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Cea de a Xl-a ediție a cam
pionatelor mondiale universita
re — București ’81 s-a încheiat. 
România, țară organizatoare, a 
optat pentru lupte ca a 10-a 
disciplină care să-și desfășoare 
întreceri în cadrul J.M.U. Fi
rește motivul care a determi
nat această alegere a fost tra
diția, prestigiul de care se bu
cură în lumea întreagă sportul 
luptelor de la noi. Și, acum, 
cînd competiția s-a sfîrșit, în
cercăm să analizăm, în cele ce 
urmează, în ce măsură alegerea 
țării organizatoare a fost justi
ficată care a fost contribuția

reușind să le cucerească, cei
lalți patru obțmînd medalii de 
argint ! Nicolae Zamfir (57 kg), 
Ion Păun (62 kg), Ștefan Rusu 
(68 kg), Ion Draica (82 kg), 
Ilie Matei (90 kg) si Victor Do- 
lipschi (+100 kg) au cucerit ti
tlurile de campioni mondiali u- 
niversitari, iar Constantin A- 
lexandru (48 kg), Nicu Gingă 
(52 kg). Gheorghe Ciobolaru (74 
kg) și Vasile Andrei (100 kg) 
au ocupat locul doi in întrece
rea celor mai buni luptători 
studenți din lume !

Firește, sînt performanțe re
marcabile. salutate asa cum se
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Campionatele europene de tenis de masă — juniori

ECHIPA DE CADET! A ROMÂNIEI - MEDALIE DE BRONZ

Gheorghe Bîrcu — medaliat cu argint — este luptătorul de la 
libere care a avut cea mai bună comportare
luptelor la apreciabilul bilanț 
al sportului studențesc din țara 
noastră.

Bineînțeles, cînd organizatorii 
campionatelor mondiale univer
sitare din acest an au optat 
pentru lupte s-au gîndit în pri
mul rînd la răspîndirea în țara 
noastră a luptelor greco-roma- 
ne, la tradiția lor, la perfor
manțele răsunătoare pe care 
le-au obținut de-a lungul ani
lor reprezentanții țării noastre 
la acest stil în marile confrun
tări internaționale. Acum, la 
ora bilanțului, cînd rezultatele 
sînt cunoscute, putem aprecia 
că alegerea a fost justificată. 
Toți cei zece reprezentanți ai 
țării noastre, elevi ai antreno
rului emerit Iou Corneanu au 
luptat in turneul final pentru 
medaliile de aur, șase dintre ei

cuvine, acolo, la ..Palatul de 
gheată", de mii si mii de spec
tatori. De sase ori, în cele două 
cile ale finalelor, tricolorul româ
nesc a fost înălțat pe cel mai 
înalt catarg, răsplătind efortu
rile si talentul acestor bravi 
băieți, reprezentanți al tinere
tului din România socialistă.

Ca și cu prilejul altor mari 
competiții internaționale, lupte
le greco-romane din țara noas
tră au jucat un rol important 
in stabilirea unui bilanț favo
rabil pentru delegația Româ
niei. Am putea spune chiar că 
eficienta participării luptători
lor de la acest stil Ia confrun
tările J.M.U. a fost maximă:

Mihai TRANCA

Primele finale din cadrul 
Campionatelor europene de te
nis de masă pentru juniori șl 
cădeți, care se desfășoară in 
localitatea Topolcany (Ceho
slovacia), cele rezarvate echi
pelor de cădeți și cadete s-au 
încheiat, pe podium ureînd și 
echipa masculină a României, 
după formațiile Angliei și 
U.R.S.S. Reprezentanții noștri — 
Vasile Florea și Călin Toma — 
au avut o comportare bună, 
reușind să obțină medaliile de 
bronz. Ia capătul unor disputa 
spectaculoase, care au atras u- 
nanime aprecieri din partea 
specialiștilor prezenți în sală.

Vasile Florea (născut la 21 
octombrie 1967) este elev la 
Școala generală nr. 21 și com
ponent al echipei Universitatea 
Craiova, în timp ce colegul 
său. Călin Toma (născut la 14 
august 1968), este elev la Școa
la generală nr. 14 din Tg. Mu
reș și face parte din clubul 
Constructorul, ambii remareîn- 
du-se în ultima perioadă prin- 
tr-o bună comportare, ceea ce 
a și dus. în final, la selecțio
narea lor în lotul național. în 
disputa pentru medalia de 
bronz, echipa României a dis
pus de cea a Ungariei cu 3—1,

Campionatele de pentatlon modern

(Continuare în pag. 2-3)

DE AZI, LA ATENA, A lila EDIȚIE
Â CAMPIONATULUI BALCANIC DE HANDBAL (echipe de tineret)

La Atena începe azi cea de-a 
IlI-a ediție a Campionatului 
Balcanic de handbal, rezervat 
echipelor masculine de tineret. 
Iau parte reprezentativele Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, 
României și Turciei. Lotul e- 
chipei României este alcătuit 
din Alexandru Buligan, Sorin 
Chirilă, Dumitru Berbece, Sorin 
Rădulescu, Marian Dumitra, 
Tudor Roșea, Alexandru Ar-

ghlr, George Dogârescu, Stelian 
Bursuc, Aiham Omer, Virgil 
Nicolae, Dora Porumb, Liviu 
Jianu, Klaus Haberburscb. An
trenorii echipei sînt Eugen 
Trofin și Gheorghe Goran. Iată 
programul handbaliștilor noștri: 
miercuri : România — Bulgaria 
(21,30 ora locală) ; vineri : 
România — Turcia (20) ; sîm- 
bătă i România — Grecia (21,30); 
duminică: România — Iugo
slavia (21).

ULTIMA PROBĂ 
VA DECIDE 

NOILE IERARHII
Finala Campionatului națio

nal de pentatlon modern a 
continuat si ieri sub semnul 
aceleiași dispute echilibrate, 
orobele de înot si tir. progra
mate dimineață si după-amia- 
ză. oferind o dispută spectacu
loasă între pretendenta la lo
curile fruntașe.

Desfășurată în cursul dimine
ții. la bazicul „23 August", 
proba de înot nu a adus nici 
un fel de lămurire a situației. 
Dumitru Spirlea. Eugen Pop și 
Cezar Răducanu, situati printre 
primii după două probe, s-au 
aflat si de această dată între 
ceî care au realizat un punc
tai bun. ceea ce a făcut să a- 
sistăm la o grupare în clasa
mentul general, diferența de 
puncte fiind foarte mică. Dar, 
locul întîi în această probă a 
revenit lui Alexandru Grozescu

900 DE KILOMETRI, ÎN AVAL,
0 reușită cursă nautică dc marc lond a elevilor 
fiălă(cni desfășurata sub genericul „DACIADE1"
Elevii Liceului de marină din 

Galați nu își dezmint pasiunea 
pentru viitoarea lor meserie, 
cea de mateloți. O mărturie de 
dată recentă, intre multe alte
le : inițierea și participarea Ia 
o nouă cursă nautică, de mare 
fond, pe Dunăre. 900 de kilo
metri in aval parcurși pe firul 
marelui fluviu. Participant!, e- 
levi din clasa a Xl-a, dornici 
— cum au ținut să se exprime 
în cadrul organizației U.T.C. — 
ca această temerară acțiune 
desfășurată sub genericul mo
bilizator al „Daciadei" să o de
dice marii sărbători a poporu
lui nostru, ziua de 23 August.

Startul s-a dat la Moldova 
Veche, cale de-o „poștă", după 
intrarea Dunării pe pămîntul 
românesc, cu șase „universale" 
prevăzute cu vele. Timoul — ad
mirabil. Un vînt dinspre Nord- 
Vest a purtat caravana către 
Svinița și apoi. mai departe, 
spre Orșova, prima escală, aco

lo unde colegi de breaslă, vii
tori marinari ca și elevii gălă- 
țeni, s-au dovedit a fi gazde 
excelente.

Apoi, primele peripeții. Ia in
trarea în ecluze : apa fiind de- 
secată pe canalul fixat pentru 
trecerea ambarcatiilor. micii 
expediționari urmau să-și 
transporte bărcile (cu tot con
ținutul lor — aproape o tonă 
de materiale, echipament și a- 
limente !) pe uscat, cale de 3 
km. Tocmai cînd operațiunea se 
afla în curs, solicitînd un efort 
neprevăzut, iată că personalul 
ecluzei a găsit o soluție. Um
brele amărăciunii s-au risipit 
repede, fețele viitorilor mate- 
loțî au redevenit vesele, destin
se.

Popasul următor, de la Dro- 
beta-Turnu Severin a fost făcut 
pe o zi caniculară : escală bi
nevenită pentru a căuta umbra 
parcurilor din bimilenara așe
zare de oe malul bă-

PE DUNĂRE!
trînului Danubiu si a lua cu
noștință cu atîtea dovezi ma
teriale — aflate în muzeul o- 
rașului — care atestă statorni
cia pe aceste frumoase melea
guri a moșilor și strămoșilor 
noștri.

Alte popasuri, noi prilejuri 
de cunoaștere a patriei. Calafa
tul, oraș organic legat de răz
boiul de independență din 1877. 
Izlazul, așezare situată aproape 
de vărsarea Oltului în Dunăre, 
locul unde a fost citită Procla-- 
mația de Ia 1848. între acestea, 
o comună, Rast, „cu un primar, 
Gheorghe Lăzărică. profesor de 
matematică, model de omenie", 
cum sublinia elevul Vasile A- 
ghergheseL Popasul la Rast va 
rămîne în memoria expedițio- 
narilor ca unul dintre cele mai 
reușite, așa cum aveau să fie 
și cele de la Turnu Măgurele 
(toată lumea. în port, s-a a- 
dresat elevilor cu întrebarea : 
„Mai aveți nevoie de ceva ?“),

Tîberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

VASILE FLOREA CALIN TOMA

la capătul unei întîlniri atrac
tive, care s-a desfășurat în 
nota de dominare a sportivilor 
noștri. Titlul a revenit repre
zentativei Angliei care a cîș- 
tigat cu 3—0 în finala cu 
U.R.S.S.

CLASAMENT FINAL: 1. An
glia, 2. U.R.S.S., 3. ROMÂNIA, 
4. Ungaria, 5. Cehoslovacia, 6. 
Suedia, 7. Iugoslavia, 8. R. F. 
Germania. >.

în întrecerea cadetelor. for
mația României s-a situat pe

locul 5, cîștigînd cu 3—1 întîl- 
nirea cu Cehoslovacia. Alte re
zultate : Ungaria — U.R.S.S. 
3—0, Iugoslavia — Anglia 3—2,

CLASAMENT FINAL : 1.
Ungaria. 2. U.R.S.S.. 3. Iugo
slavia, 4. Anglia. 5. România, 
6. Cehoslovacia, 7. Suedia, 8. 
R. F. Germania, 9. Polonia. 10. 
Olanda.

în primele jocuri din grupele 
semifinale de juniori : Româ
nia — R.D.G. 5—4 (m). Româ
nia — Anglia 3—2 (f).

Pe bloc-starturi, primii trei clasați In proba de înot — de la 
stingă la dreapta : Al. Grozescu. C. Răducanu. E. Pop

Foto : V. BAGEAC
din echipa Olimpia I. Acesta a 
înregistrat la înot timpul 
de 3:30,6. ceea ce i-a adus 1188 
p. In imediata lui apropiere 
s-au situat C. Răducanu. E. 
Pop, V. Buzata (Olimpia II) Si 
D. Spirlea. De notat si buna 
comportare a iuniorilor A. Ma
rian si L. Țintea (C.S.S. 1
București), clasați înaintea unor 
sportivi mai experimentați si 
cu mai multe pretenții.

REZULTATE TEHNICE : in
dividual — 1. Al. Grozescu 
(3:30,6) 1188 p. 2. C. Răducanu 
(3:32 4) 1076 p. 3. E. Pop si V. 
Buzatu (3:31,6) 1156 p. 5. D. 
Spîrlea (3:40,6) 1108 p. 6. A. 
Marian (3:43,4) 1088 p : echipe 
— 1. Universitatea I 3396 p. 2.

Olimpia I 3380 p. 3. C.S.S. L.' 
București 3236 o.

Trăgînd foarte bine, după- 
amiază, în proba de tir, Du
mitra Spîrlea a rupt, se pare, 
echilibrul care exista după 
trei probe. Cu două serii do 
50 p și alte două de 49 p, el 
a realizat un total de 198 p, 
care i-au adus, conform regu
lamentului, 1088 p. El și-a con
solidat astfel poziția de lider, 
datorită și faptului că princi
palul său adversar. E. Pop, n-a 
obținut decît 912 p. Astfel, de
calajul a crescut la 115 p. după

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)
---------------------------------------------- ,--------
Orașe mici, ambiții sportive mari

CARANSEBEȘ: UN VIITOR CENTRU 
AL VOLEIULUI JUVENIL ?

Pentru reporterul pornit în 
goană spre Timișoara, Caran
sebeșul reprezenta o oprire pe 
calea ferată aproape de ținta 
drumului său. Frumoasa gară 
șl marele depou de locomotive, 
unul dintre cele mai vechi din 
tară, îi erau familiare. Acum, o 
rămînere mai îndelungată în 
frumosul oraș bănățean i-a 
dezvăluit multe fapte și împli
niri din viața sportivă a aces
tuia. Ce este Caransebeșul, 
dacă te obligă cineva să dai 
O formulă a activității sale de 
sport? ,,Formula" ar fi: C.F.R. 
+C.P.L. +I.C.M. + C.S.Șc. Adică 
inițialele centrelor vitale ale 
sportului de performanță și de 
masă. O mică dezvoltare a „for
mulei" de mai sus... C.F.R. Ca

ransebeș (iată că întîlnirile cu 
gara și depoul se repetă) cea 
mai veche asociație, cu secții 
de fotbal (în ,,C“), popice, șah, 
atletism, volei, tenis. Are un 
stadion frumos (pe care ar pu
tea fi invidioase multe divizio
nare ,,B“), o sală de atletism 
sub tribunele stadionului, o po- 
picărie, terenuri de tenis și vo
lei. Sufletul asociației, ing. Ale
xandra Ionică, directorul depo
ului, un argeșan devenit mal 
bănățean decît.. bănățenii, ne 
vorbește cu însuflețire despre 
proiectele asociației. Am reîn-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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„Doresc cititorilor ziarului „Sportul" multă sănătate ți viată 

fericită" CHEN XIAOXIA

UN PUBLIC PRIETENOS, CALD...
Chen Xiaoxia (R.P. Chineză) 

— medalie de aur la J.M.U. 
din Mexic (1979) si București 
(1981). cistigătoarea ultimei 
„Cupe Mondiale" — incinta 
nur si simplu cu evoluțiile sale. 
In finalul săriturilor ei în ană. 
care îți opreau respirația. în 
tribune se auzeau mai intii 
murmure de admirație prelun
gite. după care izbucneau a- 
plauze care nu se mai sfîrseau. 
Executa în aer figuri spectacu
loase cu ridicat coeficient de 
dificultate (a luat de 4 ori nota 
10). după care intra (dispărea, 
de fapt) în ană ca o săgeată 
de metal aruncată de la înăl
țime.

IA 1UPTELE CRECO-ROMANE - EEICIENJA DEOSEBITA; 
IA LUPTELE LIBERE-CEL MULT SATISFĂCĂTOR

(Urmare din pag. 1)
ZECE CONCURENȚI - ZECE 
MEDALII ; pesie 50 de meciuri 
susținute și numai patru infrin
ged ! Și această remarcabilă 
realizare s-a produs în întrece
rea cu cei mai valoroși luptă
tori studenți ai lumii. Faptul 
că în rîndul celor șase învingă
tori s-au numărat doi sportivi 
tineri (Nicolae Zamfir și Hie 
Matei), aflati acum, la primele 
Jor mari succese internaționale, 
ne demonstrează rezerva de ca
dre, talentele de care dispune 
această disciplină sportivă din 
tara noastră. Ilie Matei, deși a 
avut o tragere la sorti nefavo
rabilă, s-a concentrat la maxi
mum și încă în partidele din 
cadrul grupei și-a învins trei 
dintre principalii pretendenți la 
Jocurile fruntașe. Al. Dubrovski 
(U.R.S.S.), I. Ivanov (Bulgaria) 
și A. Bodo (Ungaria), clasindu- 
se pe primul loc în grupă. In 
turneul final, în disputa cu Th. 
Horschel (R.D.G.), tlnărul nos
tru campion l-a depășit și pe 
acest puternic adversar (Hors- 
ehel are două victorii asupra lui 
Petre Dicu), cucerind medalia 
de aur.

Surprinzător, cel mai eficace 
luptător român n-a fost, așa 
cum se obișnuiește, unul dintre 
cei de la categoriile mari, unde 
„tușul" se produce mai repede. 
De data aceasta, el a fost unul 
dintre sportivii de la categoriile 
mai mici : Ion Păun (62 kg), 
care a obținut patru victorii 
prin tuș, toate Ia un loc intr-un 
timp mai scurt decit durata re
gulamentară a unui singur 
meci ! Multiplul nostru campion 
Ion Păun s-a dovedit un exem
plu de combativitate, tehnică și 
dăruire. Așa cum aminteam și 
fntr-una din cronicile noastre, 
execuțiile tehnice ale lui Păun 
(au fost înregistrate) pot servi

Și în acest sezon
se organizează tradiționalele 
excursii în DELTA DUNĂRII:
4 zile
4 zile 

gistice
4 zile 

de ape, 
specii de păsări.

înscrieri și informații la filialele I.T.H.R. din Cal. 
Moșilor bloc 55 bis, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 
nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și str. Mendeleev 
nr. 14.

intr-un decor vegetal deosebit 
de liniște, de odihnă, de satisfacții peisa-

ca oaspeți ai întinderilor nesfîrțite de stuf, 
în ...compania celor mai reprezentative

— 19 ani. studentă Ia Insti
tutul de educație fizică din 
Canton — ni se prezintă, ime
diat după cucerirea titlului de 
campioană mondială universi
tară. Lucrez, muncesc mult. 
Pentru a ajunge Ia rezultatele 
din ultima vreme, mi-au tre
buit 7 ani ...Condițiile de con
curs. de găzduire din România 
au fost Ia mare înălțime... Deșt 
am fost la multe competiții, 
Dot afirma că publicul dum
neavoastră a fost nemaipome
nit. prietenos, cald si îndatori
tor.

Modesto FERRARINI

ca demonstrație mai tinerilor 
luptători și chiar colegilor săi 
de echipă.

★
Referindu-ne la comportarea 

reprezentanților țării noastre la 
celălalt stil, la libere, trebuie 
să spunem că ei au avut pres
tații la nivelul posibilităților. 
Intr-un concurs de un nivel va
loric foarte ridicat (au fost pre- 
zenți numeroși campioni olim
pici, mondiali sau continentali), 
cu o tragere la sorti care i-a 
defavorizat pe cei mai mulți 
dintre ei, luptătorii noștri de la 
libere au obținut o medalie de 
argint, prin Glieorghe Bîrcu 
(52 kg), și două de bronz : Au
rel Neagu (57 kg) și Gheorghe 
Fodore (82 kg). Judecind prin 
prisma valorii și a răspîndirii 
acestui stil in țara noastră, a 
condițiilor in care au fost ob
ținute aceste performanțe, se 
poate aprecia că rezultatele 
sportivilor noștri de la libere 
se situează aproape de nivelul 
satisfăcător. Firește, bilanțul 
luptătorilor de la libere ar fi 
putut fi și mai bun dacă unii 
dintre reprezentanții noștri (Ion 
Lungu, Traian Marinescu, An
drei Ianko, Gheorghe Bîrcu 
etc) n-ar fi pierdut din mînă, 
în ultimele secunde ale meciu
rilor decisive, victorii pe care 
le puteau obține. Sau dacă, 
sportivi ca Gheorghe Broșteanu 
(vicecampion european al edi
ției 1981 !), Vasile Pușcașu, Du
mitru Buta ar fi evoluat la ni
velul posibilităților lor.

Ca o concluzie generală, pu
tem afirma că luptele, cu cele 
13 medalii obținute, se situează 
în rîndul disciplinelor forte din 
țara noastră, un sport de bază 
care a adus și continuă să a- 
ducă numeroase satisfacții iubi
torilor sportului din țara noas
tră.

• Agențiile Internaționale de pre
să au publicat ample comentarii 
pe marginea întrecerilor Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară de 
la București, subliniind reușita 
competiției, buna organizare și 
nivelul înalt al performantelor 
realizate in cele zece zile de 
concurs.

• Agenția „Reuter", tntr-unul din 
comentariile sale, remarca, Intre 
altele, faptul că marile perfor
mere ale celor zece zile de în
treceri au fost gimnasta româncă 
Nadia Comăneci și tnotătoarea a- 
merieani Jill sterkel, care au 
urcat de cite cinci ori pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului Uni
versiadei. „Cel mal mare succes 
al gazdelor — arată agenția bri
tanică — a fost înregistrat, desi
gur, In minunatul Palat al spor
turilor. unde gimnastele și gim- 
naștl! au reușit să cucerească 11 
din cele 14 titluri puse In joc".

• tntr-un alt material, trimis 
chiar de pe arena atletică a Uni-

ECOURI 
iN LUME

versiadei, stadionul „23 August", 
unul dintre reporterii agenției re
marca valoroasele rezultate obți
nute de unii atleți români, cum 
stnt' aruncătoarea de disc Flo
rența Crăclunescu, semlfondista 
Doina Mellnte sau hurdlerul Pal 
Palffi care, in proba de 110 m 
garduri, a reușit să ctștige o sur
prinzătoare, dar meritată, medalie 
de argint, Intreclnd specialiști, 
consacrați ai probei, din S.U.A. 
și U.R.S.S.

• In comentariul său, agenția a- 
mericană „Associated Press" ara
tă, Intre altele, că Jocurile Mon
diale Universitare de la Bucu
rești, „Cel mai însemnat eveni
ment sportiv după Olimpiada de 
la Moscova", s-au încheiat pe ma
rele stadion „23 August" prin 
multicolora defilare a steagurilor 
țărilor participante. „A fost un 
spectacol deosebit, mult aplaudat 
de cel peste 75 000 de spectatori 
prezenți în tribune".

• Referindu-se la protagoniștii U- 
niversiadel ’81, „Associated 
Press" evidențiază că sportivii ro
mâni, alături de cei din U.R.S.S. 
și S.U.A., au dominai întrecerile, 
încheind competiția cu un bilanț 
remarcabil.

• La rindul său, agenția „France 
Presse" remarcă evoluția gimnas
telor românce, tn frunte cu mul
tipla campioană olimpică Nadia 
Comăneci care, alături de con
curentele sovietice, au Ineintat 
publicul spectator cu perfecțiu
nea exerctțiilor prezentate. De 
asemenea, este subliniată și per
formanța realizată de tnotătoarea 
Carmen Bunaciu, medaliată cu 
aur tn probele de 100 m și 200 m 
spate, autoarea a două noi și 
valoroase recorduri mondiale uni
versitare.

Este sau nu „tuș" ? 
Pentru stabilirea cu e- 
xactitate a adevărului, 
fac și arbitrii eforturi...

Foto : Dragoș NEAGU

ADNINISTRAT1A DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAlA

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE RADIOGONIOMETRIE

La Sf. Gheorghe, pe un tra
seu care s-a întins pînă la 
Băile Vîlcele, s-a desfășurat 
campionatul național de radio
goniometric („vînătoare de 
vulpi"), ediția 1981. Competiția 
a reunit la start un număr re
cord de participanți (aproape 
200), din 18 județe ale tării, do
vedind că această disciplină 
tehnică își lărgește simțitor aria 
în rindurile tineretului și co
piilor.

Timp de două zile concuren- 
ții au făcut proba unei bune 
pregătiri tehnice, dar și al unui 
apreciabil antrenament fizic, 
cîștigat în etapele preliminare.

Iată și câștigătorii, în cele 
două clase : 3,5 MHz — juniori 
mici (f) Kelemen Arica (Mara
mureș) ; (b) Mihai Vlădoiu 
(Prahova) ; juniori mari (ff 
Daniela Bodea (Buzău) ; se
nioare — Veronica Proteasa 
(Hunedoara) ; seniori — Gh. 
Vlad (Prahova) ; pe echipe : 
Prahova, Maramureș, Galați la 
fete și Bihor, Galați, Satu-Mare, 
la băieți. 144 MHz — juniori 
mici (f) — Cornelia Nășulea 
(Prahova) ; (b) B. Boier (Satu 
Mare) ; juniori (f) — Gabriela 
Bîrleanu (Galați) ; (b) C. Fă- 
călcț (Brașov) ; senioare — Ve
ronica Proteasa ; seniori — 
Adrian Pastor (Brașov) ; pe e- 
chipe — Hunedoara, Galați, 
Maramureș la fete și Prahova, 
Bihor, Buzău, la băieți. (Gh. 
BRIOTA — coresp.).

CAMPIONATELE DE
PENTATLON MODERN

(Urmare din pag. 1)

ce in urma probei de înot era 
de numai 19 p !

Mai omogenă în proba de 
tir — cu toți compoarenții săi 
între primii șase clasați —, 
formația Universității Timișoa
ra s-a desprins, la rindiul său, 
la 255 p, față de Olimpia Bucu
rești, ceea ce ar putea constitui 
un avantaj hotărâtor. Cu toate 
acestea, proba de cros mai poa
te aduce unele surprize, așa că 
disputa nu este tranșată încă 
în favoarea actualilor lideri, 
nici In întrecerea individuală, 
nici în cea pe echipe.

Rezultate tehnice (tir) : indi
vidual — 1. D. Spîrlea (198) 1068 p,
2. T. Halasz (195) 1022 p, 3. 
A. Marian (194) 1000 p, 4—5. 
O. Wermescher șl T. Smeu 
(193) 978 p, 6. I. Galovici (193) 
978 p; echipe — 1. Universita
tea I 2868 p, 2. Olimpia I 2780 
p, 3. Olimpia II 2670 p.

CLASAMENT DUPĂ 4 PRO
BE: individual — 1. D. Spîr
lea 4370 p, 2. E. Pop 4175 p,
3. C. Răducanu 3985 p, 4—5. 
Șt. Cozma și L Galovici 3985 p, 
6. O. Wermescher 3920 p.
^Astăzi, pe un traseu ame

najat în parcul Herăstrău se 
va desfășura, de la ora 11, ul
tima probă a competiției, cro
sul.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 8 AUGUST, ora 

16: fotbal, Universitatea Cluj- 
Napoca — Dinamo București, 
meci din prima etapă a cam
pionatului național, Divizia 
„A". (Transmisiune directă de 
la Clu]-Napoca; comentator : 
Cornel Pumnea).

DUMINICA 9 AUGUST, ora 
16: selecțiuni din concursul 
internațional de călărie de la 
Aachen — proba de sărituri 
peste obstacole pentru „Mare
le Premiu al R.F. Germania" 
(comentator: Felix Topescu); 
ora 16,15: rugby, Australia — 
Franța, înregistrare de la Syd
ney (comentator: Dumitru Tă- 
năsescu); ora 19,30, pe progra
mul II: emisiunea „Telerama 
sport".

duminică 9 august 1981, la care 
se vor atribui AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L", 
MARI CIȘTIGURI IN BANI (su
me variabile și fixe), precum și 
EXCURSII PESTE HOTARE 
(în R. D. Germană sau R. S. 
Cehoslovacă). Jucați djn vreme 
numerele preferate !
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

pres de astăzi, 5 august 1931, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 17,50.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN
2 AUGUST 1981

Categoria 1 : (12 rezultate)
20.75 variante a 2.451 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate)
425.75 variante a 279 lei.

Intrucît valoarea unitară a 
categoriei 3 a fost sub plafonul 
minim de 40 lei. "fondul cate
goriei s-a atribuit celorlalte 
două categorii.

Bogată agendă estivală a

JUNIORUL DAN BĂRBI 
ÎNVINGĂTOR LA BA(

Sezonul estival internațional 
este deosebit de bogat pentru șa
hiștii noștri fruntași, invitați la 
numeroase turnee peste hotare.

Astfel, la Bagneux, In Franța, 
a avut loc tradiționalul „Open", 
cu o participare record: 354 de 
concurenți, din 28 de țări ! Un e- 
lement inedit al acestei ediții a 
celui mal mare „elvețian" care se 
organizează in Europa l-a consti
tuit faptul că seniorii au jucat 
împreună cu juniorii, alcătuln- 
du-se două clasamente: general 
și al juniorilor. tn clasamentul 
general, pe primul loc s-a situat 
maestrul internațional polonez 
Sydor cu 8 puncte din 9 partide.

învingător Ia juniori a fost ti- 
nărul reprezentant ai României, 
Dan Bărbulescu, cu 7 puncte, din 
9 posibile. Interesant de remarcat 
este faptul că el l-a devansat pe 
Em. Reicher (antrenorul său), V. 
Stoica șl V. Georgescu, care au 
acumulat cite 6V2 p. Dan Bărbu
lescu a fost distins cu un premiu 
special și o medalie pentru per
formanța sa.

în turneul „Prix Saint Germain" 
(14 concurenți, media Elo 2 429 p, 
categoria a 8-a pe scara F.I.D.E.), 
primele 3 locuri au fost împăr
țite de Haik, Seret și Petrosian 
cu 8 p, urmați de Ghițescu și 
Sax cu cite 71/î p.

Un alt „opt 
de concurenți, 
de)" a avut lot 
mele două loci 
șl Karaklajici 
mâți de Stoici 
viei, Plachetka, 
cu cite S'/s p.

Astăzi, în tri 
turneele interni 
ale României. . 
vor întrece la 
„mari" la Băii 
„cadeții" și „c: 
de la Gura Văi 
ta Tr. Severin.

In total, In : 
competiții, Iau 
tori și jucătoare

După consun 
în turneul int< 
de la Bela Cri 
conduce Rajna 
Omorian 4 p, E 
cu cite 3* */,  p. 
Constantin Ion 
runda a 5-a a 
czay (Ungaria) 
cui șapte, cu 2 
întreruptă.

PROCURAT! DIN VREME 
BILETELE I

• Astăzi și miine se mai pot 
procura - bilete de participare la 
prima tragere obișnuită Loto din 
această lună, care va avea loc 
vineri 7 august 1981. Dintre suc
cesele mai deosebite înregistrate 
la primele patru trageri din luna 
precedentă, menționăm AUTO
TURISMELE „Dacia 1300" obți
nute de Avram Costea (corn. 
Aghireș, jud. Cluj), Rusu Ște
fan (București), și Covacs Zoltan 
(Cluj-Napoca), 3 CIȘTIGURI A 
CITE 50.000 LEI realizate de 
Juncu Vasile (Oradea), Tănase 
Ștefan (Ploiești) și Jiva Traian 
(Caransebeș), 30 DE CÎSTIGUR] 
ÎNTRE 6.000 și 23.000 LEI ele. 
Așadar, suficiente argumente 
pentru a vă încerca și dv. șan
sele la tragerea obișnuită Loto 
din această săptă-mînă 1

O Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vînzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto de 

CADEȚII Șl JUNIOARELE BAS 
ÎN ÎNTRECERILE BALCAt

Campionatele balcanice de 
baschet își sporesc aria de des
fășurare prin includerea în 
întrecere a juniorilor II (că
deți). Aceștia își dispută, de 
astăzi pînă duminică, în Gre
cia, la Salonic, prima ediție a 
Balcaniadei rezervată lor cu 
participarea selecționatelor Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, 
României și Turciei. în vede
rea acestei competiții, lotul ro
mân a făcut deplasarea în ur
mătoarea componență : Dan 
Dumitru (IMUAS Baia Mare), 
Dan Cristea (Urbis București), 
Sandu Păsărică (Carpați Bucu
rești), Gabriel Șarlă (C.S.Ș. 
Steaua), Ilie Bădâluță (Politeh
nica Iași). Viorel Constantin

(Clubul școlai 
București), L 
(C.S.Ș. Brașovia 
(C.S.Ș. 2 Buci 
Dolhan (C.S.Ș. 
Szabo (C.S.Ș. V 
poca), Răzva:
(C.S.Ș. 2 Bucure 
C. Dirjan și N.

■A
S-a încheiat 1 

baschet pentru 
Kikinda (Iugosla 
zi, au fost înre 
țațele : Bulgari; 
84—57 (37—28), 
Iugoslavia B 89— 
sament final : 1. 
2. România 4 p 
2 p.

900 DE KILOMETRI, IN AVAL, PE
(Urmare din pag I)

Zimnicea și Giurgiu, acolo un
de elevii gălățeni au avut bucu
ria de a-și revedea colegi mai 
mari, absolvenți, acum înca
drați în personalul portuar.

După Călărași, escală la Ro- 
seti, pe brațul Borcei. printre 
țăranii cooperatori. Ca și la 
Rast, primire călduroasă. 
„Ne-am simțit ca acasă, între 
părinți și frați" mărturisea e- 
levul Gheorghe Moscu.

Și. totuși, după Cernavodă, 
dorul de cei apropiațî s-a făcut 
tot mai mult simțit. Micii ex- 
pediționari nu își mai găseau 
locul. La Brăila, cu aproape 
două ore înainte de sosire, toa
te ambarcațiunile au fost pre
gătite... oglindă, pentru a intra 
în hangare.

La Galați, în rada portului, 
frumos împodobită, colegi de 
școală, părinți și cadre didac
tice au făcut caravanei o pri
mire de neuitat. Se încheia a- 
ceastă tură nautică de mare 
fond. 900 de kilometri parcurși 
în 14 zile, perioadă în care e- 

levii-mateloți găl 
podârit singuri 
„ceea ce este es 
teriaiizarea acest 
nițiative, particip 
diție au reușit să 
de marinărie inv 
lă. Și aceasta nu 
țiuni, cj pc intre; 
gabii ai Dunării" 
în cuvîntul ros 
prof. Ion Cucu. 
caravanei.

Această a cincc 
tică de mare fc 
Liceului râe marii 
(deci, sefrii-jubili; 
un... supliment : 
tembrie, ,același e< 
curge — timp de 
— distanța dintre 
rile Dunării, cu 
Tulcea, prin prin 
zări ale Deltei și 
Gheorghe. O prim 
tică intr-un nou t 
mint. Ultimul pin: 
diplomei de absol 
marinari trăiesc di 
moția întilnirii cu 
gita meserie aleas

CARANSEBEȘ: UN VIITOR CENȚI
(Urmare din pag. 1)

tîlnit la C.P.L. pe vechea noastră 
cunoștință, Bojin, antrenor-ju- 
cător, de care toți sînt mulțu
miți și se pare că au de ce; 
fostul jucător al lui „Poli", pro
fesor de educație fizică, mun
cește cu mare seriozitate 
(„Vreau să fac treabă bună 
aici", ne mărturisea el), C.P.L. 
(Combinatul de prel. lemnului) 
—'secții de fotbal (echipa căzută 
în „județ", cu toate strădaniile 
vechiului tehnician E. Stepan, 
readus în al... 13-lea ceas la 
conducerea echipei), box, șah, 
popice, tenis de masă. Pre
ședinte, N. Adam. Are un sta
dion cu 3000 de locuri, sală de 
popice și box. I.C.M. (între
prinderea construcții-montaj) 
este considerată „asociația care 
vine". O victorie recentă și 
fortificatoare: echipa de fotbal 
a cîștigat campionatul județean 
și privește spre „C“ (antrenor 
N. Chirilă); are secții de hand
bal (feminin și masculin) . — 
„o secție exemplară, cu multe

și frumoase reali; 
țov. Petre Săvulei 
cepreședinte al C.< 
secții de moto și 
menajează, prin i 
prii, un teren de f 
(Clubul sportiv șco 
tor, C. Viziru. o v 
zină a tinereții Sf 
secții de volei (fer 
lin), atletism, box. 
bal (juniori-pitici) 
„coloana vertebrali 
lui din Caransebeș 
și asociațiile sporti- 
se care sint Voința 
pice), Exploinir (tei 
Victoria (fotbal s 
Constructorul (șah).

„Daciada", de iar 
a înregistrat frumo. 
la Caransebeș. Cor. 
șah, tenis .de masă 
uțe, popice — la c< 
fotbal, tenis, volei 
de vară, au angajai 
16 asociații și 10 > 
acest capitol să ar 
tradiționalele comp.i 
Zeno Dragomir", ap 
Ie pe ramuri de
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Campionatul Diviziei „V

bate la ușa
MAI MULTA ATENTIE TEHNICII, 

„MATERIA" DE SPECIALITATE
Azi, pe stadionul Ciulești

RAPID - PROGRESUL VUL CAN,
ÎN FINALA „CUPE! ELIBERĂRII"

Stadionul Giulesti va găzdui 
astăzi după-amiază un cuplai 
atractiv. Este vorba de cele 
două finale ale „Cupei Eliberă
rii". competiție organizată de 
Consiliul pentru educație fizică 
si sport al municipiului Bucu
rești.

In finala mică (pentru locu
rile 3—4) se vor întâlni învinse
le din prima etană a întrecerii, 

divizionarele „B“ Metalul Bucu
rești si Mecanică fină. Sigur 
că antrenorii vor căuta să ru
leze toti jucătorii din loturile 
ne care le pregătesc. Iată însă 
formațiile probabile cu care 
vor începe meciul : Iordan-Că- 
lărașiu, Marinescu Sebe. Du- 
mitrașcu-Profir. I. Petre, Giu- 
giumică-Nica. Prodan. Nifă 
(Metalul) ; Popa-Cocuz. Bădin, 
Pantă. Cozma-Feschiu. Iatan, 
Drăgan-Păun. Dumitru si Ca-

O secvență din meciul Progresul Vulcan — Mecanică fină, dis
putat duminică dimineață pe stadionul Ciulești, in cadrul „Cupei 
Eliberării11 Foto : I. MIHĂICA

SPERANȚE DE EA CAMPIONATUL... SPFfIANIELOIiI
I acestei săntă- 

paralel cu pri- 
al tării, se va 
întrecerea echi-I

I
I
I
I
I
I
I

Spre sfîrsitul 
mini, sîmbătă, 
mul campionat 
da startul și în 
pelor de speranțe. Va fi a doua 
ediție a acestei competiții, mult 
discutată de tehnicienii fotba
lului nostru si modificată me
reu in structura ei. pe baza 
unor argumente mai mult sau 
mai puțin convingătoare. A 
fost mai intîi campionatul de 
rezerve, după aceea unul de ti
ne—t-rezerve. înlocuit, la rîn- 
dul lui. cu divizia de juniori, 
care si ea a lăsat locul, anul 
trecut, acestui actual campio
nat de speranțe.

întrecerea va începe siub a- 
ceastă denumire, dar denumi
rea mai puțin contează totul 
e ca SPERANȚELE SĂ ADU
CĂ JUCĂTORI-SPERANȚE în 
nrim-planul fotbalului. să-si 
demonstreze deci titulatura, 
să-si îndeplinească de fact în 
mod eficient scopul. Pentru că. 
trebuie spus si accentuat încă 
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trina (Mecanică fină). Meciul 
va începe la ora 16.

In partida vedetă a cuplaju
lui vor juca echipele învingă
toare duminica trecută. Rapid 
si Progresul Vulcan, întîlnire în 
care vor fi etalate mari ambiții 
de o parte si de alta, cunoscu
tă fiind frumoasa si sportiva 
rivalitate dintre cele două for
mații. Progresul Vulcan va 
alinia următorul „11“: M. Vasi- 
le-Alexandru. Grigore, Nignca, 
Gh. Ștefan-Sloica III. Niculce- 
Marica. Țevi. Isaia, Apostol. 
Iată si formația probabilă a 
echipei gazdă, cu care Viorel 
Kraus si Emil Dumitriu vor în
cepe meciul : C. Ștefan-Cojoca- 
ru. Pîrvu, Tită. A. Dumitru- 
Paraschiv. St. Popa, Ion Ion- 
Iancu, Bartales, Manea. E- 
chlpa învingătoare va primi 
trofeul nus în ioc.

Stănescu. Tr. Popa, 
L. Ianovschi. D.

atîtea motive care 
SOLICITAM, acum, 
doua ediții a ..spe-

o dată, ediția trecută n-a fost 
edificatoare din acest — esen
țial — nunct de vedere. Puți
ne valori au „urcat" spre pri
ma divizie, puține partide au 
atras atentia prin nivelul lor 
tehnic si spectacular ridicat, 
puține au fost echipele care 
s-au străduit să iasă din ano
nimat (Dinamo, Universitatea 
Craiova. S.C. Bacău. Corvinul, 
F. C. Argeș), putini au fost an
trenorii care au pus si suflet 
in munca lor cu speranțele (C. 
Frătilă. S.
D. Chiri tă 
Pătrascu).

Iată tot 
ne fac să 
celei de a 
rantelor" — echipelor, antreno
rilor. cluburilor. în ultimă in
stanță — să tacă eforturile nece
sare pentru a oferi valențe noi 
întrecerii, care să devină cu a- 
devărat tinerească, cadru adec
vat în care să se rodeze veri
tabile talente, talentele atît de 
necesare, acut solicitate în ve
derea întineririi loturilor divi
zionare „A“; cele care — prin 
disputa lor — oferă valoarea 
fotbalului nostru.

Sîmbătă. odată cu Divizia 
„A" și în CUPLAJE CU ME
CIURILE DE „A“ (cum speci
fică regulamentul nu la bunul 
plac al unui club sau altul!) 
vor lua. așadar, startul si cele 
18 formații de speranțe. Si 
sperăm mult ca speranțele fot
balului nostru să confirme aș
teptările...

Luurențiu DUMITRESCU

• SÎMBĂTĂ ÎN CAPITALA. 
Partidele din cadrul primei e- 
tape a Diviziei „A", care va 
avea loc simbălă 8 august, pro
gramate în Capitală, se vor 
desfășura după următorul pro
gram : Steaua — Chimia Km. 
Vîlcea, pe stadionul Steaua și 
Sportul studențesc — F. C. Olt, 
pe stadionul Sportul studențesc. 
Ambele meciuri vor începe la 
ora 18, ora oficială a etapelor 
Diviziei „A" în luna august.

0 AZI, F. 
HAPOEL

C. CONSTANȚA 
TEL AVIV. Pe 

stadionul „1 Mai" din Constan
ta Se va disputa astăzi, la lu
mina reflectoarelor, de la ora 

în aceste zile care preced 
startul competitional. jucăto
rii divizionarelor „A" au par
ticipat in corpore la normele 
tehnice de control ; la materia, 
cum s-ar spune, de speciali
tate, constînd din următoarele 
probe ;

a) lovirea mingii cu piciorul, 
de Ia 35 m ;

b) slalom cu tras la poartă 
cu piciorul — ristul interior 
sau exterior — din viteză, con
tra timp (în sau sub 4,7 sec.);

c) tras Ia poartă cu capul, 
din centrale, de la punctul de 
11 m.

Portarii, firește, au avut de 
trecut alte probe : zece dega
jări, cu piciorul (din mină) in 
cercul de la centrul terenului, 
precum și cu mina — aruncare 
la punct fix intr-un drept
unghi format din linia de tușă 
și linia de centru (10/5 m) cu 
Lungimea paralelă cu linia de 
margine în zona de activitate 
a extremei...
....Teste relativ simple și, to

tuși — după cum aflăm de la 
antrenorii federali și zonali 
prezenti la fața locului —des
tui divizionari „A“, departe de 
a fi realizat punctajul maxim 
(15 puncte; cîte 5 p deci pen
tru fiecare probă), au avut 
chiar reale dificultăți în a tri
mite balonul în poartă (expe-

ATÎT JOCUL, CÎT Șl CADRUL SĂU DE EXPRIMARE, 
ÎN SPIRITUL DEPLINEI SPORTIVITĂȚI!

Dacă despre pregătirile echi
pelor pentru neul campionat se 
poate spune acum, cînd au mai 
rămas puține zile pînă la de
but. că sînt ca si încheiate, 
dacă despre stadioane, terenuri 
si adiacentele lor, gospodarii 
pot vorbi, în cunoștință de 
cauză, ca despre niște proble
me rezolvate, despre cadrul or
ganizatoric menit să asigure, să 
susțină ne deplin, fără nici o 
fisură, sportivitatea — în te
ren ca si în tribune — nu se 
poate vorbi în nici un caz ca 
despre un proces încheiat. Pen
tru că orice proces educativ se 
desfășoară cu eficientă în 
timp, opinia conform căreia 
lucrurile se rezolvă de la sine, 
în virtutea calendarului compe- 
titional care mai programează 
si meciuri în... deplasare, fiind 
dăunătoare bunului mers al ac
tivității fotbalistice.

De obicei, febra startului — 
care cuprinde deopotrivă ju
cători. antrenori, conducători, 
arbitri, tehnicieni ai federației, 
pe toti cei aflati în acest amplu 
angrenai care este fotbalul di
vizionar ..A" — se manifestă 
printr-o stare de euforie, în ca
re nu de puține ori. declarați
ilor festiviste („vom lua cam
pionatul, vom asigura jucători-

ORAȘELE €i$IIGĂTOARE 
ALE „IROLEULDI

PEISCH0VSC01"
Iată orașele care au 

cucerit oină in prezent 
„Trofeul Petschovschi" — 
decernat de ziarul nos
tru după fiecare campio
nat celui mai sportiv 
public —. aflat anul a- 
cesta la a 14-a ediție :

Cluj-Napoca. Pitești, 
Timișoara si Tîrgoviște 
— de cîte 2 ori. Craiova, 
Petroșani. Satu Mare, 
Arad si Baeău —; cîte o 
dată.

lor selectionabili o formă bună, 
vom creste nivelul calitativ al 
jocului etc. etc."). care la un 
prim impact cu realitatea cam
pionatului se dezumflă urecum 
baloanele de săpun, li se ală-

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
19,15. partida internațională a- 
micală dintre proaspăta divizio
nară ..A" F. C. Constanta și 
Ilapocl Tel Aviv.

0 ASTAZI. pe stadionul „1 
Mai" din Pitești. înceoînd de 
la ora 18, F.C. Argeș va susți
ne un interesant meci amical 
in compania cunoscutei forma
ții Paoathinaikos Atena.

0 F.C. BIHOR are un nou 
președinte, pe prof. Iosif Buda, 
care a fost desemnat in aceas
tă funcție cu prilejul unei șe
dințe a biroului clubului ținută 

diat de la 35 m, el trebuie să 
cadă dincolo de linie), în a se 
strecura printre jaloanele fixe, 
în sfîrsit, în a relua, cu capul, 
în poartă, de la numai 11 m.

Dar eeea ce ni se pare mai 
grav la aceste concludente e- 
xamene pentru condiția fotba
listului performer ni se pare a 
fi atitudinea unora dintre an
trenori, care, acceptînd cu re
semnare deficiențele de natură 
tehnică ale elevilor, lor, au so
licitat un plus de îngăduință 
din partea trimișilor federației. 
„Asta ne e trupa, cu ca defi
lăm" , a motivat, la un mo
ment dat, careva dintre tehni
cienii primului eșalon, și, în 
această dăunătoare mentalitate
— firește, dușmana progresului
— s-a putut descifra, între al
tele, cauza atâtor și atîtor 
jocuri nereușite în trecutele e- 
diții de campionat ; în această 
greșită concepție s-a determi
nat cauza efortului fizic zădăr
nicit, a planului tactic bine 
conturat la cabine, dar rămas 
în stadiul... intenției în timpul 
jocului.

Desigur, nu mai trebuie de
monstrat faptul că totl factorii 
antrenamentului si ai jocului 
se află în relații de interde
pendentă. că toti concură — si 
factorul tehnic si factorul fi
zic. si factorul tactic si fac

SPECTATORI! DIN ORAȘUL LUI PETSCHOVSCHI - ARAD- 
CONDUC IN clasamentul CONSTANȚEI SPORTIVITĂȚI

Avînd ca bază tabloul de onoare al celor 13 ediții ale 
„Trofeului Petschovschi", ne-am gîndit să alcătuim un cla
sament general. în intenția de a afla care au fost cei 
mai sportivi spectatori de la prima ediție si Dînă în pre
zent. Iată acest clasament — mai exact spus primele 
10 orașe — în care operează următorul punctai : pentru lo
cul 1 în fiecare ediție am acordat 5 puncte, pentru locul 2 
— 3 puncte, iar pentru locul 3 — 1 punct.

1. ARAD 12 p (cu 4 prezente pe podium) : 2—3. Cluj- 
Napoca si Timișoara 11 p (3), 4—6. București (6). Pitești 
(2) și Tîrgoviște (2) 10 p, 7. Craiova 9 p (3). 8. Bacău 8 p 
(2). 9—10. Ploiești si Reșița 6 p (2).

Meritorie performanta spectatorilor din Arad — orașul 
consacrării lui Iosif Petschovschi. în memoria căruia a 
fost instituit acest trofeu al sportivității — care doar din 
8 participări, de 4 ori a fost pe podium. Locurile 2 si 3 
sînt ocupate de spectatorii din Cluj-Napoca si Timișoara, 
crase cu veche tradiție în fotbalul nostru. O remarcă 
specială merită spectatorii din București, care — deși nu 
au cistigat niciodată trofeul — au totalizat 10 puncte, ei 
aflîndu-se de 6 ori pe podium. îi așteptăm. însă, deși nu 
constituie o „galerie" omogenă, si oe prima treaptă I

tură si unele de circumstanță, 
cum ar fi, de pildă : „vom cîș- 
tisa Trofeul Petschovschi pen
tru sportivitate, procesul in- 
structiv-educativ nu va lăsa loc 
cartonașelor galbene sau roșii, 
ne vom dovedi gazde obiective 
pentru jucătorii oaspeți si ar
bitri etc. etc.").

Vorbind însă intr-adevăr de 
cerința ridicării nivelului cali
tativ al întrecerii primei di
vizii, de mare actualitate si a- 
cuitatc în acest sezon, avem în 
vedere marile responsabilități 
ale fotbalului românesc din a- 
cest an, dar si perspectiva ime
diată, în care la loc de frunte 
se află calificarea la turneul 
final al C.M. 1982. Or, este e- 
vident că nu putem despărți 
procesul de pregătire al fotba
liștilor noștri fruntași, eforturile 
antrenorilor si tehnicienilor de 
a-i da eficientă crescută, de 
CADRUL SĂU DE EXPRIMA
RE, care este terenul de joc și 
ambianta lui, cu alte cuvinte 
SPORTIVITATEA menită să a; 
sigure o desfășurare normală 
a jocului, conform realității si 
nu imixtiunilor subiective din 
afara acestuia. Aceasta înseam
nă ca jucătorii să-și respecte 
adversarii, coechipierii si_ pu
blicul. ca cei de pe băncile 
conducerii din teren să fie 

zilele trecute. De asemenea, la 
conducerea tehnică a echipei a 
fost numit antrenorul Gh. 
Staicu.

0 S-A ÎNCHEIAT „CUPA 
DE VARĂ". Duminică s-a des
fășurat ultima etapă din ca
drul tradiționalei competiții, 
„Cupa de vară", organizată de 
F.R.F., în colaborare cu Comi
siile județene de fotbal și A.S. 
Loto — Pronosport. La actuala 
ediție au participat 36 de echi
pe din Diviziile „B“ si ,.C“. 
care au fost împărțite în 6 
grupe. La încheierea competi

torul psihic, si cel teoretic — 
la reușita unei echipe, la obți
nerea performantei înalte. 
Dar între toate aceste atuurî 
ne care trebuie să le posede 
un jucător, o echipă, unul sin
gur este major si numele lui 
est.e TEHNICA. Tehnica ele
mentară, mai ales pentru un 
jucător de Divizia „A“ (vezi 
proba lovirii balonului, din po
ziție statică, de la 35 m) îm
binată cu tehnica de concurs 
sau utilitară, testată prin sla
lomul încheiat cu trasul la 
Poartă în viteză.

Adeotii lucrului de mîntuială 
la importantul capitol al tehni
cii, mizînd Ia ora testelor si 
oe sentimentul de caritate al 
examinatorilor federali, cunosc 
desigur, foarte bine toate aces
tea. Le știu, dar le tratează u- 
neori cu superficialitate, ale- 
gînd pentru rezolvarea lor. ca
lea minimei rezistente. Mai văd. 
cum s-a întîmplat si duminică, 
cîte o înregistrare pe micul e- 
cran, cu 80 de minute de teh
nică ireproșabilă. în condiții de 
ioc (demonstranți — jucătorii 
reprezentativelor Braziliei si 
R. F. Germania), care îi pune 
ne gînduri. Invitîndu-i, sperăm, 
si la fapte. Altfel nu se poate, 
asa este fotbalul acestor ani. 
de mare competitivitate...

Ghaorghe NICOLAESCU

preocupați în primul rind de 
evoluția propriei echipe, ca ar
bitrii să aibă mereu >n fată 
derularea concretă a fazelor si 
nu idei preconcepute, iar spec
tatorii să privească partidele 
cu ochii obiectivitătii, ca niște 
întreceri sportive, în spiritul 
fair-play-ului, în care, într-a- 
devăr. ccl mai bun să merite 
să cîstige (chiar si pe terenuri 
adverse !).

Toamna, care-si anunță sosi
rea. are ce filele sale meciuri 
de miză „europeană" si „mon
dială". atît echipele de cluB 
angrenate în cupele continen- 
tate. cît si formația reprezen
tativă aflată în prima cursă de 
calificare la „Mundial ’82“ a- 
vînd în fată mari responsabili
tăți. Aceste responsabilități nu 
sînt insă numai ale lor. ci si 
ale întregului fotbal românesc. 
Iată de ce este necesar ca de
butul noii ediții a campionatu
lui primei divizii să se înscrie 
sub bune auspicii, meciurle 
consemnând (realiste, nu prin 
vorbe !) evoluții colective si in
dividuale apreciate calitativ, 
fără accidentări sau loviri ale 
jucătorilor fără excese din par
tea spectatorilor si fără sinco
pe ale cavalerilor fluierului.

Paul SLĂVESCU

ției. primele locuri în cele 6 
grupe au fost ocupate. în or
dine. de Laminorul Roman, 
Victoria Tecuci, Viitorul Chir- 
nogi, Electroputere Craiova, 
Unirea Alba lulia și Victoria 
Călan.
0 AFLĂM cu tristețe de ince- 

tarea din viață a foștilor jucă
tori internaționali LADISLAU 
RAFFINSKY, component al 
echipei Rapid București și al 
formației reprezentative parti
cipantă la primul campionat 
mondial — Uruguay 1930. și 
IOACHIM MOLDOVEANU. de 
asemenea jucător al Rapidului, 
în perioada 1935—1940. si al na
ționalei.

(„Cupa forestierilor", „Cupa 
ceferiștilor" etc.).

Ce ambiții are Caransebeșul, 
, pe plan sportiv. Ar vrea să de

vină o „cetate a tinereții voleiu
lui". „Pentru că a dat multe 
elemente de valoare acestei 
discipline, mult iubită pe aces
te locuri (poziția a doua, după 
fotbal în inimile prietenilor 
sportului). „Am fi mindri să 
realizăm un club de performan
tă al tinerilor voleibaliști" — ne 
mărturisea tov. A. Georgescu, 
președintele C.O.E.F.S. Caran
sebeș. Iată una dintre aspira
țiile sportului din acest oraș. 
Altul ni-1 arăta ing. Ion Țitiri- 
gă, inimos animator al sportu
lui din Caransebeș: „Ar fi in
trarea eckipei de fotbal în di
vizia secundă. Tradiția fotba
listică a orașului ne dă dreptul 
să sperăm Ia așa ceva".

Cînd treci prin gara Caran
sebeș sau aterizezi pe aeropor
tul local să știi, călătorule, că 
mîndra așezare prin care treci 
ascunde o mare pasiune pentru 
sport. Noi am descoperit-o cu 
mare bucurie.



MĂNUȘA LITORALULUI" LA BOX
cONS'ViNTA, (prin telefon) :

■ cea de-a x-a ediție, jublbliară, a 
competiției internaționale de box 
„Mănușa litoralului" a început 
marți seara în Sala Sportur lor 
Cir Constanța, reunind circa 100 
de pugiliști din 14 orașe ale ță
rii, precum și din Cehoslovacia, 
Iugoslavia și U.R.S.S.

Prima reuniune, urmărită de 
un numeros public, a programat 
întîlniri spectaculoase, de un 
bun nivel tehnic, cu victorii ale 
favoriților, dar șl cu surp-ize. La 
categoria cocoș, într-unul dintre 
cele mai spectaculoase meciuri, 
bucureșteanui ștefan Dinc.ă l-a 
învins la puncte (decizie 5—0) 
pe Ismet Aigovski (Iugoslavia), 
iar Petre Drogeanu ,Medgidia) a 
dispus, tot la puncte, de Marin 
Cismaru (Constanța). Dumitru 
Agjyriloaie (Iași) a dispus la

slătineanul Dumitru 
timp ce Mircea Kădoi 
a obținut o victorie 
limită, prin abandon 

2, în fața lui Dușan

puncte de 
Băduț, In 
(Medgidia) 
înainte de 
în rundul 
Clbula (Cehoslovaciaj.

Meciuri frumoase au avut Ioc șl 
în limitele categoriei muscă. In 
cadrul căreia Stanislav riser (Ce
hoslovacia) l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe Dumitru Barbu (Medgi
dia), iar Nicolae Șeitan (Constan
ța) l-a învins, la puncte, pe Ionel 
prună (Ploiești). Alte rezultate : 
categ. semimuscă : Nicolae Brlnzei 
(Iași) b.ab. II Dumitru Enache 
(Medgidia) ; categ. ușoară : Ion 
Petre (Constanța) b.ko. II " ’ ‘
Geladini (Iugoslavia) ; 
Prisăcaru (Brașov) b.ab. 
Fudulea (Constanța).

Astăzi, de la ora 18,00, 
a doua gală a competiției.

Ibigean 
Adrian 

Stere

are loc

ACTUALITATEA PUGILISTIC A

LA STARTUL C.M. DE LA PANCEAREVO
Pe pista nautică de la Pan

cearevo (Bulgaria) încep as
tăzi întrecerile campionatelor 
mondiale de canotaj rezervate 
juniorilor, competiție de o deo
sebită amploare, care anunță la 
startul celor 14 probe (mascu
line și feminine) speranțele a- 
cestui sport din toate continen
tele, canotori tineri și foarte 
talentați cu care — mai mult 
ca sigur — ne vom întilni și 
peste trei ani. la J.O. de la 
Los Angeles.

Tara noastră va fi reprezen
tată anul acesta la cinci din 
cele șase curse feminine, pre
cum și la trei probe din pro
gramul întrecerilor 
Fără 
șanse 
reații 
năra 
care a făcut un progres însem
nat în acest sezon, obținînd

masculine, 
îndoială, cele mai mari 
de a figura printre lau- 
acestei ediții le are tî- 

vîslașă Adriana Chelariu.

victorii — în barca de simplu, 
de dublu sau cea de 4+1 vis- 
le -r în regate internaționale 
ale... senioarelor.

Iată dealtfel, lotul complet 
al sportivilor ce vor lua star
tul la Pancearevo :

Adriana Chelariu — simplu ; 
Anișoara Sorohan și Camelia 
Diaconescu — dublu, Ecaterina 
Tudorică și Titiana Iftimie — 
2 f.c., Aurora Darko, Năstaca 
Jureka, Violeta Oprea, Elisabe- 
ta Olenluc + Cristiana Dinu — 
4+1 vîsle. Renate Drăgan, Emi
lia Cîndea. Gabriela Spătaru, 
Elena Tudor + Valeria Timiș— 
4+1 rame ;

Vasile Tomoioagă și Serghei 
Zvenigorodschi — 2 f.c., Ale
xandru Sincu, Costel Chiriac+ 
Petrișor Nițulescu — 2+1, Iu
lian Gheorghe. Alexandru Ghi- 
nea. Otto Kiss și loan Badea— 
4 vîsle.

• Campionul mondial la ca
tegoria ușoară (versiunea 
(W.B.C.), americanul Saul Mam. 
by. își va pune titlul în ioc. la 
29 august. în fata indonezianu
lui Thomas Americo. Meciul va 
fi găzduit de Palatul sporturi
lor din capitala Indoneziei. Ja
karta.

• Boxerul Eusebio Pedraza 
din Panama si-a păstrat titlul 
de campion mondial la catego
ria pană (versiunea W.B.A.). 
învingînd prin k.o. în repriza a 
7-a. pe venezueleanul Carlos 
Pinango. în meciul disputat la 
Caracas. <

REUNIUNEA ASOCIAȚIEI 
COMITETELOR OLIMPICE NAȚIONALE

(Agerpres). — Cu 
reuniunii Asociației

TURNEU DE LUPTE JUNIORI LA PLEVEN
SOFIA, 4 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit întrecerile competi
ției internaționale de lupte 
pentru juniori de la Pleven.

în concursul de lupte libere, 
sportivii români Rîșnoveanu (81 
kg) și Damaschin (70 kg) s-au

clasat pe locurile doi și, res
pectiv, trei la categoriile res
pective.

La lupte greco-romane, con
curentul român Sorin Herția a 
ocupat locul trei la categoria 
75 kg.

.ROMA 
prilejul 
comitetelor olimpice naționale 
(A.C.N.O.), desfășurată la Mi
lano. Mario Vasquez Rana (Me
xic) a fost reales în funcția 
de președinte al acestui orga
nism sportiv, care își propune 
să dezvolte relațiile cu Comi
tetul Internațional Olimpic și 
să contribuie la dezvoltarea 
mișcării sportive pe plan mon
dial.

Președintele C.I.O., Juan An
tonio Samaranch, a subliniat

rolul important al A.C.N.O.. 
dovedit dealtfel și de prezența 
la Milano a delegați din 127 
de țări.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE YACHTING

O interesantă statistică a atletismului internațional

ClND RON CLARKE IA STARTUL ALĂTURI DE... AL. OERTER Șl VIKTOR SANEEV
ion (16). Tommie Smith (S.U.A.) 
— 100 m, 200 m, 4X100 m, 
4X400 m (16), Ludwik Danek 
(Cehoslovacia) — disc (17). Al
berto Juantorena (Cuba) — 
400 m. 800 m. 4X400 * “
Mennea (Italia) 100 
4X100 m. 4 X 400 m

Pe primul loc. în 
cum surprinzător, avind în ve
dere insuccesele de la J.O. (un 
singur „bronz"), fondistul aus
tralian Ron Clarke. Acesta, 
insă, spre deosebire de multi 
din marii atleți situat! în urma 
sa, beneficiază de atuul de a 
se fi putut exprima Ia un ni
vel foarte înalt în două probe 
olimpice, într-o perioadă des
tul de lungă de timp (8 ani), 
în care a stabilit 6 recorduri 
mondiale și a detinut de 8 ori 
cea mai bună performantă anu
ală. El este urmat de discobo
lul Alfred Oerter (S.U.A.). de
ținătorul unui record extrem 
de valoros: 4 titluri olimpice 
consecutive (1956 — 1968), la 
care se adaugă 4 recorduri 
mondiale și 14 clasări In bi
lanțul anual al primilor 10 (de 
două ori pe locul I). AI treilea, 
„cangurul" nr. 1 al lumii, so
vieticul Viktor Saneev, cel care 
a fost în 1980 foarte aproape de 
a egala recordul lui Oerter cu
4 titluri olimpice consecutive 
în aceeași probă. Saneev mai 
are în palmares 3 recorduri 
mondiale la triplusalt și 14 cla
sări în primii 10 (din
5 ori pe locul I).

în încheiere, cîteva 
ilustre din atletismul 
care nu au putut intra în a- 
ceastă competiție valorică a ul
timilor 25 de ani: Lasse Viren 
(Finlanda), Valeri Borzov 
(U.R.S.S.). Peter Snell (N. Ze- 
elandă). Robert Beamon (SUA), 
Armin Hary (R.F.G.).

Imaginați-vă o întrecere at
letică la care ar concura alături, 
în aceeași probă, asemenea 
mari performeri ca Ron Clar
ke, Alfred Oerter, Kipchoge 
Keino, Ralph Boston, Valeri 
Brumei. Alberto Juantorena, 
Pietro Mennea, Ludwik Danek 
și multi alti. foști campioni o- 
limpici sau recordmani mondi
ali. O asemenea reunire la 
start vi s-ar părea, desigur, 
imposibilă.

Și totuși, iată-i 
Ce-i drept nu pe 
lergări, 
sau în 
într-un 
lanț al _____  . ___ _
din atletismul mondial, în ba
za unei clasificări gîndită și al
cătuită (pe baze logice, mate
matice. conform, deci, „mate
riei prime" folosită cu riguro
zitate de disciplina olimpică 
nr. 1) de inginerul ALEXAN
DRU BORIGA. din Tirgoviște. 
Cititorul nostru, un pasionat al 
statisticii de atletism (preocu
pare care datează, după cum 
ne-a scris dînsul. de peste două 
decenii) ne-a trimis această 
clasificare a celor mal buni 
atleti ai lumii în ultimii 25 
de ani (1956—1980). Metoda sa 
a luat in considerare trei cri
terii principale: a) CLASAREA

1. Ronald Clarke (Australia)
2. Alfred Oerter (S.U.A.)
3. Viktor Saneev (U.R.S.S.)
4. Harold Connolly (S.U.A.)
5. Ralph Boston (S.U.A.)
6. Parry O'Brien (S.U.A.)
7. Kipchoge Keino (Kenia)

8. Jay Silvester (S.U.A.)
9. Randy Matson (S.U.A.)
10. Gaston Roelands

Împreună! 
pista de a- 
de sărituri 
aruncări, ci 
grăitor bi-

la groapa 
cercul de 
original și _ 
ultimului sfert de veac

IN FINALE LA J.O. (15 puncte
— locul I; 11,5 p —
— Ill; 7,5 p — IV; 6 p — 
4,5 p — VI; 3 p — VII și 1,5
p — VIII). Pentru atletii ajunși - 
in faza finală a probelor res
pective. dar neclasati (abandon, 
neprezentare la start etc.) s-a 
acordat 1 p. b) RECORDUL 
MONDIAL. Obținerea unei a- 
semenea performante a fost a- 
preciată cu 13 p, punctajului 
obținut adăugîndu-i-se un coe
ficient de 0.1 p pentru fiecare 
an la care a rezistat respectivul 
record mondial. Recordurile 
mondiale egalate au fost apre
ciate ca și inițialul record mon
dial, neacordîndu-i-se însă coe
ficientul suplimentar, c) CLA
SAREA ÎN BILANȚUL GENE
RAL ANUAL. Au fost luați în 
considerare primii 10 la sfîr- 
șitul fiecărui an, atribulndu-se 
punctajul „clasic": 10. 9. 8... 2, 
1 puncte. Pentru întocmirea 
clasamentului final s-au avut 
în vedere rezultatele obținute 
la probele olimpice, iar în si
tuația ștafetelor, punctajul ob
ținut a fost atribuit în mod 
egal (prin împărțirea la 4) fie
căruia din componenții ștafete
lor respective.

loc II; 9 p 
V;

(19). Pietro 
m. 200 m.
(23).
mod oare-

LA CLASA „DRAGON"
MUNCHEN. 4 (Agerpres). — 

Desfășurat la Travemunde 
(R. F. Germania), campionatul 
mondial de yachting la clasa 
„Dragon" a fost ciștigat de 
sportivul vest-german Marcus 
Glas, cu 20.4 puncte, urmat. în 
clasamentul final de danezul 
Borge Borresen 38.4 puncte.

Ultima regată a revenit lui 
Marcus Glas.

SURPRIZE In cupa mondială
LA TENIS DE MASĂ

KUALA LUMPUR. 4 (Ager
pres). — „Cupa Mondială" la 
tenis de masă, desfășurată la 
Kuala Lumpur, a fost cîștiga- 
tă de Tibor Klampar (Ungaria), 
care l-a întrecut în finală cu 
3—2 (10—21, 13—21. 24—22,
21—17, 21—18). pe Xie Saike 
(R. P. Chineză). Campionul 
mondial Guo Yuehua (R. P. 
Chineză) s-a situat pe locul 
tnei, după ce l-a învins cu 2—1 
(18—21, 21—18. 21—18) pe com
patriotul său Shi Zhihao.

ATLETISM • în cadrul con
cursului de la Erfurt. Marlies 
Gbhr a fost cronometrată in 
proba de 100 m cu timpul de 
11,09 (la 21 sutimi de secundă 
de recordul mondial, care-i a- 
parține). Henry Lauterbach a 
ciștigat lungimea cu 8.35 m. iar 
recordmana mondială Ilona 
Slupianek a terminat învingă
toare Ia greutate cu 21,39 m. 
Alte rezultate: masculin: 100m: 
Emmelmann 
Freimuth 
Steuk 75,38 
Reismuller 
garduri : uu,ou , w l.»
Bergen. în condiții atmosferice 
nefavorabile (oloaie si vînt pu
ternic). recordmanul 
Steve Ovett 
ciștigat cursa 
cu timpul de 
kenyanul Henry 
clasat pe primul _ . _ . 
de 3 000 m. cu timpul de 7:58,8. 
La disc americanul John Po*  
well a aruncat 63,30 m.

CICLISM • Prima etapă a 
turului R. F. Germaria, eu 
plecarea și sosirea la Frank
furt pe Main, a revenit rutie
rului spaniol Juan Fernandez, 
cronometrat pe distanta de 232 
km cu timpul de 6h24:02. • Pe 
locurile următoare s-au clasat 
olandezul Theo de Rooy și vest- 
germanul Klaus-Peter Thaler 
la 7.0. • Cursa intrenațională 
desfășurată în Franța s-a în
cheiat. la Auxerre, cu succesul 
rutierilor din R.D. Germană, 
clasați pe primele S locuri. 
A ciștigat Hartnick, urmat de 
Drogan la 8,0. Ludwig la 28,0, 
și Petermann la 3:36,0. Ultima 
etapă, disputată contracrono- 
metru individual. Ia Auxerre, 
a revenit lui Ludwig, înregis
trat pe distanta de 16.300 km cu 
timpul de 22:12,0.

ȘAH • în prima rundă a 
turneului international de la 
Riga, marele maestru sovietic 
Vitali Teskovski l-a învins pe 
compatriotul său Ianis Klovan, 
iar în partidele Bielczyk (Polo
nia) — Ermenkov (Bulgaria), 
Baghirov U.R S.S.) — Keîiois
(U.R.S.S.) si Mortensen (Dane
marca) — Ivkov (Iugoslavia) a 
fost consemnată remiza. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

TENIS • Argentinianul Jose 
Luis Clerc a terminat învingă
tor la North Conway (S.U.A.), 
in finala căruia l-a întrecut cu 
6—3. 6—2 pe compatriotul său 
Guillermo Vilas. în finala pro
bei de dublu. cuplul Peter 
McNamara (Australia) — Heinz 
Gunthardt (Elveția) a dispus cu 
6—7. 7—5. 6—4 de perechea 
Pavel Slozil (Cehoslovacia) — 
Ferdi Taygan (S.U.A.).

VOLEI • Echipa feminină 
japoneză Hitachi și-a Început 
turneul in U.R.S.S.. jucînd la 
Ialta în compania selecționatei 
sovietice. Gazdele au obtinut 
victoria cu scorul de 3—1 
(15—10. 15—11, 7—15. 15—13).

10,21; înălțime : 
2,24 m ; ciocan : 
m : feminin : disc : 

67,00 m : 400 m 
Pfaff 55.86 : • La

mondial 
a 

m, 
iar 
s-a

(Anglia) 
de 1500 

3:34.63.
Rono 

loc în nroba

Modilicâri In programul cupelor europei^

- LOKOMOTIVE LEIPZIG
26 AUGUST

POLITEHNICA TIMIȘOARA
LA 19 ȘlAstfel, a rezultat următorul 

clasament:
m ; io ooo m în prima etapă a cupelor eu

ropene au intervenit cîteva pre
cizări și modificări în program. 
Au fost fixate datele jocurilor 
preliminarii din Cupa cupelor, 
dintre Politehnica Timișoara si 
F.C. Lokomotive Leipzig : la 19 
august. Ia Timișoara (tur) și la 26 
august (Ia Leipzig). De aseme
nea, în C.C.E. meciurile preli
minarii dintre St. Etienne și 
Dynamo Berlin au fost progra
mate la 26 august (tur) si 1 
septembrie (returul la Berlin). 
După cum se știe echipele în
vingătoare în preliminarii se 
califică pentru prima etapă, și 
anume : Poli sau Lok. Leipzig 
vor juca cu formația galeză 
Swansea (primul joc în depla
sare), iar St. Etienne sau Dy
namo Berlin cu F. C. Ziirich 
(primul meci pe teren propriu).

Datele de desfășurare ale pri
mei etape au rămas în princi
piu aceleași: 16 si 30 septembrie. 
U.E.F.A. a aprobat însă mici 
derogări de la aceste date. în 
funcție de alte meciuri progra
mate în aceleași zile în același 
oraș sau țară. în C.C.E. nu s-a 
operat nici o modificare. în 
Cupa cupelor partida retur din
tre Ajax și Tottenham va avea 
Ioc marți 29 septembrie. iar 
Jeunesse d’Esch Luxemburg va 
susține prima partidă cu Velez 
Mostar înainte de 16 septem
brie. în această competiție a 
fost inversată gazda primei

partide dintre Vasas Budapes
ta și Paralimni, primul joc ur- 
mînd să aibă loc pe terenul e- 
chipei finlandeze. în Cupa 
U.E.F.A. au intervenit cele mai 
multe modificări. Astfel Dina
mo București va juca la Sofia 
probabil marți 29 septembrie, 
pentru că la 30 septembrie, tot 
la Sofia, se va desfășura meciul 
dintre Akademik și 
serslautern. Marți 29 
simt programate și 
Linfield — Beveren,
Bordeaux, Sliema Wanderers — 
Aris Salonic. Boavista — Atleti
co Madrid, Lokeren — Nantes. 
Iar pînă la 16 septembrie au 
fost programate jocurile dintre 
Bohemians Fraga — Valencia, 
Sporting Lisabona — Differdan- 
ge (Luxemburg). Față de pro
gramul inițial următoarele echi
pe vor juca primul meci pe 
teren propriu : Rapid Viena (cu 
Videoton), Aris Salonic (cu 
Sliema Wanderers), Bryne (cu 
Winterslag), Apoel Nicosia (F.C. 
Argeș Pitești) și Sturm Graz 
(cu T.S.K.A. Moscova).

- 5000
- disc
- tripulsalt
- ciocan
- lungime, 110 m g
- greutate, disc
- 1 500 m ; 5 000 m ;

10 000 m ; 3 000 m obst
- greutate, disc
- greutate, disc
- 5 000

3 C00

mai figurează 
ale atletismu-

(Belgia)

- 198,00
- 197,30
- 194,10

Pe această listă
și alte celebrități __ ____
lui mondial, ca de pildă: Valeri

P- 
P- 
P- 
P 
P 
P

P 
P
P-

m ; 10 00 m ;
m obst

Brumei (U.R.S.S.) — înălțime 
(locul 13). Igor Ter-Ovanesian 
(U.R.S.S.) — lungime si decat-

- 191.40 P-

ZBORUL LUI VOLKOV...
Ceea ce n-a reușit la U- 

niversiadă, la București — 
un nou record mondial la 
săritura cu prăjina — a ob
ținut, iată, luni, la Irkuțk, 
in orașul său natal, din Si
beria, unde Konstantin Vol
kov a trecut peste ștacheta 
ridicată la 5,84 m. Perfor
manta întrece cu 3 cm re
cordul deținut de connațio- 
nalul său Vladimir Poliakov.

Volkov, medaliatul cu aur 
la Universiadă, a demonstrat 
pe stadionul „23 August" că . 
încă la ora aceea era cel 
mai in formă dintre săritorii 
de virf și că recordul per
sonal (5,75 m) cu care a

ciștigat titlul de campion la 
J.M.U'., it deschidea largi 
perspective pentru perfor
mante și mai mari. 5,84 m 
este prima dintre ele !...

Konstantin Volkov s-a 
născut la 28 februarie 1960, 
la Irkuțk, fiind fiul unui re
putat atlet sovietic din pe
rioada anilor ’50, care-i este 
astăzi antrenor. Anul 1977 
i-a prilejuit 
4,90 m, după 
sărit 5,35 m. 
al activității 
din 1979, an 
a sărit 5,60
finala „Cupei 
Torino, cu 5,60

un rezultat de 
care, in 1976, a 
Sezonul de virj 
sale a fost cel 
in 
m

care Volkov 
și a ciștigat 
Europei", la 
m și a fost

care de

nume 
mondial

F. C. Kai- 
septembrie 

întîlnirile 
Vikinger—

al 3-lea la ..Cupa mondială", 
la Montreal, cu 5,30 m. Anul 
trecut, la J.O. de la Mosco
va a împărțit medalia de 
argint cu polonezul Slu- 
sarski, 
(cel mai bun 
anul trecut a fost insă 5,70 
m). In sfirșit, anul acesta a 
îmbunătățit recordul Uniu
nii Sovietice — 5,72 m, după 
care, iată că acum, i-a mai 
adăugat 12 cm acestei per
formante.

Volkov este al doilea să
ritor sovietic recordman 
mondial la săritura cu pră
jina, după Vladimir Polia
kov, marea revelație a aces
tui sezon. Cit va măsura 
viitorul record la prăjină ?...

Romeo VILARA

cu polonezul 
ambii avind 5,65 m 

rezultat de

• în turneul internațional de 
la Bratislava Dukla Banska 
Bystrica a întrecut cu scorul de 
1—0 (0—0) pe ȚSKA Moscova. 
într-u.n alt joc. Bekescsaba a 
dispus cu 2—1 (1—1) de selec
ționata de juniori a Ceho
slovaciei.


