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Rodica Pușcatu (stingă) și Elena Horvat învingătoare in prima 
serie a probei de 2 f.c.

PROLETARI DM TOATE ȚĂRILE. UNIȚI VA |

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVII - Nr. 9870 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 28 august 1981

Problemele echipei naționale de fotbal

POTENTIAL EXISTĂ! CALIFICAREA DEPINDE 
DE BUNA PREGĂTIRE, SELECȚIE Șl CALM

MtlNCIIEN, 27 (prin telefon). 
Pe canalul olimpic bavarez au 
început joi întrecerile celei 
de a 6-a ediții a campionatelor 
mondiale de canotaj feminin.
I.a  start se află sportive din 24 
de țări, doar 5 dintre acestea 
(Bulgaria. R.D.G., România, 
U.R.S.S. și MIA.) prezentând 
ambarcațiuni in toate cele 6 
probe.

Dintre reprezentantele noas
tre. cele mai bune comportări 
în seriile preliminare le-au a- 
vut Elena Horvat și Rodica 
Pușcatu, cale au cîștigat seria 
lor la 2 f.c. și s-au calificat di
rect în finală. Componentele 
-opt-ului României au tras de 
asemenea excelent, au întrecut 
echipajul R. D. Germane și 
s-au calificat pentru finală.

Cu mare interes a fost urmă
rită evoluția campioanei mon
diale și olimpice Sanda Tom».

In vacanfâ au fost pregătite examenele toamnei !

ATLEȚH CONCUREAZĂ DIN NOU PE STADIONUL „23 AUGUST
in program : campionatele naționale de tineret și juniori I

Zile de vacanță școlară, zile de intensă pregătire sportivă, căci 
deși toamna nu e departe, pînă la încheierea sezonului de con
cursuri ale atleților mai sînt încă destule competiții, printre care 
și cîteva de amploare, cum sînt și cele de la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, din Capitala.

Pe pitoreasca vale de pe rîul 
Târgului, la poalele Iezerului, 
•la 1 000 m altitudine, lingă co
cheta cabană Voina, din iniția
tiva C.J.E.F.S. Argeș, cu spri
jinul organelor locale din Cîm- 
pulung Muscel, a fost amena
jată o excelentă bază sportivă 
pentru pregătirea atlet ilor. Pis
ta are 300 m și două culoare

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL 
AL BOXERILOR NOȘTRI

O De la „Memorialul Covaci" la „Mânuța Carpaților" 
• Pugiliști români la Viena, Phenian, Ostrava ți 
Berlin S Balcaniada seniorilor — in Iugoslavia
După o scurtă vacanță, pu- 

giliștii noștri fruntași iși reiau 
activitatea competițională. Lu
na septembrie și începutul lui 
octombrie constituie pentru bo
xerii români o perioadă cu un 
bogat program competițional a- 
tît oe plan intern, cit și in
ternațional.
• începând de marți, la 

Brăila are loc cea de a VIII-a 
ediție a turneului „Memorialul 
Covaci", la care vor fi pre
zent i Si multi dintre fruntașii 
boxului nostru Dintre aceștia 
îi amintim pc Viorel Ioana, 
Ion Cîrian, Marinică Ouatu, Io
nel Panait Vanghele Bacs. Mi
hai Cîubotaru etc.

• Intre 2 și 6 septembrie, 
la Viena. se vor desfășura în
trecerile turneului internațional 
al ziarului „Volksstimme", la 
care vor paiticioa și trei pu
giliști români : Dumitru Cipere, 
Constantin Ghindăoanu și Ni
colae Chiovcanu.

• Federația de box din 
R.P.D. Coreeană organizează, 
la Phenian, in perioada 13—20 
septembrie, un concurs interna
țional. la care vor lua startul 
Si Danie! Radu. Tit! Tudor, 
ITaralamble Sultan, Valentin 

Ea a „tras" în prima serie, pe 
care a cîștigat-o în 3:46,09 în 
fața englezoaicei Beryll Mitchell 
și a obținut dreptul de a parti
cipa la semifinalele de simbă- 
tă. Celelalte trei ambarcațiuni 
românești (dublu vîsle, 4+1 
rame șl 4+1 vîsle) vor trage vi
neri din nou în recalificări 
pentru a intra direct in finale 
(4+1 vîsle și rame) sau semifi
nale (dublu vîsle).

Rezultate tehnice. 1+1 rame (8 
ambarcațiuni, două serii, clștigâ- 
toarele s-au calificat direct in 
finală. Iar crtelalte vor trage vi
neri In recalificări). Seria I :
1. U.R.S.S. 3:2O,S0 ; 2. R.D.G. 
3:26,37 ; 3. România (Dragomir, 
Teleucă, Slmion, Pițigoi + Ve- 
reș) 3:22,47 J 4. Anglia 3:39,40 ; 
seria a n-a : 1. S.U.A. 3:26,59 ;

Vasile TOFAN
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S-ar putea- spune că fotbalul 
nostru a intrat pe linia dreaptă 
a pregătirilor către finișul la 
care îl așteaptă confruntarea 
din preliminariile C.M. '82, al 
doilea meci cu reprezentativa 
Ungariei din grupa a IV-a. De 
miercuri, lotul reprezentativ, în 
joc de verificare cu echipa 
Vojvodina Novi Sad. și-a făcut 
publică apariția în noua etapă 
a pregătirilor. Mai mult decît 
scorul-fluviu înregistrat in a 
doua parte a acestei intîlniri 
interesează măsura în care ju
cătorii chemați la lot au putut 
să ofere o imagine a potenția
lului lor individual și colectiv 
în vederea selecționării în e- 
chipa națională.

Concluzia principală a veri
ficării de miercuri poate fi to
tuși aceea că există un nucleu 
de jucători de valoare și in 
suficientă formă la această 
oră, din care să rezulte o e- 
chipă capabilă să îndeplinească 
obiectivul prioritar al fotbalu
lui nostru în acest an. CALI
FICAREA LA C.M. ’82.

Verificarea în compania fot
baliștilor iugoslavi a avut, din 
mai multe puncte de vedere, 
aspecte diferite : 

za de la Voința și am întâlnit 
acolo o agitație puțin obișnui
tă, peste 150 de atleți tineri a- 
flîndu-se aici, cu cluburile lor, 
în tabere de pregătire în vede
rea campionatelor naționale de 
tineret și a celor de juniori 
cat I. care încep astăzi pe sta
dionul „23 August", a celor de 
juniori cat. II de săptămîna 
viitoare etc.

La cercul de greutate, bucu- 
reșteanca Liliana Isac de la 
C.S.Ș. nr. 4 (antrenor Armand, 
Popa) Se află intr-un veritabil 
duel cu Petre Mirică, de la 
Metalul, antrenat de fostul 
campion național Constantin 
Crețu, asistați de cîmpulungea- 
nul Costel Grosu de la „liceu" 
(antrenor Victoria Bădescu).

(Continuare in pag 2-3)

La întreprinderea Chimpex Constanța, in cadrul „Daciader

PROBELE ATLETICE — „CHEIA" RELANSĂRII 
COMPLEXULUI „SPORT Șl SĂNĂTATE"

Cînd trenul ce duce spre Li
toral se apropie de Constanța, 
în dreapta, spre malul mării, 
se văd niște uriașe rezervoare 
înconjurate cu zid de beton, 
printre care se află alei și pe
tice de verdeață, clădiri și te
renuri de sport. Călătorul avi
zat ghicește deîndată că este 
vorba de întreprinderea Chim
pex, care se ocupă de exoor- 
tul produselor chimiei româ
nești șl, îndeosebi, ale rafină
riilor. Multe dintre aceste oro- 
duse sînt pregătite, ootrivit ce
rerilor beneficiarului. în labora
toarele întreprinderii.

Asociația sportivă ..Chimpex" 
are un secretar care cu cîteva 
săptămînl în urmă, a ieșit la 
pensie pe linie de serviciu. Pe 
linie sportivă. însă, este ho- 
tărît să cor.tinuie activitatea 
pînă la adinei bătrinețe. îl 
cheamă Gheorghe Cav»!1îotl. 
..Poate că m-aș fi limitat la 
sportul luptelor, fiind președin

1. Prima formulă de echipă, 
cu care s-a început jocul, a 
avui o replică mai organizată 
și mai hotărîtă din partea oas
peților, dar s-a și complăcut 
în a juca lejer, ca și într-o 
postură de „echipă titulară".

2. După pauză, modificată, 
îndeosebi la mijlocul terenului, 
echipa tricoloră a acționat mult 
mal activ, așa cum se întîmplă 
de regulă cu cei care vor să 
cîștige sau să recîștige locuri 
în echipa națională. Așa a fost 
cazul cu Beldeanu, cu Țiclea- 
nu, AL Nicolae și chiar cu 
Stoica și Cîmpeanu II. aflațl 
pe teren din primul minut, mai 
activi în compania celor intrați 
după pauză, îndeosebi ultimul.

3. O parte a publicului, la 
început mai rezervată și une
ori „împotriva" lui Bălăci care

Ieri, în „Daciada“ pistarzilor seniori

DINAMOViSTUL GEORGE ION - 
UN MERITUOS CAMPION DE VITEZĂ
Finalele campionatelor națio

nale șl ale „Dacladei* * pistarzi
lor seniori au continuat ieri 
după-amiază pe velodromul Di
namo din. Capitala cu proba de 
viteză. Printre protagoniști s-au 
aflat șl cîțlva juniori, care au dat 
în seriale reuniunii o puternică 
ripostă mai experimentalilor lor 
adversari.

din zgură și unul din coritan. 
Există, de asemenea, sectoare 
pentru sărituri și aruncări, iar 
în vecinătate se află o sală 
dotată cu complexa aparatură 
trebuincioasă pentru dezvolta
rea forței, calitate de bază în 
activitatea atletică, în sport în 
generat

Zilele trecute am vizitat ba

Mihăilă, Ion Mihalache, Ale
xandru Cormoș șl Ion Cernal.
• La „Memorialul Prohaska" 

(Ostrava. 23—29 septembrie) 
vor participa, printre alții. Cris
tian Gheorghișor, Ștefan Dmcă, 
Ion Sanda, Gheorghe Didiță, 
Gelu Hudlștcanu, Teodor Roșu, 
Silvestra Oni, Marian Tută

• în localitatea iugoslavă 
Pola, în perioada 29 septem
brie — S octombrie, vor avea 
loc Întrecerile Campionatelor 
balcanice de seniori. Echipa 
noastră reprezentativă va fi al
cătuită după competițiile amin
tite mal sus.
• La marele turneu interna

tional al «duhului T.S.K. Berlin 
(2—7 octombrie) vor fi pre- 
zenți, printre alții. Dumitru 
Șchiopu, Titi Cercel, Florian 
Țircomnlcu. Ion Corneanu, Ma
rinică Ouatu. Vasile Girgavu.

• F. R. Box organizează, în- 
ceptnd din acest an, „Mănușa 
Carpaților", competiție rezerva
tă boxerilor juniori. Ediția din 
acest an va avea loc la Rm. 
Vllcea, Intre 9 și 13 septem
brie. Și-au anunțat participarea 
sportivi din Bulgaria. Cuba, 
R- F. Germania, Italia și Un
garia.

Seriile, recalificările și sfertu
rile de finală au evidențiat forma 
bună a alergătorilor George Ion, 
ștefan Mihal, Iulian Gache șl 
Marian Mărginean care, cu un 
plus de rafinament în studierea 
partenerilor, au obținut dreptul 
de participare la turneul final. 
Confruntările dintre acești prin
cipali candidați la un loc pe po
dium au fost gustate de public. 
Cel mal mult apreciate au fost 
evoluțiile dinamovlstului George 
Ion (antrenor — Mircea Mihăi- 
lescu) care, posedînd un bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice și 
tactice șl manifestînd e evidentă 
superioritate atît la demaraj, cit 
șl la finiș, a terminat neînvins 
turneul, cîștiglnd pentru a treia 
oară consecutiv invidiatul titlu 
de campion al țării la viteză. în
vingătorul — care a realizat șl 
cel mal bun timp al zilei (11,5) 
— a avut cel mai de temut ad
versar tn cunoscutul plstard 
ștefan Mihal (antrenor — maes
trul sportului Constantin Voicu), 
In compania căruia a furnizat 
cea mal frumoasă întrecere, cu 
ctteva „numere de surplace”. tn

tele comisiei județene la acest 
sport, ne-a spus el. dar, vedeți, 
„Daciada" a creat o asemenea 
efervescentă sportivă, incit m-a 
captivat Și sînt fericit să con
stat că azi aproape toți cei de 
Ia Chimpex fac sport. Au op
tat adică pentru sănătate".

Asociația sportivă a între
prinderii se mîndrește cu echi
pa feminină de volei, oare ac
tivează în Divizia „A", are o e 
chipă de fotbal în „C“ care, la 
ora vizitei noastre în intre- 
orindere, tocmai făcea antrena
ment, pe terenul de lingă po- 
oicărie. unde se muncea cu 
rivnă, pentru extinderea el : 
„să fie modernă, cu natru pis
te, că la noi joacă multi, cei 
mai buni făcind parte din e- 
chipa care a promovat in Di
vizia „A“, ne-a Informat to
varășul Cavalliotl.

în sala de sport — o fostă 
magazie transformată tn sală 
polivalentă — se antrenau vo

ținea exagerat mingea, a de
venit in ultima parte a jocului 
entuziastă și darnică în aplau
ze, chiar șl cu Bălăci, autor * 
trei goluri. Am menționat »- 
cest fapt avînd în vedere apor
tul așteptat de la public, aport 
important în meciurile apropia
te, de acasă, cu Ungaria și El
veția, atât de prețios incit poate 
fi socotit ea parte integrantă 
din planul de pregătire și evoc 
luție al echipei naționale.

Această etapă de pregătire șt 
joc din calificările C.M. este 
nouă, dar ea se leagă organic 
de prima etapă, *de  conduzillo 
acesteia, de evenimentele pe
trecute în pauza dintre cam-

Aurel NEAGU
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final, Ștefan Mihal a reușit In 
disputa cu cei trei cicliști dina- 
moviștl să urce pe cea de a doua 
treaptă a podiumului laureațllor 
„Daciadel”.

CLASAMENTUL FINAL : L
George Ion (Dinamo) 3 v, cam
pion republican și al „Dacladei*,
2. Ștefan Mihal (Stlrom Bucu
rești) 2 V, 3. Iulian Gache (Dl- 

• namo) 1 V, 4. Marian Mărginean 
(Dinamg) 0 V.

Astăzi, de la era 17, se va des
fășura proba de urmărire Indivi
duală (4000 m) — serii șl sferturi 
de finală.

Traian IOANIȚESCU

leibalistele junioare, sub con
ducerea Vioricăi Lutsch. fostă 
jucătoare la C.S.M. Sibiu și te 
Firul.

De cnrînd am terminat a- 
ncxele sălii : grupul sanitar șl 
sauna. De aceasta din urmă be
neficiază și halterofilii, care sini, 
de fapt, mindria județului ne-a 
spus tovarășul Valentin Săbă- 
reanu. președintele secției de 
volei a asociației. Avem șase 
campioni republicani la tineret 
și juniori, printre care Vasile 
Rusu, Liviu Mihaj și Vasile 
Uie".

Tovarășul Cavadioti ne-a in
vitat să vedem terenurile de 
volei și handbal în aer liber 
și cele de tenis de cîmo. La 
ora aceea a zilei ele erau pus
tii, dar. după terminarea oro-

Sever NORAN
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.............. .............. > ’
Am poposit. într-o duminică, 

pe cimpul de la sud de Vaslui. 
Pe covorul verde al ierbii ce 
mustea pe-alocuri de apă. am 
văzut, de departe, niște grupuri 
multicolore, ce formau parcă 
niște insule în marea de ver
deață.

— Sint rachetoinodeliștii, mi-a 
spus însoțitorul meu, prof. Con
stantin Ciulei, secretarul
C.J.E.F.S Vaslui. S-au așezat 
pe localități : iată-i, acolo, pe 
bîrlădeni, care au obținut, pînă 

in 
iar 
cei 

noi, 
Pe-

acum rezultate excelente 
concursurile republicane, 
lingă ei. in dreapta, sint 
din Huși. Dincoace, spre 
sint rachetomodeliștii din 
ricni. Moara Grecilor și Bra- 
doc, iar „insula" aceea mare 
e alcătuită din vasluieni.

Ne-am apropiat, dar în clipa 
In care am vrut 
cineva din juriu, 
tîșîit de pulbere 
din „cercul de 
văzut țîșnind o

să vorbim cu 
am auzit un 
care arde și, 
lansare", am 
mică rachetă

care s-a pierdut în albul scă- 
mosat al cerului. Deodată, s-a 
auzit un pocnet și pe apele ce
rului a apărut un.„ planor oare 
a Început să plutească.

„A plecat o rachetă și se în
toarce un planor, ca in cazul 
navei Columbia", ne-a 
prof Constantin Radu, condu
cătorul bîrlădenilor la con
cursul din acea zi.

Lingă dînsul — un grup de 
copii, pe care soția sa, Elena 
Radu, îi ajuta să-ți pregăteas
că rachetele pentru lansare,

„Eu cu soția mea, continuă 
prof. Radu, sintem nelipsiți de 
la astfel de concursuri județe
ne. Avem și un motiv aparte : 
fetița noastră, Anca-Rita. este 
campioană republicană la ju
niori, la rachetomodele. Venim 
s-o încurajăm, s-o aplaudăm, 
pentru că, orice s-ar spune, fa
milia are un important rol edu
cațional in formarea sportivu
lui".

Cu Anca-Rita n-am putut

spus

TĂRIA SUFLETEASCĂ A UNUI MIC SPORTIV
Există In viață momente di

ficile, care pot lăsa urme 
adinei, dacă nu se încearcă 
— la momentul oportun — 
depășirea lor cu bărbăție șl 
demnitate. Un exemplu deo
sebit de ouraj ne-a oferit 
recent un copil gălățean. In 
săptămlna In care a avut loc 
la Galați Festivalul sporturi
lor tehnlco-apllcatlve, fami
lia Șerban a trecut prlntr-un 
moment de răscruce, deoarece 
capul familiei decedase In
tr-un stupid accident. (Este 
momentul să facem preciza
rea că sportul a făcut și face 
parte din viața acestei fami
lii, atlt tatăl cit și cel doi fii 
praetiClnd -r primul — auto-

copiil kartln- 
performanță.) 
greu cu mo- 
al despărțirii 

i, Florin Șer-

mobllismul. Iar i 
gul la nivel de 
Luptlndu-se din 
mentul dureros 
de părintele său, _ . _
ban, mezinul familiei, de nu
mai 14 ani, a găsit totuși re
sursele necesare pentru a 
participa la finala pe țară a 
„Festivalului", unde a și cîș- 
tigat cursa. Cinstind astfel 
memoria tatălui său, Florin 
Șerban a făcut, totodată, o 
emoționantă demonstrație de 
curaj șl tărie de caracter, 
practicarea consecventă a 
sportului avînd, desigur, un 
rol hotărîtor în această pri
vință.
Telemac SIRIOPOL, coresp. .

vorbi decît după ce și-a lansat 
racheta, cînd emoția de con
curs îi dispăruse. „Acum mă 
ocup și de aato-modele, ne-a 
spus ea. Am ocupat locul in- 
tii pe țară la juniori, in 1979 
și locul II la „tineret", in 1980. 
Asta datorită mai ales părin
ților mei, care mă ajută, mă 
încurajează. Tata e și el aero- 
modelist..."

Nu departe de noi. intr-un 
poligon rotund, înconjurat de 
un gard înalt, de sîrmă, am 
zărit un bărbat și doi copii — 
o fată și un băiat —, care pre
găteau de zbor un avion cu un 
mic motoraș. Era profesorul 
Gabriel Tîrîlă. Venise, cale de 
60 km, de la Bîrlad, pentru 
că aici, la Vaslui, avea acest 
poligon. Fiica lui, Mihaela Tîrî
lă, și băiatul unui vecin din 
Bîrlad. Dan Vineș, se arătau 
foarte pricepuți (Mihaela cîș- 
tigase în 1980 locul II pe țară 
la acrobații cu micul avion). 
„Dragostea pentru sportul a’sta 
mi-o fost sădită in suflet de 
tata, avea să ne spună Mihaela 
în dulcele grai moldovenesc. 
F.l este șeful cercului de ra
dioamatori din Birîad, 
iubiț și 
mul... De 
tul...".

înainte 
privit o 
modeliștilor. Și, deodată, mi-am 
dat seama că în fiecare grup 
se aflau și cițis/a vîrstnici. E- 
rau părinți de-ai concurenților. 
Foști sau actuali sportivi. Sau. 
pur și simplu, suporteri de-ai 
copiiilor angajați in concurs.

Și am înțeles, încă o dată, 
marele rol pa care-1 joacă fa
milia în orientarea copiilor, în 
formarea lor și ca sportivi. 
„Da, da, mi-au zis, dragostea 
pentru sport inflorește mai în- 
lii in familie"

dar o 
iubește aeromodelis- 
la el am invitat to-
de a pleca, am mai 

dată „insulele" aero-

S. N.

O frumoasă inițiativă a U. T. C. a pr

„ȘTAFETA CARPAȚILOR" POAT1
O MARE ACȚIUNE TURISTICA L

De curînd a luat sfîrșit o 
frumoasă acțiune inițiată de 
U.T.C. (Biroul de turism pen
tru tineret) : „Ștafeta Carpa- 
ților".

Cu mai bine de două luni 
in urmă, la 19 iunie 1981, au 
pornit la drum reprezentati
vele celor 41 de județe și a 
municipiului București (fiecare 
echipă fiind compusă din pa
tru băieți și două fete) pentru 
a străbate 
Acțiunea a 
de a GO-a 
Partidului 
Startul s-a 
mind ca în jurul 
August echipele să 
cuitul carpatin tot

crestele Carpaților. 
fost dedicată celei 

aniversări a creării 
Comunist 
dat la

Român. 
Bușteni, ur- 
datei de 23 
închidă cir- 
in frumoasa

stațiune de pe Valea Prahovei.
Iată ce’.e 12 etape ale acestui 

uriaș traseu turistic montan : 
Bușteni — Girbova — Siriu 
(19—22 iunie). Vrancea (23—27 
iunie). Ciuc — Hășmașul Mare 
(23 iunie — 2 iulie), Ceahlău
— Căliman (3—7 iulie). Rarău
— Giuinalău — Rodna (8—13 
iulie'. T‘bleș — Gulii (14—17 
iulie). Mezeș — Vlădcasa (18— 
24 iuIieK Munții Metaliferi — 
Poiana Rusca (25—28 iulie), 
Munteie Mic — Tarcu — Go- 
dcanu — Retezat (29 iulie — 
4 august). Faring — Lotru (5—9 
august), Făgăraș (10—17 au
gust), Piatra Craiului — Bucegi 
și sosirea la Bușteni (18—22 
august).

La s: 
inițiativ 
Clubul 
montani 
in Bu: 
sucuisal

Menit 
nă cunc 
tane. 1 
privind 
tura ge 
tri, „Șt 
la prim 
— și r. 
ei depli 
largă a 
retului, 
ediții, < 
ne turis

Participante la Turneul internațional masculin de vc

JAPONIA Șl R.F. GERMANIA, ECHIPE CARE CAU
Continuăm 

zen țărilor 
tradiționalul 
nai masculin 
niei, competiție a cărei ediție 
jubiliară, a 20-a, este dotată cu 
„Trofeul Danubiu" de către 
gazdele gălățene. După confir
marea neparticipării uneia din
tre invitate (Cehoslovacia), la 
start au rămas 7 echipe : R. F. 
Germania. Ungaria, 
(seria 
mană, 
ria a 
să se 
pînă joi, în Sala sporturilor din 
Galați (cite două zilnic) și, prin 
rotație. în sălile din Brăila și 
Focșani (cite unul zilnic). Ieri 
am prezentat formațiile Bulga-

„MEMORIALUL
MIHAIL SADOVEANU“

LA ȘAH
După I runde, turneul interna

țional de șah „Memorialul Mihail 
Badoveanu-, organizat de clubul 
Universitatea Iași, are un nou 
lider, pe jucătorul sovietic Pigu- 
■ov, care a cîștigat două partide 
consecutiv, la Farago, In runda 
a 7-a, și la Anițoaie, In runda a 
8-a. Principalii săi contracandidat! 
la primul loc, Hazai și lonescu, 
au remizat partida lor din runda 
a 8-a. Același rezultat s-a înre
gistrat Jn întîlnirile Urzică - Bu- 
șu și Hallasy — lonescu. Foișor 
a pierdut la Nlsman, în timp ce . 
partida Glodeanu — Farago s-a 
întrerupt. Urzică a cîștigat între
rupta cu *
7-a.

înaintea 
■amentul

Pigusov

Anlțoale, din runda a
5 runde, cla-ultimelor 

se prezintă astfel : 
(U.R.S.S.) 5‘/,—1»/„ Ba

zai (Ungaria) 5—3, C. lonescu 
<</,—și/„ Farago (Ungaria) 4—3 
(1), Nlsman (U.R.S.S.) 4—3, Urzi
că 4—4, Blriescu 3'/,—31/, (1), Hal- 
tasy (Ungaria) 5*/, —3*/„  Glodea- 
nu, Anlțoale 21/,—3</, (1), Foișor 
î*/, —<*/,  (1), Marcovlcl 2—5, Bușu 
li/,-4</, (1),

Al. NOUR, coresp.

LA ÎNTREPRINDEREA
CHIMPEX

CONSTANȚA
(Urmare din pag. D

gramului, le-am văzut năpădite 
de iubitori ai sportului.

„Sintem îenumiți în Con
stanța pentru activitatea desfă
șurată la sport de masă, ne-a 
spus tovarășul Săbăreanu. 
noi, competițiile dotate cu 
ferite cupe se țin lanț. La 
treceri participă cite 12—16 
chipe de fotbal, volei, zeci _ 
popicari... In toamna aceasta 
vom declanșa o mare întrecere 
eu caracter atletic, pentru de- 
«emnarca „celui mai bun aler
gător" și „celui mai bun arun
cător". De ce 7 Pentru că avem 
de gînd să relansăm, cu in
tensitate, trecerea normelor 
„Sport și sănătate". Acum a- 
vem 500 de tineri și vîrstnici 
care au trecut aceste norme. 
Vrem, peste cel mult doi ani, 
ca aproape toți cei care lu
crează la Chimpex să fie po
sesorii insignei „Sport șl sănă
tate", să 
tinuu la 
care va 
toți, un 
nătate".

La 
di- 
in-
e- 
de

pariicipe activ și con- 
intrccerile „Daciadei" 

deveni, astfel, pentru 
nesecat izvor de »ă-

astăzi seria pre- 
participantelor la 
Turneu internațio- 
de volei al Roinâ-

_ : R. F. 
România 

I), Bulgaria, R. D. Ger- 
Iuguslavia, Japonia (se- 
Il-a), meciurile urmind 
desfășoare, de duminică

A TLEJU CONCUREAZĂ DIN NOU PE STADIONUL „23 AUGUST"
(Urmare din pag. I)

în altă parte se pregătește ju
niorul II Stclică Turbă, și el 
legitimat la C.S.Ș. nr. 4, unul 
din marile noastre talente la 
aruncarea discului, alături de 
tînăra Simona Săpunaru (an
trenor loan Chiran) 
C.A.U., venită în tabără 
tleții de la „Triumf", 
suliță Marius Andrușcă, 
Steaua, se străduiește să cuce
rească noi și noi metri. în 
sfîrșit. pe un culoar pe care 
sint puse gardurile, piteșteanul 
Daniel Iorga, de la C.S.Ș. A- 
riipi (antrenor Liliana Mihăiles- 
cu), dorește să câștige titlul de 
campion și la juniorii II, în a- 
fara celui cucerit la 
de vîrstă a juniorilor 
este „supravegheat" de princi
palul său adversar, Laurențiu 
Vlad ------
Constantin 
lor 
bun 
Pe 
rul 
(de 
Sicăi Bunea, Danielei 
Miei Gologan,
Purică, iar colegul său de la 
C.S.Ș. Brăila, antrenorul Vasi- 
le Puiu, corectează săriturile 
în lungime ale lui Laurențiu 
Budur.

de la
cu a-

iar la
de la

categoria
III. El

(C.S.Ș. nr. 4, antrenor 
Pascal. Rivalitatea 

sportivă este, desigur, de 
augur pentru performanță, 

cele’alte culoare, profeso- 
brăilean Romeo Buzoianu 
la_„C.S.“) _conduce „turele" 

Matei, 
ale lui Costel

Anișoara Cușrr.ir, principală 
candidată la titlul de campioa
nă de tineret la săritura in 

lungime

Activitatea_6e desfășoară in
tens pînă țîrziu, pînă ce soa
rele dispa-e după coamele îm
pădurite ale muntelui cu miros 
de rășină. încă o zi de muncă 
asiduă pe tărimui performan-

TURNEUL DE HOCHEI
Pe patinoarul artificial din 

Galați s-a disputat, recent, un 
atractiv 
care au 
Dinamo 
rești, S.
Dunărea
fost ocupat de echipa oaspe, 
care — participantă la Super- 
liga campionatului sovietic —

turneu de hochei la 
luat parte formațiile 

Riga, Dinamo Bucu- 
C. Miercurea Ciuc și 
Galați. Primul loc a

pe 
cu 
C.

DE LA GALAȚI
s-a detașat clar, învingînd 
rind pe Dinamo București 
11—4 (2—0, 3—2, 6—2), S.
Miercurea Ciuc cu 11—3 (3—0, 
5—3, 3—0) și pe Dunărea Galați 
cu 19—1 (3—0, 6—1, 10—0). Pe 
locurile următoare s-au clasat, 
în ordine. S. C. Miercurea Ciuc, 
Dinamo București și Dunărea 
Galați.

DIN PARTEA CLUBULUI 
ȘCOLAR „CETATE" DEVA
Clubul sportiv școlar „CETATE" Deva, de pe lingă Școa

la generală nr. 7, organizează în perioada 1—6 septembrie 
1981 tabără de pregătire cu fetițele, pentru clasa I la gim
nastică, care au fost admise la concursul de preselecție din 
iunie a.c.

Concursul de selecție se organizează în data de 6 septem
brie 1981, la școală, pentru fetițele din clasele I—IV la sec
ția gimnastică, iar la atletism băieți și fete pentru clasele 
V—VIII.

ței s-a încheiat. Acolo, la Voi
na, condițiile de lucru sint 
foarte bune, iar șeful comple
xului turistic, Ion Costescu, 
ne-a mărturisit dorința foruri
lor locale competente de a le 
face și mai bune, cel puțin la 
nivelul altor centre de pregă
tire sportivă din țara noastră. 
Și din cite ne-am dat seama, 
există toate posibilitățile I

riei și Iugoslaviei, astăzi ur
mind să facem cunoștință ți’ 
cele ale Japoniei și R. F. Ger
mania.

Prima reprezentativă niponă 
se află in momentul de față 
intr-o fază a căutărilor unui 
nou drum spre culmile ierarhiei 
internaționale, pe care le-a 
surmontat cu strălucire ge
nerația lui Minami, Nekoda, 
Morita. Yokota. Oko, campioa
nă olimpică la Miinchen. Ac
tuala garnitură, care cuprinde 
doar pe unul dintre foștii me- 
daliați cu aur la J.O. din 1972, 
dispune totuși de mulți jucă
tori cu expeiiență internațio
nală : Tetsuo Nishimoto (31 ani 
1.90 m), Iiozo Baba (31 — 1,77), 
Mikiyasu Tan^ka (26 — 1,95), 
Haruhiko Hanawa (27 — 1,90), 
Keniki Shimizu (28 — 1,76), 
Yasushi Ochi (26 — 1,92), Ha- 
rubito Kuwata (26 — 1,80). în
tre care Nishimoto a făcut par
te din echipa Japoniei la J.O. 
din 1972 si 1976 și la ultimele 
două ediții ale C.M., Tanaka a 
jucat la J.O. 1976 C.M. 1974 și 
1973. iar Hanawa la ultima e- 
diție a .,mondialelor". între 
consacrat! se află și mai tînă- 
rul M’ndru Iwata (24 — 1,97),

CALCULATORUL
Ghcorghc IRIMINOIU, coresp.

Și acum, la ordinea zilei, pri
mele competiții pentru care 
s-au pregătit atleții din tabăra 
de la Voina, 
mulți 
locuri 
ora 9 
dionul 
fășura 
lor de tineret și de juniori I, 
paralel cu un concurs 
lecție a seniorilor. Vor 
zenți la start fruntașii- 
muluî nostru, motiv 
care așteptăm ca la 
competiții să fie înregistrate 
numeroase rezultate de valoa
re !

dar și foarte 
alții în diferite alte 
din țară. Astăzi, de la 
și de la ora 16, pe sta- 
„23 August" se vor des- 
întrecerile campionate-

de șe
fi pre- 
atletis- 
pentru 
aceste

particip: 
'iotul pe 
mai 
Maetla 
mada (. 
inoto ( 
Fujita 
Kumada 
(ostul 
naini.

Echip, 
a reuși 
califica, 
faza fir 
nele pi 
gur, sp 
Brăila i 
norul f 
sează 
(24 — 1 
1.84). M 
Gerhard 
Jorg Za 
Markus 
Schafer 
Nauman 
Brflgge 
Buchner 
(24 - 
(24 —

în m 
prezenta 
pante.

R. A. EGIPT
IN MECI AMICAL DE

Meciul a început In nota de 
dominare a tinerilor voleibaliști 
egipteni, care au condus pînă la 
jumătatea primului set, arătîn- 
du-se în vădit progres față de 
meciurile anterioare. Dar Calcu
latorul s-a mobilizat excelent și 
a reușit să egaleze la 11, apbi 
să cîștige. Cel de al doilea set 
a fost la discreția Calculatorului, 
care s-a distanțat de la început 
(7—0, 9—1). Al treilea set a În
ceput prin puternice atacuri ale 
egiptenilor, care au condus tot 
timpul, gazdele încerînd zadar
nic să-i depășească. Cel de al 
patrulea set (și ultimul)- s-a des
fășurat sub semnul egalității, pî
nă la 13—13, cînd - - - ■
s-a desprins în cîștigător. 
dențiațl: Bulacu, Alexandru

Calculatorul
Evi-

Și

AU ÎNCEPUT C. M. DE CANOTAJ [f]
(Urmare din pag l)

2. R.F.G. 3:27,52 ; 3. Olanda
3:33,25 ; 4. Bulgaria 3:37,00 ;

Dublu, vîsle (16 ambarcațiuni, 3 
scrii, unde primele trei s-au ca
lificat în semifinale, iar celelalte 
vor trage In recalificări)

kova) 
banu 
garia 
5. Japonia 3:57,81 ; seria 
1. U.R.S.S. (Kowarevici 
hina) 3:26,77 ; 2. Anglia

Norvegia 3:31,81 ; 4.
Finlanda
1. R.D.

i.
Seria 

Bulgaria (Velinova — Ba- 
3:25,68 ; 2. România (Cio-

— Chelariu) 3:25,87 ;
3:35,56 ; 4. Elveția

3.
via 3:41,24 ; 5. 
seria a Ill-a : 
3:28,22 ; 2. R.F.
3. Cehoslovacia 
marca 3:33,34 ;

; 3. Un- 
3:38,31 ; 
a Ii-a :
— Ma- 
3:31,48 ;
Iugosla- 
3:48,09 ; 

Germană 
Germania 3:32,18 ; 
3:32,27 ; 4. Dane- 

5. S.U.A. 3:36,45.

trage în recalificări). Seria I :
1. Sanda Toma (România) 3:46,09;
2. Beryll Mitchell (Anglia) 3:50,99;
3. D. Cologni (Franța) 3:54,02 ; 4.
K. Gustavsson (Suedia) 3:56,99 ; 
5. B. Dziadzura (Polonia) 3:57,73; 
seria a II-a : 1. Irina Fetisova 
(U.R.S.S.) 3:46.99 ; 2. Sylvia
Schwabe (R.D.G.) 3:47,99 ; 3. A.
Lukeva (Bulg.) 3:51,27 ; 4. A.
Marddn (S.U.A.) 3:52,01 ; seria a 
Ill-a : 1. Stephanie Foster 
Zeel.) 3:50.01 ; 2. “ “ ” '
(Mexic) 3:55.01 ;
landa) 
(Fini.)

i.

3:57.99 ;
4:05.92 ;

F.
3.
4.

vîslc (9

(N.
De la Fuente 

F. Cryan (Ir- 
I. Westergard

ambarcațiuni,

Schlopesi 
noty. S< 
(3) pentr 

Arbitra 
Niță. Az 
Olimpia, 
tilnește 
de junlo

■

INCH
DE DID
Start îi 

la dirt-ti 
șl mîine 
două eta 
munlcipa 
alergător 
reștl și 
celorlalte 
la 1 șl 
reștl; a 
5 septerr 
și a VIU 
la Sibiu.

AST4

2 f.c. (9 ambarcațiuni, două se
rii, cîștigătoarele s-au '
în finală, 
recalificări). Seria I 
(Horvat — Pușcatu) 3:41,98 ; 2.
Polonia 3:45,02; 3. U.R.S.S. 3:45,99;
4. Olanda 3:46,99 ; 5. Australia
3:48,99 ; seria a II-a : 1. Canada 
(Craig — Smith) 3:40,02; 2. R.D.G. 
3:42,01 ; 3. Bulgaria 3:50,05 ; 4.
5. U.A. 3:56,99.

calificat 
celelalte vor trage în 

" * " 1. România
Pușcatu) 3:41,98 ;

4+1
două serii, cîștigătoarele s-au ca
lificat în finală, celelalte vor 
trage în recalificări). Seria I : 1. 
R.D.G. 3:15,14 ; 2. România (Bu- 
larda, Roșea, Banovici, Mihaly + 
Oancia) 
3:20,01 ;
Polonia
U.R.S.S.
3:19,01 
vegia

3:16,99 ; 3.
4. Danemarca
3:25,24 ; seria a II-a 

3:13,46 ; 2.
3. S.U.A. 3:24,01 ; 4. Nor

sks.99 ;

. Bulgaria 
3:22,97 ; 5.

1.
Ungaria

(7 ambarcațiuni, două se-

Simplu (13 ambarcațiuni, 3 se
rii unde primele trei s-au califi
cat in semifinale, celelalte vor

8+1
rii, cîștigătoarele s-au calificat in 
finală, celelalte vor trage in re
calificări). Seria 1:1. România 
3:05,67 ; 2. R.D.G. 3:07,59 ; 3. Bul
garia 3:13,37 ; 4. Anglia 3:15,27.
Seria a II-a a fost clștigată de 
barca U.R.S.S.

Cu 
jucat: 
te sa:
„Daci 
da 11

O
BANI 
fixe 
lei ei

•
TE Ii 
Ceho= 
Bulga

Bil< 
varia 
cîstig 
trage

Se 
cotă

AG 
PROI 
AȘTE 
A ”, 
DV.



Problemele echipei

// I naționale

I POTENȚIAL EXISTA!
1Urmare din pag. 1)

CALIFICAREA DEPINDE DE BUNA PREGĂTIRE REVIRIMENTUL L'Jl „POLI" A FOST

ot din 
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itorilor 
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, care 
a se 
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ut u- 
desi- 

ați și 
Intre- 
Jepla- 
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1,93), 
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Ernst 
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Jorg 
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t Rath 
Sude

i
i
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IV-a, 
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4 și 

Vll-a 
brie,

I
I
I
I

pionate. Din păcate, din tur
neul de pregătire făcut peste 
hotare. în perioada de vară, nu 
s-a putut cristaliza o formație, 
apelindu-se arum la jucători 
noi. cum sînt Turcu și Șoiman, 
ca rezerve pentru jucători in- 
cerți. Miercuri n-au putut fi 
folosiți nici portarul Iordache. 
nici centrul înaintaș Cămătaru 
iar Crișan numai pe jumătate, 
fiind totuși nerestabilit de pe 
urma accidentărilor. Primul, 
abia a reluat pregătirea fizică. 
Cămătaru este indisponibil 
încă, pentru amîndoi rămine 
văzut dacă vor fi utilizați 
ce.e trei jocuri consecutive 
campionat care urmează să 
dispute în 8 zile, de sîmbătă 
29 august pină" sîmbătă 
tembrie a.c.

Stoica, în pofida unui 
mai redus de jocuri, s-a 
a fi un candidat foarte 
pentru a-și reocupa în linia de 
mijloc locul deținut în meciul 
cu Anglia, de la Londra. De 
fapt, în privința liniei de 
mijloc există un plus de candi
dați din care va fi greu de 
ales, fiindcă pe lingă tînărul 
Țicjeanu sau Donose, chiar 
.’ ă ultimul a avut mult trac, 
mai sînt Iordănescu, îndeosebi, 
și Beldeanu, în cazul că va 
dobîndi rezistență în același 
ritm de joc. timp de 90 de mi
nute. Dacă apărarea pune mai 
puține probleme, linia ofensivă 
rămîne încă o necunoscută. 
Cimpeanu II, remarcabil la 
acest trial, este de altă factură 
decît Cămătaru, dar n-ar fi 
de’oc utopică folosirea amîn- 
durora (în cazul recuperării a-

de 
în 
de 
se

5 sep-
număr 
arătat 
serios

cestuia din urmă) în ideea 
jocului cu doi centri înaintași.

Cea mai mare pondere în 
reușita tentativei de calificare 
o va avea calitatea pregătirii. 
O pregătire competentă, efi
cientă și calmă după „săptămi- 
na de foc" care urmează și o 
selecție judicioasă care să ne 
prezinte in meciul cu Bulga
ria, de la 9 septembrie a.c. de 
la București, echipa națională 
pentru ziua de 23 septembrie. 
ÎN PROPORȚIE DE CEL PU
ȚIN 80 LA SUTA. Dar în a- 
ceastă „săptămînă de foc“ nu 
trebuie să se uite indicația 
dată de F.R.F. echipelor dc a 
se abține dc Ia jocul dur, iar 
arbitrilor de a-I reprima pe loc.

F.R. Fotbal a și avut ieri 
dimineață o ședință de lucru cu 
antrenorii și conducătorii de 
cluburi ai echipelor care fur
nizează jucători lotului și sînt 
angajate în cupele europene. 
Aceste echipe au obligația dc 
a recupera selectionabilii încă 
deficitari și de a-i folosi la 
club in ideea preconizată Ia e- 
chipa națională. Schimbarea 
masivă de antrenori în Divizia 
„A" efectuată la începutul a- 
cestui campionat a produs și 
tendința de a se face mutații 
de posturi și sarcini în echipe, 
altele decît pină la pauza com- 
petiționalâ, ceea ce în cazul 
unor membri ai loturilor repre
zentative ar produce pertur
bări

De asemenea s-a constatat 
că uneie echipe divizionare 
,.A“ obișnuiesc ca. a doua zi 
după etapele jucate sîmbătă. 
să susțină partide amicale du
minica. în drum spre casă. A- 
semenea derogări de la reguli
le stabilite de federație au

/

VA DEVENI LOTUL „B“
O PERMANENȚA ?

Odată cu declanșarea pre- 
parativelor loturilor reprezen
tative „A" și de tineret, lată 
că și selecționata „B“ a țării 
a început să se miște. După 
cum se știe, ea 'este angaja
tă Intr-o întîlnire internațio
nală cu caracter amical. Mai 
exact spus, este vorba de re
turul meciului cu echipa si
milară a U.R.S.S., programat 
la 16 septembrie (în primă
vară, la Ploiești, a fost 0—1). 
Nu intenționăm să ne ocu
păm astăzi de acest impor
tant joc cu fotbaliștii 
țara vecină, o vom face 
timpul cuvenit. 
Acum vrem să 
subliniem reapa
riția reprezenta
tivei „B" 
prim-planul 
tualității, 
zentativă 
ia de 
s-a 
de 
fotbalul nostru, prezența 
în aria preocupărilor forului 
de specialitate -
mult de factorul 
Această indiferență se 
că a fost mai demult 
mentată 
zentativele 
la modă 
nai.

După 
miercuri 
discutat 
pundere .. . ... ... . ___ . ...
pe tema: Poate deveni repre
zentativa „B“ o permanență 
in peisajul fotbalului româ
nesc ? Răspunsul primit a 
fost afirmativ, el fiind Înso
țit de argumentul că acest 
compartiment ar da posibili
tatea selecționabililor din lo
tul lărgit al primei reprezen
tative, ea și altor jucători 
(unii din rezerva lotului de

din 
la

în 
ac- 

repre- 
căre- 

ani îndelungați i 
rezervat un statut 

„pasager ocazional" in 
■ - ■ sa

tineret, alții care au 
baremul celor 21 de 
mențină contactul cu 
Iul internațional. Cu alte cu
vinte, s-ar crea o anticameră 
echipei naționale, „locatari
lor" ei oferindu-li-se posibi
litatea permanentului rodaj, 
îmbogățirii experienței inter
naționale pe drumul dobîndi- 
rii mult discutatei 
tivități. I-am încadra 
ceastă categorie pe _ 
Iorgulescu.
Petcu, Văetuș, 
Grigore etc.
vorbim de

ținînd mai 
întîmplare. 

pare 
ali- 

de ideea că repre- 
,,B“ nu mal sînt 

pe plan internațlo-

reușita acțiune de 
a lotului „B" am 
cu factori de răs- 

din cadrul federației

UIMEI E IILE DE PARTICIPARE!
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depășit 
ani), să 

fotba-

competl- 
în a- 
Cazan, 

Gingu, Fodor, I. 
Vamanu, FI. 

Ca să nu mal 
faptul că activi
zarea lotului se
cund al țării 
ar crea acel 
stimul necesar 
in campiona
tul nostru, ar 
declanșa ambi
ții printre can

didați! la tricoul reprezenta
tiv, ceea ce implicit ar duce 
la creșterea valorică a jucă
torilor, a fotbalului nostru in 
general. Evident, o astfel de 
acțiune poate deveni viabilă 
însoțită de un plan concret 
(cu calendar adecvat, convo
cări periodice, antrenori res
ponsabili etc.).

Dealtfel, in această direcție 
există unele idei la forul de 
specialitate, care vor fi lua
te în dezbatere Imediat după 
ce importanta campanie a 
„Mundlalului spaniol" va fi 
încheiată. Remarcăm începu
tul și bunele intenții și am 
vrea să credem — în contex
tul multiplelor preocupări de
clanșate de factorii de deci
zie în direcția creșterii cali
tății fotbalului românesc — 
că reprezentativa ,,B“ va re
intra în circuitul confruntări
lor internaționale.

Stelion TRANDAFIRESCU

ADMINISTRAȚIA DI STAT
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO
DIN 21 AUGUST 1981

produs prejudicii chiar și pre
zentărilor la lot, făcute cu în- 
tîrziere 
trenorii 
Craiova 
gust) și 
gust) au fost penalizați admi
nistrativ. . ............................
echipelor 
semenea

Este de așteptat ca federația 
să mai apeleze la antrenorii 
echipelor furnizoare de selec- 
ționabili și prezente în cupele 

- europene și după serialul celor 
trei meciuri care începe mîine 
și se termină la 5 septembrie. 
O nouă consultare a responsa
bililor echipei naționale cu a- 
cești antrenori va fi deosebit 
de utilă. Ei pot relata cel mai 
bine situația exactă a jucătorilor, 
capacitatea și forma avută, in așa 
fel incit la data partidei cu 
Ungaria să fie pe teren numai 
acei jucători în plenitudinea 
forțelor, in formă sportivă de 
virf. gata să abordeze -jocul cu 
dăruire și responsabilitate pen
tru cele două puncte necesare 
tentativei de calificare, căci 
meciul cu Elveția urmează la 
10 octombrie, tot Ia București, 
și nu este dinainte cîștigat.

Iată de ce. pe lîngă aportul 
jucătorilor, frământările și inspi
rația antrenorilor, și noi. cei 
din tribu.ne. ar trebui să arătăm 
de pe-acum și pină la 10 oc
tombrie că sintem alături, trup 
și suflet, lingă echipa naționa
lă, părăsind sau aminind mă
car preferințele pentru diferi
tele echipe sau jucători, tre- 
cînd peste unele ezitări sau 
chiar mici erori. în scopul de 
a ajuta coeziunea lotului re
prezentativ, eforturile și dra
gostea acestora pentru tricou
rile naționale, pentru victorii !

din aceste cauze. An- 
echipelor Universitatea 
(ioc amical la 9 au- 

Corvinul (joc la 24 au-
S-a interzis tuturor 
să mai folosească a- 

practici.

0 FALSĂ IMPRESIE
LEIPZIG, 27 (prin telefon). 

Diferență... incomensurabilă în
tre starea de spirit a jucăto
rilor Politehnicii Timișoara îna
inte și după meciul retur cu 
Lokomotive Leipzig. De la op
timismul robust, la neîncrede
re și îndoieli privind viitoarele 
lor evoluții în campionat, ju
cătorii exprimîndu-și temeri 
serioase despre soarta întîlnirii 
de sîmbătă de la Cluj-Napoca, 
preludiul, spuneau ei, al unui 
program dificil în întrecerea 
internă, greu de abordat în 
condițiile defetismului care a 
cuprins întreaga echipă după 
scorul șocant înregistrat aici, 
la Leipzig Cu alte cuvinte. 
„Poli", făcînd pasul acela une
ori atit de scurt . dintre sublim 
și ridicol", s-a conectat la rea
litatea obiectivă care arată 
mult mai puțin atrăgător decit 
startul vioi din campionat care 
a situat-o în plasa Universității 
Craiova, cea care o învinsese 
cu citeva luni în urmă cu un 
zdrobitor 6—0. în finala „Cu
pei". Sînt revelatoare, în acest 
sens, cuvintele, antrenorului 
M. Pigulea du.pă meciul cu Lo
komotive Leipzig : „Echipa a 
jucat exact ca in primele par
tide amicale ale sezonului 
Ia care Dembrovschî a adăugat 
și mai concludent : 
noi înșine, 
precedent", 
strează că euforia 
sprijinit pe 
revirimentul 
tat de atifia 
realizase in
se amplificase, de fapt, impre
sia că „Poli", cu o nouă con
ducere tehnică, are și mijloace

din
Ceea

„Am fost 
campionatul 
ce demon- 
inițială s-a 

impresie că 
.Poli", aștep-

falsa
Iui „1 
ani de zile, se si 
citeva săptămîni,

cu care să-și depășească medio
critatea cu care ne obișnuise.

S-a intimp’at ca Lokomotive 
Leipzig să aducă astfel pe 
..Poli" cu picioarele pe pă- 
mînt. Această Lokomotive, mo
destă la Timișoara, mai ales 
in prima repriză, dar de nere
cunoscut acasă la ea, subit in
ventivă și chiar și tehnică, cu 
clasicul ej elan, care și-a do
minat adversara -la toate capi
tolele. In fata unei partenere 
cu forță regăsită. „Poli" nu 
și-a putut respecta promisiunea 
că va marca un gol în depla
sare cate să taie pofta gazde
lor de calificare. După cum ne 
spunea, după meci, Nedeleu, 
această tentativă s-a făcut tîr- 
ziu. la 3—0. doar în disperare 
de cauză, el mai mărturisind 
că, în pauză, a auzit chiar vo
cile unor jucători mulțumiți cu 
bilanțul primei reprize (0—2),
în virtutea unei așa-zise pla
nificări care, chipurile, reușea. 
Dar „Poli" n-a putut 
car să țină cu dinții 2—0 - - - - 
fiind 
nizat 
face 
propus. pierzîndu-și complet 
capul în apărare, unde „bule
vardele" pentru înaintașii ad- 
verși se lățeau pe măsură ce 
se scurgea timpul de joc.

Severa înfrîngere de la Leip
zig nu poate avea explicații de 
circumstanță. Este doar fotogra
fia slabei competitivități a for
mației timișorene pe plan in
ternațional. care a arătat-o in
capabilă de a reprezenta fot
balul nostru intr-o competiție 
europeană.

nici mă- 
de acel 
copleșită 
și orga- 
neputînd

al ei din tur.
de jocul avîntat 
al partenerei, 
marcajul și pressing-ul 

pierzîndu-și

Ion CUPEN

Din preocupările „schimbului de miine“

DINAMO VICTORIA VA CAUTA 5/1 RODEZE PENTRU „A"

SPERANȚELE CLUBULUI DIN ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE
Prima ediție a campionatului 

speranțelor — se cunoaște foar
te bine — a fost eîștigată de 
Dinamo București, echipa pre
gătită de Constantin Frățilă, 
antrenorul tinăr și energic, au
toritar, pasionat de munca sa. 
Dar, întrebare firească, ce s-a 
întîmplat, între timp, cu ju
cătorii lui, performerii compe
tiției din sezonul trecut ? Ne-a 
răspuns chiar antrenorul Fră- 
țilă, întîlnit tecent pe culoarul 
federației.

— La speranțele lui Dinamo 
se află acum I Varga. Eu am 
trecut la Dinamo Victoria, di
vizionara „C" care și-a propus 
un obiectiv destul de îndrăz
neț, adică promovarea in eșa
lonul secund al 
nostru.

— Ne amintim 
Dinamo Victoria 
înainte, Dinamo Obor a fost, 
în perioada 1958—1966, un 
fel de pepinieră a clubului 
Dinamo, in cure se rodau 
jucătorii tineri. Reapariția 
echipei în perimetrul fotba
lului divizionar se vrea, oa
re, o astfel de pepinieră ?

— 1r.tr adevăr, așa ceva se 
dorește. Ministerul nostru și 
clubul Dinamo ne-au promis tot 
sprijinul necesar, ne dau con
cursul. Primul meci, 3—2 cu

fotbalului

bine că 
sau. mai

ioio ppoNosponi îNropriLUA

Categoria t : 1 variantă 100% 
autoturism DACIA 1300 și 
variantă 25% a 17.500 lei ; i 
tegoria 2 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria 
categoria
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3 :
4 :
5 :
6 : 
X :

5,75 a 16.667
24,75 a 3.872
45.50 a 2.106
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277.50 a 345
1.554.50 a 100
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1 
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de 
a 

TU-

Autoturismul DACIA 1300 
la categoria 1 jucat 100% 
fast obținut de DIONISE “ 
FAN din Ploiești,

CISTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC...

La seriile de Loz în plic 
aflate în vinzare se atribuie

AUTOTURISME „Dacia 1300‘Ș 
„Sko3a 120 L“ și „Trabant 601“, 
CÎȘT1GURI-1N BANI de 50.000, 
20.000. 10 000, 5.000 Iei etc. Par- 
ticipînd cu regularitate la LOZ 
IN PLIC, vă.
dv. numele pe 
tiguri la cel 
popular sistem

puteți înscrie și 
lista marilor o:ș- 
mai simplu 
de ioc !

Tchnometal l-am jucat chiar 
pe stadionul central din șos. 
Stefan cel Mare. Pregătirile le 
efectuăm, de asemenea, în in
cinta bazei sportive dinamovis- 
te și, sperăm, nu-i vom deza
măgi pe cei care ne ajută. Dar 
să revenim la întrebarea ini
țială pentru a vedea ce s-a in- 
timplat cu jucătorii care au ciș- 
tigat campionatul speranțelor. 
Trebuie să spun că cinci din
tre titulari, adică Niculcioiu, 
Cojocaru, Fiincu, Radu și Cio- 
cănete, au venit cu mine la 
Dinamo Victoria. Le acord, in 
Continuare, toată încrederea, 
dar vor trebui să muncească 
foarte mult, să se pregătească 
extrem de serios dacă vor să 
ajungă jucători de Divizia „A". 
Afirm încă o dată că Nicul
cioiu, de exemplu, are toate ca
litățile pentru a deveni un ve
ritabil virf de atac. El a de
monstrat aceste calități și la 
recenta Dinamoyiadă, de la 
Pardubice, din

— Pe ce 
acolo ?

— Awi jucat .
tilnind pe Dinamo din U.R.S.S., 
pierzind după prelungiri dato
rită unui... autogol al lui Gu- 
da 1 Păcat, pentru că in grupă 
am jucat bine, <nvingînd cu 
2--0 pe Ruda Hvezda Praga și 
cu 3—1 pe Ujpesti Dosza, pier
zind, in schimb, cu 6—2 meciul 
cu Gwardia din Polonia. Ni
culcioiu, cel despre care vor
beam, a marcat patru din cele 
cinci goluri ale noastre.

— Cinci din componenții 
campioanei vor apăra, deci, 
culorile lui Dinamo Victo
ria. Ceilalți ?

— Doi, Ivan și Guda, au ră
mas tot la echipa de speranțe 
a lui Dinamo, unul, poate cel 
mai înzestrat dintre toți, Mânu, 
a plecat la Galați, iar frații 
Badea vor să joace la Electro-

aparataj pentru a-și termina a- 
colo liceul. Eu unul nu-i voi... 
uita pe acești tineri jucători 
deveniți câmpeni ai țării la 
18—19 ani- Iar pe cei care se 
află acum la Dinamo Victoria 
ii voi ajuta să URCE pe fi
liera fotbalului de przforman- 
ță, tot așa cum sper să facă și 
echipa in care ei vor evolua, 
alături de jucători cu mare 
experiență ca Anuței, Grigoraș, 
Frițilă II,, Bădilaș, A. Moldo
van, Lucuță. Dinamo Victoria 
și-a propus să devină un „pur
gatoriu" al speranțelor clubului 
din șos. Ștefan cel Mare, o e- 
chipă care s<^ dea... certificat 
de promovare ’ in Divizia „A” 
multor jucători. Cum a fost și 
vechiul Dinamo Obor...

Laurențiu DUMITRESCU

i

de 
Cehoslovacia... 
loc v-ați clasat

finala mică, in-

ȘTIRI
• AȘA CUM SE ȘTIE, echipa 

Ungariei, care se pregătește în 
vederea meciului din prelimina
riile campionatului mondial cu 
reprezentativa țării 'noastre, în
treprinde, îri aceste zile, un tur
neu de mai multe jocuri amica
le în Spania. Aceste partide ale 
adversarului nostru, de la 23 
septembrie, sînt urmărite, de Va
lentin Stănescu, unul din antre
norii echipei noastre naționale.
• ANDONE — SUSPENDAT O 

ETAPA. Aseară, Comisia de dis
ciplină l-a suspendat o etapă pe 
Andone, eliminat sîmbătă în par
tida Steaua — Corvlnul.

j • S-AU PUS IN VINZARE, la 
casele obișnuite, biletele de in
trare Ia meciul Steaua — Pro
gresul Vulcan, care se dispută 
mîine, pe stadionul Ghencea, de 
la orele 17.30. In deschidere, de 
la orele 15,30, h)eciul echipelor 
de tineret-speranțe.

La aceleași case se găsesc și 
biletele de intrare la întîlnlrea 
Rapid — Metalul Plopeni, din 
cadrul Diviziei ,,B“, seria a 
Il-a, care se joacă duminică de 
la ora 11, pe stadionul Gluleștl.

ȘTIRI...

102$
m PLIC /mv

Șes

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 28 august'1931, se tele
vizează în âîrect începînd de 
la ora 18.25.

MECIURILE „BUCUREȘTENELOR"
SE DISPUTĂ PE

Meciurile din etapa de 
sîmbătă a Diviziei „A" care 
vor avea loc în Capitală se 
vor disputa pe stadioane 
diferite. Iată programul: 
stadionul Steaua, oră 17,30 :

TERENURI DIFERITE
Steaua — ProgTesul Vul
can ; stadionul Dinamo, ora 
17,30 : Dinamo — Sportul 
studențesc.

în deschidere, la ambele 
partide, se vor întîlni echi
pele de speranțe.



Un frumos succes românesc in „Cupa Prietenia* 1 la tir In lurneul Ce la Tokio al gimnastelor junioare
t

ION JOLDEA A CÎȘTIGAT PROBA DE PUȘCĂ
Pe poligonul Tunari din Ca

pitală au început ieri întrece
rile tradiționalei competiții in
ternaționale de ’ir, „Cupa 
Prietenia", la care se întrec a- 
proape 200 de concurenți, ti
neri pînă la 21 de ani, din 
Bulgaria, R.P.D. Coreeană,
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Ger
mană, Polonia, „
U.R.S.S. și România. în prima 
probă a competiției, 
focuri culrat. intr-o 
valoroasă în care «primii șase 
trăgători au fost notați cu re
zultate între 597—595 p, cifre 
de certă valoare internațională, 
reprezentantul țării noastre. Ion 
Joldea, a terminat victorios, cîș- 
tigînd prima medalie de aur a 
întrecerilor. El a avut un ad
versar deosebit de bine pregă
tit. sovieticul Juri Zavolodko, 
care a punctat ca și Joldea 
597, dar a fost învins, la baraj, 
de către tînărul țintaș român, 
care a avut 13 „muște" (focuri 
în centrul punctului 10). față 
de 9 cite a avut sportivul so
vietic. Ion Joldea face parte din 
asociația sportivă C.F.R. Arad, 
are 19 ani. este absolvent al 
Liceului industrial din orașul 
de pe Mureș și este antrenat 
de cunoscutul tehnician Ion 
Quintus. I. Joldea este campio
nul tării la juniori la aceeași 
probă, iar rezultatul lui de a- 
cum. 597 p. egalează recordul 
tării la iuniQri si constituie 

bun re-

ca in manșa a doua să fie 
printre cei mai buni trăgători, 
obținînd 296, respectiv 297 p.

Ungaria,

pușcă 60 
companie

si i 
cel maipentru Jcldea 

zultat.
Tot ieri s-a 

ba de pistol 
manșe) care a fost dominată 
de oaspeți, în special de către 
pistolarii sovietici, clasați pe 
primele două poziții : N. Repi- 
șev — 593 p și V Ivanenko 
— 590 n. Dintre sportivii noș
tri. N. Baboi a reușit să se a- 
propie de medaliați. clasindu-se 
pe locul patru cu 588 p. în 
prima manșă, atît N. Baboi, cât 
și L. Banu, un alt reprezen
tant al nostru, au evoluat slab, 
punctînd 292 și, respectiv, 290,

disputat 
viteză

și pro- 
(ambele

REZULTATE TEHNICE — 
pușcă 60 focuri poziția culcat : 
L Ion Joldea (România) 597 p 
(pe „decade" 99—100—100—100— 
99_99) _ baraj 13 m. 2. J. Za- 
volodko (U.R.S.S.) 597 p — ba
raj 9 m. 3. A Teifka (R.D.G.) 
596 p, 4. Fl. Brînduș (România) 595 - - - .......................
595

p, 5. T. Ismailov (U.R.S.S.) 
p, 6. J. Fritz (Cehoslova- 
595 p, 7. V. Dinu (Româ-
592 p... 15. M. Dumitru 

p. (în afară de concurs: 
U.R.S.S. —

589
Elena Korneeva
594 p). Pistol viteză 30+30 focuri : 
I. N. Repișev (U.R.S.S.) 593 > 
(pe manșe : 296—297), 2. V. Iva
nenko (U.R.S.S.) 590 p — baraj
147 p, 3. Fu Son Ciuk (R.P.D. 
Coreeană) 590 p — baraj 144, 
4. N. Baboi (România) 588 p

(292—29S), 5. L. Banu (Româ
nia) 587 p (290—297). I. Rosin
ski (U.R.S.S) 587 p.

în proba de sheet (talere lan
sate din turn) după 75 talere 
pe primele locuri se află re
prezentantul țării noastre D. 
Gazctovici și T. taler (R.DÎG.) 
cu cite 73 talere lovite. La 
proba de trap (talere lansate 
din șanț) după 50 de talere 
conduceau I. Lavrinek (U.R.S.S.) 
și ...
49 t. La jumătatea concursului în - - -
la 
bune rezultate au reușit : J. 
Kadenosi (U.R.S.S.) 298 p și U. 
Keppke (R.D.G.) 294.

Vineri, în ultima zi. se dis
pută următoarele probe: pușcă 
3X20 f, pistol liber 60 f, ta
lere și .mistreț" manșa a Il-a.

S. Schubert (R.D.G.) cu cite

proba de mistreț alergător, 
focurile „lente", cele mai

T. RĂBȘAN

JUANTORENA CAMPIONATUL

S-A DECIS PENTRU

800 m Șl 1500 m
HAVANA (Agerpres)..— Cu

noscutul atlet cubanez Alberto 
Juantorena, dublu campion o- 
limpic la Jocurile de la Mon
treal, a anuntat că în viitor va 
participa la proba de 800 m. re- 
nuntînd la alergările pe dis
tanta de 400 m. Hotărîrea lui 
Juantorena a fost luată de co
mun acord cu antrenorul său. 
Jorge Cumberbatch, și cu me
dicii. care cred că. în acest 
fel, îl vor feri de urmările ac
cidentului muscular suferit în 
urmă cu doi ani. în același 
timp, Alberto Juantorena și-a 
exprimat intenția că în viito
rul apropiat să concureze si 
în proba de 1 500 m.

Stop-cadru
✓

MARY I. MEAGHER-RECORDMANA RECORBMEIIEEOR!
S-a născut în urmă cu 16 ani 

la Louisville (Kentucky) intr-a 
familie de origine irlandeză, cu 
11 copil. Tatăl el, James Mea
gher, a botezat-o Mary T., de la 
tenth (a " *‘ 
sebl de 
vîrstnică 
gher. A 
te de a 
1978, la __ __ _ __
20 între cele mai 
mere ale lumii la __ ... ______
(cu 62,24) și pe loeul 52 la 200 
m fluture (cu 2:17,80). in același 
an a trecut de la Plantation 
Country Club la Lakeside S.C., 
unde a făcut -unoștință cu an
trenorii Bill Peak.

„Ajunsesem să înot zilnic 3000 
yarzi în procedeul fluture ta a- 
proximativ 30 de minute, con
tinuu, spunea ea. Eram atît de 
obosită ctad ieșeam din apă, ta
cit nici nu mai puteam urca scă
rile bazinului... Am vrut să re
nunț de nenumărate ori. Părin
ții, surorile, dar mai ales Bill 
au insistat de fiecare dată șl 
zn-au convins...".

Un an mai tirziu, în luna a- 
prilie, Mary T. (avea 14 ani) cu
cerea primul titlu de campioană 
a S.U.A. Printre învinsele el: 
Nancy Hegshead, Cynthia Wood
head. Stephaine Elkins, Diane 
Johannigman și alte nume cele
bre. în iulie, la San Juan (Per
le Rice), cîștiga proba de 200 m

10-a), pentru a o deo- 
Mary Glenn, cea mal 
dintre cele 10 fete Mea- 
Invățat să 
merge la

13 ani, se
înoate inain- 

școală, iar în 
afla pe locul 
bune perfor- 

100 m fluture

fluture, la Jocurile Panamerica
ne, în 2:09,77, primul ei record 
mondial. Trei săptămîni mai tîr- 
zlu, la Fort Lauderdale, a cobo- 
rît sub un minut (59,71) la 100 m 
fluture, Iar la 200 m fluture a 
corectat da două ori (serii șl fi
nală) propriul record mondial 
(cu 2:08,41 șl 2:07,01). O nouă 
mare campioană apăruse la ori
zont.

Bolnavă de plămîni, în iarna 
lui 1979, a fost din nou pe punc
tul de a renunța. Chiar și în va
ra lui ’80, cînd a realizat la Ir
vine noi recorduri ale lumii 
(59,26 — 100 m șl 2:06,37 — 200 m 
fluture), Mary T. (T-rrrific !, 
scriau gazetarii) se gîndea că 
i-ar place mal mult să-și păs
treze locul de centru înaintaș în 
echipa sa de... hochei pe Iarbă. 
A revenit Insă la bazin, în ia
nuarie ’81 le-a învins pe cele mal 
bune specialiste din lume ale
procedeului, la Gainesville, iar
recent, la campionatele S.U.A. 
(Milwaukee), a stabilit cele mai 
valoroase recorduri mondiale din 
istoria înotului: 57,93 — 100 m șl 
2:03,98 — 200 m fluture. Ceea ce 
ar echivala cu 47,9 - 101 m li
ber, 3:44,6 — 400 m liber, 61,0 — 
100 m bras, 52,5 — 100 m fluture 
șl 63,6 — 100 m spate la bărbați, 

’ - liber, 3:58,8 — 400 
— 100 m bras și 
spate la femei !
Adrian VASIL1U

53.7 — 180 m 
m liber, 68.1 50.6 — 100 m

• Există in Belgia • anume competiție 
de marș, cunoscuta „12 ore do la Floren- 
vilie-, în care, normal, clasamentul se în
tocmește în baza numărului kilometrilor 
parcurși. La startul ediției din acest aa eu 
fost prezenți numeroși concurent! din 
Franța, Luxemburg și. firește. Belgia, a- 
trași de „glorie- și, nu în cele din urmă, 
de cuantumul premiilor. Competiția a reve
nit belgianului Roger Pletquln, care a a- 
coperit distanța de 110.684 km. • Reprezen
tanții Comitetelor Olimpice Naționale reu
niți, recent, la Milano, au avut de ales si 
sediul permanent al acestui organism. Intre 
Paris și Viena, cele două candidate. A cîș- 
tigat capitala Franței cu 70 voturi, față de 
cele 50 totalizate de orașul „Dunării al
bastre". Mexicanul Vasquez Rana a fost a- 
les președinte al C.O.N., iar polonezul Ma- 

' rian Renke secretar general, © Mecanicul 
auto Valeri Iliasov în vîrstă de 29 de ani, 
a cîștigat anul acesta tradiționala competiție 
sovietică de cursă lungă de la Moscova la 
Leningrad. Cel 602 km au fost parcurși de 
el în 49.43:06. • Anul viitor, Federația de 
tenis din Ungaria va aniversa o jumătate 
de secol de existentă. Cu acest prilej, la 
Budapesta se vor desfășura campionatele 
europene pentru juniori și cădeți. Amintim, 
cu acest prilej, că „europenele- pentru co
pil se vor desfășura, pentru a doua oară.

BALCANIC FEMININ (tineret)

DE HANDBAL
în localitatea Kumanovo din 

Iugoslavia va începe azi Cam
pionatul balcanic de handbal 
feminin, rezervat echipelor de 
tineret. Iau parte selecționatele 
României, Bulgariei, Turciei și 
tării _ gazdă. Din selecționata 
României fac parte, Drintre al
tele. Ciubotaru. Gavără, Oacă, 
Dobre, Jucan, Moszi, Turbatu. 
Echipa este antrenată de I. 
Haraga si C. Popa. întrecerea 
se va termina duminică.

PREMIU f.l.LT
LONDRA, 27 (Agerpres). — 

în clasamentul feminin al „Ma
relui Premiu F.I.L.T." se men
ține lideră iucătoarea america
nă *Chris  Evert-Lloyd, cu 1 120 
P, urmată de Andrea Jaeger 
875 p, Martina Navratilova 860 
p. Hana Mandlikova 785 
Virginia Ruzici 770 p. 
Marsikova 690 p etc.

Clasamentul masculin îl are 
ca lider, după 56 de turnee dis
putate din calendarul federației 
internațional pe Ivan Lendl 
cu 1 628 p, urmat de Jose Luis 
Clerc 1 382 p și John McEnroe 
cu 1270 p. Suedezul Bjorn 
Borg se află pe locul 6 cu 
809 p.

P,
Regina

LAViNIA AGACHE - CEA MAI BUNA 
SI IN CONCURSUL SPECIAL PE APARATE! >

TOKIO. 27 (Agerpres). — 
Tînăra gimnastă româncă La- 
vinia Agache, învingătoare la 
individual compus în turneul 
internațional pentru junioare 
de la Tokio, s-a afirmat stră
lucit și în concursul special pe 
aparate, situîndu-se pe locul în- 
tîi la sărituri, cu 19,250 puncte, 
la bîrnă — 19,55 puncte și sol 
— 19,25 puncte. Comentatorii 
sportivi ai agențiilor interna
ționale de presă subliniază per
formanța gimnastei 
care, la vîrsta de 14 ani, 
făcut o puternică 
prin eleganța stilului și pred-

noastre 
a 

impresie.

zia execuției, în rîndul specia
liștilor și spectatorilor prezenți 
la gimnasiul olimpic „Yoyogi" 
din capitala Japoniei. La pa
ralele, primul loc a fost ocu
pat de gimnasta sovietică Re
gina Starodub, cu 19,50 puncte. 
A doua gimnasta româncă par
ticipantă la întreceri. 
Szabo, s-a clasat pe 
la sărituri și bîrnă.

Sportivele românce, 
cu celelalte participante din 10 
țâri, vor fi prezente duminică 
la un concurs ce va avea loc 
în orașul Sapporo, din nordul 
Japoniei.

Ecaterina 
locul doi
împreună

MARKKA PUICA -0 NOUA VICTORIE
• Steve Ovelt, din nou recordman pe o milă

Atleta româncă Maricica Puică 
a cîștigat proba de o milă, la 
Pisa, cu 4:25,24, fiind urmată In 
clasament de itaUanca Silvana 
Cruciata — 4:29,66 și Chepchirchu 
(Kenia) — 4:40,16. Alte rezultate: 
200 m: Williams (S.U.A.) ------
1 500 m: Costa (Italia) 
înălțime: Giorgio (Italia) 
tripiq: Oliveira (Brazilia) 
110 mg: Cooper (S.U.A.)

Miercuri, la Koblenz, 
Steve Ovett a redevenit 
man mondial în proba de o milă 
cu 3:48,30. Vechiul record era de 
3:48,53 și aparținea, de 8 zile, 
compatriotului său Sebastian Coe. 
Alte rezultate: 1 500
(S.U.A.) 3:31,96, 5 000 m: 
(Kenia) 13:12,15.

LiduL

m:

21,10; 
3:39,26; 

2,22 m; 
16,11 m; 
13,51. 
englezul 
record-

Scott 
Rono

In cadrul concursului interna
țional, la Kola, Larry Myricks a 
realizat la lungime 8,33 m. Alte 
rezultate: suliță: Detlef Michel
(R.D. Germană) 85,96 m; ciocan: 
Rlehm (R.F. Germania) 78.12 m; 
5 000 m: Wessinghage (R.F. Ger
mania) 13:22,44; prăjină: 
kiewlcz (Polonia) 5,50 m; 
Lattany (S.U.A.) 10,12;
Floyd (S.U.A.) 20,49 ; 800 mLeț-% 
binson (S.U.A.) 1:46,46; 110 „H:‘
Nehemlah (S.U.A.) 13,07; 400 mg: 
Schmidt (R.F. Germania) 49,17; 
100 m F: Evelyn Ashford (S.U.A.) 
11,02; 100 mg: Hightower (S.U.A.) 
13,05; înălțime: Mcyfarth (R. F. 
Germania) 1,94 m.

Koza-
100 m:

200 m:

REPREZENTATIVA NOII ZEELANDE LA C. M. DIN SPANIA ?
Mai stat două meciuri de dis

putat în grupa I Asia — Oceania 
a preliminariilor C.M. de fotbal 
(Indonezia — Australia la 30 au- 
gușt și Taiwan — Australia la 2 
septembrie) și nimic nu se mai 
poate întîmpla : reprezentativa 
Australiei, participantă in tur
neul final al ediției din 1974 a 
C.M., socotită drept purtătoarea 
de drapel a soccerulul ta țările 
din „mările sudului”, s-a clasat 
a doua ta grupa sa ! Chiar da
că vor cîștiga cele două partide 
pe care le mai au de jucat, fot
baliștii din „Tara cangurilor” nu 
vor realiza decît 13 p în timp ce 
Noua Zeelandă. care a jucat toate 
meciurile, are 14 p șl a înregis
trat astfel primul ei mare succes 
internațional.

Dar selecționata de la Antipozi 
mal are un hop de trecut ; tre
buie să participe alături de ciștl- 
gătoarele celorlalte grupe din 
zona Asia-Oceania (gr. II — A- 
rabia Saudită, gr. in — Kuweit, 
gr. IV — R. P. Chineză) la tur
neul final al zonei, primele două 
echipe calificîndu-se pentru com
petiția din Spania.

Iată rezultatele de pînă acum 
șl clasamentul actual :

Noua Zeelandă : 3—3 și 
Australia, 4—0 și 13—0 I. 
0—0 șl 2—0 Taiwan, 2—0 și 
Indonezia ; Australia : 4—1

2—0 
Fiii.
5—0 

si 
10—0 I. Fiji, 3—2 Taiwan, 2—0 In
donezia ; I. Fiji : 2—1 și 0—0
Taiwan. 0—0 șl 3—3 Indonezia : 
Taiwan : o—1 și 2—0 Indonezia.
1. Noua Zeelandă
2. Australia
3. L Fiji
4. Taiwan
5. indonezia

0
1
4
4
4

14
9
5
4
4

...ATLETISMUL NIPON
Nu prea multe nume sînt înscrise în delegație Japoniei pe listele 

de participare la întrecerile pentru „Cupa Mondială" la atletism de 
săptâmina viitoare, la Roma. Printre acestea se află și cele ale unor 
atlețl cunoscuți ca Tomomi Takahashi — prăjină, Kunimitsu Itoh — 5000 
m, Shigenobu Murofushi — ciocan. Prezența acestora în importantele 
confruntări programate în septembrie pe stadionul olimpic din capi
tala Italiei sînt așteptate cu interes de către specialiști, ținind seama 
și de faptul că reprezentanții atletismului japonez nu au strălucit in - 
mod deosebit în ultima vreme. O explicație. In această privință, a 
fost dată presei de către Terudan Kogake, președintele comisiei de 
arbitri a federației japoneze de specialitate: „Scăderea potențialului 
atleților noștri se datorează in primul rînd lipsei unui sprijin finan
ciar adecvat, pe care ar trebui să-l acorde autoritățile mișcării spor
tive. In Japonia, atletismul are o formă organizată aproape exclusiv 
in universități, dar amploarea sa este șl acolo destul de redusă. No- 
participarea la unele din marile competiții de peste hotare a înde
părtat, de asemenea, pe atleții japonezi de la obținerea unor per
formanțe înalte, așa cum este in tradiția sportivă a tării noastre”.

Rd. V.

la Blois, în Franța • O interesantă sta
tistică printre televiziunlle membre ale Eu- 
roviziunil privind sportul cel mai des 
prezent în emisiunile lor. Bineînțeles, pe 
primul loc a ieșit fotbalul, cu următoarele 
procentaje : 30% Anglia, Finlanda și Por
tugalia, 40% R. F. Germania, 45% Spania, 
50% Danemarca și Belgia. Pe locul doi s-a 
situat tenisul : 34,9% R.F.G. (al doilea

program), 13,7% Anglia, 13% Danemarca 
etc. De remarcat că alte 30% din progra
mul sportiv al televiziunii finlandeze este 
ocupat de hocheiul pe gheață. • Doi stu- 
denți chinezi. Mao Xian și Xue Tao, au 
reușit o autentică performantă înotind cir
ca 70# km pe fluviul Yang Tse, Intre ora
șele Wuhan șl Nankin, timp de 10 zile. 
După o scurtă pauză de refacere a forțe
lor. el urmează să-șl reia călătoria nau
tică pînă la Sanghal, ceea ce ar însemna

încă 300 km de înot în plus. Ceea ce, să 
recunoaștem, nu este citușl de puțin o sim
plă bagatelă. © Federația de atletism din 
Noua Zeelandă a suspendat pe viață 3 a- 
lergătoare de maraton care au luat parte la 
e cursă profesionistă, pe 15 km. la Portland 
(Oregon), unde premiile s-au acordat în 
bani 1... © Patru cicloturiști spanioli și-au 
propus să străbată cea mai înaltă șosea 
din lume, în munții -Anzi, la Ticllo — Anti- 
cona, aflată la o altitudine de 4835 m 1 Și 
este în Intenția celor 4 cicloturiști să efec
tueze această călătorie fără... măști de e- 
xigen. • „Recordul- mondial de asistență 
la un meci de baschet a fost consemnat 
în 1951, în Berlinul Occidental. La o de
monstrație a celebrei Harlem Globe Trot
ters, pe stadionul olimpic, au fost pre
zent! 75 000 spectatori. La astrodomul din 
Houston (Texas), în 1968. la meciul de 
baschet Houston University — u.C.L.A. au 
asistat 52 693 spectatori © La Sao Paulo în 
Brazilias va fl organizat un muzeu „Pele*.  
în cinstea celui mal mare fotbalist al lu
mii. • Fostul căpitan al echipei de rugby 
a Franței, Jacques Fourrou, va fl prezent, 
cu aparatul de filmat, la București, la 24 
octombrie, la meciul România — Noua Zee
landă. Dintr-un „foc” va vedea la lucru 
adversarele imediate ale echipei Franței.

Romeo VILARA

ECHIPA UNGARIEI 
IN SPANIA

I

Miercuri noaptea la Valencia,' 
in Spania, echipa Ungariei a 
susținut un meci amical cu for
mația columbiană Millionarios 
din Bogota. Jocul s-a terminat 
la egalitate : 1—L Agențiile de 
presă nu au transmis alte amă
nunte. în cea de a doua partidă, 
fotbaliștii unguri vor juca JBU 
Valencia.

ST. ETIENNE A PĂȘIT 
CU STINGUL...

în ] 
nară i 
Etienne

partidă prelimi- 
cadrul 

terminat
_____ la 

propriu,
Dynamo

prima 
din

s a 
surprinzător 
teren 
cu 
bele goluri au fost marcate 
Lopez (autogol in min. 25 și in 
min. 75). Returul va avea loc la 
Berlin, la 1 septembrie. Echipa 
calificată va întîlni în prima e- 
tapă a competiției pe F. C. Zil- 
rieti.

C.C.E., 
in 

egalitate, 
1—1 

Berlin.

st.
mod

P« 
(0-1). 

Am- 
: da

• TELEX•
CICLISM • Competiția de la 

Varese, desfășurată pe un traseu 
de 220 km, a revenit vest-germa- 
nulul Gregor Braun, cronometrat 
cu timpul de 5h 25:54,0 (medie 
orară 40,558 km). După 1:12,0 a 
sosit Italianul Alessandro Paga- 
nessi.

HANDBAL © în orașul Basel 
a avut loo tragerea la sorți pen
tru stabilirea locurilor în cupele 
europene feminine. In „Cupa 
campionilor europeni” vor parti
cipa 21 de formații, echipa Rul
mentul Brașov fiind exceptată de 
primul tur. în „Cupa cupelor” 
(participă 18 echipe), TEROM 
lași va juca, de asemenea, direct 
In turul doi.

POLO • Echipele Iugoslaviei șl 
S.U.A. s-au întîlnit la Split * 
tr-e partidă amicală. Gazdele 
obținut victoria cu scorul 
11—9 (4—1, 2—0, 5—4, 0—4).

TENIS © La Mahwan (New 
Jersey) au continuat meciurile 
turneului feminin : Virginia Wa
de — Yvonne Vermaak 7—6, 6—3; 
Regina Marsikova — Barbara 
Hallqulst 6—3, 6—3; Dianne From- 
holtz — Ana Marie Fernandez 
7—6, 6—1; Trey Lewis — Maria 
Plnterova 7—5, 6—1. • A început 
turneul masculin de la White 
Plains (S.U.A.): Lendl — Arias 
6—3, 6—7, 6—1: Tim GulUkson — 
Fibak 1—6, 6—3, 6—4; Mayotte — 
Tulasne 5—2, 6—0.

în- 
au 
de


