
De azi, la Ștrandul tineretului, 

finalele „Daciadei"

PRILEJ DE AFIRMARE 
A UNEI GENERAȚII

TALENTATE DE SĂRITORI JUNIORI
O generație de săritori deo

sebit de talentat! participă, de 
astăzi pînă duminică, la Ștran
dul tineretului din Capitală, la 
finalele „Daciadei* pentru ju
niori. Printre pretendenții la 
primele locuri se află, proaspe
ții campioni balcanici de ju
niori Cornel Pop, Cristina Ti
mar și Ileana Pirjol, ultima a- 
vînd și meritul de a fi cucerit 
locul I la „Concursul Priete- 
nia“ desfășurat, nu demult, in 
R. P. D. Coreeană. Alături de 
aceștia îi aflăm printre favo- 
riți pe Isabela Bercaru, Luiza 
Nicolaescu, Cristina Szakăcs, 
Arina Manta, Luana Pătae, 
Adrian Cherciu, Nicolae Lepă- 
duș și Florin Avasiloaie, tineri 
sportivi despre care se crede 
că vor fi promovați anul viitor 
în lotul reprezentativ de se
niori.

La întrecerile de la Ștrandul 
tineretului iau parte juniori I

(născuți în 1965 și mai mici) și 
juniori II (născuți In 1967 și 
mal mici). Programul con
cursului 1 azi, de la ora 10 (0 
și de la ora 16 (b) : trambulină 
1 m | miine, de la ora 10 : „3 
m“ (b), de la ora 16 : platfor
mă (f) ; duminică, de Ia ora 
10: ,4 m“ (f). de la ora 16 : 
platformă (b).

Anul trecut, titlurile de cam
pioni au fost cucerite de : C. 
Pop (Progresul) la toate cele 
trei probe, Isabela Bercaru 
(C. S. Ș. Triumf Buc.) la „1 m“ 
și la platformă, Anca Bcreț 
(C. S. M. Cluj-Napoca) la „3m“, 
la juniori I ; D. Lucacic 
(C. S. M. Cluj-Napoca) la „1 m“, 
C. Cherciu și A. Cherciu (ambii 
de la C. S. Ș. Triumf) la „3 m“ 
și, respectiv, la platformă, Cris
tina Timar (C. S. Ș. Triumf) la 
„1 m“ și la „3 m“, Luiza Nico
laescu (Progresul) la platfor
mă, la juniori II.

„(upa nării Negre'1 la ftasehct lcminin

ROMÂNIA-R.P. CHINEZĂ 94-78
CONSTANȚA, 13 (prin tele

fon). Ediția a 20-a a competi
ției de baschet feminin. „Cupa 
Mării Negre'* a continuat în 
Sala sporturilor din localitate, 
în mijlocul unui interes ge
neral stimit de meciuri spec
taculoase ca desfășurare și de 
unele rezultate neașteptate.

SERIA A : ROMÂNIA — 
R.P. CHINEZA 94—78 (47—34). 
După 7—8 minute de joc echi
librat, reprezentativa țării noas
tre, bine condusă de antreno
rii Tr. Constantinescu și G. 
Năstase, s-a desprins net. da
torită bunei comportări a ma
jorității componentelor echi
pei. Au fost folosite toate ju
cătoarele înscrise în foaia ofi-

vingătoare. respectiv Cesina- 
kova ÎS, Hojsakova 8. Arbitri: 
M. Aldea și C. Dumitrache.

SERIA B: UNGARIA — PO
LONIA 69—50 (37—26). Cea mai 
mare surpriză (de pînă acum) 
a turneului a fost produsă de 
formația Ungariei care, dato
rită unei apărări în zonă (mo
bilă și agresivă), a izbutit să 
intercepteze multe mingi și să 
dezorganizeze jocul partenere
lor de întrecere. Coșgetere : 
Boksai 19, Nemeth 16 pentru 
învingătoare, respectiv Jadlow- 
ska 12, Kozera 10. Arbitri :

Paul IOVAN
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Primarul Bistriței, Andrei Weingartner, se implică de 10 ani cu pasiune In problemele sportive

„SPORTUL FACE PARTE DIN VIATA NOASTRĂ COTIDIANĂ...

— în Bistrița se spune des
pre dv., tovarășe primar AN
DREI WEINGARTNER, că 
sinteți un mare iubitor și spri
jinitor al sportului. Este ade
vărat ?

— Adevărat e3te că îmi 
place sportul. Dar mi se pare 
că orice primar, fie că este 
pasionat sau nu, trebuie să fie 
un susținător al sportului. In 
fond, această activitate, care in 
anii socialismului a căpătat un 
caracter de masă, trebuie tra
tată in rind cu celelalte preo
cupări de ordin social. Spor
tul face parte din viața noastră 
cotidiană, ne-o înfrumusețează, 
ii conferă mai multă prospeți
me și vigoare. Deci nu nb pu
tem dispensa de el. Cu atit

mai,mult, un primar este da
tor sd-l sprijine și pe plan 
material și pe plan moral...

- Dv. cum ați făcut-o con
cret 7

— De clnd îndeplinesc a- 
ceastă muncă, din mai 1971, 
am căutat să contribui cu tot 
ce am putut pentru a da o 
nouă față activității sportive 
bistrițene. Șt acest sprijin 
trebuie să pornească, firește, 
de la baza materială. La ve
nirea mea aici, baza din parc 
era mici și degradată. Am 
pus umărul, împreună cu or
ganele locale interesate și cu 
cetățenii, la refacerea și ampli
ficarea ei. Acum este un com
plex bine dotat, agreabil, mo
dern și funcțional, unde se 
practică mai multe discipline. 
Și încă avem intenții de a-l 
îmbunătăți. Avînd la bază o 
idee mai originală, ca să zic 
așa, aceea de grupare a mai 
multor arene sportive, ne gin- 
dim să adăugăm și alte tere
nuri...

— Desigur, acest complex 
este afectat sportului de per
formanță...

- Nu numai performanței, 
care, după părerea mea, tre
buie să fie „cartea de vizită" 
a activității de masă (și deci 
nu trebuie neglijată), ci și ac
țiunilor organizate pentru cei 
mulți. Dar mai sint și alte 
baze de care beneficiază popu
lația. Am amenajat, de pildă, 
un loc de agrement in zona

Codrișor, unde avem un bazin 
de înot de dimensiuni olimpi
ce, folosit și de sportivi și de 
populație, precum și două pis
cine pentru copii. Totodată, am 
sprijinit diverse colective de 
oameni ai muncii pentru a-și 
amenaja propriile lor baze, în
tre care aș numi complexul 
asociației C.F.R., baza de la 
Spitalul județean, pe cea rea
lizată cu contribuția in munci 
a iubitorilor de sport de la 
Secția de proiectări a Consiliu
lui popular județean, pe cele 
de la Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială și 
de la Grupul de șantiere ale 
Trustului de construcții indus
triale. In fine, pe cele din zona 
industrială (Fabrica de sticlă și 
Combinatul construcții de ma
șini). unde sint afectate circa 
3 ha pentru baze sportive. 
Alte două au fost amenajate cu 
contribuția U.T C. Și altele 
inci (inclusiv două noi zone 
de agrement) le plănuim. Ele 
impînzesc, practic, întreaga 
urbe, oferind astfel cetățe
nilor posibilități comode, les
nicioase de a face mișcare, de 
a-și întări sănătatea, de a se 
destinde după munca cotidiană.

— Dincolo de contribuția la 
întărirea bazei materiale, ce 
alte modalități de sprijinire a

Aurel an RREBEANU

(Continuare în pag 2-3)
cială, ceea ce a permis un 
rodaj util al acestora în ve
derea dificilei partide pe care 
formația română o susține vi
neri în compania celei a Fin
landei. Au înscris : Pali 18,
Solovăstru 12, Balaș 11, Bădi- 
nici 11, Szekely 11, C'iubăncan 
6, Goian 5, Kirr 6, Zidaru 6, 
Popa 4, Filip 2, Fotescu 2 pen
tru învingătoare. respectiv 
Limin 18, Yang 18, Li Suyung 
16, Wu Ping 10, Yan 8. Li- 
mini 4, Luiri 2, Yun 2. Arbi
tri : V. Karen (Finlanda) și 
E. Pfiinder (R. D. Germană).

FINLANDA — CEHOSLOVA
CIA 61—53 (23—22). Practicind. 
în continuare, un joc bun. bas
chetbalistele finlandeze au re
purtat o surprinzătoare (dar 
pe deplin meritată) victorie, 
în fața unei echipe care nu a 
izbutit să fructifice superiori
tatea de talie. De menționat 
că din formația Finlandei a 
lipsit Terhi Airas (accidenta
tă), iar Cehoslovacia s-a pre
zentat cu jumătate din lotul 
de bază, celelalte sportive 
participînd la un turneu. în 
Franța. Coșgetere : Hakala 16, 
Koski 14. Vesa 13 pentru în-

Universiada '81 în comentarii, date și cifre

ÎNTRECEREA DE LA BUCUREȘTI A CONSEMNAT ÎNCĂ O DATĂ

CLASA RIDICATĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ
e Intr-o companie Ioane laloroasă, NADIA COMANECI 

și KEPT SZILiri» s au impus în competițiile individuale

TOTAL MEDALII CUCERITE (feminin si masculin)
AUR ARGINT

12 3
3 4
5 2
1 -

BRONZ TOTAL
3 18
7 14
4 11
- 1

NOI DISTINCȚII 
INTERNATIONALE 

PENTRU 
ȘAHIȘTII ROMÂNI 
ln cadrul Congresului 

F.I.D.E, desfășurat la Atlanta, 
în S.U.A., Comisia de clasifi
cări a forului șahist suprem 
(prezidată de prof. Arpad Elo) 
a validat, pe baza documenta
ției prezentate, noi clasificări 
pentru jucătorii care au înde 
plinit normele regulamentare 
în perioada 1980—1981.

Astfel, Adrian Negulescu 
(Petrolul Ploiești) a primit tit
lul de maestru international.

Ca maeștri F.I.D.F.. au fost 
confirmați următorii jucători 
români : Constantin Botez
(I.T.B.), Ghcorghe Erdeuș 
(Electronica), „Vasile Geor
gescu (Universitatea Bucu
rești), Emanuel Reicher (I.T.B.), 
Sergiu Grunberg (Universitatea 
București).

Astfel, șahul românesc nu
mără acum 3 mari maeștri. 13 
maeștri internaționali și 9 
maeștri F.I.D.E.

ROMANIA
U.R.S.S.

R.P. CHINEZĂ 
JAPONIA

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, 
echipa masculină a României, campioană 

a Universiadei

îi.tr-un clasa
ment al celor 10 
sporturi din pro
gramul Universia
dei de la Bucu
rești, gimnastica ar 
ocupa, fără îndo
ială. unul din 
locurile de frunte 
atît sub aspectul 
valoric ca atare al 
întrecerii, 
al 
fapt 
în ultimă instanță, 
marele interes cu 
care publicul 
cureștean — 
nu numai el 
urmărit cele 
tru zile de 
nâstică de la Pa-

cît și 
popularității, 
ce explică,

bu
și 

— a
pa- 

gim-

Cele mai bune gimnaste ale concursului feminin, Nadia Comă- 
neci și Emilia Eberle, felicitîndu-se reciproc pentru 
la paralele 
laiul 
din 
s-a 
că 
organizarea 
arenele de 
reștilor a unora dintre cele mai 
mari întreceri în multe dintre 
disciplinele incluse în program. 
Nici gimnastica n-a făcut ex
cepție în această privință, miile 
de spectatori care au urmării

sporturilor și culturii 
Capitală. S-a spus și 
repetat de atîtea ori 

Universiada a prilejuit 
in sălile sau pe 
sport ale Bucu-

TOTAL MEDALII AUR

Nadia Comăneci (România)
Emilia Eberle (România) 
Kurt Szilier (România) 
Li Ning (R P. Chineză) 
Dan Odorhean (România) 
Emilian Nicula (România) 
luri Korolev (U.R.S.S.)

Dumitrița Turner, Rodica Dunca (România), 
Stela Zaharova (U.R.S.S.), Li Yuejiu, Li Xiao
ping (R.P. Chineză) și Koji Sotomura (Japo
nia) - cite 1.

„aurul" de
Fotografii de Ion MIHÂICĂ 

concursurile de gimnastică 
fiind, intr-adevăr, martorii ce
lor mai puternice competiții 
organizate vreodată in tara 
noastră. Ntcicînd n-au fost re
uniți într-o singură reurriuna 
ati(ia campioni olimpiei, mon
diali și europeni, nicicind spec
taculozitatea și nivelul dispute
lor nu au fost atit de ridicate, 
nicicind publicul nu a fost atit 
de incintat. de satisfăcut de e- 
voluțiile competitorilor și — ni 
se pare necesar să subliniem 
— nicicind spectatorii nu au 
avut prilejul să urmărească în 
direct obținerea atitor prestigi
oase succese de către reprezen
tanții tării noastre, care au cu
cerit — atît la feminin cît și 
1a masculin — un impresionant 
bilanț de medalii, 18 in totaL 
dintre care 12 de aur. 3 de ar
gint și 3 de bronz, bilanț re
cord al gimnasticii de-a lungul 
tuturor participărilor anterioa
re la această mare și traditio-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)



UNIVERSIADA ’81 ÎN COMENTARII, DATE Șl CIFRE
.ftWWWWWWWWW

în c;nstea zilei de 23 August, sub egida ,

ÎNTRECEREA de la bucurești a consemnat încă o dată rr MM ȘAHISTĂ BUCUREȘTEANt

CLASA RIDICATĂ A ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIMNASTICĂ 
dalii de aur, performanță pe 
care n-a mai realizat-o nici o 
altă gimnastă Ia întrecerile U- 
niversiadei ! Sîntem siguri că 
marea noastră campioană ar fi 
putut să se impună cu ușurin
ță chiar dacă s-ar fi prezentat 
în concurs cu programul cu 
care nu mai departe decît cu 
un an în urmă, la Jocurile O- 
limpice de la Moscova, era co
tată ca cea mai bună gimnas
tă a competiției. Dar Nadia a 
privit dintr-o altă perspectivă 
Universiada de Ia 
Ea a dorit — și a 
tr-o manieră care a 
nat puternic pe toți 
— să dovedească că

(Urmare din pag 1)
nală competiție studențească, 
bilanț care situează această 
disciplină pe primul loc în cla
samentul oe sporturi al delega
ției studențești a României, cu 
un total de 124 de puncte.

Dacă gimnastica s-a detașat 
între celelalte 
niversiadei ni 
tul firesc să 
cadrul acestei 
xistat momente memorabile, de 
excepție, de mate satisfacție, 
pe care ni le-au oferit cîțiva 
dintre cei mai valoroși partici
pant!. în primul rînd gimnas
tele și gimnaștii români, pri
mii în rîndurile acelora care au 
ridicat cota valorică a reuniu
nilor de la Palatul sporturilor. 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, 
Dumitrița Turner, Rodica Dun- 
ca. toate componente ale echi
pei reprezentative a țării noas
tre, campioană mondială la 
Fort Worth, în 1979, și meda
liate cu argint la Jocurile O- 
limpice de la Moscova, de anul 
trecut. Kurt Szilier, Emilian 
Nicula. Dan Odorhean, sportivi 
care s-au remarcat și au avut 
prestații mult aplaudate în în
treceri de anvergură, precum 
și Romulus Bucuroiu, ca ur
mare a unei 
planificate, a 
dorințe de 
prestigioase 
mobilizări 
curs — au 
rea la cea _ __
Universiadei cu un bilanț care 
onorează școala românească de 
gimnastică. Se cuvin, desigur, 
cele mai sincere felicitări co
lectivului tehnic care a contri
buit la realizarea acestui pres
tigios succes : Gheorghe Gor- 
goi. Atanasia Albu, Octavian 
Belu, Anca Grigoraș, Gheorghe 
Condovici, Vasile Coșariu, Mir
cea Lisovschi, acționînd sub 
conducerea și îndrumarea fede
rației de specialitate : Nicolae 
Vieru — secretar. Maria Simio- 
neseu — antrenoare federală. 
Adrian Stoica — antrenor fe
deral. Aceleași frumoase apre
cieri și 
desfășurată 
Dumitru 
Oană nsiholog 
lcscu-Gheorghiu. 
tehnicianul Li viu Borș, care au 
vegheat la starea de sănătate 
si de formă a celor două loturi.

Deși a avut de înfruntat ad
versare puternice, de recunos
cută valoare și competitivitate 
internațională. între care Stela 
Zaharova, Maria Filatova, com
ponente ale echipei reprezenta
tive a Uniunii Sovietice, cam
pioană olimpică anul trecut, la 
Moscova, și cîștigătoare a nu
meroase medalii de aur la
..Cupa Mondială" sau Zhu
Zheng, campioană a R.P. Chi
neze. Nadia Comăneci, Ia prima 
sa participare Ia Jocurile Mon
diale Universitare, și-a înscris 
în excepționalul său palmares, 
un nou și prestigios trofeu, ea 
fiind — asa cum o așteptam — 
vedeta principală a concursu
lui. pe care l-a dominat cu 
mare autoritate și în care a cu 
cerit nu mai puțin de cinci me-

sporturl ale U- 
se pare cu to- 

subliniem că în 
discipline au e-

pregătiri riguros 
unei nestăvilite 
obținere a unor 

rezultate, a unei 
exemplare în con- 
încheiat participa- 

de a Xl-a ediție a

pentru 
de 

Și

activitatea
dr. Carmen 

dr. Ioachim 
Doina Bărbu- 
nrecum si de

București. 
reușit în- 
impresio- 

specialiștii 
poate în

cesul echipei studențești a Ro
mâniei, cîștigătoare a medaliei 
de aur, precum și cucerirea lo
cului I la individual compus 
de către multiplul campion al 
României, Kurt Szilier, repre
zintă, indiscutabil, un valoros 
succes al gimnasticii noastre 
masculine, care a probat eloc
vent că este capabilă să se im
pună în arena internațională 
a-tît în disputele pe echipe, cit 
și în concursuri cu caracter 
individual. La rîndul lui. Szi-- 
lier a arătat că poate deveni 
un demn succesor al lui Dan 
Grecu în „ștafeta medaliilor" 
la marile competiții intemațio- • 
nale. Dorim să remarcăm că

Âsociatia sportivă „Calcula
torul" București organizează, 
sub egida „Daciadei" si în 
cinstea celei de a 37-a aniver
sări a zilei de 23 August, festi
valul „Vara șahistă bucureștea- 
nă“, aflat acum la a doua edi
ție. Succesul de care s-a bucu
rat competiția cu un an în ur
mă i-a determinat Pe organiza
tori să-i amplifice dimensiunea, 
dîndu-i un caracter internatio
nal.

în perioada 20—30 august se 
vor desfășura 6 turnee, esti- 
mîndu-se o participare de peste 
200 de jucători și jucătoare.

Concursurile vor avea Ioc în 
sălile „Calculatorul". I.T.B. și 
Clubul central, ne categorii de 
clasificare — categoria a Il-a, 
pentru obținerea unei norme de 
categoria I, categorial 
tru obținerea unei 
de candidat maestru 
didat de maestru,.
obținerea unei norme de maes
tru. Turneele se vor desfășura 
în ..sistem elvețian" sau „com
binat". în funcție de numărul 
participanțiloT si al participan
telor. Taxa de înscriere este 
de 100 lei pentru concurent!! 
din țară și de 200 lei pentru cei

I. oen- 
norme 

si can- 
pentru

PARTICIPANȚII LA „CUPA VOINȚA"

Frumoasele aprecieri pe care oaspeții Universiadei le-au 
făcut la adresa organizatorilor, pentru buna desfășurare a 
Întrecerilor de gimnastică, pentru asigurarea celor mai 
bune condiții pentru ca sportivele și sportivii să-și valori
fice integral 
primul rînd, 
profesori de 
pus întreaga 
tul. în orice 
mitra Moțet, 
Albert, Erancîsc LSvi, Robert 
Firea, lulia Rotărăseu, Maria 
Bîcu, Cornel Fărcaș, fără a 
toți.

adresate, în 
— antrenori, 

— care și-au 
pentru ca to

AU ÎNCEPUT sa sosească la ploiești

potențialul lor valoric, se cuvin 
inimosului colectiv de specialiști 
educație fizică, activiști sportivi 
pricepere, competență și pasiune .______
moment, să fie la înălțime. îi amintim pe Du-
Ioan Sabău, Cornel Bălan, Alfred Molnar, Ion 

Podlaha, Maria Login, Elena 
Cosma, Albert Varga, Adrian 
considera că i-am numit pe

văța încă elemente noi, de 
marc dificultate și spectaculozi
tate, cu care să-și mențină ne
știrbită aureola de mare campi
oană. Și trebuie să spunem că 
tocmai această manieră de a- 
bordare a concursului l-a per
mis Nadiei să cîștige, să se 
distanțeze de puternicele sale 
adversare, cu note maxime la 
sărituri 
aprecieri 
musețea, 
lor sale.

Chiar dacă la individual com
pus s-a situat doar pe locul 5 
(nereușita de la sol a costat-o 
jumătate de punct), Emilia E- 
berle a fost, desigur, foarte a- 
proape de Nadia și. de fapt, 
lupta pentru primul Ioc s-a dat 
între aceste două gimnaste de 
frunte ale reprezentativei noas
tre, Emilia avînd satisfacția de 
a cîștiga două medalii de aur 
-în finalele pe aparate, cu evo
luții care s-au situat la nive
lul maxim al posibilităților ști
ute ale acestei talentate gim
naste arădence. Valoarea și ta
lentul Stelei Zaharova, clasată 
pe locul doi la individual com
pus și medaliată cu aur la să
rituri, s-a evidențiat mai ales 
în concursul general, dar ei 
i-au lipsit forța și siguranța 
pentru a obține mai mult. Re
marcabilă tehnicitatea si com
poziția exercițiilor prezentate 
de gimnastele din selecționata 
R.P. Chineze.

La un nivel foarte ridicat s-a 
situat și concursul masculin al 
Universiadei, cu un număr con
siderabil mai mare de echipe 
care aspirau la pozițiile frunta
șe. printre care cele ale Uni
unii Sovietice, R.P. Chineze, 
României, Japoniei și Ungariei 
porneau cu cele mai mari șan
se de a se număra printre me
daliate. în acest context, suc-

și sol și cu frumoase 
pentru eleganta, fru- 
plasticiiatea mișcări-

gimnaștii noștri șî-au valorifi
cat integral șansele pe care le 
aveau Ia aparate, situație care 
le-a permis ca — după presti
giosul succes realizat pe echi
pe și la individual compus — 
ei să se impună cu trei me
dalii de aur, una de argint și 
una de bronz în finalele pe a- 
parate, trofeele de aur fiind 
cucerite de Kurt Szilier (cal 
cu mânere). Dan Odorhean 
(sol) și Emilian Nicula (bară 
fixă). Doar gimnaștii chinezi 
au mai obținut un număr -de 
cinci medalii de aur. ei avînd 
în Li Ning o valoare incontes
tabilă. care s-a situat înaintea 
favoritului principal al forma
ției, Li Yuejiu, spre care se 
îndreptau toate privirile, date 
fiind succesele pe care el le 
repurtase în concursuri ante
rioare. Iuri Korolev, gimnastul 
sovietic care cucerise trei me
dalii de aur la ultimele cam
pionate europene, a reușit să 
confirme doar în parte, obți- 
nînd două medalii de aur, am
bele la egalitate cu alți conou- 
renți, ceea ce subliniază, o dată 
în plus, atît nivelul ridicat al 
disputelor sportive, cit și lupta 
strînsă pentru fiecare poziție 
de pe podium, la toate apara
tele.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin succesele repurtate, prin 
nivelul ca atare al concursuri
lor. Universiada ’81, această 
mare întrecere a sportului stu
dențesc mondial, a confirmat 
încă o dată clasa ridicată a 
școlii românești de gimnastică, 
a cărei forță s-a impus, între 
altele, prin cele 18 medalii, 
dintre care 12 de aur, prin vi
goarea cu care s-a afirmai ta
lentul și măiestria celor mai 
valoroși dintre reprezentații 
săi.

Primii participant! străini la 
concursul internațional de ci
clism dotat cu „Cupa Voința" 
(programat în perioada 17—20 
august) au șl sosit la Ploiești, 
locul de start 
cinci etape 
vorba de 
din Cuba, 
demonstrat 
concursului „ 
șurat în urmă cu cîteva zile 
pe șoselele din preajma Capita
lei. Odată sosiți la Ploiești 
sportivii cubanezi Carlos Ley
va, Edel Garcia Banos, Eduar
do Cruz Diaz, Ruben Campa- 
nyony, Jose Rafael Tardio și 
Julian Diaz Estupinan au și 
început recunoașterea traseelor 
pe care se vor desfășura eta- 

acestei interesante compe

în toate cele 
ale întrecerii. Este 

lotul de alergători 
sportivi care șl-au 
valoarea cu prilejul 
„Prietenia", desfă-

UCECOM și A.S. Loto-Prono- 
sport, îi așteaptă acum pe cei
lalți cicliști străini, alergători 
din Cehoslovacia, Ungaria și 
Polonia.

din străină 
sati li se v 
obiecte.

Pentru n 
vincie caza 
ca si in ar 
nele grupu 
nica“. unde 
si masa la

Ședința t 
la sala „C 
30 Decembr 
20 august, 
sportivii va 
locurile de 
categoriilor

Informații 
pot primi ! 
rul“. telefor 
rectorul fe; 
Gratianu — 
terioare 137 
Si 87.80.00 -

Nutrim si 
de șah ale 
tiilor din C 
nu vor scăi 
tru a-și ve: 
pentru a ol 
clasificări s

Ploiești au început să 
și rutierii noștri. Printrevina

cei înscriși la Întrecerile care 
încep luni figurează M. Ro- 
mașcanu, C. Căruțașu, Tr. Sîr- 
bu, Gh. Lăutaru, L Gancea, C. 
Nicolae, A. Antal.

Organizatorii „Cupei Voința",

ETAPA A II a A „CUPEI»»

La sfîrșitul săptăminii, la 
Sibiu, se va desfășura etapa a 
Il-a a campionatului de atle
tism pentru echipe de juniori 
și tineret, dotat cu „Cupa 
României". Această etapă este 
deschisă exflusiv juniorilor de 
categoria a IlI-a (băieții năs- 
cuți în 1966—67, fetele născute 
în 1967—68) care au îndeplinit, 
în prealabil, standardurile ce
rute prin regulamentul compe
tiției. Spre deosebire de cele
lalte două etape ale „Cupei 
României", care, precum se 
știe, sint rezervate atleților ju
niori I, II și tineret, de ' data 
aceasta întrecerile se vor des
fășura la probe și cu materia
lele de concurs specifice acestei 
categorii 
piu 
4X80 
fete, 
4X80 
m obst.

Avînd-- ----------
măr al talentelor din rîndurile

60
m.
80
m.

de virstă, ca de exem- 
m, 600 m, 2000 m,
80 mg si 200 mg la 
m, 600 m, 3000 m,
90 mg. 200 mg. 1000 

la băieți.
în vedere marele nu-

„SPORTUL FACE PARTE DIN VIAJA NDASIDA COTIDIANA ii

(Urmare din pag. 1)
sportului a găsit pasionatul pri
mar al municipiului Bistrița ?

— în general, cred că spor
tul de performanță trebuie sd 
se sprijine pe un fundament 
solid. Și de aceea susțin pe 
toate căile propășirea sportului 
de masă. Mă străduiesc cit pot 
să conving pe cel ce au sarcini 
directe să dea acțiunilor și 
competițiilor de masă acea ca
litate care să facă din ele efi
ciente mijloace de propagandă, 
să elimine tot ceea ce poate da 
impresia unei munci de min- 
tuială. După cum sugerez, de
seori, asociațiilor sportive 
întreprinderi și instituții 
uzeze de resursele proprii, 
concursul in muncă 
cl lucrătorilor pentru 
ja, in incinte sau in 
baze sportive simple, 
să permanentizeze 
de masă. Ținind seamă 
preferințele oamenilor care u- 
neori se remarcă prin acțiuni 
spontane. Fiindcă bistrițenii 
sint mari iubitori ai mișcă
rii. Și tinerii, dar și vîrstnicti. 
Vara ii in t Unești in grupuri de 
familie, ieșind pe biciclete spre 
zonele pitorești fi de agre
ment, iarna drumul spre Bu- 
dacul de Jos devine pirtie de

din 
să 

____ de 
patriotică 
a amena- 
apropiere, 
precum ?i 
acțiunile 

' de

săniuțe pe o porțiune de circa 
2,5 km. Și vin copiii puhoi. La 
schi, de asemenea, sint mulți 
pasionați, inclusiv eu...

Și pot spune ci acum există 
o experiență pozitivă bogată, 
rezultatele concretizîndu-se in 
lucruri frumoase realizate 
multe asociații. însăși 
luția celei mai mari

te 
evo- 

..... _ ...... ___ gru
pări sportive a Bistriței, clubul 
Gloria, dovedește că atunci 
cind există preocupare se pot 
realiza lucruri bune în rapor
tul de care aminteam: masă 
— performanță. Multe acțiuni 
de selecție s-au soldat cu roa
de frumoasț. $i în fotbal încep 
să se afirme multe talente lo
cale, și în haltere, volei, gim
nastică etc.

— Se pare că în această pri
vință Bistrița are incă mari re
surse...

— Tocmai de aceea spun a- 
desea că îndeosebi școlile bis- 
trițene — și notați că orașul 
dispune de o populație școlară 
care atinge cifra de 20 000 — 
pot da mai mult față de con- ......  ... umane 

nevoie 
ca specialiștii, profesorii, 
depună mai mult suflet 
ceea ce fac. Cum au demon
strat, de pildă, cei de la gim-

de 
re- 
pe 

?< 
nu numai lor, le place foarte 
mult sportul. Mulți sint do
tați șl talentați in diverse dis
cipline. Trebuie căutați

nastică sau de la tenis 
masă, care au și obținut 
zultate de prestigiu, chiar 
plan național. Tinerilor,

mase...
in

IA BRAȘOV, „CUPA 
ELIBERĂRII" LA HANDBAL (I)

Ajunsă la cea de a 24-a edi
ție, competiția de handbal fe
minin dotată cu .Cupa Elibe
rării" se va disputa, de astăzi 
pînă duminică, în Sala sportu
rilor din Brașov, în organiza
rea C.J.E.F.S. La Întreceri iau 
parte echipele divizionare Rul
mentul Brașov — campioana 
țării, Știința Bacău, Hidroteh
nica Constanta și Mureșul Tg. 
Mureș. (C. GRUIA — coresp.).

Concediul. Vacanța. Timpul liber pot fi petrecute ideal cind 
dispunem de ARTICOLE DE SPORT-TURISM adecvate.

Procurați din vreme

dițiile materiale și 
existente. Este însă

să 
în

9 CORTURI CU ACCESORIILE DE CAMPING (mese» scau
ne, paturi pliante, rucsacuri, genți de voiaj, truse ți seturi 
de tacîmuri și vase etc.) ;
• ARTICOLE PENTRU DRUMEȚIE (îmbrăcăminte, încălță

minte, biciclete, motorete etc.) ;
• ARTICOLE CULTURAL-SPORTIVE (aparate foto din pro

ducția internă, jocuri distractiv-educative etc.) ;
9 ARTICOLE DIN MASE PLASTICE (caschetă, minge, colac 

pentru inot etc.) din magazinele întreprinderilor comerciale 
ale DIRECȚIEI COMERCIALE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:
• ELECTROTEHNOCHIM, Piața Pantelimon ; 
ft CABANA, Bd. 1848 nr. 9 ;
9 ALPIN, Bd. N. Bălcescu nr. 24 ;
9 BUCUR-OBOR, Șos. Colentina nr. 2 ;
9 MATERNA, Bd. 1 Mai, bloc 44.

Recom

„CUPA ROMÂNIEI"
Pe două dintre bazele sportive 

bucureștene, la poligonul Tu
nari (probele de talere) șl la 
Olimpia, In parcul Herăstrău 
(probele de tir cu arcul) au În
ceput primele întreceri din ca
drul „Cupei României" la tir, 
Importantă competiție din calen
darul intern al acestei discipline.

Cel mai ridicat dintre rezulta
tele zilei a aparținut, la distanța 
cea mal lungă din cadrul primei 
simple FITA, multiplei noastre 
campioane, Aurora Chin. Ea a 
reușit chiar un nou record na
țional al senioarelor, adunînd 
312 p, cifră foarte ridicată, com
petitivă pe plan Internațional. 
Această primă performanță a 
competiției demonstrează o pro
mițătoare revenire spre un aș
teptat vîrf de formă a sportivei 
de la clubul steaua. întrecerea

ROMÂNIEI" LA ATLETISM
juniorilor III (pe cei mai 
mulți i-am văzut în iunie, pe 
Stadionul Republicii, cu prile
jul finalelor „Daciadei" și ale 
campionatelor naționale) este 
de presupus că întrecerile de 
la Sibiu, din cadrul „Cupei 
României", se vor bucura de un 
mare succes. Concursul începe 
sîmbătă la ora 17 și continuă 
duminică de la ora 9,30.

seniorilor a 
unul mare < 
clasați, la 90, 
la distanța I 
L Szatmarl 
— 268 p, A. 
juniori, Rob< 
Cltra s-au lr 
tea clasamer 

Clasamente, 
I. Szatmari 
reș) 269 p ; 
Chin (Steaua 
Bălescu (Olii 
rezia Preda 
reș) 282 p ; 
nașe (Ollmpi 
san (Olimpia 
rică (Ollmpi: 
1. Marla Cit 
p, 2. Elena 
Aninoasa) 
Șerbănescu 
(R.D. T.).

După primi 
rate la taler 
individuale s 
locuri următe 
1—2. I. Tom: 
șoara) și A 
Mare) 97 t
(Steaua) 94 t 
moioagă, I. 
Baia Mare), 
Vlădoianu (a 
Niculae (Olir 
96 t. In înt 
„Cupa Româi 
gătorllor de 1 
la trap și ce 
Timișoara, ci 
(Cornel POF

UN DIRIGINTE DE POȘTA

SPORTULUI DIN
între inimoșii activiști sportivi 

voluntari din județul Suceava, 
Petru Droancă, dirigintele poștei 
din comuna Crucea, ocupă un 
loc aparte. Șl prin ceea ce face 
pentru sport, dar mal ales prin 
modul cum ține să definească un 
activist care, fie chiar șl volun
tar, s-a consacrat popularizării 
exercițiului fizic în rîndul tova
rășilor Iul de muncă, al obște! 
din care face parte: „Activistul 
sportiv e un om fără virstă, el 
nu iese niciodată la... pensie !«

Gîndind așa, dirigintele poștei 
din Crucea Sucevei, sat de mun
te (altitudine, peste 1 200 de me
tri), aflat la 30 de kilometri sud 
de Vatra Dornei, pe drumul spre 
Broștcnii evocați de Ion Crean
gă în „Amintiri din copilărie",’ 
lesne pune în practică tot ceea 
ce consătenii săi, tineri șl vîrst- 
nlci, doresc să Inițieze: e dru
meție colectivă în împrejurimile 
de vis ale acestei zone geogra
fice (car,e prezintă drept repere 
„Pietrele ’ Doamnei", vîrfurile Ra- 
rău, Giumalău, Pietrosu șl Tar- 
nița, precum și multe alte așe
zări pe firul de argint al Birna- 
rulul, Bistriței și Negrișoarel); • 
duminică sportivă în care jocu
rile distractive tradiționale — 
purtarea 
bllițe cu 
gare cu 
blană de 
și lama, 
dc masă, __
tăblie festivaluri la care concu- renții vin șl din alte așezări su
cevene, din Dorna Candrenilor 
șl Botuș, din Breaza șl Lunca 
Ilvel, din Ciocănești și Leșul Ur-

in echilibru a unei ce
apă, coborîrea in aler- 
o covată, alergări to
urs. Și asta, vara ca 

pe schiuri, la proporții 
sub forma unor veri-

MECI INTERNATIONAL
CRAIOVA, 13 (prin telefon), 

în sala polivalentă din locali
tate s-a desfășurat meciul de 
volei (juniori) România — 
U.R.S.S. La capătul unei par
tide de nivel tehnic modest, e- 
chipa oaspete (cu un gabarit

COMUi
rului, din Șa: 
tra. întreceri 
participanțl, , 
din Grucca n 
■portul a ajui 
ciadă", o pr< 
pentru toată 
tru toată sufl 
și cîntecul și 
moșesc, prezei 
tlonal «Cîntai 
tivități ce se 
cel mai fericit

Să mai spur 
Droancă, diri 
parte, deseori 
asemenea acți 
familia sa, ci 
sa, Ida, acum 
viitoare dăscă 
dorește să aju 

în această j 
obștească Pet 
slt intotdeaun: 
nu numai a f 
română Corn 
toarea școlii g 
șl președinta 
pentru educă) 
ci a tuturor 
elevii de școt 
pentru că înțe 
face tari ca 
Tarnițelor", cu 
sile Olaru, di: 
cei vlrstnlci, 
Sfichiu, #3 de 
„dorim lă ne 
cum am avul-

Aproape de 
un diriginte c 
neobosit, oferă 
lej de dăruire 
în slujba seme:

DE VOLEI
net superior) 
cu 3—0 (10 1 
dentist Motoli 
și Kosev (de 
Pascu, Teleagi 
noastră. Re vai 
vineri, tot la 
povici — core.
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Pregătirile divizionarelor ,,B“ pentru noul campionat

Din problemele „schimbului de mîine"

SELECȚIONATA DE JUNIORI 
CAUTĂ MIJLOCAȘI!

• Rezultate ncsatisiâcâtoarc la „Turneul Prietenia"
prilej de reabilitare

„Turneul Prietenia" — com
petiție rezervată echipelor^ de 
juniori — a fost organizată. în 
această vară de Federația 
cehoslovacă de fotbal. Echipele 
participante, zece la număr, au 
fost împărțite în două 
cîstigătoarele acestora 
tindu-si finala. ..locuirile 
cînd pentru finala mică 
mai departe în vederea 
tivării clasamentului întrecerii. 
Selecționata noastră de juniori 
a făcut parte din grupa I. 
care a obtinut următoarele 
zultate :

0—0 cu R.P.D. Coreeană
1—3 cu U.R.S.S. (pentru „tri

colori" a marcat R. Toma)
1—0 cu Cehoslovacia II (a în

scris O. Popcscu)
Sr-0 cu R.D. Germană (To

mi. si Burchel au înscris go
lurile)

Clasindu-se 
grupă, 
cu cei 
finală. 
3—0 si 
tia a sasea.

— Mulțumesc aceste rezul
tate ? l-am întrebat ne Mircea 
Radulescu, antrenorul princi
pal al echipei.

— Sigur că nu ! Dar ele au 
fost obținute în condiții oare
cum mai speciale. Si iată ce 
vreau să spun. Au existat la 
acest turneu două categorii de 
echipe. Din prima au făcut 
parte U.R S.S.. Bulgaria Si 
Cehoslovacia I. avînd jucători 
cu un an mai mari ca virstă. 
adică fostele participante la 
Campionatul european I. plus 
R.P.D. Coreeană, de fapt o se
lecționată de... tineret, ceea ce 
i-a si permis să cîstige turneul! 
în cealaltă categorie s-au aflat 
echipele U.E.E.A. de... anul 
viitor, adică Ungaria. R.D. Ger
mană. Cehoslovacia II si noi. 
Primele au fost echipe înche
gate. rodate un an întreg, cu 
un' potential superior si dife
rența s-a văzut clar în jocuri, 
în ceea ce ne privește, trebuie 
să subliniez că n-am lăsat o 
impresie defavorabilă. Dimpo
trivă. Principalul scop urmărit 
a fost însă verificarea capa
cității unor jucători în vederea 
definitivării unui lot stabil, ca
pabil să obțină calificarea pen
tru turneul final al viitorului 
campionat european.

— Prinde contur acest

serii. 
disnu- 
2“ iu- 
Si așa 
defini-

în 
re

pe locul 3 în 
juniorii noștri au jucat 
bulgari pentru ordinea 
Ei au fost învinși cu 
au ocupat, astfel, pozi-

nu-

•o oarecare măsură. La

ADMINISWU Of STAT
LOTO PROAOSPORI INFORMEAZĂ

ȘANSE PERMANENTE LA 
INDEMINA TUTUROR!

La seriile de Loz în plic aflate 
în vînzare se atribuie zilnic mari 
cîștiguri în AUTOTURISME șl 
BANI. Iată cîțiva dintre cei mai 
recenți beneficiari ai acestui sis
tem de joc deosebit de simplu 
și avantajos : Bădeanu Nicoiae 
(Brașov), Cornevicl Petrică (Ga
lați), Ciciovan Ilie (Dej), Dolici 
Mila (Moldova Nouă) și Mari 
Matei (Arad) — AUTOTURISME 
„Dacia 1300" ; Șerban Nicoiae 
(corn. Țitești, jud. Argeș), Roșea 
Rodica (Sibiu) și Renga Gheor- 

— ’ " CÎTE 50.000 LEI;
Brumă 

jud. 
Jiu),

ghe (Predeal) 
Gavril Grigore (Brăila), 
Gheorghe (com. Tătăruși, 
Iași), Badea Sever (Tg. 
Bucur Ioana (Slatina, jud. Olt), 
Bucea Avram (Alba Iulia), — 
Ioan (com. Belitor Troianul, jud. 
Teleorman) șl Vuescu Mihai 
(Reșița) — CITE 20.000 LEI. Par- 
tlcipind cu regularitate Ia LOZ 
ÎN PLIC, puteți obține și dv. 
succese asemănătoare !

Lupu

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 14 august 1981, se desfășoa
ră începînd de la ora 16,30 în 
sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cîștigătoare urmea
ză a fi anunțate lă televiziune în 
jurul orei 18,25 și la radio in 
cursul serii.
CÎȘTIGURILE

DIN 7
TRAGERII LOTO

AUGUST 1981
: 1 variantă
..Dacia 1300“ :

25% 
Ca
lei; 
Ca-

Categoria 1 
autoturism 

teg. 2 : 4,50 variante a 18.135 
Categ. 3 : 17,75 a 4.598 lei ; 
teg. 4 : 42.25 a 1.657 lei ; Categ. 
5 : 138 a 591 lei ; Categ. 6 : 278,50 
a 293 lei ; Categ. X : 1.634 a 100 
lei.

Report la categoria 1 : 386.595 
lei. Autoturismul „DACIA 1300“ 
a fost cîștigat de CONSTANTIN 
MACOVEI din Piatra Neamț.

»

balcaniada
„Turneul Prietenia". în meciuri 
cu.un grad mare de dificultate, 
au corespuns fundașii centrali 
Gheorghies si Gheorghiu, mij
locașul Mirea, atacantii Toma, 
Grigore si O. Popescu (n.a. cei
lalți componenti ai 
fost Cîrlan si Iasco 
Pascu. Mihăilescu
— fundași. Olteanu „
— mijlocași. Iosifescu 
cant). Posturile cele mai defi
citare rămîn în continuare : 
portarul, fundașul stingă si 
mijlocașii. Ca niciodată, din 
cite știu eu. lipsesc mijlocașii- 
în tabăra care a precedat tur
neul din Cehoslovacia am veri
ficat foarte multi mijlocași, dar 
cei mai multi dintre ei n-au 
corespuns. Acum am _ convocat 
la Bistrița încă 15 jucători, din
tre care șapte sînt 
pe care-i vom 
teste complexe cu 
că-i vom depista pe cei 
care avem nevoie pentru a al
cătui o linie mediană de mare 
travaliu, care să facă fată ce
rințelor fotbalului modern. Și 
dacă nu vor corespunde nici ei 
vom continua să căutăm pînă-i 
vom găsi, pentru că eu unul 
refuz să cred că eșalonul-ju
niori nu poate pferi acești ju
cători echipei naționale.

următoarea 
agenda lo-

echipei au 
— portari, 
și Burchel 
si Buliga 

ata-

mijlocași, 
supune unor 

speranța 
de

— Care va fi 
acțiune înscrisă pe 
tului ?

— Balcaniada. programată 
între 25 și 31 august la Izmir, 
în Turcia. La Bistrița ne vom 
pregăti nînă la 22 august, cu 
speranța că la Balcaniadă re
zultatele vor fi mult mai bune 
decît cele de la „Turneul Prie
tenia". Vrem. în mod deosebit. 
6ă ne luăm revanșa în fata ju
niorilor bulgari, cei De care-i 
vom întîlni si în preliminariile 
campionatului european, la pri
măvară. Dealtfel, repet încă o 
dată toate celelalte competiții 
sînt pentru noi prilejuri de a 
roda un ..11“ care — la ora 
calificării pentru C.E. de ju
niori — să fie omogen, puter
nic. competitiv. în ultimii 

. ani. echipa României s-a 
mărat printre finalistele i 

. pionatului Europei. Ne 
strădui să o facă și a 
oară.

Laurențiu DUMITRESCU

do i 
nu- 

Cam- 
vom 
treia

f.C. BAIA MARE—cu gîndul la repromovare—îl AȘ1EAPTĂ PE... 1ERIIEȘ
Poate că nici • altă echipă 

n-a fost regretată atît de mult, 
în ultimii ani, că retrogradează 
din prima divizie ca F.C. Baia 
Mare. Motivele sînt arhicunoscu
te și nu-și are rostul să le mai 
amintim din nou. Plecată din 

societate a fotbalului 
_ „ în vara acestui an, echi- 
băimăreană și-a propus un 

' ‘ " unul care să
în - ea a tu- 
sustinut-e și 
anii trecuți, 
și spectacu- 
este acest

Cu a-

„înalta 
nostru" 
pa 
singur obiectiv, dar 
readucă încrederea 
turor celor care au 
au încurajat-o în 
anii unor frumoase 
loase succese. Care 
obiectiv ? Repromovarea. __ _ 
cest gînd-țel s-a pornit în pre
gătirea viitorului campionat. Re
întâlnirea antrenorului Traian 
Ivănescu cu lotul a avut loc în 
7 iulie, mai devreme, deci, decît 
oricare altă echipă' din eșalonul 
secund. Au răspuns prezent 18 
jucători : Feher și Moldovan — 
portari ; Borz, Condruc, Koller, 
Hotico, G. Mureșan și Ilin (de 
la Minerul Baia Sprie) — fun
dași ; Sabău, Radu, Bălan, Rus 
(de la Minerul Cavnic) și Caciu- 
reac (de la C.I.L. Sighet) — 
mijlocași ; Dragomirescu, Roznai, 
Buzgău, Sepi și Tirbus (de la

Bradul Vișeu) — înaintași. „Un 
singur jucător nu s-a prezentat 
încă la pregătiri, ne spune Mihai 
Bob, vicepreședintele clubului. 
Este vorba de Terheș. El a ple
cat fără încuviințarea noastră, 
situația lui fiind discutată in 
consiliul de conducere al clubu
lui, hotărîndu-se - sancționarea 
lui severă dacă nu se va întoarce 
la echipă".

Băimărenil au început pregăti
rile, așadar, din timp, acasă, pe 
stadionul propriu, dar au plecat, 
după cîteva zile, la Poiana Șu
ior, „unde am pus '
era și firesc, pe 
citătii de efort a 
firmă antrenorul 
nescu. N-am stat 
pregătirea fizică în 
pionat, 
scump

După 
Poiana 
revenit _____ __ ______ ,__
ora actuală, zece jocuri amicale 
cu formații din eșaloanele „B“ 
și „C“. Le-a cîștigat pe toate la 
2—3 goluri diferență,' echipa ară- 
tînd apetit ofensiv, dar fără să 
neglijeze în vreun fel apărarea.

accentul, cum 
mărirea capa- 
jucătorilor, a- 
Traian Ivă- 
prea bine cu 
ultimul cam- 
ne-a costatfapt care

de tot...**.
cele 12 zile petrecute la 
Șuior, F.C. Bala Mare a 
acasă, susținînd, pînă la

Pentru că F.C. Baia Mare vrea 
să devină un mecanism cu toate 
compartimentele sale echilibrate, 
o formație care să-și* depună, în 
mod autoritar, candidatura 
tru locul fruntaș al seriei a 
a Diviziei ,,B“. „Știm că 
avea mult de furcă în 
noastră, dar ne vom bate 
răsputeri pentru a
— conchide 
Traian Ivănescd. „ 
Olimpia Satu Mare, 
șița și chiar C.F.R. 
sînt echipe puternice, 
tenace și ambițioși. 
Mare va căuta, însă, 
vanseia în clasament 
etapa a 34-a, ultima, 
pe locul I...“ — susține, la rîn- 
dul lui, vicepreședintele clubului, 
MihU Bob.

Ex-divizionarii 
campionatul cu 
și ferm deciși să 
lider al seriei a 
mai grea dintre 
teaptă acasă pe 
nevoie de sprijinul lui în tenta
tiva revenirii pe prima scenă a 
fotbalului nostru.

pen- 
IlI-a 
vom 
seria 

din 
repromova" 

antrenorul echipei,' 
„F. C. Bihor, 
!, F.C.M. w- 
. Cluj-Nap i 

adversari 
F.C. Baia 
să Ie de
și, după 
să se ar

„A" atacă, deci,' 
mare încredere 
Joace rolul de... 
IlI-a, poa‘. i cea 
toate. Șl-l aș- 

Terheș, avînd

L. D.

F. C BIHOR LA A TREIA TENTATIVA DE REVENIRE IN „Â"
în luna iulie, Ia F.C. Bihor s-au 

petrecut mai multe evenimente, 
care, se speră, vor schimba în 
bine evoluția echipei în viitoarea 
ediție a Diviziei „B". Să le a- 
mintim : la cîrma tehnică a 
formației a revenit, după o ab
sență de cinei ani, antrenorul 
Gheorghe Staicu ; ca președinte 
al clubului a fost numit profe
sorul Iosif Buda ; au plecat ju
cătorii Florescu, Kun II și Dur- 
deu la Unirea Valea lui Mihai, 
iar Vesa la Jiul Petroșani ; în 
schimb, au venit : Bisoc, mijlo
caș, de la C.S.M. Sf. Gheorghe, 
Ivașcu, mijlocaș, de la C.I.L. Si
ghet, Grosu, înaintaș, de la Ra
pid București, Nițu și Agiu, fun
dași, de la Steaua București, și 
Nicoiae, înaintaș, de la Progre
sul Vulcan București. Dar care 
sînt ceilalți jucători 7 Iată-1 : 
Albu, Pavel (junior), Dirjan — 
portari, Kiss, Zare, Roja, Cabai, 
David, Pop — fundași, Pușcaș, 
Naom. N. Mureșan, Vergu — 
mijlocași, Lupău, Georgescu, 
Klaus, Dianu și Doja — înain
tași. Cu totii, cei mai vechi și 
cel mai noi purtători ai tricoului 
lui F.C. Bihor, au folosit din 
plin perioada de pregătire de la 
Poiana Brașov, unde au efec
tuat atît antrenamente specifice, 
cît și jocuri de /verificare. A- 
mintind de meciurile de verifi
care trebuie să arătăm că ele 
au urmărit, cum era și firesc 
dealtfel, omogenizarea formației 
și urmărirea gradului de pregă
tire pe care l-a atins fiecare ju
cător. Din această cauză, parte
nerii de întrecere au fost din 
categorii inferioare sau din 
același eșalon, doar o singură 
dată F.C. Bihor întîlnind e di
vizionară „A", pe F.C.M. Brașov.

Bihor va face în 
ediție a campionatului

rile tuturor,- ale conducerii clu
bului (n.n. președinte de onoare: 
Ing. Florian Hîrcă), ale antreno
rului, precum și ale jucătorilor 
sînt îndreptate spre formarea u- 
nei echipe puternice. „Vrem ca 
echipa noastră să joace FOT
BAL, oriunde ar evolua. Dacă 
reușim să facem acest lucru cîi 
mai repede, atunci tentativa 
noastră nu va eșua. Știm că 
vom avea adversari puternici în 
lupta pentru promovare, princi
pala candidată o socotim a fi

F.C. Baia Marc, care poate bene
ficia și de faptul că în județul 
său mai sint trei divizionare 
„B“ — Minerul Ilba Seini, Mi
nerul Cavnic și C.I.L. Sighet. 
Desigur că nu neglijăm șansele 
Olimpici Satu Marc, ale forma
țiilor F.C.M. Reșița și C.F.R. 
CIuj-Napoca. Dar, repet, sperăm 
că a treia încercare va fi reu
șită !“, a conchis Romeo Pașcu, 
membru în biroul clubului oră- 
dean.

Pompiliu VlNTILĂ

F.C.Deci, 
această 
a treia tentativă de revenire în 
primul ‘eșalon fotbalistic. Gîndu-

MECIURI AMICALE
• Luni, pe stadionul din 

SCORNICEȘTI, un interesant 
meci amical internațional : F.C. 
Olt va întîlni pe Olimpiakos Vo
ios din Grecia. Partida va începe 
la ora 18.
• F.C.M. BRAȘOV — HAPOEL

RIS1ION (ISRAEL) 3—1 (1—1).
Au marcat : Ciobanu (min. 16), 
Manciu (min. 61), Boriceanu 
(min. 64), respectiv Focșeneanu 
(min. 6). (C. GRUIA, coresp.).

9 DELTA TULCEA — DURUS- 
TOR SILISTRA (Bulgaria) 2—2 
(0—2). oaspeții au jucat mai bine 
în prima repriză, cînd au înscris 
prin Suleimanov (min. 25) și 
Andreev (min. 36). După pauză 
rolurile s-au inversat, gazdele 
marcind două goluri. Autorii lor: 
loniță (min. 69) și Ingea (min. 
81). (P. COMȘA, coresp.).
• C.S.M. DROBETA TR. SE

VERIN — MINERUL ANINA 5—0 
(1—0). Au înscris : Udrea (min. 
29 din 11 m, min. 57 și 70), Ol
teanu (min. 60) și Ghialdîr (min. 
90). (M. FOCȘANU, coresp.).
• VIITORUL MECANICA VAS

LUI — POLITEHNICA IAȘI 0—0.
• CARPAȚI MIRȘA — NITRA-

MONIA FAGARAȘ 5—0 (2—0).

Golurile au fost realizate de Fă- 
țan (min. 32), Schwartz (min. 
35 și 55), Domide (min. 81) șl 
Bodi (min. 90). (M. VERZESCU,
coresp.).
• înfrățirea 

OLIMPIA SATU 
(0—0). Autorii _ 
(din 11 m), respectiv 
(din 11 m) și Mureșan. 
coresp.).
• SELECȚII LA 

Centrul de copii și . 
clubului sportiv Steaua organi
zează selecții pentru copii și ju
niori născuți în anii 1964—1971. 
Selecțiile vor avea loc în peri
oada 18—30 august 1981, în,tre o- 
rele 8—12, la baza sportivă 
Ghencea.

« LA CASELE DIN STR. 
STAicovici s-au pus în 
zare biletele de Intrare la 
.ciul Progresul Vulcan — 
Constanța, care se dispută mîine, 
de la ora 18, pe stadionul Pro
gresul. De asemenea, la casele 
obișnuite se găsesc de vînzare 
biletele de intrare Ia jocul Ra
pid — Chimica Tîrnăveni, care 
se dispută duminică pe stadionul 
Giuiești, de la ora 11.

ORADEA — 
MARE 1—2 

golurilor : Bocșa 
Bathori II 
(I. GHIȘA,

STEAUA.
Juniori al

din
DU. 
vîn- 
me- 
F.C.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A VlII-a

ETAPA 1 — 23 august
Vitrometan Mediaș —. Metalur

gistul Cuglr, Minerul Vulcan — 
C.F.R. simeria, C.P.L. Sebeș — 
Explormin Deva, IMIX Agnita — 
Minerul Certej, Minerul Aninoasa 
— Textila Clsnădie, Mecanica 
Alba Iulia — Victoria Călan, Mi
nerul Ghelar — Minerul Paro- 
șenl, Lotru Brezoi — Automeca
nica Mediaș.

ETAPA A II-a — 30 august
Victoria — C.P.L., Automeca

nica — Minerul G., C.F.R. — Vi
trometan,, Metalurgistul — Mine
rul V., Minerul P. — Lotru, Tex
tila —------- ■“ ‘ ~
canica,

IMIX, Minerul C. — Me- 
Explormin — Minerul A.
A 111-a — 6 septembrie 
— Explormin, C.F.R. — 
C., IMIX — Minerul P.,' 

Mecanica, Minerul

ETAPA
Lotru

Minerul
Vitrometan ..... .... _ ,
V. — Automecanica, C.P.L. — 
Metalurgistul, Minerul G. — Mi
nerul A.. Victoria — Textila.
ETAPA A IV-a — 13 septembrie

Automecanica — C.P.L., Mine
rul G. — Minerul V., Mecanica 
— Lotru, Minerul C. — Metalur
gistul, Explormin — Victoria, 
Minerul P. — C.F.R., Textila — 
Vitrometan, Minerul A. — IMIX.
ETAPA A V-a — 20 septembrie

Minerul V. — Minerul P„ Me
talurgistul — Textila, C.P.L. — 
Minerul G., Lotru — Victoria, 
C.F.R. — Minerul A., Explormin— 
IMIX. Mecanica — Automecanica 
Vitrometan — Minerul C.
ETAPA A Vl-a — 27 Septembrie

Textila — Minerul G„ Victoria 
— Minerul C., Minerul P. — Me
talurgistul, C.F.R. — Explormin, 
IMIX — Mecanica, Vitrometan — 
Automecanica, Lotru — Minerul 
V., Minerul A. C.P.L.
ETAPA A Vil-a — 4 octombrie
Minerul C. — Explormin, Mine

rul G. — Lotru, Mecanica — 
Textila, Metalurgistul — Victoria, 
C.P.L. — Vitrometan, Minerul V. 
— IMIX, Minerul P. — Minerul 
A., Automecanica — C.F.R.

„C“
ETAPA A VlII-a — 11 octombrie

Minerul A. — Automecanica,' 
Vitrometan — Minerul V., Lotru
— C.P.L., Mecanica — Minerul 
G„ Victoria — C.F.R., Explormin
— Textila, Metalurgistul — IMIX, 
Minerul C. — Minerul P.

ETAPA A IX-a — 18 octombrie
Minerul G. — Vitrometan, Mi

nerul A. — Mecanica, Automeca
nica — Victoria, Minerul V. — 
C.P.L., IMIX — Lotru, C.F.R. — 
Metalurgistul, Minerul P. — Ex
plormin, Textila — Minerul C.
ETAPA A X-a — 25 octombrie
IMIX — C.F.R., Minerul G. — 

Minerul C., Lotru — Minerul A.,' 
Metalurgistul — Automecanica, 
Vitrometan — Minerul P., Mine
rul V. — Victoria, C.P.L. — Tex
tila, Explormin — Mecanica.
ETAPA A xi-a — 1 noiembrie
Minerul P. — C.P.L., Textila — 

C.F.R., Victoria — Vitrometan, 
Minerul A. — Minerul V., Ex
plormin — Minerul G„ Minerul 
C. — Lotru, Mecanica — Meta
lurgistul, Automecanica — IMIX.
ETAPA A XlI-a — 8 noiembrie
Textila — Minerul V., Mecani

ca — C.P.L., Minerul P. — Auto
mecanica, C.F.R. — Minerul G.,‘ 
Minerul C. — Minerul A., Meta
lurgistul — Explormin, IMIX — 
Victoria, Vitrometan — Lotru.
ETAPA A xill-a — 15 noiembrie

Explormin — Vitrometan, Mi
nerul A. — Metalurgistul, Mine
rul V. — Mecanica, C.P.L. — Mi
nerul C., Minerul G. — IMIX, 
Automecanica — Textila, Lotru 
— C.F.R., victoria — Minerul P.
ETAPA A XIV-a — 22 noiembrie

Mecanica — C.F.R., Textila — 
Minerul P., Vitrometan — Mine
rul A., Explormin — Minerul V., 
Minerul C. — Automecanica, 
C.P.L. — IMIX, Victoria — Mi
nerul G., Metalurgistul — Lotru.
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Minerul A. — Victoria, IMIX — 
Vitrometan, Minerul V. — Mine
rul C„ C.F.R. — C.P.L., Minerul 
G. — Metalurgistul, Lotru — 
Textila. Minerul P. — Mecanica, 
Automecanica — Explormin.

SERIA A IX-a
ETAPA 1 — 23 august

Chimia Arad — Minerul Ani
na, Metalul Bocșa — Victoria 
Ineu, Unirea Sînnicolau — Șoimii 
Lipova, Gloria Reșița — C.F.R. 
Caransebeș, Recolta Salonta — 
Vulturii textila Lugoj, Electromo
tor Timișoara — Voința Oradea. 
Otelul Or. dr. Petru Groza — 
Unirea Tomnatic, Bihorul Beiuș 
— C.F.R. Arad.

EDIȚIA 1981-1982
ETAPA A VIII-a — 11 octombrie

Voința — Unirea S., Electro
motor — Bihorul, Chimia ■— 
G.F.R. A, Recolta — C.F.R. C.,’ 
Victoria — Oțelul, Unirea T. — 
Metalul, Vulturii — Minerul, Șoi
mii — Gloria.
ETAPA A IX-a — 18 octombrie
Bihorul — Vulturii, Otelul — 

Chimia, Metalul — Șoimii, Mine-, 
rul — Unirea T„ C.F.R. C. — 
Voința, C.F.R. A. — Electromo
tor, Gloria — Victoria, Unirea S. 
— Recolta.

ETAPA A Il-a — 30 august
Metalul, Unirea T. 

Minerul — Bihorul, 
Unirea S., Șoimii — 

----------- . — Recol- 
Vulturii —

C.F.R. C. —
— Chimia, 
Victoria — ___  ..
Electromotor, C.F.R. A. 
ta, Voința — Gloria, ț 
Otelul.

ETAPA A X-a — 25. octombrie
Electromotor — Metalul, Re

colta — Șoimii, Unirea T. —
Vulturii, Bihorul — Gloria, 
mia — Unirea S., Minerul 
telul, Voința — C.F.R. 
ria — C.F.R. C.

A..
Chi-

— O-
Victo-

septembrie 
Unirea S.
— oțelul,

ETAPA A IlI-a — 6
Bihorul — Recolta,

— C.F.R. A., Metalul --------
Chimia — Voința, Gloria — Mi
nerul, Șoimii — Unirea T., Vul
turii — Victoria, Electromotor — 
C.F.R. C.

IV-a — 13 septembrie
— Unirea T., Minerul 
Chimia — Vulturii, 

C.F.R. A., Metalul — 
■ ’ — 13, C.F.R.

— Electro-

ETAPA A
Unirea S.

— Șoimii, 
Victoria — -------- —
Voința, Otelul — Gloria, 
C. — Bihorul, Recolta • 
motor.

septembrie 
Electromo- 

_ _____ ~____ T. — Re
colta, Vulturii — Gloria,1 Bihorul
— Unirea S„ C.F.R. C. — Chi
mia, C.F.R. A. — Metalul, Voința
— Minerul..

ETAPA A V-a — 20
Victoria — Șoimii, 

tor — Otelul, Unirea

ETAPA
C.F.R. 

Voința, 
Bihorul 
nlrea T. 
rea S. 
Chimia.

A Vl-a — 27 septembrie
A. — Otelul, Recolta — 

Electromotor — Minerul, 
— Victoria, Gloria 

,. Șoimii —........  ""
— C.F.R. C.,

_____ l — u- 
Vulturii, Unl- 
„ Metalul —

* octombrie
C.F.R. C. —

ETAPA A VlI-a —
Gloria — Recplta, _____

Șoimii, Voința — Victoria, Vultu
rii — Metalul, Minerul — C.F.R. 
A., Oțelul — Unirea S., Chimia 
— Bihorul, Unirea T. — Electro
motor.

noiembrie
T.» Otelul

Voința,

ETAPA A Xl-a — 1
C.F.R. A. — Unirea

— C.F.R. C., Șoimii - ---------
Unirea S. — Minerul, Victoria — 
Recolta, 
turii — 
Chimia.

Metalul — Bihorul, Vul- 
Electromotor, Gloria -

A XlI-a — 8 noiembrie
C. — Vulturii, Minerul 

' ' Unirea S., 
Gloria — 

_____ — Unirea 
Victoria, Otelul —

ETAPA
C.F.R.

— Recolta, Metalul - 
Șoimii — C.F.R. A., 
Electromotor, Voința 
T., Chimia 
Bihorul.
ETAPA A XIII-a — 15 noiembrie

Electromotor — Chimia, Voința 
— Otelul, C.F.R. A. — Gloria. Re
colta — Metalul. Victoria — Mi
nerul, Vulturii — Unirea S„ Bi
horul — Șoimii, Unirea T. — 
CJ.R. C.
ETAPA A XIV-a — 22 noiembrie

Bihorul — Voința, C.F.R. C. — 
Minerul, Victoria — Unirea T., 
Chimia — Șoimii, Metalul — Glo
ria, Otelul — Recolta, Unirea S. 
— Electromotor, Vulturii — 
C.F.R. A.
ETAPA A XV-a — 29 noiembrie

Electromotor — Victoria, Uni
rea T. — Bihorul, Recolta — Chi
mia, Gloria — Unirea S., Voința 
— Vulturii, C.F.R. A. — C.F.R. 
C., Șoimii — oțelul, Minerul — 
Metalul. '



LA BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR
S-au încheiat întrecerile ce

lei de a Xl-a ediții a Balcania
dei juniorilor la natație, desfă
șurate în orașele Kavala și 
Salonic (Grecia). Prezent la a- 
ceastă competiție, secretarul ad
junct al F. R. Natație, Mihai 
Constantin, ne-a oferit citeva 
amănunte :

„Dintre sportivii români pre- 
zenți la această ediție, cea mai 
frumoasă comportare au avut-o 
săritorii, care au cîștigat trei 
din cele patru probe situîndu- 
se pe primul loc atît în clasa
mentul general (1. România 47 
p, 2. Bulgaria 36 p, 3. Iugo
slavia 17 p, 4. Grecia 2 p, 5. 
►Turcia 1 p). cit și în cele par
țiale. la fete (1. România 24 p, 
2. Bulgaria 13 p, 
7 p) și băieți (1. 
2. Bulgaria 23 p, 
10 p). O evoluție 
avut-o tînăra (de 
na Pîrjol, învingătoare la plat
formă, care a confirmat, cu a- 
cest prilej, succesul obținut la 
’„Concursul Prietenia". Ceilalți 
campioni balcanici ai Româ
niei : Cornel Pop la platformă 
și Cristina Timar la trambu
lină.

în concursul de înot, sporti
vii români au realizat 6 victo
rii. Dintre acestea aș vrea să 
subliniez succesele Gabrielei 
Vîrtosu, . însoțite de noi recor
duri balcanice de junioare, la 
100 m liber (60,73) și 200 m 
liber (2:11,49). Noemi Lung a 
cîștigat la 200 m mixt (2:30,04) 
și 400 m mixt (5:15,08), Eugen 
Nan Ia 1500 m liber (16:50,18), 
iar ștafeta feminină de 4 X 100 
m liber s-a clasat pe primul loc 
cu 4:10,70. Pe locuri secunde : 
Enikd Palencsar la 800 m 
(9:24,45)-, N. Lung Ia 200 m spa
te (2:30,60), Mihaela “ 
100 m bras (1:19,60) 
bras (2:50,12), Monica 
200 m liber (2:11,55) 
feminină de 4 X 100 m mixt 
(4:33,40). Sportivele românce au 
cîștigat concursul feminin. La 
băieți și în clasamentul gene
ral. pe primul loc — Iugo
slavia".

3. Iugoslavia 
România 23 p,
3. Iugoslavia 

remarcabilă a
13 ani) Ilea-

Ciurea la 
și 200 m
Groza la 
și ștafeta

BALCANIADA DE BASCHET JUNIORI
SOFIA, 13 (Agerpres). — La 

Pazargik au început întilnirile 
campionatului balcanic de bas
chet pentru echipe di juniori. 
Echipa Iugoslaviei a învins la 
mare luptă cu 79—73 (38—35) 
selecționata României, iar Bul
garia I 
chipa 
Turciei 
(54—32) 
gariei.

a întrecut cu 81—61 e- 
Greciei. Reprezentativa 

a învins cu 86—68 
a doua echipă a Bul-

„CUPA MĂRII NEGRE“

LA BASCHET FEMININ
(Urmare din pag. 1)

Gao Kai Sing (R.P. Chineză) 
și M. Aldea.

ITALIA — R. D. GERMANA 
75—43 (33—17). Victorie clară 
a italiencelor (mai bune decît 
în seara precedentă) în fața u- 
nor partenere de întrecere 
ambițioase, dar insuficient de 
experimentate. Coșgetere :
Vergnano 20, Faccin 16, Ceschia 
12 pentru învingătoare, respec
tiv Laabs 14, Hohne 10. Arbi
tri : M. Cziffra (Ungaria) și 
N. Constantincscu.

Rezultate tehnice. Sărituri — 
trambulină (b) : 1. B. Rankov 
(B) 410,4 p ; 2. M. Stamatov (B) 
393,8 p ; 3. C. Pop (R) 337,65 p 1 
4. Ad. Cherciu (R) 341,95 p :
trambulină (f) : 1. Cristina Ti
mar (R) 437,55 p : 2. Isabela
Bercaru (R) 387,95 p ; 3. Daniela 
Trifonova (B) 384.9 p : platformă 
(b) : 1. C. Pop (R) 454,9 p ; 2.
Ad. Cherciu (R) 415,5 p ; 3. B. 
Rankov (B) 371,3 p ; platformă 
(f) : 1. Ileana Pîrjol (R) 346,45 p;
2. Luiza Nicolaescu (R) 346.40 p ;
3. Daniela Trifonova (B) 285,4 p:

Polo : Bulgaria — Iugoslavia 
13—11 : Grecia — Turcia 11—14 ; 
Iugoslavia — Turcia 12—8 : Gre
cia — România (B) 11—10 (2—3, 
3—4, 2—2, 4—1) 1 România (B) — 
Turcia 6—8 (2—1, 1—2, 1—3, 2—2); 
Bulgaria — Turcia 13—6 ; Grecia 
— Bulgaria 7—7 ; Iugoslavia 
România (B) 9—10 “
0—3, 3—4) ; România 
garia 6—7 (1—2, 1—2, 
Grecia — Iugoslavia 
ment : 1. Bulgaria 7 
slavia 4 _p : 3. Turcia 4 p : 
Grecia 3 p

(3—3, 3—0,
(B) — Bul- 
2—1, 2—2) : 
7—3. Clasa- 
p ; 2. Iugo-

4
5. România (B) 2 o.

Săptămîna imediat următoare 
Universiadei a prilejuit tenis- 
manilor români o nouă ocazia 
de afirmare, de astă dată la 
tradiționalele campionate inter
naționale de tenis ale Unga
riei, succint denumite „Balaton 
Cup“. Reprezentanții noștri 
și-au adjudecat nu mai puțin' 
ăe cinci locuri pe podium: 
două locuri I, două locuri II 
și unul III.

Prestînd un joe de clasă, o- 
fensiv prin excelență, Adrian 
Marcu, oul-sider în competiție, 
a furnizat marea surpriză a 
concursului, cîștigîndu-1 în- 
tr-o manieră care a impresio
nat asistența și pe specialiști, 
după victorii la cunoscuții 
Benyik (nr. 1 in clasamentul 
țării gazdă pe 1980). Stomatov 
(nr. 4 în Bulgaria) și la cehul 
Palyak. Tot pe locul I s-a cla
sat cuplul nostru de 
mixt Daniela Moisc - 
rențiu Bucur, învingători în fi
nală ai celuilalt cuplu român 
Marilcna. Totoran — Adrian 
Marcu. Remarcabil s-a com
portat și junioara noastră Ma- 
rilcna Totoran, clasată în acest 
concurs (de seniori!) pe locul II, 
după prețioase victorii asupra 
lui Budai Judit (Ungaria), Vera 
Kozarova (Cehoslovacia) ș) 
Vera Szabo (Ungaria). Finala 
cu poloneza Dilaj (învingătoare 
în semifinală a cunoscutei ju
cătoare cehoslovace Bendlova) 
s-ar putea spune că i-a scăpat 
printre degete. în sfirșit, cu
plul nostru Marcu — Bucur a 
obținut locul III în proba de 
dublu bărbați.

De remarcat compania valo
roasă a întrecerilor, in special 
în concursul masculin, in care

dublu 
Lau-

SPARTACHIADA DE VARĂ A ARMATELOR 
PRIETENE, 0 COMPETIȚIE DE PRIM RANG 

A SPORTULUI INTERNATIONAL
' BUDAPESTA. 13 (prin tele
fon). La cea de a 5-a ediție a 
Spartachiadei de vară a ar
matelor prietene sînt prezenți 
peste 1500 de sportivi din 21 de 
țări, care se vor întrece la 10 
discipline : atletism, baschet, 
box. handbal, lupte greco-ro- 
mane, tir, natație, judo, penta
tlon și parașutism. Și această 
ediție se bucură de o partici
pare numeroasă și mai ales va
loroasă. Se cuvine să amintim 
prezența la întreceri a unor 
campioni olimpici cum ar fi 
Victor Vlasov (U.R.S.S.) și Ka- 
roly Varga (Ungaria), la tir. 
Ghiorghi Baikov (Bulgaria), la 
lupte, Adolfo Horta, Andre Al- 
dama. și Armando Martinez 
(Cuba) la box.

țara gazdă a aliniat întreaga sa 
elită (cu excepția valorosului 
Taroczi).

Iată, pe scurt, citeva rezul
tate din semifinale și finale : 
simplu bărbați : Marcu — Sto
matov 6—3, 6—7, 6—3, Polyak 
(Cehoslovacia) — Csepai (Un
garia) 6—3, 7—6 ; finala : Mar
cu — Polyak 6—4, 5—7. 6—0 1 
simplu femei : Dilaj (Polonia)
— Bendlova (Cehoslovacia) 
2—6, 6—4, 6—2 și Totoran — 
Szabo 6—2, 6—4 ; finala : Dilaj
— Totoran 6—7. 6—3, 6—3 ; du
blu bărbați, semifinală : Be- 
nyik. Szivari (Ungaria) — 
Bucur, Marcu 6—3, 6—0 ; pen
tru locul 3 : Marcu, Bucur — 
Stomatov, Dișkov 7—5, 3—6,
6—2 ; dublu mixt, semifinale : 
Moise, Bucur — Kiss, Riteca 
(Ungaria) 6—0, 6—3, Totoran, 
Marcu — Kondova, Stomatov 
(Bulgaria) 3—6, 6—3, 6—3 ; fi
nala : Moise, Bucur — Totoran, 
Marcu 6—4, 6—4.

JULIETA BOBOC 
antrenoare

(Cehoslovacia)

MIHNEA NĂSTASE VICTORIOS
IN TURNEUL DE LA CROMER (Anglia)

Turneul internațional de tenis 
pentru juniori H de la Cromer 
(Anglia) s-a încheiat cu succe
sul tlnărului jucător român 
niihnea Năstase care l-a învins 
cu 6—0, 6—0 pe englezul Evens. 
In finala de dublu, Năstase în 
pereche cu Alexander au între
cut cu 6—0, 6—1 cuplul Dikens 
— Emshire. Comentatorii sportivi 
apreciază în relatările lor că 
Mihnea Năstase a practicat un 
tenis spectaculos, remareîndu-se 
îndeosebi prin serviciile și voleu- 
rile foarte puternice.

MECIURI DE FOTBAL
Bislet, 

meciul 
Nigeria : 

gazde au 
18) și

7000 
amical

2—2 
marcat 

Lund

specta-'
— Da-

Oslo. Stadionul 
spectatori la 
Norvegia — 
(1—1). Pentru 
Jacobsen (min. 
(min. 77).

Tampere. Peste 10 000 
tori. Partida Finlanda 
nemarca a revenit oaspeților cu 
2—1 (1—1). Au marcat Valvee 
și Lauridsen, respectiv Eigen- 
bred.

Uddevalla. Suedia a învins

• Clubul moscovit Torpedo, care func
ționează’ pe lingă „zina de automobile 
„Zii", a împlinit nu de mult 50 de ani de 
existență. Torpedo este unul dintre cele 
mai mari cluburi sovietice, ei avînd peste 
13 000 sportivi legitimați (!) în cadrul a 27 
de secții pe ramură de sport. Cu ani ta 
urmă, clubul a construit primul bazin aco
perit do înot din Moscova, ta secția sa de 
natație activtad marele campion Valeri 
Ușakov. Echipa de fotbal, de mai multe 
•ci campioană unională, a dat reprezenta
tivei țării numeroși jucători de valoare, 
intre caro strelțov șl Penomariov. • Sexul „slab" îșl demonstrează „tăria" I Cu 
prilejul unul med de fotbal ta campiona
tul feminin vest-german (Berglsch Glad
bach — Tennis-Borussia) presărat cu nereguli 
șl durități dt nu vezi într-« partidă... mas
culină, două dintre jucătoare au test ur
gent spitalizate pentru fracturi grave • 
Doi tineri italieni, Bernardi șt Benedettl, 
da 23 ani, au efectuat o coborîre — ta pre
mieră — cu schiurile pe ghețarul de la 
Freney, care are anumite porțiuni înclinate 
Ia 60 de grade I • O joncă lungă de 23 
m, cu 3 catarge de bambus și ptazde a- 
ranjata după vechiul model chinezesc, va 
porni ia drum de la Beijing la Paris, pe 
ruta Fillpine, Singapore, Capetown, Abid
jan, Bayonne. Echipajul va fl alcătuit din 
11 navigatori francezi, conduși de Jean- 
Leuls Ceudero • După 9 ani petrecuțl ta 
Italia, Bob Morse, fost component de bază

prin
de Sjoeberg

Bulgaria cu 1—0 (0—0)
golul realizat ‘ 
(min. 75).

Bruxelles. SV 
cîștigat turneul 
Belgiei, învingînd 
prelungiri și 11 
Anderlecht.

Asuncion. Intr-un 
tru „Cupa Libertadores1 
pia din localitate a fost învin
să cu 3—0 de Cerro Monte
video.

a 
capitala 

9—8 (după 
pe S. C.

Hamburg 
din 

cu 
m)

meci pen- 
t" Olim-

ECHIPELE ROMÂNIEI
PENTRU ULTIMELE ETAPE

al echipei de baschet din Varese, sub cu
lorile căreia a cunoscut mari satisfacții 
sportive și... materiale, s-a transferat la 
formația franceză Olympique d’Antibes. Se 
speră ca aportul excelentului baschetbalist 
american să înscrie și echipa din Antibes 
pe orbita celei mai înalte performanțe • 
Un tînăr portughez, Carlos Andrade (23 
de ani), a izbutit • remarcabilă perfor
manță sportivă coborînd în caiac, cale de

1150 km, vijeliosul fluviu hlspano-lusitan 
Tejo, în 38 de zile. Ambiționat de reușită, 
Andrade șl-a propus să încerca In viitor 
• călătorie ta caiac pe Amazon • La Fal- . ... Austrla> ingfid Hlrschofer a

consecutiv, tit- 
la schi ...pe 
însăși declară, 
schiul pe ză- 
în Italia, s-au

kensteln, _ _______ _
cîștlgat, pentru a treia oară 
lut de campioană națională 
Iarbă, care, după cum ea 
este cu totul altceva decît 
padă I • La Serramazzonl, _ ______,____
desfășurat recent campionatele europene de 
tenis tineret, tntr-e semifinală la băieți

»
Țara noastră este reprezenta

tă la această ediție de sporti
vii clubului Steaua care vor 
participa la 7 din cele 10 disci
pline incluse în program (mai 
puțin pentatlon, judo și parașu
tism). Echipa de handbal va 
evolua în grupa a doua, alături 
de Angola, Cuba și Ungaria. 
Turneul de handbal de la 
Miskolc se anunță deosebit de 
puternic printre protagoniste 
numărîndu-se, alături de re
prezentanta noastră, Honved 
Budapesta, Ț.S.K.A. Moscova, 
Dukla Fraga și Legia Varșovia, 
formații care, în competițiile 
europene, s-au aflat întotdeau
na în prim-plan. Echipa noas
tră. în frunte cu Radu Voina, 
Vasile Stingă, Nicolae Muntea- 
nu și condusă de Cornel Oțe- 
lea și Otto Telman, au efec
tuat azi (n.r. ieri) ultimul an
trenament. urmînd ca sîmbătă 
să dispute primul meci.

Echipa de baschet va evolua 
în grupa a 3-a, alături de e- 
chipele din Cehoslovacia și Li
bia, în turneu fiind înscrise 11 
formații. Trăgătorii, printre care 
se află Corneliu Ion, au făcut 
și ei primele antrenamente pe 
poligonul din Szentendre. 
Foarte interesant a fost mo
mentul în care pe poligon s-au 
reîntîlnit doi dintre protago
niștii barajului pentru medalia 
olimpică de aur de la Mosco
va : JUrgen Wiefel și multi
plul nostru campion ! Prezența 
acestora pe poligon 
stituit dealtfel unul 
momentele de vîrf ale 
(ii zilei

ALE „CUPEI PRIETENIA"
IA MOIOCROS

Pregătirile motocicliștilor 
mâni pentru ultimele două 
pe (a Vl-a și a Vil-a) 
„Cupei Prietenia" la motocros 
s-au încheiat. După citeva an
trenamente comune ale loturi
lor republicane de seniori și 
de tineret maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Ioniță 
și maestrul sportului Ștefan 
Chifu, antrenorii echipelor na
ționale, au definitivat cele două 
selecționate care vor participa 
la ultimele întreceri ale compe
tiției : 250 cmc seniori — Er
nest MQlner, Gheorghe Opro- 
iu și Dan Liviu ; 125 cmc ti
neret — Petrișor Titilencu. A- 
Icxandru Ilieș și Toma Dulca. 
Cele două concursuri vor a- 
vea loc pe trasee la marginea 
orașelor Vitebsk (U.R.S.S.) și 
Halle (R.D. Germană), în zilele 
de 16 și, respectiv, 23 august.

ro- 
eta- 
ale

C. M. DE LUPTE LIBERE

a con- 
dintre 

activită-

Octavian VINT1LA

NEW YORK, 13 (Agerpres). 
— La Colorado Springs, ș-au 
desfășurat campionatele mon
diale de lupte libere. Gazdele 
au obținut 6 titluri din cele 10 
puse în joc. Iată învingătorii 
în ordinea categoriilor : Kumar 
Vlmor (India) ; Serge 
(Franța) ;
(S.U.A.), 
(S.U.A.) ;
(S.U.A.); John Dehart 
Tibor Gabor (Ungaria) 
Diekel (S.U.A.), Todd 
(S.U.A.) și Bogdan 
(Iugoslavia).

James 
Mark 
Scott

Mas 
Jordan 

Sprague 
Duncan 

(S.U.A.); 
; Paul 
Wakkof 
Posticl

„CUPA CANADA - LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
în apropiatul sezon interna

țional de hochei pe gheață, în
ceputul va fi făcut printr-o 
nouă ediție a „Cupei Canada", 
un fel de mini-campionat 
mondial, care se desfășoară 
periodic în organizarea ce
lebrei National Hockey Lea
gue. Interesul pentru aceas
tă dispută, cu adevărat de 
„primă mînă", rezidă în prin
cipal în faptul că echipele par
ticipante sînt alcătuite din cei 
mai buni jucători ai țărilor 
respective. în această situa
ție intră, în mod deosebit, 
țara gazdă, unde marile dis
pute profesioniste încep mai 
tîrziu, astfel că reprezentativa 
„frunzei de arțar" prezintă 
de această dată lot ce are mai 
bun hocheiul canadian.

Anul acesta „Canada Cup" 
debutează cu o serie de jocuri 
amicale, în care evoluează se
lecționatele Canadei, Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, Finlandei și Suediei. 
Aceste jocuri amicale vor avea 
loc în zilele de 21, 25, 27 și 29 
august la Quebec, Winnipeg, 
Montreal și Edmonton. Apoi, 
în ziua de 1 septembrie se vor 
disputa primele partide ofi
ciale, după următorul pro
gram : Canada — Finlanda 
și Suedia — S.U.A., la Ed
monton, șl Uniunea Sovietică 
— Cehoslovacia, la Winnipeg, 
în continuare, disputa progra-

mează jocuri la Edmonton, 
Winnipeg, Montreal și Quebec, 
în zilele de 3, 5, 7, 9. 11 și 13 
septembrie, cînd în celebrul 
„Forum" de la Montreal vor 
avea loc partidele finale.

în vederea participării la 
„Cupa Canada” selecționatele 
Suediei și U.R.S.S. s-au întîl- 
nit la Stockholm într-o partidă 
de verificare. Hocheiștii sovie
tici au repurtat victoria cu 
scorul de 2—1 (l-p-0, 0—0, 1—1). 
Cele două echipe se vor întilni 
din nou la GoteBorg.

• TELEX ©

s-au tatîlnit doi compatrioți de-ai Iul Borg, 
Mats Willander șl Joachim Nystrom, care 
au desfășurat un joc foarte bun. In ceea 
ce privește această competiție, interesant 
ni se pare faptul că arbitrajul a fost asi
gurat de ...jucătorii înșiși. Pe cînd așa 
ceva șl în întrecerile așilor tenisului T • 
Pentru că nu 11 s-au satisfăcut cererile de 
majorare a salariilor, a primelor de meci, 
jucătorii profesioniști din cele mai bune 
26 de echipe americane de base-ball au 
declarat, pur șl simplu, grevă. Șt ceea ce 
părea • glumă, lată că s-a Îngroșat, greva 
durînd de mai mult de > luni. • Pentru 
o mal rapidă creștere a nivelului valorlo 
al handbalului, sport destul de recent in
trodus in Emiratele Arabe Unite, au fost 
solicitați numeroșt jucăterl de peste ho
tare, de ia care localnicii au multe de în
vățat. Unul dintre aceștia, iugoslavul Djuro 
Jelaca, component at- echipei campioane 
Al Ain. este golgeterm competiției, cu 14» 
goluri. De remarcat faptul că, potrivit re
gulamentului campionatului, aruncările de 
la 7 m nu pot fl executate decît de local
nici I • Apropo de recentul record al lui 
Konstantin Volkov, la prăjină, antrenorul 
francez Maurice Houvion, tatăl fostului re
cordman mondial Philippe Houvion, a de
clarat : „Era normal 
Volkov, căci de doi 
foarte bine plasat in 
portante !“.

ATLETISM • în cadrul 
pionatelor Finlandei la- ____ ,
proba de 5 000 m a fost clștifjntă 
de Marții Vainio, In 13:31,63. 
disc, pe primul loc s-a clasat 
Markku Tuokko cu 64,86 m, iar 
la ciocan Juha Tialnen cu 
74,72 m.

AUTOMOBILISM • Pe circui
tul de la Ringsknutstorp (Sue
dia), penultima cursă a campio
natului european automobilistic 
(formula 3) s-a încheiat cu vic
toria pilotului itălian Maur» 
Baldl. învingătorul a parcurs 93 
km în 43:35,97 (viteza medie orară 
128,789 km). In urma acestui 
succes, Baldi este virtual învin
gător al competiței.

CICLISM • Etapa a 2-a a Tu
rului Slovaciei (circuit la Nitra 
— 144 km), a revenit rutierului 
sovietic Iuri Barinov, In 3t> 
43:14,0. In clasamentul general, 
lider este Andre! Vedernikov 
(U.R.S.S.) urmat la 1:07,0 da 
compatriotul său Rina Sun •

MOTOCICLISM • Competiția 
de moto-cros „Marele premiu al 
Luxemburgului" a fost cîștigată 
de suedezul Haltan Carlquist 
(„Yamaha") Ia 500 cmc. Aceasta 
a fost ultima probă contînd pen
tru campionatul mondial. Titlul 
a fost,cucerit de belgianul An
dre Malherbe care a totalizat 214 
p. fiind urmat de Graham Noyce 
(Anglia) 207 p șl Hakan Car
lquist (Suedia) cu 201 p. • cea 
de-a 11-a probă din cadrul C.M. 
de moto-cros desfășurată la Mos
cova rezervată clllndratelor da 
250 cmc, a fost cîștlgată de en
glezul Nell Hudson. In clasa
mentul general pe primul loc se 
afli Georges Jobe (Belgia) ca 

Hudson

sam- 
c .(Iu,

acest record al Iul 
ani el a fost mereu 
toate competițiile im-

Romeo VllARA

233 p, urmat de Nell 
(Anglia) cu 222 p.

TENIS • In turul doi 
neului de la Montreal, ____
Denton (S.U.A.) a obținut • sur
prinzătoare victorie cu 1—6, 7—6,
6— 4 ta fața Iul Vitas GerulalHa 
(S.U.A.). Alte rezultate : Drewett 
(Australia) — Meister (S.U.A.) 
2—6, .6—1, 6—1 ; Teltscher (S.U.A.)
— Fritz (Canada) 6—3. 6—1;
Glickstein (Israel) — Simpson 
(Noua Zeetandă) 6—3, 6—3 ; Smid 
(Cehoslovacia) — Manson (S.U.A.)
7— 6, 3—6, 7—6 ; McEnroe (S.U.A.)
— Hjertquist (Suedia) 6—3. 6—2 4

al tur* 
steva


