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LUCRĂRILE
CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES
AL CONSILIILOR POPULARE

NtOLETARI DtN TOATE T*Ht,  UNIȚIVĂI

Dortul
Joi au continuat în Capitală 

lucrările celui de-al II-lea Con
gres al Consiliilor populare ju
dețene și al președinților con
siliilor populare municipale, 
orășenești și comunale.

Sosirea în sala Congresului a 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a 
celorlalți tovarăși din condu
cerea dc partid și de stat a fost 
intîmpinată cu vii și îndelungi 
aplauze și ovații, cei prezențî 
exprimîndu-și sentimentele lor 
de nețărmurită dragoste și pre 
țuire față de partid, față dc 
secretarul său general. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

Lucrările în plen ale ședin
ței de dimineață au fost con
duse de tovarășul Radu 
Bălan, președintele Consiliului 
popular al municipiului Timi
șoara și de tovarășa Maria 
Muntean, președintele Con
siliului popular al comunei 
Ciugud, județul Alba.

Și în cea de-a doua zi a 
lucrărilor marelui forum cetă
țenesc, parilcipanții, împuter
niciți ai oamenilor muncii de 
la orașe și sate — români, 
maghiari, germani și de alte

naționalități — au dezbătut, 
intr-un puternic climat de 
lucru, importantele probleme 
înscrise pe ordinea de zi.

In cuvîntul lor, vorbitorii au 
înfățișat pe larg, în spirit cri
tic și autocritic, activitatea 
desfășurată de consiliile popu
lare, de deputați. de toți cei 
ce muncesc pentru realizarea 
prevederilor actualului cinci
nal și au dezbătut temeinic 
măsurile care se impun pen
tru transpunerea în fapt a 
sarcinilor înscrise în proiectul 
viitorului plan cincinal în pro
fil teritorial. In același timp, 
vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri de natură să ducă 
la perfecționarea în continuare 
a activității economico-sociale, 
la îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă ale consili
ilor populare, pentru atragerea 
maselor largi de oameni ai 
muncii la înfăptuirea neabătu
tă a politicii partidului și sta
tului de edificare a 
socialiste multilateral 
tale, de ridicare a 
noastre pe noi culmi 
lizație și progres.

După-amiază, dezbaterile 
continuat pe secțiuni.

Lucrările Congresului 
tinuă.
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Campionatele balcanice de călărie

societății 
dezvol- 
patrici 

de civi-

au

con-

Campionatul național de skeet

DANIEL BUDURU ClȘTIGĂ 
TITLUL IN ULTIMA SERIE !

din Capi-Poligonul Tunari 
tală. din nou gazdă a unui cam
pionat national de seniori. De 
astă dată au intrat în între
cere trăgătorii de skeet, urmînd 
ca la sfîrșitul săptăminii să-și 
dispute titlurile de 
republicani 
trap.

I. Toman 
s-au arătat 
manșe, disputate miercuri, prin
cipalii pretendenți la prima 
treaptă a podium”’ui. clasin- 
du-se pe primele două locuri 
ale clasamentului intermediar, 
cu 98 t — punctaje bune, com
petitive. Dar. a venit și ziua 
a doua a concursului și odată 
cu ea ...timpul noros. cu ploa
ie intermitentă. Cei doi au în
cheiat slab concursul. Topolo- 
geanu cu o manșă de 23/25 t, 
Toman cu una de 22/25 t. iar 
nereușitele acestora au 
drumul spre titlu unui 
lea trăgător. Daniel 
pregătit în ultimii doi 
clubul Olimpia, de către unul 
dintre cei mai buni specialiști 
ai noștri în talere, profesorul 
Ion Lovinescu. cel care l-a for-

campioni
și specialiștii in

și B. Topologeanu 
încă din primele

deschis 
al trci- 
Buduru
ani. la

mat dealtfel și pe Bogdan Ma
rinescu, campion 
1979. Excelent 
antrenorul său. 
cut încet. încet 
primei zile (a

și 23 t...) și la ultimele

balcanic în 
asistat de către 
Buduru a refă- 
din dezavantajul 
început cu serii

de 22
25 de lovituri s-a instalat pc 
prima - --

De 
tînărului S. Egri, la juniori și 
clasarea pe poziția a 4-a a lui 
D. Gazetovici. cu 189 t.

REZULTATE TEHNICE, ske
et, seniori, individual : 1. D. 
Buduru (Olimpia) 192 t — cam
pion național. 2. B. Topolo- 
geanu (Unirea Joița) 191/25 t. 
3. I. Toman (Vînătorul Timi
șoara) 191/23 t. 4. D. Gazetovici 
(Steaua) 189 t. 5. Nicolae Marin 
(Unirea Joița) 188 p. 6. Ștefan 
Egri (C.S. Baia Mare) 188 t : 
echipe : 1. Unirea Joița 375 t, 
2. Steaua 364 t. 3. Vînătorul Ti
mișoara 361 t ; juniori, indivi
dual: 1. Șt. Egri 142 t. 2. D. 
Gazetovici 141 t. 3. M. Cazacu 
(Unirea Joița) 135 t 4. I. Maior- 
nic (Vînătorul Timișoara) 127 t. 
5. I. Opriș (Olimpia) 125 t.

Radu TIMOFTE

treaptă a podiumului, 
semnalat victoria foarte

Daniel Buduru (32 de ani) la primul său titlu de campion na
țional individual... Foto 1 Vasile BAGEAC

ANKARA, 11 (prin telefon).
Afirmam în cronica precedentă 
că, în disputa pentru titlul 
balcanic al întrecerii indivi
duale a specialiștilor în obsta
cole seniori, reprezentantul 
nostru Dumitru Velea, cu Fu
dul, are mari șanse de a ob
ține cel de al doilea său titlu 
balcanic (prima victorie a rea
lizat-o în 1977, la Sibiu), el si- 
tuîndu-se, la finele probei nu
mărul 1, după turcul F. Ata- 
bek, cu Ares, și bulgarul B. 
Pavlov, cu Gymnastic. După 
ce, rînd pe rlnd, majoritatea 
,concurenților (s-a alergat în 
ordinea inversă a clasamentu
lui) au acumulat cu excepția 
bulgarului Hristo Kaciov cu 
Povod destul de multe greșeli, 
pe parcurs a intrat Dumitru 
Velea. El a trecut fiecare ob. 
stacol cu maximă precizie, în 
plus realizînd și cel mai bun 
timp al zilei. Cei doi princi
pali adversari, influențați de 
evoluția bună a reprezentantu
lui nostru, au concurat crispat 
si, în consecință, ca greșeli, 
deschizînd astfel sportivului 
nostru drumul spre primul loc. 
Clasament final: 1. Dumitru 
Velea, cu Fudul — campion 
balcanic, 2. Boris Pavlov, cu 
Gymnastic, 3. Fevzy Atabek, cu 
Ares... 5. Alexandru Bozan eu
Călin... 11. Ion Popa cu Licu
rici.

Dumitru Velea aduce delegației noastre cel de al doilea titlu 
balcanic la ediția din anul acesta

La juniori, disputa pentru 
titlu a fost dominată de călă
reții bulgari. Cu toate că re
prezentanții noștri au mers 
ceva mai bine decît în proba 
i umărul I, ei nu a'.' putut rea
liza o clasare superioară, cel 
mai bine plasîndu-se Teodor 
Pancă, cu Spulber. Clasament 
final : 1. I, Marinov (Bulgaria),

cu Velmir — campion balcanic, 
2. M. Nikolov (Bulgaria), cu 
Morena, 3. H. Karagule (Tur
cia), cu Bonanza, ...6. T. Pancă, 
cu Spulber ...10. O. Fabich, 
Stindard, ...13. F. Stoica, 
Nehoiu, 14. II. Marchiș, 
Neva.

Emanuel FANTANEANU

SPORTUL CIȘTIGA ZILNIC NOI PRIETENI...
„Daciada" animă deopotrivă activitatea sportivă de masă și de performantă a feroviarilor craioveni
Instituție economică cu re

gim de centrală industrială, 
care își desfășoară activitatea 
pe teritoriul a șapte j 
Direcțiunea regională de 
ferate “ 
de mii 
Numai 
ședință 
feroviar numără peste 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri, „oameni unul și unul" 
— cum remaroa ing. Valerian 
Neacșu, directorul tehnic al 
Regionalei — „ferm hotăriți să 
dea viață angajamentelor asu
mate în lumina documentelor 
Congresului al XII-lea al 
partidului, să realizeze obiec
tive de mare insemnătate 
printre care depășirea produc
ției nete și reducerea cheltu
ielilor materiale, îmbunătățirea 
regularității circulației 
rilor de persoane și de 
sporirea tonajului".

Cum sublinia ing. V. 
(și cum ne-am convins 
cunoscîndu-i pe o parte dintre 
ei) sint, într-âdevăr, oameni 
unul și unul, cu precădere ti
neri care, învățind din expe
riența și urmînd imboldul co
muniștilor, realizează fapte de 
muncă deosebite, totodată re
zervă zilnic cîteva ore din 
timpul lor liber pentru refa
cerea și sporirea forțelor, a 
sănătății, prin odihnă activă, 
prin exercițiu fizic organizat. 
Cum ? Prin activitățile spor
tive de masă, puternic impui-

județe, 
căi 

Craiova cuprinde zeci 
de oameni ai muncii, 

în Dolj, județul dc re- 
a centralei, complexul 

" " 10 000

și aici de marca com- 
națională „Daciada* 1. O 
cu trofee (un perete 
aflată în biroul direc- 
tehnic — care este și

sionate 
petiție 
vitrină 
întreg) 
torului 
președintele asociației sportive 
C.F.R. Craiova — stă mărtu
rie : cupe, plachete și diplome 
obținute de sportivii feroviari

trenu- 
marfă,

Neacșu 
și noi,

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE TENISMANILOR 
PEWTRU CAMPIONATELE

Ultimul examen internațio
nal al sezonului pentru tenis- 
manii fruntași îl vor constitui 
campionatele europene pentru 
amatori de la Belgrad (15—21 
septembrie). Despre proble
mele selecției și pregătirii. în 
vederea acestei competiții, ne-a 
vorbit antrenorul federal Alexe 
Bardan :

— Biroul federal a conside
rat că este oportun să înscriem 
numai pe jucătorii capabili, 
la ora aceasta, să facă față u- 
nei atari competiții. I-am reți-

nut, deci, pentru întrecerile 
seniorilor, pe Florin Scgărcea- 
nu și Andrei Dîrzu, iar pentru 
categoria tineret pe Laurentiu 
Bucur (cu regretul de a nu-1 
fi putut selecționa în timp util 
Și pe 
Pentru 
ne-am 
riac și 
forma lor actuală nu e 
satisfăcătoare și ne vom stră
dui să intensificăm antrena
mentele zilele acestea.

— Ce șanse acordați jucăto-

Cristinel Ștefănescu). 
întrecerile feminine, 

gîndit la Camelia Chi- 
Nadia Becherescu, dar 

prea

EUROPENE
rilor noștri în întrecerile 
linentale ?

— Cred că Segărceanu 
dreptul să candideze la 
de campion european, t 
de sovieticul Borisov. îmi în
temeiez opinia pe faptul că 
tînărul nostru campion este 
bine pregătit, a și întrecut la 
Balcaniadă pe toți adversarii 
din zonă, a jucat foarte bine 
In turneul clubului Steaua de 
'a Mamaia, pe care l-a cîștl- 
eat

con-

i arc 
i titlul 
alături

cu 
cu 
cu

în concursuri de cros (o aler
gare pe teren variat în noap
tea Anului Nou a devenit tra
dițională 1), la handbal, în în-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

Turneele Diviziei A de volei

LA FETE, RAPID ÎNVINGE PE ȘTIINȚA BACĂU
DUPĂ 0 PARTIDĂ ECHILIBRATĂ

La Tg. Jiu, Tîrgoviște, Deva și Focșani au continuat tur
neele (pe serii) din cadrul ediției 1979—1980 a campionatelor 
primei Divizii A de volei. In general, partidele zilei a doua 
s-au desfășurat sub semnul disputei echilibrate. Iată amănunte:

FEMININ

TÎRGOVIȘTE, 11 (prin tele
fon). Cea mai „strînsă“ parti
dă din seria a doua feminină 
au furnizat-o. la începutul pro
gramului, formațiile Chimpex

că. dacă studen- 
setul III (în fi- 
conduceau cu 

fi putut cîștiga 
3—1. După cum

ceasta pentru 
tele nu cedau 
naiul căruia 
13—8), ele ar 
întîlnirea 'cu 
s-au aflat foarte aproape de 
succes în setul decisiv. Am re-

PROGRAMUL DE AZI (DE LA ORA 16)

FEMININ, TG. JIU (seria I) : C.S.U. — Olimpia ; Pe
nicilina — Dinamo; Univ. Timișoara — Farul; TÎRGOVIȘ
TE (seria a Il-a) : Maratex — Chimpex ; Știința — Univ. 
Craiova; Univ. București — Rapid.

MASCULIN, DEVA (seria I): Silvania — Viitorul; Stea
ua — Tractorul; Explorări — C.S.M.; FOCȘANI (seria a 
Il-a) : Politehnica — Petrolul; Univ. Craiova — Calculato
rul ; Delta — Dinamo.

Universitatea 
porneau favo-

Constanța și 
București. Deși 
rite, constănțencele s-au aflat 
în grea încurcătură în fața stu
dentelor, care confirmă cali
tatea bună a pregătirii pentru 
competiție. A învins. în cele 
din urmă, Chimpex cu 3—2 
(—10. 9. 13. —9. 13). dar mai 
degrabă se poate spune că U- 
niversitatea a scăpat din 
mină victoria. Si spunem a-

Univ. Craiova — Calculato-

marcat de la învingătoare pe 
Liliana Văduva, Marta Mari
nescu și Emilia Mănăilă. iar 
de la învinse pe Mirela Popa, 
Ildiko Gali și Cristina Marin. 
Arbitraj bun : N. Găleșanu 
(București) și C. Păduraru (Ti
mișoara).

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a i-a)



Notații după turneul international de Ia Mamaia 15 BOXERI DE EA STEAUA VOR EVOEUA
CADEȚII TENISULUI INTRE MUNCA ȘL MOFTURI

Prin ediții succesive, turneul 
international de tenis de la 
Mamaia, rezervat juniorilor, a 
obținut oarecare notorietate in 
calendarele din ce în ce mai 
încărcate ale „sportului alb*'.  
Dovadă stă și faptul că fede
rația internațională recunoaște 
întrecerile de pe litoralul ro
mânesc ca făcind parte din 
concursurile oficiale în care 
cîștisătorii (sau cei mai bine 
clasați) pot cumula puncte pen
tru clasamentul mondial (de 
doi ani oficializat) al juniori
lor. Această împrejurare expli
că desigur și prezenta la start 
— anul acesta — a unor ti
neri sportivi din 6 țări. La 
toate acestea trebuie să adău
găm : • splendida atmosferă a 
stațiunii noastre maritime • 
perioada calendaristică îndeob
ște foarte propice • lozitia 
naturală admirabilă a terenuri
lor de ioc • buna organizară 
• ambianta plăcută creată de 
tribunele înțesate cu vilegiatu- 
riști români și străini. Dacă 
astfel se realizează un succes 
notabil, poate s-ar Cădea și ar 
merita să facem un efort pro
pagandistic mai larg pentru a 
da acestui turneu o amploare 
și mai mare, pentru a-1 trans
forma în locul de întîlnire tra
ditional al celor mai buni te- 
nismani juniori de pe conti
nent. Iată o ipoteză din care 
ar avea de cîștigat și sportul, 
și turismul.

Revenind la trăsăturile teh
nice ale turneului încheiat du
minică. să menționăm din capul 
locului că meciurile urmărite 
nu s-au ridicat decît arareori 
la nivelul cerut de o compe

tiție internațională. Nu numai 
pentru că majorității partici- 
panților le lipsesc, din arsena
lul tehnic, armele de bază, ci 
mai ales pentru că unor tineri 
sportivi Ie lipsesc armele psi
hologice, morale, alît de nece
sare într-o confruntare presu
pusă a fi aproximativ egală în
tre combatanți de aceeași vîr- 
stă. Spiritul de luptă, dorința 
aprigă de victorie (fondată fi
rește pe o pregătire corespun
zătoare). ambiția în joc (nu în 
conversațiile pe terasa cofetă
riei) au absentat, din păcate, 
la Mamaia. Observația aceasta 
privește cu deosebire juniorii 
și mai ales junioarele mari, ti
neri tenismani ce par răsfățati 
alintați și poate tocmai de a- 
ceea blazați convinși că — 
învingători sau învinși — tot 
vor găsi alinare, ba chiar si 
un loc in Iotul național...

în suita firească a acestor 
gînduri, să subliniem faptul că 
turneul de la Mamaia a scos 
în evidentă mai curînd ne ju
niorii mici. Am admirat cu to
ții cîteva talente excepționale, 
cum sînt bulgăroaica Manuela 
Maleeva (13 ani) si cu. deose
bire cehoslovaca Andrea Holi- 
kova (11 ani), posesoare ale 
unor lovituri sigure și dotate 
cu un simt de orientare tactică 
de o maturitate ce întrece 
mult vîrsta biologică. Și In ta
băra noastră observația e vala
bilă. Dacă ar fi șă ne gîn- 
dim. de pildă, la perspectiva 
tenisului nostru feminin (din
colo de nasul pe loc bătut de 
Nadia Becherescu sau Lumi
nița Sălăjan. în care s-a in
vestit destul) ar trebui să ne

îndreptăm privirile spre Da
niela Moisc (16 ani), Alice Dă- 
nilă (14 ani) și poate chiar 
Monica Radu (12 ani), singu
rele care au demonstrat aici 
nu numai frumoase calități teh
nice. ci în primul rînd tăria 
morală — însușire esențială în 
tenis — de a lupta pentru vic
torie. de a se consuma, de a 
face eforturi la antrenamente 
și in joc.

Ar mai fi de subliniat, în 
încheiere, și acest aspect al 
disponibilității tinerilor noștri 
jucători în raport cu cerințele 
aspre ale pregătirii sportivului 
de performantă. La Mamaia — 
unde s-a instaurat, pentru ti
nerii tenismani români, un pro
gram de lucru, nu de vilegia
tură — am trăit ciudata ieșire 
a proaspătului campion națio
nal de juniori mici, bucureș- 
teanul Cristian Moroșan. care 
„a comunicat" antrenorului fe
deral că „nu se simte obligat 
să efectueze exercițiile de în
viorare de dimineață". Bine
înțeles .că a fost imediat sus
pendat din concurs și trimis 
acasă. Cu asemenea mentali
tate (de a cărei susținere se 
fac vinovați și antrenorul pre
zent. VI. Crevenciuc, și clu
bul de baștină Progresul) nu 
ne mirăm că apar foarte greu 
bunii jucători de tenis.

Regretăm gustul amar al an
cestor notații, determinate de 
fapte, cu atît mai mult cu cit 
turneul de juniori de la Ma
maia ar trebui să fie încunu
narea — pe toate planurile —' 
a fiecărui an de muncă în te
nisul noet">i.

Victor BĂNCIULESCU

Antrenorul I. Chiriac declară: „Vrem sâ primim aplauzele publicului. Boxul est
Apropierea startului in tur

neul final al campionatelor in
dividuale de box ale seniori
lor se poate constata cu ușu
rință și la clubul Steaua. In 
sala de antrenament am găsit 
o activitate intensă. Dumitru 
Șchiopu. Gheorghe Go viei, A- 
lcxandru Șchiopu, Vasilc Gîr- 
gavu, Florian Livadaru, supra-

țu și frații Vasile și Alexan
dru Zbughin.

Această simplă înșiruire de 
nume ne conduce la concluzia 
că clubul militar va fi foarte 
bine reprezentat în turneul fi
nal al campionatelor naționale. 
Dealtfel, așa a și debutat dis
cuția noastră cu antrenorul Ion 
Chiriac.

Pugiliștii de la Steaua își îmbunătățesc pregătirea fizică, aler- 
gind în aer liber. Foto : Vasilc BAGEAC

vegheati de antrenorii Ion Chi
riac și Gheorghe Fiat. loveau 
cu sete în sacii de antrena
ment sau în pernele de perete, 
în același timp, pe aleile din 
curtea clubului, antrenorii Șer- 
bu Neacșu și Alee Năstac su
pravegheau programul de aler
gare al unui grup numeros de 
sportivi. în rîndul căruia i-am 
recunoscut pe Daniel Radu, Ion 
Cernat. Tiberiu Cucu. Paul Că- 
priceanu, Haralambie Sultan,
Ion Buciuleae, Gheorghe Pre
da, Viorel Mihăilă. Vasile Nu-

LOTURILE DIVIZIONARELOR A LA POPICE
Sîmbătă și duminică sc dispută prima etapă a campionatului Di

viziei A de popice, competiție la care se întrec 20 de echipe femi
nine și tot atîtea masculine, împărțite în cîte două scrii, după cri
terii geografice. Iată loturile divizionarelor A :

FEMININ
SERIA SUD — VOINȚA BUCU

REȘTI — antrenor Crista SzOcs 
— Elena Andreescu, Elisabeta Ba
dea, Nineta Badea, Zoia Roman, 
Cornelia ignatencu, Maria Iosil- 
NichitOr, Elena Pană, Maria 
laica, Marilena Buircea-Ciobanu, 
Mariana Borta, Mihaela Gavri- 
lescu.

VOINȚA PLOIEȘTI — antrenor 
Eleonora Ion — Doina Mihăilă, 
Mioara Coman, Stela Godeanu, 
Aurora Căilăvie, Pollxenia Ga- 
VfrUfi, Elena Negoițâ, Mlnela Dan, 
Constanta Lupu, Violeta Cruceru, 
Daniela Vintiloiu.

LAKOMET BUCUREȘTI — an
trenor Petre Trandafir — Stela 
Andrei, Elena Nichita, Elena 
Tnanclalir, Dumitra Hlrzol, Bă- 
lașa Tănase, Silvia Radciu, Olim
pia Dragii, Bodica Pădureții, Flo- 
rica Lucan, Ioana Bîscă.

VOINȚA GALAȚI — antrenor 
Anastase Apostol — Elena Radu, 
Arfetița Dobre. Carmen Descariu, 
Pachița Zădnescu, Elena Chiri- 
lohi, Maria Ciobotaru, Angelica 
Caragea, ștefana Necula, Gica 
Perianu, Viorica Tudose.

GLORIA BUCUREȘTI — antre
nor Constantin Neguțoiu — Mar
gareta Cătineanu, Ana Petrescu, 
Florica Neguțoiu, Stela Bobîrnea, 
Mariana Buță, Ana Ene, Luciana 
Alecu, Niculina Radu, Ioana Bi- 
dlrel, Octavia CfocSrlan, Mihaela 
Bărbuță, Jenica Ivănuș, Daniela 
Moise.

OLIMPIA BUCUREȘTI — an
trenor Cornelia Greccsc.u — Va
lorica Popescu, Rotita Filip, E- 
Jena Bălătlcă, Vasilicia Vîlcu, Du
mitra Bratu, Maria Icnită, Ioana 
DrăgMci, Georgeta Postelnicu, 
Constanta Mareea, Cornelia Gre- 
eescu.

METROM BRAȘOV — antrenor 
Gheorghe Kăstăman — Margareta 
Bodean, Maria Bieandă, Emma 
Istvan, Eva Adam, Verona Czin- 
tos, Ioana Minciună, Eugenia 
Cărămidă. Mariana Postolache, 
Mariana VîLsan, viorica Botezam.

PETROLUL BAiCOI — antrenor 
Cristian Păunescu — Marieta 
Opreseu, Eufrosina Dumitru. E- 
lena Vasile, Elena Ilie. Elena 
Scartat, Magdalena Arsenic, Aura 
Pană, Stela Bucur, Liliana Ne- 
greanu, Elena Roșu.

CETATEA GIURGIU (nou pro
movată tn Divizie) — antrenor 
Iulian Petrescu — Inela Culcea, 
Dorina Modoran, Georgeta Să- 
na.ru, Florica Plslă, Eeaiterina 
Pislă, Doina Bulichi, Miarioara 
Lămîie, Mariana Fărcuș, Florica 
Dumitru, Elena Rada, neaua On.i- 
duc.

CARPAȚi SINAIA (nou promo
vată) — instructor Ion Irimescu 
— Ileana Vulpe, Niculina Dobre, 
Sonia Ștefănică, Elena Cioco- 
deica. Ioana Gheorghe, Viorica 
Drăgan, Emilia Hobae, Florica 
Jugănaru, Eugenia Stoica, Maria 
Duda.

SERIA NORD — VOINȚA TG. 
Mureș (campioana țării) — an
trenor Margareta Szemanyi —

Elisabeta Albert, Maria Antal,
Elisabeta Bonta, Gizela Dalya,
Maria Dudas, Ildiko Saasz, Eniko
Fekete, Maria Luca, Mariana
Puni, Ilonka Molnar.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — in
structor ștefan Deak — Ileana 
Rednic, Edita Gergely, Eva Che- 
țianu, Hedvig Moldovan, Cătălina 
Borș, Rodica Cociș, Dorina Mu- 
reșan, Maria Buzguță, Elena Lă- 
păduș.

C.S.M. REȘIȚA — antrenor 
Constantin Iordache — Maria 
Stanca, Eugenia Lăcătușu, Maria 
Zsizsik, Marioara lanoșigă, Floa
rea Stanca, Mariana Manea, Me
lania Lăcătușu, Mariana Czepei, 
Dorina Cojocarii, Carmen Wal- 
ner. Tina Pană.

VOINȚA TIMIȘOARA — antre
nor Ildiko Grozăvescu — Mări- 
oara Davițoiiu, Elisabeta Drago- 
mir, Emilia Ebel, Eugenia Mera- 
Ursu, Maria Mfch-nik, Sanda Min
ciună, Angela Vasile, Anica Pie
lea, Aurora Răuț, ndiko Groză
vescu.

VOINȚA ORADEA — antrenor 
Alexandru Torok — Ecaterina 
Balazs, Elisabeta Zima, Silvia 
Berinde, Olga Psihas, Gyongyi 
Meszaros, Ecaterina Kovessy, 
Vaili Albuți, Eva Gajdo, Olga 
Vamosi.

HIDROTEHNICA BRAȘOV — 
antrenor Virgil Frîncu — Ma
riana Constantin. Ana Ardeleanu, 
Adela Băbănaș, Rodica Calfa, 
Maria Czompok, Florica Zaharia- 
Gog, Alexandrina Hîrdoiu, Elisa
beta Schwab, Maria Munteanu, 
Aurelia Vulpe, Rosemarie Peter, 
Emilia Sinpetrii.

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— antrenor luliu Radovici — Ana 
Oprea, Maria Martina, Aurelia 
Sendean, Erika Orosz, Doina Ba
ciu, Marioara Cismaș, Aurelia 
Bucur, Rodtea Baciu, Agnes 
CSiszer, Ana Fagaras, Rozalia 
Ordog.

CONSTRUCTORUL GHERLA — 
instructor Iosif Nagy — Iudit 
Markosi, Iudit Bartha, Eniko 
Kovacs, Melina Nagy, Aina Mi- 
hălilă. Cristina Sasnireșan, Maria 
Mogia, Ileana SJpos. Ileana Ga
bor, Eva Pop, Silvia Borzași, 
Elisabeta Racz.

U. T. ARAD (nou promovată)
— antrenor Gheorghe Moisă — 
Maria Coeiubam:, Melania Be- 
senyi, Gabriela Pintea, Emilia 
Vtod, Florica Hegel, Varvara 
Breban-Drăgan, ioana Stăneseu- 
Ardelean. Rodica Crtșmaru, Ru- 
xsanda Menea, Elena Pescariu.

VOINȚA CRAIOVA (nou pro
movată) — antrenor prof. Nico, 
tac Buiigă — Paula Fîedu. Petra 
Dumitrescu, Florica Chiuia, Ve
ronica Gheorghiță, Solia Pirvu, 
Leopoldina Ktâiszko, Virginici 
Mihal. Marcela Izwureta, Doina 
MilMaru, Florica Tatu. Monica 
Buligă, Adriana Obleagă.

MASCULIN
SERIA SUD — GLORIA BUCU

REȘTI (campioana țării) — an
trenor Costache Crist ea — Al. 
Cătineanu, Gh. Dumitrescu, P. 
Boțogan, A Marcu, T. Vasile, C. 
Stamatescu. N. Ilie, I. Tiron, M.

Andrei, H. ducă, V. Ciocoiu.
RULMENTUL BRAȘOV — an

trenor Ioan Lateș —- I. Tismănar, 
R. Pavel, V. Dorms, Gh. Mapan, 
I. Novae, FI. Ghiță, E. Vitowscthi, 
C. Turcitu, C. Radu, A. Ladari.

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
instructor Cezar Lebădă — Gh. 
Covăsală, M. Chirilă, V. mari, 
C. Silvestru, D. Tăbăcaru, N. Mi
hai, M. Codiță, C. Lebădă.

C.F.R. CONSTANȚA — antre
nor George Dinu — St. Postola- 
che, N. Suciu, I. Frigea, M. Ni- 
chifor, I. Maicain., I. Pirvulesou. 
C. Frigea, A. Antimires'cu, N. 
Mitea, Gh. Stoian, I. Belcin.

VOINȚA BUCUREȘTI — antre
nor Petre Purge — H. Ardac, C. 
Voicu, I. Păgideanu, M. Scurtu, 
A. GrecesScu, I. Dobcre, I. Florian, 
M. Bălescu, P. Purge.

CARPAȚI SINAIA — instructor 
Stelian Vlăsceanu — V. Dănescu, 
I. Radu, A. Ștefănica, I. Șindri- 
Jaru, S. Vlad, S. Niooară, Ov. 
Vasile, C. Tocitu, V. Gheoarca, 
FI. Irimescu.

RAFINORUL PLOIEȘTI — an
trenor Dumitru CLsmaru —- C. Vî- 
nătioru, Gh. Schuller, M. Suta, 
V. Șubă, N. Pîreălab, D. Suta, 
V. Zalman, N. Frîncu, M. Mo- 
raru, Gh. Tronaru, V. Ivan, D. 
Cismaru

FLACARA BRAȘOV — antrenor 
David Sebexii — B. Abraham, V. 
Boer, Gh. Brăgău, R. Brutaru, 
Gh. Bușe, M. Cucu, M. Gall, M. 
Ixxrincz, A. Marin, D. Sebeni.

CHIMPEX CONSTANȚA (nou 
promovată) — antrenor Gheorghe 
Silvestru — M. Tom eseu, FI. Mi- 
hăilescu, A. Mărișoiu, V. Chiper, 
P. Cojocaru, M. Petrescu, Al. En- 
cică, Al. Georgescu, Gh. Silves
tru.

OLIMPIA BUCUREȘTI (nou 
promovată) — antrenor Ferdi
nand Popescu — Al. Tudor, G. 
Marin, C. Marin, S. Belivacă. D. 
Nica, M. Moldoveanu, Al. Vrin- 
ceanu, L. Taină, N. McMovan, 
N. Onodtoru.

SERIA NORD — VOINȚA TG. 
MUREȘ — antrenor Tiberiu Sze- 
mănyi — F. Abodi, K. Albert, A. 
Bene, K. Csaszar, M. Farkas, B.

Fazekas, J. Magyar!, L. Lucaes,
L. Seres, J. Tatar, Cs. Tamas.

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— antrenor luliu Radovici — Șt. 
Ondog, L. Martina, I. Bice, I. Fo- 
dor, I. Hosu, Fl. Todoran, L. 
Soos, V. Pol, A. Toth, I. Fekete, 
I. Stan, V. Grama, G. Fazekas.

AURUL BAIA MARE — antre
nor Roger Cernat — Gh. Vuță, 
Al. Ardelean, Al. Naszodi, Gn. 
Scholtes, I. Biciușcă, I. Vuță, 
St. Boariu, St. Rakos, E. Gergely,
M. Sinculici.

C.F.R. TIMIȘOARA — antrenor 
Iacob Holcz — Gh. Nită, N. 
Luncan, V. Popa, M. Chirițoiu, 
I. Vida, K. Schinka, R. Petla, D. 
Căpățînă, M. Mesko, L. Kovacs, 
C. Tesler, M. Adler.

PROGRESUL ORADEA — antre
nor Iosif Lang — L. Gallo, I. 
Vincze, G. Nemethi, N. Malciu, 
Al. Szekely, Al. Roman, I. Mi- 
cloș, I. Balint, I. Szarka, D. 
Mărcuț, I. Oortea, Em. Maior.

JIUL PETRU.A — instructor 
Victor Miclea — V. Pi$coi, R. 
Kozma, M. Ernest, N. Păsărică, 
I. Popa, C. Dobrică, I. Scorțea,
B. Schuller, N. Croitoru, I. Su
rugiu, A. Oristea, R. Gherman.

METALUL HUNEDOARA — an
trenor Ilie Băiaș — M. Torok,
N. Szilagyi, M. Craițer, N. Popa,
C. Călugăru, I. Micoroiu, N. Ti
mar, R. Raita. T. Telnaru. I. Ni- 
coară, Gh. Panaite, I. Băiaș.

CHIMICA TÎRNAVENI — in
structor Andrei Degi —- T. Bara- 
haș, C. Band!, M. Endorfer, I. 
Grama, P. Geier, V. Gîmfălean, 
V. Petca, E. SzalteJeki, E. Szasz, 
M. Preiss, Gh. Buducz, A. Degi.

VICTORIA CUBAN TIMIȘOARA 
(nou promovată) — antrenor Io
sif Szeredi — M. Matei, E. Nyari, 
St. Sfetcu, M. Strujan, S. Negru, 
Z. Hartman, V. Chiș, A. Omescu, 
Fl. Iliescu, H. Hie, I. Erdelyi, 
I. Szeredi.

TEHNOUTELAJ ODORHEI (nou 
promovată) — antrenor Andrei 
Rozsa — F. Bara, J. Fabian, M. 
Fancsali, I. Gergely, G. Laszlo, 
F. Miklos, D. Mathc, I. Marosi, 
I. Nagy, G. Szegedi, I. Stefucz, 
L. Kozseni, A. Rozsa.

PE MICUL ECRAN
VINERI 12 SEPTEMBRIE 

ora 18 : Campionatul balca
nic de baschet masculin : 
Grecia — Turcia (repriza a 
Il-a), transmisiune directă 
de la Cluj-Napoca, comenta
tor Sorin Satmari.

SIMBATA 13 SEPTEM
BRIE, ora 13, în cuprinsul 
emisiunii „Mozaic": „Fotba
lul e viata mea", film re
alizat de televiziunea brazi
liană despre Peile (episodul 
III, ultimul); ora 15 : fot
bal : Sportul studențesc — 
Jiul Petroșani, transmisiune 
directă de la stadionul Au
tobuzul. comentator Dumi
tru Graur ; ora 18 : baschet 
masculin : România — Gre

cia (repriza a Ii-a), trans
misiune directă. '

DUMINICA 14 SEPTEM
BRIE. ora 17 : baschet mas
culin, România — Bulgaria 
(transmisiune directă) ; ora 
19,15 (programul II) : Tele- 
rama sport. emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 17 SEPTEM
BRIE, ora 17 : Fotbal : F.C 
Argeș — F.C. Utrechț în 
Cupa U.E.F.A.. transmisiu
ne directă de la Pitești, co
mentator Eftimie Ionescu.

JOI 18 SEPTEMBRIE, ora 
16 : Fotbal internațional : 
rezumatul meciurilor dispu
tate în primul tur al cupe
lor europene intercluburi. co
mentator Cristian Țopcscu.
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— Aveți mulți boxeri califi
cați pentru finale...

— Este adevărat. în acești 
ani. majoritatea componenților 
secției noastre au trecut cu bi
ne „examenul" zonelor. Avem 
12 sportivi care s-au calificat 
și încă trei (D. Șchiopu, D. Ra
du. FI. Livadaru). particiuanți 
la J. O. de la Moscova, cărora 
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SPORTUL CÎȘTIGi
(Urmare din pag 1}

trecerea inițiată de sindicatele 
doljene, la box (o frumoasă 
,.Diplomă de merit" a fost de
cernată pugiliștilor de aici din 
partea federației, pentru reu
șita multor gale, printre care 
și „Memorialul Gheorghe Lun- 
gu“, sportiv fruntaș care a 
muncit în acest colectiv), la 
volei — în cea mai mare com
petiție a muncitorilor fero
viari, „Ceferiada" — practic, 
în toate întrecerile organizate 
pe plan local.

C.J.E.F.S. Dolj, Comitetul 
județean U.T.C. confirmă — 
printr-o serie de alte măr
turii (diplome, medalii etc.) — 
permanenta sportivilor fero
viari în sportul de masă și în 
activitatea turistică, cu sute 
de participant! la fiecare' ac
țiune în pădurea Bucovăț >— 
5 km. de Craiova, dar și mai 
departe, la Calafat, Orșova și 
Șvinița, unde de fiecare dată 
reprezentanții asociației spor
tive iau parte la întîlniri cu 
cei din localitățile vizitate. Co
lectivele Depoului, ale secției

de pre 
bloculu 
printre 
„sporti
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sată rr 
C.F.R. 
lăcătuș 
balist, 
Bacriș 
Maria 
listă, 
— pop 
de mei 
Păunea 
aiproap 
ești at 
colecti' 
muncit 
gere c 
odată 
rea cu 
tive !“

Este 
ieș«t 
a tine 
asiguri 
secreta 
El ne 
dintre

CAMPIONA
NOI STARTURI ALE ATLE- 

ȚILOR NOȘTRI
Duminică, la Soci va avea Joc 

întâlnirea internațională de atle
tism dintre reprezentativele fe
minine ale R.S.F.S. Ruse și Ro
mâniei, aflată la a patra ediție. 
Precedentele trei s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : 1977 (7 
august, Poiana Brașov) România 
— R.S.F.S.R. 84—70 p, 1978 (9 sep
tembrie, Moscova) 84—91 p, 1979 
(18 august, București) 70—84 p.

Din reprezentativa țării noastre 
vor face parte : Gabriela Ion es
eu, Doina Budirincă, Maria Sa- 
mungi, Elena Tărîță, Niculina 
Lazarciuc, Iboia Korodi, Doina 
Beșliu, Tudorița Nedelea. Mihae
la Dumitrescu, Doina Casian, 
Vali Ionescu, Niculina Vasile, Ma
riana Preda, Mihaela Loghin, 
Florența Țacu, Argentina MenLs, 
Cristina Dobrinoiu și Corina Gir- 
bea.

★
Astăzi și miine au loc pe Sta

dionul Republicii întrecerile fi
nale ale campionatelor republica
ne pentru juniorii de categoria I, 
competiție care reprezintă un bun 
prilej de trecere în revistă a va
lorii actuale a noii generații de 
tineri atleți și de a scruta astfel 
perspectivele atletismului nostru.

Astăzi 
și mîin 
putea 
lorile 
gîndim. 
Matei, 
stantin 
na Gr 
100 mg 
ta Ilcu 
gime, 
Nif la 
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CAN 
NAI
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foarte 
trate d 
ționaJe. 
na pai 
flață de 
cordurj 
Victor 
30 m, 
Bucure 
FITA,

TINERI JUDOKA
LA CAMPIONATELE INT

210 concurenti din întreaga 
tară au participat, săptămina 
trecută, la întrecerile de selec
ție pentru Campionatele inter
naționale de tineret (18 — 19 
ani) ale României la judo pro
gramate sîmbătă și duminică în 
sala de atletism de la Com
plexul șoprtiv „23 August" din

Capita 
ușoară 
B. Oh 
Gh. C 
Stroe ; 
Șt. Bu 
tiu. I. 
Chivu. 
Oniga. 
Putan.
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în cadrul „Daciadci", 
dc azi, la Curtea dc Argeș «

FINALA PE TARĂ I 
A „CUPEI O.C.A.P." | 

EA OINĂ j
Intrată în tradiția sportului 

nostru național, „Cupa U.N.C.A.P." g 
la oină, desfășurata sub egida I 
,Daciadei“, își va derula, înce- • 

pînd de azi, ultimele secvențe pe 
stadionul din Curtea de Argeș. I 
Mergînd din victorie în victorie I 
.în etapele anterioare, echipele ■ 
Recolta Joia Mare (jud. Arad). 
Recolta Mărgineni (jud. Bacău), | 
Venus Negrilești (jud. Bistrița- I 
Năsăud), Mecanizatorul Cobanu 1 
(jud. Constanța), Victoria Văcă
rești (jud. Dîmbovița), Drum I 
Nou Boureni (jud. Dolj), Avîntul I 
Curcani (jud. Ilfov), Biruința ■ 
Gheră ești (jud. Neamț), Recolta 
Cărei (jud. Satu Mare), Recolta I 
Apoldu de Sus (jud. Sibiu), Via- I 
ță Nouă Olteni (jud. Teleorman) 1 
și Șiretul Suroaia (jud. Vrancea) 
își vor disputa întîie’tateâ pentru I 
cucerirea invidiatului trofeu. în- I 
trecerile au loc sistem turneu. ■

PRIMELE „ZONE" i 
ALE CAMPIONATULUI I
NATIONAL DE OINĂ

Campionatul național de oină, I 
ediția 1980, a ajuns în fazele 
superioare. Sîmbătă și dumini- ■ 
eă vor avea loc la Cluj-Napoca I 
și Șimleu Silvaniei primele în- * 
treceri zonale, urmind ca pînă 
la sfîrșitul lunii septembrie să I 
se încheie jocurile penultimei I 
faze a celei mai importante' 
competiții interne. Finala pe I 
tară este programată la Ale- | 
xandria. între 3—5 octombrie. 

-----------------------------------------------1

După meciul de la Vama, 
cu echipa Bulgariei

Ieri, io Roșiori dc Vede, 
ti meci amical:

NOI PRIETENI...
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icienii

noștri au realizat pași hotăriți 
spre performanță : fotbaliștii
activează în Divizia C, handba- 
liștii și baschetbalistele în Di
vizia B, boxerii se afirmă 
chiar și în competiții republi
cane, în timp ce popicarii, 
baschetbaliștiî, rugbyștii și 
atleții doresc la rîndu-Ic...“.

între două mesaje trimise 
prin teleșpicher, ing. Valerian 
Neacșu ne exprimă convin
gerea că oamenii regionalei 
vor reuși, ceea ce reprezintă 
și unul din atributele „Da- 
ciadei", de a face tot mai net 
trecerea de la activitatea 
sportivă de masă la cea de 
performanță.

Vor reuși, desigur, și pentru 
că la C.F.R. Craiova există 
un președinte activ, cum este 
ing. Valerian Neacșu, fost 
gimnast în liceu, apoi baschet
balist în facultate și acum ju
cător de tenis. Adică un pre
ședinte de asociație care cu
noaște, dintr-o experiență per
sonală, rosturile activității 
sportive, pe care o practică și 
o cultivă cu pasiune și cu pri
cepere...

I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

DMPETIT1I J9 Ira 15) Interesantă a fost lupta pentru I 
) vom titlul individual la juniori I, 
te va- unde, înaintea ultimei distanțe a t

Ne concursului, 30 m, pe primul loc I
Sorin se afla Gheorghc Pop. Dar, con- | 
Con- centrîndu-se foarte bine, Wese- 

', Aii- lowschi a reușit recordul pe care _
lea la l-am amintit și l-a depășit pe I
Marie- Pop, cu 4 p.
a lun- 
letavia REZUIȚTATE TEHNICE, juniori 
Lia la I, individual : 1. V. Weselowschi I
larici- (Voința Satu Mare) 1166 p, 2. I
•an la Gh. Pop (Minerul Aninoasa) 1162

p, 3. R. Tânase (Olimpia) 1155 p ; f 
echipe : 1. Olimpia 3302 p. 2. I
Minerul Aninoasa 3127 p, 3. Vo- | 

IO- jnta Tg. Mureș 2881 p ; junioare
I, individual : 1. Erjebet Kovaci f 

DR (Voința Satu Mare) 1066 p, 2. I
Stela Feldereanu (A.S.A. Cluj- | 
Napoca) 1030 p, 3. Irene Kerekeș 
(A.S.A. Cluj-Napoca) 980 p ; e- • 

e tră- phipe : 1. Voința Satu Mare 2524 I
i s-au p, 2. A.S.A. Cluj-Napoca 2010 p, |

Pe 3. C.S.M. iași 1839 p ; junioare
fost H, individual : 1. Florina Aște- -

iregis- leanu (Olimpia) 1045 p, 2. Doina I
ri na- Damian (Minerul Aninoasa) 1034 |
nsem- p, 3. Florinela Gherasim (A.S.A.
ărgită, Cluj-Napoca) 1029 p ; echipe : 1. ■
lă re- Minerul Aninoasa 2643 p ; juniori I
al, lui II, individual : 1. P. Ciubotarii |

p, la (C.S.M. Iași) 1242 p, 2. Gh. Bre-
impiei zuică (Olimpia) 1139 p, 3. F. I- ■
simplu liescu (C.S.M. Iași) 1138 p ; echi- I

oe : 1. C.S.M. iași 3470 D

LE
uper- 
rban, 
astea, 
\ D.
Stafi, 
Cen- 
i. M. 
i : I 
:r. D. 
eanu,

Gh. Cristea. V. Tineu ; semi- 
mijlocie : V. Pușcașu. G. Sap- • 
ta, N. Vega. S. Lungu, I. Bs- I 
tleanu. C. Lungu, FI. Gheor- • 
ghe. C. Templer; mijlocie : M.
Zaharia. T. Ban. S. Epurescu, I 
O. Pop. D. Gubemicu. C. Pri- | 
cop. E. Conchi. M. Ilie ; semi
grea : V. Oiței. I Melinte. I | 
Pușcașu. J. Brianti. Șt. Rist. I. I 
Drăghici. L. Șerban. N. Vlad ;
grea : M. Cioc, C. Delcea. I. - 
Dămăcuș. V. Cojocaru. S. Gca- I 
nă și Ăl. Agura.

MARELE CIȘTIG AL „TRICOLORILOR":
ÎNCREDEREA ÎN FORȚELE PROPRII

Miercuri seară, 1 după suc
cesul repurtat de reprezenta
tiva României asupra selecțio
natei Bulgariei, fostul inter
național Stoian Ormandjiev. 
cunoscut antrenor, l-a felicitat 
călduros pe Valentin Stănescu, 
apreciind evoluția echipei 
noastre naționale pc stadionul 
„Iuri Gagarin" din Varna. în- 
tr-adevăr, ,,tricolorii", în 
da faptului că au intrat
teren fără patru titulari 
mes. Țicleanu, Crișan și
Răducanu — toți accidentați)
din meciul cu Iugoslavia, de
la București, au avut miercuri 
o comportare cotată ca foarte 
bună atît de specialiștii pre- 
zenți la fața locului, cit și de 
presa sportivă din Bulgaria. 
Noutățile formației — ne refe
rim la Al. Nicoiae, ca fundaș 
central. Stoica, mijlocaș, M. 
Sandu și Țălnar, în linia o- 
fensivă — s-au comportat la 
un nivel superior, randamen
tul lor făcînd să nu se simtă 
absența titularilor anteriori. 
Așa se explică faptul că echi
pa a reprezentat un colectiv 
bine sudat, care a reușit să 
depășească un adversar am
bițios, tenace, adept al jo-

ciu- 
pe 

(Sa- 
M.

cului în forță. Plusul de teh
nicitate al jucătorilor noștri, 
superioritatea tactică și ten
dința spre jocul ofensiv — iată 
principalele atuuri ale 
•orilor", care le-au 
obținerea acestui 2—1 de 
Varna, rezultat ce 
nozitiv la clădirea 
ridicat al lor.

Meritul victoriei 
na este al întregii 
jucătorii adueîndu-și un 
stantial aport la 
ei. Se cuvine însă să apreciem 
în mod special comportarea 
celor trei mijlocași, fiecare în 
parte jucînd un rol major în 
angrenajul de ansamblu al 
.,11“-lui nostru reprezentativ. 
Beldeanu a fost „mintea lim
pede" care a dat claritate tu
turor acțiunilor ofensive, pre
cizia și oportunitatea paselor, 
inventivitatea, schimbarea sur
prinzătoare a direcției de atac, 
făcîndu-i pe fundașii adverșî 
să fie mai tot timpul prinși pe 
picior greșit. Iordănescu s-a 
angajat oportun în acțiuni so
litare, finețea driblingurilor și 
a fentelor lui scoțînd uneori 
din dispozitiv cite 2—3 ad
versari. Important de remar-

,,trico- 
prilejuit 
“j la 

contribuie 
unui moral

de la Var- 
echipe, toți 

sub- 
dobîndirea

at faptul că și acum, în me
ciul de la Varna, cu Bulga
ria. ca și în cel cu Iugoslavia, 
Tordănescu a înțeles să 
colectiv, _ ' ’
tind, cu uncie excepții, la ve
chea lui meteahnă, ținerea e- 
xagerată a mingii. în 
Stoica, care a avut mai mult 
sarcini defensive, s-a achitat 
bine de îndatoririle mijlocașu
lui de acoperire, servind și 
el interesele echipei (ca și 
Geolgău înlocuitorul său) în 
condițiile susținerii jocului în

Bcldeanu 
autorii 
special 
a des- 

mare 
rar se

joace
pentru echipă, renun-

sfîrșit,

După amicalul Rumania - Bulgaria, la tineret

UN SUCCES CARE NU EXCLUDE
UNELE RETUȘURI

Depășind o nouă treaptă a 
meciului cu Anglia 

cam- 
repre- 

de tineret, 
la Ploiești,

pregătirii 
(14 octombrie, în cadrul 
pionatului european), 
zentativa noastră 
primind miercuri, 
replica selecționatei similare a 
Bulgariei, 
3—0. Un 
gazetarii 
„scutește 
Abdicăm 
în cazul . , .
„naționala de tineret", în ciu
da frumosului succes asupra u- 
nui adversar dîrz, pregătit fi
zic, adept al jocului simplu, în 
viteză, mai prezintă încă zo
ne susceptibile de corijare 
pentru a deveni competitivă 
în compania atît de pretențioa
să pe care o oferă echipa An
gliei. Să-i dăm cuvîntul, de
altfel, antrenorului principal al 
reprezentativei, Cornel Drăgu- 
șin :

„Sint satisfăcut de felul cum 
echipa rezolvă momentul apă
rării. Argumente : in ultimele 
trei jocuri de verificare nu a 
primit decit două goluri. Faza 
de atac, în pofida celor opt 
goluri marcate pe parcursul 
acelorași întilniri, nu este încă 
rezolvată deplin. S-a .înscris 
mai mult din greșelile adver
sarilor. Iar eu aș prefera o or
ganizare mai solidă și mai in
genioasă a acțiunilor ofensive, 
trasee specifice ale oamenilor 
care combină, care să înlocu
iască improvizația și efortul 
fără beneficiu. Selecția fiind a- 
cum o problemă terminată, 
îmbunătățirile Ia care mă re
fer se pot obține numai prin 
antrenamente. Nu trebuie uitat 
însă că absențele Iui Mureșan,

ROMÂNIA - TURCIA

a învins la scor : 
rezultat despre care 

scriu, de regulă, că 
de orice comentarii1', 
de la această regulă, 
de față, pentru că

C.

Geolgău și Țălnar au lăsat un 
gol, acoperit, deocamdată, doar 
moral, dc satisfacția de a fi 
fost furnizați la echipa națio
nală. In fond, o altă menire a 
eșalonului dc tineret".

Observațiile antrenorului
Drăgușin au acoperire și în „is
toria" meciului de la Ploiești. 
Portarul Moraru, în mare for
mă, a dat încredere liniei de 
fundași, care s-a achitat bine 
de sarcini, în pofida absenței 
nemotivate a „centralului" Io- 
van (suspendat, prompt dealt
fel, de F.R.F.)..................
tivi în faza de 
avut clarviziune 
atunci cînd intrau în 
mingii : Badea ni s-a părut re
ținut, Klein fără verva cunos
cută, Bozeșan neacomodat după 
o inactivitate n>ai lungă. Scli
pirile lui Terheș au compen
sat, în atac, absența 
binații precise.

Cu gîndul Ia 
meci de tineret cu 
Drăgușin 
peste, măsură de exigent, 
ceea ce 
„porția" 
și laude 
fizică a acestei echipe, 
a permis accelerări de ritm în 
repriza a doua, cînd echilibrul 
s-a și frînt în favoarea noas
tră ; 
din 
bil, 
lor, 
Iot i 
rat 
compresii repetate și masaj in
dividual) pentru refacere, din 
dorința de a juca. Și a jucat 
bine.

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 5 SEPTEMBRIE
Cat. 1 : 2 variante 100% 

lei și 4 variante 25% 
lei ; cat. 2 : 13 a 6.410 lei ; cat. 
3 : 13,50 a 6.172 lei ; cat. 4 : 32,75 
a 2.511 lei ; cat. 5: 130a 641 lei; 
cat. 6 : 277,25 a 351 lei ; cat. X : 
1.476 a 100 lei.

Cîștiguriie în valoare de 46.201 
lei de la categoria 1, realizate 
pe biilete jucate 100%, au revenit 
participanțiilor ȘTEFAN DAMIAN 
din comuna Vădeni, județul Ga
lați și IDA SZEKELY din Brașov.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRON O EXPRES DIN 31 

AUGUST 1980
FAZA I : cat. I : 4,75 a 2.000 

lei ; cat. J ; 14,75 a 1.000 lei ; cat. 
K : 43 a 500 lei ; cat. L : * 
100 lei ; cat. M : 3.618,50 a

faza A Ii-a : Cat. 1 : 
riantă 100% (autoturism 
1300 sau, la alegere, Skoda 
și diferența pînă la 70.000 
obiecte existente 
comerciale) și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 4 variante 25% 
a 2.500 lei ; cat. 3 : 6.25 a 3.000 
lei ; cat. 4 : 25.25 a 1.000 lei ; cat. 
5 : 62.50 a 500 lei ; cat. 6 : 244.25 
a 200 lei ; cat. 7 : 4.205 a 40 lei ; 
cat. 8 : 259,25 a 100 lei ; cat. o ; 
2.466 25 a 40 lei.

FAZA A m-a • Cat. B : 2.75 a 
2.000 lei ; cat. C : 36.50 a 1.500 lei; 
cat. D : 833,75 a 40 lei.

I.OTO 
1980
a 46.291 
a 11.573

247 a 
40 lei.
1 v-a-
Dacia
120 L 
lei tn 

tn magazinele

Mijlocașii, ac
aparare, n-au 
pe măsură, 

posesia

unor com

angajantul 
Anglia, C. 

are dreptul să fie 
In 

ne privește, peste 
critică, mai adăugăm 
meritate : capacitatea 

care

dăruirea morală a celor 
teren, impresionați, proba
și de exemplul căpitanului 
C. Solomon, care, sosit Ia 

cu un hematom, a colabo- 
cu dr. FI. Brătilă (prin

mon CUPEN

INFORMEAZĂ
Cîștigul de la categoria 

lizat pe un bilet jucat 
revenit participantei 
ȚURCAN din București.

AȚI ALES PRONOSTICURILE ?
Pentru iubitorii de pronosticuri 

sportive, redăm programul con
cursului suplimentar de miercuri 
17 septembrie, care cuprinde me
ciuri din prima etapă a cupelor 
europene la fotbal :

1. Inter — ,,U" Craiova, 2. Stan
dard U6ge — Stearua Buc., 3. 
F. C. Utrecht — F. C. Argeș, 4. 
Olympiakos Pireu — Bayern 
Munchen, 5. A. S. Roma — F. C. 
Carl Zeiss Jena, 6. R.W.D. Mo- 
lembeek — A. C. Torino, 7. Di
namo Tirana — Ajax Amsterdam, 
8. Juventus — Panathinaikos A- 
tena, 9. T.S.K.A. Sofia — Nottin
gham Forest, 10. Ilves Tampere 
— Feyenoord Rotterdam, 11. F.C. 
Aberdeen — Austria Viena, 12. 
F. C. Valencia — A. S. Monaco, 
13. F. C. Kaiserslautern — Ander- 
lecht.

Depunerea buletinelor pentru a- 
cest concurs se poate face pînă 
marți 16 septembrie inclusiv.

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 12 ..................... .
fășoară 
în sala 
sul din 
viei nr.

1, rea- 
100%, a 
MARIA

septembrie 1930, se des- 
începînd de la ora 16,30 
Clubului sportiv Progre- 

București, str. dr. Staico- 
42 ; numerele cîștigătoa- 

re urmează a Ii transmise la ra
dio șl televiziune în cursul serii.

deplasare. în plus, 
și Iordănescu sint șl 
celor două goluri. în 
eolul cu care Beldeanu 
chis scorul a fost de o 
frumusețe, un gol cum 
poate vedea, mingea catapulta
tă înșelător de el, de la 30 m, 
oprindu-se la vinciul porții lui 
Velinov.

Referindu-ne la celelalte 
două compartimente, vom ară
ta că apărarea imediată a fost 
promptă și exactă, decisă în 
intervenții. Folosirea Iui Al. 
Nioolae ca fundaș central a 
fost eficientă, contribuind la 
siguranța apărării.

Atacul a arătat că are posi
bilități, a creat faze pericu
loase, dar n-a finalizat, autorii 
golurilor echipei noastre fiind 
doi mijlocași.

Meciul de la Varna ne-a a- 
rătat că echipa națională se 
află pe un drum bun. promi
țător, debarasindu-se treptat de 
teama dc a nu primi gol în 
jocurile susținute în deplasare. 
Partida cu Bulgaria a scos în 
relief faptul că fotbaliștii noș
tri sint capabili de rezultate 
superioare atunci cînd joacă 
cu mai mult curaj, mai ofen
siv, eu mai multă încredere 
‘în forțele proprii. Cu aceeași 
concepție de joc. cu 
încredere va trebui ______
de către „tricolori" și meciul 
oficial, atît de important, de 
la Oslo, cu selecționata Nor
vegiei. Atmosfera de lucru 
este prielnică. S-a conturat un 
lot omogen pe oare se poate 
conta, în continuare.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI...

aceeași 
abordat

ȘTIRI...
• Ieri, F.R.F. a hotărît ca partida 

F. C. Olt — Dinamo, din cadrul 
etapei a VH-a a Diviziei A, care 
urma să se dispute sîmbătă. să 
fie amînată Min cauza acciden
tării unor jucători), la o dată 
care se va stabili ulterior.

(juniori) 21 (01)
ROȘIORI DE VEDE, 11 (prin 

telefon). Dornici de a se revanșa 
dupâ severa înfrîngere (6—4), de 
Ja Alexandria, din prima ’par
tidă, disputată marți, insistenți, 
tenaci, pe alocuri chiar duri (6 
jucători au fost avertizați cu car
tonașul galben), juniorii turci au 
reușit să deschidă scorul în min. 
14, prin RAFET, cu un șut pla
sat, mingea ricoșînd din stîlpul 
din dreapta al porții Iui Gîrjoabă 
în plasă. Cu 3 minute înainte, 
Lasconi ratase o mare ocazie, dar 
go-lul primit și-a pus amprenta 
pe evoluția, în continuare, a e- 
chipei noastre. Jucînd în formula 
care a încheiat cu brio partida 
de la Alexandria, cu B-allnt ’ 
pecer la mijlocul terenului 
doar cu două vîrfuri, echipa 
trenată de Ion Nunweiller 
reușit pînă la sfîrșitul primei

dis- 
Și 

an- 
n-a 

. ,------- - re
prize să facă breșe in apărarea 
oaspelilor. O singură dată, în min. 
32, Lasconl a reluat prompt, 
capul, din mijlocul careului, 
n-a reușit să-1 surprindă pe | 
tarul Levent.

începutul bun al, reprizei 
cunde. dezinvolt, cu atacuri 
trombă din partea jucătorilor 
noștri, s-a soldat cu golul egali
zator. In min. 44, la un henț in 
careu al fundașului Aklf. arbitrul 
a acordat ’
pedeapsă. 
CURTEAN 
preună cu 
spectatori, . „ ______ ____
moașa repriză secundă din pri
mul meci, cu acea explozie 
eficacitate concretizată prin 3 go
luri. Nu s-a întîmplat însă așa, 
deși echipa noastră a dominat cu 
autoritate. A fost, totuși, și în 
acest meci o , explozie. explozia 
de orgoliu a căpitanului echipei 
noastre, BAL1NT, care, neîmpăcat 
cu gîndul unei remize, s-a lan
sat într-o cursă singulară și 
spectaculoasă de la centrul tere
nului. reușind, cu un efort extra
ordinar, să ajungă față 
cu portarul Levent și să 
golul victoriei. Era min. 
partida, practic, jucată.

. cu 
dar 

por-

se- 
in

prompt lovitura de 
A executat impecabil 
: i—1. Și credeam, îm- 
cei aproximativ 3.000 de 
că se va reedita fru-

de

în față 
înscrie 
73 și

Arbitrul bucureștean I. , _ 
condus bine următoarele formații:

Pop a

ROMANIA : Gîrjoabă 
banii, q?ONE,
CURTEAN — Udrică, 
Cr. Badea. Dragomir (min. 
Neagu) — Vuia (min. 1____
tătea), Daseo-nl (min. 63 Czika).

TURCIA : Levent — Melih 
(min. 76 Haluk), ZAFER, Akif, 
Halil — RAFET <min. 73 Husein), 
Riza, Urnit — Oktai (min. 41 
Metin), Murat, Tanju (min. CU 
Oguz).

taurențiu DUMITRESCU

ȘTIRI

— Cio- 
NEGorrA, 

B ALINT, 
' . 31

55 Mus—

ȘTIRI...
a F.R.F. a stabilit ca etapele 

a 6-a și a 12-a ale seriei a 11-a 
a Diviziei B să se dispute la 13 
septembrie (ora 17) și, respectiv, 
23 octombrie (ora 15) in loc de 
17 septembrie și, respectiv, 22 oc
tombrie. . .

Trei jucători s-au distins in 
această liniștită etapă a V[-a 
a campionatului primei noas
tre divizii. Un portar, Mo- 
raru, care, la Craiova, a fă
cut minuni în fața unei e- 
chipe dezlănțuite, în mare 
formă. Un mijlocaș, Giuchici, 
jucătorul cu har, dar incon
stant, care în partida cu F.C. 
Olt a pasat, a centrat, a dri
blat și a... marcat de trei ori 
in poarta lui Nedea. în sfir- 
șit, cel de al treilea este un 
atacant, FANICI, care la Tg. 
Mureș, într-o partidă extrem 
de grea pentru echipa lui, a- 
flată in plin proces de întine
rire, a reușit să înscrie trei 
goluri prin trei procedee di
ferite : primul din voleu, al 
doilea cu un șut violent de 
la semidistanță, al treilea, cu 
fentă, din penalty.

Pe care dintre acești 
jucători să-l alegi ca fiind 
„al etapev ? Pînă la 
balanța a înclinat ușor spre 
vîrful de atac al mureșenilor. 
Iar argumentul care a cîntă- 
rit cel mai mult a fost acela 
că Fanici a învins de trei ori 
o apărare foarte bună, cu 
îordache (portarul) și Sameș 
(stoperul de marcaj), compo- 
nenți ai echipei naționale, in 
centrul ei. Indiscutabil, o 
astfel de performanță nu este 
la indemîna oricui.

După meci am stat puțin . 
de vorbă cu purtătorul tri
coului nr. 5, Andrei Fanici, 
care a debutat pe prima sce
nă a fotbalului nostru cu 5 
ani in urmă, 
într-o partidă 
Iată cele trei 
care i le-am 
șurile primite 
părut

trei

urmă

cînd avea 20, 
cu F.C. Argeș, 
întrebări pe 

pus și răspun- 
• Cum fi s-o 

meciul și adver
sarul direct, sameș? „steaua

este o echipă foarte greu de 
învins și pentru a cîștiga în 
fața ei trebuie să faci abstrac
ție de spectacol. Sameș este 
un fundaș foarte, foarte 
bun, deși uneori devine dur. 
Eu unul îl apreciez mult". • 
Cum se explică eclipsa 
formă din campionatul 
cut ? „N-a fost eclipsă 
formă. Antrenorul de atunci 
al echipei a considerat că al
ții sînt ' *■  ’
tut de 
că va 
A.S.A.
de afirmat cu exactitate. Noi 
ne-am pregătit însă foarte 
bine și sîntem deciși să nu 
mai ‘ 
anul 
slab 
vedea că nu-1 vom 
cum l-am început...".

✓ Cu șase goluri marcate în 
cele șase etape, Andrei Fa
nici se află in fruntea golge- 
terilor, alături de hunedo- 
rcanul Petcu. La Tg. Mureș, 
după partida cu Steaua, și-a 
manifestat dorința de a se 
menține cit mai mult timp 
pe această poziție. Nu ne ră- 
mîne decit să-i urăm succes...

L D.

de 
tre- 

de

mal buni, eu avînd șta- 
rezervă" • Cum crezi 
evolua tn continuare
Tg. Mureș ? „Greu

ajungem în situata de 
trecut. Am început mai 
campionatul, dar veți 

termina



BALCANIADA Dl BASCHET MASCULIN
Echipa Iugoslaviei a confirmat înalta sa clasa:

111-103 cu formația României
CLUJ-NAPOCA, 11 (prin te

lefon). In mod justificat, pu
blicul. a așteptat cu nerăbdare 
meciul dintre selecționatele 
României și Iugoslaviei, dispu
tat joi, în cadrul zilei a doua 
a Campionatului balcanic de 
baschet masculin. Desigur, in 
primul rînd pentru a urmări 
și încuraja prestația echipei tă
rii noastre, dar și pentru că 
parteneri de întrecere erau re
prezentanții baschetului iugo
slav. care dețin actualmente 
supremația mondială prin tit
lurile cucerite la Jocurile O- 
limpice și la ultima ediție a 
Campionatului mondial. Oaspe
ții. deși utilizau un singur ju
cător (Zizici) din „echipa mare“, 
au izbutit să demonstreze înal
ta școală a baschetului iugo
slav, în special în prima repri
ză, cînd au obținut, de la în
ceput. un avantaj consistent. 
Avînd in permanență în teren 
trei jucători de peste 2 metri, 
adevărați atleți. tehnicieni re
marcabili și deosebit de preciși 
în aruncările de la semidis- 
tanță și chiar de la distanță, 
cu alți doi baschetbaliști ceva 
mai mici, dar cel puțin la fel 
de dotați din punct de vedere 
fizic și tehnic. reprezentativa 
iugoslavă a dominat panourile, 
a contraatacat cu insistență și 
eficacitate, a înscris cam de 
unde a vrut, realizînd în final

TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI
(Urmare din pag l) 

victoria cu scorul de 117—103 
(59—37).

Echipa română a început me
ciul cu multă timiditate, speri
ată parcă de faima adversari
lor, dar pe parcurs și-a mai 
revenit și a refăcut din handi
cap în partea a doua a re
prizei secunde. Niculescu și 
Cernat au punctat din nou cel 
mai mult, iar Copăcianu a do
vedit că merită mai multă în
credere decît pînă acum în 
postul de conducător de joc. 
Din păcate absenta jucătorilor 
înalți de valoare s-a făcut din 
nou simțită. Au înscris : Ni
culescu 26, Cernat 24, Uglai 
14, Copăcianu 12, Oczclak 12, 
Herbert 6, Ermurache 4, Mi- 
huță 3, Fluturaș 2 pentru Româ
nia, respectiv Hadjici 16, Pe- 
sici 16, Aleș 13, Măriei 12, Zi
zici 11, Karadzici 10. Nikolici 
10, Pctrovici 12, Boljak 6, Zu- 
fer 9, Djurici 2.

Au arbitrat bine L. Kotleba 
(Cehoslovacia) și L. Kral (Un
garia).

în celălalt joc al zilei. Tur
cia — Bulgaria 79—76 (43—38). 
Clasament : 1—3. România, 
Bulgaria. Turcia 3 p (rite două 
jocuri disputate). 4. Iugoslavia 
2 p (un joc), 5. Grecia 1 p (un 
joc). Programul de vineri de 
la ora 17,15 : Turcia — Grecia, 
Iugoslavia — Bulgaria.

Dumitru STĂNCULESCU

trenată de Aurel Drăgan, în
tregită cu revenirea „olimpici
lor", a evoluat cu multă sigu
ranță, în vreme ce C.S.M. Su
ceava s-a prezentat sub nive
lul jocurilor din „Cupa Româ
niei", din rîndui ei evoluînd 
la un nivel acceptabil doar P. 
Păștean și V. Pancu. Arbitraj 
bun asigurat de D. Dobrescu 
(Ploiești) și M. Zelinschi (Bu
curești).

în ultimul meci, Viitorul Ba
cău a cedat în fața cîștigătoarei 
„Cupei României", Explorări 
Baia Mare, cu 0—3 (—11, —10, 
—3). Replica băcăuanilor, mai 
bună la început, s-a estompat 
spre sfirșitul meciului. Arbitri : 
N. Pitaru (Sibiu) și Al. Dra- 
gomir (București).

Sevei NORAN

FOCȘANI, 11 (prin telefon). 
In primul joc al zilei Petrolul 
Ploiești — C.S.M. Delta Tulcea 
0—3 (—12, —5, —10). Un meci 
obișnuit în care doar aportul 
lui Gavrilă și al juniorului 
Radu Lucian, de la învingători, 
poate fi menționat.

Dinamo București — Univer
sitatea Craiova 3—0 (9, 4, 3). 
început promițător al studen
ților craioveni care au dat o 
replică dîrză în primul set, însă 
campionii s-au impus datorită 
jocului eficace al lui Oros și 
Dumănoiu, la fileu, precum și 
serviciilor impecabile ale lui 
■Tutovan. In final, pregătirea 
fizică mai bună a echipei di- 
namoviste a fost hotărîtoare. 
Excelent arbitrajul cuplului 
V. Arhire (Brașov) și S. Po
pescu (Constanța).

Calculatorul București — Po
litehnica Timișoara 0—3 (—1,
—4, —1). Joc fără istoric în 
'care timișorenii au cîștigat clar 
în fața unui adversar debuso- 
lat. (Al. NICHITA - coresp.).

Victoria in „Turneul prietenia"

UN SUCCES DE PRESTIGIU
AL POLOISTILOR

Un remarcabil succes au înre
gistrat zilele trecute tinerii jucă
tori (17 și 18 ani) din reprezen
tativa de polo a României, cîști- 
gînd cea de a XVl-a ediție a 
tradiționalei competiții interna
ționale „Prietenia* 2 3 4*, una dintre 
cele mai importante ale polcului 
juvenil mondial. în legătură cu 
această frumoasă izbîndă, obți
nută în turneul de la Krdjali (lo
calitate din sudul Bulgariei, la 
cca 300 km de Sofia), antrenorul 
principal al echipei noastre, fostul 
internațional Gheorghe Zamfires- 
cu, ne-a oferit cîteva informații :

După cum a debutat, partida 
Știința Bacău — Rapid Bucu
rești anunța un rezultat sur
priză. Echipa lui Davila Plo
con a luptat cu mai multă 
dîrzenie și angajament decît 
in prima zi. punînd în difi
cultate mai bine dotata și mai 
robusta formație băcăuană. 
După ce și-a adjudecat clar 
primul set. rapidistele au fost 
la un pas de victorie și in cel 
de al doilea, dar pînă la urmă 
aveau să se vadă conduse cu
2— 1 la seturi. Se părea că 
Știința se îndreaptă către un 
succes firesc. Dar coechipie
rele Eugeniei Rebac. lingă care 
am remarcat pe Mariana A- 
posiolescu, Rodica Bulancea și 
Maria Ivanov au reușit să se 
detașeze în finalurile ultimelor 
două seturi și să obțină vic
toria. Rapid cîștigă astfel cu
3— 2 (7. —13. —9. 13. 12) după 
mai mult de două ore de joc. 
Au condus bine : L. Grun (Tg. 
Mureș) și V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca).

în ultimul joc. Universitatea 
Craiova — Maratex Baia Mare 
3—1 (11, —11, 12. 4).

TG. JIU. 11 (prin telefon), 
în întîlnirea cu studentele ti- 
mișorence, echipa Dinamo a 
cîștigat lejer un joc în care a 
fost net superioară din tca'.e 
punctele de vedere. Dinamo 
București — Universitatea Ti
mișoara 3—0 (9, 4, 2).

Farul Constanța — C.S.U. Ga
lați 3—1 (11, 4, —11, 12). Meci 
spectaculos, în care Farul a 
condus cu 2—0. Apoi, o reve
nire puternică a studentelor 
din Galați, care reușesc redu
cerea scorului : 1—2, ’ dar cons- 
tănțcncele, cu un final mai 
bun, s-au impus pe merit. E- 
vidențieri : Gelil Gulmiza si 
Marinela Turlea (Farul), Crin’a 
Georgescu (C.S.U. Galați).

• PELE R AMINE NR. 1 MONDIAL al 
ultimului deceniu (’70—’80) și după o ulti
mă anchetă întreprinsă de presa sportivă 
de dincolo de Ocean, la care au participat 
150 de condeieri din New York. „Regele 
fotbalului44 este proclamat ca atare în aria 
tuturor sporturilor, pentru alte specialități 
laurii revenind unor nume celebre ca Lew 
Al cin dor (baschet). Roberto Duran (box),
Guy Lafleur (hochei), Chris Evert și 
Bjorn Borg (tenis). Păcat că • gazetarii new- 
yorkezi au avut in vedere numai sportu
rile cu tentă profesionistă, căci în cadrul 
disciplinelor olimpice s-ar fi impus, cu si
guranță. și Nadia Comăneci, cea mai bună 
gimnastă a tuturor timpurilor, așa cum a 
certificat și testul revistei franceze „L’E- 
quipe Magazine** de acum cîteva zile. • 
UN FINIȘ SPECTACULOS ne rezervă bolizii 
pe 4 roți, care se pregătesc pentru ulti
mele două starturi, cel de Ta imola, în 
„Marele Premiu al Italiei44, la 14 septem
brie, urmat de Montreal, La 5 octombrie. 
Cum cursa de la Watkins Glenn (S.U.A.) 
a fost anulată din cauza unor dificultăți fi
nanciare ale organizatorilor, campionatul 
mondial al piloților de formula 1 va avea 
numai 13 probe în ldc de 14. întrebarea sp 
pune dacă australianul Alan Jones, carp 
părea să aibă titlul în buzunar înainte de 
neașteptata sa înfrîngere la Zandvoort (O- 
landa), de acum două săptămîni, va reuși

„La întrecerile din acest an ale 
„Turneului prietenia4*,  perfect or
ganizate, au participat 8 echipe, 
dintre care cele ale Tjngariei și 
Uniunii Sovietice erau mari favo
rite. Reprezentativa noastră, o 
formație alcătuită abia în ultime
le săptămîni (din echipa care a 
luat parte recent la C.E. de ju
niori din Olanda au mai rămas 
doar 4 jucători, ceilalți fiind de- 
butanți !), a constituit revelația 
dar și marea surpriză a competi
ției, nu doar prin victoriile pe 
care le-a repurtat, cît mai ales 
prin puterea sa de luptă, prin 
disciplina tactică pe care a de
monstrat-o, prin jocul modern, 
spectaculos, dezinvolt și eficace. 
A fost o echipă adevărață, omo
genă, puternic sudată sufletește^, 
o echipă căreia 1 se poate acorda 
deplină încredere pentru repre
zentarea în continuare a poloului 
românesc.

La Krdjali reprezentativa noas
tră a obținut, în ordine, următoa
rele rezultate ; 3—2 cu Ungaria, 
5-4 cu U.R.S.S., 5—4 cu Bulgaria
I, 5—5 cu Cuba, 7—3 cu Bulgaria
II, 5-3 cu Cehoslovacia și 14-4 
cu Polonia. Autorii acestor rezul
tate au fost următorii jucători: 
S. Diaconu, L. Zaharia și S. Ma
ra (portari), Em. Tătaru, A. Mă» 
des cu, F. Ardelean, VI. Hagiu, 
C. Moiceanu, V. Șerban, C. Sza- 
sz, M. Vespe și R. Tuf an, pe care 
i-am pregătit împreună cu cole
gul meu Nicolae Arsenc. La sfâr
șitul competiției. Sorin Diaconu a 
fost declarat cel mal bun portar 
al turneului, iar Vlad Hagiu a

4-0 cu Norvegia pe Wembley, dar...

...ECHIPA ANGLIEI
LONDRA, 11 (prin telefon). - 

Tabela de scor a arătat 4—0 la 
capătul celor 90 de minute ale 
meciului Anglia — Norvegia, 
dar poate că aceasta nu repre
zintă o oglindă fidelă a celor vă
zute aseară pe Wembley. Fără 
Keegan, Brooking, Francis și 
Wilkins, echipa engleză a arătat 
de la început că va avea pro
bleme la mijlocul terenului, fapt 
de care au profitat de mai multe 
ori oaspeții, pornind în contra
atacuri intempestive, al căror 
vîrf de acțiune a fost în perma
nență Erlandsen. De două ori, 
în prima repriză, ei s-au apro
piat foarte amenințător de poar
ta adversă, o dată portarul Shil
ton și în următoarea Thompson, 
foarte bun în intercepții, reușind 
să îndepărteze în ultimul mo
ment pericolul. Abia după o ju
mătate de oră, norvegienii ce
dează inițiativa și gazdele reu
șesc să se instaleze mai organi
zat la cîrma locului.

în minutul 37 o lovitură liberă 
de pe partea stingă este abil pla
sată în careu de extremul Rix, 
balonul ajungînd la McDermott 
care-1 expediază cu un frumos 
demi-voleu în plasă. 1—0, avan
taj care se arată ca totdeauna 
fragil în continuare. înaltul Ha- 
reide și foarte rapidul Jacobsen 
ratează bune ocazii, primul a- 
vind un „cap* 4 care șterge mili
metric bara transversală. Abia 
din minutul 68, cînd al doilea 
gol al englezilor vine după o 
reușită combinație Thompson — 
Mariner — Woodcock, jocul lor

NOȘTRI JUNIORI
fost golgeterul nr. 1, cu 21 de 
goluri marcate, dintre care 9 ui 
meciul cu Polonia !**

Această victorie de la Krdj.ali 
este cea dintîi obținută de polo- 
iștii noștri în „Turneul priete
nia44 și ea nu trebuie considerată 
ca încheiere a unei etape de 
muncă ci, dimpotrivă, ca un start 
în activitatea, viitoare, care tre
buie să fie mai susținută și mai 
rodnică. Secțiile de polo trebuie 
să acorde o atenție și mai mare 
creșterii tinerilor jucători ! In 
această idee ar trebui să fie con
stituite, de pe acum, loturi de 
jucători născuți în 1964 și în I960, 
care să fie pregătite cu to-ată 
grija. în ceea ce privește echipa 
actuală, se cuvine să arătăm că 
ea a fost formată din jucători 
de la Dinamo (antrenori I. Cap
sa și A. Grințescu), Rapid (C. 
Rusu și C. Vasiliu), Progresul 
(I. Miu. Al. Szabo), C.S.ș. Triumf 
(A. ionescu), C.S.ș. ase (V. 
Șbefănescu, E. Georgescu), Mu
reșul Tg. Mureș (Fr. Fullop), 
C.S.ș. Cluj-Napoca (D. Marines
cu).

Succesul de la „Prietenia**  este 
și rodul eforturilor federației 
noastre de natație care, încă de 
acum 2 ani, și-a propus să acor
de o atenție deosebită problemei 
juniorilor.

Pregătind în continuare cu și 
mai multă grijă polo iști! juniori, 
putem nădăjdui intr-o comportare 
bună la „europeneie“ de juniori 
din 1982 (Bulgaria) șl — de ce 
nu ? — la Olimpiada din 1984...

V. M1HA1L

„TOUR DE
Etapa a 2-a a competiției 

internaționale cicliste pentru 
amatori „Tour de TAvenir" a 
fost împărțită în două semi- 
etape. Prima, disputată între 
Pontarlier și Saint Germain 
du Bois (103 km) a fost cîști- 
gată de francezul Castaing In

A DEMARAT GREU
se amelioreasi vizibil, transfor- 
mir»du-se intr-o dominare catego
rici. Anderson, Samson șl Wat
son fac spectaculoase curse din 
defensivă, produrind derută in 
careul advers, apoi Mariner este 
acela care conduce balonul in 
acțiune frontală asupra porții 
norvegiene, intră în careu si este 
oprit doar prin fault. Penalty»! 
este transformat de Terry McDer
mott : S—0. Cu * minute mai 
tirziu, asistăm la cel mai frumos 
gol al meciului, semnat de Paul 
Mariner. Acesta depășește prin 
dribling trei apărători și trage 
„dintr-o bucată", pecetluind re
zultatul partidei.

Pe scurt. Anglia poate fi mul
țumită de rezultat, dar nu și da 
jocul prestat. Echipa insulară va 
trebui să fie mult mai stăptnă 
pe acțiuni în jocul de la Bucu
rești. Pe de altă parte, formația 
României poate să se aștepte la 
un meci foarte dificil la Oslo, la 
24 septembrie, judecind după cele 
văzute aci ta jocul norvegienilor, 
dintre care P. Jacobsen, Hareide 
și Erlandsen ni s-au părut cei 
mai periculoși.

Arbitrul belgian Van Langen- 
hover a condus formațiile : AN
GLIA : Shilton — Anderson. 
Samson, Thopson, Watson. Ro
beson, Gates, McDermott. Mari
ner, Woodcock, Rix. NORVEGIA: 
T. Jacobsen — Berntsen. Kond- 
hal, Aas, Grondalen, Albertsen. 
Hareide, Dokken, Larsen, P. Ja
cobsen, Erlandsen. A mad jucat 
Ottesen.

G. BUXTON SMITHER

» TELEX •
ATLETISM O în orașul Lag a 

(R.F.G.) s-a disputat întâlnirea in
ternațională de pentatlon dintre 
echipele R.F.G. și U.R.S.S. Atle
tele sovietice au obținut victoria 
cu 17 730 - 17 647 p. în clasa
mentul general individual primul 
loc a fost ocupai de Sabine E- 
verts (R.F.G.) cu 4 656 p.

BOX © Campionul mondial la' 
cat. mijlocie mică (versiunea 
WBA) Ayub Kalule l-a învins la 
puncte pe Bushy Mester într-un 
meci care a avut loc la Copen
haga. Boxerul ugaindez în vîrstâ 
de 25 de ani a obținut cea de-a 
35-a victorie consecutivă, fiind ne
învins în carieră. • Pugilistul 
spaniol Carlos Hernandez și-a a- 
părait cu succes centura de cam
pion al Europei la categoria „se- 
miușoară44 învingîndu-1 la puncte 
după 12 reprize la Santa Cruz 
(Tenerife) pe compatriotul său 
Ramon Garcia. • Noul campion 
de box al Europei la categoria 
„mijlocie44 este italianul Matteo 
Salvemini. In gala desfășurată la 
San Remo, Salvemini l-a învins 
la puncte după 12 reprize pe en
glezul Kevin Finnegan.

TENIS 9 Federația americană 
l-a numit pe Arthur Ashe, căpi
tanul ne jucător al echipei S.U.A. 
care va participa la noua ediție 
a „Cupei Davis* 4. Arthur Ashe, 
în virstă de 37 de ani. învingător 
în marile turnee de la Wimbledon 
și Forest Hills, îl înlocuiește pe 
Tony Trabert. După cum s-a mai 
anunțat, în primul tur al „Cupei 
Davis“, echipa S.U.A. va întîlni 
selecționata Mexicului. • In tur
neul feminin de la Tokio (turul 
II) : Billie Jean King - Rose
marie Casals 6—3, 7—6 ; Turnbull
— Smith 2—6, 6—2, 6-2 ; Walsh
— Stove 6-4, 6- 2 ; Mandlikova — 
Coles 6—1, 6—2 ; Miarslkova — 
Desfor 6-3, 6-7. 7-5.

L’AVENIR"
2h 18:29. iar cea de a doua, 
pe echipe, contra-cronometru, 
a revenit selecționatei Ce
hoslovaciei (lh 03:12 pe 49,700 
km). In clasamentul general 
individual pe primul loc a tre
cut cehoslovacul Stratilek.

ELVEȚIENII S-AU REMARCAT 
DOAR IN FINAL j

Echipa Elveției, o altă viitoare 
adversară a reprezentativei Ro
mâniei în preliminariile C.M.. 
a susținut un meci amical la 
Basel cu B. F. Germania, pe ca
re l-a pierdut la limită (2—3). 
Oaspeții au condus cu S-O (Hansl 
MOiler mln. 10, Magath mln. 67, 
Kaltz mln. TO), dar elve
țienii n-au cedat lupt», reușind să 
marcheze de două ori, prin Pfis
ter (mln. 63) șl Botteron (mln. 
ST. din penalty). Gazdele au ali
niat formația : Engel (Derbig) — 
Stohler, Wehrii, Luedl. Balet, 
Meissen, Hermann, Tanner, pra
ter, sulser (Ponte), Botteron.

OLANDA Șl SUEDIA x 
ÎNVINSE I a

Dintre meciurile de miercuri 
seara — tot în preliminariile 
C.M. — două rezultate au sur
prins pe iubitorii fotbalului. La 
Dublin, echipa Irlandei, conside
rată mai modestă în ierarhia bri
tanică. a dispus cu 2—1 de fina
lista C.M., Olanda ! Au inserts : 
Tahamata (min. 57), Daly (78) și 
Lawerson (83).

★
La Stockholm, Suedia, odinioa

ră o formație celebră, nu și-a 
putut onora renumele în fața 
Scoției, pierzînd cu 0—1. Singurul 
gol a fost marcat de Strachan 
(min. 73)

★
In fine, la Luxemburg, selec

ționata țării gazdă a rezis
tat doar o repriză în fața iugo
slaviei (0-0 la pauză), după care 
oaspeții, dezlănțuiți, au marcat de 
5 ori, prin Susici, Vujovici (2), 
Petrovicl și B-uljan.

Olimpia Oradea — Penicilina 
Iași 1—3 (—10, —13, 8, —3).
S-au remarcat: Georgeta Po
pescu, Silvia Bordei (Penicili
na), și Rodica Horacec (Olim
pia). (M, BALOI — coresp.).

MASCULIN

DEVA. 11 (prin telefon). 
Tractorul Brașov a cîștigat cu 
3—1 (9, 8, —7, 6) meciul cu 
Silvania Șimlcu Silvaniei. în
vinșii s-au prezentat, ca și în 
meciul anterior cu Steaua, sub 
așteptări, în vreme ce brașo
venii, cu excepția „căderii" 
din setul III, datorată unei re
laxări premature, au fost su
periori în toate compartimen
tele. Arbitri: O. Drăgan (Ti
mișoara) și I. Niculescu (Bucu
rești). In meciul pe care spec
tatorii l-au așteptat cu mult 
interes, Steaua — C.S.M. Su
ceava, bucureștenii s-au impus 
de la început, avînd în Maca- 
vei, Chifu și N. Pop principa
lii realizatori ai victoriei. Scor 
final: 3—0 (6, 4, 11). Echipa an-

să reziste asaltului declanșat de brazilianul 
Nelson Piquet, învingător pe același circuit 
și acum al doilea în clasament, la numai 
2 puncte distanță de lider. • VICTORIA 
LUI STEVE OVETT în cursia de o milă, 
culeasă duminică pe pista lui „Crystal Pa
lace44 din Londra, deși nu tocmai aureo
lată prin cifra de performanță (4:04,4), 
poartă totuși o saniwlflc®tie deosebită. Pen

tru două motive : primul, fiindcă tranșează 
o activă rivalitate a atletului englez cu 
neo-zeelandezul John walker, învins pe 
linia de sosire ; al doilea, cursa marca 
centenarul Asociației britanice de atletism, 
sărbătorită cu această ocazie. • ERIC 
HEIDEN NU A PARTICIPAT la campionatul 
mondial de ciclism desfășurat în Franța. 
El s-a fă out totuși remarcat ca veritabil 
consilier tehnic al echipei americane, cali
tate în care a îndrumat — cu pasiune și 
competență, el însuși fiind ciclist de clasă 

— nu numai pe sora sa Beth, cîștigătoarea 
probei de fond, ci și pe colega acesteia. 
Sue Navarro, cea mai rapidă sprinteră pe. 
pista velodromului din Besanțon. • UN 
CĂLĂREȚ EXCELENT, dublat de unul 
foarte norocos, se poate considera vest-ger- 
manul Paul Schockemohle, noul campion 
al țării sale în proba de obstacole. Cu o 
zi înainte de start, el a suferit o grea că
zătură cu cel mai bun cal al său, „El Paso“. 
participarea sa în competiție părînd să stea 
sub semnul întrebării pînă în ultimul mo
ment. Din fericire. Schockemohle a putut 
să încalece din nou. la ora programată, ter- 
mlnînd parcursul fără penalizare ! • 362 
MILIOANE DE SPECTATORI au urcat în 
tribunele stadioanelor și sălilor de sport 
din S.U.A. de-a lungul anului 1979. ne in
formează o statistică americană, reprodusă 
într-un număr recent din „Sport* 4 — Ziirich. 
„Un adevărat record, înregistrat în ciuda 
concurenței crescînde a televiziunii® — 
precizează comentariul care însoțește cifre
le. Dintre acestea, cele mai ridicate. în rîn
dui sporturilor pe echipă, le deține base- 
ballul (63 milioane), apoi fotbalul american 
(50). baschetul (40) și — surprinzător... — 
fotbalul clasic (soccer-ul). cu 23,5 milioane 
Mal slab cotate sînt hocheiul (10), tenisul 
(8,2) sau boxul (4.9).
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