidați 

pe

La încheierea celei de a Il-a edifii a Campionatului Balcanii cc naudftal

r.

de hand- 
tări bal- 

Iugoslavia

Echipele feminine 
bal (tineret) din trei 
canice — Bulgaria, 
și România (cu două formații) 
— s-au întîlnit, la Reșița. în- 
tr-o competiție oficializată a- 
nul trecut, 
du-se (după ; 
mă) folositoare 
cestui sport in 
geografică.

Reprezentativa 
a reușit după 
frumoasa performantă 
tra in posesia titlului 
tul că l-a preluat de la 

handbaliste iugoslave 
valoarea
succintă 

celor trei

initiativa dovedin- 
părerea unani- 

dez volt arii a- 
i această zonă

liste convocat pentru a Il-a 
ediție a Campionatului balca
nic. precum și de antrenorii 
Constantin Popa și Nicolae 
Marian. Dacă confruntarea cu 
formația Bulgariei a pus mai 
puține probleme handbalistelor 
românce, cea cu echipa Iugo
slaviei i-a arătat adevărata va-

loare. pentru că în acest med 
trebuiau depășite o serie de 
adversare cu gabarit mare, cu 
o bună tehnică, jucând în mare 
viteză și după o concepție tac-

Ion GAVRILESCU

tării 
cum

noastre 
se 
de 
Iar

știe, 
a in- 
fap- 
pu-

ternicele 
sporește 
Făcînd o 
revistă a 
treceri, este cazul 
tim că. de la o evoluție care 
nu promitea nimic sau aproa
pe nimic bun. echipa Românie 
a găsit resurse pentru a se 
mobiliza și a juca excelent în 
cele două întîlniri (cu Bulga
ria și Iugoslavia), ale căror re
zultate contau pentru clasa
mentul final. Firește, victoria 
este consecința unei munci a- 
sidue. de calitate, depusă deo
potrivă de lotul de handba-

succesului 
ttecere în 
zile de în
să reamin

(Continuare In pag a s

După campionatele naționale ale înotătorilor

REȘIJEANCA «RIGIIIE PIÎASS — UN NOU fLEMENT DE PERSPECTIVĂ
carmen Dunacin dovedește ea poate obține 

rezultate valoroase și la stilul fluture
Campionatele naționale de 

Înot pentru seniori, încheiate 
duminică seara la bazinul „23 
August" din Capitală, au de
monstrat — dacă mai era ne
voie — valoarea deosebită a 
multiplei noastre campioane 
Carmen Bunaciu. Ca la fiecare 
ediție, eleva Cristinei Șopte- 
reanu a ținut să ne rezerve 
și de această dată o mică sur- 
priză.

Știam că Bunaciu a fost pri
ma înotătoare din România 
care a reușit să parcurgă dis
tanța de 100 m liber în mai 
puțin de 60 de secunde ; toată 
lumea o cunoaște ca pe una

dintre cele mai bune specia
liste ale procedeului spate. Dar 
se pare că resursele sale sînt 
și mai mari pentru că de vi
neri 15 august ea a devenit și 
noua campioană și recordmană 
a țării in proba de 100 m flu
ture. Bunaciu a debutat în 
concurs cu un nou record 
(28,60) pe distanta de 50 m 
fluture. Pentru cei interesați, 
este demn de subliniat că, în 
finala olimpică de la Moscova, 
noua campioană, Karen Met- 
schuck (R.D.G.), a fost crono
metrată pe primii 50 de me
tri ai cursei de 100 m in 28,71. 
Apoi, Carmen și-a corectat si

propriul record la 50 m spate 
cu 29,47 (la Moscova. Rica Rei- 
nisch, noua campioană olim
pică și recordmană mondială, 
a „plecat" la 100 m eu 29,61 
pe primii 50 m).

A urmat frumoasa sur
priză din finala de 100 m flu
ture, cu un prim parcurs (sub 
30,0) ce anunța un rezultat de 
excepție, dar cu o a doua lun
gime încheiată cu mare difi
cultate (semn că nu s-a pre
gătit nici un moment, in mod 
special, pentru această probă). 
Rezultatul final, 64,50, corec
tează cu 11 sutimi de secundă 
vechiul record al țării, deținut 
din 1977 de Anca Groza-Mi-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Echipa de handbal a României, ciștigătoarea campionatului balcanfc 
de tineret, tn picioare (de la stingă la dreapta) : Elena Leonte, Ma
riana Jucan, antrenorul Constantin Popa. Elisabeta Gergelyfi. Ro- 
dica Ardeleanu, Eugenia Gavră, Mariana Oacă, antrenorul Nicolae 
Marin. Rindul din față : Alice Pfefferkon, Vasllica Dobre. Stela 01- 

teanu, Elena Ciubotaru, Ana Suhai și Oltea Jalbă.
Foto : Viorel T. FEIEȘ — Reșița

Dc azi, (imp de irei iile, pe apele snagovului

LA START - CELE MAI RAPIDE 
SCHIFURI DIN TARĂ

Apele lacului Snagov vor cu
noaște din nou. in zilele urmă
toare, agitația marilor compe
tiții. începînd de astăzi, timp 
de trei zile, cei mai buni ca
notori si cele mai bune cano
toare din țară se vor alinia la 
start pentru a-și disputa cele 
14 titluri de campioni ai Româ
niei. în perspectivă, o „regată" 
interesantă, care ne prileju
iește reîntîlnirea cu fruntașele 
canotajului românesc, cu cam
pioana mondială si olimpică

u
Sanda Toma, care va reprezen
ta culorile clubului Viitorul 
București. cu componentele 
„opt“-ului medaliat cu bronz la 
Olimpiadă, cu ceilalți finaîiști 
ai J.O. de la Moscova.

Organizatorii au prevăzut in 
program toate cele 14 curse cla
sice, 6 feminine și 8 mascu
line, urmînd ca astăzi să se 
desfășoare serii eliminatorii.

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE ® COMPETIȚII © CAMPIONATE o COMPETIȚIE dinamoviada
TREI NOI RECORDURI IN CONCURSUL DE ATLETISM 

AL JUNIORILOR DE CAT. A lli-a
MÎINE, IN CAMPIONATUL DE RUGBY, 

R.C. GRIVIȚA ROȘIE - DINAMO
(Urmare din pag l)

Pe stadionul din Dealul Copou- 
lui, de La Lași, s-au desfășurat 
Întrecerile concursului republican 
al juniorilor de cat. a IlI-a. Com
petiția a prilejuit întreceri atrac
tive șl de un nivel tehnic mul
țumitor. Iată rezultatele înregis
trate : BĂIEȚI : 80 m : Sorin
Rădoi (C.S.Ș.A. Craiova) 9,3, G. 
Ghiță (C.S.Ș. Slobozia) 9,3, D. 
Marcu (C.S.Ș. Ploiești) 9,4 ; 600 m: 
Sorin Zbarcea (6t. roșu Bv.) 
1:26,4, V. Naghl (C.S.Ș. Slobozia) 
1:26,3, C. Ganera (C.S.Ș. 2 C-ța) 
1:26,8; 2 000 m: Teodor Havri-
liuc (Jiul Petroșani) 5:50,2, St. 
Stănilă (Minaur Zlatna) 5:52,1, 
R. Răcășan („U“ Cluj-Napoca) 
5:54,0 ; 90 mg. : Livlu Irimia
(C.S.Ș. 1 Gl.) 12,6, J. Szacacs
(C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 12,6, Ad. 
Tone (C.S.Ș. Șc. generală 196 
Buc.) 12,7 ; 200 mg. : Mihal Ho- 
doroja (Viitorul Buc.) 27,3, L. 
Irimia 27,4, N. ștefan (C.S.S.A. 
Cv.) 28,1 ; 1 000 m obst. : Costel 
Purice (C.S. Brăila) 2:47,6, S. 
Zbarcea 2:48,1, P. Burciu (C.S.Ș. 
Tg. Jiu) 2:54,0 ; 5 km marș i
Gheorghe Ardeleanu (C.S.Ș. Ba
cău) 25:47,8, N. Ardelean (C.S.M. 
Reșița) 27:53,6, St. Tiron (C.S.Ș. 
Buzău) 27:59,0 : înălțime : Gabriel 
lordache (C.S.Ș. Steaua Buc.) 
1,91 m, Gh. Marica (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) 1,73 m, Ad. Pră- 
jescu și R. Penciu (C.S.S.A. 4
Buc.) 1,73 m ; prăjină : Cristian 
Strătică (C.S.Ș.A. 4 Buc.) 3,30 m, 
N. Ștefan (C.S.Ș.A. Cv.) 3,50 m, 
C. Ivan (C.S.Ș.A. 4 Buc.) 3,10 m; 
lungime : Gheorghe Tarko
(C.S.Ș.A. Cluj-Napoca) 6,47 m, 
T. Szabo (C.S.Ș. Timiș.) 6.33 m 
G. Băra (C.S.Ș. Sibiu) 6.31 m ; 
greutate : Dumitru Frijan (C.S.Ș. 
Rădăuți) 14,30 m, V. Perșinaru 
(C.S.Ș.A. C-lung Mușc.) 12,5.2 m, 
Cr. iliȘiu (Unirea Aibă Iulia) 
12,29 m ; disc : Martin Ioniță 
(C.S.Ș. Mediaș) 55,62 m, St. Fa- 
zekaș (C.S.Ș. Duc. Bv.) 51,56 m, 
X. Radu (C.S.Ș. Luc. Bv.) 49,30 m;

suliță : Dumitru Frijan 64,40 m — 
record juniori III, G. Sava (C.S.Ș. 
2 Buzău) 52,60 m, L. Constantin 
(C.S.Ș. Brănești) 50,85 m ; cio
can : Mircea Fazekaș (C.S.Ș. 1
Oradea) 63,62 m — record ju
niori III, C. Botaș (C.S.Ș. Arad) 
53,18 m, Gh. Cibbahu (C.A. Ro
man) 50,36 m ; 4 X 80 m : C.S.Ș. 
Ploiești 37,6, C.S.Ș.A. Cluj-Napoca 
37,7, C.S.S.A. Craiova 37,8 ; FETE: 
80 m : Silvia Pop (C.S.Ș. Reșița)
10.1, G.- Bradea (C.S.Ș. 1 Oradea)
10.2, G. Din (C.S.M. Pitești) 10,3;
600 m : Tudorița Ghidu (C.S.Ș 
Slobozia) 1:36,7, A. Dumitru 
(C.S.Ș Cetate Deva) 1:37,3, C.
Tlrcă (C.S.Ș. Mediaș) 1:37,8 ;
1 000 m : Aurelia Haibu (C.S.Ș.
Beiuș) 2:54,8, N. Vlad (Unirea
Focș.) 2:55,6, Fi. Cociorbă (C.S.Ș. 
Corabia) 2:55,6 ; 80 mg. : Gabriela 
Zaharia (Viitorul Buc.) 12,4, C. 
Petrică (C.S.Ș. Șoimii Sibiu) 12,5,
I. Muntoanu (C.S.Ș. Steaua Buc.)
12,6 ; 200 mg. : Teodora Paloșeanu 
(C.S.Ș. Bacău) 30,9, M. B6hm 
(C.S. Arad) 31,9, Ad. Sterian 
(C.S.Ș Arad) și M. Voinea (C.S. 
Arad) 32,8 ; Înălțime : Elena Con
stantin (C.S.Ș.A. 4 Buc.) 1.61 m, 
M. Ghițu (C.S.Ș. 1 Gl). 1,61 m, 
C. Stănculescu (C.S.Ș. Șc. ge
nerală 190 Buc.) 1,61 ; lungime : 
Carmen Ivașcu (C.S.Ș. Șc. gene
rală 190 Buc.) 5,26 .m, M. Dul- 
gheru (C.S.Ș. PI.) 5,07 m, El. 
Bucurolu (Petrolul PI.) 5,07 m ; 
greutate : Mlhaela Samollă
(C.S.Ș.A. C-lung Mușc.) 14,29 m 
— record junioare HI, M. Ma- 
gherușan (C.S.Ș. Cetate Deva) 
12,93 m, L. Budeanu (C.S.Ș. Sv.)
II, 90 m ; disc : Mihaela Samoilă 
36,98 m, C. Gheorghe (C.S.Ș. 
Medgidia) 32,04 m, M. Bușecan 
(C.S.Ș. 1 B. Mare) 30,75 m ; su
liță : Mariîena Petcu (C.S.Ș. Slo
bozia) 39,30 m, M. Popescu 
(C.S.Ș. Codlea) 36.90 m, G. Pan- 
telimon (C.S.Ș. Călărași) 35,14 m; 
4 X 80 m ; C.S.Ș. Șoimii Sibiu
41.2, C.S.Ș.A. 4 Buc. 41,4, C.S.Ș. 
1 Galați 41,8.

In continuare ritm susținut în 
campionatul de rugby. Mîine, o 
nouă etapă, a IV-a, care poate 
aduce o primă clarificare prin
tre fruntașe, la București dispu- 
tîndu-se un derby de tradiție : 
R.C. Grivița Roșie — Dinamo.

cu- 
acest sezon în- 
amîndouă 
(Grivița, în 
săptămînă 

și Dinamo

_ _ _  derby
Grivița Roșie 

Ambele protagoniste nu au 
noscut, încă, în ‘ 
frîngerea deși 
simțit răsuflarea 
tida de acum o 
Baia Mare, 9—8, 
bătă, 4—3 ou Sportul studențesc) 
Cele mai mari șanse de 
păstra palmaresul imaculat 
are echipa din Șos. Ștefan 
Mare, mai robustă în ansamblul 
ei, deși nu ar fi exclus ca am
biția renăscută a Grivițel Roșii 
să-i vie de hac. Partida se va 
disputa în Parcul Copilului, de 
la ora 18, avind în deschidere

i-au 
par- 

cu 
sîm-

a-șj 
le 

cel

o interesantă
Internațională, care

întll- 
va o- 
Grivl-

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
LA ARME CU GLONȚ

I^a poligonul Tunari s-a des
fășurat campionatul municipiului 
București la tir pentru arme cu 
glonț, individual și pe echipe. 
Vremea nefavorabilă (vint, lumi
nă variabilă) a influențat nega
tiv rezultatele înregistrate, mal 
cu seamă (veșnica problemă...) 
la probele de pușcă, toate cate
goriile. Pe acest fond s-au deta
șat cîțiva trăgători de la pistoale, 
prin unele cifre mai ridicate. La 
acest capitol trebuie trecuți : Mi
hai Dragomîrescu de la C.S.Ș. 1 
Buc. (552 p, la pistol liber ju
niori) , Constantin Țirloiu de la

„CUPA JOIȚA" LA TALERE
Tot la poligonul Tunari au a- 

vut loc și întrecerile de talere 
dotate cu „Cupa Joița“, oferită 
de „Unirea", asociație sportivă 
care se situează de cîțiva ani 
printre protagonistele acestei dis
cipline sportive, grație antreno
rului Anatoiie Sălceanu, unul 
dintre cei mal buni specialiști ai 
armelor de vînătoare din țară. 
In toate probele, atît la seniori 
cît și la juniori, câștigătorii s-au 
impus la diferențe categorice față 
de principalii lor urmăritori, deși 
nici rezultatele obținute de ei 
nu sf-au ridicat la un înalt ni
vel. Iată cîteva rezultate : trap, 
seniori: 1. I. Stamate (A.G.VJ’.S.) 
181 t ; juniori : 1. L. Mîndreanu 
(Steaua) 125 t, 2. N. Coman (Uni
rea Joița) 112 t, 3. I. Ixxrencz 
(Olimpia) 112 t ; skeet, seniori : 
1. I. Ion (Unirea Joița) 186 t, 2. 
B. Topologeanu (Unirea Joița) 
183 t, 3. F. lurcenco (Steaua) 
181 t ; juniori : 1. D. Gazetovici 
(Steaua) 137 t, 2. Șt. Egrl (C.S. 
Baia Mare) 136 t, 3. M. Cazacu 
(Unirea Joița) 136 t. (C. POPO- 
VICI — coresp.).

Steaua (588 p, la pistol viteză 
juniori), Virginia Sisoe de la 
Steaua (571 p la pistol standard 
senioare) și Maria Macovei de la 
Dinamo (568 p, la pistol standard 
junioare). Să mai notăm și alți 
cîțiva câștigători : pușcă standard, 
66 f.c„ senioare : Mariana Feo- 
dot (Dinamo) 539 p ; juniori : 
V. Dinu (T.E.F.S.) 583 p ; juni
oare : Aurelia Mihai (Dinamo) 
583 p ; 3 X 20 f, juniori : A. Mi- 
troi (Olimpia) 550 p ; junioare : 
Florina Petria (Dinamo) 543 p ; 
senioare : Niculina ioslî (I.E.F.S). 
667 p. Să semnalăm și faptul că 
dintre rezultatele înregistrate pe 
echipe nici unul nu s-a ridicat, 
cît de cit, Ia nivelul exigențelor, 
demonstrând că plafonul valoric 
de ansamblu al majoriății pro
belor este încă scăzut și că sec
țiile bucureștene trebuie să-și 
reconsidere atitudinea față de 
pregătirea sportivilor proprii.

AU ÎNCEPUT 
CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DE TENIS 
PENTRU JUNIORI

CIMPINA, 18 (prin telefon). Pe 
cele 8 terenuri ale asociației 
sportive „Neptun" au început 
luni fazele finale ale campiona
telor naționale de tenis pentru 
juniori și junioare (mari și mici), 
la care sînt prezențl jucători re
prezentând 28 de cluburi șl aso
ciații din întreaga țară. La fie
care categorie de vîrstă sînt în
scriși 30—50 de jucători, cu ex
cepția categoriei junioare (17—18 
ani), care nu întrunește decât... 
17 'participante I (Eugen STROE, 
ooresp.).

O NOUĂ SELECȚIE LA DEVA 

PENTRU TINERE GIMNASTE
La Școala generală nr. 7 cu program de educație fizică clin 

Deva se va organiza Ja 7 septembrie a.c., ora 9, o selecție 
pentru fetițe din toată țara, de vtrsta claselor lntîl ji a 
doua generală, cu aptitudini deosebite pentru gimnastică. 
(Selecția va fi făcută sub conducerea antrenorului emerit 
Beta Karoly, de către corpul profesoral de specialitate al 
școlii.

Se primesc la selecție și fete pentru alte clase, care pose
dă categoria a IlI-a de clasificare.

De asemenea, se vu face o selecție șl pentru atletism, cla
sele V—VIII.

Amănunte se primesc la telefonul școlii din Deva, prefix 
956, numărul 17015.

LICEUL DE MATEMATICĂ-FIZ1CĂ 
«N. BĂLCESCU“ DIN CRAIOVA

ANUNȚĂ
In perioada 26—27 august 1980 organizează un concurs 

de selecție (probe practice) pentru clasele de atletism — 
treapta I (d. a IX-a) și treapta a Il-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 toc In perioada 15—25 august 
I960, la secretariatul liceului din Craiova, str. Ion Maio- 
rescu nr. 6, telefon 12510.

(ora 16,30) 
nire ' ' .
pune echipei de tineret a 
țel Roșii valoroasa formație si
milară a școlarilor din orașul 
englez Bath (în primul meci, 
duminică, Bath — Grivița Roșie 
juniori 32—10 I). Steaua va juca 
cu Rapid, pe terenul din Ghen- 
cea (ora 16), ‘ 
probleme.
Pl-aj : ---------------
sitatea Timișoara și, în 
nuare, Farul — Sportul studen
țesc ; în perspectivă, meciuri e- 
chilibnate. La Baia Marc, Știința, 
care va juca cu Politehnica Iași, 
are toate șansele să-și consoli
deze poziția fruntașă. In comple
tarea programului de miercuri : 
C.S.M. Sibiu — Rulmentul Bîrlad 
și Știința Petroșani — P.T.T. 
Arad.

Intr-un meci fără 
Ba Constanța, un cu- 

Constructorul Univer-
oonti-

JUNIORUL IONEL PAVEL, 
DIRT-TRACK

CAMPION DE SENIORI LA

ARAD, 18 (prin telefon). Pista 
de zgură a stadionului Rapid din 
localitate a găzduit luni după-a- 
mlază, în prezența a peste 10 000 
de spectatori, ultima etapă (a 8-a) 
a campionatului republican de 
dirt-track. După ce a preluat 
conducerea, în clasamentul 
nenal in penultima etapă, 
Ușurată stmbătă la Sibiu, 
rut ' motociclist Ionel Pavel a in
trat în posesia invidiatului titlu 
de campion al seniorilor la vîrsta 
de 21 de ani, cdnd în această 
disciplină este considerat încă ju
nior. Elevul antrenorului Con
stantin Carabulea a îneîntat pu
blicul ou Indeminarea și curajul 
său, cîștigînd categoric toate 
manșele la care a participat. Rea- 
llzînd și cel mai bun timp ai zi
lei, sibianul Ionel Pavel este un 
merituos campion, anunțîndu-se ca 
un alergător de clasă internațio
nală dacă va fi supus în con
tinuare unei atente pregătiri.

Deși a avut loc pe o pistă 
grea, cu denivelări, care a su
pus pe motociclisti la un difi
cil examen, concursul a fost mal 
frumos decît se aștepta, la rea
lizarea spectacolului sportiv con-

experimen- 
Ion Bobîl- 
Alexandru 

Cornel Voi- 
serie de ti-

CAMPIONATELE
(Urmare din vag I)

victoria atribuindu-se lui Ciu
lei.

Iată, dealtfel, 
probei de viteză. 
1. M. Mărginean 
5 v. 2. O. Celea . . ,
3. M. Prună (C.S.S. Steaua) 2 
v ; juniori mici : 1. C. Ciulei 
(C.S.S. Steaua) 5 v, 2. I. Schnei
der (Voința Arad) 4 v, 3. V. 
Mitrache - (C.S.S. 1) 3 v.

♦
Luni după-amiază, pe un 

timp răcoros, fără vînt, dar cu 
cerul înnourat, iar apoi cu 
ploaie, cicliștii seniori s-au re
întîlnit pe pista velodromului 
Dinamo, pentru a-și continua 
disputele începute cu două zile 
în urmă : semifinalele și fina
lele probei de urmărire indi
viduală — 4 000 m, precum și 
turneul final al probei de, vi
teză.

Datorită condițiilor grele

clasamentele 
Juniori mari : 

(C.S. Br?iia) 
(Olimpia) 4 v.,

de

LA HANDBAL, 
TEXTILA BUHUȘI - 

MEDICINAR SABAC 14-10
In cel de-^I treilea joc dispu

tat în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, for
mația feminină iugoslavă de 
handbal Medicinar Sabac a jucat 
la B'Uhuși, cu echipa locală Tex
tila. Victoria a revenit noii pro
movate în Divizia A, Textila 
Buhuși, CU 14—10 (5—4). Cele
mai multe goluri au fost înscrise 
de Rachiș și Scînteie cffite 3, res
pectiv Dedici 4, Milovanovici și 
Gavrilovici cite 2. (S. NENIȚA — 
coresp.).

CELE MAI RAPIDE
SCHIFURI

(Urmare din pag. 1)

iar mîine — dimineața de la 
ora 9 și după-amiaza de la 
ora 17 — recalificări, semifi
nale și chiar, primele finale. 
Ultima reuniune, cea de joi 
dimineață, este rezervată ul
timelor finale.

La întrecerile actualei ediții 
a campionatelor naționale de 
seniori vor fi prezent! și cei 
mai buni juniori ai tării, unii 
dintre ei elemente de mare 
perspectivă, iar la sfirșitul com
petiției specialiștii vor alcătui 
echipajele care vor participa la 
Balcaniada programată in luna 
septembrie, in Grecia.

DE LA I.T.H.R.
Întreprinderea de turism, 

hoteluri și restaurante 
București oferă — prin fi
lialele sale — pensiune 
completă (cazare și masă) 
în vilele de la Predeal în 
perioada 22—24 august a.c.

Informații suplimentare 
la telefoanele 15.74.11, 
13.TO.33, 14.08.06 și 59.37.60.

tribulnd deopotrivă 
tații Gheorghe Șora, 
neamț Marin Dobre, 
Pis, Eugen Botezatu, 
culescu, precum șl o
neri taientați dintre care s-au re
marcat Gheorghe Marian, Daniel 
Stoica, Stelian Postolache și 
Anton Hac. O impresie deosebită 
au produs evoluțiile lui Nlcolae 
Puraveț (antrenor Ion Lăzărescu, 
de la secția Rapid Arad), care in 
două manșe a sosit pe locul se
cund și, cu toate că a fost fo
losit de-a lungul campionatului 
ca rezervă, a acumulat în final 
23 de puncte, dasîndu-se înaintea 
unor titulari.

Clasamentele : etapă — 1. - I. 
Pavel (Voința Sibiu) 15 p, 2. M. 
Dobre (Metalul Buc.) 14 p, 3. G. 
Sora (Metalul Buc.) 13 p, 4. 
Bobllneanu (I.P.A. Sibiu) 12 
5. Al. Pis (Voința Sibiu) 11 p, 6.

Bo-tezatu (C.S. Brăila) 10 p ; 
’ — 1.1. Pavel 115 puncte, 

republican, 2. G. Sora 
Al. Pis 97 p, 4. I. BO
ȘI p. 5. C. Volculescu 
Buc.) 67 p. 6. G. Marian 
Buc' 56 p.

Traian IOANIȚESCU

nit, în preajma marii noastre 
sărbători naționale de 1a 23 
August, să împărtășească si al
tora frumusețile acestui sport. 
La Dinamoviadă am reîntîlnit 
cunoștințe din Frasinul Suce
vei și Bourenii Doljului, din 
Gherăeștii Bacăului si comuna 
ilfoveană Curcani, din centre 
urbane în frunte cu capitala 
tării. în care sportul nostru 
național și-a format vajnici a- 
depți. Tribunele au aplaudat cu 
multă căldură pe cei mai buni, 
echipele care au reușit să de
pășească mai lesne dificultățile 
unei veritabile competiții-ma- 
raton : în trei zile — 55 de 
meciuri. Practic fiecare forma
ție (din cele 11. cite au luat 
parte) a susținut zilnic cite pa
tru meciuri. Iată de ce se cu
vine a felicita toate formațiile 
finaliste pentru modul 
plar de comportare și 
felul cum s-au angajat 
trecere.

Și pentru că. totuși, 
vorba de 
subliniam, 
țiile de desfășurare nefiind 
prea prielnice), felicitări se cu
vin, în primul rînd. echipei cîș- 
tigătoare, Dinamo Băneasa I, 
cea formată de o mină de flă
căi voinici, dirijată în tesen de 
Viorel Popa. Nouă victorii și 
un egal, iartă bilanțul primei 
clasate, 
dobîndit 
zisă de

exem- 
pentru 
în în-

a fost 
o competiție (cum 
foarte dură, condi- 
desfășurare

Iar meritatului succes 
în întrecerea oronriu- 

jucătorii de oină de la

Dinam 
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E. 
general 
campion 
109 p 3. 
bîlneanu 
(Metalul 
(Metalul

DE VELODROM

întrecere, ca urmare a ploii ca
re a udat pista de beton a ve
lodromului, nici luni după-a- 
miază nu am putut cunoaște 
campionii țării la cele două 
probe amintite. La urmărire 
individuală s-au desfășurat se
mifinalele probei, precum și fi
nala pentru locurile 3—4, însă 
ceea ce era mai important, a- 
lergarea la sfirșitul căreia ur
ma să cunoaștem pe noul cam
pion la urmărire (ce urma să 
se decidă între Gh. Lăutaru și 
M. Romașcanu — ambii de la 
Dinamo), nu a mai putut avea 
loc. A fost, <ie asemenea, în
trerupt și turneul final la proba 
de viteză, după disputarea pri
mei manșe. în momentul între
ruperii, conducea Ion George 
(Dinamo) cu 3 victorii (asupra 

■ lui M. ștefan — STIROM, C.
Bonciu — Steaua și I. Gache 
— Dinamo), urmat de M. Ștefan 
(Steaua) cu 2 v (asupra 
Gache și C. Bonciu).

Cursele tie astăzi vor putea 
fi urmărite cu începere 
ora 17,30.

SELENAR A CiȘTIGAT

lui I.

de la

DUPĂ CAMPIONATELE h
(Urmare din pag 1)

clăuș, dar sîntem convinși că, 
acordînd doar puțină atenție si 
acestei probe in viitor. Carmen 
Bunaciu ar putea ajunge la 
rezultate superioare. In fine, 
ultima ei cursă Ia această e- 
diție, 63,36 - pe 100 m spate 
în primul schimb al ștafetei 
mixte, ne convinge că, în ciuda 
faptului că nu a ajuns la me
dalia olimpică atît de mult do
rită, Bunaciu nu a renunțat la 
disputa cu specialistele din 
R. D. “ 
cerca, 
pene de 
revanșa.

Puțini 
in 1977, 
șițeanca 
cordmană (1:17,0) de 
a României în proba de 100 m 
bras. Dar chiar din toamna a- 
celui an o boală a ținut-o de
parte de bazin aproape 20 de 
luni. A revenit, cu mult cu
raj și cu o ambiție ieșită din 
comun, în activitatea competi- 
țională, anul trecut. S-a antre
nat în condiții destul de grele, 
sub îndrumarea prof. Ioan 
Schuster, care i-a- dozat efor
turile foarte atent pentru ca 
boala să nu recidiveze. Și iat-o, 
după ntimai un an, în elita 
brasistelor din lume cu perfor
mante (34,30 — 50 m. 1:13,76

cu
Germană și că va in
ia campionatele etiro- 

anul viitor. să-și ia

IS33SSSJ-

sînt cei care 
la numai 14 
Brigitte Prass
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(mai greu decît se anticipa) DERBYUL
Disputarea celei de a 57-a edi

ții a Derbyului de trap a făcut 
ca duminică dimineață hipodro
mul din Ploiești să fie din nou 
neîncăpător, o asistență ex
trem de numeroasă ținînd să fie 
prezentă la acest important eveni
ment . hipic. Principala probă a 
zilei, Derbyul, a revenit, după o 
alergare săracă în faze spectacu
loase și desfășurată intr-un tem- 
pou nu prea rapid (timpul mar
cat de cîștigător — 1:27,1 — este 
elocvent £n acest sens), armăsa
rului Selenar, care, contrar pre
viziunilor și pronosticurilor date, 
și-a adjudecat,, mai greu. decît 
se prevedea, proba respectivă. 
Pe locul 2 (la un scurt cap) a 
sosit outsidera Rustica (I. Oană 
merită felicitări pentru felul în 
care și-a prezentat eleva), urmată 
de Stilat (vădit incomodat de 
distanța probei) și O^anca. Sub 
așteptări a evoluat Horoscop,

minat, după părerea noastră, 
mult prea prudent de către G. 
Popescu. Dacă Derbyul n-a sa
tisfăcut decît parțial, în schimb 
victoriile repurtate de Tufana și 
Bavari (ultimul realizînd un timp 
— 1:20,5 — cu numai 6 zecimi 
de secundă inferior recordului 
național — 1:19,9 — deținut de 
Talion) au entuziasmat pur și 
simplu asistența, G. Tănase do- 
vedindu-ne încă o dată că este, 
intr-adevăr, cea mai bună „mină" 
de pe hipodrom. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : i. Neguran 
(C. Radu) rec. 1:33 4, 2. Salaman
dra. Simplu 8, ordinea 46. Cursa 
a U-a : 1. Onix (I. R. Nicolae) 
rec. 1:35,9, 2. Staniol. Simplu 3, 
ordinea 27, event 42. Cursa a 
ni-a : 1. Gaica (Tr. Marinescu) 
rec. 1:29,1, 2. Satiric, 3. Podoaba. 
Simplu 2,56, ordinea 11, event 8, 
ordinea triplă 535, triplu cîștigă- 
tor 618. Cursa a IV-a ; i. Tufana 
(G. Tănase) rec. 1:28,8, 2. Cori

dei. S 
7. Cui 
Gheori 
3. Stil 
event 
a VI-. 
rec. 1 
ordine 
gător 
ganist 
2. JU\ 
ordine 
plă 30> 
dița ( 
plU 2, 
triplu 
plă 86 
iar (( 
Rodioj 
ordine 
plă : 
ridicat 
a fost 
cu 20 
lei. R<

O MIINE TRAGEREA OBIȘ
NUITA PRONOEXPRES. Și dv. 
puteți câștiga la tragerea Prono- 
expres de mîine 20 august 1980. 
Cu o singură condiție I Să ju- 
cați ! Astăzi este ultima zi pen
tru procurarea biletelor. Rețineți ! 
Mai multe bilete jucate, mai 
multe șanse de câștig !

© DIN NOU MARI C1ȘTIGURI 
LA PRONOSPORT. Concursul 
Pronosport din 9 august 1980, cu 
meciuri din Divizia A a campio
natului nostru, a adus din nou 
cîștiguri importante. Perseveren
ța și inspirația s-au transformat 
intr-un autoturisim „Dacia 1300" 
pentru participantul Costică V. 
Oondrea din Moinești, jud. Bacău, 
care pe un buletin jucat în cotă 
de 25% a indicat 13 rezultate e- 
xacte. Deosebit de inspirat a 
fost și participantul Tudor Răucă 
din Videle — jud. Teleorman, 
care a obținut cu 12 rezultate

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
exacte pe un buletin jucat 106%, 
un cîștîg de 40.872 lei. Pentru 
concursul Pronosport al acestei 
săptămîni, Ilie Oană, antrenorul 
divizionarei B Gloria Buzău, ne 
indică : 1. Steaua — Poli. Tim.
1 X ; 2. Corvinul — F.C.M. Ga
lați 1 ; 3. F.C.M. Brașov — 
A.S.A. Tg. Mureș 1 ; 4. F.C. Olt
— „U" Craiova 1 X 2, 5. F.C. 
Argeș — Progresul Vulcan 1 ; 
6. S.C. Bacău — „U" Cluj-Na
poca 1 X ; 7. Sportul Stud. — 
Poli Iași 1 ; 8. Jiul — Chimia 
Rm. Vîlcea 1 X ■; 9. Rapid Buc.
— Poiana 1 ; 10. Delta — Cea
hlăul 1 ; 11. F.C.M. Brăila — 
Gloria B-ța 1 X ; 12. Petrolul — 
Metalul Buc. 1 ; 13. Aurul Brad
— F.C. Bihor X. Da reținut : 
Joi 21 august este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor.

CI 
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în „topul europenelor"

UNIV. CRAIOVA Șl F. C. ARGEȘ, IN ASCENSIUNE
în „graficul <le parcurs*4 al celor patru reprezentante din 

cupele europene, situația este aceasta după trei, etape (notele 
reprezintă prestația echipei apreciată de cronicari) :
1. Universitatea Craiova 6,50 p. 7 P. 7 p. — 20,50 p.
2. Steaua 7,50 p 6 p. « P — 19,50 p.
3. F.C. Argeș 6 6 p. 7 p. — 19 p.
4. Polit. Tianișoara 6 5,50 p. 5 p. — 16,50 p.

A treia etapă a adus notări mulțumitoare Universității Craiova
și F.C. Argeșului, în vreme ce Steaua și, mai ales, Politeh
nica Timișoara au obținut punctaje din zona vecină cu insa
tisfacția (prima) sau chiar din această zonă (a doua).

Formația campioană a arătat un crescendo după startul ne
convingător din compania unsprezecelui argeșean. Succesul din 
etapa a doua a fortificat-o și psihic (se pare) dacă ne gindim 
că a acționat foarte energic în a doua repriză a partidei cu 
Jiul cînd a rămas în 10 oameni. în creștere se află și F. C. Ar
geș, bine cotat după jocul de La Galați unde a aliniat o for
mație cu multe „piese noi“. Steaua a dezvăluit unele deficiențe 
la capitolul eficacitate, jucind însă bine în cîmp. Politehnica 
Timișoara nu ne dă însă o probă convingătoare asupra realu
lui său potențial. în jocul său se simte încă destulă neclaritate.

Toate cele patru „europene*4 au ocazia de a trece barie
rele de notație de pînă acum în etapa a patra. Universitatea 
Craiova și Politehnica Timișoara evoluează în deplasare — pri
ma la Slatina, cu F.C. Olt, cea din urmă intîlnind o altă „eu
ropeană44, pe Steaua, Deci examene dificile, de mare solicitare 
dar cu atît mai edificatoare pentru forța lor de joc. Iar F.C. 
Argeș va avea în față o formație în situație grea, pe Progresul 
Vulcan, o echipă care nu se va menaja de fel.

IESE DUMITRACHE, 
DAR APARE GABOR!

Proverbul cu „pomul lăudat** 
s-a adeverit, din păcate, și sîm- 
bătă, la derbyul etapei, dintre 
Dinamo și Corvinul, în care am
bele echipe s-au prezentat sub 
așteptările publicului.

Și mai mezamăgiți au fost, de
sigur, spectatorii care au venit 
la stadion în speranța de a-1 ve
dea la lucru — după multă vre
me — pe Dumitrache, preferatul 
de odinioară al multora dintre ei. 
Dar virful de atac ai hunedore- 
nilor, care se distinsese prin jo
cul lui din primele două etape, 
n-a apucat să atingă de 2—3 ori 
battonul și a ieșit de pe teren, 
lăsînd în urma lui numai regre
te. însă aceiași spectatori au 
avut apoi satisfacția de a desco
peri în înlocuitorul lui Dumitra
che, foarte tânărul Gabor, o au
tentică speranță a fotbalului nos
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Aceasta este faza din care Mulțescu (în centrul imaginii) a 
înscris singurul gol al partidei Dinamo — Corvinul 

Foto : Dragoș NEAGU
tru, un jucător despre care —• 
cu certitudine — vom mai auzi 
multe lucruri frumoase.

Apropo de Gabor, trebuie să-1 
remarcăm și pe alți tineri coe
chipieri ai săi — Nicșa, Klein, 
Petcu, Rodnic, Văetuș — care, 
deși n-au evoluat sîmbătă pe 
măsura reală a posibilităților lor, 
au arătat totuși, mai ales în a- 
numite momente din repriza se
cundă, că au talent și că pot 
juca mult mai bine. Dealtfel și 
Luces cu își exprima după meci 
regretul că tinerii component! ai 
echipei sale au jucat copleșiți de 
im por tail ta partidei șl de valoa
rea adversarului, acționînd reți
nut, timid, fără a îndrăzni mai 
mult, deși — după felul cum s-a 
prezentat formația gazdă — „se 
putea scoate — aprecia el — un 
rezultat egal**.

Ceea ce însă și noi putem afir
ma este că tînăra și merituoasa 
echipă hunedoreană, în a cărei 
pregătire și exprimare tactică în 
teren se vede bine „mîna** 
lui Luces cu, va constitui — 
pe măsura acumulării unei 
mai mari experiențe în prima 
divizie, a maturizării sale — un 
obstacol din ce în ce mai difi
cil pentru oricare parteneră de 
joc.

Constantin FIRÂNESCU

0 NOUA REPETIȚIE 
PENTRU UTRECHT

Cuta autobuzul' pitcștenilor pă
răsea, după meci, perimetrul 
stadionului „Dunărea** din Ga
lați, miile de spectatori aplau
dau sincer echipa „alb-violeți- 
lor‘. A fost un gest sportiv de 
toată frumusețea, dacă vreți o 
recunoaștere deschisă și corectă 
a faptului că remaniata forma
ție antrenată de cuplul FI. Hala- 
gian — N. Dobrin fus^ese, indis
cutabil, mai bună în meciul cu 
descumpănită sa adversară F.C.M. 
Galați, în care C. Zamfir, Flo- 
rea, Cramer, Moțoc ș.a. au fă
cut simplă figurație. învingătoa- 
rca a plecat onorată din orașul 
de pe Dunăre pentru că, în pri
mul rlnd (în totală opoziție cu 
echipa locală) s-a dovedit — la 
această nouă repetiție pentru U- 
trecht — o- formație cu un ade
vărat spirit de echipă și o cres

cută combativitate ; fiedare ju
cător, indiferent de post, a pus 
umărul la greu, a făcut marcaj 
sever și dublaj fără a-și reproșa 
unul altuia ceva atunci, cînd, 
inerent, au apărut și unele gre
șeli sau nesdncronizărl. Noii ve- 
niți lasă să se întrevadă o in
tegrare rapidă în ansamblul for
mației : portarul Ariciu a dat o 
notă de mare siguranță pentru 
un meci de deplasare, Kallo a 
desființat, prin marcaj, pe Cra
mer și a participat activ la ac
țiunile de atac, ca și Ignat de
altfel, iar Sigmirean a pus grele 
probleme experimentatului Țolea 
prin vijelioasele sale acțiuni. în 
acest context, Moiceanu și 
Radu II. s-au simțit stimulați să 
încerce cit mai multe acțiuni 
personale ofensive cu mare grad 
de periculozitate. Sigur că au 

fost și unele ratări, acest aspect 
constituind nemulțumirea condu
cerii tehnice.

Trectnd la echipa locală, nu ne 
putem încă explica ce se întâm
plă în intimitatea ei, dare stat 
cauzele adevărate ale ratării star
tului campionatului Cu Dinamo, 
„fiii rătăcitori44 (Cramer, Orac, 
Bejenaru) erau suspendați șl e- 
chipa a pierdut ; sîmbătă, an
trenorul C. Teașcă l-a reintrodus 
în formație șl ea a jucat cum 
a jucat. Nu știm dacă a fost 
bună sau nu o astfel de solu
ție. Cert este că F.C.M. Galați 
continuă să fie în derivă.

Stelion TRANDAFiRESCU

NU MAI ȘTIU 
CHIHAIA, M. SANDU 
SAU IORGULESCU SĂ 
ȘUTEIE LA POARTĂ?

In a treia etapă de la revenirea 
fa prima divizie, prin Intermediul 
camerelor de îuait vederi ale te
leviziunii, F.CJH. Brașov a jucat 
Ktmbătă, cel puțin teoretic, în 
țața tuturor iubitorilor fotbalu
lui de la noi. Meciul eu Sportul 
studențesc, Insă, n-a fost o reu
șită sub raportul tehnlco-taetlc. 
Formația brașovaană este încă 
marcată de emoțiile debutului și 
inhibarea Ișl pune amprenta a- 
supra prestației jucătorilor eL 
Șulea, de pildă, e un caz, pentru 
că in alte Împrejurări ne-a ară
tat calități deosebite. Văztad-o 
pe F.C.M., însă, am avut parcă 
imaginea formației C.S. Tîrgovlș- 
te, pe care antrenorul N. Proca 
a pregătit-o pînă acum un sn. 
Are aceleași arme de bază : dă
ruirea exemplară ta teren, dorin
ța arzătoare de victorie, discipli
na de joc, buna pregătire fizică, 
care U permite efectuarea unui 
marcaj eficace pe tot terenul. 
Doar tenta de duritate a unor 
jucători (N agili, ta special, de
altfel jucător dotat) trebuie tem
perată. Au faultat brașovenii, au 
răspuns și partenerii și jocul a 
fost fragmentat, foarte des în
trerupt, ceea ce a determinat și 
lungile perioade de joc confuz, 
fără perspectivă.

Pentru Sportul studențesc nu

TOPUL" PENTRU OSLO
Clasamentul selecționaților 

ta lotul reprezentativ, „topul 
pentru Oslo“ altfel numit, se 
prezintă astfel după trei eta
pe :
22 puncte : Balacl, Dinu, Sa- 
meș, Ștefănescu
21 puncte : Crișan. lordache, 
Ticleanu.
20 puncte : Cămătaru, Negrllă
18 puncte : Munteanu n
17 puncte : A. Nlcolae
16 puncte : Llcă

12 puncte : M. Răducanu (un 
joc mal puțin).

8 puncte : Cristian (două
jocuri mai puțin).

Recențil selecționați au to
talizat, în cele trei jocuri, ur
mătoarele punctaje : Iordănes- 
cu 22 puncte, Mulțescu și Țăl-

numai înfrîngerea a fost o ne
reușită. Aceasta a fost rezultatul 
ezitărilor din apărare (în special 
in fazele în care s-au primit 
cele două goluri) și a sterilității 
în atac. Chihaia, rorgulescu sau 
M. Sandu au dovedit de atîtea 
ori că sînt buni șuteurl, dar la 
Brașov parcă nu mal știau că 
trebuie să facă acest lucru.. E- 
chlpa a irosit o - sumedenie de 
mingi jn preajma careului ad
vers. Studenții au șutat prima 
oară pe spațiul porții în min. 63 
(șut formal al fundașului Grigo- 
re) șl au făcut-o o singură dată 
bine (lorgulescu, ta mini 85, cînd 
Balasz a scos de la vlnclu), ceea 
ce nu-1 îndreptățea să spere in
tr-un rezultat favorabil.

Constantin ALEXE

CÎRȚU - ROȘU, 
ADAM - GALBEN...

Atitudinea lui Cîrțu i-a sur
prins pînă și pe coechipieri. Nici 
el nu 1-tau înțeles „furia4* cu care
l-a  insultat pe conducătorul jo
cului, clujeanul Mihai Adam. 
Puțin mai tirziu, în vestiarul ar
bitrilor, Florin Cîrțu și-a cerut, 
spășit, scuze. Dar faptul era fapt, 
văzuse cartonașul roșu, își lăsase 
echipa în inferioritate numerică 
și, în aceste condiții, orice ad
versar cu mai mare experiență 
ar fi profitat din plin. Jiul n-a 
făcut-o din două motive. Mal ta
tii pentru că nu a avut forța ne
cesară în atac și, ta al doilea 
rînd, pentru că .jucătorii craio- 
veni (fiindu-le teamă de egaflare) 
s-au concentrat la maximum, 
luptînd exemplar pînă in finalul 
partidei. Pe fondul unei încleș
tări devenite aprige în repriza 
secundă, au apărut în prim-plian 
destule dueluri care au depășit 
limitele regulamentare (Mîculescu 
— Cămătaru, Tilihoi — Sălăjan, 
Vasiliu —• Crișan), faulturi tre
cute cu vederea de arbitru, unele 
sancționate cu tatirziere sau ne
conforme cu realitatea. Arbitrul 
clujean —- pe care de atîtea ori
l-am  admirat ca jucător — a 
fost, în acest meci, mai confuz 
Ca oricînd, a dat decizii com
pensatorii, nu a luat întotdeauna 
în considerație semnalizările tu- 
șierilor, nemaiacordînd (în min. 
65), cum se impunea, încă un 
penalty gazdelor. Și asta conform 
unui prost obicei, potrivit căruia 
dacă ai dictat unul nu mai are 
rost să arăți din nou, pentru a- 
ceeași echipă, punctul de la 11 
m, chiar dacă atacantul a fost 
„rupt ta două44 acolo, în careu. 
Da Craiova, Mihai Adam s-a a- 
flat ta situația de a pierde jocul 
din mtaă și totul a pornit de la 
acel cartonaș roșu arătat Iui 
Cîrțu (decizie absolut corectă), 
de came, pînă la urmă, s-a spe
riat chiar ... Mihai Adam l

Laurențiu DUMITRESCU

CU NERVI, ATITUDINI 
NESPORTIVE, 

INDISCIPLINĂ NU SE 
POATE JUCA FOTBAL!

Progresul VulCain nu a putut 
evita, sîmbătă, pe teren pro
priu, un eșec la un scor cate
goric, după o comportare, în 
ansamblu, modestă, care a ne
mulțumit profund pe numerroșii 
săi susținători. Cauzele ? S-ar pu
tea vorbi desigur, mal tatii, _d€ 
replioa foarte bună a oaspeți
lor, F. C. Baia Mare, echipa 
bine condusă de fostul antrenor 
al alb-albaștrilor, V. Maleianu. 
Lipsa de șansă, mai ales în pri
ma repriză, ar putea intra și ea, 
eventual, în discuție la o ana
liză mai îngăduitoare fată de u- 
rtele elemente de circumstanță. 
Mai presus însă de orice, în
frîngerea formației din str. Dr. 
Staicovici se datorează indisci
plinei și lipsei de pregătire â 
jucătorilor. Observația aceasta a- 
pairține antrenorului federal Cor
nel Drăgusin, Iar în ceea ce ne 
privește sitatem întru totul de a- 
cord cu ea. pentru că înseși și 
faptele ne obligă chiar să facem 

nar — cite 20 puncte. Prin ur
mare toți trei se plasează în 
primele locuri ale clasamentu
lui alăturat.

Ce s-ar putea observa după 
cele trei notări efectuate pînă 
acum ?

Că pozițiile superioare stat 
deținute — ta majoritate — 
de mijlocași, fundași sau por
tari (ne referim la locurile 
cu 22 sau 21 de puncte). Să 
notăm ascensiunea lui Bălăci, 
ajuns printre fruntași datori
tă prestației bune (este, mal 
cu seamă, elogiată comporta
rea Iul ta a doua repriză a 
întîlnlrii cu Jiul) dln etapa 
de alaltăieri. Rămîne sub un 
semn al întrebării actualul 
potențial de joc al lui Cris
tian ; pentru că plteșteanul 
n-a evoluat de două etape 
ta formația sa în care Arlciu, 
reapărînd sîmbătă, l-a deve
nit un rival puternic.

acest lucru. Vorbind de indisci
plină va trebui să arătăm că 
ea a început să se manifeste și 
înainte de intrarea echipei în te
ren, atunci cînd Apostol, anun
țat că va fi rezervă, a refuzai 
să se mai echipeze pentru joc ! 
In timpul meciului, aproape că 
n-a fost jucător din echipa bucu- 
reșteană care să nu protesteze 
la deciziile arbitrului, „campio
nii**, în această privință, fiind 
Ciugarin, Al. Moldovan, Țevi și 
Mateescu. De cîteva ori, AI. Mol
dovan a venit la banca antreno
rilor adresînd reproșuri inso
lente, iar Țevi a fost la un 
pas de a părăsi terenul fără în
cuviințarea necesară, supărat că... 
jocul „nu-i merge**. La rîndul 
lor, G. Sandu și Ciugarin s-au 
întrecut în manifestări de anti- 
joc, care l-au obligat pe arbi
trul A. Forwirth să Ie arate cite 
un cartonaș galben, iar, spre fi
nal, lui Ciugarin și unul roșu ! 
în privința lipsurilor pe planul 
pregătirii, „lista** fiind ceva mal 
lungă, ne vom opri, deocamdată, 
asupra a trei principale aspecte : 
mișcarea greoaie a jucătorilor în 
teren, confuzia tactică șl lipsa 
de combativitate. Cum se poarte 
observa, de aici ar trebui în
cepută o analiză obiectivă șl res
ponsabilă a conducerii tehnice a 
echipei pentru evitarea unui 
drum domipetiițional care ame
nință să se transforme în tobo
gan. O ana’iză care să-i con
vingă pe toți jucătorii să pună... 
punct tributului plătit pînă acum 
indisciplinei și lipsei de pregă
tire.

Mihai ÎONESCU

„BOXERUL" NUMAI 
CU JOC DE PICIOARE...

Pentru a patra oară Steaua ia 
drumul Vile ei, ta Divizia A, și 
se întoarce cu tolba goală. Pa
radoxal, dar tocmai acum, cînd 
„ll44-le Chimiei a crescut valoric, 
Steaua putea obține cel puțin 
primul eî punct în Zăvoi. Și a- 
ceasta pentru că formația lui 
Marcel Pigulea, după o primă 
repriză bună, în care a ignorat 
superioritatea teoretică de an
samblu și pe posturi a adver
sarului, a apărut ca o altă e- 
chipă după pauză, cînd — ca 
șl la Tg. .Mureș — Chimia a 
jucat gindindu-sc mai mult să 
păstreze rezultatul, decît să-1 mă
rească. Atunci, în repriza se
cundă, Steaua s-a văzut mal 
mult, însă, vaî, echipa militară 
ne-a apărut ca boxerul dare are 
un foarte frumos „joc de pi
cioare44, dar care uită sa lo
vească. Steaua a combinat, deci, 
frumos, diar, acolo, ta „zona A- 
.devărullui**, la finalizare, l-a lip
sit ceva, acel ceva care-i lip
sește de mai multă vreme : an
gajamentul, vigoarea, încrederea, 
responsabilitatea individuală. Și 
așa, Steaua a desenat frumos de 
cîteva ori pînă în fața careului, 
însă ce folos ! Pînă la urmă, a- 
cest „boxer ou frumos Joc de 
picioare** s-a văzut învins la 
puncte. Ceea ce tot învins se 
cheamă !... Sigur, jucătorii șl su
porterii echipei Steaua ar putea 
invoca greșeala de arbitraj din 
min. 73, cînd M. Răducanu a fost 
flaultat în careu, și nu s-a acor
dat penalty-ul de drept. De a- 
cord ! Să nu ne ascundem însă

și să nu 
: Steaua 
la capl- 
cu.m nu 

gîndin- 
examenul

în spatele unui penalty 
vedem carența de fond 
a jucat modest, datoare 
toiul combativitate, așa 
trebuie să mai joace, 
du-ne dă se apropie l 
de la Ltege, în Cupa U.E.F.A. !

Un cuvînt despre ineditul duel 
Preda — Sameș. Duelul dintre 
un anonim și un consacrat, am
bii masivi, ambițioși. Am nu
mărat angajările directe ale ce
lor doi : 7—5 pentru fundașul e- 
chinei naționale, care s-a îfitne-
bulnțat serios. “
dud! masiv a <
..virful** vîlcean 
foră gazetărească, 
rapid pe treptele consacrării !

Mircea M. IONESCU

Ori rum. acest 
demonstrat că 
nu-1 o meta-

T1 așteptăm

© AZI In CAPITALA. Pe sta
dionul Siren-a, de la ora 17,30, se 
va disputa partida amicală in
ternațională dintre divizioniara 
,,B“ Sirena București și Sporting 
Club Alep, care activează în pri
ma ligă a campionatului de fot
bal din Siria-

Astăzi, la Rm. VHcea.

un interesant joc de verificare

10TUI REPREZENTATIV -
CHIMIA

Partida, care va fi găz
duită de stadionul „1 Mai", 
va incepe la ora 18

In continuarea acțiunii de 
reunire săptămînală a compo- 
nenților lotului reprezentativ, 
de duminică au fost convocați 
la Rm. Vîlcea jucătorii selec
ționați pentru echipa națională. 
Față de componența lotului la 
ultima convocare, aceea pen
tru jocul de verificare cu Di
namo, se observă trei noutăți : 
selecționarea atacantului stelist 
Iordănescu (care revine după 
o destui de lungă absență) și 
a dinamoviștilor Mulțescu și 
Țălnar. în schimb nu a mai 
fost chemat Bbloni — care nu 
s-a putut pregăti in mod cores
punzător, el dedicindu-se sesi
unii de examene de la I.M.F. 
Tg. Mureș. Nu a fost convocat, 
de asemenea, A. Ioncscu.

Așadar, de duminică se află 
la Rm. Vîlcea următorii jucă
tori : Iordache, Cristian (por- 
tayi), Negrilă, Lică, Sameș, 
Ștefănescu, Al. Nicolae, Mun
teanu II (fundași), Dinu, Ior- 
dănescu, Bălăci, Țicleanu 
(mijlocași), Crișan, M. Răduca
nu, Mulțescu, Cămătaru, Țăl- 
nar (atacanți). La această ac
țiune au fost convocați și șap
te antrenori : V. Stănescu, I. 
Oblemenco, Gh. Constantin, FI. 
Halagian, C. Cernăianu, V. 
Mateianu și C. Ardeieanu. Ma
rea majoritate a acestora sînt 
antrenorii formațiilor care 
dau jucători lotului.

După antrenamentele de 
duminică și ieri. componenții 
lotului susțin astăzi, cu înce
pere de Ia ora 18, pe stadio
nul „1 Mai“ din Km. Vîlcea, 
un meci de verificare în com
pania divizionarei A locale, 
Chimia, care va alinia forma
ția de bază.

Vă reamintim că echipa na
țională are, în cursul sezonu
lui de toamnă, un program al
cătuit din cinci meciuri (din 
preliminariile C.M. sau amica
le), program care se prezintă 
astfel : 27 august (la Bucu
rești) : România — Iugoslavia 
(returul finalei „Cupei bal-ca- 
nice“) ; 10 septembrie (Varna): 
Bulgaria — România (amical); 
24 septembrie (Oslo) : Norve
gia — România (preliminarii 
C.M.) ; 15 octombrie (Bucu
rești) : România — Anglia 
(preliminarii. C.M.) ; 26 noiem
brie (București) : România — 
Turcia (amical).

„CUPA ROMÂNIEI**
In populara competiție fotba

listică „CUPA ROMÂNIEI* s-a 
disputat duminică o nouă etapă, 
în care au evoluat și diviziona
rele C. Iată o parte dintre rezul
tate ; Dorna Vatra Dorn ei — 
A.S.A, Cîmpulung Moldovenesc
2— 0 (2—0), Carpați Sinaia — Ca-
raimanitl Bușteni 1—2 (1—0), Pe
trolul Tirgoviște — Metalul Mija 
0—3 (0—1), Energia Slatina — E- 
lectrodul Slatina 5—0 (2—0), Me
talul Oțelu Roșu — Minerul Ghe- 
lar 3—1 (2—0), C.I.L. Blaj — Me
talul Copșa Mică 4—3 (2—1), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Lotru Bre- 
zoi 3—2 (2—0), Victoria Elcond 
Zalău — Armătura Zalău 1-—2 
01—1), Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Motru 3—0 — Reprezen
tare, Flacăra roșie București — 
Tehnometal București 2—0 (0—0, 
0—0), Chimia Or. Victoria — Tor
pedo Zărneștl 1—0 (1—0), Danu
biana Roman — Laminorul Ro
man 1—5 (0—2), Oțelul Reghin
— Avîntul Reghin 0—1 (0—0), Re
colta Stoicănești — Dacia Pitești
3— 0 (0—0), Minerul Baraolt —
Progresul Odorheiu Secuiesc 3—2 
(1—2), Metalul Cărei — Victoria 
Cărei 0—1 (0—1), Cimentul Bicaz
— Relonul-Săvinești Roznov 3—2 
01—0, 2—2), I.M. Piatra Neamț
— Celuloza Piatra Neamț 4—1
(1—0), Unirea Sînnicolau — Uni
rea Tomnatic 0—1 (6—1)I.M.
Codlea — Mobila Măgura Codlea 
1—2 (0—1), Metrom Brașov —
I.C.I.M. Brașov 0—5 (0—2), Car
pați Brașov — C.S.U. Brașov 1—0 
(0—0), I.R.A. Tg. Mureș — Fo- 
resta Bistrița 2—o (0—0). Metalul 
Sighișoara — Faianța Sighișoara 
6—6 (1—0), Metalul Alexandria — 
F.C.M. Giurgiu 0—2 (0—1), Ener
gia Islaz Alexandria — Chimia 
Tr. Măgurele 1—2 (1—1). Textila 
Buhuși — Partizanul Bacău 5—4 
(0—1. 1—1, 1—1). Victoria Tecuci
— Oțelul Galați 5—4 (0—0, 1—1.
1— 1), Rapid Jibou — Unirea Dej
2— 1 (0—1. 1—1). Metalul Bocșa —
Gloria Reșița 2r—1 (0—1), Unirea
Drobeta Tr. Severin — C.S.M, 
Drobeta Tr. Severin 0—1 (0—0),
C.P.L. Caransebeș — Dierna Or
șova 3—0 (1—0). Granitul Babia-
dag — Ș.N. Tuleea 1—4 (1—1).
Metalul Rădăuți — Avîntul 
T.C.M.M. Frasin 3—0 (2—0). Sil
vicultorul Ma.ieru — Minerul 
Rod na 0—5 P—2). Abatorul Bucu
rești — Voința București 0—2 
(0—00, Automeeanica București — 
Electronica București 1—0 (1—O'),
Luceafărul Adjud — Energia Gh. 
Gheorghiu-net 5-6 ti—1. 1—1,
1.—1). Aiitrurtob”’’1 însurăței — 
Dacia Unirea Brăila 2—3 (1—2).



PUNCT FINAL ÎN TURNEELE ESTIVALE DE ȘAH
• Tatiana Lemaciko (Bulgaria), S. Ivanov (U.R.S.S.). Marina Po- 
gorevici (România), T. Tolnay (Ungaria) și Biliana Verus (Iugosla

via) — pe primele locuri
Au luat sfirșlt sl cele patru 

turnee internaționale pentru ju
niori și junioare

0 LA ploiești, tn concursul

Turneul Internațional feminin 
de șah al României, de La Băile 
Herculane, s-a Încheiat cu vic
toria așteptată a marii maestre 
Tatiana Lemaciko. Obținînd in 
ultima rundă a șasea victoria 
consecutivă (la Dana Nuțu), ea a 
cîștigat concursul la o diferență 
de l’/2 p, con fir mîn du-șl norma. 
In derbyul pentru locurile 2—3, 
Tereza Stadler și Margareta Mu- 
reșan au căzut de acord asupra 
remizei. Același rezultat s-a în
registrat în partidele Gertrude 
Baumstark — Tunde Csonkics și 
Lidia Semenova — Margareta 
Teodorescu. Elisabeta Polihronia- 
de a cîștigat la Ligia Jicman, iar 
Viorica lonescu Ja Lia Bogdan.

Clasamentul final : 1. TATIANA 
LEMACIKO (Bulgaria) 81/2 P. 
2—3. Margareta Mureșa", Tereza 
Stadler (iugoslavia) 7 p, 4. Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) G1/z P, 5—6. 
Elisabeta Polihroniade, Gertrude 
Baumstark 6 p. 7. Margareta 
Teodorescu 51/? P, 8—9. Viorica 
lonescu, Lia Bogdan 5 p, 10. Li
gia Jicman 4’/? P-» H—12« Dana
Nuțu, Tiinde Csonkics (Ungaria) 
27? P«

A ÎNCEPUT

C. M. DE ȘAH
PENTRU JUNIORI
La Dortmund a început cea 

de-a 19-a ediție a campionatu
lui mondial de șah pentru ju
niori, care se desfășoară în 
„sistem elvețian" (13 runde), 
pu participarea a 64 de jucă
tori din 60 de țări. In runda 
inaugurală, tinărul maestru ro
mân Adrian Negulescu l-a în
vins cu piesele negre pe Bel- 
hodja. Kasparov a cîștigat la 
Kujpers, Short la Damianovici, 
iar Arnasson l-a învins pe 
Kossi.

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI BALCANIC DE HANDBAL
(Urmare <iin pag. 1)

tică bine pusă la punct. „Sîn- 
tem mulțumiți — ne spunea 
imediat după meciul cu Iugo
slavia antrenorul principal al 
echipei noastre, Constantin 
Popa — că ani reușit să între- 
rupem șirul victoriilor handba
listelor iugoslave și să aducem 
titlul de campioane balcanice 
de tineret în România. După 
opinia mea, dispunem de un 
lot care poate deveni valoros, 
talentul unor jucătoare ca E- 
lena Ciubotarii. Elena Leontc. 
Vasilica Dobre. Oltea Jalbă, A- 
lice Pfefferkon dîndu-ne încre
dere. Firește,' ele, ca și cele
lalte colege ale lor vor tre
bui să muncească încă foarte 
mult". Adăugăm opinia noastră 
că antrenorii cluburilor din 
care fac parte jucătoarele de 
lot trebuie să se preocupe foar
te serios de pregătirea lor. 
pentru că in ultimă instanță 
formarea unei echipe naționale 
redutabile este țelul întregii 
mișcări handbalistice româ
nești.

Un alt eiștig pentru handba
lul nostru este si acela că din 
actualul lot de tineret cîteva 
handbaliste tinere au intrat 
în vederile selecționerilor re
prezentativei naționale de se
nioare. Profesorul Eugen Bartha, 
antrenorul principal al forma
ției României. împreună cu 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM 0 In concursul pen

tru tineret desfășurat pe velodro
mul din Budapesta, proba de 
urmărire pe echipe pe 4 000 m 
a fost ciștigată de selecționata 
U.R.S.S. cu timpul de 4:40,31, ur
mată de Bulgaria 4:52,44 și R.D. 
Germană 4:58,80. 0 Turul Slova
ciei a continuat cu etapa a 5-a. 
ciștigată de rutierul cehoslovac 
Ladislau Foldyn, care a parcurs 
152 km în 3 h 25:48. în clasa
mentul general pe primul loc a 
trecut Vladimir Dolelc (Cehoslo
vacia). 0 Turul Olandei s-a în
cheiat la steenwiik cu victoria 

s olandezului Gerrie Knetemann, 
urmat de belgienii Ludo Dela
croix la 57 sec. și Gerry Verlin- 
den la 2:45. 0 Cursa internațio
nală de la Imola (Italia) a reve
nit Iul Giovanni Battaglln — 
247 km în 6 h 50:10. Pe locurile 
următoare, Vladimiro Panizza și 
Silvano Contlnl.

HOCHEI 0 tn primul meci In
ternațional al sezonului, echipa 
T.S.K.A. Moscova a jucat la Ge
neva cu formația H.C. Arosa pe 
care a învins-o cu scorul de 13—1 
(4—1, 5—0, 4—0).

NATAȚIE 0 In concursul in
ternațional de natatie de la Ho
nolulu (Hawaii), înotătorul ame
rican Scott Findorif a cîștigat

juniorilor mari. învingător a fost 
jucătorul sovietic S. IVANOV cu 
a'/2 p din 11 posibile. El a fost 
urmat de polonezul J. Flis cu 
7'/î p și reprezentantul nostru L. 
Oltean cu 7 p, rezultat cu care 
realizează o notă de maestru. Ur
mează : 4—5. D. Anițoaie, A. Bach 
o p, 6—7. C. Cojocaru, o. Bere
chet 5'/2 p, 8. Z. Ffisthy (Unga
ria) 5 p, 9. B. Bancev (Bulgaria) 
i'/2 p, 10. L. Vasilescu 4 p, 11. A. 
Crișan 37? P, 12. V. Lowy 3 p.

0 LA ARAD, turneul junioare
lor a fost cîștigat de MARINA 
POGOREVICi cu 8V2 P, urmată 
de Martha Kovacs (Ungaria) 
7'/2 p, Margarita Voiska (Bulga
ria) și Insa Abzianidze (U.R.S.S.) 
6'/2 p. In continuare : 5—6. Maria
na Rădici, Anna Rigielska (Po
lonia) 6 p, 7. Csilla Sajter i'/2, 
8—9. Gabriela Olărașu, Edith Koz- 
ma 5 p, 10. Magdalena Kiss 4 p, 
11. Dana Belean 3'/2 p, 12. Sma- 
randa Boicu 2'/2 p.

0 l.A DROBETA TR. SE
VERIN, s-au desfășurat întrece
rile juniorilor mici (cadețllor și 
cadeteior). In turneul băieților a 
învins T. TOLNAY (Ungaria) cu 
8 p, urmat de A. Boroș, R. Bo
tez Șl W. Sapis (Polonia) cu 7 p. 
Boroș și Botez au îndeplinit o 
normă de candidați maeștri. * Con
tinuă : 5. C. Ardeieanu 6 p, 6—7. 
E. Dobronăuțeanu, S. Sărkozl 
(Ungaria) 5’/2 p, 8. C. Chelu 
5 p, 3—10. St. Baciu, S. Vrato-. 
nici (Iugoslavia) 4'/2 p, 11. G. La- 
rion î'/2, 12. V. Stoenescu Z'fa p.

Disputa cadeteior a revenit Iu
goslavei BILIANA VERUS CU 9 
p, urmată de poloneza Eva Kacz
marek cu 7’/2 p și Mădăllna Stroe 
cu 7 p, care — la 12 ani — în
deplinește o notă de candidată 
de maestră ! Urmează In clasa
ment : 4—5. Roxana Veniamin,
Sorina Dan 6 p, 6—7. Mirela Bar- 
tal, Liliana Sușnea 5’/2 p, 8—3. 
Daniela Stanciu, Lavlnia Popescu 
5 p, 10. Edelka Csom (Ungaria) 
4’/2 p, 11. Edith Szikszai (Unga
ria) 4 p, 12. Daniela Bejan 1 p 
(retrasă).

Arthur Hoffmann au asistat la 
toate meciurile, notîndu-și o 
serie de nume. Eugen Bartha 
ne spunea : „Deși echipa de ti
neret este formală din jucă
toare aparținînd generațiilor 
1960, ’G1 și ’62, acest aspect e- 
terogen nu le-a împiedicat să 
formeze un lot destul de bine 
închegat. Elena Leonte și E- 
îena Ciubotaru au mai fost 
convocate la echipa națională 
de senioare și văzîndu-le a- 
cum cum au jucat îmi întă
resc convingerea că ele sînt 
handbaliste cu frumoase pers
pective. Pentru viitoarele întîl- 
niri ale lotului de senioare, am 
mai convocat, din echipa de 
tineret, pe Eugenia Gavră, Va
silica Dobre. Mariana Jucan, 
Mariana Oacă și pe Nicoleta 
Pleșoianu, această din urmă 
dindu-ne mari speranțe. Con
sider, deci, că Balcaniada s-a 
încheiat cu un dublu eiștig : 
cucerirea titlului si depistarea 
unor nume noi ne care ur
mează să le verificăm în me
ciuri și mai grele, acelea ale 
echipei naționale de senioare". 
Să reamintim. în încheiere, că 
formația de iunioare a Româ
niei (antrenor : Dan Hotnog) 
s-a comportat remarcabil la a- 
cest turneu, ea fiind de va
loare apropiată cu cea a Iugo
slaviei. Ceea ce nu este pu
țin !

proba de 100 m liber cu timpul 
de 50,96, iar canadiana Sheryl 
Gibson, s-a situat pe primul loc 
în proba de 200 m spate cu 
2:16,20. In proba masculină de 
50 m liber, Joe Bottom (S.U.A.) 
a stabilit cea mai bună perfor
manță mondială cu 22,71. Alte 
rezultate, la masculin : 200 m 
fluture — Forester (S.U.A.) 
2:01,02 ; 200 m mixt — Baumann 
(Canada) 2:04,54 ; feminin : 200 m 
mixt — Anne Tweedy (S.U.A.) 
2:19,40 ; 100 m liber — Surie Tha
yer (S.U.A.) 56,20 ; 200 m bras
— Chieko Batanabe (Japonia) 
2:36,93.

ȘAH 0 Cea de a opta partidă 
a meciului dintre Portisch și 
Hdbner. care se desfășoară la 
Abano Terme (Italia) tn cadru) 
semifinalelor turneului candida- 
ților la titlul mondial s-a între
rupt la mutarea a 41-a. Scorul 
este egal 3'/2—3'/2 (1). 0 în tur
neul de la Pollanlța Zdroj (Po
lonia), după 9 runde. conduce 
Oleg Romanlșln (U.R.S.S.) cu 
7 p, urmat de Spasov (Bulgaria) 
S'/z p.

TENIS 0 In finala turneului 
internațional de la Cleveland (O- 
hio), jucătorul american Gene 
Mayer l-a întrecut cu 6—2. 6—1 
pe compatriotul său Victor 
Amaya.

VIE
ACTIVITATE 
ATLETICĂ

PARIS, 18 (Agerpres). - 
Proba de săritură cu prăjina 
din cadrul concursului interna
țional de la Nisa a revenit, în 
mod surprinzător, atletului 
francez. Serge Ferreira, cu per
formanța de 5,70 m, care l-a 
întrecut pe Houvion (Franța) 
și Klimczyck (Polonia) — am
bii cu 5,60 m. Fondistul keny- 
an Waigwa a cîștigat cursa de 
5 000 tn. cu timpul de 13:22,2, 
sprinterul american Floyd a 
fost cronometrat pe 100 m în 
10,27, iar Huang Liu (R. P. 
Chineză) a ocupat primul loc 
în proba de săritura în lungi
me, cu 7,91 m. Rezultate din 
probele feminine : 1 500 m — 
Mary Decker (S.U.A.) 4:00,33 ; 
lungime — Arma Wlodarezyk 
(Polonia) 6,66 m ; înălțime — 
Ursula Kielan (Polonia) 1,92 
m ; 400 m — Nadejda Oliza- 
renko (U.R.S.S.) 51,76.

0 în concursul de la Lau
sanne : 100 m — Bradford 
(Jamaica) 10,32 ; 1 500 m —
Ovett (Anglia) 3:35,40 ; 3 000 — 
Coghlan (Irlanda) 7:41,57 ; 110 
mg — Nehemiah (S.U.A.) 13.53; 
triplusalt — Banks (S.U.A.) 
16,63 ; 800 m (f) — Kazankina 
(U.R.S.S.) 1:58,23 ; 200 m — 
Rega (Franța) 22,82.

0 La Barletta (Italia). Pie
tro Mennea a realizat cea mai 
bună performanță mondială a 
anului in proba de 200 m —
19,96.

LA I0R0H0, VIRGINA RUZICI ÎNVINSĂ ÎN FINALĂ
TORONTO, 18 (Agerpres). — 

S-au încheiat întrecerile cam
pionatelor internaționale de

Premii speciale acordate la 
ediția a 11-a a Campionatu
lui balcanic : cea mai bună ju
cătoare — Elena Leonte (Româ
nia) ; cel mai bun portar — 
Dușanka Neciak (Iugoslavia) ; 
golgeterul ediției (20 de goluri 
înscrise) — Olga Pejovici (Iu
goslavia) „Cupa fair-play" — 
echipa de junioare a Româ
niei.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Miine, la Glasgow, un prim răspuns

CELTIC SAU DIOSGYOR, ADVERSARA 
CUPA CUPELOR"?LUI „POLI" ÎN „

La 20 august J la S septembrie 
va avea loc dubla întilnire pre
liminară, din cadrul „Cupei cu
pelor", dintre Celtic Glasgow și 
Diosgyori V.T.K. După cum se 
știe, formația calificată tn urma 
acestor confruntări va juca In 
primul tur cu Politehnica Timi
șoara.

Iată .cîteva date despre cele 
două formații, care se vor mtîl- 
ni mîine, la Glasgow.

După ce, In ediția precedentă 
a campionatului. Celtic Glasgow 
nu și-a putut păstra titlul, sin
gura satisfacție pe care o mal 
putea oferi suporterilor săi tn 
finalul sezonului (decepționați și 
de eliminarea favoriților lor din 
C.C.E. de către Real Madrid, 
deși clștigaseră la Glasgow cu 
2—0 ...), era dobîndirea „Cupei 
Scoției". Obiectiv atins, Insă cu 
mari eforturi șl emoții, finala 
cupei, desfășurată pe cunoscutul 
Hampden Park, în compania ma
re) sale rivale. Rangers, necesl- 
tind prelungiri. Unicul gol aj 
partidei, înscris de George 
McCluskey, a Intervenit dnd toa
tă lumea se gîndea la rejucare. 
Șl chiar dacă undi au spus că 
golul a fost norocos — In traiec
toria șutului libero-ulul Danny 
McGrain (desemnat ea jucătorul 
nr. 1 al finalei) interpunindu-se 
McCluskey, aflat cu spatele la 
poartă, mingea păcăltodu-l astfel 
pe portarul lud Rangers, McCloy, 
care se dovedise imbatabil plnă 
atunci — Celtic și-a ’ satisfăcut 
suporterii. Mai ales că, tn finală, 
antrenorul Billy McNeil n-a pu
tut beneficia de perechea funda
șilor centrali Tom McAdam șl 
Roddie McDonald, ambii suspen
dați. El a apelat atunci la un 
tînăr jucător, Michael Conroy, 
care, alături de Roy Altken. l-a 
anihilat pe cunoscutul Derek 
Johnstone, cel mai periculos a- 
tacant advers. Din echipa Celtic 
se mal remarcă mijlocașul Davie 
Provan, inepuizabil ca travaliu șl

„Turneul Prietenia" la volei (junicare)

IERI S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE DIN SERII
BACĂU, 18 (prin telefon). 

Luni' s-au desfășurat, in loca
litate, ultimele meciuri din se
rii ale „Turneului Prietenia" la 
volei (junioare).

In primul meci puternica e- 
chipă a U.R.S.S. a Învins cu
3—9 (2, 4, 1) mult mai tînăra 
și neexperimentata echipă 
ROMÂNIA II, la capătul a nu
mai 30 de minute de Joc. Au 
arbitrat : L. Milan (Ceho
slovacia) și B. Sokolvski (R. D. 
Germană). în al doilea meci 
al dimineții, POLONIA a în- 
.vins BULGARIA cu 3—0 (10. 
7,14). Primele două seturi au 
fost cîștigate cu ușurință de 
poloneze. în setul decisiv, sex
tetul bulgar a avut o puter
nică revenire, conducînd tot 
timpul, pînă la 14—10. dar ex
periența și luciditatea jucătoa
relor poloneze ti-au spus 
cuvîntul. acestea reușind să cîș- 
tige meciul. Arbitri : V. Ran- 
ghel și E. Costoiu (România).

In primul meci al după-a- 
miezii. reprezentativa R.D. 
GERMANE a învins selecțio
nata UNGARIEI cu 3—1 (—10. 
4. 5, 10). Echipa Învingătoare 
s-a încălzit mai greu, reușind 
să se impună abia lncepînd cu 
setul al doilea. A arbitrat cu
plul român N. lonescu — E. 
Ududec.

In ultimul meci al zilei, care 
conta pentru desemnarea celei 
de a patra participante la tur
neul pentru locurile 1—4, re
prezentativa României a cedat 
cu 0—3 (—X —7. —14), în fața 

tenis ale Canadei, desfășurate, 
timp de o săptămînă, la To
ronto. Proba de simplu femei 
a fost ciștigată de cunoscuta 
campioană americană Chris E- 
vcrt-Lloyd, care a întrecut-o 
în finală cu 6—3, 6—1 pe ju- 
cătoarea româncă Virginia Ru- 
zici. Partida a fost urmărită 
de peste 9 000 de spectatori.

In finala probei masculine, 
disputată între cehoslovacul 
Ivan Lendl și primul favorit 
al turneului, Bjorn Borg, te- 
nismanul suedez a abandonat, 
fiind accidentat la genunchi, 
după ce cîștigase primul set cu 
6—4 și era condus cu 4—5 în 
cel de-al doilea.

abil conducător al balonului, 
precum și fundașul ofensiv Sned
don.

Echipa scoțiană are prima șansă 
s* devină adversara Politehnicii 
Timișoara.

★
Evoluția echipei Dlosgyfir la 

Glasgow nu este privită cu prea 
mult optimism de antrenorul 
Geza Szabo. Intr-adevăr, cîștigă- 
toarea „Cupei Ungariei* a pier
dut, față de szonul trecut, nu 
mai puțin de 8 jucători, dintre 
care unii valoroși, ca Salamon, 
Kutasi, Szalai șl Vă radi. Este a- 
ăevărat că formația s-a împros
pătat cu numeroși tineri, care 
nu au Încă suficientă experiență 
pentru a aborda partidele difi
cile. Așa se explică debutul ne
favorabil al echipei DlosgySr în 
actualul caifapionat : tnfringere
cu 0—2 eu echipa Nyregyhaza, 
nou promovată în prima divizie I 
Apoi a fost Învinsă de Bdkdscsaba, 
acasă, cu 4—2, Iar simbătă de 
către Ferencvaros ou 9—1. La 
Glasgow nu vor juca trei Jucă
tori de certă valoare : Tatar, Fe- 
kete șl Vereb. Primii doi au 
fost suspendați de U.E.F.A. pe o 
etapă, iar portarul Vereb pe 5 
etape ! Așadar, antrenorul Szabo 
are multe griji în ce privește al
cătuirea echipei, chiar dacă to
rul său numără următorii 17 ju
cători pentru meciul cu Celtic : 
Szabd, Novăk, Kerekes, Kâdâr, 
Grof, Teodoru L Teodora IL 
Olăh, Făko, GSrgei, Osvath. 
Szllfka, Borostyăn, Magyar, Czăl, 
Szemere și Szant6.

CRUYFF IN EXCELENTA
Renumitul internațional olandez 

Johan Cruyff, care activează 
acum în campionatul S.U.A., la 
echipa Washington Diplomats, se 
află Intr-o formă excelentă. în 
ultimele etape, formația lui Cruyff 

sextetului cubanez. E drept. în 
ultimul set, tinerele noastre 
jucătoare au condus pînă în fi
nal. cînd însă lipsa ior de ex
periență și-a spus cuvîntul. 
Arbitri : G. Laszek (Polonia). 
E. Hihlea (U.R.S.S.).

In urma încheierii jocurilor 
din serii, clasamentul se pre
zintă astfel :

SERIA I : 1. U.R.S.S. - 7 
puncte, 2. Polonia — 7 p, X 
R.P.D. Coreeană — 6 p, 4. Bul
garia — 6 p, 5. România II —
4- p.

SERIA A Il-a : 1. R.D. Ger
mană — 7 p. 2. Cuba — 7 p. 
3. România I — 6 p. 4. Ce
hoslovacia — 5 p. 5. Ungaria
- 5 p.

tn zilele de 20 și 21 august 
se ror desfășura meciurile 
pentru clasamentul final. Ast
fel, miercuri, la ora 9. vor juca 
ROMANIA II și UNGARIA 
pentru locurile 9 și 10. La o- 
ra 10, R.P.D. COREEANĂ va in- 
tîlni CEHOSLOVACIA, Iar de la 
ara 15, BULGARIA—ROMANIA 
1 (pentru locurile 5—8). Pentru 
locurile 1—4 se vor tntîlni PO
LONIA — R.D. GERMANA și 
U.R.S.S. — CUBA. Joi. in 
cursul dimineții, de la 9,30, vor 
avea loc meciurile BULGARIA
— CEHOSLOVACIA si R.P.D. 
COREEANA — ROMÂNIA L 
iar de la ora 16, POLONIA — 
CUBA și U.R.S.S. — R.D GER
MANA.’

Mihail VESA

PREGĂTIRILE HOCIIEIȘTILOR
CEHOSLOVACI

Hocheiștii cehoslovaci și-au 
început pregătirile in vederea 
noului sezon. Primele meciuri 
internaționale sint programate 
înaintea începerii campionatu
lui, în compania reprezentati
vei U.R.S.S. : La 11 și 12 sep
tembrie la Praga și la 14 sep
tembrie, la Bratislava.

Startul în noul campionat 
(1980—1981) se va da la 26 sep
tembrie. iar ultima etapă este 
programată la 13 martie 1981. 

- După terminarea campiona
tului, lotul reprezentativ se 
va pregăti în comun in vede
rea campionatului mondial 
programat între 12 și 26 apri
lie 1981, la Stockholm și G6- 
teborg.

PREGĂTIRILE
ECHIPEI INTERNAZIONALE

ROMA, 18 (Agerpres). — Con
ducerea clubului internazionale 
Milano privește cu multă atenție 
meciul pe care campioana Italiei 
urmează să-I susțină în „Cu.p<a 
campionilor europeni" cu echipa 
Universitatea Craiova. A fost sta
bilit un program special de pre
gătire, iar recent antrenorii și 
jucătorii formației au urmărit pe 
ecran filmul partidei dintre Uni
versitatea Craiova și Borussia 
Monch englad bach.

Internazionale Milano, care dis
pune de cel mai valoros lot din 
campionatul italian, a achiziționat 
recent pe internaționalul austriac 
Prohaska. Se așteaptă, de aseme
nea, transferarea unui jucător 
dintr-o echipă braziliană.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA. Rezultatele pri

mei etape : Dinamo Zagreb — 
Steaua Roșie 0—1. Vojvodina — 
Velez 2—1, Olimpia Li'ub liana — 
Zeleznicear Sarajevo 2—0, Buduc- 
nost — Vardar Skoplie 1—1, Na- 
j/redak — Borac 1—0, Hajduk 
Split — Sloboda Tuzla 1—0. Par
tizan — F.C. Zagreb 4—1, O.F.KL 
Belgrad — Rijeka 0—0

UNGARIA (et. 3) : Csepel — 
M.T.K. 1—1, Kaposvăr — Vid6o- 
ton 1—4, Bek&scsaba — Uj pești 
Dozsa 1—1, Debrecen — Zalae- 
gerszeg 3—1 ; Gyor — Tatabânya 
2—0 ; Ferencvăros — Diosgyâr 
2—1, Vasas — Dunaujvaros 4—2. 
tn clasament : Ferenc vâros 5 p. 
Vasas 5 p și Debrecen 4 p.

MECIURI AMICALE
• Selecționata Bulgariei a evo

luat In Spania jucînd cu forma
ția Celta Vigo (divizia secundă). 
Gazdele au cîștigat cu 2—1 (2—0).
• La Zagreb echipa braziliană 

Vasco da Gama a întrecut cu 
>—1 fi—1) formația locală Di
namo. A.U marcat : Wîlson și 
Kandonaiide. respectiv B-onici.
• tn finala turneului de la Gi-

jon (Spania) formația olandeză AZ 
X7 Alkmaar a întrecut formația 
tocală Sporting cu 3—2 (1—1).

DISPOZIȚIE DE JOC
a învins cu 6—0 pe Toronto
5—1 pe Tulsa, tn ambele pai tide, 
redeta nr. 1 a fost Cruyff, aar 
Washington Diplomats se află 
acum pe locul 4 în clasament.

«•oocțio admtnistrofM) i cod >0139 SucumfH, rtt Conto U, ot. F.f.f.R. 1. tel centiotO H 50 59 i »«cț»o care»o *1 5^ 09 I M»lmurbon 43? t telei 10 350 romw flponjl u I»
Pentru «trOmotote > abonamente prin ILEXIM - deportomenwl export Import presâ, P.O Boi 136-13J, ^’ei 11 2M, București, ttr, 13 Decembrie et 3. A 1,

.l«‘ormațio* 
10363


