
VIZITA PREȘEDINTELUI, 
REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN,

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Miercuri dimineața, Gaafar 

Mohamed Nimeiri, președintele 
Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La sosirea înalților oaspeți, o 
gardă militară, aliniată pe pla
toul din fata monumentului, a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
cratice Sudan.

După depunerea coroanei da 
flori s-a păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată, apoi, 
rotonda monumentului.

★
Președintele Republicii Demo

cratice Sudan, Gaafar Mobamed 
Nimeiri, a primit, miercuri, la 
Palatul din Piața Victoriei, pe 
șefii misiunilor diplomatice și 
pe reprezentanții unor organi
zații internaționale acreditați în 
tara noastră, cu care s-a între
ținut într-o atmosferă cordială.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușcscu, au oferit, miercuri 
la Snagov, un dejun în onoarea 
președintelui Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Repu
blicii Democratice Sudan, Ga
afar Mohamed Nimeiri, și a 
doamnei Nimeiri.

★
Miercuri 4 august, au conti

nuat, la Snagov, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și Gaafar Moha
med Nimeiri, președintele U- 
niunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan.

In cadrul noii runde de con
vorbiri a continuat examina
rea unor aspecte privind dez
voltarea pe mai departe a re
lațiilor de prietenie și cola
borare româno-sudaneze șt a 
început schimbul de vederi 
în probleme actuale ale vie
ții internaționale.

BOXERII JUNIORI 
LA BALCANIADĂ

După cum se știe, între 6 și 
11 octombrie, se va disputa la 
Salonic (Grecia) Balcaniada de 
box pentru juniori. La compe
tiție vor fi prezenți tineri pu- 
giliștj din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia șl România, 
în vederea acestui important 
eveniment sportiv, un lot de 
boxeri români juniori au început 
un stadiu de pregătire sub con
ducerea antrenorilor Eugen Fu- 
resz șl Ion Vasilov.

Printre candidații la medalii
le balcanice se află tinerii R. 
Obreja, M. Baiz, AL Gavrilă, 
T. Panait, M. Mari, G. Fcn- 
tea ș.a.

SÎMBĂTĂ, REÎNTÎLNIRE CU FOTBALUL

Ne mai despart doar două zile de mult așteptata reîntîlnire cu fotbalul, cu mult gustatele goluri, așa cum se poate vedea în 
această imagine. In pragul startului, vă prezentăm, în pag. 4-5, „distribuțiile" celor 18 divizionare „A", loturile de jucători, an
trenori, conducători, performanțe, în binecunoscutele „cărți de vizită".

In acest cadru, s-a relevat 
că în prezent se afirmă tot 
mai puternic voința popoare
lor de a se dezvolta libere, 
deplin stăpîne pe bogățiile lor 
naționale, pe propriile lor des
tine, de a-și făuri viitorul 
așa cum îl doresc, fără nici 
un amestec din afară, de a co
labora pe baze de deplină 
egalitate, într-un climat de în
credere și pace.

In același timp, s-a apre
ciat că In lume are loc o 
accentuare a politicii imperia
liste de forță și dictat, de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor state, de reîmpărțire a 
lumii în sfere de influență și 
dominație, se mențin probleme 
nesoluționate și au apărut noi 
conflicte, sau stări do încor
dare.

Cei doi conducători de partid 
șl de stat au apreciat că în a- 
ceste condiții se impun orien
tarea eforturilor tuturor sta
telor în direcția opririi agra
vării. vieții internaționale, re
luării și continuării politicii 
de destindere, de colaborare, 
independență națională și pace, 
pentru așezarea la baza rela
țiilor internaționale a princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și su
veranității naționale, neames
tecului In treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecur- 
gerii la forță sau la amenin
țarea cu forța în relațiile in
ternaționale.

O atenție deosebită a fost 
acordată situației din Orientul 
Mijlociu, în specia] a celei din 
Liban, scoțîndu-se în eviden
ță importanța pe care o pre
zintă solidaritatea tuturor ță
rilor arabe, In eforturile lor 
comune de a se ajunge la o 
reglementare atotcuprinzătoa
re, dreaptă și trainică a con
flictului din această zonă.

In timpul convorbirilor cei 
doi conducători de partid și 
de stat s-au pronunțat pen
tru încetarea confruntării și 
a oricăror acțiuni militare 
între Irak șl Iran, pentru re
tragerea trupelor de o parte 
și de alta. In limitele frontie
relor naționale, pentru trece
rea la rezolvarea problemelor 
dintre cele două state pe ca
lea tratativelor.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de prietenie, 
stimă gi înțelegere reciprocă.

TRĂGĂTORI ROMÂNI
Pf PODIUM LA BUDAPESTA

într-un concurs internațional 
de tir desfășurat la Budapesta 
și într-o companie deosebit de 
valoroasă, țintașul rotnân Mi
hai Dumitrescu a reușit să se 
claseze, in proba de pușcă li
beră 3X40 f, pe locul doi, cu 
1159 p, întrecerea revenind lui 
P. Heintz (R.F.G.) cu 1174 p. 
La pistol standard, Marla Ma- 
covei s-a clasat pa poziția a 
treia, cu 580 p (învingătoare : 
Gabriela Kanyal. din Ungaria, 
cu 586 p). clștlgind barajul cu 
Ana Ciobanu. La pușcă stan
dard 60 t.c., Eva Olah s-a cla
sat pe locul 4, cu 593 p, iar 1a 
pistol viteză. Laurențiu Banu, 
pe 7, cu 593 p.
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„Trofeul Tomis" la volei feminin

ECHIPA NOASTRĂ A ÎNVINS PE CAMPIOANA EUROPEANĂ
ROMÂNIA - BULGARIA 3-0

CONSTANTA, 4 (prin tele
fon). Circa 2 000 de spectatori 
au fost prezenți în Sala spor
turilor din localitate la reuniu
nea de debut în Turneul in
ternațional feminin de volei al 
României, dotat cu „Trofeul 
Tomis",

în partida inaugurală s-au 
întîlnit reprezentativele Româ
niei și Bulgariei care au des
fășurat un joc atractiv, echili
brat în majoritatea timpului. E- 
chipa României a obținut vic
toria cu 3—0 (13, 8, 11). Primul 
set ni s-a părut nu numai 
cel mai echilibrat, ci și cel mai 
valoros din punct de vedere 
tehnic, grație faptului că echi
pele erau mai proaspete fizic, 
în partea întîi a setului au con
dus voleibalistele românce la 
diferențe de 2—3 puncte, pen
tru ca spre final sextetul bul
gar. bine condus in atac de

Campionatele de ciclism stopate de ploaie

s-a detașat

DOAR JUNIORII
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII!
La ciclism, finala campionatului de urmărire indi

viduală 4 000 — seniori s-a desfășurat, timp de două 
zile, pe velodromul bucureștean. ocazionînd o între
cere strinsă. pe alocuri palpitantă dar, rezultatul 
acesteia îl vom cunoaște abia astăzi. Finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4 nu s-au putut disputa din cauza 
ploii.

La startul probei s-au prezentat 16 concurenți îm- 
părțiți In 8 serii, fiecare competitor avînd de aco
perit pe cont propriu, cu toată viteza de care este 
capabil, 10 ture de pistă. Cea mai echilibrată serie a 
fost a 7-a, In care s-au întîlnit C. Nicolae cu C. Că- 
ruțașu (ambii Dinamo). A cîștigat ultimul cu 5:11.6 
față de 5:11,9. în altă serie cîștigătorul s-a detașat 
din... start. P. Mitu (Dinamo)
— L Vlntilă 
peni), . 
fără să forțeze, cu 5:09,5 
(Vintilă — 5:23). în ultima se
rie, a 8-a, s-au întîlnit cam
pionul și vicecampionul probei 
la ediția 1981 : M. Romașcanu
— I. Gancea (ambii Dinamo), 
într-o formă bună, Gancea si-a 
întrecut net colegul de club 
cu un timp bun : 5:06,9 (Ro
mașcanu 5:09,1). în sferturile 
de finală au rămas să-și con
tinue lupta pentru titlu primii 
8 concurenți (pe baza celor 
maj buni timpi) împăvțiți în 
patru serii. De astă dată, fle
care cursă a fost deosebit de 
strinsă. calificîndu-se pentru 
semifinale C. Nicolae (5:08,5), 
V. Constantlnescu (5:13.6), M.

Gh. ȘTEFAN ESCU

(Metalul Plo- 
primul încheind cursa 

forțeze.

(Continuare in pag. a l-a) 

coordonatoarea Verka Borisova 
și atent in fazele defensive, să 
preia conducerea (13—12), dar 
replica elevelor lui S. Chiriță 
a fost hotărîtă în ultimele sec
vențe. în setul al doilea în 
schimb, echipa noastră, după 
un început nesgiur (0—3). s-a 
detașat net (9—3) și a păstrat 
tot timpul o diferență liniști
toare. în cel de al treilea set, 
oaspetele au condus cu 3—0 
și 5—2. dar jucătoarele noas
tre au refăcut repede dife
rențele • și s-au impus în fi
nalul unul set marcat, totuși, de 
scăderi pe plan fizic. Arbitrii 
Pang Wuqiang (R.P. Chineză) șl 
Yousef Almulah (Emiratele A- 
rabe Unite) au condus foarte 
bine echipele : ROMANIA — 
Maria Enache, Victoria Nicu- 
lescu, Doinița Popescu (Lucia 
Ettz), Irina I’etculeț-Velicu, Vic
toria Banciu (Doina Moroșan),

Iosif
(Voința

Foto : D. NEAGU
Schneider 

Arad)

CARNET DE VACANȚA
Luna august menține ia... co

te Ia fel de inalte activitatea 
sportiv-recreativă pe care ele
vii din patria noastră o desfă
șoară sub Însemnele „DACIA- 
DEI“. Iată cîteva momente e- 
dificatoare...

ȘAHIȘTII ȘI-AU ÎNCHEIAT 
ÎNTRECEREA, ACUM 

ESTE RINDUL CANOTORILOR I
După frumoasa finală a cam

pionatului republican de sah 
rezervat elevilor din școlile ge
nerale (echipe). municipiul 
Drobeta Turnu Severin si ju

J

Guiniza Gelil; BULGARIA — 
Verka Borisova, Maia Stoieva, 
Mila Ranghelova, Adelina Bori
sova (Teodora Milukeva), Va
lentina Ilieva, Penka Aiklnova 
(Vania Manova).

în cel de al doilea meci, for
mația de tineret a R.P. Chineze 
a întrecut cu 3—0 (8. 1. 6) e- 
chipa de tineret a RomânleL 
Oaspetele, de la care am re
marcat pe Yang Xiaojun, Zhang 
Chenghong și Li Guizhi, au ju
cat frumos, cu combinații va
riate la fileu. în viteză, deplin 
mobilizate. în timp ce sextetul 
român a evoluat crispat, singu
rele care s-au mai „văzut" fiind 
Mircla Popoviciu și Daniela Dră- 
ghicl. Impresionantă talia echi
pei chineze (medie de peste 
1,80 m).. Arbitraj fără probleme 
N. Gherdzikov (Bulgaria) șl Gh. 
Fortuna (România). Joi, de la 
ora 16. partidele : România — 
R.P. Chineză (tineret), U.B.S.S. 
— Bulgaria.

Modesto FERRARIN1

dețul Mehedinți se pregătesc 
să găzduiască noi acțiuni spor
tive. Este vorba de finalele de 
canotai ale cluburilor sportive 
școlare, programate la Orșova. 
Apoi. în aceeași localitate se 
vor întrece juniorii (I si II) în
scriși la campionatele naționale.

De retinut și alte fapte le
gate de cronica vacantei de 
vară. La Drobeta Tr. Severin 
au făcut popas de tabără elevi 
din județele Alba (gazdă. 
Liceul industrial nr. 1) si Gorj 
(Liceul pedagogic). în același 
timp, cel din Argeș sint oaspe-
tii Liceului ..Stefan Plavăt" din 
Orșova.

MII DE TINERI 
PRIETENI Al SPORTULUI I

Sub egida Comitetului jude
țean U.T.C. si în colaborare cu 
Inspectoratul școlar și C.J.E.F.S., 
au fost organizate tabere de 
pregătire pentru apărarea oa- 
triei la care participă elevi din 
toate liceele sucevene. Aseme
nea tabere si-au deschis por
țile la Vatra Dornei, Rădăuți, 
Gura Humorului, Fălticeni sî 
în municipiul de reședință al 
județului. Cu acest prilej, ele
vii vor desfășura o susținută 
activitate sportivă de masă în 
ramurile preferate (atletism, 
fotbal, handbal volei. lupte 
etc.).
CENTRELE DE INIȚIERE IN ÎNOT, 

IN PLINA ACTIVITATE I
în patru centre (Slatina — 

baza sportivă ConstructoruL 
Caracal — parcul orașului. 
Balș — stadionul din localitate 
si Cornățel — Poboru — în ca
drul scolii generale) copiii din

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. • l-«)
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Cărți Koi
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La Casa pionierilor și șoimilor patriei din Slobozia

„MARINARII" DIN BĂRĂGAN NAVIGHEAZĂ DINI...
încăperea în care Intrăm pa

re un adevărat șantier naval 
In miniatură: pe mese se află 
tn lucru zeci de nave de toate 
tipurile, altele, așezate pe cale 
speciale, așteaptă, parcă, lovi
tura tradiționalei sticle de șam
panie tn pupa, odată cu lansa
rea la apă. Firește, toate sînt 
aparate micșorate la scară, dar 
si constructorii, si matelotii ce 
se învîrtesc In jurul lor sînt — 
cam două duzine — prichindei' 
— pionierii cercului de navo- 
modele al Casei pionierilor si 
șoimilor patriei din Slobozia. 
Numai „căpitanul" lor este un 
om cu părul alb. care constru
iește: „...cam de 45 de ani — 
ne spune. Iar aici, la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei, de 
peste 10 ani. Unii din copiii 
care au deprins Ia noi mistui 
pentru tehnică sint acum ingi
neri, constructori, marinari de 
cursă lungă..." în glasul ins

AEROMODELIȘTII ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII LA ZBORUL LIBER

UI

tructorului Mircea Popescu — 
care a fost farmacist de pro
fesie — stăruie o undă de mîn- 
drie pentru foștii săi elevi in 
ale navomodelismului. Pentru 
a vedea o parte din rezultatele 
micilor constructori ne invită 
In sala mare a Casei. De jur 
Împrejur este o adevărată ex
poziție de nave, trofee, diplo
me ale ..Daciadei". frumoase 
cupe cîștigate in competiții. 
Numai in acest an Mircea Po
pescu a cîstigat două titluri de 
campion republican, pionierii 
Marian Avram locul I la con
cursul „Start spre viitor". Cris- 
tinel Stroe locul IV pe tară la 
concursul de la Amara, iar re
prezentativa cercului locul II 
in marele concurs „Cutezătorii 
Deltei". Si calendarul competi- 
tional al anului nu este epuizat 
încă.

Urmărim cu admirație cîte- 
va aparate, bijuterii ale tehni

& ■

cii construcțiilor navo: marele 
remorcher „Albina", vedeta 
portuară „Lilca", un impunătof 
portavion, pacheboturi si nave 
ușoare cu velatură. „Au fost 
lucrate în colectiv, de copii — 
ne explică instructorul. Sute de 
ore de migală si răbdare, dar 
au ieșit „ca la carte". adică 
întocmai cum indică documen
tația tehnică. Pină la ultimul 
nit..."

într-un colț sînt Înșirate ct- 
teva geamantane de forme si 
mărimi diferite. „Sint containe
rele de transport — ne lămu
rește amabilul ghid, care do
rește să aflăm cit mai multe 
lucruri despre viata cercului. 
„Tocmai ne pregătim pentru 
plecare în tabăra de navomode- 
le organizată de C.N.O.P. la 
Amara. Vom fi gazde — cum 
se spune — fiind în Județul 
nostru si vrem să ne întoar
cem Ia sfirșit cu cîieva titluri 
de campioni. Este si aceasta o 
răsplată a muncii, dar cea mai 
mare satisfacție pentru mine $1 
pentru copii este că dobîndesc 
tot mal mulțe cunoștințe, în
vață să iubească munca".

Toată prețuirea pentru acest 
om cu tîmpiele cărunte!

Viorel TONCEANU

FERMECĂTOAREA AVENTURĂ A SCHIULUI
Consecvent ți fidel pasiu

nilor sale dinții — sportu
rile de iarnă ți scrisul — 
profesorul de educație fizi
că predelean Ion Matei ne 
oferă de astădată o admi
rabilă lucrare cu caracter 
enciclopedic pe care o inti
tulează „Marea aventură a 
schiului", într-o fericită îm
binare de date documentare 
(de la istoric pină la tehni
ca mersului pe tălpice) cu 
implicațiile culturale ale 
domeniului, autorul răspun
de curiozității tinărului ci
titor, punîndu-i la dispoziție 
tot ceea ce l-ar interesa in 
legătură cu fermecătoarea 
aventură a schiului. într-un 
volum de peste 300 de pa
gini, autorul a avut răbda
rea să ațteamă, sistematic, povestea mersului pe
schiuri, de la mituri vină la extraordinara expansiune a
sportului zăpezilor din zilele noastre. Cu rivna omului de 
munte (cită asemănare cu Gheorghe Epuran sau cu Mihai 
Bâră!), dar șt cu înclinații literare, Ion Matei nu face doar 
inventarul sec al domeniului, ci invită la meditație, cind 
nu îndeamnă direct la frenetică acțiune sportivă pe cititor.
Paginile sale militante pentru schi sînt cele mai frumoase
ale întregii cărți. Pentru el, „fascinația schiului" se tradu
ce tn „țcoală a caracterului", „terapie și sanogeneză", „vo
cație socializantă". Astfel apropie autorul schiul de muzică 
ți dans, irttr-o „minunată senzație de plutire pe zăpadă ți 
zbor".

Dacă adăugăm efortul apreciabil al editurii „Albatros" in 
prezentarea grafică, putem afirma că avem de a face cu 
una dintre cele mai frumoase cărți dedicate schiului din 
bibliografia românească, (vib).

Pe aerodromul aeroclubului 
„Henri Coandă" din Pitești 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatului republican de zbor 
liber, la care au participat cei 
mai valoroși constructori din 
tară. Timpul capricios a pus Ia 
grele încercări pe sportivi, care 
nu o dată au avut de alergat 
kilometri Întregi pentru a-șl 
recupera modelele purtate de 
vînt. De fapt, zborul liber este 
cea ~mai „sportivă" dintre disci
plinele aeromodelismului. Com
petiția care s-a bucurat de o 
bună organizare, asigurată de 
federația de resort prin spe
cialiștii ei. în colaborare cu or
ganele locale, a demonstrat. în
că o dată, că avem numeroși 
sportivi de talie internațională, 
dar care trebuie să depună 
mari eforturi — materiale — 
pentru a-si procura accesoriile 
de înaltă tehnicitate necesare 
obținerii performantelor valo
roase.

Rezultate tehnice: categoria 
FIA - (7 lansări): 1. Dandu Pe
trescu (I.N.M.T. București) — 
1260 p (197 la baraj), campion 
republican. 2. Iulian Cristescu 
(„Petrochimistul" Pitești) — 
1260 p (163), 3. Eugen Pop 
(„Tehnofrig" Cluj-Napoca) — 
1260 p (155); pe echipe: 1. 
„Avia" București — 3 628 p. 2.

PENTRU JOACĂ, DAR Șl PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR
• Cartierul Berceni din Ca

pitală a crescut, au crescut si 
copiii care pînă mal Ieri se ju
cau în parcurile cu leagăne si 
tobogane. Terenurile de sport, 
Insă, au rămas cam aceleași, 
excentindu-le pe cele amena
jate tn curțile școlilor. Dar. ia
tă. vin oamenii de inițiativă, 
activiștii sportivi obștești si 
propun amenajarea unor tere
nuri de tenis de cîmp. rezer
vate numai copiilor. Vin. adică, 
membrii consiliului asociației 
sportive ai cunoscutei între
prinderi de mașini grele Bucu
rești si propun — In primăvară 
— amenajarea a nu mai puțin

• ZESTREA ORAȘU
LUI TG FRUMOS, jud. 
Iași, s-a îmbogățit cu 
Încă două baze sporti
ve, pe lingă cele șapte 
existente mal demult. 
Una a fost amenajată 
la Centrul de rețele e- 
lectrioe (sub Îndruma
rea conducătorului a- 
cestel unități economi
ce, ing Vaslle Palade) 
prin bltumlnizarea unei 
suprafețe cu destinație 
multifuncțională: jocuri 
de volei tenis de cîmp, 
handbal, baschet și gim
nastică la aparate. Ea 
a fost realizată prin 
munca patriotică depu
să de tinerii muncitori 
al unității amintite, 
dintre el evldențiln- 
du-se tn mod deose
bit, C. Toarbă, Gh. 
Chirilă, Gh. Dascălu, 
Mihal Olaru. Cealaltă 
bază sportivă a fost 
realizat! In cadrul Co
operativei orășenești de 
consum, pe care coope
ratorii vor putea prac
tica. tn timpul liber, di

„Tehnofrig" — 3 609 p. 3. „Pe
trochimistul" — 3 225 p; FIU: 
1. Alexandru Vlncze („Meta
lul" Salonta) campion republi
can — 1 260 p. 2. Petre Cucu- 
ianu („Avia") — 1215 p. 3. 
Stefan Popa („Victoria" Bacău) 
— 1171 p; pe echipe: 1. Gaz 
metan Medias — 3189 p. 2. 
..Avia" 3 106 p. 3. „Metalul" 
Salonta — 2 293 p; FIC: 1. 
Cringu Popa („Avia") — cam
pion republican 860 p (5 lan
sări). 2. Petre Cucuianu 816 p, 
3. Mihai Cune („Rovine" Cra
iova) 670 p; pe echipe: 1. „A- 
via" 1 676 p. 2. „Tehnofrig" 912 
p. 3. „Rovine" 670 p; FIG: 1. 
Andras Partik („Avîntul" Ghe- 
orgheni) — campion republican 
423 p. 2. Viorel Voinescu 
(C.S.U. Galați) 390 p. 3. Gheor
ghe Ursulescu („Petrolul" Cîm- 
pina) 325 p;pe echipe: 1. „A- 
vîntul" Gheorgheni 859 p. 2. 
„Petrolul" Cîmpina 667 p, 3. 
„Universitatea" București 390 
p; FIH: 1. Iulian Scaxlat („Ro
vine") — campion republican 
654 p, 2. Sandu Diaconu („Ol
tul" Rm. Vîlcea) 635 p. 3. Diter 
Hoffner (Gaz metan) 633 p; pe 
echipe: 1. „Olimpia" Tg. Ocna 
1 487 p, 2. „Avîntul" Gheorgheni 
1 447 p. 3. „Onești" Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 1 226 p.

de șapte terenuri de acest fel!
Acum. în zilele vacantei de 

vară, la centrul de inițiere in 
tenis care ființează pe lingă 
A.S. „IMGB" își desfășoară ac
tivitatea zeci de copii: ai celor 
care muncesc aici, ai celor care 
locuiesc în cartierul Berceni.

• Orașul Buzău are trei e- 
chipe de tenis de masă în Di
vizia „A" și zece formații în
scrise în campionatul munici
pal. Are in cartierele nou con
struite sute de copil care iu
besc jocul de tenis si are un 
consiliu popular care nu e 
străin de pasiunile micilor săi 
cetățeni.

ferite Bp orturi cum ar 
fi : volei, fotbal și te
nis de cîmp. A „CUPA 
STAȚIUNII TINCA” la 
judo, -lată o competiție 
atractivă șl inedită or
ganizată de Consiliul 
județean al sindicatelor 
Bihor, cu sprijinul or
ganelor locale de par
tid și de stat din Țin
ea. Pe echipe, compe

șl, evident, din Uniu
nea Sovietică. O fru
moasă comportare la 
această competiție au 
avut-o C. Leizeriuc 
(categ. 52 kg.) șl P. 
Hodorogeanu (80 kg), 
antrenați de V. Țigă- 
naș, clasați pe locul in 
e PRIMUL CURS DE 
INSTRUCTORI VOLUN
TARI DE ZBOR, In or

tiția a fost clștlgată de 
C.S. Școlar Oradea (la 
juniori I) șl de „Cri- 
șana“ Ținea (juniori 
n) • 10 SPORTIVI AI 
CLUBULUI NICOLINA 
din Iași au participat, 
recent, la un turneu 
internațional de lupte 
libere disputat In lo
calitatea Ulan Ude din 
U.R.S.S.. la care au 
fost prezenți luptători 
din Polonia, R.F.G. 
Bulgaria. R.P Mongolă

ganizarea Federației de 
specialitate și a De
partamentului aviației 
civile, s-a desfășurat 
zilele trecute în loca
litatea Llsnău, județul 
Covasna. Au participat 
cel mal buni deltapla- 
norlști din zonă și din 
întreaga țară. A A- 
PROAPE 350 SPORTIVI 
din cadrul unităților 
Centralei industriei de 
medicamente, coloranțl, 
cosmetice și lacuri

CARNET DE
(Urmare din pag. D

județ se inițiază, in serii de 
cita două săptămîni. in înot, 
sub îndrumarea unor profesori 
si antrenori stabiliți de 
C.J.E.F.S. și Inspectoratul șco
lar județean. De menționat că 
pentru pionierii care s-au evi
dențiat la învățătură. în sport 

Multe întreceri in Parcul „Voinicelul" in aceste zile de vacanța.
Dintre ele nu putea, desigur, să lipsească... fotbalul ! Elevii 
țcolilor din cartier semnează aici prezențe zilnice

si în activitatea de organiza
ție au fost stabilite două tabere 
de vacantă, la Vitomirești, în 
vecinătatea județului limitrof 
Vîlcea. si la Măinești. aproape 
de orașul Bals. Iau parte. în 
fiecare serie (a cîte 12 zile) cite 
100 de purtători ai cravatei ro
șii cu tricolor, care desfășoară 
o bogată activitate sportivă si 
turistică.
RASPLATA FRUNTAȘILOR I

Cei mai harnici elevi de la 
Școala generală nr. 21 din mu
nicipiul Sibiu beneficiază de o 
binemeritată odihnă efectuată 
în diverse localități din județ

s-au Întrecut pe dife
rite baze sportive din 
Municipiul Cluj-Napoca 
în „Cupa Chimistul" 
(etapa zonală), organi
zată sub egida „Dacia
dei". Participanțil, a- 
vînd asigurate excelen
te condiții de concurs, 
și-au disputat tntlleta- 
tea la șase ramuri de 
sport : atletism, hand
bal, popice, șah, tenis 
de masă și volei. După 
dispute pasionante, la
tă pe clțlva din învin
gători, care vor parti
cipa (luna viitoare) în 
finala pe țară a „Cu
pei Chimistul" : Tera
pia Cluj-Napoca (hand
bal), Policolor Bucu
rești (volei băieți), po
picarul Adalbert TSkcs 
(Nivea Brașov), jucăto
rul de tenis de masă 
Vasile Domnariu (fa
brica de antibiotice 
din Iași) etc.

Relatări de la D. 
Păpușoiu D. Diacones- 
cu, 1. Ghișa, Gh. Brio- 
tă, P. Radvanl.

VACANȚĂ
si din tară. Astfel, o parte din
tre ei au făcut popas de tabără 
In localitatea Vața-de-Jos din 
județul Hunedoara, alții s-au 
îndreptat spre Covasna sau că
tre cele mai pitorești stațiuni 
din ludetul Brașov. Printre 
participant! se află fruntași în 
atletism, gimnastică (fete), fot
bal si handbal.

INTRE HANDBAL Șl TURISM...

Actuala ediție a Festivalului 
pionieresc de handbal a reve
nit sure organizare, copiilor 
din județul Maramureș. In spe
ță celor din municipiul Baia 
Mare. A fost un examen trecut 
cu „foarte bine!" de către gaz
de. Un calificativ asemănător 
doresc să primească si pionierii 
prezenti. în aceste zile, la ca
bana Izvoarele. în stațiunea 
Borsa sau pe diferite trasee 
montane, narticipînd la însu
flețite ltineraril turistice. Să 
mai semnalăm — totodată — 
faptul că o parte dintre cei 
mai buni elevi sportivi își con
tinuă pregătirea : handbaliștii 
la Sighet, iar voleibaliștii la 
Oradea.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VÎNZATORII VOLANȚI 
din Întreaga țară vă stau zilnic la dispoziție

ORICINE JOA
CA POATE OB
ȚINE :

A autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
.,Trabant 601" •
ciștiguri tn bani de 
50.000. 10.000, 5.0Q0, 
1.000 lei etc.
LA MUNTE SAU 
LA MARE, încer
cați sâ »ă numă
rați ți dv. printre 
marii beneficiari al 
sezonului la Loz 

in plic I

în județul Neamț

ACȚIUNE REUȘITĂ 
PENTRU EXTINDEREA

GIMNASTICII
LA LOCUL DE MUNCĂ

De curînd. la întreprinderea 
textilă „8 Martie" din Piatra 
Neamț a avut loc o interesantă 
consfătuire — schimb de expe
riență pe tema stimulării si 
extinderii practicării gimnasti
cii la locul de muncă. La a- 
ceastă întîlnire. organizată de 
către Consiliul județean al s n- 
dicatelor Neamț, au participat 
prfesedinti si secretari de aso
ciații sportive, instructori de 
gimnastică din cele . 5 unități 
ale județului unde se practică 
aceste exerciții (întreprinderile 
„Volvatir" din Tg. Neamț. „Mi- 
rodava" si „Confecția" din Ro
man. Centrul teritorial de cal
cul P. Neamț, întreprinderea 
textilă „8 Martie"), precum și 
reprezentanți ai unor unități:- 
unde sînt posibilități de ex
tindere a acestei activități.

în cadrul consfătuirii a fost 
subliniată contribuția deose
bită adusă de Silvia Eftimcscu, 
directoarea întreprinderii tex
tile „8 Martie", si Ana Gheor
ghe, membru al Consiliului iu- 
detean al sindicatelor, două 
din cadrele cu munci de răs
pundere în iudet. care au în
țeles să sprijine orice inițiativă 
întreprinsă pentru practicarea 
cu rezultate cit mai bune a 
gimnasticii la locul de muncă. 
Cu același prilej a fost evi
dențiată eficienta igienică, fizi
ologică si economică a practi
cării gimnasticii la locul de 
muncă, contribuția acestei ac
tivități la întărirea sănătății, 
la stimularea energiilor si ca
pacităților creatoare, cu deose
bire în condițiile automatizării 
si mecanizării procesului de 
producție.

MARI SANSE DE ClȘTIG I

LOZUL VACANTEI
(emisiune specială limitată]



SPERANȚELE NATAT1EI ÎNAINTEA
UNOR IMPORTANTE EXAMENE

„VREM SĂ REVENIM ÎN ELITA MONDIALĂ"
nc spune Remus Drăgănescu, antrenorul principal al reprezentativei temini :c (le ha?:dbal

După cel de al 5-lea succes 
consecutiv obtinut la Balcani
adă. reprezentativa de seniori 
a României la polo și-a înche
iat activitatea competițională 
In acest an. Acum, este rîndul 
speranțelor de a intra în focul 
întrecerilor sportive de amploa
re. Federația de specialitate a 
alcătuit două loturi de juniori : 
primul, cu sportivi de 15—ÎS 
ani. iar cel de al doilea cu po- 
loiști de 17—19 ani.

Prima dintre aceste selecțio
nate de juniori va evolua, in- 
cepînd de astăzi, la Kosice in 
cadrul ..Cupei Prietenia", com
petiție în care sportivii noștri 
au obtinut rezultate frumoase 
la ultimele două ediții: au dș- 
tigat-o în 1980 si s-au clasat 
pe locul II în 1981. Din lotul 
actual, pregătit de V. Mediana 
și G. Georgescu, fac parte, prin
tre alții. B. Diaconescu. D. 
Ghiță, Fl. Marinescu, Z. Vamoș, 
M. Zaharia. R. Onea, C. Opri- 
șan, B. Rujan si M. Ragea.

Cea de a doua formație a 
juniorilor mari se pregătește 
Intens pentru campionatul eu
ropean de la Varna (sfîrșitul 
lunii august). Din lotul lărgit 
antrenat de Paul Niculescu și 
Victor Ștefăncscu fac parte, 
printre alții, portarii Dlaconu 

si Zaharia, alături de tinerii 
jucători care evoluează în prima 
divizie cum sînt Hagiu, Mo- 
iceanu. Ardelcanu, Tătaru, Pan- 
tea, Mădescu, Tufan si Dingu. 
Ultima repetiție a juniorilor 
noștri va avea loc cu prilejul 
Balcaniadei de la Istanbul (12— 
15 august).

Tinerii înotători vor fi si ei 
prezenti. la rîndul lor. in în
treceri de amploare organizate 
în luna august. Monica Groza, 
Iuiia Mateescu, Robert Pinter, 
Tamara Costache, Noemi Lung, 
Cezar Ciornea vor concura de 
azi pînă duminică, la Oswiec- 
zyn (Polonia) în cadrul „Con
cursului Prietenia". Un lot mult 
mai numeros și mai valoros va 
lua startul. în aceleași zile, la 
Istanbul în cadrul Balcaniadei 
juniorilor. Printre favoritii în
trecerilor din acest an se nu
mără Gabriela Baka, Jurgen 
Barth. Iuliu Follcrt. Teodora 
Hauptricht. Crenguța Gălătes- 
cu, EnikS Palencsar, Anca Pă- 
tr&școiu sl Cristian Ponta. Pen
tru toti aceștia, concursul de la 
Istanbul va ltnsemna o ultimă 
verificare (și posibilitate de 
îndeplinire a haremurilor) în 
vederea campionatelor europe
ne de juniori de la Innsbruck.

Adrian VASILIU

In miez de vară. Poiana 
Brașov oferă liniștea unui u- 
rias tăpșan, cu aerul curat. 
Ambianta montană și instala
țiile moderne fac din această 
stațiune o oază mult căutată 
de sportivi în timpul vacanței. 
Printre cei care si-au încărcat 
acolo ..bateriile de oxigen" 
s-au numărat si jucătoarele 
din reprezentativa de handbal a 
tării, aflată, cum spunea antre
norul ei principal, prof. Remus 
Drăgăncsea, ..la Început de 
drum"...

Dar despre ce „drum" este 
vorba ? Un drum la capătul că
ruia se află campionatul mon
dial feminin de handbal, care 
va avea loc în luna decembrie 
a acestui an în Ungaria. Cu 
alte cuvinte, grijulii, cei doi 
tehnicieni care se ocupă de 
pregătirea echipei noastre re
prezentative pentru această 
mare competiție Oui Remus 
Drăgănescu îi este ..coechipier" 
si de un ajutor real reputatul 
si vechiul specialist prof. 
Constantin Lache) au început 
munca de „așezare" a echipei, 
de pregătire și de omogenizare 
încă de pe acum. Adică, hand
balul feminin lsi face vara sa
nie si iarna car... Cum ?

Mal întâi printr-o riguroasă 
si largă selecție, ceea ce a dus 

la prezenta la startul pregăti
rilor a celor mal bune 20 de 
jucătoare. Dintre ele lipsesc, 
deocamdată. patru. motivat 
(s-o felicităm cu acest prilej 
pe excelenta noastră jucătoare 
Maria Torok, care s-a căsăto
rit). Am remarcat, de aseme
nea. prezenta cîtorva elemente 
talentate din lotul de tineret — 
portarul Hajnal Palfi (C.S.M. 
Sibiu), Maria Macarie (C.S.M. 
Sibiu). Nicoleta Pleșoianu 
(C.F.R. Craiova), precum si 
clteva nume noi. ale handba
listelor evidențiate In campio
nat î Marioara Haffner-Hamza 
(C.S.M. Sibiu). Zita Blro (Mu
reșul Tg. Mureș). ,

Sk ca să încheiem șirul nou
tăților. să subliniem revenirea 
în lot a excelentei conducătoa
re de joc și finalizatoare care 
este Niculina Iordache (Pro
gresul București).

Antrenamentele. după o 
scurtă perioadă de acomodare 
la efort, au continuat apoi din 
ce în ce mai „tare", turele de 
pistă înmultindu-se. Iar secun
dele de parcurgere a acestora 
scăzînd zi de zi. Indiferent de 
vreme, cele 16 handballsite e- 
rau pe stadion sau pe cără
rile de sub crengile încărcate 

de apă ale brazilor, alergînd 
sau lucrînd cu ganterele. A- 
ceasta. afară, in aerul ozonat 
al munților. Dar s-a jucrat și 
în sală cu halterele. Prof. Re
mus Drăgănescu ne spunea : 
„Vrem să punem acum bazele 
unei pregătiri fizice cît mai 
bune, deoarece știm că în Un
garia. la campionatul mondial, 
va fi greu. Și eu și colegul 
meu Lache, dar mai ales jucă
toarele — toti sintem însă de
ciși să readucem handbalul 
nostru feminin in elita mondia
lă".

Ne-am convins că acest an
gajament are.... acoperire, ur
mărind cîteva antrenamente, 
unde am putut ușor constata 
dorința de muncă a jucătoare
lor Niculina Iordache, Zoranca 
Ștefanovici. Rodica Grlgoraș, 
Maria Pătrut. Laurica Lupșor. 
O bună formă fizică — mereu 
prima la alergări — are Ma
rioara Haffner-Hamza. Am 
greși însă dacă nu am subli
nia că tot lotul este deplin an
gajat în acest efort. în această 
muncă ale cărei roade vor fi 
culese tocmai în decembrie. 
Ideea că obiectivul este așa 
departe nu scade cu nimic din 
tonusul psihic al jucătoarelor.

Călin ANTONESCU

Agendă estivală la rugby

SÎMBĂTĂ, ÎN CAPITALĂ „UVERTURA SEZONULUI!
ZBORUL CU PLANOARE ULTRAUȘOARE 
ȘI A GĂSIT CADRUL ORGANIZATORIC

Precizări ale secretarului T.A.R., Dumitru Mateescu
Se apropie momentul inau

gural al unei noi ediții a 
campionatului național de rug- 
bl Bina la 21 august — ziua 
de debut a întrecerii Diviziei 
„A“ —, echipele noastre frun
tașe se pregătesc in orașele 
de reședință sau ee află în 
ultima parte a perioadei de 
acumulări la munte. Pentru li
nele, sezonul va începe chiar 
mai devreme...

O „UVERTURĂ" INTERNA
ȚIONALA. Intrată în tradiție, 
intîlnirea dintre Steaua Bucu
rești și formația Institutului 
de aeronautică „Iuri Gagarin" 
Moscova își va consuma o altă 
ediție în această săptămînă, 
mai exact sîmbătă, pe stadio
nul din „Ghencea", cu înce
pere de la orele 17. Partida 
este așteptată cu firesc inte
res, fiind vorba nu numai de 
reîntîlnirea spectatorilor bucu- 
reșteni cu rugbyul, dar și de 
existența premiselor pentru un 
joc de spectacol. în vederea 
acestui meci, fosta noastră 
campioană va coborî In Ca
pitală din înălțimile Predea
lului. unde antrenorii Theodor 
Rădulescu șl Radu Durbac (un 
^upjwde dată recentă) au des
fășurat o serie de antrenamen
te „tari", cu Murariu, Fuicu, 
Alexandru, Corneliu, Rădules
cu — jucătorii internaționali 
care au făcut deplasarea în 
Zimbabwe, cu naționala — Și, 
desigur, cu toți ceilalți com
ponent! ai lotului militar, In
tre care o prezență inedită, 
remarcabilă : talonerul inter
național Marin Moț, fost la 
Știința CEMIN Baia Bare. în
tre alte noutăți, T. Coman, mij
locaș la grămadă, de la Farul, 
„demiul" Florcscu, afirmat ca 
junior la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești.

VOLEIBALIȘTI ROMÂNI LA STARTUL 
UNOR COMPETIȚII INTERNATIONALE

• Echipa de juniori a țării 
noastre a plecat in R. D. Ger
mană, la Cottbus, pentru a lua 
parte, începînd de sîmbătă, la 
competiția internațională „Tur
neul Prietenia". Antrenorii Con
stantin Chițigoi șl Dan Lăză- 
rescu au deplasat următorul 
lot : Pomplliu Dascălu, Florin 
Popescu, Dănuț Pascu, Silviu 
Pralea, Cristian Pentelescu, So
rin Pop, Dan Teleagă, Augustin 
Daha, Daniel Rădulescu, Geor
ge Iacob și Mihai Scntenai.
• Azi, mîine și sîmbătă. în 

Sala sporturilor din Bacău, se 
desfășoară un turneu interna
țional de junioare la care iau 
parte echipele Bulgariei, Unga
riei și două formații ale Româ
niei. Participantele se pregă
tesc pentru apropiatul „Turneu 
Prietenia" ce va avea loc între 
14 și 23 august în Cehoslovacia. 
Din rindul celor două echipe 
românești vor fi selecționate cî
teva sportive care urmează să 
se alăture gruplui de jucătoare

După un stagiu de pregătire la M. Cine, echipa Rapid, revenită 
recent pe prima scenă rugbystică, a efectuat marți sub con
ducerea antrenorului Cristache Preda — primul antrenament in 
Capitală Foto : Ion MIHÂICA

XV-LE UNIVERSITĂȚII DIN 
CAMBRIDGE - LA CON
STANȚA Șl BUCUREȘTI. For
mația celebrei instituții de în
vățământ din Anglia va evolua 
în România după următorul 
program : la Constanța — pe 
12 august cu o combinată lo
cală, la 14 august cu Farul ; 
in Capitală — la 18 august 
cu Steaua și la 21 august cu 
o combinată bucureșteană.

LA TELEFON... PETROȘA
NII 1 Mai precis, șeful de lu
crări de la Institutul de mine. 
Mircea Ortelecan, talonerul 
(ex)intemațional, despre care 
se spune că va prelua echipa 
Știința ca antrenor. „Nu e ca
zul I, a exclamat Ortelecan. 
Mai vreau, mai pot să îmi 
aduc aportul în teren". Atunci 
cine îl va înlocui pe Gh. B;U- 
tărețu, plecat la Bîrlad 7 „Pre
parativele se desfășoară, din 
29 Iulie, sub conducerea Iui... 
Mihai Bucos I Cum el va juca 
însă la noi (transferîndu-se de 

tinere ce evoluează în aceste 
zile în cadrul echipei de tine
ret a țării noastre, angajată în 
competiția internațională de se
nioare, „Trofeul Tomis", sub 
conducerea antrenorului Virgil 
Moșescu.

• La ediția a 21-a‘ a Turneu
lui internațional masculin de 
volei al țării noastre, progra
mat între 16 și 20 august în 
noua Sală a sporturilor din 
Buzău, vor lua parte, alături 
de reprezentativa României, 
formațiile Franței, R. D. Ger
mane. R. F. Germania și Un
gariei. Pentru voleibaliștii ro
mâni, acest turneu reprezintă 
ultima importantă verificare 
înainte de plecarea în America 
de Sud, unde vor lua parte, in 
a doua jumătate a lunii sep
tembrie, la un „mundialito" or
ganizat în Brazilia, iar la în
ceputul lui octombrie la ediția 
a X-a a campionatului mondial- 
găzduit de Argentina. 

la Constanța la Petroșani), se 
va apela pentru conducerea 
tehnică la o soluție locală".

PE SCURT. A fost stabilit 
programul turneului echipei 
provinciei irlandeze Munster: 
12 septembrie la Iași, 15 sep
tembrie la Constanța, 19 sep
tembrie la București — me
ciuri în compania unor selec
ționate din aceste municipii. • 
60 de juniori 6e află într-o 
tabără de pregătire la Mîrșa 
pentru desăvirșirea pregătirii 
tehnico-tactice. Acțiunea con
stituie, totodată, un prilej de 
selecție în vederea alcătuirii 
lotului pentru „Turneul Prie
tenia" (23—30 august, la Pra- 
ga). • Timișoara rugbystică 
va fi reprezentată în noul se
zon de două echipe ale Uni
versității : prima, în Divizia 
„A", antrenată de Gheorghe 
Rășcanu, cealaltă în eșalonul 
secund, sub conducerea lui Ni- 
colae Duță. Momentan, „se
diul" preparativelor timișorene 
— la Herculane. ® Lotul di- 
namovișfilor, deținători ai titlu
lui — care se află, după cum 
am mai anunțat, la Cheia, pînă 
la 9 august — este, în Unii 
mari, același. Singurele nou
tăți : cîțiva foști juniori de la 
C.S.Ș. Triumf (Oprea, Manda, 
Splru, Petrilca) și fostul pi- 
Uer al Farului. Simion.

Geo RAEȚCHI

CAMPIONATELE DE CICLISM STOPATE DE PLOAIE
(Urmare din pag. 1)

Romașcanu (5:14,4) și I. Gan- 
cea (5:06,9). Conform regula
mentului, în semifinale, seriile 
se alcătuiesc după rezultatele 
obținute de concurenți în 
„sferturi" : 1 cu 4 și 2 cu 8, 
deci, iată-i din nou în aceeași 
serie pe Gancea și Romașcanu!

Noua întîlnine dintre acești 
doi sportivi s-a încheiat, con
form previziunilor, cu reedita
rea succesului repurtat de Gan
cea în serii. Timp realizat — 
5:06,0 (Romașcanu — 5:07,7). în 
semifinala a doua : C. Nicolae 
5:17,6, V. Constantinescu — 
5:27,8. în această fază, finala 
campionatului de urmărire in
dividuală seniori a fost între
ruptă din cauza ploii. Campi-

Desfășurată pînă acum fără 
un cadru organizatoric adecvat; 
activitatea de zbor cu planoare 
ultraușoare (cunoscute și aub 
denumirile improprii de Aripă 
Rogalo, Deltaplan etc.) și-a 
găsit acum rezolvarea. La 
sfîrșitul săptămînii trecute, la 
Sf. Gheorghe s-a desfășurat 
primul curs de instruire pen
tru cei ce vor activa în acest 
domeniu. Pentru amănunte 
ne-am adresat secretarului Fe
derației aeronautice române, 
Dumitru Mateescu.

„Putem spune că acest curs 
constituie trecerea de la forma 
spontană la cea organizată de 
practicare a zborului cu pla
noare ultraușoare. Trebuie să 
menționez de la început că e- 
laborarea reglementărilor a 
necesitat timp și odată defini
tivate documentele normative 
ale Departamentului Aviației 
Civile am putut, la rîndul nos
tru, să elaborăm metodologia 
de pregătire a sportivilor (de 
la categoria începători pînă la 
cea de performeri), cea de o- 
mologare a pantelor și. binein-

In „Cupa Prietenia44 la dirt-track

DOUĂ CONCURSURI INTERNATIONALE 
LA BRĂILA Șl BUCUREȘTI

După „Cupa Prietenia" la mo- 
tocros, iată că la numai două 
săptămîni distanță iubitorii 
sportului cu motor din țara 
noastră vor avea posibilitatea 
să urmărească noi întreceri din 
cadrul prestigioasei competiții 
dedicată tinerilor alergători, de 
data aceasta la dirt-track. Ast
fel. vor avea loc sâmbătă la 
Brăila (pe pista stadionului 
municipal) și duminică la Bucu
rești (pe stadionul Metalul) ce
le două reuniuni ale etapei a 
Vl-a a „Cupei Prietenia" la 
dirt-track, la care și-au anun
țat participarea alergători pînă 

onul probei îl vom cunoaște, 
deci. joi.

Juniorii mari șl-au continuat 
și ei lupta pentru întîietate. 
La proba de viteză era aștep
tată cu mult interes evoluția 
noului campion de seniori in 
proba de 1 000 m cu start de 
pe loc, tînărul arădean I. 
Schneider. Acesta nu a mai 
putut însă reedita performanța 
din prima zi a campionatelor, 
trebuind să cedeze primul loc 
unul vitezist prin excelență : 
C. Ciulei (tSeaua). Schneider 
a ciștigat alergarea in 3, din 
serii, cu 13,5 ; a terminat pri
mul și seria din sferturile de 
finală (2 manșe 12,4 — 12,2) și 
tot primul a fost și în semi
finale (12,0 — 12,5). în finala 
pentru locurile 1—2 a trebuit 
însă să se plece în fața spe

țele», a regulilor de zbor la 
pantă, precum și stabilirea e- 
chipamentului special al pilo- 
ților. Cu ocazia acestui curs — 
care a avut două aspecte, teo
retic și practic — au fost exa
minați un număr de 50 de vii
tori instructori', dintre care au 
absolvit 33. In ceea ce priveș
te aparatele, au fost prezentate 
un număr de 25, dintre care 
au fost omologate 19. Intrucît 
sintem la început, recomand 
cluburilor și asociațiilor să 
facă cereri de afiliere, să-și le
gitimeze sportivii, să ceară o- 
mologarea pantelor, să procure 
materialele necesare asigurării 
zborului, tntr-un cuvînt să a- 
plice documentele normative 
pe care federația noastră le-a 
difuzat. Sperăm că demarajul 
este de bun augur, că regle
mentările vor fi respectate cu 
strictețe și această activitate 
de zbor mult îndrăgită ne va 
aduce satisfacții, atit celor care 
o practică, cît și nouă, celor 
care o îndrumăm''. (Dinu
COSTESCU) 

la 21 de ani din Bulgaria, Ceho-/ 
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Fiecare țară va prezenta 
la start cite doi motocicliști. 
concursurile desfășurîndu-se du
pă clasica formulă de 21 de 
manșe.

Avînd în vedere că la Brăila 
șl București se vor reuni ti
neri alergători din țări cu o 
veche tradiție în sportul cu mo
tor, ai căror reprezentanți se 
bucură de un binemeritat pres
tigiu pe pistele internaționa
le, credem că vom asista la 
curse viu disputate și specta
culoase.

clalistului probei C. Ciulei, 
cronometrat cu 11,8 și 12,0. 
Clasament : 1. C. CIULEI
(Steaau) — campion R.S.R., 2. 
I. Schneider (Voința Arad), 3. 
A. Hociotă (Olimpia), 4. Al. 
Ion (Voința București).

Proba de 1000 m cu start de 
pe loc a juniorilor mari pro
gramată miercuri după-amiază, 
a fost așteptată cu mult interes. 
Iosif Schneider, campionul die 
la 1000 m cu start de pe loc de 
la seniori, și-a adjudecat titlul 
și la categoria sa de vîrstă. 
Timp : 10,9. Pe podium au mai 
urcat V. Mitrache (C.S.Ș. 1)
1:11,4 și O. Mitran (Voința 
București) 1:13,4.

Șportul|Pog.q7-



LUPTĂTORII ROMÂNI C. M. do natație

ÎNTRE DOUA CAMPIONATE MONDIALE!
Juniorii, din nou, în fața unor importante

„examene44
în perioada imediat urmă

toare. echipele de seniori si 
juniori ale tării noastre sint 
chemate la startul unor com
petiții de importantă majoră, 
dominate, desigur, de cele două 
campionate mondiale progra
mate între 11 si 14 august — 
pentru specialiștii stilului „li
bere" — la Edmonton (Canada) 
Si 9—12 septembrie — pentru 
cei de la „grecd-romane" — la 
Katowice (Polonia).

Așadar, păstrind ordinea ma
rilor întreceri oficiale ale se
niorilor ne vom referi. în pri
mul rîpd. la „mondialele" de le 
Edmonton. Analiza complexă a 
condițiilor de participare si a 
Șanselor existente pentru o 
bună reprezentare a luptelor 
•..libere" din tara noastră la a- 
ceastă ediție a C.M.. factorii de 
resort au hotărît înscrierea u- 
nui număr redus de luptători 
— numai doi — si anume : Au
rel Neagu (cat. 57 kg), si Tra
ian Marinescu (cat. 62 
dintre cei afirmați în 
na internațională. luptători 
talentați. cu reale posibilități 
de a ocupa locuri fruntașe (se 
așteaptă chiar o medalie !) șl 
la apropiatele campionate mon
diale. îi așteaptă un examen 
greu (pe lingă puternicii ad
versari întîlnițl la C.E. de la 
Varna, ei vor avea ca parte
neri de întrecere si ne rentl- 
miții luptători americani si a- 
siatici). dar sportivii români 
au datoria să facă totul 
pentru a justifica încrederea 
deosebită ce le-a fost acordată.

La sfirșitul acestei săptămîni, 
la Varșovia, se 
„Memorialul 
turneu de lupte 
recunoscut prin

kg),
are-

va desfășura 
Pytliasinski", 
greco-romane 
valoarea sa

internaționale
ridicată. Centru marea majori
tate a echipelor participanta 
ultima verificare înaintea cam
pionatelor mondiala de 1a 
Katowice. Echipa reprezenta
tivă a României — în cea mal 
puternică formulă posibilă la 
această oră — va întîlni. în 
tara gazdă a C.M.. unele dintre 
cele mai puternice formații ai 
căror component! candidează la 
titlurile sl medaliile da la 
Katowice. Din delegația noas
tră fac 
(cat. 52 
(cat. 57 
57 kg). 
62 kg), 
68 kg). _ 
kg). Gheorghe Minea 
kg).
Iile Matei (cat. 90 kg). 
Andrei (cat 
Savin (cat + 
Hanu (cat +

Importante 
naționale sint 
agenda întrecerilor 
juniorilor. Este vorba 
„Cupa Prietenia" (pentru ju
niori pînă la 18 ani). Turneul 
da „libere" sa dispută vineri, 
sîmbătă sl duminică la Lenin
grad si oferă tinerilor __
luptători (Gh. Neagoe, Laszlo 
Mikloș, Gyfirgy Kerekes, Mări
cel Popa, Viorel Andras. Laszlo 
Gergely, Constantin Damașchin, 
Dumitru Chlru, Alexandru Ba
lta!) prilejul unei prestigioase 
afirmări si. totodată, al unei a- 
tentil prioritare din partea an
trenorilor (atlt a celor de la 1u 
nlori cdt și a-cclor pentru sa

la
ace- 

va

oarțe : Ștefan Marian 
kg), Nicolae Zamfir 
kg), Clina Filipov (cat
Constantin Uță (cat 

Ștefan Negrișan (cat
Ștefan Rusu (cat 68 

..j (cat 74 
Ion Draica (cat. 82 kg),

Vasile 
Andrei 

șl Ion
100 kg).
100 kg)
100 kg).
competiții i'nter- 
înscrise si toe 

rezervate 
despre

noștri

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILf
SPORTIVE ASIATICE

DELHI (Agerprcs). — La 
Delhi s-au încheiat lucrările de 
construcție la noul velodrom, 
unul dintre principalele obiective 
realizate în vederea Jocurilor 
sportive asiatice, competiție de 
amploare ce se va deschide la 
19 noiembrie în capitala Indiei. 
Pista de beton a velodromului 

corespunde normelor internațio
nale, avînd lungimea de 333,33 m, 
unghiul minim de înclinație — 7 
grade, iar cel maxim — de 38 
grade. In tribunele velodromului 
pot lua loc 2 250 spectatori. Com
plexul este dotat cu o sală de 
conferințe și una rezervată zia
riștilor, un atelier pentru repa
rarea bicicletelor șl un restau
rant.

niori). „Cupa Prietenia" 
greco-romane. Înscrisă la 
leasl cote de importantă, 
avea Ioc Intre 13 sl 15 august 
la Tallin, echipa noastră re
prezentativă urmlnd a fi defini 
tivată In zilele următoare.

Sl apoi, cum spuneam. 
Katowice, campionatele lumii 
de lupte greco-romane.

Dan GÂRLEȘTEANU

la

MARILE SURPRIZE CONTINUĂ LA GUA YAQUIL
• Carmen Bunaciu — locul 5 la 100 m spate cu 63,32® Jorg Woithe 
(R.D.G) l-a învins pe Rowdy Gaines (S.U.A.) la 100 m liber!

Cea de. a treia zi a întrece
rilor de înot din cadrul cam
pionatelor mondiale de natație 
a fost dominată de sportivii 
din R. D. Germană, învingă
tori în 4 din cele 5 finale. 
Conform pronosticurilor, Kris
tin Otto (61,30) și campioana 
europeană Ina Kleber (61.47) 
s-au clasat pe primele locuri 
la 100 m spate. Reprezentanta 
țării noastre Carmen Bunaciu 
a sosit a 5-a, cu 63,32, fiind 
devansată șl de Sue Walsh 
(S.U.A.) 62,83 și Larisa Gor- 
ceakova (U.R.S.S.) 62,92, pe ca
re le-a întrecut clar anul tre
cut, la Universiadă și la cam
pionatele europene.

O mare surpriză s-a înregis
trat în finala de 100 m liber, 
unde Rowdy Gaines (S.U.A.), 
actualul îecordman al lumii, a 
fost din nou învins. Ciștigăto- 
rul probei — .Jorg Voitho 
(50,18), care in serii a stabilit 
un nou record european (49,60) 
a făcut o cursă tactică foarte 
bună și s-a impus în fața va
lorosului său adversar cu 3 su
timi de secundă. Campionul 
R. D. Germane a declarat după 
victorie : „A fost o cursă in
fernală. Cînd am ajuns la so
sire nu știam dacă am cîști
gat. Este cel mai mare succes 
dîn cariera mea”. Iar învinsul 
său, R. Gaines, a_ fost de păre
re că : „am făcut o cursă 
foarte proastă. Antrenorul ml-a 
spus toată ziua să plec foarte 
tare, dar nu am făcut-o. Eram 
sigur că-1 voi „prinde" pe Woit
he, pe a doua lungime. Dar...**

Ds notat singurul succes al 
sportivilor americani : la 200 m 
spate, unde Rick Carey (2:00,82) 
l-a întrecut pe campionul olim
pic Sandor Wladar (Ungaria) 
2:01,31 și victoriile înotătoarelor 
din R. D. Germană la 400 m 
liber și 4X100 m liber.

Rezultate tehnice : 400 m liber 
(f) t 1. Carmela Schmidt (R.D.G.)

4:08,98 : 2. Petra Schneider
(R.D.G.) 4:10,08 ; 3. Tiffany Co
hen (S.U.A.) 4:11,85 ; 4. Annelles 
Maas (Olanda) 4:12,21 ; 5. Yolan
da Vandermeer (Olanda) 4:12,40 ; 
6. Marybeth Linzmeler (S.U.A.) 
4:12,73 ; 100 m liber (b) : 1. Jorg 
Woithe (R.D.G.) 50,18 ; 2. Rowdy 
Gaines (S.U.A.) 50,21 ; 3. Per Jo
hansson (Suedia) 50,25 ; 4. Chris 
Cavanaugh (S.U.A.) 50,32 ; * '
Richter (R.D.G.) 50,70 ; 6.
Holmertz " ’ —
spate (f) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.)
(S.U.A.) 62,86 : 4. Larisa Gorcea- 
kova (U.R.S.S.) 62,92 ; 5. Carmen 
Bunaciu (România) 63,32 ; 6. Ma
rion Alzpors (R.F.G.) 64,77 ; 200 
m spate (b) : L Rick Carey 
(S.U.A.) 2 : 00,82 ; 2. Sandor Wla- 
dar (Ungaria) 2:01,31 ; 
Baltrusch 
Vladimir 
2:01,72 ; 1
(S.U.A.) 2:03,00 ; 6. Cameron Hen
ning (Canada) 2:03,11 ; 4X100 m 
liber (1) : 1. R.D.G. (Metaecke, 
Link, Otto, Metschuck) 3:43,07 J 
2. S.U.A. (Habemlgg, Treible, 
Washut, Sterkel) 3:45,76 ; 3. O- 
landa (Verstappen, Maas, Velsen, 
Van Bentum) 3:45,96 : 4. R.F.G. 
3:50,62 ; 5. Canada 3:51,22 ; 6. Ja
ponia 3:53,72.

Au început întrecerile din 
grupele semifinale ale 
lui de polo. Toate cele

(Suedia) 51,31 ; 
: 1. - •

61,30
61,47 ;

5.

4.

Kristin
2. Ina

3. Sue 
Larisa

5. Dirk 
. Pelle

100 m 
Otto 

Kleber 
Walsh 

Gorcea-

3. Frank
(R.D.G.) 2:01,51 ; 4.

Semetov (U.R.S.S.)
Steve Barnlcoat

tumeu-
4 jocuri

STOP-CADRU

au fost extrem de disputate șl 
s-au încheiat cu rezultate strîn- 
se. Echipa R. F. Germania, ac
tuala campioană europeană, a 
învins pe cea a S.U.A. cu 8—7 
(1—1, 2—1, 4—3. 1—2), iar se
lecționata U.R.S.S. a dispus de 
cea a Spaniei la un scor iden
tic : 8—7 (1—2, 5—1, 2—1, 0—3).' 
în acest fel, ambele echipe au 
totalizat cite 4 puncte și se pot 
deja considera calificate în 
turneul final, în timp ca 
Spania șl S.U.A. vor ju
ca pentru locurile 5—8. în 
cealaltă grupă semifinală, Un
garia a cîștigat în fața Iugo
slaviei cu 11—10 (3—2. 2—3,
2—1, 4—4), iar Olanda a între
cut Cuba cu 9—1 (2—2. 1—1. 
4—2, 2—2). Calificarea în tur
neul final va fi decisă de ulti
mele două meciuri, Ungaria — 
Olanda și Iugoslavia — Cuba. 
La această oră, în clasament 
bonduoe Ungaria cu 4 p 
(21—18), urmată de 2. Olanda 
2 p (15—14) ; 3. Iugoslavia 2 p 
(17—17) ; 4. Cuba 0 p (15—19). 
Mal precizăm că in turneul fi
nal nu vor 
precedente.

în turneul 
9—16 : Grecia 
Australia — 
14—2; Italia 
R. P. Chineză — Franța 14—10^

conta rezultatele

pentru locurile
— Canada 9—8 ;
Noua Zeelandă

— Egipt 16—4 ;

RICARDO PRADO (Brazilia)

SURPRIZE PE TERENURILE DE TENIS DE LA INDIANAPOLIS
INDIANAPOLIS, 4. în turul doi 

al campionatelor S.U.A.. virgini* 
Ruzld a Întrecut-O cu 3—6, 6—4,
3— 1 pe sud-africana Susan Rd-
linson. Alte rezultate : Catherine 
Tanvler — Laur* Array* 5—1.
6—1, Ivanna Madruga — Jennifer 
Mundel 6—1, 6—0, Dlane From-
hdtz — Renata Tomanova " “
4— 1 ab. Pilar Vasques —
Casale 0—6, 6—1, 6—0.
rlnne Van ter — Joanne Russel 
6—2. 2-0, 6—».

în turneul masculin au fost ta-

7—6, 
Pam
Co-

registrate clteva mari surprize 1 
eliminarea lui GuUlermo Vila» 
(favoritul nr. 1) de suedezul Han» 
Slmonsson (4—6, 1—6), cea a Iul 
Baiasz Taroczy in fața altul sue
dez Joachym Nystrbm (7—6, 3—6, 
0—S) și cea a lui John Alexan
der care a pierdut la francezul 
Guy Forget (4—6, 4—6), Wilander 
(Suedia) — Domianl (Uruguay) 
6—4, 6-1.

Brazilienii au avut mal mulțl 
înotători de valoare Interna
țională ta ultimele două de
cenii. Dintre el, cel mai fai
mos a fost, fără îndoială, 
Manuel Dos Santos, record
man al lumii ta proba de 100 
m liber. De luni seara, însă. 
Brazilia mal adaugă pe lista 
marilor săi performeri un 
nume de referință pentru eli
ta înotului. Șl aceasta dato
rită micuțului (doar 1.73 m) 
Kicardo Prado, noul campion 
al lumii ta dificila probă d« 
400 m mixt.

Ricardo, originar din Rlo da 
Janeiro, a avut șansa de a se 
putea antrena, ta ultimii trei 
ani, la Mission Viejo, ta Ca
lifornia, cu unul dintre oel 
mal mari specialiști, Mark 
Schubert. Mal mult, el a avut 
în permanență ca partener de 
antrenament pe Jesse Vas
sallo, cel care tn urmă cu < 
ani cucerea titlul suprem ta 
cursa de 400 m a tetratlonu- 
lul, cu un nou record mon
dial (4:20,05). Prado, cu o 
forță șl o mobilitate de-a 
dreptul impresionante — afir
mă toți specialiștii — înota ta 
1980, la numai 15 ani, distanța

de 400 m mixt în Anul
trecut, la campionatele S.U.A. 
el a sosit al doilea — după 
Jesse Vassallo — cu 4ț2tMr ’, 
timp ce constituia un nou r 
cord al țării sale șl a 
performanță mondială a 
nulul.

In primăvara acestui 
brazilianul a devenit și 
pion al S.U.A. în bazin__
pertt (25 yarzl), dar toată lu
mea se glndea doar la Vas
sallo. Chiar șl antrenorul lor 
oomun, Mark Schubert... Jesse 
a ratat însă calificarea pentru 
Guayaquil, la concursul de 
selecție al înotătorilor ameri
cani șl, urtndu-1 succes la 
„mondiale”, l-a spus colegului 
său : „Acum este riadul tău, 
Blcardo 1“

Brazilianul a înotat de-a 
dreptul fantastic ta finala de 
luni seara, fiind, aclamat în
delung de miile de spectatori. 
L-a întrecut pe sovieticul 
Serghel Fesenko, favoritul nr. 
1, stabilind și un nou record 
mondial (4:19,78), cu 27 sutimi 
de secundă superior celui an
terior.

an, 
cam- 
aoo-

Adrian. VASILIU

recordului mondial la săritura in lungime
(Agerpres). — 

internațională 
comentarii pe

comentarii ale presei ini crnaționalc

despre noua record- 
lumii.

„VALI IONESCU A REALIZAT
0 PERFORMANTĂ MAGNIFICĂ

Elogioase
pe marginea
PARIS. 4

Presa sportivă 
publică ample 
marginea recordurilor mondiale 
în proba feminină de săritură 
în lungime, stabilite cu clteva 
zile în urmă pe stadionul „23 
August" din București de atle
tele românce Vali Ionescu fi 
Anișoara Cușmir.

în pagina sa de sport, ziarul 
„Berliner Zeitung" scrie : „Deși 
a avui vini potrivnic, român
ca Val! Ionescu a stabilit un 
extraordinar record mondial la 
săritura în lungime — 7,20 m“. 
Articolul cuprinde si date bio
grafice 
mană a

cundă) a. fost Învinsă de repre
zentativa B. D. Germane cu 8—0 
(2—0), prin golurile „semnate” do 
Hăfnen, Schnuphase (cita 2), Pllz, 
Streioh, DCrner șl un autogol al 
portarului suedez.
0 La Budapesta a Început ua 

turneu rezervat echipelor de tine
ret. Primele rezultate : Ungari*

cundă) a. fost Învinsă de repre
zentativa B. D. Germane cu 8—0

de(2—0), prin golurile , .semnate-_
Hăfnen, Schnuphase (cita 2), Pile, 
Streioh, DOrner șl un autogol al 
portarului suedez.
0 La Budapesta a început ua

turneu rezervat echipelor de tine
ret. Primele rezultata

Sub titlul „O femeie sare 
7,20 m“, publicat pe prima 
pagină, ziarul parizian „L'Equi- 
pe‘‘ din 2 august scrie : „Un 
uimitor „dublet" a fost înre
gistrat duminică în cursul cam
pionatelor de atletism ale 
României : Vali Ionescu si A- 
nisoara Cusmir au corectat pe 
rînd recordul mondial la sări
tura in lungime.

Cu 7,20 m care o situează la 
nivelul multor rezultate obți
nute in concursuri masculine, 
Vali Ionescu readuce României 
un record ai lumii ce-i aparți
nuse în 1568 grație campioanei 
olimpice Viorica Viscopoleanu".

Același ziar, în numărul său 
din 3 august, publică pe prima 
pagină o fotografie a lui Vali 
Ionescu avînd ca legendă 
„Vali Ionescu a realizat o per
formanță magnifică Ia Bucu
rești, in campionatele de atle
tism ale tării sale. Iat-o zbu- 
rînd de pe pragul de bătaie 
pentru a atinge fabulosul re
cord mondial de 7,20 m“.

Zlarul 
Star" isi 
titudine _ ____ ______ ______
Derformante realizate de atle
tele românce in proba de sări
tură tn lungime. „Două român
ce. Vali Ionescu si Anișoara 
Cusmir, au doborit recordul 
mondial într-o rapidă succe
siune, obtinind rezultate greu 
de prevăzut cu citva timp in 
urmă". Sint rpenționate. de a- 
semenea. rezultatele excelente 
obținute de alergătoarele Mari- 
cica Puică si Doina Melinte.

londonez „Morning 
informează cu promp- 
cititorii despre marile Antrenorul vesf-german Udo Lattek se ocupă de pregătirea fotba

liștilor de la C.F. Barcelona. Iată-l cu cițiva dintre elevii sdt 1 
Marcos, Alonso, Urbano, Maradona (recent transferat de la Ri
ver Plate), Alberto și Alonso.

0 Finala campionatului mondial 
studențesc din Mexic se va dis
puta între selecționatele Franței 
șl Mexicului In semifinale echipa 
Franței a întrecut cu 1—0 (după 
preluntgiri) R.F. Germania, Iar 
formați aMexlculul a dispus cu 
3—2 (2—1) de cea a Uruguay ului.

0 în turneul de la Paris, în 
primul meci, Dinamo Zagreb a

Telefoto : A.P.-AGERPRES 
dispus de F.C. KSlu cu 1—0 (0—0).' 
Au asistat 20 000 de spectatori. 
Singurul gol a fost marcat de 
Krinjevici în mln. 65, care a re
luat cu capul la un corner exe
cutat de Mlinaricl. In echipa vest- 
germană au evoluat internaționa
lii Schumacher și Littbarskl.

0 La Vaesteras (Suedia), for
mația locală I.F.K. (din liga sc

_____________ Ungari*
— Elveția 1—0, Ungari* — R.D. 
Germană 2—1, Bulgaria — R.D. 
Germană 1—0, Bulgari* — Suedia
2— 2, Iugoslavia — Cehoslovacia 
0—0, U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—O, 
Iugoslavi* — Sd. Bavarld 
(R.F.G.) 3—1, U.R.S.S. — Sel. Ba- 
variel 2—0.
0 Selecționata Japoniei a Jucat 

la DUsseldorf cu formația For
tuna, de care a fost întrecută cu
3- 1 (1-1).

0 La Vevey, selecționata Elve
ției a susținut un med amical 
cu campioana Franței, - - — 
naoo. Echipa monegască 
gat cu 2—0, prin punctele 
de EdstrQm șl BIgostat.

0 „Cupa Sudanului” a 
cerltă de Memelch Club 
man, care a terminat 
turneul final la care au partici
pat cele mal bune formații din 
patru provincii : 3—0 cu Hai-EI 
Arab, 3—1 cu HllaJ șl 0—0 cu
AhU.

0 Ca șl anul trecut „Cupa Ira
kului” a revenit formației Zaura, 
care In finală a dispus cu 2—1 
de campioana țării, Student» Bag
dad.
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BASCHET • Meci amical masculin : Ceho

slovacia — RIS.S. Lituaniană 106—91 (51—45) 
0 „Marele premiu al oralului Praga” (com
petiție feminină) : Cehoslovacia — România 
98—31 (52—46). olanda — Cehoslovacia „B“
57—47.

JUDO • La Helsinki se desfășoară campio
natele mondiale universitare. Iată finallștii la 
categoria 95 kg : 1. Alexandr Clurov
(U.R.S.S.), 2. Tomohiko Yano (Japonia) ; ca
tegoria +95 kg : 1. Grigori Verldșev
(U.R.S.S.), i. Yoshimi Mosakli (Japonia).

TENIS • După 43 de turnee situația in Ma
rele premiu FILT este următoarea : 1. Jimmy

© TELEX ® TELEX & TELEX ® TELEX ® TELEX ® TELEX > TELEX
Connors (S.U.A.) 2305 p (în 11 turnee), 5. 
Guillermo Vilas (Argentina) 1918 p (10), 3.
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 1.295 p (&), 4. Mats 
Wilander (Suedia) 1020 p (10). 5. Jose Higue
ras (Spania) 936 p (11). 6. John McEnroe 
(S.U.A.) 945 p (5), 7. Yannick Noah (Franța) 
914 p (11), 8. Andres Gomez (Ecuador) 794 p 
(13), 9. Peter McNamara (Australia) 774 p 
(9), 10. Gene Mayer (S.U.A.) 720 p (9) etc. 
La dublu, pe primele locuri sint clasați : 1. 
Stewart — Taygan (S.U.A.) 333 p. 2. Curren 
— Denton (Africa de Sud — S.U.A.) 236 p, 
3. Slozil — Smid (Cehoslovacia) 192 p 0 Chris 
Evert-Lloyd a ctștigat turneul de la Perth

dlspunind in finală de Andrea Jaeger ’ cu 
6—1, 3—6, 6—0. 0 Semifinala „Cupei Davls”, 
între Australia șl S.U.A. va avea loc in sală, 
la Perth, în zilele de 1—3 octombrie 0 Tur
neul de la Columbus : Gottfried — Tim Gul- 
llckson 6—4, 6—1, Lutz — Pattison 6—2, 7—5, 
Connors — Vines 6—0, 6—2 0 Competiția pen
tru Juniori de la Winchester (Anglia) a fost 
cîștlgată de Mlhnea Năstase : 6—4. 4—6, 7—5 
in finala cu englezul Peedhane. Au luat 
parte tenlsmani din 15 țări.

VOLEI 0 In meci revanșă, Ia Vauvert, echi
pa masculină a României a Întrecut repre
zentativa Franței cu 3—0 (9, 16, 7).


