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Confirmindu-și performanta de la J. O. 1980

IVAN PATZAICHIN Șl TOMA SIMIONOV AU CUCERIT 
TITLUL MONDIAL LA CANOE 2 - 1000 m

• Ion Bîrlădeanu — cu două medalii de argint și una de bronz — intre perfor
merii finalelor ® Bilanțul sportivilor români la C.M. : 1 medalie de aur, 3 de ar

gint și 2 de bronz

NOTTINGHAM, 2 (prin tele
fon), Sîmbătă și duminică s-au 
/tosfășurat pe apele canalului 
artificial Holme Pierepont se
mifinalele și finalele probelor 
din cadrul celei de a XVI-a e- 
diții a Campionatelor mondiale 

Ivan Patzaichin fi Totna Simionov, campioni mondiali pe dis
tanța de 1 000 m

de caiac-canoe. Au fost între
ceri de inalt nivel, cei peste 
400 de sportivi, reprezentind 33 
de țări, făcind eforturi intense 
pentru a urca in ierarhia mon- 
dia’ă.

Intre marile vedete ale aces
tei competiții. Înconjurată cu 
un interes major din partea 
spectatorilor și a presei, s-a a- 
flat așa cum ne-a obișnuit de 
ani și ani, excepționalul nos
tru sportiv Ivan Patzaichin. Cu 
o măiestrie inegalabilă am spu
ne, excelent secondat de Toma 
Simionov, el a condus canoea 
de doi din nou spre aurul vic
toriei pe distanța de 1000 m. 
Ca șl la Jocurile .Olimpice de 
la Moscova, ca în atîtea și a- 
tîtea alte mari confruntări — 
în care a adunat o impresio
nantă colecție de 24 de medalii 
de aur, argint și bronz — Ivan 
Patzaichin a uimit pur șl sim
plu, obligîndu-i pe spectatori 
să-1 aplaude, pe specialiști să-l 
admire, iar pe slujitorii presei 
să caute (și să găsească !) noi 
superlative. Pentru tot ceea ce 
a făcut, pentru tot ceea ce 
continuă să facă — în duda 
vîrstei sale —, Ivan Patzaichin 
merită admirația tuturor, cele 
mai calde felicitări.

Același cuplu, in care Ivan 
Patzaichin Înseamnă iscusința, 
iar Toma Simionov elanul ti
neresc, a dobindit $1 medalia 
de argint în proba de canoe 
doi 10 000 m, întregind astfel 
o prestație pe dt de spectacu
loasă, pe atît de valoroasă.

Un tînăr care-șl face loc in
tre corifeii caiacului — acolo 

Agafia Buhaev, Maria Ștefan și Nicușor Eșeanu au contribuit la 
bilanțul delegației noastre prin medaliile de bronz pe care le-au 

ciștigat

unde Vladimir Parfenovid și 
Rudiger Helm ■ colecționează 
victorii — este Ion Bîrlădeanu. 
Mereu mai aproape de faimoșii 
săi adversari, el a obținut me
dalii de argint la caiac 1 — 
500 si 1 000 m, cucerind și bron

zul caiacului dublu în proba 
de fond, 10 000 m. alături de 
Nicușor Eșeann.

în fine, ultima medalie a 
delegației noastre este cea din 
proba de caiac doi 500 m : 

Caiacistul Ion Bîrlădeanu a cu
cerit 3 medalii la C.M.

bronz dobindit de cuplul Aga- 
fia Bnhaev — Maria Ștefan.

Așadar, 6 medalii : una de 
aur. trei de argint și două de 
bronz. Aceasta este răsplata e

voluției elitei caiacului și ca
noe! românești la cea de a 
XVI-a ediție a Campionatelor 
mondiale. Uu această „recoltă", 
delegația noastră se află pe 
locul 4 in clasamentul pe me
dalii. după R. D. Germană 
(7—2—2), Uniunea Sovietică 
(6-4—2) și Ungaria (3—3—2), 
dar înaintea unui numeroș plu
ton de aproape 30 de țări, a- 
vînd în frunte Norvegia, Sue
dia, Polonia, Iugoslavia, Ceho
slovacia, R. F. Germania, Bul
garia ș.a.

Firește, atît noi. cei aflați 
aici, la Nottingham, cît si iu
bitorii de acasă ai acestui sport 
cu îndelungată tradiție si cu 
un palmares strălucitor, am fi 
dorit mai mult de la băieții și 
de la fetele noastre. Evident, 
nu s-a putut De ce ? Iată o 
temă de comentariu ne care 
o vom aborda în numărul de 
mîine al ziarului nostru și o 
vom completa după analiza 
participării la C.M. pe care, nu 
ne îndoim, forul de speciali
tate o va face.

Iată acum rezultatele înregis
trate în cele 18 finale dispu
tate sîmbătă si duminică oe 
canalul Holme Pierepont :

Sîmbătă : K 1—1000 m : 1
Rudiger Helm (R.D. Germană) 
3:45,12, 2. Ian Bîrlădeanu
(România) 3:46,88, 3. Einar 
Rasmusen (Norvegia.) 3:47,34, 4. 
Artuiras Veta (UJIS.S.) 3:48,25, 
5. Allan Tomson (Noua Zeelan- 
dă) 3:48,71, 6. Philippe Baiecara 
(Franța) 3:49,15 ; C 1—1000 m : 
1. Urifâch Papke (R.D. Germa
nă) 4:03,47, 2. Tamaș Budai 
(Ungaria) 4:05,41, 3. Jirl Vrdlo- 
vec (Cehoslovacia) 4:05,94, 4.
Matija L Jubek (Iugoslavia) 
4:06.07, 5. Iuri LaptLoov
(U.R.S.S) 4:08,68, 8. UrBch Hei- 
ce (R.F.G.) 4:09,15... 9. Gheor- 
ghe Titu (România) 4:11,31 ; 
K 1—500 (f) : 1. Birgit Fischer 
(R.D. Germană) 1:57,70, 2. Eva

Vladimir MORARI)

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele naționale de pentatlon modern

DUPĂ PRIMA PROBĂ, 6 CONCURENȚI
Gazdă tradițională a primei 

probe a întrecerilor de pentat
lon modern, stadionul Olimpia 
s-a dovedit și la sfirșitul săp- 
tămînii trecute la înălțimea aș
teptărilor, moment în care spe
cialiștii „sportului celor 5 spor
turi" s-au prezentat la startul 
finalei campionatului național. 
Un public numeros, un parcurs 
realizat cu exigență, un timp 
foarte călduros, iată cadrul în 
care s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică, proba de călărie. 
Alături de consacrațli acestei 
discipline s-au aflat și o serie 
de sportivi care, în ultima vre
me, bat cu insistență la por
țile performanței și pentru care 
participarea in competiție ală
turi de seniori înseamnă, acum, 
șl o verificare a potențialului 
de concurs înaintea „Cupei 
Prietenia".

Spre deosebire de edițiile 
precedente, de această dată 
proba de călărie nu a mai 
constituit mijlocul de a acu
mula puncte in vederea pro-

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Rezultate obținute la Universiadă

UN EDIFICATOR CLASAMENT Pt PUNCTE

Au trecut cele 
două săptămâni 
de mari șl va
loroase întreceri 
sportive ale Uni
versiadei Bucu
rești ’81, cea mai 
mare competiție 
organizată vreo
dată în țara noas
tră și desfășurată 
în atenția între
gii lumi, cu o 
participare de 
peste 5 000 de 
sportivi, antre
nori, tehnicieni și 
arbitri din 85 de 
țări, de pe cele 
cinci continente.

IPji2ala pTob.ei ,de spadă pe echipe (România — Elveția 9—5), 
°P> dreapta imaginii — l-a invins categoric (5—1) peelvețianul Olivier Carrard, urcind scorul la 3-1 In fdvoarea re

prezentativei noastre studențești
Prin amploarea ultimelor 

ediții, îndeosebi a aceleia re
cente de la București, Jocu
rile Mondiale Universitare de 
vară au devenit cele mai mari 
și mai importante competiții 
polisportive internaționale, si- 
tuîndu-se Imediat după Jocu

CONTRIBUȚIA 
SPORTURILOR LA 

PUNCTAJUL ROMÂNIEI

1. Gimnastică ’124
2. Atletism
3. Lupte
4. Tenis
5. înot
6. Scrimă
7. Volei
8. Baschet
9. Sărituri 

10. Polo

91 p.
82 p.
48 p.
44 p.
31 p.
10 p.
7 P-
5 p.
4 p.

Total 446 p.

In lupta pentru titlu

O reușită săritură peste obstacol, surprinsă in proba de călărie 
care a marcat startul in noua ediție a finalei campionatelor de 
pentatlon modern Foto : V. BAGEAC

BILANȚUL PUNCTELOR OBȚINUTE
DE CĂTRE PRIMELE 15 ȚĂRI DIN CELE 85 

PARTICIPANTE LA UNIVERSIADA
BUCUREȘTI '81

Țări Puncte Din cite
sporturi

1. U.R.S.S. 697 10
2. ROMÂNIA 446 10
3. S.U.A. 442 8
4. R.P. CHINEZĂ 166 8
5. ITALIA 105 4
6. JAPONIA 90 5
7. R.D. GERMANA 83 4
8. CUBA 70 8
9. BULGARIA 61 5

10. BRAZILIA 61 3
11. UNGARIA 58 6
12. CANADA 53 4
13. R.F. GERMANIA 52 2
14. POLONIA 46 4
15. FRANȚA 44 4

rile Olimpice de vară, dar or
ganizate de două ori intr-un 
ciclu olimpic : 1981 la Bucu
rești șt 1983 la Edmonton, 
pînă la Olimpiada din 1984 
de la Los Angeles.

în ziarul nostru de sîmbătă 
am publicat un bilanț al me
daliilor obținute la Universia
da București ’81 de către pri
mele 15 țări din cele 85 de 
țări par ticipante. în acest cla
sament studenții noștri spor
tivi au obținut pentru Româ
nia locul al doilea, cu 67 de 
medalii, după cele 111 ale 
Uniunii Sovietice, aflată pe 
locul întâi, și înaintea State
lor Unite, cu 56 de medalii, 
pe locul al treilea.

Azi publicăm un bilanț al 
punctelor obținute de primele 
15 delegații participante la 
Universiada București ’81.

(Continuare in pag. 2-3)



Rezultate obținute ia Universiadă in preajma începerii campionatului de rugby I Au

IW EDIFICATOR CLASAMENT PE PUNCTE
(Urmare din pag. 1)

După cum se cunoaște, cla
samentele pe puncte se întoc
mesc pentru primele 6 locuri 
obținute în fiecare sport și 
probă, de la 1 fa î, după 
punctajul următor: 7 puncte 
pentru locul întîi, 5 puncte 
pentru locul al doilea, 4 punc
te pentru locul al treilea și 
apoi 3, 2, 1 puncte pentru 
tocurile 4, 5 și 6.

Acest clasament reflectă 
mult mai cuprinzător poten
țialul sportiv al unei delega
ții, al unei țări, deoarece'ține 
seama de clasarea pe mai 
multe locuri. In prezent exis
tă tendința de a se întocmi 
clasamente pe puncte după 
situarea sportivilor pe pri
mele 8 sau chiar 10 locuri.

Clasamentul pe care îl a- 
veți la dispoziție situează 
România tot pe locul al doi
lea, cu 446 de puncte, îm
preună cuU.RJSfS. (locul unu) 
și cu S.U.A. (locul trei) fiind 
singurele țări, din cele 85 
participante, care depășesc 
400 de puncte, locurile 4, 5 și 
t întrunind mai puțin de 200 
de puncte. Astfel, spartul stu
dențesc românesc găsește la 
această Universiadă ’81 o con-

sacrare ce confirmă locurile 
fruntașe ocupate la ultimele 
ediții.

Este interesant de constatat 
că echipa României și echipa 
Uniunii Sovietice gint singu
rele două delegații care au 
cucerit puncte in toate cele 10 
sporturi programate la Univer
siada din acest an. Acest fapt 
arată multilaterala dezvoltare 
a ramurilor sportive practi
cate și reflectată pe plan in
ternațional, în marile compe
tiții sportive.

Am întocmit și un clasa
ment al contribuției sporturi
lor la zestrea de puncte a 
echipei României. Pe primul 
plan se află gimnastica, așa 
cum a mai fost prezentă în 
alte clasamente anterioare, a- 
tletismul o urmează în mod 
îmbucurător după eclipsa de 
la ultima Olimpiadă de vară, 
apoi vin luptele, ca de obicei 
în frunte, și apar acum teni
sul, înotul și scrima, furni
zoare ale unui număr impor
tant de puncte. In cazul spor
turilor pe echipă, acestea au 
la punctaj o soartă mai vi
tregă deoarece pentru 10 zile 
de întreceri, cum a fost cazul 
la volei și baschet, nu se 
poate obține decît o singură 
medalie.

STEAUA Șl FARUL ȘI-AU CONSOLIDAT FORMAȚIILE I
Alte cîteva mutații mai | 
teresante: Ovidiu Sugar, *

I

șasi

„TROFEUL VACANTEIa 0 FRUMOASA INIJIATIVA
Vîntul dimineții leagănă 

vîrfurile pomilor din parcul 
„Cireșarii", trece cu unda lui 
de răcoare pe alei și peste te
renurile de sport. Și-1 atîtde 
bine venit ! Pe dreptunghiul 
de beton, la volei, două echi
pe de copii sînt încinse în în
trecere, iar frunțile jucători
lor sînt numai broboane de 
sudoare. După entuziasmul 
galeriei se poate ghici că este 
vorba de o competiție în toa
tă puterea cuvîntului. Dealt
fel, citim pe un panou late
ral, frumos caligrafiat, ura
rea : Succes „Trofeului va
canței" ! Copii, numai copii, 
băieți și fete, jucători. Dar și 
oficiali și spectatori. Curiozi
tatea
— al 
curii 
flăm

— Amănunte ? Ar putea să 
vă dea Cristea Murică, el este 
conducătorul turneului. Și ne 
este arătat un băiat cu statu
ră suplă, cu chipul bronzat de 
soarele vacanței. „Cristi" este 
elev la Liceul de aviație din 
București și locuiește în Ca
lea Griviței nr. 142.

— Despre ce este vorba, 
Cristi Murică S

— Sîntem în vacanță și 
ne-am gîndit, împreună cu 
prietenul meu, Ilie Cristea, 
de la Șc. generală nr. 3, să 
organizăm o competiție poli
sportivă pentru copiii din blo
cul nostru și din blocul 3—11 
de pe bulevardul Duca. I-am 
spus „Trofeul vacanței", la 
volei, săritură în lungime, te
nis de masă și de cîmp, șah, 
aruncarea mingii de oină, a-

eu 
cupe

sur-

față de acest spectacol 
copilăriei plină de bu- 
— ne îndeamnă să a- 
amănunte.

Petrică este 
Buruian, un 
al sportului 
Cu ajutorul 
demarat fru- 

cu

runcarea suliței, 50 m plat, 
marț ți maraton. Concurs 
după regulament, dotat 
diplome ale ^Daciadei", 
ți alte premii—

Vorbele lui Cristi ne
prind puțin. Asta presupune 
materiale de concurs, cupe, 
diplome...

— Ei, ne-am descurcat noi. 
Am fost cu ne-a Petrică la 
Consiliul sectorului 1 ți am 
primit tot sprijinul — acces 
la „Cireșarii", materiale, ți 
tot cu nea Petrică ne-am dus 
la C.N.E.F.S., la federațiile de 
oină, volei, tenis de masă, at
letism, șah, iar oamenii ne-au 
ajutat bucuroși, cu ce-au pu
tut.

Aflăm că nea 
graficianul Petre 
entuziast iubitor 
și al... copiilor, 
lui competiția a
mos "și succesul ei crește 
fiecare meci, cu fiecare zi,

— Am început si dștigăm 
experiență — zîmbește Cristi 
— așa că, după încheierea 
„Trofeului vacanței", vom or
ganiza o nouă acțiune, eu par
ticipare mai largă. Poate 
„Trofeul cutezătorilor", poate 
„Trofeul speranțelor", încă nu 
ne-am gîndit.

— Oricum fi veți spune, 
sîntem siguri că va avea suc
ces. Deocamdată... Și privirea 
ne cade din nou pe panoul 
alăturat terenului de volei : 
Succes „Trofeului vacanței" 1 
Frumoasă inițiativă și demnă 
de urmat.

Viorel TONCEANU

• SUB EGIDA COMPETI- 
■ TIEI NAȚIONALE „DACIA- 

DA“, orașul Corabia a găz
duit. recent, prima ediție 
handbalistică dotată cu „Cu
pa orașelor de la Dunăre", 
inițiată de C.O.E.F.S. din lo
calitate, In colaborare cu aso
ciația sportivă „Progresul" și 
Consiliul orășenesc al sindi
catelor. Au participat echipe 
masculine și feminine din 
Medgidia, Brăila, Tr. Măgu
rele, Drobeta Tr. Severin, 
Orșova, Cernavodă și. firește, 
din Corabia. La băieți, pe 
primul loc l-a clasat formația 
„Utilajul” Medgidia (antre
nor N. Sfetcu), iar la fete, 
echipa C.S.Ș. „Viitorul” Co
rabia (antrenor O. Căpruclu). 
Echipele clasate pe primele 
trei locuri au primit din par
tea organizatorilor cupe, di
plome si diverse premii cons- 
tlnd din materiale si echipa
ment sportiv • IN CADRUL 
LP.L. MOBILA din Iași a luat 
flintă • secție de box, tn 
care activează M de tineri 
muncitori (din cadrul Între
prinderii amintite) si elevi (al 
scolii profesionale de profil). 
Antrenorul tinerel secții este 
fostul campion național N- 
Florescu, creditat cu cîteva 
frumoase succese pe plan lo-

cal. Conducerea Întreprinderii 
(dir. L Necula) șl Comitetul 
sindicatului (președinte C. 
Chlfu) au creat toate condi
țiile necesare pentru ca ti
nerii sportivi să se poată a- 
flrma, In curlnd, In compe
tițiile puglllstice • LA ASO
CIAȚIA SPORTIVA FORES- 
TA ZĂVOI există o perma-

Duminică începe un nou 
campionat de rugby, al 65-lea 
(iată că balonul oval are — 
la noi în țară — un an avans 
față de cel rotund 1). 14 echi
pe, dintre care două noi, 
promovatele C.S.M. Suceava 
și Vulcan București (în fapt, 
ambele mai vechi cunoștințe 
ale Diviziei ,,A“), se vor lan
sa într-o nouă cursă, de re
gularitate, pentru a încerca 
să dobîndească în final mult 
rîvnițli lauri de campioni.

Ce fac în aceste zile pre
mergătoare marii întreceri 
protagonistele 7 Mai întîi, cî- 
teva cuvinte despre 
campioană, Steaua, 
militar a susținut vineri un 
meci de pregătire în compa
nia unei partenere tradițio
nale, formația sovietică a A- 
cadeiniei de aviație „lari 
Gagarin". Partida a fost fru
moasă, disputată, vădind pro
gresul rugbyștilor oaspeți, 
care au dat o bună replică 
sportivilor de la Steaua. Iată, 
dealtfel, alcătuirea formației 
noastre: Titus Toader (Co- 
doi) — Fuicu, David, (Zafies- 
cu I), Enache, Roșu — Ale
xandru, Țața (Suciu) — C. 
Florea (Achim), M. Ionescu, 
Murariu — P. R. Marin, Can- 
toneru — Cioarec, Munteanu, 
Pojar. Așadar, echipa stan
dard, în general, cu doar doi 
absenți (motivați), Octavian 
Cornelia și Alexandru Rădu- 
lescu, acesta din urmă fiind 
eroul unui eveniment deose
bit de fericit din viața sa, 
căsătoria. Cantoneru (Rapid) 
și P. R. Marin (Grivița Roșie)

echipa 
„15*-le

sînt cele două noi achiziții 
ale teamului militar, menite 
a-i consolida linia a doua, 
care în trecutul sezon a fost 
sub nivelul de ansamblu al 
echipei.

Farul și-a întărit, în ceea 
ce-o privește, linia de trei- 
sferturi, prin refacerea pe
rechii Adrian Lungu (fost la/ 
Steaua în perioada satisface
rii stagiului . militar) — 
Gheorghe 
naționalei, 
21 de ani, 
dotați. Tot 
optat și demiul reprezentati
vei de juniori, Teodor Co- 
man (de la Cl.SJȘc. Locomo
tiva C.F.R. București, campi
oana țării), ca șl doi înain
tași de linia a treia, Ene Ne
cala (fost la Dinamo) și 
Gheorghe Varga (fost la Ști
ința Baia Mare), opțiune care, 
în fond, nu constituie, o sur
priză dacă avem în * Vedere 
că amîndoi sînt constănțeni. 
Firește, sezonul care va înce
pe peste cîteva zile ne va 
arăta o echipă constănțeană 
animată de noi și mari am
biții, decisă, așa cum ne-au 
declarat șl conducătorii popu
larei formații, să atace po
zițiile cele mai înalte ale 
clasamentului.

Vărzaru, centrii 
doi tineri de doar 
ambii deosebit de 
pentru Litoral a

interesante: _____ __
un internațional junior de la 
Viitorul Cluj-Napoca, la P.T.T. 
Arad; Mihai Bucos, cunos
cuta „uvertură*/ internațio
nală, de la Farul (care l-a 
consacrat) la divizionara „B“ 
T.C. Ind. Midia-Năvodari, cu 
care încearcă repromovarea. 
Mai sînt și alte cazuri care-și 
așteaptă rezolvarea în urma 
verdictului biroului F.R.R. 
Asupra lor vom reveni în- 
tr-un număr viitor, cu amă
nunte.

Sînt doar cîteva prime in
formații despre viitoarea în
trecere a rugbyștilor, pe care 
o sperăm cît mai bună, țî- 
nînd seama că sezonul de 
toamnă îmbracă o importan
ță cu totul specială, dacă 
n-ar fi să amintim decît des
pre turneul reprezentativei 
noastre în Scoția (septem
brie), de cele două partide 
pe care faimoșii all-blacks le 
vor susține, în premieră, în 
România și de tradiționala 
partidă din cadrul „Cupei 
F.I.R.A.", cu Franța, la Nar- 
bonne, la 1 noiembrie. -—|

Cît de plină de răspunderi | 
se anunță, așadar, toamna 
rugbyștilor I

Dimitrie CALLIMACH1

I
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saptamina aceasta,
LA CONSTANTA, 

„MĂNUȘA LITORALULUI"
Tradiționala competiție de 

box „Mănușa litoralului" se va 
desfășura anul acesta între 4 
și 9 august în Sala sporturilor 
din Constanța. I<a cea mai im
portantă întrecere Internaționa
lă a sezonului estival și-au a- 
nunțat participarea boxeri din 
U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria și 
Cehoslovacia. De asemenea, vor 
evolua pugiliști cunoscuți ai 
cluburilor din București, Brăila, 
Galați. Cluj-Napoca, Arad, Re
șița, Constanța și Mangalia.

sezo

Pe șoseaua ce duce spre 
Păltiniș, pe distanța Curmă
tura Stezii-Vălarî, s-a desfă
șurat cea de a treia etapă a 
campionatului republican de 
viteză în coastă la automo
bilism. 82 de participaiiți 
(dintre care 21 de începători 
s-au întrecut pe un traseu 
lung de 8,1 km, după care 
s-au alcătuit următoarele cla
samente : gr. I — 1. W. 
Hirschwogel (Autotransport 
Reșița), 2. Ionel Mălăuț (I. A. 
Dacia Pitești), 3. Aurel Tu- 
tuianu (Minerul Moldova 
Nouă) ; grupa 1,5 — 1. Flo
rin Cordan (Tractorul Bra
șov), 2. Constantin Helbobschi 
(INMT București), 3. Mircea 
Pîrvulescu (ITA Argeș) ; gr. 
2 — 1. Ștefan Iancovici (I. A. 
Dacia), 2. Mircea Utoaie 
(INMT), 3. Paul Geantă

gr. 
(IA. 
rea 
3.

NICU GRIGORAȘ - NOU RECORD AUTOMOBILISTIC 
AL TRASEULUI DE LA PĂLTINIȘ9

(INMT) ; gr. „B 8“ — 1. Lau_ 
rențiu Moldovan (Politehnica 
Cluj-Napoca), 2. Ion Filip 
(Politehnica Cluj-Napoca) ;

5 — 1. Nicu Grigoraș
Dacia), 2. Ilie Spo- 

(Autotransport Reșița), 
Mihaj Mureșan (ITA

Cluj-Napoca) ; gr. 6 — 1. Vic
tor Nicoară (IA. Dacia), 2. 
Iosif Șanta (I. A. Dacia), 3. 
Gh. Ana (ITA Argeș) ; gene
ral : 1. N. Grigoraș — care a 
stabilit un nou record al tra
seului : 5 :15,2 (vechiul re
cord 5 : 24,0 — anul 1975), 2. 
Șt. Iancovici, 3. V. Nicoară ; 
echipe : 1. I. A. Dacia Pitești,
2. I.N.M.T. București, 3. ITA 
Argeș ; începători : 1. Gh. 
Glorian (ITA Piteștî), 2. Gh. 
Cosma (Autobuzul București),
3. I. Trașcă (ITA Pitești), 
(Ilie IONESCU, coresp.).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PENTATLON MODERN»
calul peste obstacole, cum au 
abordat fiecare săritură.

Așa cum era de așteptat, in 
frunte s-a instalat un „sextet" 
format din reprezentanții clu
burilor Universitatea Timișoara 
și Olimpia București — C. Ră
ducanu, 8. Kozma, M. Sandu, 
O. Wcrmescher, G Galovici, D. 
Spirlea —, intre ei profilin- 
du-se lupta pentru întîietate, 
ceilalți, din echipele secunde 
ale cluburilor amintite și de 
Ia C.S:Ș. 1 București și C. S. 
Tg. Mureș, neavînd potențialul 
necesar pentru a se impune în 
fața favorițitor. Distanța care 
îi separă pe cei aflați în frun
tea clasamentului este minimă,

(Urmare din pag. 1)

belor următoare, cu un grad 
mai mare de dificultate. Dim
potrivă, 
buit să 
ximum 
punctaj 
faptul că nici unul nu a pu
tut înregistra maximum de 
puncte (1100) are două explica
ții : parcursul a fost alcătuit 
mai aproape de nivelul exigen
telor actuale, iar sportivii n-au 
găsit cele mai bune soluții pen
tru a depăși punctele dificile 
ale parcursului, principalele ca
rențe mar.ifestîndu-se, in spe
cial, in modul cum au condus

pentalloniștii au tre
se întrebuințeze la ma- 
pentru a realiza un 
cit mai bun. Dealtfel

• TIMP DE DOUA ZILE, ba
zele sportive din orașul Cîm- 
plna au găzduit (nu de mult) 
etapa județeană a tradițio
nalei competiții sportive 
„Festivalul sportului femi
nin", unde au participat 280 
de sportive din Ploiești, Mi
rii. Vălenii de Munte, Urlați, 
Filipeștli de Pădure șl, bl-

de curlnd, Asociația sporti
vă „Sera". Ea va activa cu 
secții de tenis, fotbal, turism 
și șah. Ca obiective Imediate, 
consiliul asociației sportive 
și-a propus consolidarea or
ganizatorică a secțiilor pre
cum și inițierea unor acțiuni 
de muncă patriotică pentru 
amenajarea unei baze spor
tive • INTR-O ATMOSFERA 
SArbATOREASCA, in pre- 

3.000 de
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nentă grijă pentru creșterea 
propriilor cadre necesare e- 
chipe, de fotbal. Astfel, echi
pa de juniori, pregătită cu 
multă pasiune «i pricepere 
de instructorul ștefan Dă- 
răștean, a devenit campioană 
a județului Cara* Severin În 
urma cîștlgfirll seriei Nord (o 
singură Infringere in 10 de 
jocuri și peste IOT de goluri 
marcate) si a dublei manșe 
de baraj fn fața formației E- 
nergia Reșița (campioana se
riei Sud) cu un golaveraj de 
5—3. Alături de juniori (multi 
dintre el foarte talentat!), ac
tivează, In mod organizat, și 
un număr de 40 de „pitici".

neînțeles, Cîmpina. Iată cite- 
va din cîștigătoare : Nlcoleta 
Neagu — la șah (Lie. ~ ~ 
Gherea" -Ploiești), 
Bor — tenis de masă 
Dorobanțul" Ploiești), 
giana Mlculescu — tenis de 
cîmp (Llc. „C. D. Gherea"), 
Selecționata comunei FUipeștii 
de Pădure — handbal, echipa 
„Neptun" Cîmpina — volei 
etc. C.J.E.F.S. Prahova și 
Comitetul județean U.T.C. au 
acordat cupe, diplome șl pre
mii în obiecte și materiale 
sportive. • LA ÎNTREPRIN
DEREA pentru cultivarea le
gumelor din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a constitui^

„C. D. Mtndra 
(„Text. 

Geor-

zența a peste ___
spectatori, orașul Curtea de 
Argeș a găzduit etapa jude
țeană a „Cupei M.E.F.C.M." 
Ia fotbal, volei, atletism, po
pice, șah șl tenis de masă. 
Au participat peste 300 de 
tineri și tinere, oameni a< 
muncii din Întreprinderile 
forestiere și de materiale de 
construcții din județul Argeș. 
In clasamentul general ordi
nea primelor trei locuri a fost 
următoarea i 1. U.F.E.T. 
Curtea de Argeș, 3. U.F.E.T. 
Stllpenl, 3. C.P.L. Pitești. Or
ganizatorii (Const, județean 
al sindicatelor șl C.O.E.F.S. 
Curtea de Argeș) au oferit 
primilor clasat! numeroase 
premii

Relatări de la : M. CORVIN, 
D. DIACONESCU, C. MA
XIMILIAN, E. STROE GH. 
GRUNZU, EM. STERESCU.
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între primul (C. Răducanu) și 
al șaselea clasat (D. Spirlea) 
fiind o diferență doar de 70 p, * 
ceea ce lasă să se întrevadă 
o luptă strînsă pentru urmă
toarele probe.
între cele două echipe candi
date la titlu nu s-a consemnat 
o diferență de punctaj liniști
toare în favoarea liderului (U- 
niversitatea Timișoara), astfel 
că „duelul" de la scrimă și e- 
voluțiile din probele de tir și 
înot vor fi, desigur, interesante 
de urmărit.

REZULTATE TEHNICE : in
dividual — C. Răducanu (Uni
versitatea I) 1 070 p, 2. S. Koz
ma (Olimpia I) 1 063 p, 3—4. 
M. Sandu (Olimpia I) și O. 
Wermescher (Universitatea I)
1 040 p, 5. G. Galovici (Univer
sitatea I) 1 030 p, 6. D. Spirlea 
(Olimpia I) 1060 p ; echipe — 
1. Universitatea I 3 140 p, 2. O- 
limpia I 3108 p, 3. Olimpia U
2 523 p.

Astăzi, de la ora 9 în sala 
Floreasca II, se desfășoară pro
ba de scrimă.

Dealtfel, nici

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 AUGUST 

I. Cristalul — Cetatea 1
n. Ceahlăul — C.S. Botoșani 1

III. Relonul — Laminorul X
IV. Oțelul OL — Victoria

Tecuci ANULAT
V. Ș.N. Brăila — C.S.U. Gl. 1

VI. Amonll — Dunărea Căi. 1 
Electrop. 1

■ 1 
2 

X. Explormin — Aurul Brad X
XI. Dacia Orăștie — C.I.L. Blaj 1 

XII. Vict. Călan — C.F.R. Sim. 1 
XIII. Min. Vulcan — Min. Lupeni 2

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
169.435 LEI.

VII. Mln. Rm. V. _____
vni. Lotru — Vilt. Drăgășanl 

IX. Unirea A. I. — C.P.L. Seb.

I
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Pregătirile divizionarelor „A“ pentru noul campionat

SINT NECESARE RETUȘURI 
ÎN JOCUL ECHIPELOR

„11“ CLUJ-NAPOCA ÎN PERSPECTIVA UNUI SAU Ut CALITATE

pă a- te elemente-pilon in fotbalul
ni de competitiv, însutite ți etala-
adate, te intr-o oarecare măsură, și
■tului, în trecutele ediții ale campio-
sținut natului de protagonistele lui
ficare ți, ca un corolar, de echipa
itițio- națională. Sub aspectul im

portant al îmbunătățirii jo- 
terale cului se face ceva, tehnicie-

care nii divizionarelor „A" rint,
iplete realmente, mai receptivi la
itatea măsurile ți indicațiile date
Tortul de Colegiul central al antre-
furni- norilor la fiecare început de
cători perioadă pregătitoare.
upu- ...Se face ceva, dar încă 
rteri- sub cerințele fotbalului ac-
oc cu tual, caracterizat prin COM-
nbătă BATIVITATE, CURSIVITA

TE ți EFICACITATE. Chiar 
zile ți ia aceste ultime teste care

lista- preced etapa inaugurală des-
multe tui fotbaliști comit incă gre-
ipare țeli evidente, supărătoare,

uno- inadmisibile la nivelul cate-
vizio- goriei in care activează : „ca
rt di- ră“ balonul cu ei, în loc să-l
teului transmită coechipierului cel
regă- mai bine plasat; se lansează

per- în driblinguri prelungite ți
fot- inutile, înlesnind adversaru-

jtl cu lui intrarea în posesia min
area- gii ; preferă o fentă în plus
la fi- în rarele eâipe favorabile țu-
■ par- turilor la poartă. Sint, repe

tăm, erori de neiertat unui 
divizionar „A", care, duci nd 
fatal la fragmentarea jocu
lui, iți pun pecetea pe cali
tatea fotbalului practicat in 
respectiva partidă.

Și cum „repetițiile' iți au 
rostul lor, retușurile înainte 
de premieră sint absolut ne
cesare, tntrucit „micile" (iți 
închipuie greșit fotbaliștii) a- 
bateri de la disciplina tacti
ci se transformi intr-un greu 
balast in economia jocului, 
nu pot fi îndreptate prin 
„intervențiile sonore" de pe 
banca conducerilor tehnice.

In spectacolul fotbalistic, 
antrenorul in rol de su/leur 
este practic ineficient pentru 
„trupa" sa, pentru comporta
rea ei fn campionat Sîmbă- 
tă, la ridicarea cartineâ — 
vestind începutul unei stagi
uni fotbalistice extrem de im
portante pentru tricolori, 
pentru reprezentantele noas
tre în Cupele europene — va 
conta numai lucrul dedicaț
ii de zi, la fiecare antrena
ment al acestui ciclu săptă- 
mînal — curățirii Jocului de 
imperfecțiuni.

Gheorphs NKOLAESCU

După primele patru zile din 
cadrul pregătirilor, efectuate la 
Cluj-Napoca, autocarul cu lo
tul „alb-negrilor" de pe Some? 
a pornit spre Fintînele, „c 
stațiune minunată pentru ma
terializarea intențiilor pe caro 
ți le-au manifestat noii antre
nori ai echipei, afirmă Remus 
Clmpeanu, vicepreședintele clu
bului Universitatea. Acolo, in 
cadrul antrenamentelor specifi
ce perioadei, Angelo Nicuiescu 
ți Constantin Ardeleana au 
căutat să-ți cunoască cit mal 
bine jucătorii eu oare vom în
cepe noul campionat, greu pen
tru noi, dar ți de o mare Im
portantă pentru fotbalul nos
tru in perspectiva mult doritei 
calificări pentru C.M. *82". Care 
au fost purtătorii tricourilor lui 
„U“ porniți, în ÎS iulie, spre 
Fintînele, lingă Cluj-Napoca, la 
o altitudine ideală, circa 1800 
m. ți înapoiați de acolo după 
zece zile?

Moldovan, Lăzăreseu, Vasile 
Gheorghe, L, Mihai, Ciocan, 
Moș, Dobrău, L Mureșan, Po- 
rațchi, I. Popa, Boca, FI. Pop, 
Dobrotă, Sueiu, Tiglariu, Boerta, 
Leordcan, A. Mureșan, Vidican, 
Albu, Rițiu, Jupu ți Jiga. 
Absent: Cimpeanu II, plecat la 
lotul reprezentativ. Citeva cu
vinte despre noii veniți. Leor
dcan, Boer’u ți Jupu au jucat 
In campionatul trecut la ope
rante. A. Mureșan, Vidican ți 
Albu au revenit cub culorile 
„țepcilor roții" după ce le-au 
apărat pe cele ale divizionarei

„B“ din localitate, C.F.R. In 
locul lor au trecut Tegean și - 
Pan iță- Rițiu este un funda; 
central dotat (1,84 m), promo
vat din campionatul județean, 
iar D. Jiga este un mijlocaș 
care a jucat pînă acum la Ni- 
tramonia Făgăraș. Dispăruți... 
fără urme — fundașul Bagiu și 
atacantul Batacliu. Despre pri
mul se zvonește c-ar fi pe la 
Arad, despre celălalt nimeni nu 
Știe nimic. Clubul 1-ațteaptă, 
sperînd că-și vor găsi busola 
care să-i îndrepte spre locul 
de unde au plecat fără consim- 
țămîntul cuiva.

După „perioada-Fintînele". U- 
niversitatea a susținut două 
partide eu A.S.A. Tg. Mureș 
(3—2 și 0—1), evoluînd apoi in 
cadrul turneului pe care l-a 
organizat la sfirșitul sfiptăminii 
trecute, meciuri de verificare, 
pe parcursul cărora antrenorii 
au rulat tot lotul în căutarea 
formulei de echipă pe care o 
vor alinia la startul celui de 
al 64-lea campionat, „U“ fiind 
o veterană a primei noastre di
vizii. Privită din acest unghi, 
echipa de pe Someș a ajuns să 
joace, sîmbăta viitoare, în pri
ma etapă a noului campionat, 
partida aa cu nr. 830 din pri
ma divizie, mareînd în aceste 
meciuri 1260 de goluri. Dealtfel. 
„U“ Cluj-Napoca este singura 
formație dintre cele 18 parti
cipante la cel de al 64-lea cam
pionat care s-a aliniat ți la 
prima întrecere sistem divizio
nar, în 1932—1933, dnd a obți

nut și cea mai bună perfor
manță a sa. locul II. „Pentru 
început, ne spunea prof Ange
lo Nicuiescu, o foarte bună im
presie mi-a produs-o buna or
ganizare a clubului Universita
tea, strădaniile conducerii sec
ției de a cuprinde toate proble
mele și eforturile făcute pentru 
a Ie rezolva. Cum se spune, 
oamenii sint cu toții ., pe fază- 
Cit privește pe jucători, am re
marcat îndeosebi pe Dobrotă, 
revenit de pe post de fundaș 
pe nnul de atacant, pe Sueiu și 
Ciocan, precum și pe Vasile 
Gheorghe, un portar cu reale 
calități, care, muncind bine, eu 
seriozitate, poate deveni un ti
tular de nădejde al echipei. Un 
libero, așa ea Dobrău in zilele 
lui bune, mi se pare a fi și Ia- 
eob Rițiu, o nouă achiziție a 
clubului. Dealtfel, trebuie să 
spun eă împreună cu Ardelea- 
nu, cu care colaborez perfect, 
vom continua acțiunea de de
pistare, pe raza județului, și a 
altor jucători înzestrați, cărora 
Ie vom deschide porțile echi
pei. Bineînțeles, dacă vor do
vedi că merită acest lucru".

Jucătorii clujeni, conducerea 
clubului, noul cuplu de antre
nori Angelo Nicuiescu — Con
stantin Ardeleanu, ca și toți 
cei care îndrăgesc fotbalul clu
jean așteaptă un SALT DE 
CALITATE de la „U“, formație 
cu o atît de frumoasă tradiție 
în soecerul nostru. Premisele 
realizării lui există...

Lourențiu DUMITRESCU
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Una din fazele fierbinți la poarta Metalului, in meciul disputat 
ieri in Giulești Foto : L MIHĂICA

N — MECANICA FINA (I. Mă- 
.—1). țăoanu) : Popa — Cwuz, Bă-
i lui din, Panță, Cozma — Feschiu,
it cu Iatan, Drăgar. — Păun, Dunu-
ar o tru, Catrina. Au mai jucat :
icurs Puchea, Mihai, Niță, StAnutescu,
i s-a Vochin, Ion Camei
pos-
imis a .tAPID — METALUL 2 « 

a (1—0). Canicula ți-a pus puter-
s-a nic amprente pe evoluția an

tal beloc formații, care — totuși —
□Mea s-au străduit să arate că au
ituat folosit bine perioada de pnegă-
i cu tire. Rapid, cu multe nume nod,
pe- a încercat — și uneori a reu-

ase- sit — să găsească drumul cel
•ăun mai scurt spre poarte adversă,
rază, atacurile sale, începute cu pre-
ibelp ddlecție pe una din extreme,
om- fiind destul de periculoase.
„A“. Metalul a vrut să facă multe

în lucruri frumoase, însă micile
msă, sau marile inexactități, atît în

și faza de apărare cit și în aceea
atru de atac, au făcut ca ea să pă-
jjud, răsească învinsă terenul. După
i fi- ce în mim. 8 Bartaies a ratat
agi- dtntr-o poziție favorabilă, fe-

au roviarii au deschis scorul în
nri- min. 17 : Iancu a centrat in
duri careu, portarul Iordan a plonjai 
min. cu întîrziere, balonul a ajuns 
nin. la Manea, care a reluat In 

plasă. în repriza secundă, pen- 
Șt. tru citeva minute spiritele am

l și ajuns la o cotă înaltă, Po
pescu și Prodan primind rite 

(an- un cartonaș galben. în min. 69 
Va- Ștefan Popa a luat o acțiune 
orc, Pe cont propriu, a ajuns pe
>ica. Unia de fund, de unde a șutat
aia cu boltă, pecetluind scorul par- 
avu, tide! : 2—0 pentru Rapid.
toi- A condus bine M. Stan, aju- 
Si- tat de G. Ionescu și M. Nicu

iescu.

RAPID (V. Kraus) : Ștefan 
— Cojocaru, B. Pîrvu, Tiță, 
Băjan — ParaacMv, Ștefan 
Popa, Ian Ion — Iancu, Bar
tales, Manea. An mai jucat : 
Mânu, L Popescu, Beta. Ad. 
Dumitru, Ttaase. Manoiache, 
Petruț, Modflev.

METALUL (ȘL Coidum) : Ior
dan — CăJ&rașiiu, Marinescu, 
Sebe, Dumttrașou — Profir, L 
Petre, GtagtunrieA —• C. Ntaa, 
Prodan, Niță. An mat jucat : 
Anghelina, Game, Anca, D. 
Pîrvu.

P. VINTILA

CHIMIA RM. VILCEA LA ORA RECONSIDERĂRILOR
Chimia Rm. Vîlcea s-a reu

nit. după vacantă, la doi nași 
de casă, la Căciula ta. Noii an
trenori. Petre Gavrilă 81 Florin 
Cheran. după două săotămîni 
de pregătire au tras linie si au 
adunat. Rezultatul 1 O îmbună
tățire a capacității de efort si 
o înnoire oe plan tehnîco-tac- 
tic. Lotul Chimiei : Constantin, 
Roșcat Pavel — portari: Basno. 
Lepădata. Iordan. Catargiu. 
Cincă, Cîrceag, Radu — fun
dași ; Savu, G. Stan. Caraba- 
geac. Alexandru, Cilean, Albu 
— mijlocași : Teleșpan. Glngu, 
Stanca, Preda, Georgescu. Cio- 
fîcă. Coca — înaintași. La pri
ma vedere, trei jucători noi : 
Pavel, Radu si Albu. Pentru 
cineva foarte avizat nu este 
însă vorba de niște nume ine
dite : Pavel s-a reîntors de la 
Viitorul Drăgăsani, Radu pro
vine din echipa de juniori, ca 
si Albu de pildă, al cărui nu
me a figurat anul trecut pe 
lista lotului national de juniori 
ca sl al lui Pavel, dealtfel, cu 
doi ani în urmă. Prin urmare, 
promovări de jos în sus ți din 
grădina proprie, spre marea 
mîndrie a dascălului Traian Po
pa, vechiul conducător al Cen
trului de copii ți juniori vîlcean.

Primul meci de verificare a 
fost disputat acasă. în compa
nia noii promovate F.C. Con
stanta. S-a pierdut cu 1—8. Pe 
marginea terenului. Florin Che
ran completa de zor într-un ca
iet cu pagina împărțită în 9

careuri. Fiecare dintre ele re
prezenta un element de ioc. Ca 
de pildă : pasă, marcaj, pre
luare, deposedare etc. Un fel 
de catalog, cu rubrică în drep
tul fiecărui jucător, care poate 
.mărturisi" la orice oră din zi 
sau din noapte adeziunea fie
cărui fotbalist la cerințele jo
cului. După partidă, cel mai 
.compromis" pătrat din caietul 
lui Cheran era cel al .marca
jului". Pentru ochiul liber, com
partimentul echipei cel mai de
bil a apărut a fi apărarea, ceea 
ce nici nu a surprins, la urma 
urmei, pentru o defensivă bur
dușită rău în campionatul tre
cut. cu cele 60 de goluri ale 
pasivului, cifră „întrecută" doar 
de retrogradatele F.C. Baia 
Mare si F.C.M. Galați. Bineîn
țeles că preocuparea conducerii 
tehnice pentru perioada care a 
urmat a fost consolidarea de
fensivei. concretizată nrin or
ganizarea sa judicioasă. prin 
luarea în considerare a dubla
jului. ignorat pînă acum. Retu
șurile au fost aproape de reu
șită și în următoarele meciuri- 
test Chimia a învins pe Car- 
pațl Mîrșa cu 5—4 ți pe Stahl 
Riesa, din RJJ.O., cu 4—0.

Chimia Rm. Vîlcea se află in 
mod cert la ora unor revizuiri. 
Pe lingă aceea din apărare, 
noua conducere tehnică S-a în
hămat si la o reconsiderare mai 
de substanță, pe plan tactic, 
tintindu-se o exprimare elasti
că si echilibrată, cu pondere 
egală de participare la cele

două faze ale iocuIuL Se scon
tează si ne adaptarea echipei 
pentru îmbrățișarea unui even
tual 1-4-4-2 („care a dat roade 
in partida cu Stahl Riesa, cele 
două vîrfuri. Gîng. și Preda, 
mareînd toate golurile", avea 
să ne spună președintele clu
bului, Petre Berbecaru), care 
să alterneze cu vechiul 1-4-3-3 
care căzuse în manierism. Obi
ectivele au suporți reali : se a- 
preciază că din cei sase mij
locași de care dispune echipa 
(cu toții dotați) se vor eăsi cei 
mai potriviți pentru realizarea 
sarcinilor duble, atît de ane
voioase. Se aude de o reconsi
derare a lui Cilean (rezervă 
perpetuă în campionatul trecut) 
si chiar de o încadrare a lui 
Stanca în linia mediană, despre 
care noua conducere tehnică 
crede că „are capacitate de 
efort, știe jocul, apare în faza 
de finalizare". In schimb, por
tarul Constantin, brav pînă a- 
cum. la cei 30 de ani ai săi. 
se gîndeste la retragere, „dacă 
Pavel va corespunde". după 
cum ne declară. La sfîrsitul 
săptămînii trecute. Chimia Rm. 
Vîlcea a fost supusă testelor 
tehnice de control în fata unei 
comisii condusă de fostul in
ternațional Tache Macri. Ele au 
fost absolvite în bloc, dar ca
lificativele cele mai bune au 
fost trecute. în ordine, în drep
tul lui G. Stan, Carabageac si 
Catargiu.

ion CUPEN

... ȘTIRI... ȘTIRI...
RI- ...ȘI CONSFĂTUIREA AN- 
tăzi TRENORILOR BUCUREȘTENI. 
iști. în sala I.S.B., din str. Berzei,

„ are loc astăzi, de la ora 18,
consfătuirea antrenorilor bucu- 

" reșteni, in cadrul căreia vor 
™ fi dezbătute probleme legate de 

viitorul 6ezon competitions!.

DINAMO BUCUREȘTI — MAS- 
SRY (Egipt) J—0 (1—0). O partidă 
plăcută, eu multe faze fru
moase au oferit ieri după-amlază, 
pe stadionul Dinamo, cele două 
formații. Bucureștenll și-au con
cretizat superioritatea prin golu
rile marcate do Augustin (min. 
38), D. Georgescu (min. 56 — din 
11 m) și Orac (min. 80). „ll"-le 
dinamovist a fost următorul : Ef- 
timescu — Vlad, Dinu, Bumbescu, 
Stredie — L Marin, Augustin, 
Custov — Tălnar, D. Georgescu, 
Orac. După pauză au mal Jucat: 
Speriatu, Dragnea, Iordache, Mul- 
țescu șl Gh. Dumitrescu, (Octa
vian GUȚU — coresp.).

CHIMIA RM. VFLCEA — PA- 
NATHINAIKOS ATENA 1—0 (0—0). 
O frumoasă victorie a echipei 
vfleene, realizată prin gelul Iul 
Gtngu, din min. 80. Chimia a u- 
tlUzat următoarea formație : Roș
ea — Teleșpan, Iordan, Catarglu, 
Clncă — G. Stan, Alexandru, Ca- 
rabageac — Preda, Stanca, Glngu. 
Au mal jucat : Savu ți Cllean. 
(S. GIORNO1U — coresp.).

CORVINUE HUNEDOARA — 
A.S.A. TG. MUREȘ *—0 (1—8).
Un meci spectaculos, te care re
plica ofensivă a oaspeților a avut 
dștlg de eauză. Au marcat : 
Ghlță (mln. U), Rednlc (mln. TC), 
Andone (min. 81) ți Petcu (min. 
88) pentru Corvinul, Biro I (min. 
1 șl 36), Fanict (mln. W), Bolba 
(min. 86) șl Cernescu (min. 87) 
pentru mureșeni. Au fost folosite 
următoarele formații : CORVI- 
NUL : Alexa — Rednlc, Gălan, 
Dubinciuc, Bogdan — Dumltrlu 
TV, Andone, Petcu — Lueescu, 
Ghiță, Văetuș. Au mal jucat : Ga
bor și Tlrnoveanu ; A.S.A. TG. 
MUREȘ : varo — Szabo, Unchlaș, 
Ispir, Gali — Dulău, BSlOni, L

MECIURI DE
Castel — Botb, Biro I, Fazekaș. 
Au mal jucat : Bir® U, Bolba, 
Fanlci, Cernescu, Hajnal șl Groza. 
(L VDAD — coresp.).

SOMEȘUL SATU MARE — RE- 
SOWIA RZESZOW (POLONIA) 
2—1 (1—0). Proaspăta divizionară 
„B“ a Învins, In „amicalul" sus
ținut slmbătă, prin golurile mar
cate de Borz In min. 10 și 52. 
Pentru oaspeți a înscris Bak (min. 
50). (Z. COVACI — coresp.).

U.T.A. — JIUL 7—0 (5—0) 1
Slmbătă, la Arad, ta fața a apro
ximativ 2.000 de spectatori, tex- 
tillștli au reușit un meci foarte 
bun, Coraș fiind vioara întîi a 
partidei. Golurile gazdelor au 
fost realizate de Coraș (mln. II, 
23 șl 87), Cura (min. «1 ți 88), 
Șcblopu (min. 18) șl Bltea (min. 
15). De remarcat ca, ta min. (3, 
Vaczl a ratat un penalty. Forma- 

folosite : U.T.A. s Du ca dam — 
Bttea, Kukla, Hlrmler, Giurgiu — 
Kaizer, Șcblopu, Vaczl — Cura, 
Coraș, Vuia. Au mal jucat: Lo- 
vas, Vușcan, Bodl, Marcu, TIrban 
și Vesa ; JIUL : Focțeneano — 
P. Grigore, Vizitiu, M. Popa, Ml- 
culescu — Varga, Șumulanscbi, 
Neagu — Sălăjan, Lasconl, Gtu- 
chlcl. Au mal jucat: Grigore, V. 
Popa, Vtaătoru, Vaslllu, Nlchl- 
nici, Dragoș, Stolan, Butoi, B.
Popa, Demarcek și Vese. (L
IOANA — coresp.).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
STEAUA 4—1 (1—0). Aproximativ 
10.000 de spectatori au urmărit 
slmbătă o partidă Interesantă, ta 
care gazdele au avut o compor
tare remarcabilă. Golurile În
vingătorilor au fost realizate de 
Ștefăntscu (min. 45 și 62), Gă-

VERIFICARE
lățeanu (min. 46) și Toporan 
(mta. 67). Pentru Șeaua a înscris 
L Gheorghe (min. 58). Cele două 
echipe au folosit următoarele 
formații : PETROLUL > Hara- 
lamble — Bratosln, Butufel, Ne- 
geescu, Tema — Ștefănescu, Pan- 
cu. Cozarec — Gălățeanu, Topo
ran, Liblu. Au mal jucat : Jipa, 
Stanciu, Ionlță, Slmaciu, Călin. 
STEAUA : Nițu — Viscreanu, FI. 
Marin, Iovan, Fodor — Stoica II, 
L Mureșan, Balint — A. Florea, 
Sertov, Marcu. Au mai jucat; 
L Gheorghe, Minea, Udrică. (L 
TAnASESCU — coresp.)

F.CJU. BRAȘOV — F.C. BIHOR 
2—1 (1—1). partidă de bun nivel 
tehnic, disputată multă vreme 
sub semnul echilibrului. Gazdele 
au avut un plus da inițiativă si 
s-au dovedit mal eficace In faze
le de poartă. Au marcat 9 Spirea 
(mta. 26) șl Șulea (mta. M din 
11 m), respectiv Dianu (mta. 1). 
Formațiile folosite: F.CJL BRA
ȘOV : Popa — Ștefan. Luca, 
Panache, Maneta — Spirea, Șu
lea. Gherghe — Cramer. Paras- 
ehlvescu, Marinescu. Au mal Ju
cat : Clipa, Balasz, Ciobanu, Ha- 
nu, Popescu, Bența, Boriceanu, 
BedO. F.C. BIHOR > Albu - 
Nițu, David, Caved, Mureșan — 
Aglu, Naom, Grosu — Dianu, 
Georgescu, Doja. Au mal jucat a 
Lupău șl Kiss. (C. GRUIA - 
coresp.) IGLORIA BISTRIȚA — MINERUL 
ILBA SEINI «—2 (1—1).

DELTA TULCEA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—8 (1—«).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — CON
STRUCTORUL IAȘI 3—1 (1—1).

ȘOIMII TPA SIBIU — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—3 (1—1). Gazdele

au deschis scorul prin Btrsan 
(min. 11), Iar divizionarii „A" au 
punctat prin Petcu (min. 25), Ghi
ță (min. 67) șl Gabor (min. 86). 
Meciul s-a disputat vineri. (L 
IONESCU — coresp.).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA
— GLORIA BUZĂU 2—2 (1—0).
Au înscris Neacșu (min. 34), Ne- 
golță (min. 76), respectiv Zahlu 
(min. 50) și Tugulan (min. 83). 
(N. COSTIN — coresp.)’.

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA IAȘI 2—0 (1—0). Punctele
gazdelor au fost realizate de 
Gafencu (min. 10) și Radu (min. 
58, din 11 m). (L MÎNDRESCU
— coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI — TRACTO
RUL BRAȘOV 1—3 (1—2).

GLORIA FOCȘANI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 0—3 (0—0),
Au Înscris : Ciupercă (min. 50 șl 
61) șl Sima (min. 55). (V. MA- 
NOLIU — coresp.).

1.CXM. BRASOV — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 6—1 (2—0).

OLIMPIA SATU MARE A 
CIȘTIGAT TURNEUL DE LA TI
MIȘOARA. Slmbătă și duminică 
s-a disputat, la, Timișoara, in 
organizarea clubului C.F.R. din 
localitate, un turneu la care au 
participat echipele Olimpia Satu 
Mare, Pandurii Tg. Jiu, U.M. Ti
mișoara și C.F.R. Timișoara. În 
prima zl, Olimpia a tavtns cu 
4—2 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) pe U.M.T., Iar C.F.R. 
Timișoara a dispus cu 4—1 (1—0) 
de Pandurii. Ieri, Pandurii Tg. 
Jiu — U.M.T. 2—1 (0—1), Iar In 
finala pentru locurile 1—2, Olim
pia Satu Mare — C.F.R. Timi
șoara 3—0 p—0), prin golurile 
marcate de Mihuț, Mathe și Hor
vath. (C. CREȚU — coresp.).



LA ORDINEA ZILEI ÎN ATLETISM: 
CUPA EUROPEI99

• LA ATENA se desfășoară 
întrecerile din cadrul finalei 
„B“ a competiției pe echipe 
masculine dotată cu „Cupa Eu
ropei — Bruno Zauli". Cîteva 
rezultate din prima zi a 
concursului : 100 m — Panzo 
(Fr.) 10,30, 400 m — Lomickj 
(Ceh.) 47,81. 1500 m — Laine 
(Fini.) 3:44,76. 400 mg — Alon
so (Sp.) 51,68. lungime — Leit
ner (Ceh.) 7,81 m. înălțime — 
Bonnet (Fr.) 2,21 m. suliță — 
Sinersaari (Fin.) 81,56 m. Cla
samentul : 1. Franța 45 n. 2. 
Ungaria 39 p. 3. Cehoslovacia 
36 p, 4. Finlanda 33 p. 5. Spa
nia 30 p, 6. Grecia 27 p. Re
amintim că formația clasată pe 
primul loc la încheierea con
cursului se califică ta finala 
„A", de la Zagreb.

• DESFĂȘURATA in 
turnă, finala B a competiției 
feminine a „Cupei Europei" nu a 
luat sfirsit oină la închiderea 
ediției. Rezultatele le vom pu
blica în ziarul de mîine.

• LA SYRACUSA, Renaldo 
Nehemiah a cîștigat 110 mg ta 
13.0 s, performantă egală re
cordului sau mondial, care nu 
va fi însă omologată deoarece

noc-

.CONCURSUL PRIETENIA" LA ATLETISM 
SE DESFĂȘOARĂ LA UN INALT NIVEL

BUDAPESTA, 2 (prin telex). 
Pe stadionul din Debrețin au 
loc întrecerile tradiționalului 
concurs atletic pentru juniori 
„Prietenia", la care participă 
speranțele atletismului din mai 
multe țări socialiste. Nivelul 
competiției este, ca de obicei, 
foarte ridicat. La întrecerile de 
Ia Debrețin atleții români au 
cucerit 2 medalii de bronz prin 
decatlonistul Ion Buligă și a- 
Iergătoarea Nicolcta Vornicu.

Iată rezultatele înregistrate 
pină acum : ZIUA I, BĂIEȚI 5 

Guse (R.D.G.) 10,56,
; 5 000 m :

14:28,62, 
14:29,67 ;

m :

100 m : ,___
Jamak (Pol.) 10,60 ;
Stljakov (U.R.S.S.) 
Valentin (R.D.G.) 
1 500 m : Drelssigaker (R.D.G.) 
3:50,32, Bohme (R.D.G.) 3:51,18 ; 
prăjină : Bubka (U.R.S.S.) 4,96 
m. Widew (Pol.) 4,90 m ; greu
tate ; Gormer (R.D.G.) 17,33 m, 
Pelzer (R.D.G.) 17,16 m ' 
gime : 
Pușkov 
FETE :
(R.D.G.) 11,68, Dohova (Ceh.) 
11,80; 1509 m: Pfeifer (R.D.G.) 
4:22.73, Melicharo va (Ceh.) 
4:23,17 ; 100 mg : Makajevskaia 
(U.R.S.S.) 13,66, Schneider
(R.D.G.) 13,84 ; disc : Mitkova 
(Bul.) 57,54, Patoka (U.R.S.S.) 
53,32 ; suliță : Degresse (R.D.G.) 
52,54, Garcia (Cuba) 50,86 ; 
ZIU A A II-A, BĂIEȚI : 400 m : 
Schonlebe (R.D.G.) 47,50. Mar- 
zec (Pol.) 47,87 ; 2 000 m ob- : 
Fischer (R.D.G.) 5:37,82, Vago 
(Ung.) 5:40,97 ; 110 mg : Bue
no (Cuba) 14, P4, Batrașenko 
(U.R.S S.) 14,12 ; 4X100 m : Po
lonia 40,47, R.D.G. 41,31 ; disc : 
Feri (R.D.G.) 52,22, Misukov

lun-
Filipe (Cuba) 7,60 m,

(U.R.S.S.) 7,54 m ;
100 m : Berknecht

C.M. DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

Rakusz (Ungaria) 1:58,89, 3.
Agneta Anderson (Suedia) 
2:00,65, 4. Agafia Buhaev (Româ
nia) 2:00,92, 5. Natalia Filoviici 
(U.R.S.S.) 2:02,41, 6. Beatrice 
Knopf (Franța) 2:02,77 ; K 
2—1000 m : 1. U.R.S.S. (Parfe
novici—Superaita) 3:21,39 ; 2.
R.D. Germană (Fleckeisen— 
Fischer) 3:22,13 ; 3. Polonia 
(Merk—Welna) 3:22,36 ; 4. 
Suedia (Moberg—Hoison) 3:22,66 ; 
5. Canada (Barre—Moris)
3:23,62 ; 6. Ungaria (Szabo- 
Jobs) 3:24,14. Echipajul Al. 
Giuna—Nic. Țicu nu s-a cali
ficat în finală. C 2—1000 m : 
1. ROMÂNIA (Ivan Patzaichin 
—Toma Simionov) 3:38,75 ; 2. 
R.D. Germană (Heukrodt—Ma
de ja) 3:40,12 ; 3. U.R.S.S. (Mu- 
radofilov—Sakaitis) 3:41,60 ; 4. 
Cehoslovacia (Wrloveț—Kubicek) 
3:44,00 ; 5. Polonia (Lbik— 
Wisia) 3:45,37 ; 6. Ungaria (Bu- 
dai—Haidu) 3:46,12 ; K 2—500 
m (f) : 1. R.D. Germană (Kuhn 
—Fischer) 1:47,24 ; 2. Suedia 
(Anderson—Vibek) 1:48,75 ; 3.
România (Agafia Buhaev—Ma
ria Ștefan) 1:49,42 ; 4. U.R.S.S. 
(Filovici—Vaskiaviciute) 1:49,6l; 
5. Ungaria (Pevaszan—Geczy) 
1:49,71 ; 6. Canada (Barre— 
Hollowal) 1:51,21 ; K 4—1000 m: 
1. R.D. Germană (Helm, Mark, 
Bischof. Hempel) 3:04.51 : 2.

cu

Rio 
de

NOU RECORD mon- 
iuniori la 800 m a 
semifondistul brazilian

vuitul a suflat din snate 
3,41 m/s.

• MARATONUL de la 
de Janiero a fost cîștigat 
Bill Rodgers ta 2.13:00,0. urmat
la 4 minute de portughezul Del
fini Moreira. în cursa feminină 
pe primul loc s-a clasat neo
zeelandeza Lorraine Moller ta 
2.36:20,0.• UN------ ---- ——
dial de 
realizat __________- ____  _
Cruz (născut ta 1963) care, la 
Rio de Janeiro, a înregistrat 
excelentul rezultat de 1:44,3 
(v.r. era de 1:44,9 și aparținea 
din 1966 americanului Ryun). 
Cruz a trecut primul tur ta 
52,2. Iar al doilea l-a parcurs 
ta 52.1. De notat că pînă acum 
Cruz n-a coborît niciodată sub 
1:47.0 I
• DOUĂ NOI RECORDURI 

naționale ale Bulgariei : Ata- 
nas Ciocev 8.19 m la lungime 
și Ivo Iancev 5,61 m -la prăji
nă. după care el a încercat 
la... 5,82 m !

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT, cele 2 recorduri mondiale 
stabilite de discobolul american 
Ben Plucknett (71,20 m 16 mai

(U.R.S.S.) 49,60 m ; decatlon : 
Riecke (R.D.G.) 7 416 p, Lipp 
(U.R.S.S.) 7 352 p, Buligă
(România) 7124 p ; FETE : 
400 m : Witzel (R.D.G.) 53,65, 
Pekarkova (Ceh.) 54,70 ; 400
mg : Wachtel (R.D.G.) 58,46,
Olejniczak (Pol.) 59,68, Vornicu 
(România) 60,05 ; 4X100 m :
R.D.G. 45,91, U.R.S.S. 45,98 ; 
înălțime : Kostadinova (Bulg.) 
1,86 m, Tichopadova (Ceh.) 1,84 
m; lungime: Lugovaia (U.R.S.S.) 
6,49 m, Velentanaite (U.R.S.S.) 
6,47 m ; greutate : Mitkova 
(Bulg.) 17,12 m, Vasilieva (Bulg.) 
16,80 m ; heptatlon : Abramova 
(U.R.S.S.) 5 754 p, Fischer
(R.D.G.) 5 428 p.

ACTUALITĂȚI
• Vă mai amintiți : pe rin

gul olimpic de la Forum-ul din 
Montreal au obținut victorii ta 
1976. ta disputele finale la ca
tegoriile mijlocie si semigrea, 
doi frați. Dugilistii americani 
Michael si Leon Spinks. în 
răstimpul care a trecut de 
atunci. Leon a devenit, pentru 
scurtă vreme, campion mondial 
profesionist la ..grea". întrecta- 
du-1 pe marelfe Muhammad Aii 
(Cassius Clay), ta fata căruia 
avea să-si piardă mai apoi ti
tlul înainte de limită.

Iată că recent fratele său 
Michael (25 ani. categoria se
migrea) a atacat cu succes 
„centura cu diamante" între- 
cîndu-1 net la puncte De cam
pionul mondial. Mustafa Mu
hammad (ex Eddi Gregory) în-

U.R.S.S.

; C 1—500 m :
Heukrodt (R.D.G.) 

2. Ghenadi
(U.R.SR.)

Ll-
2:03,19 ; 

(Ungaria) 
Ivanov

3:05,80 ; 3. R.F. Ger
mania 3:06,67 ; 4. Ungaria
3:09,21 ; 5. Franța 3:10,02 ; 6. 
Suedia 3:10,89, echipajul nostru 
format din Zafiu, Dîba, Geantă, 
Ciobanu nu s-a calificat în fi
nală.

Duminică : K 1—500 m : 1. 
Vladimir Parfenovici (U.R.S.S.) 
1 :48,94 ; 2. Ion Bîrlădeauu
(România) 1:50,67 ; 3. Lars Erik 
Moberg (Suedia) 1:51,01 ; 4.
Patrick Lefouton (Franța) 
1:51,24; 5. Istvan Fabian (Un
garia) 1:51,59 ; 6. Peter Hempel 
(RJD.G.) 1:51,87 " * —
1. Olah “ '
2,01,38, 
seiidkov . .
3. Ianoe Sanusi 
2:03,76, 4. Ghiorghi _____
(Bulgaria) 2:04,31, 5. Larry Cain 
(Canada) 2:04,52, 6. Radomir 
Lazik (Cehoslovacia) 2:05,06, 7. 
Gheorghe Titu (România) 
2:05,89 ; K 4 — 500 m (f) : 1. 
R. D. Germană (Kuhn, Fischer. 
Eberl, Stall) 1:38,87, 2. U.R.S.S. 
1:40,25, 3. Suedia 1:40,94. 4. Un
garia 1:41,23, 5. România (Bu- 
haev ‘
1:42.06.

— 500
novici _ ______
Polonia (Merk — Welna) 1:38,31 
3. R. D. Germană (Leckaissen
— Fischer) 1:39,54, 4. Austria 
(Hartl — Bachmayer) 1:40.21. 
5. Ungaria (Csaszar — Irmac)

Ștefan, Buri, Popov)
6. Canada 1:42.74 ; K 2 
m : 1. U.R.S.S. (Parfe- 
— Superata) 1:37.32. 2.

BRUNO ZAULI“
£iși 72,34 m 8 iulie) nu vor 

omologate de I.A.A.F. deoarece 
forul atletic internațional a 
dictat o sancțiune împotriva a- 
cestui sportiv pe motiv de do
paj. Ulterior. Federația interna
țională a precizat că această 
suspendare are ta vedere doar 
competițiile internaționale. Pluc- 
knett puțind lua totuși parte la 
concursuri naționale cu adver
sari americani și chiar cu— 
străini care locuiesc în S.U.A. 
Cine, ce mai înțelege ?
• ÎNTR-UN CONCURS des

fășurat la Colorado Sorinas 
(2195 m altitudine) sprintera 
Evelyn Ashford a lăcuit o ten
tativă de îmbunătățire a re
cordului mondial în cursa de 
100 m — 10,88 s (Marlies Gohr, 
Dresda 1.7.1977). Deși a bene
ficiat de ajutorul altitudinii si 
de acela al vitalului (0,6 m/s) 
care a bătut din spate. Ashford 
n-a putut obține o performantă 
decît la... 2 sutimi de secundă 
de record. Ea a fost cronome
trată deci în 10.90 s ceea ce, 
oricum, reprezintă o performan
tă excepțională. Poate că la 
Începutul lui septembrie. la 
„Cupa mondială", la Roma ea 
să aibă mai mult succes...
• RECORDMANUL MON

DIAL de juniori, la 100 m, 
Stanley Floyd — 10,07 s
ta 1980 (178 cm si 75
kg) — este un fervent adept 
al halterelor în pregătire. Două 
din lecțiile de antrenament săp- 
tăminale stat dedicate exclusiv 
halterelor. Astfel, Floyd a de
venit un adevărat halterofil si 
faptul că ridică 250 kg. prin 
semiflexiunea picioarelor, este 
o dovadă. Lucrul cu halterele, 
a declarat IToyd. nu urmărește 
o dezvoltare specifică a mus
culaturii. ci una generală 
care să-i ajute la îmbunătăți
rea vitezei de alergare !...

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASA
FRAGA (Agerpres). — în 

localitatea cehoslovacă Topol- 
cany au început campionatele

PUGILISTICE
tr-un meci de 15 reprize desfă
șurat la Dallas. Spinks II n-a 
pierdut nici unul dintre cele 17 
meciuri susținute ca profesio
nist
• In ceea ce-1 privește pe 

celălalt Muhammad, pe AU 
(peste dteva luni va aniversa 
40 de ani !) a declarat că do
rește să revină ta ring. Vizita 
medicală, extrem de complexă, 
pe care a efectuat-o. l-a găsit 
într-o excelentă stare de sănă
tate și, cum se simte încă tlnăr. 
Aii a decis să-si reia antrena
mentele. Dacă va obține si o 
nouă licență, ca boxer profe
sionist. în septembrie va și 
susține primul meci, după care, 
cine știe, va alunge să lupte 
din nou pentru titlul mondial 
al greilor !...

1:40,45, 6. Canada (Barre —
Moris) 1:40,47 ; C 2 — 500 m : 
1. Ungaria (Foltan — Wascuti) 
1:46,88, 2. U.R.S.S. (Muradofi- 
lov — Sakaitis) 1:47,74, 3. Bul
garia (Lubenov — Ilkov) 1:48,08,
4. Polonia (Lbik — Wisia) 
1:48,53, 5. România (Patzaichin
— Simionov) 1:48,54, 6. R. D. 
Germană (Papke — Heuser) 
1:49,91 : K 4 — 500 m (m) : 1. 
U.R.S.S. (Crivoseev, Gaidamaka. 
Polianus, Volovadov) 1:26,84, 2. 
Suedia 1:27,63, 3. R. D. Ger
mană 1:28,09, 4. Polonia 1:30,29,
5. R. F. Germania 1:30,34, 6. 
Ungaria 1:30,91, 7. România 
(Nițu, Dîba, Dimofte. Geantă) 
1:31,14; fond 10.000 m K 2 : 1. 
U.R.S.S. (Astapkovici — Ro- 
manovski), 2. Ungaria (Szabo
— Joos), 3. România (Bîrlădea- 
nu — Eșeanu) ; K 1 : 1. Elnar 
Rasmusen (Norvegia), 2. Milan 
lanici (Iugoslavia), 
Fabian (Ungaria)... 8. 
tă ; C 1 : 1. Tamaș
(Ungaria), 2. Matija ______
(Iugoslavia), 3. Serghei Llmi- 
novici (U.R.S.S.). Gheorghe 
Lungu (România), sosit pe lo
cul 3, a fost descalificat pentru 
că a trecut prin interiorul unei 
balize. C 2 : 1. Ungaria (Budai
— Wascuti), 2. România (Pat
zaichin — Simionov), 3. Ceho
slovacia (Wrloveț — Kubicek) ; 
K 4 : 1.--------- -
lankov. 
Polonia,
10. România (Ciobanu. 
nescu, Alexe. Zafiu).

3. Istvan 
Ion Gean- 
Wichman 

Ljubek

U.R.S.S. (Kolokolov. Si- 
Ermilov, Baranov). 2.
3. R. F. Germania...

Mari-

VIRGINIA RUZICi IN FINALĂ
LA SOUTH ORANGt

în sferturile de finală ale 
turneului internațional feminin 
de tenis de la South Orange 
(New Jersey), jucătoare» ro
mâncă Virginia Ruztei a înn- 
vtas-o cu 6—2, 6—2 pe Bar
bara Jordan (S.U.A.). în altă 
partidă, Joanne Russell (S.U.A.) 
a câștigat au 6—2, 6—1 ta fața 
colegei sale Pam Casate. în 
turneul masculin, Stockton

„PIERDE DE COUBERTIN" PENTRU ANUL 1980 
ROUS Șl GIACINIO FACCHEETI

voMarea fotbalului ta lume, la 
întărirea prestigiului federației 
internaționale ta fruntea căreia 
s-a aflat ptaă ta anul 1974.

Giactato Facchetti ptaă de 
curînd fotbalist activ la „In
ter" Milano, a fost ta întreaga 
sa carieră un sportiv exemplar, 
un jucător de 
foarte corect, 
dul de selecții 
italiană.

Diplome de 
acordate, de asemenea, 
personalități ale sportului in
ternațional, intre care și fos
tului luptător Guru Hunuman 
(India) tacă ta plină activitate, 
ca antrenor, la... 80 de ani.

TROFEELE
ACORDATE LUI SIR STANLEY
Comitetul internațional pen

tru fair-play, prezidai de fos
tul Davis-cupman Jean Borotra 
a stabilit recent numele a doi 
laureațl pentru anul 1980. Este 
vorba de sir Stanley Rous (An
glia) si Giaclnto Facchetti (Ita
lia) cărora le-a fost decernat 
trofeul internațional „Pierre de 
Coubertin", destinat să recom
penseze o carieră sportivă deo
sebită.

Stanley Rous (n. 1894) a fost 
în tinerețe jucător de fotbal, 
apoi a devenit arbitru și ta 
cele din urmă secretar al Fe
derației engleze de fotbal. In 
1961 a fost ales președinte al 
F.I.F-A., funcție ta care a adus 
o importantă contribuție la dez- 

3. VIII.

AGENDA SĂPTĂMlNII
TENIS: campionatele S.U.A. pe teren de beton, la In
dianapolis (se Încheie la 9.VIII)
CĂLĂRIE: concurs hipic internațional, la Dublin (se In- 
HOCHEI ^PE11 GHEAȚA: turneul final al Cupei Europei, 
la Ortisel, Italia (se încheie la 9.VHI)
TIR : campionatele mondiale arme cu aer comprimat, ia 
Santo Domingo (se Încheie la 18.VID)

l.vm. FOTBAL : preliminarii ale C.M., Uruguay — Columbia, 
la Montevideo . , „ , ■AUTOMOBILISM : a 9-a probă a C.K formula a Il-a la 
Francorchamps, Belgia.

4. VIU.
5.VIIL
T.vm.

eniropene de tenis de masă pen
tru cădeți și juniori. Echipa 
masculină a României a învins 
cu 3—0 selecționata Olandei. 
La feminin (cadete), selecționa
ta română a Întrecut 
formația Austriei.

cu 3—1

cadete :
3-0 ;

ca-

Alte rezultate : 
România — Potoniia 
România — Belgia 3—0, 
deți : R.F. Germania — Româ
nia 3—2, România — Franța 
3—2, juniori : România — Un
garia 5—0, România — Tuircia 
5—1, junioare : România — 
Iugoslavia 3—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM S Cu prilejul concursu

lui internațional desfășurat la Londra, 
pe un timp ploios, sprinterul ameri
can Mol Lattany a cîștigat proba de 
100 m cu timpul de 10,06. Alte re
zultate : masculin i 400 m : McCay 
(S.U.A) 46.06 ; înălțime : Page
(S.U.A) 2,15 m : 800 m : Coe -(An
glia) 1 Șțd.72 ; 200 m : Wells (An
glia) 21.0 îl 000 m : Ovett (Anglia) 

obstacole : Martin 
triplu salt : Can
in ; prăjină : Beli 
‘ ' : 800 m :

1 500 m :

glia) 1 J6.T2 ; 
glia) 21,0 : 
2:20.75 ; 3 000 m 
(S.U.A) 8:34.» ;
non (S.UA) 14,10

Internațio- 
cara sa 
Franța, a 
etapei a 

(100 km). 
Petermann 

cu timpul de 2h 
clasa- 
numai 
• Tu 
desfâ-

nwii tu, iu m ; prăji
(S.U.A.) 5,30 m ; feminin : 
Manning (S.U.A.) 2:00,7 ; 
Boxer (Anglia) 4:10,97.

CICLISM • Competiția 
nalâ rezervata amatorilor, 
desfâșoarâ pe șoselele din 
continuat cu desfășurarea 
2-a : Bleneau — Auxerre i 
Victoria a revenit lui I 
(R.D. Germana) _ __
32:05. Peterman n conduce in 
mentul general, fiind urmat la 
18,0 de colegul sâu Hartnik 
rul Portugaliei a continuat cu 
șurarea etapei a 14-a : Braganca — 
Guard a (194 km), care a fost cîșth 
gatâ de Jose Amaro (Portugalia) în 
5h 51:49,0. In clasamentul general se 
menține lider Zeferino (Portugalia) • 
Cea de-a 42-a ediție a Turului Ape- 
ninilor a fost cîștigatâ de rutierul ita
lian Gian-Battista Baronchelli, aflat 
la a 5-a victorie consecutlvâ In a- 
ceastâ tradițlonalâ cursă. Baronchelli 
a realizat pe distanța de 254 km 
timpul de 6h 40:35,0.

FOTBAL • Intr-un meci contînd 
pentru competiția sud-amerlcanâ 
„Copa Liber ta dores", disputat în ora
șul Belo Horizonte, In fața a 43 000 
de spectatori, echipa braziliană Atle
tico Minelro a terminat la egalitate: 
2—2 cu formația paraguayanâ Cerra 
Porteno • In semifinalele turneului 
de la Rotterdam s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dukla Praga - 
Anderlecht 3—1 ; Celtic Glasgow - 
Feyenoord Rotterdam 2—1. • S-au 
încheiat meciurile din grupele pre
liminarii alo turneului internațional 
de fotbal de la Sofia. Rezultate teh
nice : Sporting Lisabona — F.C. Ar
geș Pitești 1—0 : Levski Spartak — 
Ț.S.K.A. 2—0 ; Dinamo Minsk — Ad
mira Viena 2-0 ; Trakia — Slavia 
2—0. In finala competiției se vor în- 
tîlni Sporting Lisabona și Levski Spar
tak Sofia • La Moscova, In prezența 
a 70 000 de spectatori, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 4-2 

(S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 6—1 
pe tlnărut Jimmy Arias (S.U.A), 
în vtastă de 16 ani. callflcta- 
diu-se pentru semiftaale.

în semifinale, Virginia Ruzldi 
a învins-o cu 6—4, 3—6. 6—1 
Pe Joanne Rustsell (S.U.A.), iar 
Kathy Horvath (S.U-A.) a ell- 
minat-o cu 6—0, 6—3 pe Betty 
Norton (S.U-A).

bună valoare sl 
El deține recor-
(94) In naționala

onoare au fost 
unor

RUGBYȘTII „ALL BLAKS“ 
LA CONSTANTA Șl BUCUREȘTI

PARIS. (Agerpres). — La sfir- 
șitul lunii septembrie. echipa 
de rugby a Nodi Zeelande va 
susține un turneu de 8 meciuri 
în Franța. După acest turneu, 
echipa „AM Bdiaks", cum este 
denumită selecționata Noii Ze
elande, va evolua ta România. 
Rugbyștii din Noua Zeeiandâ 
vor juca la 20 octombrie 
Constanța 
combinate 
titai, ta 
București, 
niei.

la 
în compania unei 

regionale șl vor în- 
24 octombrie, la 

reprezentativa Rom&-

(0-1) formația spaniolă Atletico Ma
drid. Au marcat Blohin (3), Blotașa, 
respect» Cabrera fl Matensos O 
După 31 de etape, in campionatul 
Argentinei conduce Boca Juniors — 
47 p, urmată de Ferrocarrll Oeste — 
44 p. Rezultate din etapa a 31-r- inde- 
pendiente — San Lorezo 0—0 ; Sive» 
Plata — Union Santa Fe 1—0 ; Velei 
Sarsfield — Sarmiento 1—1 ; Boca ju
niors — Colon Santa Fe 2-0 ; Ferro- 
carril Oeste — Talleres Cordoba 1—1.

HANDBAL • A doua ediție a „Cu
pei Africii* Interțărl la handbal mas- 
culin, desfășurată la Tunis, a revenit 
selecționatei Algeriei, care a cîștigat 
finala cu reprezentativa Coastei de 
Fildeș, cu 30-25. Competiția femi
nina pentru cupa „Marlen N’Gouabî* 
a revenit echipei R. P, Congo.

TENIS • Rezultate înregistrate la 
North Conway : Teltscher — Krlek 
4-2, 4-2 ; Vilas — Oildmelster 7-4, 
4—4 ; Slozil — Masso 4-2, 4—1 ; So
lomon — Reboloddo 4—4, 4—1 ; Con
nors — Higueras 6-4, 6-1 : McNa
mara — Dibbs 2—6, 7—4, 7—4. • In 
sferturile de finală ale turneului fe
minin de la San Diego, principala 
favorită Tracy Austin a Intrecut-o cu 
6-1, 6-0 pe Cano Reynolds (low 
întilni tn semifinale pe Kathy Jordan, 
Învingătoare cu 6-1, 7—4 tn partida 
cu Mary Lou Ptatek. In celelalte două 
partide din sferturi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Pam Shriver — 
Yvonne Vermaak 4—4, 4-3 ; Kate Lat
ham — Bottina Bungo 6-2, 7—5.

TENIS DE MASA • La Kuala Lum
pur au continuat meciurile din co
drul celei de-a 2-a ediții a „Cupei 
Mondiale*. Rezultate înregistrate: Guo 
Yue Hua (R.P. Chineză) — Appelgren 
(Suedia) 21-15. 21-16 ; Klampar (Un
garia) — Orlowski (Cehoslovacia) 
21-11, 21-11 ; Xie Salke (R.P. Chi
neză) — Yoshikaka (Japonia) 21—23, 
21—7, 21—16. Alte rezultata : Klampar 
(Ungaria) — Sunday (Nigeria) 21—15, 
21—11, Grubba (Polonia) — Guo Yun 
Hua (R.P. Chineză) 20-22, 21-11.
21—18. • La Tokio s-a desfășurat un 
turneu internațional. La feminin, vio* 
toria a revenit campioanei mondiale 
Tong Ling (R.P. Chineză), care a în
trecut-o In finală pe compatrioate sa 
Zhang Deying cu scorul de 21—9, 
13—21, 21—13, 21—18. Concursul mar- 
culin s-a încheiat cu o surpriză : ja
ponezul Junzo Nukazuka o cîștigat cu 
21-18, 8-21, 20-22. 21-19, 21-11 In 
fața sportivului chinez Chen Xlnhua.

S.UA

