
„TRICODAVA" SAU TINEREȚEA 
UNUI COLECTIV FORMAT

Șl ÎMPLINIT SUB OCHII NOȘTRI!

Tricodava. De ani buni, un 
nume de referință în industria 
ușoară românească. Și, in ace
lași timp, o întreprindere tî- 
nără prin ea insăși — o rea
litate a anilor de după Elibe
rare — dar, mai ales, prin oa
menii săi, care .sînt in majori
tate covîrșitoare tineri. Aici, în 
unitatea din cartierul de di
mensiunile demografice ale u- 
nui oraș important numit Dru- 

Taberei, intre producție și 
activitate fizică există o rela
ție de interdependență. Nu e 
prea mult spus ? — ar putea 
întreba cineva. Vom vedea că 
nu...

— Se face gimnastică la lo
cul de muncă in ’întreprinderea 
dumneavoastră ?

— Se face, răspunde secreta
rul asociației sportive. Constan
tin Covăcescu. După patru ore 
de muncă, in pauza de masă, 
instructorii, recrutați dintre 
foști sau actuali sportivi, con
duc o serie de exerciții simple, 
dar absolut necesare intr-o ac
tivitate cerind o deosebită mi
gală. Să numim și cițiva dintre 
acești instructori: Georgeta

Găzdaru, Cică Prodan, Stefania 
Păduraru, Gabriela Banu. Și a- 
cestea fiind rite, «d urcăm la 
compartimentul de ergonomie 
psihosociologie.

Zis șl făcut. Urcăm, ajungem 
intr-o încăpere spațioasă, cu a- 
paratură modernă. Ne intimpl- 
nă sociologul Aurelian Mu șat. 
Șl aflăm, Intr-o discuție in 
trei, că aici, la Tricodava, s-a 
experimentat introducerea unei 
pauze suplimentare, constatin- 
du-se că, după șase ore de 
muncă, sa poate reduce senza
ția de oboseală și crește ran
damentul productivității prin e- 
fectuarea — In această pauză 
— a unor exerciții de recupe
rare șl relaxare. „Sigur, pro
ductivitatea nu a crescut ca-n 
basme, dar afirmăm, intemein- 
du-ne pe cifre, cd efectul exer- 
cițiilor a fost important, reflec- 
tindu-sc atit in randamentul tn 
producție, cil șt in tonusul ge
neral cu care muncitoarele 
pleacă spre casă. Pentru ci noi 
avem in vedere și rolul femeii, 
dincolo de locul său de muncă*.

Și tînărul sociolog ne prezin
tă, apoi (împreună cu secreta
rul asociației, șl el tinăr), o 
altă realizare a colectivului i 
„Centrul de sănătate", de care 
s-a ocupat .colega lui Aurelian 
Mușat, Georgeta Vișan. Acum 
vreo trei ani, s-au efectuat mă
surători printre oamenii muncii, 
alegindu-se supraponderalii. Au 
venit specialiștii de la Institu
tul de balneologie, care au e- 
fectuat ** diferite determinări 
(tensiune arterială, rezistență la 
efort, colesterol etc.). Cei cu 
probleme au fost împărțițl pe 
grupe șl au trecut la practica
rea gimnasticii medicale. Re-
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De miine, la Constanfa

BASCHETBALISTE DIN 8 ȚĂRI

LA EDIȚIA A

A „CUPEI MARII
Miercuri. în Sala’ sporturilor 

din Constanta, va începe cea 
de a 20-a ediție a prestigiosu
lui turneu international de bas
chet feminin „Cupa Mării Ne
gre**. La această competiție 
și-au anuntat 'prezenta unele 
dintre cele mai bune echipe re
prezentative din Europa si A- 
sia : Cehoslovacia, R. P. Chi
neză. R.D. Germană, Finlanda. 
Italia. Polonia, Ungaria si Ro
mânia. După cum se vede, o 
participare selectă. onorantă 
pentru orice competiție de an
vergură.

Iată laureatele celor 19 ediții 
desfășurate pe litoralul româ
nesc : 1962 : România, 1963 
Cehoslovacia (România locul 
II). 1964—65 Si 66 : România, 
1967 : echipa Leningradului 
(România locul II), 1968 : R.S.S. 
Lituaniană (România locul II), 
1969 : Cehoslovacia (România 
locul II). «70—71—72 Si 1973 : 
România, 1974 : Bulgaria (Ro
mânia locul II). 1975 : Polonia 
(România locul II). 1976—77—78 
si 79 : România, 1980 : Cehoslo-
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20-a I

NEGRE**
(România locul II), 
întrecerea care începe

▼acta
Deci.

miercuri se anunță extrem de 
interesantă si atractivă. Nu este 
de neglijat fantul că echipele 
reprezentative ale Cehoslova
ciei, Finlandei, Italiei, Poloniei, 
Ungariei si României fac. cu 
acest prilej, o serioasă verifi
care înaintea campionatelor 
europene ce vor avea loc. In 
Italia, la mijlocul lunii vii
toare...

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a 
competiției, iar dintr-o convor
bire telefonică cu prof. Dumi
tru Ivan, prim-vicepresedinte 
al CJ.E.F.S. Constanța, am a- 
flat : -Noi, constănțenii. dorim 
ca ediția a 20-a a acestui mare 
turneu international de baschet 
feminin să fie la înălțime. Ju
bileul acesta va fi pentru Iu
bitorii sportului din marele 
nostru port maritim o adevă
rată sărbătoare si. pentru a- 
ceasta. s-au luat măsuri pentru 
desfășurarea in condiții exce
lente a întrecerilor. Sperăm ca 
oaspetele noastre să nu fie de
zamăgite. din contră...**.

Paul IOVAN

Ma ana Bădinlci va înscrie un 
coș tn favoarea echipei

(Continuare In pag. 2-3)

DE POLOECHIPA
uLA ORIZONT, 0 NOUĂ COMPETIȚIE CICLISTĂ DE AMPLOARE: „CUPA VOINȚA

S-a încheiat una dintre cele 
mai disputate întreceri cicliste, 
„Concursul Prietenia" (de la » 
cărei desfășurare — proba de 
fond, publicăm ilustrația alătu
rată), și iată că se profilează 
Ia orizont o nouă competiție de 
amploare a sportului nostru cu 
pedale, la care vom putea asis
ta. incepînd de luni 17 august. 
Este vorba de ediția jubiliară, 
a XXV-a, a „Cupei Voința", 
concurs de tradiție, la care anul

acesta se vor alinia, alături de 
reprezentanții noștri, alergători 
din Cehoslovacia (două echi
pe), Cuba, Polonia și Ungaria, 
țări care și-au confirmat pină 
la această oră participarea.

Competiția cuprinde cinci e- 
tape, dintre care două (un 
„contratimp** tn pantă, pe 3 km 
— etapa a n-a și o cursă pe 
circuit, pe un traseu in centrul 
municipiului Ploiești — etapa 
a IlI-a) vor avea loc intr-o

singură zi. Este o întrecere grea 
și, totuși, Ia startul etapelor vor 
fi prezenți de data aceasta foar
te multi rutieri tineri, cicliști 
din Brașov, Zărnești, Arad, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Brăila, 
Clmpulung Muscel, Plopeni, 
Ploiești, București și alte cen
tre, alergători care au solicitat 
organizatorilor, UCECOM șl 
Loto-Pronosport, să fie înscriși 
la întrecere.

După etapa I a Diviziei „A“ de fotbal

PENTRU SÎMBĂTA VIITOARE - 
MAI MULTĂ EFICACITATE 

Șl MAI PUȚINE CARTONASE!
Cupele europene

Ne-a plăcut startul echipelor 
oaspete în cea de a 64-a ediție 
a Diviziei ..A“; ambiția acestora 
de a-și disputa șansa de la e- 
gal la egal cu echipele gazdă, 
răsplătită finalmente. în cinei 
din cele nouă meciuri. cu 
puncte prețioase in clasament. 
Este o situație îmbucurătoare, 
de natură să ducă la ’ creș
terea calității fotbalului nostru.

Dintre formațiile vizitatoare 
și-au adus contribuția la a- 
ceastă substanțială si încu
rajatoare recoltă" a primei e- 
tape atit campioana tăriț 
Universitatea Craiova (după un 
4—1 la Tg. Mures. în trecuta 
ediție iată acum un la fel de 
concludent 2—0) cit si divizio-

bat la ușă !
nara ._A“ cu cărți de vizită 
ceva mal modeste. precum 
S.C, Bacău (victorie. în depla
sare, în dauna lui F.C. Con
stanta). Corvinul Hunedoara. 
Politehnica Timișoara si Pro- 
gresul-Vulcan ; ultimele . trei 
treeîndu-si în dreptul lor ..re
mize de luptă" ne terenurile 
.din Arad, Petroșani și Pitești, 
îndeosebi egalul reușit de Pro- 
gresul-Vulcan în fief-ul lui... 
Radii II. golgeterul en-titre. ni 
se pare semnificativ centru 
ceea ce pledăm si la acest start 
al întrecerii divizionarelor .A" 
si anume pentru cutezanță in 
orice condiții Dentru satisfac
ția de a putea juca in depla
sare ca si pe propriul teren

Universiada ’81 In comentarii, date și cifre

A ROMÂNIEI,

UN
INTR-0

MERITAT
COMPANIE
polo. din ca-Competiția de 

drul Universiadei, a fost pen
tru cei care au frecventat zi 
de zi eleganta piscină de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare o în
trecere pe care nu o vor uita 
multă vreme. Nu numai pen
tru că le-a fost dat să asiste 
la cel mai puternic concurs 
organizat vreodată în tara 
noastră, ci fiindcă turneul de

Mingea venită de pe partea dreaptă, din centrarea lui lorgu- 
lescu, este trimisă plasat, cu capul, de către Octavian , Ionescu în 
poarta echipei oaspe. Așa s-a deschis scorul în partida Sportul 
studențesc — F C. Olt. disputată simbătă pe stadionul din „Regie" 

Foto : Ion MIH.AICA
in scopul creării unei stări de 
spirit — optimistă, robustă — 
prielnică obținerii unor perfor
mante înalte,

Una dintre echipele oaspete 
învinsă în etapa de sîmbătă 
am numit-o De Chimia Rm. 
Vîlcea. a abordat iocul ei cu

Steaua animată de aceeași să
nătoasă concentie despre fotbal 
dînd o replică curajoasă ener
gică o bună carte din cele 90

Gheorghe NICOLAESCU
(Continuare In pag 2-3)

LOC III,

DE EXCEPȚIE
București — căruiaoolo de ia 

clubul Dinamo i-a asigurat un 
cadru exceptional, drept care 
merită calde felicitări — a fost, 
asa cum ne mărturisea si 
francezul Jean-Paul Clemen- 
țon. directorul concursului, „da 
cea mai înaltă ealitate*- 
Extrem de reprezentativ, con
cursul s-a bucurat de orezentn 
Unor formații deosebit de pu
ternice (adevărate echipe na-
ționale, la nivelul tineret-spe
ranțe ; ba în unele cazuri, mai 
mult) din trei continente unde 
se joacă cel mai bun oolo. 
Europa a fost prezentă cu toa
tă elita, cu excepția R.F. Ger
mania si Italiei. Și etnd spu
nem ..elita" ne gîndim în ori- 
mul rînd la echipele Uniunii 
Sovietice. Ungariei si Iugo
slaviei. de nenumărate ori me
daliate la cele mai mari com
petiții gen Jocuri Olimpice 
sau campionate europene la 
echipa României. întotdeauna 
printre protagonistele marilor 
întreceri Spaniei ; America, 
cu tot ce are ea mai reprezen
tativ în acest ioc sportiv în 
frunte cu echipa Statelor Uni
te, campioană mondială uni
versitară ,.en titre" Cuba cu 
ogarnițură în plină afirmare in
ternațională Canada Mexic l 
Si. în fine. Asia. continentul 
care oe chinul si asemănarea 
Chinei si Japoniei regăsește 
sportul la nivelul său cel mal 
ridicat.

Așadar 11 teamuri de toa
te... culorile care au dat între
cerii un caracter de universa
litate : îl echipe de orim rang 
care i-au dat valoare sportivă; 
11 formații juvenile care !-au 
adăugat atributul tinereții ofe-

Dimitrie CAtllMACHl

(Continuare in pag 2-3)



Cel de-al iX-lea forum National al Pionierilor CAMPIONATUL DE MOTCCICLISM VITEZĂ, TUF

PRILEJ DE BOGATE ACTIVITĂȚI SPORTIVE
Privirile a milioane de pur

tători ai cravatelor roșii cu tri
color sint îndreptate către mu
nicipiul Brașov, acolo unde, 
acum, in prima jumătate a lu
nii august se desfășoară lucră
rile celui de-al IX-lea Forum 
National al Pionierilor, moment 
de referință cu profunde semni
ficații în viața și activitatea 
celor mai mici cetățeni ai pa
triei. Unele amănunte legate 
de acest eveniment deosebit de 
important pentru copii și edu
catorii lor ni le-a oferit prof. 
Lucian Dumitrescu, șeful co
misiei sport, tursim și de pre
gătire pentru apărarea patriei 
a Consiliului Național ai Or
ganizației Pionierilor.

„Aș vrea să fac o primă sub
liniere : lucrările Forumului, 
care se desfășoară sub generi
cul „Urmind exemplul comu
niștilor. tot înainte !“. sint găz
duite, în condiții excelente, 
de către colectivul Universită
ții din Brașov. care a făcut 
totul pentru ca participanții, 
500 de pionieri din întreaga 
țară, să se simtă bine, să cu
noască frumusețile unui marc 
oraș și a împrejurimilor sale, 
oamenii locului, eu minunatele 
lor realizări".

Cit privește programul Foru
mului, interlocutorul nostru a 
ținut să precizeze : Ca de fie
care dată, activitățile la Fo

rum sint pe cit de dense, pe 
atit de atractive ; de la dezba
teri din domenii specifice acti
vității pionierești (educația prin 
muncă și pentru muncă, edu
cația patriotică și revoluționară 
a pionierilor și șoimilor patriei, 
organizarea cit mai eficientă a 
activităților sportiv-turistice și 
de pregătire pentru apărarea 
patriei, forme și mijloace de 
colaborare cu organizațiile UTC 
etc.) la schimburi de experi
ență cu unitățile de pionieri 
din Brașov, vizite (întreprinde
rea Codlea, C.A.P. Cristian, 
I.A.S. Prejmer, Casa științei și 
tehnicii.' Aeroclubul „Mircea 
Zorileanu" ș.a.) Au loc de ase
menea activități de muncă pa
triotică în cadrul Asociației in- 
tercooperatiste pentru cultura 
legumelor de la Sînpetru, ex
cursii la Predeal, Pîrîul rece, 
Rîșnov și Poiana Brașov".

Deosebit de bogat este și pro
gramul sportiv propriu-zis sus
ținut de participanții la Fo
rum. Iată detaliile: „După
ce a fost finalizată acțiunea 
cicloturistică „Floarea priete
niei", cu prilejul căreia au fost 
prezentate mesaje din partea 
tuturor reprezentanților locali
tăților care au găzduit Foru
mul, au început întrecerile Da. 
dadei Forumului. Copiii și-au 
arătat indeminarea si pricepe
rea, ambiția ce le este speci

fică, la șah. tenis de masă, tir, 
volei, handbal și minifotbal, au 
luat parte ia o reușită compe
tiție de cros, pe clase. Așteptată 
cu mu't interes, intrecerea a re
levat citiva pionieri foarte do
tați pentru cea mai accesibilă 
dintre probele atletice : Si
mina Ion și Ionuț Prodan 
(ambii din Prahova), la clasele 
III-IV, Camelia Petri (Brașov) 
și Ianoș Cordoluș (Harghita) 
clasele V-VI. Emilia Grigore 
(Alba) și Ioan Oroș (Satu 
Mare), clasele VII-VIII Doina 
Șerban (Argeș) și Sorin Dobro- 
mirescu (Olt), clasele IX.X. 
Prin intermediul Daciadei Fo
rumului toți copiii au participat 
Ia cel puțin o întrecere sportivă 
sau s-au inițiat în altele. Fru
moasele amenajări existente in 
cadrul Universității din Brașov 
— sală, terenuri pentru jocuri 
etc.. fiindu-Ie permanent la dis
poziție. Pe bună dreptate se 
face remarca : activitățile spor
tive și turistice s-au aflat prin
tre prioritățile copiilor. La reu
șita lor, alături de factorii lo
cali, și-au adus o substanțială 
contribuție profesorii de spe
cialitate Constantin Vernica 
din județul Neamț și Voicu Si
lea din județul-gazdă."

tn totul, cel de-al IX-lea Fo
rum Național al Pionierilor se 
anunță drept o reușită !

Tiberiu STAMA

ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
Peste 100 de motocicliști au 

participat duminică la etapa a 
IV-a a campionatului republi
can de viteză desfășurată pe un 
traseu ales în centrul orașului 
Oradea. Iată cîștigătorii: 54
cmc juniori — Cătălina Ber- 
nath (IRA Tg. Mureș) și Du
mitru Ciuraru (TUMAG Buc.) ; 
50 cmc seniori — Emilia Dinu

(TUMAG Buc.), Vasile Mărgă
rit (Energia Cîmpina) ; 175 și 
250 cmc — Attila Viktor (Voin
ța Oradea) ; 500 cmc — Arpad 
Viktor (Voința Oradea) ; aia; 
pînă la 600 cmc — Petre Lucaci 
+ Victor Oprea (Steagul roșu 
Brașov) ; ataș pînă la 1300 cmc 
— frații Iuliu și Attila Toth 
(IRA Tg. Mure?) (I. GHIȘA - 
coresp.)

tn 
va c 
Prie 
juni< 
la a 
neri 
de
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UNIVERSIADA '81 IN COMENTARII,
(Urmare din pag. 1)

rindu-ne prilejul să trecem in 
revistă tot ce are mai repre
zentativ polo-ul la ora actuală, 
la perspectiva luni lor. chiar a 
anilor viitori.

„Duelul" dintre continente 
■-a soldat nu în favoarea Eu
ropei (așa cum s-ar fi aștep
tat cei mai multi), laurii mer- 
gînd către echipele din Lumea 
nouă : 1. Cuba ; 2. S.U.A. ; și 
apoi 3. România ; 4. U.R.S.S.; 
5. Iugoslavia ; 6. Ungaria ; 7. 
Mexic ; 8. R.P. Chineză ; 9.
Canada ; 10. Japonia ; 11. Spa
nia. Cu alte cuvinte s-au În
registrat mutații spectaculoase, 
centrul de greutate nărînd a se 
fi mutat, cel puțin momentan, 
peste Ocean.

Echipa Cubei a cîștigat me
ritat. Alcătuită din înotători 
rapizi. care au putut astfel 
participa cu succes în ambele 
faze ale jocului (atac-apărare), 
în permanentă deplasare, ceea 
ce le-a permis de a fi de mul
te ori în situația de „om în 
plus", abili mînuitari ai balo
nului si redutabili suteri. ade- 
•ea din pozițiile si situațiile 
cele mai nenrevizibile. poloiș- 
tii din marea insulă a Carai- 
belor au lăsat o excelentă im
presie. Vedeta echipei poate, 
numărul 1 Penaluer Rodriguez. 
Cubanezii au pierdut doar un 
meci (7—8 cu S.U.A. în turneul 
de elită) si un altul, surprin
zător (13—14 cu R.P. Chineză), 
dar care nu a avut nici un e- 
fect asupra clasamentului final.

Formația Statelor Unite (me
dalie de argint) s-a păstrat 
neînvinsă pînă în ultima zi a

turneului final (avea o singu
ră egalitate cu echipa U.R.S.S.. 
8—8) și părea că va repeta 
succesul de la trecuta ediție 
a Universiadei mexicane. Dar. 
în ultima zi, o echipă română 
irezistibilă i-a stopat pe polo- 
iștii americani din cursa lor 
victorioasă, administrindu-le 
singura înfrîngere (6—4). care 
i-a coborît pe poziția secundă 
a podiumului. Echipa studen
țească a Statelor Unite — fără 
a fi strălucitoare — a părut o 
formație echilibrată, solidă, ex- 
celînd în jocul de apărare (în 
special portarul John Gansel) și 
vădind certe calități și în atac 
(Greg Boyer. James Bergeson).

Locul III pentru echipa 
României înseamnă. în primul 
rind. îndeplinirea unui angaja
ment („Sperăm un loc intre 
primele patru clasate" : antre
norul federal Anatol Grințes- 
eu). Mai mult, el constituie 
un succes dacă avem în vedere 
tăria turneului ca si faptul că 
formația noastră — experimen
tală — a părut complet re
structurată (din mai vechea 
echipă nemaifiind prezent! a- 
cum decit Liviu Răducanu. A- 
drian Schervan, și excelentul 
portar care este Doru Spînu). 
încolo tineri, multi tineri de 
mare talent. în frunte cu acest 
senzațional Vlad Hagiu, cu o 
extraordinară poftă de gol și 
un simt al porții cu totul ieșit 
din comun. Golgeter absolut al 
competiției, cu 28 de puncte 
(19 vizavi de primele sase, re
partizate astfel : 5 cu Unga
ria. 6 cu U.R.S.S.. 2 cu Iugo
slavia 3 cu Cuba. 3 cu S.U.A.), 
aportul său la performanta e-

DATE Șl CIFRE
chipei apare evident. Alături 
de el. alte cîteva elemente cu 
certe perspective: Dorin Cos- 
trăs. Cornel Gordan si un 
.jstingaci" redutabil. Cătălin 
Moiceanu Echipei noastre noi, 
tinere. îi trbeuie acum cit mai 
multe jocuri, turnee tari, pen
tru completarea unei experien
țe încă deficitare (s-a văzut 
mai ales în cele două partide 
pierdute cu Iugoslavia si Cu
ba) si a aflării unei formule 
de echipă cit mai aproape de... 
ideal. Sîntem siguri că antre
norul federal, ajutat de doi 
harnici tehnicieni (Alexandru 
Szabo si Cornel Rusu) ca si 
de antrenorii de la cluburi, va 
găsi calea unor si mai mari 
succese.

Cîteva cuvinte despre cele
lalte competitoare. Echipa 
Uniunii Sovietice a lăsat. de 
asemenea, o bună impresie, 
fiind de talia celor mai bune. 
A slăbit. însă alura în final • 
Iugoslavia, cu un lot incomplet, 
s-a omogenizat pe parcurs, 
nrogresînd de la meci la meci 
așa precum Milivoje Bebicj. 27 
de goluri ..date" : Ungaria s-a 
prezentat sub valoarea a ceea 
ce a însemnat ea întotdeauna 
in polo-ul mondial : Mexicul 
a cîștigat grupa a doua valori
că (7—11) și asta constituie 
pentru echipa sa o performan
tă. Nu putem încheia fără a 
sublinia frumoasa impresie lă
sată de noloiștii ehinezi. pen
tru care fiecare nou contact 
international înseamnă un pas 
spre deeăvîrsirea măiestriei.

Iată cîteva notatii fugare pe 
marginea unui turneu memo
rabil.

Cîndva un tînăr sportiv mo
dest și harnic, care-șl pusese 
tn gînd să devină un moto- 
crosist de nădejde, Ion Plu
garii, crescut la școala cura
jului șl îndemînăril de la clu
bul Steagul roșu din Brașov, 
a reușit să urce, în timp scurt, 
treptele consacrării, fiind, în 
ultimii ani, unul dintre aler
gătorii de bază ai echipei na
ționale de seniori.

Se părea că acest băiat, în
conjurat cu dragoste de nu
meroșii lui admiratori, va fi 
în continuare un pilot perse
verent, sîrguincios, un sportiv 
model. Cel puțin pînă zilele 
trecute, cînd Ion Plugaru, mo- 
toctclistul care-șl vedea con
știincios de antrenamente, a 
luat-o pe căi greșite. Fiind 
convocat la lotul republican 
în vederea competiției interna
ționale „Cupa Prietenia", după 
ce s-a prezentat a plecat a- 
casfi fără să spună nimănui. 
Revenit a doua xl, cum a 
prins • nouă ocazie de a... e- 
vada a dispărut iarăși fără 
urmă tocmai de la ultimul

test pentru definitivarea echi
pajului. Cînd s-a reîntors, an
trenorii l-au dojenit, desem- 
nîndu-1, totuși, alergătorul nr. 
2 al primului echipaj de se
niori și în intenția de a-1 mal 
da o șansă, l-au reintegrat în 
lotul reprezentativ. Eram de 
față înaintea antrenamentului 
oficial, din preziua întreceri
lor, cînd tehnicienii l-au atras 
atenția să nu forțeze ritmul, 
să se ferească de orice lovi
turi și să menajeze mașina 
pentru concurs. Fără o sufi
cientă pregătire fizică și teh
nică, a căzut și, evident, s-a 
accidentat, din fericire ușor, 
dar destul pentru a nu mal 
putea fi inclus în echipă.

...Privind întrecerile de pe 
marginea traseului, cu regre
tul neparticipărli la efortul e- 
chlpel sale, Ion Plugaru înțe
legea, tîrziu dar dureros, pre
țul Ignorării sfaturilor daț 
de antrenori șl al lipsei unei 
temeinice pregătiri.

Troian IOANIȚESCU
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„TRICODAVA" SAU TINEREȚEA
(Urmare din pag. 1)

zultatele — remarcabile 1 Sute 
de oameni au beneficiat, pe se
rii, de existența acestui centru 
de sănătate... Am văzut, așa
dar, că relația amintită mai sus 
nu este o vorbă goală.

Dar. sport... propriu-zis se 
face la Tricodava 7 Răspunsul 
este identic cu cel de mai 
înainte. Organizarea crosuri
lor a devenit chiar o tradiție. 
Be aleargă in jurul întreprinde
rii, la diferite competiții. 
Georgeta Barbu, din secția 
Confecții — circulare, apare 
mereu printre cîștigătorl. La 19 
aprilie ea a învins chiar în 
faze pe municipiu a „Crosului 
tineretului". Este o fată brune
tă, mică de statură, are 24 de 
ani și a practicat handbalul, 
țenisul de masă, atletismul, fot
balul („în fosta echipă femini
nă Minerva, a întreprinderii, și 
chiar... la lot !*, aflăm). Alte 
două nume demne de a fi men
ționate : Georgeta Mitrică și 
Gica Cursaru, colege la Con
fecții-Cotton. Aceste acțiuni, la 
care participă muncitoarele a- 
mlntite dar și alte zeci și zeci 
de tinere, au — fapt relevant 
— continuitate.

Echipa de handbal nu parti
cipă în vreun campionat, d nu
mai în competițiile de sub e-

gida „Daciadei". Timp de trei 
ani, ea s-a numărat printre par
ticipantele la faza pe țară a 
„Cupei industriei ușoare", ob- 
țlnind, în 1979, un onorabil loc 
4. Anul acesta, Rodica Dodu, 
ingineră, Marieta Dobrică, An- 
toaneta Georgescu, muncitoare 
și colegele lor au fost stopate 
la „zonă", dar, ne asigură, se 
vor revanșa cu prima ocazie. In 
sala de sport există patru mese 
de concurs, dar se pot monta 
și opt, așa că amatorii tenisului 
de masă au unde se... desfă
șura. Iar Anica Stroe, primitor- 
distribuitor, a Cîștigat „Cupa 8 
Martie". Trofeu apropiat și 
de echipa de volei in întrecerea 
pe sector, echipă a cărei ani
matoare este economista Mar
gareta Ecateriu.

— Bine, dar în întreprindere 
nu muncesc numai femei...

— Pricep încotro „batefi". 
Iar campionatul asociației spor
tive reprezintă cel mai bun 
răspuns. La tenis de masă — 
unde ne minări m cu o echipă 
de Divizia „A* — ciștigător a 
ieșit, după o luptă strinsă cu 
electricianul Costel Stanof, 
maistrul Virgil Costea. De o 
mare popularitate se bucură in
trecerea „rachetelor", pe cele 
două terenuri din curtea între
prinderii, cel mai bun dovedin- 
du-se însuși președintele aso-

UNUI COLECTIV
ciatiei, inginerul Marin Ciobo- 
tea, sportiv prin vorbă și 
prin faptă Alțt pasionați: in
ginerul Marian Stănescu, mais
trul Lucian Teodorescu, munci
torul Ion Marian, medicul Vir
gil Ciutacu. Șahul it atrage și 
pe lucrătorii Centrului de cal
cul din incinta întreprinderii, 
unul dintre aceștia — analistul 
Mihai Vecerzan, ocupînd pri
mul loc la cea mai recentă 
competiție, urmat de mecani
cul Virgil Guja.

S-ar mai putea vorbi încă 
despre activul cerc de turism 
— rod al colaborării cu organi
zația U.T.C. —, al cărui anima
tor este George Constantines- 
cu, om trecut de prima tine
rețe, pentru care nu există, a- 
proape, cărate de munte unde 
să nu fi călcat. Despre cen
trul de tenis de masă pentru 
copiii oamenilor muncii din în
treprindere.

Despre alte acțiuni. A în
ceput o amplă competiție de
dicată zilei de 23 August. în 
prim-plan, tenis, șah și tenis 
de masă. Pentru că aici, la 
Tricodava, oamenii iși îndepli
nesc sarcinile de plan, fac 
spart, se bucură de viață, de 
tot ceea ce s-a înfăptuit în a- 
ceastă țară, in anii cei mai plini 
ai istoriei românești, ani care 
au urmat actului măreț al Eli
berării...

INVITAȚIE LA a
Alături de tot ce s-a înfăptuit, 

în ultimii ani, în municipiul 
Focșani, în domeniul amenajări
lor sportive cu forțe proprii 
(sala polivalentă, hala pentru 
atletism, poligonul de tir, stadio
nul — complet modernizat, spa
ții pentru atletică grea-haltere. 
judo șl lupte sau pentru lecțiile 
de educație fizică în noile uni
tăți de învățămînt), „atelierul* 
de gimnastică din incinta Școlii 
generale nr. 7 reprezintă e încu
nunare. Printr-o ingenioasă so
luție a edililor, care au extins o 
sală rezervată „jocurilor*, vo
leiului îndeosebi, sport cu rădă
cini adînci în orașul de pe Mil- 
cov și ale cărui tradiții copiii 
doresc să le continue, s-a ame
najat un veritabil lăcaș pentru 
sportul grației șl îndemînăril ; 
un lăcaș cu e funcționalitate 
complexă, prevăzut cu aparatură 
pentru toate probele gimnasticii 
sportiv? — inclusiv un covor u- 
riaș care ocupă aproximativ e 
treime din spațiul de 'lucru — 
aparatură asigurată (ca și ame
najarea propriu-zisă) cu spriji
nul direct al conducerii Comite
tului județean de partid șl al 
federației de resort.

Ar fi de prisos să subliniem 
că noul lăcaș al gimryisticii po
larizează atenția a sute și chiar 
mii de copii, fețite din grădini
țele și școlile focșenene și din 
județul Vrancea (Pufești, CoteștJ, 
Urechești, Unirea, Surala etc.). 
Cum rezultă din evidența Clu
bului sportiv școlar de gimnas-

Comisia municipală de
Ș cicloturism convoacă pen- ș 

tru miercuri, 12 august. 
ora ÎS, la Stadionul Tine- 
retulul pe cicloturism din 0 

Ș Capitală pentru a Ii se S; 
comunica cîteva lmpor- 
tante acțiuni.

MĂIESTRIE...
tlcă (care ființează pe lingă 
Școala generală nr. 7), In flecare 
toamnă la concursurile de se
lecție se prezintă In medie cite 
1 200 de copil, „un eșalon larg 
de elemente dornice să se dedice 
gimnasticii, cutezînd spre marea 
măiestrie, chiar de Ia • virată 
foarte fragedă", cum remarca 
prof. Sergiu Popa, unul din ar
tizanii viitoarelor Nadil, Emilii 
și Cristine. Micile sportive au șl 
Început să anunțe autentice cam
pioane (deocamdată la nivelul 
celor mal mici gimnaste) și 
le-am numi pe Ștefania șl Co
rina Marin, pe Irina Gheorghiu, 
fostele copile din grupa „mijlo
cie" pe care le-am întîlnit, cu 
trei ani în urmă, la © tabără de 
pregătire la Bușteni, iar acum 
sportive de categoria a n-a.

Invitația la măiestrie In gim
nastică o face, deci (alături de 
recunoscute centre In materie : 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Baia Mare, București, Oradea, 
Bacău, Deva, Craiova, Ploiești, 
Timișoara. Galați) și municipiul 
Focșani, acolo unde s-au creat 
toate condițiile materiale și un 
excelent climat de muncă pentru 
rodnice Împliniri 1
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TURNEUL INTERNATIONAL
DE LA HUNE

Timp de trei zile s-a desfă
șurat la Hunedoara Turneul 
internațional de volei al Româ
niei, rezervat echipelor de ju
niori. A fost o competiție pe 
care secretarul F.R.V., Marin 
Petrescu, o aprecia de bună va
loare, la ea luînd parte echi
pele Bulgariei, României, Un
gariei și Poloniei (cea mal tl-
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ÎNCEP ÎNTRECERILE „DACIADEI' LA TENIS (Juniori)
La Oradea, pe terenurile de 

zgură ale asociației sportive 
„Sănătatea", se desfășoară, în- 
cepînd de azi. turneul final in
dividual al „Daciadei* la tenia

de cîmp. competiție rezervată 
juniorilor și junioarelor. Com
petiția se va încheia duminică, 
dată cînd se vor decerna și tit
lurile de campioni naționali.
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MĂSURI EFICIENTE PENTRU |

CLIMATUL
Reuniunea de duminică de la 

hipodromul din Ploiești s-a bucu
rat de un deplin succes tehnic 
și spectacular. Datorită măsuri
lor drastice luate de conducerea 
Întreprinderii, climatul curselor 
s-a Îmbunătățit evident. Fluctua
țiile de valori realizate de mlnjil 
de doi ani sint Inerente șl nu 
pot fi considerate întotdeauna ca 
manevre Incorecte. S-a constatat 
încă o dată că atunci dnd pro
gramul este Întocmit după reguli 
aritmetice și nu subiective suc
cesul Întrecerilor este asigurat.

Probă evidentă este faptul că 
21 din cel M de participant) 
și-au corectat recordul.

Revenind la reuniune semnalăm 
dubla victorie a lui Gh. Tănase 
realizată de Efect și Tufana. Se

CURSELOR!
pare că acesta nu se Împacă eu 
locul 2 pe formații șl cu locul 3 
In clasamentul drlverllor. O a- 
devărată „performanță" de ghl- 
nlonlsm a realizat Gh. Popescu 
care cencurînd In cinci alergări 
a sosit tot de atltea eri pe locul 
1, corectlnd recordul la 4 dintre 
caii pe care i-a susținut In lupta 
finală.

Rezultate tehnice : Cursa 1 : 
L Toporaș (D. Toduță) rec. 
1:38,4, 2. Salomela. simplu 4, or
dinea 60. Cursa a n-a : 1. Rudy 
(I. Crăciun) rec. 1:44.4, l. Orfana. 
Simplu 3, ordinea 4, event 37. 
Cursa a Ill-a : 1. Crainic (R. Ar
iene) perf. 1,31, 3. Rozita Sim
plu 7. ordinea 48, event 14, tri
plu 033. Cursa a IV-a : 1. Rodi

tor ( 
Banjo 
ordine 
Cursa 
nașe) 
Simpli 
triplu 
fana 
2. Pel 
ordine 
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Revenit la prima sa iubire, 
clubul militar (ale cărui culori 
le-a și apărat, la propriu și la 
figurat, ca jucător) reputatul 
tehnician Traian Ionescu a 
surprins pe mulți solieitînd 
transferul lui Marcu, fosta ari
pă stingă a echipei naționale, 
intrat în anonimat de cîțiva ani. 
Unii și-au spus înaintea cam
pionatului, jumătate in glumă, 
jumătate în serios, că noul an
trenor al echipei Steaua mai 
crede în... minuni, alții că o fi 
știind el ceva, iar „neutrii" că 
realitatea va arăta cine are 
dreptate. Și simbătă. la ieșirea 
din stadionul Ghencea. după 
încheierea partidei de debut 
a echipei Steaua, aflată într-o 
alcătuire inedită și cu o 
altă conducere tehnică, majo
ritatea spectatorilor începeau 
și sfîrșeau comentariile pe 
marginea meciului cu... Marcu, 
unul din cei mai eficienți jucă
tori care a relansat ofensiva la 
scorul lui 0—1, coautor la două 
din cele trei goluri care au con
sfințit victoria Stelei. Același 
Marcu despre care se spune că 
evoluează intr-o manieră de
pășită și că, în plus, la vîrsta 
Iul, Marcu nu va putea face 
față noilor cerințe.

Fără a încerca să pronosti
căm viitoarea sa evoluție sub 
culorile Stelei (care va depinde 
in primul rînd de munca și se
riozitatea lui !) ne permitem să 
apreciem pozitiv „prima muta
re" a antrenorului Traian Io
nescu, efectuată pe linia Mar
cu — Bal int. O linie simbolică.

uniori) ■

I

IN VESTIARE, INTRE...
După meciul de la Cons

tanța, cîștigat de echipa sa 
Sport club, antrenorul Nico- 
lae Vătafu era extrem de 
bucuros, își îmbrățișa jucă
torii, li felicita și le... mulțu
mea pentru modul exemplar în 
care și-au jucat șansele, pentru 
exactitatea cu care au aplicai 
în joc indicațiile primite Înain
tea partidei în același vestiar. 
„Ne-am apărat bine — ne 
spune cel mai fericit dintre an
trenorii de „A" debutanți — 
dar n-am neglijat, nici un mo
ment, atacul, reușind să dezvol
tăm eiteva acțiuni ofensive 
foarte rapide prin care am sur
prins pe picior greșit defensiva 
constănțenilor. Sigur că puteam 
și noi să primim goi, mai ales 
in final, la acea bară Cred, to
tuși, că ocaziile noastre au fost 
mai clare și mai aproape de un 
2-0... Acum ne așteaptă un 
meci foarte greu acasă, eu 
Steaua. Sper ca echipa, al cărui 
antrenor principal am devenit și 
pe care o cunosc foarte bine, 
să-mi ofere in continuare sa
tisfacții..."

în celălalt vestiar, la învinși.
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ARADUL NU-ȘI DEZMINTE
Zilele premergătoare redebu- 

tului U.T.A.-ei în Diviza „A" 
au fost, ca și vremea, fierbinți. 
Mai ales pentru suporterii el

1:25,4, 2. I 
mplu 5, 
lplă 464. 
Gh. Tă- ■ 
loroscop. 
event 10, I 
: 1. Tu- I 
2. 1:26,S, • 
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POLITEHNICA IAȘI — PANSE- 
RAIKOS (GRECIA) 5—0 (1—0).
Golurile au fost realizate de Si- 
mionaș (min. 43 și 79), Florean 
(min. 70), M. Radu (min. 74) și 
Pachițeanu (min. 90). (D. DfA-
CONESCU, coresp.)

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
3—1 (0—1). Au marcat : Painfil 
(min. 64. din 11 m și min. T5), 
Drăgoi (min. 89, din 11 m), res
pectiv Ene (min. 27). (N. COS- 
TIN, coresp.)

UNIREA ALBA IULIA — LO
TUL U.E.F.A. *82 2—3 (0—2). Me
ciul s-a disputat vineri. Au În
scris : Gh. Vasile, Dădu, respec
tiv Hodină, Hagi și Ștefan.

ȘOIMII LIPOVA — LOTUL 
U.E.F.A. *82 2—1 (1—1). Partida 
a avut loc duminică. Autorii go
lurilor : Fodor (min. 38), Lăzu- 
rean (min. 47). respectiv Hagi

NES CU |

• ASTAZI MAI PUTEȚI JUCA 
NUMERELE PREFERATE ! Agen
țiile Loto-Pronosport mal stau 
doar astăzi la dispoziția dv„ 
pentru a vă procura bilete cu 
numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 12 august 1981. La bine
cunoscutele avantaje oferite în 
permanentă de acest atractiv 
sistem de joc se adaugă șl un 
consistent report la categoria I, 
care sporește considerabil șan
sele partlclpanțllor de a obține 
autoturisme „Dacia 1300" și mari 

Adică, cu ochiul său experi
mentat, conducătorul tehnic al 
echipei din Ghencea și-a dat 
seama că in condițiile unni lot 
mult întinerit, cu mulți fotba
liști fugaci, necesitatea facto
rului ponderator, de echilibru, 
al jucătorului de „tip clasic", 
devine problema nr. 1 a re
construcției echipei. Mai ales, 
că. însuși clubul Steaua a ma’ 
trecut prin încercări de întine
riri „totale" care au însemnat 
eșecuri. Iată, alături de Iordă- 
nescu (unul din internaționalii 
in formă bună) și Stoica, apare 
un tînăr talentat, Stoica II ; a- 
lăturl de Marcu, altul, Balint. 
Și am văzut câteva „încruci
șări" Iordănescu — Stoica II 
care lăsau să se întrevadă o 
colaborare de viitor, și am re
marcat cîteva curse pe aripă 
„stil Marcu" încheiate din vi
teză cu centrări impecabile 
pînă la Balint, venit din linia 
a II-a, la două din ele tînărul 
jucător voind să „spargă" poar
ta adversă (fără efect...), la 
alta, insă, voleul său (calm !) 
aducînd golul mult dorit și 
parafînd o relație ce pare a se 
fi stabilit pe planul tactic al 
echipei.

Nutrim speranța ea „experi
mentul Traian Ionescu" să se 
soldeze in final eu o nouă e- 
ehipă, puternică și competitivă 
pe plan internațional (așa cum 
ani Îndelungați a avut clubul 
Steaua), in earc tinerii să-ți 
valideze pe deplin talentul, iar 
cei „vîrstnici" să aducă greuta
tea valorii.

Paul SLAVESCU

BUCURIE Șl SUPĂRARE
jucătorii — maroațl de efort — 
se dezechipau in liniște, strân
gând din dinți, abătuți. Emanoil 
Hașoti și-a adunat gândurile cu 
mare greutate, spunindu-ne : 
„Două au fost, după părerea 
mea, cauzele înfrlngerii : in pri
mul rind, absența a trei titu
lari, Peniu — in atac, Nistor 
și Borali — In apărare ; In al 
doilea rînd, tracul, emoțiile, 
precipitarea, inexplicabile pen
tru mine la niște jucători des
tul de experimentați ea Moldo
van, Petcu, Buduru, Mărculescu, 
Gache, Tur cu. Pentru a nu a- 
junge iarăși de unde am venit, 
va trebui să ne strângem serios 
rândurile și, cu forțele pe care 
Ie avem, să apăsărn zdravăn pe 
accelerator. Îmi pare foarte rău 
eă n-am putut oferi o victorie 
celor peste 25 000 de spectatori 
veniți la primul nostru meci In 
„A", după trei ani. Dar știu eă 
întotdeauna după ploaie vine 
vreme bună, așa că..."
* F. C. Constanța a pierdut 
doar un meci, doar o bătălie 7 
Rămîne de văzut.

Laurențiu DUMITRESCU

TRADIȚIA SPORTIVITĂȚII
cafe au văzut atita fotbal la 
viața lor ; pentru că programul 
le rezervase în prima etapă, ca 
adversară, pe una din formații-

MECIURI AMICALE
(min. 10, din 11 m). (D. GOLD
STEIN — coresp.)

DELTA TULCEA — LM.U. 
MEDGIDIA 7—1 (6—0). Au În
scris : Belea 3, Ingea 1, Zicu, 
B&descu, respectiv Uzlnca. (î>. 
COMȘA, coresp.)

AURUL BRAD ȘI CHIMICA 
TIRNAVENI s-au tathnlt ta du
blă partidă amicală ta cinstea 
„Zilei Minerului". Joi, la Timă- 
venl, scorul a fost de 1—1 "(0—0), 
prin golurile realizate de Mar
ton (min. 48> pentru Chimica, șl 
Ciontoș (min. 60) pentru Aurul. 
Duminică, la Brad, victoria a re
venit Aurului cu 3—0 (1—0), prin 
golurile înscrise de Ciontoș și 
Tina (2). (AL. JURCA. coresp)

GLORIA BUZĂU — PETROLUL 
PLOIEȘTI 2—2 (1—0). Au mar

cat : Butufel (min. 18, autogol).

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT
etștiguri ta bani. Nu ocoliți pri
lejul de a vă număra și dv. prin
tre beneficiarii acestei trageri 
deosebit de avantajoase I

• A ÎNCEPUT VINZAREA bile
telor pentru prima tragere Loto 3 
din această lună, care va avea 
loc duminică 18 august 1981. Așa
dar, noi șanse de mari satisfac
ții la sistemul de joc preferat, 
care răsplătește cu regularitate 
perseverența șl inspirația partl

ie cu personalitate din campio
natul nostru — Corvinul Hune
doara, cu jocul ei modern, in 
continuă mișcare. Speranțele 
victoriei s-au țesut în prima 
repriză, cind textiliștii — prin- 
tr-un efort mai mult ’ indivi
dual — au avut o superiorita
te în joc, concretizată prin 12 
șuturi la poarta lui Alexa, față 
de nici unul al adversarului 1 
Ce a fost pînă în final se știe
— arădenii realizînd o egali
tate pe care suporterii au pri
mit-o in modul cel mai 
sportiv. „Jos pălăria în fața 
„unsprezeeciui" antrenat de 
Mircea Lucescu și Remus 
Vlad"...... Să zicem mersi că am
scăpat cu fața curată...", „Este 
bun și un punct în fața aces
tei echipe tehnice, care execu
tă o frumoasă partitură fotba
listică..".

Astfel de comentarii puteau 
fi auzite in momentul cind 
spectatorii părăseau neîncă
pătorul stadion local. Nu o 
făceau din răutate față de 
formația favorită, ci dintr-o 
reală apreciere a ceea ce 
văzuseră în teren. în repri
za a- II-a. îi frapaseră „desene
le tehnice" hunedorene. cu rupe
rile lor de ritm, cu ..apariții
— surpriză", în faza de fina
lizare, a fundașilor laterali sau 
a unuia dintre mijlocași, îi în
cântase precizia paselor ; toa
te elemente ale jocului modem 
pe care Corvinul le etalase șl 
pe care vrea să le cizeleze in 
această ediție de campionat.

O dovadă elocventă a sporti
vității publicului local avea să 
fie furnizată în min. 50, cind 
arbitrul Gh. Jucan a dictat (re
țineți, era 0—0 !) acel penalty 
apărat de Duoadam sau, dacă 
vreți, neinspirat executat de 
Mircea Lucescu. Nici o apos
trofare, nici un murmur in tri
bune, la luarea deciziei...

Deci, tradiția sportivității a- 
rădene rămîne.

Stelîan TRANDAFIRESCU

PRIORITATE REMEDIERII
Egalul de la Pitești a produs 

multă Insatisfacție în tribunele 
stadionului din Trivale. La sfîr- 
șitul meciului au fost auzite 
destul de numeroase voci, care 
Încercau să găsească drept „țapi 
ispășitori" pentru semieșecul e- 
chipei gazdă, arbitrul, neșansa, 
antrenorii. Din păcate, prea 
puține au fost reproșurile la 
adresa „actorilor", a jucători
lor. A acelora care pot să gre
șească de nenumărate ori, să 
rateze din situațiile cele mai 
favorabile, să se joace cu ner
vii suporterilor, fără să fie vi
novat!, fără să poarte, așa cum 
ar fi normal, principala răs
pundere pentru rezultatul din 
teren, pentru calitatea specta
colului fotbalistic. Sigur, nu 
este deloc ușor să te știi -me
daliată cu bronz" in preceden
ta ediție de campionat și chiar 
din prima etapă a campionatu
lui următor să cedezi, pe te
ren propriu, un punct prețios 
In fața unei echipe. Progresul 
— Vulcan, care nu este tocă 
nici Universitatea Craiova, 
nici Dinamo, nici Steaua. Dar

Zablu (mia. 60. din 11 m), pen
tru Gloria, Pancu (min. S3), Si- 
maclu (min. 55), pentru Petrolul. 
CD. SOARE, coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
GLORIA BISTRIȚA 2—1 (1—1).
Au înscris : Mureșan (2), respec
tiv Moga. (Z. COVACI, coresp.)

STRUNGUL ARAD — RAPID 
ARAD 6—4 (3—2). Autorii goluri
lor : Mureșan 3, Bran, Urs, Bu
taș, respectiv Borugă (din 11 m), 
Broșovschl, Leșan și Moldovan.

F.C. BIHOR ORADEA — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 1—2 (6— 2).

CJ.R. TIMIȘOARA — UJtt. TI
MIȘOARA II 5—0 (4—0).

U.M. TIMIȘOARA I — MINE 
EUL ANINA 6—1 (1—0).

C.S.U. GALATI — CJS. BOTO
ȘANI 4—3 (2—1).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.U. GALAȚI 4—0 (1—0).

MINERUL BAIA SPRIE — SO
MEȘUL SATU MARE 1—0 (0—0).

INFORMEAZĂ
eipanților. Jucațl din vreme nu
merele preferate l
• CIȘTIGURILB TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 5 AUGUST 
1931. Cat. 1 : 1 variante »0% a 
34.269 lei și 5 varianta 15% a 
4.067 lei ; cat. 3 : 12,50 varianta a 
6.319 lei ; cat. 4 : 17.25 a 1.3?» tel; 
cat. 5 : 175,35 a ost lei ; cat. I: 
6.596.75 a 46 lei ; cat. 7 : IM,75 a 
200 lei ; cat. 5 : 3.001.75 a «t let 
Report la cat. 1 : 338.914 lei.

„MARELE INAMIC" AL
Universitatea Craiova are 

toate șansele de a intra în ga
leria marilor echipe de club ale 
fotbalului nostru. Afirmăm cu 
toată luciditatea aceasta, sin
gura în măsură să ne contra
zică — ceea ce sperăm că nu 
se va întîmpla — nefiind de
cît... însăși campioana. Domi
nând ultimele campionate, im
punând în echipa națională un 
grup masiv de titulari și de
monstrând, prtn joc, că repre
zintă o valoare incontestabilă, 
formația din Bănie a început, 
lansată, ediția nr. 64. Craiove- 
nii realizează acum multe faze 
de ridicat spectacol, bazate pe 
deplina cunoaștere a particula
rităților fiecărui jucător. Unele 
dintre aceste acțiuni par repe
tate îndelung, exersate insis
tent. O dovadă ar fi' manevra 
de la golul al doilea reușit la 
Tg. Mureș. La lovitura de colț, 
executată de Bălăci, la sem
nul efectuat de acesta. Ungu- 
reanu a sprintat către careul 
de 16 metri advers, a primit 
rapid balonul și a efectuat, din 
viteză, fără preluare, centrarea 
transformată în gol de Cămă
taru. Modul cum fac acum 
craiovenii dublajul in apărare 
arată că SPIRITUL DE ECHI
PA PREDOMINA, că au dispă
rut acele imputări, reproșuri, 
nervozități, egoisme chiar ce 
minau deseori reușitele. „Ba
rometrul" cel mai sigur al ex
celentei stări de spirit actuale 
a Universității rămâne, pentru 
noi. Bălăci. Egoismul său în 
joc a dispărut, nu-1 mai ve
dem discutînd cu arbitrii sau 
coechipierii. Imaginea reușitei 
transformări a lui Bălăci este 
imaginea campioanei. O con
ducere pricepută și care ac
ționează cu tact, fără tam-tam 
dar ferm (cind trebuie) — a- 
cest cuplu Oblemenco — Oțet 
— are acum încă un colabo
rator care știe ce are de fă
cut, pe C. Deliu, fostul jucător 
al Universității Craiova, deve-

PROPRIILOR GREȘELI!
tocmai pentru că F. C. Argeș 
este o formație din elita fotba
lului nostru, una care, sîntem 
convinși, va juca și de aici 
Înainte un rol de protagonistă 
in întrecerea divizionară, se 
impune o apreciere — din par
tea clubului — cit mai lucidă 
a situației, după meciul de 
sîmbăta trecută, o analiză cit 
mai obiectivă a lucrurilor, care 
să evidențieze, în primul rînd,

DUPĂ ETAPA I
(Urmare din pag. 1)

de minute. A pierdut, cum se 
știe la limită, dar n-a dispe
rat in lata unei formații, 
Steaua, decisă să obțină victo
ria si care pe măsură ce va 
realiza simbioza între „Stoica I 
si Stoica II". va putea realiza 
succese si mai concludente. Un 
îndemn pentru jucătorii vîlceni. 
de a persevera în direcția în
sușirii si perfecționării tuturor 
componentelor jocului complet, 
a asigurării ambelor momente, 
de atac si de apărare, pentru 
că aplauzele care-i însoțeau, la 
sfirșitul meciului, in drum spre 
cabine — arătau că ®u aseme
nea posibilități.

Cade, firește, în sarcina vir
tuților centrale ale atacurilor 
să se numere în principal, 
printre autorii de goluri. Si 
acești jucători, cei mai bine 
plasați fată de poarta adver
să. si-au făcut. în Eeneral. da
toria. Ne referim la Cîmpeanu 
II și Adrian Ionescu (ambii cu 
cîte două Eoluri). Cămătaru, 
Radu II. Țevi. Nedelcu si Co
ras.

Dar coechipierii lor din linia 
întîi. de la mijlocul echipei, 
din ariergardă 7 Au fost mal 
puțin productivi de astă dată, 
văduvind etapa întîi de o me
die a solurilor mai substan
țială. mai aproape de ceea ce 
m înregistrează si la noi une
ori ca si în alte campionate, 
de peste hotare, unde marca
jul. ansaiamentul fizic în ge
nere este literă de lese.

Punînd Si ne seama startului 
competitional numărul mai scă
zut de soluri (24). deși în ediția 
trecută, la inausurare. au fost 
înscrise mai multe soluri (29). 
ineficacitate* nnora dintre e- 
ehipe. in etapa de sîmbătă. se 
explică, în principal, prin 
slaba participare a jucă
torilor din liniile dinapoi

UNIVERSITĂJII CRAIOVA
nit vicepreședintele clubului. 
Credem că Universitatea a pă
truns în perioada deplinei ma
turități sportive, în.țelegînd 
prin asta o știință a jocului 
rezultată din acumularea expe
rienței de ani a lotului de ju
cători și din sumumul valori
lor remarcabile reunite sub tri
courile alb-albastre craiovenc.

Fotbalul nostru nu are decît 
de cîștigat dintr-o cît mai lun
gă. și în continuă ascendență, 
perioadă de ridicată clasă a 
fotbalului realizat de clubul din 
Craiova. Totul depinde însă de 
cei în cauză. Cu cît vor fi mai 
aspri cu ei înșiși și nu vor visa 
pe dulcele pat al laudelor, cu 
atît prezenta lor în grupul e- 
chipelor de elită, din întreaga 
istorie a fotbalului românesc, 
va fi mai remarcabilă și... re
marcată. Cu condiția să știe să 
învingă un mare inamic : în- 
gimfarea.

Eftimie IONESCU

TOPUL „EUROPENELOR»
Odată cu incLperea campio

natului, ca și anul trecut, zia
rul nostru pune la dispoziția 
cititorilor săi TOPUL „EURO
PENELOR". Este un clasament 
la „zi" (alcătuit pe baza me
diei notelor obținute de jucă
tori), al comportării fiecărei e- 
chipe — din cele 4 — în cam
pionat, menit să impulsioneze 
pregătirea și comportarea re
prezentantelor noastre în 
prestigioasele competiții eu
ropene.

Iată cum se prezintă primul 
clasament :

1. „U“ CRAIOVA 8,2
2. F.C. ARGEȘ 6,6
3. POLI. TIMIȘOARA 6,2
4. DINAMO 5,6

PROPRIILE GREȘELI, nu ale 
altora, aceasta constituind, de 
fapt, principala condiție a re
medierii lipsurilor și realizării 
succeselor viitoare.

Numai așa F. C. Argeș va 
putea depăși, fără urmări ne
plăcute, momentul de insatis
facție al unui start mai puțin 
reușit, puțind spera intr-o rea
lă împlinire a aspirațiilor sale 
competiționale.

Mihai IONESCU

A DIVIZIEI „A“
la momentul atacului, prin ne- 
încadrarca lor in scheme tac
tice bine studiate, pe profilul 
respectivei formalii, cu ajuto
rul cărora și alți fotbaliști, 
nu numai virfuriie centrale, să 
apară în poziție de a finaliza. 
Toate aceste scheme. bazate 
pe acțiuni colective, sincron. 
Intr-un tempo crescut în apro
pierea „16“-lui advers, presu
pun ca ele să fie „lucrate" și 
repetate la antrenamente pină 
ce reușita va fi deplină. Este 
prețul mai scump, este drent. 
acesta al muncii în plus, si ca 
volum și ca intensitate, pe care 
trebuie s-o depună în pregătiri 
antrenorii. si jucătorii. în 
schimbul căruia. însă, ei pot 
obține. împreună. OFENSIVA 
DE CALITATE, care duce, mai 
lesne, la Eol. Practic ne drep
tunghiul gazonului, nu doar 
teoretic, pe hîrtie. cum ne-au 
obișnuit unii dintre tehnicieni, 
mai tari, din păcate. în vorbe 
decît în fapte... Și, cum cupele 
europene bat la ușă. iar me
ciul cu Ungaria, de la 23 sep
tembrie. nu este nici el prea 
departe o revizuire de atitu
dine se impune...

Promisiuni așadar, neonorate 
în planul jocului. Reapar in 
schimb nedorită... compensa
ție. de la prima etapă, carto
nașele galbene : 15 la număr 
plus unul roșu. Un număr 
mare !

Ce s-a întreprins, se întrea
bă. pe bună dreptate. marea 
masă de iubitori ai fotbalului, 
in perioada de întrerupere a 
activității fotbalistice, din par
tea conducătorilor de cluburi 
si ai secțiilor, ca și a antreno
rilor. la importantul capitol al 
educației, al disciplinei ?

Un răspuns mai responsabil 
decît pină acum al tuturor 
factorilor implicați îl așteptăm, 
sîmbătă la următoarea etani 
a Diviziei ,.A".



OTTO KISS ALEXANDRU GUINEA IULIAN GHEORGHS

„CUPA PRIETENIA" LA POLO
MOSCOVA, 10 (Agerpres). - 

Competiția internațională de 
polo pe apă pentru echipe de 
juniori „Cupa Prietenia" s-a 
încheiat cu victoria formației 
U.R.S.S. — 14 p, urmată de se
lecționata României — 11 p. Pe 
locul trei s-a situat echipa Un
gariei.

Rezultate inregistrate in ul
timele meciuri disputate 3 
România — Polonia 27—7 J 
U.R.S.S. — România 9—5 î 
U.R.S.S. — Bulgaria 12—5 J 
Cehoslovacia — Cuba 10—9 j 
Bulgaria '— Polonia 9—6 1 Un
garia — U.R.S.S. (B) 12—4.

ION BADEA P010IȘT1I ROMÂNI IA „TROIflJL TASMAJDAN"

VIOLETA 
OPREA

NASTACA 
IUREKA

ELISABETA 
OLENIUC

AURORA
DARKO

CRISTIANA 
DINU

ECATERINA 
TU DORICA

TITIANA 
IFTIME

Adriana Chelariu pe urmele Sandei Toma

SPECIALIȘTII CANOTAJULUI MONDIAL

între 13 si 16 august, la Bel
grad sînt programate Întrece
rile tradiționalului turneu in
ternational de Dolo dotat cu 
„Trofeul Tasmajdan". La ediția 
din acest an sînt prezente pri
mele reprezentative ale R.F. 
Germania. Italiei. Iugoslaviei, 
României Spaniei si S.U.A. 
Din echipa care va reprezen
ta tara noastră nu vor lipsi 
Doru Spinu, Mihai Simion. Li- 
viu RăduCanu. Adrian Scher- 
van, Ivan Fejcr, Cornel Gor
dan. Liviu Garofeanu Vlad 
Hagiu si Cătălin Moiceana. 
Selecționata României va tn- 
tîlni. In ordine, echipele Iugo-

SÎNT UIMIȚI DE TALENTUL ROMÂNCELOR
în istoria canotajului româ

nesc destul de bogată în suc
cese la nivel, ’ seniorilor șl se
nioarelor putea.n întîlni — pînă 
in după-amiaza sîmbetU trecu
te — un singur titlu mondial 
obținut Ia nivelul junioarelor, 
de Maria Tănasă și Rodica 
Grădinara, la M iscova (1978). în 
proba de 2 f.c. La încheierea re
centelor campionate ale lumii 
rezervate tinerilor canotori pină 
la 18 ani, pe lacul de la Pan- 
cearevo. bilanțul speranțelor în 
această importantă disciplină 
sportivă din programul olimpic 
s-a îmbogățit considerabil. _

Mai precis, două noi titluri 
supreme și. alături de ele, o 
medalie de argint și alte două 
de bronz vin să confirme clasa 
tot mai îidicată a scolii româ
nești de conotaj. După succe
sele marii noastre - schifiste 
Sanda Toma la C.M. de la Bled 
și J.O. de la Moscova (1980), 
iat-o pe Adriana Chelariu, la 
18 ani cea mai rapidă junioa

singur gind acum, cînd nici nu 
s-a întors bine de la un cam
pionat mondial, reluînd imediat 
antrenamentul cu o poftă deo
sebită : să devină campioană a 
lumii și la senioare. Cînd, in 
ce probă ?...

„Poate chiar anul acesta, la 
sfîrșitul lunii. Ia Munchen — 
ne spune Adriana Chelariu, 
dacă bineînțeles voi fi se
lecționată în barca de dubla, 
sau cea de 4 vîsle. La simplu, 
nu cred că am prea mari șanse. 
Tehnica mea nu este încă la 
nivel maxim și apoi nu am nici 
suficientă experiență. Sanda 
este o mare sportivă șl nu știu 
cine ar putea s-o învingă".

Antrenorul emerit Victor 
Moeiani zimbește, dar nu spu
ne nimic. Pare convins ' că 
Toma este încă nr. 1 a vîslașe
lor lumii și că Adriana mal 
are de învățat. Are numai cu
vinte de laudă pentru celelalte 
două noi campioane ale lumii, 
la junioare. Camelia Diacones-

La Pancearevo s-a validat in mod spectaculos eficiența de 
nivel internațional obținută dupâ o muncă de selecție fă
cută cu competență, stăruință ți dragoste pentru marea 

performanță

ră din lume. Cu alte cuvinte, 
la această oră. România posedă 
— caz rarisim in istoria aces
tui sport — o campioană mon
dială și olimpică a senioarelor 
și o campioană mondială a ju
nioarelor in proba de schit. 
Două fete originare din Moldo
va domină astăzi autoritar în
trecerile mondiale, la toate ni
velele. ale celor mai valoroasa 
vîslașe din lume ! Și pentru cei 
mai puțin avizați să vă mal 
destăinuim un mic secret. A- 
driana a văzut lumina zilei 
la 5 iulie 1963, in satul Pădu- 
reni. comuna Copăceni aflat la 
mai puțin de 100 km. in raza 
aceluiași județ Botoșani, de co
muna Ștefănești unde s-a năs
cut Sanda Toma. lată un lucru 
pe care orice enciclopedie a a- 
cestui sport îl vâ însera, cu 
siguranță, la locul potrivit.

Noua „regină" a vîslașelor 
junioare are 1,83 m șl 78 kg, 
cam cu două degete mai înaltă 
decît Sanda. Este blondă si 
plină de viată. Nu are decît un

cu și Anișoara Sorohan : ^In
tr-un concurs care a reunit 
sportivi din SI de țări, din toa
te continentele, ele au eiștigai 
de o manieră care a uimit pe 
specialiștii canotajului mondial, 
intr-o probă (dublu vîsle) foar
te dificilă".

Ca o coincidență, pe Camelia 
șl Anișoara le despart... doar 1 
zile și cam tot vreo 100 km. 
Prima este născută la 2 februa
rie 1963 la Văleni, județul 
Neamț, iar a doua... la 9 fe
bruarie 1963. la Tg. Frumos, 
județul lași. Au fost descoperi
te de Nicolae Gioga și Adrian 
David, doi permanent! cău
tători de „diamante" șl trag in 
aceeași barcă din acest sezon; 
Au cîștigat cursa finală la du
blu vîsle și la „Concursul Prie
tenia", din acest an, iar acum 
au confirmat o certă valoare in
ternațională. Amîndouă sînt 
legitimate la C.N.A.S.E., dar au 
fost pregătite de colectivul larg 
de tehnicieni condus de V. Mo
dalii.

Ieri, la Snagov, ne-a fost 
greu să întîlnim și pe celelal
te medaliate de la Pancearevo. 
Antrenamentele — deși era luni 
și deși abia se întorseseră de 
la competiție — se des
fășoară non-stop. Am aflat to
tuși că Ecaterina Tudorică șl 
Tiliana If time s-au „bătut" 
realmente toată cursa pentru a 
schimba bronzul în argint sau 
aur, iar Violeta Oprea, Năstaca 
Jureka, Elisabeta ■Oleniuc, Au
rora Darko și cîrmacea lor 
Cristiana Dinu (din 4+ 1 vîsle) 
au trebuit să aștepte foto-fi- 
nish-ul pentru a afla poziția lor 
definitivă (locul III), tntr-atlt 
de echilibrată a fost disputa 
lor finală cu ambarcațiunile din 
R. D. Germană și R. F. Ger
mania, pe ultimii metri...

In fine, numai cuvinte fru
moase pentru cei 4 vîslași — 
i-am numit pe Ion Badea. Ale
xandru Ghinea, Olio Kiss și Iu
lian Gheorghe — care au salvat 
onoarea băieților, venind a- 
casă cu argint strălucitor. 
Este și meritul antrenorilor 
Radu Nicolae si George Mereu- 
ță, care s-au străduit să omo
genizeze patru tineri din trei 
cluburi.

La Pancearevo, așadar, s-a 
scris o nouă pagină frumoasă 
In istoria canotajului româ
nesc...

Adrian VASILIU
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R.P.D. COREEANĂ A CÎȘTIGAT 
„CUPA PRIETENIA-

Competiția de juniori „Cupa 
Prietenia* a fost cîștigată do for
mația R.P.D. Coreene, care a 
Învins cu 4—2 (după prelungiri 
șl executarea loviturilor de lo 
11 m) selecționata Poloniei. Pe 
locurile următoare U.R.S.S., Ce
hoslovacia. Bulgaria, România, 
R.D. Germană, Cuba. Ungaria și 
Cehoslovacia (B). In meciul pen
tru locul 5, echipa Bulgariei a 
învins cu 3—6 (1—0) formația Ro
mâniei.

DINAMOVIADA PENTRU 
JUNIORI

La Pardubice a început turneul 
pentru echipe de juniori „Dlna-

slaviei si S.U.A. (la 13 august).

R.F. Germania (14 august). 
Italiei (15 august) si Spaniei 
(16 august).
• întrecerile ediției din a- 

cest an a „Concursului Priete
nia" la înot sînt programate 
între 15 si 19 august. Ia Volgo
grad. Dintre înotătorii români 
care vor fi prezenti la startul 
acestui important concurs no
tăm pe Anca Pălrășcoiu. Teo
dora Hauptricht. Gabriela Ba
ku. Oliviu Băcuieti. Iuliu 
Follert, Martin Liptak, Robert 
Pinter si Cristian Ponta.

• în Divizia ..A". seria a 
Il-a. la polo : Progresul Ora
dea — Mureșul Tg. Mures
14—6 (4—1. 3—1. 4—2 3—2).

AGENDA SĂPTĂMÎNII
10.VIII CICLISM : începe turul Olandei — profesioniști,' care jF 

se va încheia la 15.Vin
TENIS : turneul dotat cu „Marele premiu al Montrea- 
lului" (se încheie la 16.Vin)

14.Vin SPARTACHIADA ARMATELOR PRIETENE, la Buda
pesta (se încheie la 22.VIII)

15.—16.VIII ATLETISM : finalele „Cupei Europei — Bruno 
Zauli", la Zagreb
PENTATLON MODERN : campionatul mondial femi
nin, la Londra

16.Vin AUTOMOBILISM : „Marele premiu al Austriei", a
11-a probă a C.M. formula L la Zeltweg 
MOTOCICLISM : „Marele premiu al Suediei", a 13-a 
etapă a C.M., la Anderstorp

ITAIIAMJL mTINI A CÎȘTIGAT
1URÎR R. F. GERMANIA
MUNCHEN (Agerpres). — 

Ediția din acest an a Turului 
ciclist al R.F. Germania a fost 
cîștigată de italianul Silvano 
Contini, urmat în clasamentul 
general de olandezul Theo de 
Rooy, la 12,0 și Tommy Prim 
(Suedia) la 43.0.

In ultima zi a cursei au f 
programate două semietape : 
prima, disputată Intre Aalen si 
Esslingen, pe distanta de 123 
km, a fost cîștigată de Pol Ver- 
schuere (Belgia) cu timpul de 
3. 09:15,0, iar a doua contracro- 
nometru Individual, cu sosirea la 
Stuttgart, a revenit Iul Gerry 
Verllnden, cronometrat pa 10,2 
km tn 12:36.6.

C. E. DE TENIS DE MASĂ 3)
In orașul cehoslovac Topolcany 

au luat sflrșit campionatele euro
pene de tenis de masă pentru 
Juniori. Iată rezultatele Înregistra
te în finale : simplu masculin t 
Jan Ome Waldner (Suedia) — 
Miroslav Broda (Cehoslovacia) 
21—18, 21—19 ; simplu feminin :
Bulatova. — (U.R.S.S.) — Hracho- 
va (Cehoslovacia) 19—21, 21—17,
21—18 ; dublu masculin: Waldner, 
Baeksson (Suedia) — Vladlslau. 
Miroslav Broda (Cehoslovacia) 
21—1», .21—19 ; dublu feminin : 
Danilavlclute. Vetserekova (URSS) 
— Hrachova, Kocova (Cehoslova
cia) 14—21, 21—16, 21—16 ; dublu 
mixt : Rebel, Wenzell (R.F. Ger
mania) — Broda, Hrachova (Ce- 

' hoslovacla) 21—17, 11—16.

ATLETISM • La Jena, la cam
pionatele R.D. Germane, Helke 
Dauto a stabilit un nou record 
european pentru junioare la 
lungime cu performanța de 6,91 
m. Udo Beyer — greutate 21,44 
m. Iar Evelln Jahl a ocupat pri
mul loo tn proba feminină de 
aruncarea discului, cu rezultatul 
de 66,72 m. Alte rezultate : mas
culin : 200 m : Emmelmann 20,40; 
înălțime : Beileschmldt 2,24 tn ; 
ciocan: Steuk 75,28 m; 110 mg: 
Schlisske 13,65 ; feminin : 200 m : 
Baerbel Wockel 22.07 ; suliță : 
Rosltha Potreck 66,03 tn : 300 m; 
Martina Steuk 1:1:8,71 • Ultima
zi a campionatelor masculine ale 
Angliei, la Londra : ciocan : Glr- 
van 69,80 tn ; 400 mg : Oakes 
49.89 : prăjină : Bel] 5,50 m ț
200 m : Floyd (S.U.A.) 20,51 ;
înălțime : Frazier (S.U.A.) 2,23
m : 100 m : Lattany (S.U.A.)
10.24 0 Americanul Tom Antczak 
a terminat Învingător tn concur
sul de maraton la Hurley (Wis
consin), fiind cronometrat tn 
2h 21:52,0. Ciștigătorul ediției tre-

• TELEX •
cute, americanul Paul Musllng. 
s-a situat pe locul secund, ou 
2h 22:43,0. Prima clasată dintre 
concurente a fost Mary Bange 
(S.U.A.), care a ocupat locul 80, 
cu timpul de 2b 58:35,0.

CĂLĂRIE • Campionatul eu
ropean pentru juniori s-a înche
iat la Aarau (Elveția) ou clasica 
probă „Marele Premiu al Na
țiunilor", tn care victoria a re
venit echipei Angliei, urmată de 
formațiile Belgiei, R.F. Germa
nia, Spaniei, olandei șl Franței.

ÎNOT • In cadrul campiona
telor Angliei la Leeds. înotăto
rul M. Taylor a fost cronome
trat în proba de 100 m liber cu 
timpul de 52,58, Iar Helen Jame
son a cîștigat proba feminină 
de 100 tn spate cu 1:05,94. Alte 
rezultate : 200 m bras masculin : 
Moorhouse 2:24,96 : 200 tn mixt 
masculin : Sykes 2:08,72 : <00 m 
mixt feminin : Scott 4:56,64.

ȘAH • După consumarea a 10

runde, In turneul Internațional 
de șah de la Bela Krvka (Iugo
slavia) conduo Barczay șl Hazal, 
cu cite 7% p, urmați de Meslng 
— 7 p. Șahistul român Constan
tin Ionescu, care tn runda a 
10-â a pierdut partida cu Ador- 
Jan, se află pe locul opt, cu 5 p. 
• După șase runde și disputa
rea partidelor întrerupte, tn tur
neul internațional de la Riga 
conduce marele maestru sovletlo 
Țeșkovskl cu 4‘/i p urmat de Tal 
(U.R.S.S.) 4 p, A. Petrosian
(U.R.S.S.) și Vogt (R.D. Germa
nă) cu cîte 3’/a p.

TENIS • Argentinianul Jose 
Luis Clero a terminat învingă
tor în turneul de la Indianapolis 
(Indiana), in finala căruia a dis
pus cu 4—6, 6—4, 6—2 de ceho
slovacul Ivan Lendl, cotat ca fa
voritul nr. 1. • tn finala tur
neului „Careul așilor”, desfășu
rată la Frejus, tn prezența a 
peste 1 000 de spectatori. Jucăto
rul american John McEnroe l-a 
întrecut cu 6—2,- 6—3, 2—6, 6—1 
pe francezul Thierry Tulasne.

movlada*. In primul meci Dina
mo București a Învins cu 6—• 
(2—0) formația cehoslovac* Ruda 
Hvezda. Alte rezultate : Hnogkan 
(R.P.D. Coreeană) — Dynamo 
(R.D. Germană) 1—1 (0—0) ; Di
namo (U.R.S.S.) — Levski Spar
tak Sofia 2—0 (2—0) ; Gwardta
(Polonia) — Ujpest Dezsa (Unga
ria) 5—0 (2—0).

URUGUAY A ÎNVINS 
COLUMBIA

La Montevideo, In med contlnd 
pentru preliminariile C.M. (grupa 
a 2-a a zonei sud-amerlcane), 
Uruguay a Învins cu 3—2 (1—1) 
Columbia.

AMICALE

• Valencia 3—0 (2—0) cu seL 
Honduras. Au marcat : Saura,
Pablo, Tendilla Finala turneu
lui de la Amsterdam (stadionul 
olimpic, 20 000 spectatori) 3 Ips
wich Town — Standard Liege 
2—0 (2—0). Pentru locul 3, Ajax 
— AZ ’67 Alkmaar 5—4 (după 
11 m) • Real Madrid a cîștigat 
turneul de la Llnea, 3—$ (2—0) 
cu Leeds United. Pe locul 3, 
Partizan Belgrad — Sporting 
Gljon 3—2 (1—1) • Dinamo Kiev 
s-a clasat prima în turneul din 
Spania, de la Coruna. în finală, 
1—0 (1—0) cu Atletice Madrid.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 8-a) 1 

Valea Mostar — Steaua Roși 
Belgrad 6—4 : Vardar Skoplje — 
Teteks Tetovo 6—1 ț Osljek — 
Zagreb 1—1 ; Buducnost — O.F.K. 
Beograd 4—1 ; Dynamo Zagreb
— Hajduk Spilt 6—0 ; Xeleznlclar 
Sarajevo — Sloboda Tuzla 1—1 1 
Rijeka — Vojvodlna Nevi Sad
1— 1 ; Olimpia Ljubljana — Sara
jevo 4—1. Partizan Belgrad — 
Radnlckl Nls amlnat. Clasament» 
L Vojvodlna Novi Sad 6 p ; 1. 
Osljek 5 p ; 3. Hajduk i p.

FRANȚA (etapa a 4-a) : Nisa
— Montpellier 1—0 ; Lyon — 
Tours 2—1 ; Sochaux — St. E- 
tlenne' 2—1 ; St. Germain Paris
— Monaco 1—1 ; Lens — Metz
2— 0 ; Brest — Laval 2—2 ; 
Auxerre — Bastla 2—2 ; Nantes
— Strasbourg 2—0 ; Nancy — 
Bordeaux 0—0 ; Valenciennes — 
Lille 4—0.

Clasament : L Lyon 8 p ; X 
Sochaux 7 p ; 3. Bordeaux 6 p.

POLONIA (prima etapă) 1 
Gvardla Varșovia — Wlsla Cra
covia 2—1 ; Szemblerkl Bytom — 
Zagleble Sosnowiec 2—3 ; Lecit 
Poznan — L.K.S. Lodz 2—0 ; 
Widzew Lodz — Motor Lublin 
2—1 ; Ruch Chorzow — Gornlk 
Zabrze 1—1 ; Arka Gdynia — 
Stal Mleleo 0—2 ; Slask Wroclaw
— Legla Varșovia 2—0 ; Pogon 
Szczecin — Baltyk Gdynia 1—2.

MEXIC : Campionatul s-a tn- 
cheiat cu victoria echipe! „Unl- 
versldad de Mexico", care In me
ciul retur al finalei a întrecut 
cu 4—1 formația „Cruz Azul". tn 
prima „manșă” a finalei. „Cruz 
Azul” ctștlgase cu 1—0.

T.S.K.A. MOSCOVA A CUCERIT C.C.E. LA HOCHEI
ROMA, 10 (Agerpres). — „Cu

pa campionilor europeni" la ho
chei pe gheață a fost cîștigată de 
echipa Ț.S.K.A. Moscova, care 
cucerește pentru a 11-a oară a- 
cest trofeu.

In ultimul meci al turneului 
final disputat la Val Gardena

(Italia), hochelștll sovietici au 
Întrecut cu scorul de 12—2 (5—0. 
6—1, 1—1) formația cehoslovacă
Poldi Kladno.

Clasament final : 1. T.S.K.A. 
Moscova 8 p ; 2. I.F.K. Helsinki 
3 p ; 2. Poldi Kladno 2 p ; 4. 
Brynaes (Suedia) 1 p
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